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 מחקר תמצית

 המחקר ומטרות רקע. 1
 מחודש החל. בעבודה הכנסה הבטחת גמלת מקבלי של לשילובם ניסיונית תכנית היא לתעסוקה אורות

 הורחבה היא 0009 ובדצמבר, פעלה זו שבהם באזורים, ב"מהל התכנית את החליפה היא 0009 אוגוסט

 שינויים הוכנסו לתעסוקה אורות של בתקנות(. ההרחבה אזורי המכונים) סמוכים לאזורים

 נאון' ר) המשתתפים על הקלה לשם והן התכנית של האפקטיביות חיזוק לשם הן, משמעותיים

ועדת העבודה,  של החלטתה פי על, 0030 באפריל נסגרה לתעסוקה אורות התכנית(. 0030, ואחרים

 והמוסד ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. התכנית המשך את לאשר שלא הכנסת של הרווחה והבריאות

 אורות התכנית של הערכה, ובהמשך, ב"מהל המקורית התכנית של הערכה ביצעו לאומי לביטוח

 (. 0030, ואחרים נאון' ר)כשמונה חודשים לאחר הפעלתה  לתעסוקה

 שהופנו האנשים אחרי עוקב הדוח. לתעסוקה אורות התכנית על השני המעקב דוח הוא זה דוח

 את בוחן, והוא מכן לאחר חודשים כשמונה וגם 0030 באפריל סגירתה למועד ועד מתחילתה ,לתכנית

 ההתמדה מידת היא בדוח בולטת סוגיה. הכנסה הבטחת גמלת קבלתאת ו התעסוקתי םמצב

 ועל התעסוקה על התכנית השפעת נבדקה כמו כן,. התכנית במהלך לעבוד שהתחילו אלו של בתעסוקה

 לבחינת כרקע. הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת בין ההשוואה באמצעות, הכנסה הבטחת גמלת קבלת

 להם עזרו סיוע סוגי ואילו התכנית במסגרת קיבלו המשתתפים אשר הסיוע סוגי מהם בדקנו השינויים

 .דיווחם פי-על, עבודה ובמציאת כללי באופן – ביותר

 המדגם של השקלול ושיטת המחקר אוכלוסיית. 2

 :אוכלוסיות שתי עלאורות לתעסוקה  התכנית השפעת את הצגנו( 0030, ואחרים נאוןר' ) הקודם בדוח

 שהתגוררו אלו את כולל המלאי(. המלאי להלן) לתכנית ההפניה במועד הכנסה הבטחת גמלת מקבלי .8

 . 0009 בנובמבר הכנסה הבטחת לגמלת זכאים נמצאו ואשר התכנית של ההרחבה באזורי

 ספטמבר ביןהחודשים הראשונים של הפעלתה  תבשש (הזרם להלן) הכנסה הבטחת גמלת התובעים .2

 גמלהה תובעי. ההרחבה ובאזורי לתעסוקה אורות של המקוריים באזורים 0008 לפברואר 0009

 . לגמלה םזכאות בדיקת לפני לתכנית מופנים

. התכנית של הראשון ההערכה במחקר רואיינו אשר פניםהמּו אחר לעקוב המשכנו הנוכחי במחקר

 את עזבו שונות שמסיבות מופנים וכן, סגירתה מועד עד בתכנית שנשארו מופנים כוללת זו קבוצה

 ביקורת לקבוצת השוואההשפעת התכנית נבדקה על ידי , הקודם במחקר כמו. כן לפני התכנית

 באזורי היו שלא הכנסה הבטחת גמלת תובעים ושל מקבלים של והזרם המלאי לאוכלוסיות מקבילהש

שקללנו את המדגם . מרכזיים מאפיינים לפי, הביקורת בקבוצת מופנה זּווג בניסוי מופנה לכל. הניסוי

 מחדש כדי שייצג את האוכלוסייה המקורית.

 במחקר שנבדקו הזמן נקודות. 3

את מצב התעסוקה ואת קבלת הסקר בדק . 0033 בינואר שנערך סקר על מבוססים המחקר ממצאי
 דוח ב, מועד סגירת התכנית, וכשמונה חודשים לאחר סגירתה. 0030גמלת הבטחת הכנסה באפריל 
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במועד ההפניה  אנשיםאותם  לגבי( 0030נאון ואחרים, ר' המעקב הקודם )מממצאים  יםלבומשהנוכחי 
 תהממצאים בארבע הדוח מציג אתלכן, ובזרם.  יבמלא וכשמונה חודשים לאחר מכן, לתכנית

  :המועדים הבאים

 0T :פברואר–0009 ספטמבר ובתקופה של, מלאיעבור ה 0009 בנובמבר :לתכנית ההפניה חודש 

 .זרםעבור ה 0008

 3T :לתכנית ההפניה לאחר חודשים כשמונה. 

 0T :0030 באפריל התכנית סגירת מועד. 

 6T :0033 בינואר, התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה . 

  הכנסה הבטחת גמלת קבלת ועל התעסוקה על התכנית השפעת. 4

 הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין ההבדלים בחינת באמצעות נבדקה התכנית השפעת 

 . הכנסה הבטחת גמלת קבלת ובתחום התעסוקה בתחום

 הרחבת ;המועסקים שיעור: מדדים הארבע בסיס על נבדקה תעסוקהה לגבי התכנית השפעת 

 התעסוקתי במצב כללי שיפור ;לתכנית ההפניה במועד מועסקים שהיו אלה בקרב 1נטו משרהה

 .מלאה במשרה המועסקים ושיעור ;(הללו המדדים שני סכום)

 התכנית סגירת במועד (0T )המועסקים שיעור על התכנית של ומובהקת חיובית השפעה נמצאה 

 7) הזרם על מההשפעה( אחוז נקודות 34) יותר גדולה המלאי על ההשפעה. אחוז נקודות 30 –

 והרחבת המועסקיםשיעור  גידול) התעסוקתי המצב בכלל שיפור נמצא כן כמו(. אחוז נקודות

 נקודות 30) המופנים כלל בקרב( תכניתבמועד ההפניה ל מועסקים שהיו אלה של המשרה

 הרחבת על השפעה נמצאה לא(. אחוז נקודות 3) ובזרם( אחוז נקודות 39) במלאי -( אחוז

 .המשרה

 התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה (T3 )שיעור על ומובהקת חיובית השפעה נמצאה 

 לבין המלאי בין משמעותי הבדל נמצא לא. אחוז נקודות 9 – יותר מתונה כי אם, המועסקים

 .  הזרם

 התכנית סגירת במועד (T2 )במשרה המועסקים שיעור על התכנית של חיובית השפעה נמצאה 

 לקבוצת הניסוי קבוצת בין ההבדל. בזרם והן במלאי הן, לתכנית המופנים כלל מתוך מלאה

 לאחר חודשים כשמונההיקף  באותו ההשפעהנשמרה . אחוז נקודות 30-כ על עמד הביקורת

 (.T3) התכנית סגירת

 מדובר אבל, מאוד משמעותית הייתה הכנסה הבטחת גמלת מקבלי היקף על התכנית השפעת 

נקודות אחוז( על הירידה  03נמצאה השפעה מובהקת ) (T2) התכנית סגירת. במועד במלאי בעיקר

                                                           

הרחבת משרה נטו היא שיעור המועסקים במועד ההפניה לתכנית שהגדילו את מספר השעות השבועיות  1
שהקטינו את מספר השעות השבועיות  T0-פחות שיעור המועסקים ב T0שלהם בשעה אחת לפחות אחרי 

 שעות שבועיות. 30-שלהם. יש לציין שרובם הגדילו את היקף משרתם ביותר מ
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-ב היא הירידה, כללי בממוצע. לכן, בזרםבקבלת הגמלה במלאי, אך לא נמצאה השפעה מובהקת 

 .דומים היו הממצאים התכנית סגירת לאחר חודשים שמונה. אחוז נקודות 30

 בתעסוקה והתמדה קהתעסו. 5
  זה נתמקד בקבוצת הניסוי ונסקור את השינויים במצב התעסוקה של המופנים לתכניתבסעיף, 

 ממועד ההפניה עד מועד סגירת התכנית וכשמונה חודשים לאחר מכן.

 בשיעורנקודות אחוז  03משמעותית של  עלייה חלה סגירתה מועד לבין לתכנית ההפניה מועד בין 

 התכנית הפעלת של הראשונים החודשים בשמונת החל העלייה רוב . (49%עד  63%-)מ המועסקים

מלאי הןנמצאו עליות משמעותיות  .סגירתה עד זמן לאורך ונשמרה זרם והן( 49%-ל 56%-מ) בַּ  בַּ

 .אם כי העלייה הייתה גדולה יותר בזרם ,(49%-ל 09%-מ)

  5%במועד סגירת התכנית שיעור הרחבת משרה עמד על. 

  ,נקודות  04)הסכום של שני המדדים הללו( עמד על  התעסוקתי מצבהשיפור ב, הכול בסךלכן

 .מלאימאשר בַּ  זרםבַּ  יותר; אחוז

  חולקו באופן שווה לשתי קבוצות: . הם 49%שיעור המועסקים במועד סגירת התכנית עמד על

מכלל המופנים( ומופנים  08%מופנים שהתחילו לעבוד במהלך התכנית ושעבדו גם במועד סגירתה )

 (.07%סקים במועד ההפניה לתכנית ושעבדו גם במועד סגירתה )שהיו מוע

 שהתחילו  3%-כולל כ ,( מכלל המופנים עבדו בפרק זמן כלשהו במהלך התכנית36%) יםכשני שליש

 לעבוד במהלך התכנית אך לא עבדו במועד סגירתה. 

 גם עבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמופנים שלישים כשני. גבוהים התמדה שיעורי נמצאו 

 שמונה עבדו, סגירתה במועד ועבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מאלו 80%-כ. סגירתה במועד

 (.א לוח) מכן לאחר חודשים

 השכלה בעלי. העולים בקרב במיוחד וגבוה הקבוצות בכל גבוה היה בתעסוקה ההתמדה שיעור 

 . יותר גבוהה השכלה בעלי מאשרבתעסוקה  יותר התמידו נמוכה

 במציאת וקשיים בריאות מגבלות, פיטורים היו התמדה-לאי כסיבה שדווחו העיקריות הסיבות 

  .  לילדים סידור

 בקרב( T3) סגירתה לאחר חודשים ושמונה( T2) התכנית סגירת במועד בתעסוקה התמדה: א לוח
 (באחוזים) וזרם מלאי, התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מופנים

 זרם מלאי כ"סה 

 התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המופנים מתוך 0T-ב מועסקים
 90 34 38 ( המתמידים)

 התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המופנים מתוך 6T-ב מועסקים
 86 94 80 )המתמידים לאחר התכנית( 0T-ב  ושעבדו
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 הכנסה הבטחת גמלת קבלת. 6
. 0030 באפריל התכנית של סגירתה למועד עד נמשכה הגמלה מקבלי בשיעור המשמעותית הירידה

 68%-ל וירד לתכנית ההפניה מועד לאחר חודשים כשמונה 43% על עמד במלאי הגמלה מקבלי שיעור

מלאי הירידה. 04%-ל 66%-מ ירד בזרם הגמלה מקבלי שיעור. סגירתה במועד  38) יותר גדולה הייתה בַּ

 (. אחוז נקודות 8) זרםבַּ  מאשר( אחוז נקודות

 

 מהמרכז סיוע. 7

 :סיוע סוגי שלושה נבחנו

: מיון מקצועי, פגישה אישית עם יועץ עבודה חיפושלו עבודה מיומנויות לפיתוח הקשורות פעילויות .8

ני, קורס מקצועי, שיקום ותעסוקתי, סדנאות לכישורי חיים ו/או מיומנויות חיפוש עבודה, קורס עי

 .מקצועי ושירות בקהילה

בתחבורה, קשר נמשך עם יועץ תעסוקתי לאחר הקליטה בעבודה : סיוע עבודה תומכי שירותים .2

 2.וסיוע בסידור ילדים

מטרתו לעודד את משתתפי התכנית להיכנס ו מענק התמדה: תמריץ כספי שניתן באורות לתעסוקה .3

 . דהולעולם התעסוקה ולהתמיד בעב

 או רסבקו והשתתפות תעסוקתי יועץ עם אישיות פגישות היו ביותר השכיחות הפעילויות 

 . בסדנה

 40% אחד מסוג תומכים שירותים קיבלו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 

 .התמדה מענק קבלת על דיווחו מהם 43%. לילדים בסידור או בתחבורה סיוע בעיקר, לפחות

 מרכיבי אחד שלפחות דיווחו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים( 40%) כמחצית 

 .להם עזר הסיוע

 בסידור סיוע) עבודה תומכי שירותים, התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המשתתפים דיווח פי על 

 יותר להם עזרו( 67%) ההתמדה ומענק (03%: העבודה למקום בתחבורה סיוע; 47% – לילדים

 (. 00%–39%) הסיוע סוגי מיתר

 סיכום. 8

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שעד יום סגירתה, תכנית אורות לתעסוקה השפיעה על גידול 

משמעותי בשיעור המועסקים ועל ירידה דרמטית במקבלי גמלת הבטחת הכנסה. יתרה מזו, השפעות 

אלה נמצאו כמובהקות, אם כי מתונות יותר, גם כשמונה חודשים לאחר מועד סגירת התכנית. רוב 

 תכנית שעבדו במועד סגירתה התמידו בתעסוקה עד מועד זה. המופנים ל

  

                                                           

היו זכאים לסיוע  30ואבות הורים יחידים עם ילדים מתחת לגיל  30רק אימהות עם ילדים מתחת לגיל  2
 בסידור ילדים.
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במועד  וזרם מלאי ,המופנים כל בקרב הכנסה הבטחת גמלת קבלת על התכנית השפעת: 36 לוח
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 מבוא. 1

 לתעסוקה אורותתכנית  1.1
 מחודש החל. בעבודה הכנסה הבטחת גמלת מקבלי של לשילובם ניסיונית תכנית היא לתעסוקה אורות

 הורחבה היא 0009 ובדצמבר, פעלה זו שבהם באזורים, ב"מהל תכנית את החליפה  היא 0009 אוגוסט

 שינויים הוכנסו לתעסוקה אורות של בתקנות(. ההרחבה אזורי המכונים) סמוכים לאזורים

 אורות תכנית. המשתתפים על הקלה לשם והן התכנית של האפקטיביות חיזוק לשם הן, משמעותיים

 שלא הכנסת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של החלטתה פי על, 0030 באפריל נסגרה לתעסוקה

 הערכה מחקר ביצעו לאומי לביטוח והמוסד ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. התכנית המשך את לאשר

 (. 0030, ואחרים נאון' ר) כשמונה חודשים לאחר הפעלתה לתעסוקה אורות של גם ובהמשך, ב"מהל של

 סגירת לאחר חודשים כשמונה, נוסף מעקב מחקר לבצע התבקשו לאומי לביטוח והמוסד המכון

 . התכנית

 המחקר מטרות 1.2
 :הן המחקר מטרות

 .לבחון את המצב התעסוקתי של המופנים במועד סגירת התכנית ושמונה חודשים לאחר מכן 

 התכנית במהלך לעבוד שהתחילו אלו של בתעסוקה ההתמדה מידת את לבחון . 

 המשתתפים של התעסוקתי המצב לשיפור במיוחד סייעו התכנית של רכיבים אילו לבחון. 

 סגירתה לאחר גם התכנית השפעת את לבחון. 

 המדגם של השקלול ושיטת המחקר אוכלוסיית 1.3

 כדי(, 0030, ואחרים נאון' ר) במחקר זה עקבנו אחרי אותם המופנים לתכנית שנבדקו במחקר הקודם

 . לתכנית ההפניה ממועד הזמן לאורך בתעסוקה השינויים את לזהות

 חודשים כשמונה אוכלוסיות שתי על התכנית השפעת את הצגנו( 0030, ואחרים נאוןר' ) הקודם בדוח

 :לתכנית ההפניה מועד לאחר

 שהתגוררו אלו את כולל המלאי(. המלאי להלן) לתכנית ההפניה במועד הכנסה הבטחת גמלת מקבלי .8

 . 0009 בנובמבר הכנסה הבטחת לגמלת זכאים נמצאו ואשר התכנית של ההרחבה באזורי

 ספטמבר ביןהחודשים הראשונים להפעלתה ) תבשש (הזרם להלן) הכנסה הבטחת גמלת התובעים .2

 גמלהה תובעי. ההרחבה ובאזורי לתעסוקה אורות של המקוריים באזורים (,0008 לפברואר 0009

  .לגמלה םזכאות בדיקת לפני לתכנית מופנים

 התכנית של הראשון ההערכה במחקר רואיינו אשר המופנים אחר לעקוב המשכנו הנוכחי במחקר

 מועד עד בתכנית שנשארו מופנים כוללת זו קבוצה. 0033 בינואר שבוצע המשך סקר באמצעות

השפעת התכנית , הקודם במחקר כמו. כן לפני התכנית את עזבו שונות שמסיבות מופנים וכן, סגירתה

 ושל מקבלים של והזרם המלאי לאוכלוסיות מקבילהש ביקורתנבדקה באמצעות השוואה לקבוצת 
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 לפי הביקורת בקבוצת אדם זּווג בניסוי מופנה לכל. הניסוי באזורי היו שלא הכנסה הבטחת תובעים

 . מרכזיים מאפיינים

. מעודכנים טלפון מספרי באיתור התקשינו. שעה כרבע שארכו טלפוניים בראיונות נאספו הנתונים

. הביקורת בקבוצת 99%-ו הניסוי בקבוצת 33% לראיין הצלחנו, זו תופעה למזער רבים מאמצים לאחר

 087-ו במלאי 693) הניסוי מקבוצת מרואיינים 334-ל מתייחסים בהמשך בלוחות המוצגים הממצאים

, בניסוי המרואיינים לכל זיווג התאמת לאפשר כדי. הביקורת מקבוצת מרואיינים 469-ול( בזרם

 . בניסוי אחד ממרואיין ליותר וגוזּו הביקורת מקבוצת נבחרים מקרים

 .בזרם 3,759-ו במלאי 0,693 ומתוכם מופנים 5,606-כ מייצג המדגם

 של מאפייניהם בין הבדלים יש האם לבחון כדי לאומי לביטוח מהמוסד מנהליים בנתונים השתמשנו

 משמעותיים הבדלים מצאנו ולא( הנפל) רואיינו שלא אלה של מאפייניהם לבין שרואיינו המופנים

 . המקורית האוכלוסייה את שייצג כדי מחדש המדגם את שקללנו. המאפיינים ברוב

 במחקר שנבדקו הזמן נקודות 1.4
הסקר בדק את מצב התעסוקה ואת קבלת . 0033 בינואר שנערך סקר על מבוססים המחקר ממצאי

  בדוח, מועד סגירת התכנית, וכשמונה חודשים לאחר סגירתה. 0030גמלת הבטחת הכנסה באפריל 

 ההפניה במועד אנשים אותם לגבי( 0030, ואחרים נאון' ר) הקודם מהמעקב ממצאים משולבים הנוכחי

 תח מציג את הממצאים בארבעלכן, הדו .ובזרם במלאי, מכן לאחר חודשים וכשמונה לתכנית

  :(3 תרשים' ר)המועדים הבאים 

 0T :0008 פברואר-0009 ספטמבר ובתקופה של מלאיעבור ה 0009 בנובמבר :לתכנית ההפניה חודש 

 .זרםעבור ה

 3T :לתכנית ההפניה לאחר חודשים כשמונה  

 2T :0030 באפריל התכנית סגירת מועד 

 6T :0033 בינואר, התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה  

 מחקרב שנבחנו הזמן נקודות: 8 תרשים
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 מהפנייה לתכנית:

זרם: מאי עד 
 1008אוקט,

 1008מלאי: יולי 
  

T2: 
מועד סגירת 

התכנית, אפריל 
כשנתיים וחצי  1020

 מתחילת התכנית

T3: 
חודשים לאחר  8

סגירת התכנית, 
 1022ינואר 
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 הדוח מבנה 1.5
 פעילויות: למשתתפים מציעים שהמרכזים השונים הסיוע סוגי של הקבלה בדפוסי נתמקד השני בפרק

 לגבי המשתתפים הערכת את נציג, כן כמו. התמדה ומענק עבודה תומכי שירותים, והכשרה ייעוץ

 התעסוקתי מצבם לגבי הממצאים יוצגו השלישי בפרק. בעבודה בהשתלבותם ביותר להם שעזר הסיוע

 הרביעי בפרק. מכן לאחר חודשים וכשמונה התכנית סגירתמועד ב הכנסה הבטחת גמלת וקבלת

( המתמידים) בתעסוקה התמידו מהם כמה ונבדוק התכנית במהלך לעבוד שהתחילו במופנים נתמקד

 חודשים שמונה וגם 0030 באפריל התכנית סגירת למועד עד( מתמידים-הלא) לעבוד הפסיקו וכמה

 נבחן, לכך נוסף. מתמידים-הלא של דיווחיהם לפי, ההתמדה-לאי הסיבות את נציג, כן כמו. מכן לאחר

 החמישי בפרק, לבסוף. המופנים של שונים רקע מאפייני בסיס על ההתמדה בשיעורי ההבדלים את

 ממועד, הכנסה הבטחת גמלת קבלת ובתחום התעסוקה בתחום התכנית השפעת על ממצאים נציג

 כן כמו. הביקורת קבוצתל הניסוי קבוצת בין השוואה באמצעות, סגירתה למועד ועד לתכנית ההפניה

 .סגירתה לאחר חודשים כשמונה סגירתה ושל התכנית של התהשפע יבחןת

 מהמרכז סיוע. 2

 :הציע שהמרכז הסיוע סוגי מפורטים להלן

 עבודה וחיפוש עבודה מיומנויות לפיתוח הקשורות פעילויות. א

 עבודה תומכי שירותים .ב

  התמדה מענק. ג

 אלה: והזרם המלאי מתוך אוכלוסיות שתי בין כול קודם מבחין מהמרכז סיוע קבלת היקף של הניתוח

 מהמופנים חלק(, 0030, ואחרים נאוןר' ) הקודם מהמחקר שעולה כפי. שלא ואלה בתכנית שהשתתפו

שהם אף על פי  במרכז התייצבו לא מעולםלא היו חייבים להתייצב במרכז וחלק נוסף  בזרםו במלאי

 השתתפו כי דיווחו( 98%) הניסוי בקבוצת המופנים רוב, הנוכחי במעקב. היו מחויבים להתייצב

 . )להלן המשתתפים( לתעסוקה באורות

(, 3 לוחר' ) המרכז מטעם בפעילויות השתתפו מהם כמה ונבדוק בתכנית במשתתפים נתמקד זה בפרק

 את נבחן, לכך נוסף(. 6 לוחר ) התמדה מענק קיבלו וכמה( 0 לוחר' ) עבודה תומכי שירותים קיבלו כמה

 . (5)ר' לוח  להם עזרו סיוע של שונים סוגים שבה המידה לגבי המשתתפים הערכת

 . והזרם המלאי: האוכלוסיות שתי בקרב הסיוע קבלת דפוסי את מציגים אנו בלוחות

 אשרו לתכנית ההפניה במועד עבדו שלא בתכנית המשתתפים לגבי הממצאים מוצגים, לכך נוסף

. בתכנית מהמשתתפים( n=1,505) 55% מהווה זו קבוצה. במהלכה כלשהו זמן בפרק לעבוד התחילו

 את הגדילושו לתכנית ההפניה במועד שעבדו אנשים של נוספת קטנה קבוצה נכללה לא זה בניתוח

 .משרתם היקף
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  בפעילויות המשתתפים 2.1
 . במרכז בפעילויות שהשתתפו שדיווחו בתכנית המשתתפים שיעור מוצג 3 בלוח

 ומקרב בתכנית המשתתפים כלל מקרב המרכז מטעם בפעילויות כלשהו זמן בפרק השתתפות: 8 לוח
 3(באחוזים) כהבמהל לעבוד שהתחילו משתתפים

 במרכז פעילויות
"כ סה

 זרם מלאי משתתפים
לעבוד  התחילוש משתתפים

 במהלך התכנית, מלאי וזרם
 3,431 1,910 1,521 1,505 (Nבתכנית ) משתתפים"כ סה

 11 14 9 11 מקצועי או אבחון תעסוקתי מיון
 54 45 55 51 אישיות עם יועץ תעסוקתי פגישות
לכישורי חיים ו/או מיומנויות  סדנאות
 43 39 35 37 עבודהחיפוש 
 26 28 17 22 ים עיונייםקורס
 11 10 7 8 ים מקצועייםקורס

 (5) 9 (2) 5 מקצועי שיקום
 11 10 8 9 בקהילה שירות

 54 53 41 47 לפחות(אחד ) 2/סדנאותקורסים

     השתתפו שבהןפעילויות ה מספר
   0   3

32 33 30 27 
   3 28 30 25 25 
   0 20 20 20 22 
   9-6 20 17 25 26 
 .04%-מ גדולה יחסית דגימה טעות בעלי הם בסוגריים המספרים  3
   וקורסים עיוניים קורסים, מקצועי שיקום, עבודה חיפוש ולמיומנויות חיים לכישורי סדנאות: כולל 0

  .מקצועיים
 בפעילויות אלה מסיבות המפורטות בהמשך הדוח.לא כל משתתפי התכנית היו חייבים להשתתף  6

 או/ו חיים לכישורי סדנאות, תעסוקתי יועץ עם אישיות פגישות: היו ביותר השכיחות הפעילויות 

 . עיוניים קורסים וגם עבודה חיפוש מיומנויות

 43% או אחת אישית פגישה על דיווחו לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 45%-ו המשתתפים מכלל 

 קבוצתיות פגישות גם התעסוקתי היועץיים ק   האזורים שבכל לציין יש. התעסוקתי היועץ עם יותר

 קבוצתיות פגישות יותר קיימו אף מהמרכזים חלק ואמנם ,המשתתפים עם אישיות פגישות וגם

 .התעסוקתי היועץ עם המגעים כל את משקפות לא זה לסעיף התשובות, לכן. אישיות מאשר

 59% דיווחו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 45%-ו בתכנית המשתתפים מכלל 

 .המרכז מטעם אחת בסדנה או לפחות אחד בקורס שהשתתפו

 38% שהשתתפו דיווחו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 96%-ו המשתתפים מכלל 

 .לפחות אחד פעילות בסוג

 להשתתף  צריכים היו לא מרכזיםבַּ  פעילויותבַּ  היו שלא תכניתמהמשתתפים ב חלק יש לציין כי

 .יותר או בשבוע שעות 00 שעבדו יחידות תרו  הו   למשל, שונות מסיבות כיוון שהיו פטורים מכך, הןב
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 עבודה תומכי שירותים קבלת 2.2

 בשעות לילדים בסידור סיוע: ובהם, עבודה תומכי שירותים גם המרכזים סיפקו, הפעילויות על נוסף

 הנסיעה הוצאות במימון עזרה או, העבודה למקום בתחבורה סיוע, כזה סידור של במימונו או העבודה

 . בעבודה הקליטה לאחר המשתתף עם קשר על ושמירה

 את מציג 0 לוח. מכן לאחר גם לעבוד והמשיכו לתכנית כשהופנו עבדו מהמשתתפים שחלק לזכור יש

 כלשהו זמן פרק שעבדו המשתתפים כלל קרבמ הללו השירותים את שקיבלו המשתתפים שיעור

 לעבוד שהתחילו המשתתפים בנפרד מוצגים ומתוכם(, התכנית ממשתתפי 97%) התכנית במהלך

 של במימון או העבודה בשעות לילדים בסידור לסיוע בנוגע(. בתכנית מהמשתתפים 55%) במהלכה

ואבות הורים  30מתחת לגיל אימהות עם  ילדים : זה שירות של היעד לקבוצת רק נתייחס, כזה סידור

 מהמשתתפים 30%-ו בתכנית מהמשתתפים 40% יחד מהווים אלה. 30יחידים עם ילדים מתחת לגיל 

 .התכנית במהלך לעבוד שהתחילו

 כהבמהל לעבוד שהתחילו מי ובקרב בתכנית שעבדו מי כל בקרב עבודה תומכי שירותים קבלת: 2 לוח
 (באחוזים)

 התכנית במהלך עבדו 
 לעבוד התחילו
 התכנית במהלך

 וזרם מלאי זרם מלאי כ"סה עבודה תומכי שירותים
 2,704 1,510 1,194 1,505 (Nבתכנית ) משתתפים"כ סה

 34 29 27 28  בתחבורה סיוע
 37 32 29 30 בעבודה הקליטה לאחר קשר אתם נשמר

  ילדים  עםואבות הורים יחידים  אימהות
 1,794 1,101 396 908 (N) 30 לגיל מתחת

 26 26 28 27  לילדים בסידור סיוע

     : למשתתפים שניתנו עבודה תומכי שירותים
0          52 52 52 48 

   3     25 26 24 22 
   0+ 26 22 22 63 

  
 08% התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 65%-ו התכנית במהלך שעבדו מהמשתתפים 

 .לעבודה הנסיעה הוצאות במימון סיוע או עבודה למקום בתחבורה סידור קיבלו

 09% שהתחילו ילדים עם מהמשתתפים 03%-ו התכנית במהלך שעבדו ילדים עם מהמשתתפים 

 זמן בפרק, העבודה בשעות לילדים סידור במימון או בסידור סיוע קיבלו התכנית במהלך לעבוד

 כבר וחלקן לילדים בסידור לסיוע זקוקות האימהות כל לא, הקודם בדוח שדיווחנו כמו. כלשהו

 .מכן לאחר גם אותו לקבל והמשיכו בתכנית ההשתתפות לפני הרווחה ממשרד סיוע קיבלו

  60% שהתחילו מהמשתתפים 69%-ושעבדו בפרק זמן כלשהו במהלך התכנית,  מהמשתתפים 

 .בעבודה הקליטה לאחר המרכז לבין בינם קשר נשמר כי דיווחו התכנית במהלך לעבוד

 58% במהלך  לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 40%-ונית כשעבדו במהלך הת המשתתפיםכלל מ

 .  לפחות אחד עבודה תומך שירות קיבלוהתכנית 

 התכנית במהלך לעבוד שהתחילו אלו ובקרב המועסקים כלל בקרב דומים הממצאים, הכול בסך . 
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 התמדה מענק קבלת 2.3
 להיכנס התכנית משתתפי את לעודד ומטרתו לתעסוקה באורות שניתן כספי תמריץ הוא התמדה מענק

 בקרב התמדה מענק לקבלת באשר ממצאים מוצגים 6 בלוח. בעבודה ולהתמיד התעסוקה לעולם

 .במהלכה לעבוד שהתחילו אלו ובקרב התכנית במהלך כלשהו זמן בפרק שעבדו המשתתפים

  במהלכה לעבוד שהתחילו מי ובקרב בתכנית שעבדו מי כל בקרב התמדה מענק  קבלת: 3 לוח
 לעבוד במהלך התכנית התחילו במהלך התכנית עבדו 
 וזרם מלאי זרם מלאי "כסה 

 2,704 1,510 1,194 1,505 (Nבתכנית ) משתתפים"כ סה
 51 49 48 49 התמדה מהמרכז )%( מענק קיבלו

 57% דיווחו  התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים 43%-ו שעבדו המשתתפים מכלל

חלק מהמופנים היו זכאים , מאחר שהזה בנושא דיווח-תת שיש ייתכן .התמדה מענק קיבלוש

 בשכר בעלייה תלויה הייתה התמדה למענק הזכאות איון.ימועד הר למענק כמעט שנתיים לפני

 .לפחות ₪ 840 של בגובה

 סיוע בקבלת( ועולים ערבים, ותיקים יהודים) אוכלוסייה קבוצות לפי ההבדלים נבדקו, לכך נוסף

 נמצאו שלא כמעט. ומהמלאי מהזרם התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המשתתפים בקרב מהמרכז

 .התמדה מענק ובקבלת עבודה תומכי שירותים בקבלת, בפעילויות בהשתתפות הבדלים

  להם עזרוש השונים הסיוע סוגי לגבי המשתתפים הערכת 2.4 
 באופן, ביותר להם עזרו שלהערכתם הסיוע סוגי שני מהם נשאלו התכנית במהלך שעבדו המשתתפים

 התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים אחוזים חמישים(. 5 לוח) עבודה במציאת או, כללי

 . להם עזר המרכז של הסיוע מרכיבי אחד לפחות כי ציינו

 במהלך לעבוד שהתחילו מי בקרב" עבודה במציאת או כללי באופן" כעוזרים שצוינו סיוע סוגי: 6 לוח
 (סיוע אותו שקיבלו אלו מתוך אחוזים) מלאי וזרם, התכנית

 "עבודהת אבמצי"באופן כללי או  להם סייע הרכיב סיוע סוגי
 פעילויות

 
 17 אישיות עם יועץ תעסוקתי פגישות
 (לפחות /סדנאות )אחדקורסים

22 

  עבודה כיתומ יםשירות
 59 לילדיםבסידור  סיוע
 26 בתחבורה  סיוע

 *(9) עבודהבעל קשר לאחר הקליטה  שמירה
  כספי לעידוד השתתפות בתעסוקה תמריץ
 39 מענק התמדה מהמרכז קבלת

 .04%-מ גדולה יחסית דגימה טעות בעלי הם בסוגריים המספרים* 
 

 במימון או בסידור סיוע היו המשתתפים הערכת לפי ביותר שעזרו הסיוע שרכיבי לראות ניתן 

 או העבודה למקום תחבורה בסידורי וסיוע, ההתמדה מענק קבלת, העבודה בשעות ילדים לסידור

 ציינו לילדים בסידור סיוע שקיבלו מאלו 47%, לדוגמה. לעבודה הנסיעה הוצאות במימון עזרה

 . ביותר להם ושעזר הסיוע רכיבי משני אחד שזהו
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 הכנסה הבטחת גמלת וקבלת מעבודה הכנסה, תעסוקתי מצב. 3

 הבטחת מלתג   קבלתעל ו מעבודה הכנסותעל , בתעסוקה השתתפות על הממצאים מוצגים זה בפרק

 השתתפו שלא דיווחו הם אם גם לתכנית המופנים לכלל מתייחס כאן הניתוח, 0 לפרק בניגוד. הכנסה

 . (התכנית השפעת על לעמוד כדי הביקורת וקבוצת הניסוי קבוצת בין נשווה 4 בפרק) המרכז בפעילות

 לאחר חודשים לשמונה עד( 0T) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים 3.1

 גמלה וקבלת מעבודה ההכנסה, התעסוקה בתחום זרםבו במלאי(: 3T) סגירתה
מועד ההפניה  לאחר חודשים שמונה(, 0T) לתכנית ההפניה מועד: זמן נקודות ארבעל התייחסנו 4 בלוח

 ארבעה יוצגו בלוח(. 6T) התכנית סגירת לאחר חודשים ושמונה( 0T) התכנית סגירת מועד(, 3T) לתכנית

 : מדדים

 המועסקים שיעור .8

 מלאה במשרה המועסקים שיעור .2

 מעבודה ממוצעת חודשית הכנסה .3

  הכנסה הבטחת גמלת מקבלי שיעור .6

 ההפניה במועד (0T )במלאי המועסקים משיעור בהרבה נמוך היה( 09%) זרםבַּ  המועסקים שיעור 

 בזרם אך, במלאי והן בזרם הן, המועסקים בשיעור משמעותית עלייה חלה, מכן לאחר(. 56%)

 .  יותר גבוהה הייתה העלייה

 התכנית סגירת ממועד המועסקים בשיעור משמעותיים שינויים נמצאו לא (0T )כשמונה ועד 

 . בזרם והן במלאי הן(, 6T) סגירתה לאחר חודשים

 נקודות 03 של שינוי זה; התכנית בסוף 49%-ל 63%-מ המועסקים בשיעור שיפור חל, הכול בסך 

מלאי. אחוז  .אחוז נקודות 60 – בזרם מאשר  -  אחוז נקודות 35 –יותר נמוך היה השינוי בַּ

  ַּב 39%-מ, מלאה במשרה המועסקים בשיעור העלייה בולטת זרםב( מועד ההפניה לתכניתT0)       

-מ, יותר מתונה הייתה העלייה מלאיבַּ . אחוז נקודות 34 של עלייה – (T2מועד סגירתה )ב 60%-ל

 שהתחילו אלו של יותר גבוה ששיעור היא המשמעות. אחוז נקודות 33 של עלייה – 03%-ל 34%

 .  לתכנית ההפניה במועד שעבדו אלו לעומת מלאות במשרות עבדו התכנית במהלך לעבוד

 במחקר כבר דּווח שעליה, משמעותית ירידה נמצאה ת הבטחת הכנסהגמל מקבלי בשיעור 

 בשיעור עלייה נמצאה לא .0030 באפריל התכנית של סגירתה למועד עד נמשכה היא. הקודם

 .התכנית סגירת לאחר הגמלה מקבלי

 3) הזמן נקודות בכל יותר נמוך היה הכנסה הבטחת גמלת מקבלי שיעור זרםשבַּ  לראות ניתןT ,0T ,

6T )על התכנית מהשפעת הן נובע בזרם גמלה מקבלי של יותר הנמוך השיעור. במלאי מאשר 

 במוסד הזכאות קביעת לפני נעשתה לתכנית שהפנייה מהעובדה והן הגמלה במקבלי ירידה

 .תכניתלַּ  קשר ללא הזכאות מבחן את עוברים אינם ורבים, לאומי לביטוח
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מצב  – (3T) הסגירת לאחר חודשים לשמונה עד( 0T) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים: 5 לוח
  וזרם מלאי, לתכנית המופנים בקרב תעסוקתי, הכנסה מעבודה וקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 ( וממוצעים אחוזים)

 זרם מלאי  כ"סה 

 ,6,323 2,3,4 8,96 (N) לתכנית המופנים "כסה

    המועסקים שיעור
0T 63 56 09 

3T 44 43 40 

0T  49 49 49 

6T  49 49 48 

     מלאה במשרה המועסקים שיעור
0T 33 34 39 

3T 05 00 08 

0T 07 03 60 

6T 60 03 65 

    (ח"בש) המופנים כלל של מעבודה ממוצעת חודשית הכנסה
0T 780 3,300 830 

3T 3,566 3,530 3,530 

0T  3,394 3,300 3,956 

6T  3מידע אין 3מידע אין 3מידע אין 

     הכנסה הבטחת גמלת מקבלי שיעור
0T 0מידע אין 300 0מידע אין 

3T 54 43 66 

0T 60 68 04 

6T  60 69 04 
 6T-ב מעבודה השכר על נתונים נאספו לא בסקר 3
. לגמלה זכאים היו מתוכם כמה ידוע לא ולכן הזכאות בדיקת לפני לתכנית מופנים גמלה לקבל שתובעים אנשים 0

 בגלל נמוך זה שיעור. הגמלה את מהזרם 66% רק קיבלו, תכניתההפניה למועד  לאחר חודשים כשמונה, 3T-ב
 . גמלה מקבלי מספר הקטנת על התכנית השפעת בגלל וגם הלאומי בביטוח זכאות להם נקבעה שלא אנשים

 

 סגירת ומועד( 0T) לתכנית ההפניה מועד: זמן נקודות שתי בין שחלו שינוייםבדקנו את ה 3 בלוח

 :מדדים שלושה מוצגים בלוח(. 0T) התכנית

 המועסקים בשיעור שינויה .8

 3נטו משרה הרחבת .2

 )הסכום של שני המדדים הראשונים( התעסוקתי במצב שיפור כ"סה .3

                                                           

 אחת בשעה שלהם השבועיות השעות מספר את שהגדילו 0T-ב המועסקים שיעור היא נטו משרה הרחבת 3
 לציין יש. שהקטינו את מספר השעות השבועיות שלהם 0T-פחות שיעור המועסקים ב 0T אחרי לפחות
 .שבועיות שעות 30-מ ביותר משרתם היקף את הגדילו שרובם
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 (; 2T) סגירתה למועד( T0) לתכנית ההפניה מועד בין התעסוקתי במצב השינויים: 4 לוח
 (אחוז בנקודות)           

 זרם מלאי כ"סה 
 60 35 03 המועסקים בשיעור שינוי

 -0 8 5 נטו משרה הרחבת
 08 00 04 תעסוקתי במצב שיפור כ"סה
 

 ההפניה במועד שעבדו אלה ששיעור לזכור יש) במלאי יחסית גבוה היהנטו  משרההרחבת  שיעור 

 (.גבוה היה במלאי לתכנית

 מאשר במלאי בזרם יותר; נקודות אחוז 04השיפור במצב התעסוקתי עמד על , הכול בסך.  

 

 . המועסקים בקרב מעבודה החודשית ההכנסה  את בודקים אנחנו 9 בלוח

(ח"בש) וזרם מלאי ,מעבודה ממוצעת חודשית בהכנסה בקרב המועסקים זמן לאורך הבדלים: , לוח  

 זרם מלאי "כסה 
    חודשית ממוצעת מעבודה  הכנסה

0T 0,330 0,338 0,964 

3T 0,839 0,385 0,776 

0T  6,307 0,750 6,603 
 
 מועד ההפניה לתכנית ב ₪ 0,330-מ עלתה  מעבודה החודשית ההכנסה המועסקים בקרב(T0) ל-

 ₪ 6,930 היה מינימוםה שכר גובה, בהשוואה. ₪ 557 של עלייה – (T2מועד סגירתה )ב ₪ 6,307

 .₪ 350 של יותר מתונה עלייה –( 0T) 0030 באפריל התכנית סגירת במועד ₪ 6,840-ו 0009 באוגוסט

 0-מ עלתה לחודש הממוצעת ההכנסהT 3-לT 0-ולT .מועד ההפניה  אחרי שעבדו האנשים מספר גם

 שמצליחים מכיוון הזמן עם תקטן דווקא הממוצעת שההכנסה להניח היה סביר. גדל (T0לתכנית )

 .לכן קודם חלקית רק שעבדה או עבדה שלא יותר קשה אוכלוסייה לתעסוקה להכניס

 השינוי את לראות חשוב, לכך נוסף. לתכנית המופנים כלל מתוך התעסוקה שיעורי את בחנו, כה עד

 . במועד ההפניה לתכנית עבדו שלא יםמופנה מקרב התעסוקה בשיעורי

 שלא אלה מתוך(, T3) מכן לאחר חודשים ושמונה( T2) התכנית סגירת במועד שעבדו מופנים: 1 לוח
 (  באחוזים) ;(T0) לתכנית ההפניה במועד עבדו

 0T-ב עבדו שלא אנשים 
 זרם מלאי כ"סה 

 T0 (N) 0,990 3,653 3,503-במועסקים  היו שלא מופנים

 0T 55 64 46-ב מועסקים

 6T 54 65 44-ב מועסקים
 

 55% 08%היו מועסקים במועד סגירתה. הם מהווים  לתכנית ההפניה במועד עבדו שלא אלו מקרב 

זרםמכלל המופנים.  , סגירתה במועד עבדו ההפניה במועד עבדו שלא לתכנית מהמופנים 46%, בַּ

 . במלאי 64% לעומת
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 במלאי( T2) סגירתה למועד עד( T0) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים 3.2

 שונים מאפיינים לפי, גמלה וקבלת מעבודה ההכנסה, התעסוקה בתחום ובזרם

 המופנים של
, ערבים) אוכלוסייה קבוצות: שונים מאפיינים לפי, זמן לאורך בשינויים הבדלים יש האם בדקנו

 אנו וכאן, א בנספח מופיעים המפורטים הלוחות. וגיל משפחתי מצב, מין ,(ועולים ותיקים יהודים

 .בקצרה אותם מסכמים

 (2א-ו 8)נספח א', לוחות א אוכלוסייה קבוצות בין הבדלים. א 

  נקודות אחוז( והנמוך ביותר  60העולים ) בהגבוה ביותר בקרהשיפור בשיעור המועסקים היה

( T0) לתכנית ההפניה במועד המועסקים ששיעור פי על אף, זאתנקודות אחוז(.  39בקרב הערבים )

 ערביםה שלמזה ו( 05%) ותיקיםהו יהודיםה של מזה גבוה יותר הרבה היה( 30%) העולים בקרב

 לעבוד שהתחילו האנשים בשיעור הן התבטא העולים בקרב התעסוקתי במצב השיפור(. 03%)

 . משרתם היקף את שהגדילו האנשים בשיעור והןבמהלך התכנית 

 הכנסה מקבלי גמלת הבטחת בשיעור הקבוצות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא. 

 ובהכנסה שבועיותה העבודה שעות במספר, המועסקים בקרב הקבוצות בין הבדלים נמצאו לא 

 .העולים בקרב במקצת גבוהים הם כי אם, מעבודה החודשית

 (6א-ו 3)נספח א', לוחות א משפחתי ומצב מין לפי הבדלים. ב 

 0) לתכנית ההפניה במועד(T לכן, .(37%) במיוחד גבוה היה יחידות תרו  הו   בקרב התעסוקה שיעור 

 קטן שיעור(. נקודות אחוז 7) ביותר הקטן הוא מצב התעסוקתיב השיפור שאצלן מפתיע זה אין

 שאצלן מפתיע זה אין ולכן(, 38%) לתכנית ההפניה במועד עבדוכבר  האחרות הנשים מקרב

 (. נקודות אחוז 55) ביותר הגבוה הוא התעסוקתי במצב השיפור

 הנמצא הכנסה הבטחת גמלת בקבלת הירידה המתונה ביותר, התעסוקה על לממצאים בהתאם 

 . יחידות תרו  הו   בקרב

 מועד סגירת ב( התכניתT2)   מועד ת יחידות ונשים אחרות עבדו כארבע שעות יותר לעומת רו  הו

לגבי ההכנסה החודשית הממוצעת  .שינוי נמצא לאאך בקרב הגברים (, T0ההפניה לתכנית )

  השינוי.בהיקף בעבודה לא נמצאו הבדלים 

 (4א-ו 5)נספח א', לוחות א גיל קבוצות לפי הבדלים. ג 

 במצב השיפור. השונים בגילים התעסוקה בתחום זמן לאורך בשינויים משמעותיים ליםהבד נמצאו 

+ 54 בני ובקרב(, נקודות אחוז 50) ביותר הגבוה הוא 05-38 בני בקרב –  הגיל עם יורד התעסוקתי

  (.נקודות אחוז 36) ביותר הנמוך הוא

 בקרב ביותר ונמוך הצעירים בקרב ביותר גבוה גמלת הבטחת הכנסה מקבלי שיעור, לפיכך 

 (. מועד סגירת התכניתב 33% לעומת 53%) המבוגרים

 יותר גדולה 65–38גילאי  המועסקים בקרב עלייההמעבודה  ובהכנסה השבועיות השעות במספר 

 .ומעלה 64 איגיל מועסקים מהעלייה בקרב
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 בתעסוקה התמדה. 4

 כמה עד: בתכנית שהתעניין מי כל העסיקה אשר ביותר מרכזית בסוגיה ממצאים יוצגו זה בפרק

  ?בתעסוקה התמידו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו האנשים

 אפריל) התכנית סגירת מועד עד(: 0 תרשים' ר) זמן נקודות בשתי תיבחן בתעסוקה ההתמדה סוגיית

0030 – 0T( ;)מכן לאחר חודשים וכשמונה(, 5.3 סעיף (6T( ;)5.0 סעיף.) 

 שדיווחו כפי התכנית סגירת לאחר חודשים שמונה בתעסוקה התמדה-לאי הסיבות את נציג, לכך נוסף
 דמוגרפיים מאפיינים בעלי בקרב המתמידים שיעור את נשווה( 5.6) האחרון בסעיף. המרואיינים

 . שונים

 לאשו התכנית ךבמהל לעבוד שהתחילו במופנים רקבניתוחים הבאים אנו מתמקדים ש להדגיש יש

 . לתכנית ההפניה במועד עבדו

    .0 בתרשים בתעסוקה ההתמדה של הבדיקה מבנה את מציגים אנו
 

 במועד ושעבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המופנים של בתעסוקה ההתמדה בדיקת: 2 תרשים
  מכן לאחר חודשים ושמונה התכנית סגירת

  

 עבדו במהלך התכנית לא

 (T0במועד ההפניה לתכנית ) עבדו

 סגירת במועד עבדו
 (2T) התכנית

 "מתמידים"

מועד סגירת בעבדו  לא
 (0Tהתכנית )

 "לא מתמידים"

 ניסויה קבוצת

 שמונה לעבוד המשיכו
 סגירת לאחר חודשים

 (3T) התכנית
 "התכנית לאחר מתמידים"

 לעבוד במהלך התכנית  התחילו

 במהלך התכנית עבדו

לא המשיכו לעבוד 
 שמונה חודשים לאחר

 (6Tסגירת התכנית )
 "לא מתמידים"



12 

 לעבוד שהתחילו מופנים בקרב התכנית סגירת מועד עד בתעסוקה התמדה  4.1

  התכנית במהלך
 . ד במהלך התכניתומוצג שיעור המתמידים בקרב מופנים שהתחילו לעב 7 בלוח

 במהלך לעבוד שהתחילו מופנים בקרב( T2) התכנית סגירת במועד בתעסוקה התמדה: 9 לוח
 וזרם מלאי  ,תכניתה

 זרם מלאי "כסה 
 3,947 903 3,068 (Nלעבוד במהלך התכנית ) התחילו

  :מתוכם
 3,373 537 909 (N)המתמידים(; ) T2-ב מועסקים

 90 34 38 )המתמידים(; )%( T2-ב מועסקים

   
 3,947 הושמו לתכנית המופנים מכלל 53%, כלומר. התכנית במהלך לעבוד התחילו( 53%) מופנים 

 .לפחות אחת בעבודה

 התכנית סגירת במועד גם עבדו 38%, מתוכם (0T .)הזרם לבין המלאי בין משמעותי הבדל נמצא לא 

 . ההתמדה בשיעור

 קיבלו שהם הסיוע ברכיבי , הןמתמידים-הלא לבין המתמידים בין הבדלים נמצאו אם בדקנו 

  .ביותר להם עזרש סיועה לגבי בהערכתםהן ו במרכז

 בפעילויות המשתתפים בשיעור מתמידים-הלא לבין המתמידים בין הבדלים נמצאו לא 

  .במרכז

 של יותר גבוה שיעור. מהמרכז תומכים שירותים קבלת לגבי הבדלים נמצאו, זאת עם 

 ועל( 63%) העבודה בשעות לילדים סידור במימון או בסידור סיוע קבלת על ודיווח מתמידים

 מתמידים-הלא קרבלעומת השיעור ב ,(50%) בעבודה הקליטה לאחר המרכז עם קשר שמירת

 התמדה מענק קיבלו בתעסוקה מתמידים של גבוה שיעור, לכך נוסף(. בהתאמה 08%-ו 33%)

 (. 50%) מתמידים-הלא בקרב זה שיעורלעומת ( 43%)

 מופנים בקרב התכנית סגירת לאחר חודשים לשמונה עד בתעסוקה התמדה 4.2

 בסגירתה גם ועבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו
 מהם כמה נבדוק(. T2) בסגירתה גם ועבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מופניםבַּ  נתמקד זה בסעיף

 . 30 בלוח שמוצג כפי, (T3) התכנית סגירת לאחר חודשים שמונה גם עבדו

 שהתחילו המופנים בקרב( T3) התכנית סגירת לאחר חודשים שמונה בתעסוקה התמדה: 80 לוח
 וזרם מלאי, (T2) בסגירתה גם ושעבדו התכנית במהלך לעבוד

 זרם מלאי "כסה 
 0T( ;N) 3,373 533 904-בגם  ושעבדולעבוד במהלך התכנית  שהתחילו מופנים

 :מתוכם
 743 640 300 (N))מתמידים לאחר התכנית(;   T3-ב מועסקים

 86 94 80 (; )%(התכנית לאחר)מתמידים   T3-ב מועסקים
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 3,373 סגירתה במועד גם ועבדו התכנית במהלך לעבוד התחילו מופנים ((T2 .גם עבדו 80%, מתוכם 

 הבדלים אין. מאוד גבוה היה בתעסוקה ההתמדה ששיעור כך ;(T3) חודשים שמונה לאחר

 .ההתמדה בשיעורי הזרם לבין המלאי בין משמעותיים

 שיעור לאור. התכנית שלאחר בתקופה ההתמדה-אי של הסיבות על גם נשאלו המרואיינים 

 מגבלה, פיטורים היו שצוינו העיקריות הסיבות. השאלה על ענו מעטים, בתעסוקה הגבוה ההתמדה

 . לילדים סידור וחוסר נפשית או בריאותית

  רקע מאפייני לפי בתעסוקה ההתמדה בשיעורי הבדלים  4.3
 שיעור את, למשל, מציגים בלוח המספרים. שונים רקע מאפייני לפי ההתמדה שיעורי מוצגים 33 בלוח

 בתעסוקה ההתמדה שיעור .(0T) התכנית סגירת מועד עד בתעסוקה שהתמידו הוותיקים היהודים

 מסוימים הבדלים יש, זאת עם. המופנים מאפייני של מאוד רחב רצף פני על גבוה היה המועדים בשני

 :הפירוט להלן. המועדים בשני עקיבים די ושהם לציינם שראוי

 התכנית של לסגירתה עד 85%: העולים בקרב נמצא ביותר הגבוה ההתמדה שיעור (T2 )73%-ו 

 המועדים בשני 300%-ו 74% על עמדו ההתמדה שיעורי אתיופיה יוצאי בקרב. (T3) הסגירת לאחר

 .בהתאמה 75%-ו 80% על עמדו ההתמדה שיעורי לשעבר מ"בריה יוצאי ובקרב בהתאמה

 היה  ותהמתמיד שיעור, אבל. אחרות נשים לבין יחידות הורות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא

 .  יםשיעור המתמידמ יותר גבוה

 התכנית סגירת במועד בתעסוקה התמידו( ל"ש 8–0) נמוכה השכלה בעלי (T2 )השכלה מבעלי יותר 

 . תיכונית-, למעט בעלי השכלה עליותר גבוהה

 ניסיון ללא ממופנים יותר התמידו האחרונות השנים בחמש תעסוקתי ניסיון בעלי מופנים . 

  נמצא שיעור התמדה דומה בקרב בעלי מוגבלות ביכולת לעבוד לעומת מופנים שאינם מוגבלים

 ביכולת לעבוד. 
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 (באחוזים) שונים רקע מאפייני לפי, בתעסוקה ההתמדה: 88 לוח
  מתוך 0T- מועסקים 

  שהתחילו המופנים
 התכנית במהלך לעבוד

 מתוך  6T-ב מועסקים
  לעבוד שהתחילו המופנים
 0T-ב ושעבדו התכנית במהלך

 10 41 "כסה

   אוכלוסייה קבוצות
 96 49 ותיקים יהודים

 38 39 ערבים

 73 85 העולים"כ סה

 300 74 אתיופיה יוצאי    

 75 80 בריה"מ יוצאי    

  אחרות ונשים גברים, הורות יחידות
 80 90 יחידות הורות

 80 35 גברים

 97 37 אחרות נשים

   משפחתי מצב
 85 38 יחיד

 80 35 עם ילדים יחיד

 93 39 עם ילדים נשוי

   לימוד שנות
0–8 88 86 

7–33      33 89 

30 47 95 

36+ 96 98 

   לתעסוקהנוספים  חסמים
 33 33 האחרונות השנים בחמש עבד לא

 83 93 האחרונות השנים בחמש עבד

 97 35 3לעבודביכולת  מוגבל

 80 37 לעבוד ביכולת מוגבל לא
 או( GHQ במדד ומעלה 30 ציון) רגשיות לבעיות גבוה סיכון או/ו הבריאות מצב רקע על לעבוד ביכולת המגבל 3

 .נכות קצבת קבלת
 

 הכנסה הבטחת גמלת קבלת ועל התעסוקה על התכנית השפעות. 5

 האשוועל בסיס ה ,הכנסה להבטחת גמלה קבלת ועל תעסוקה על התכנית השפעת על עמודנ זה בפרק

ועד סגירתה וגם כשמונה חודשים במהשפעת התכנית את נציג  .הביקורת קבוצתל הניסוי קבוצת בין

 לאחר סגירתה. 

 לאחר חודשים ושמונה( T2) סגירתה במועד תעסוקה מדדי מספר על התכנית השפעת מוצגת 30 בלוח

 . זמן נקודות אותן לגבי הכנסה הבטחת גמלת קבלת על ההשפעה מוצגת 36 בלוח(. T3) סגירתה
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במועד  ,וזרם מלאי, המופנים כל בקרב תעסוקתיה במצב שיפורה על התכנית השפעת: 82 לוח
 8(אחוז בנקודות)  (;T3) ושמונה חודשים לאחר מכן (T2סגירתה; )

 זרם מלאי  כ"סה  

 ,6,323 2,3,4 8,96 (N)  הניסויקבוצת – לתכנית המופנים "כסה

    על שיעור המועסקים  השפעה
 *T2 30*** 34*** 7 עד  

 *T3 9*** 3** 8 עד  

    2על הרחבת משרה )נטו( השפעה
 T2 0 0  -6 עד  

 6מידע אין 6מידע אין 6מידע אין T3 עד  

    התעסוקתי במצב השיפור"כ סה  על השפעה
 *T2 30*** 39*** 3 עד  
 6מידע אין 6מידע אין 6מידע אין T3 עד  

     מלאה במשרה המועסקים שיעור על השפעה
 T2 30*** 35*** 4 עד  
 ***T3 33*** 33*** 30 עד  
 p<0.10  ** ;p<0.05 ;  ***p<0.01: *הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת בין ההבדלים מובהקות 3
 אחת בשעה שלהם השבועיות השעות מספר את שהגדילו 0T-ב המועסקים שיעור היא נטו משרה הרחבת 0

 שרובם לציין יש. שהקטינו את מספר השעות השבועיות שלהם 0T-פחות שיעור המועסקים ב 0T אחרי לפחות
  .שבועיות שעות 30-מ ביותר משרתם היקף את הגדילו

 .6T-בלא נאספו נתונים על מספר השעות השבועיות בעבודה  בסקר 6
 
 ב המועסקים שיעור על התכנית של ומובהקת חיובית השפעה נמצאה( מועד סגירת התכניתT2) – 

 נקודות 7) בזרם מאשר( אחוז נקודות 34) במלאי יותר גדולה הייתה ההשפעה. אחוז נקודות 30

 גידול) התעסוקתי המצב כל בסך שיפור נמצא .המשרה הרחבת על השפעה הייתה לא(. אחוז

 בקרב( תכניתל במועד ההפניה מועסקים שהיו אלהקרב ב משרהה והרחבת מועסקיםשיעור הב

 (. אחוז נקודות 3) ובזרם( אחוז נקודות 39) במלאי(, אחוז נקודות 30) המופנים כלל

 התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה (T3 )שיעור על ומובהקת חיובית השפעה נמצאה 

 לבין המלאי בין משמעותי הבדל נמצא לא. אחוז נקודות 9 – יותר מתונה כי אם, המועסקים

 .  הזרם

 התכנית סגירת במועד. מלאה במשרה המועסקים היקף גם נבדק (T2 )של חיובית השפעה נמצאה 

. בזרם והן במלאי הן, לתכנית המופנים כלל מתוך מלאה במשרה המועסקים שיעור על התכנית

 לאחר חודשים כשמונה. אחוז נקודות 30-כ על עמד הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת בין ההבדל

 (. T3) היקף באותו ההשפעה נשמרה התכנית סגירת

 במועד ,וזרם מלאי ,המופנים כל בקרב הכנסה הבטחת גמלת קבלת על התכנית השפעת :83 לוח
 8(אחוז בנקודות)  (;T3) ושמונה חודשים לאחר מכן (T2) סגירתה

 זרם מלאי  כ"סה  

 ,6,323 2,3,4 8,96 (Nהניסוי  )קבוצת – לתכנית המופנים "כסה
    הכנסה הבטחת גמלת קבלת על השפעה

 מובהקת השפעה אין ***-T2 30-*** 03 עד
 מובהקת השפעה אין ***T3 -36*** -05 עד

 p<0.01***  :לביקורת בהשוואה בניסוי השינויים מובהקות8
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  הייתה הכול בסך הכנסה מקבלי גמלת הבטחת היקף על התכנית השפעת 36כפי שעולה מלוח 

 נמצאה (T2) התכנית סגירת במועד. במלאי בעיקר מתבטאת ההשפעה אבל, מאוד משמעותית

 השפעה נמצאה לא אך, במלאי הגמלה בקבלת הירידה על( אחוז נקודות 03) מובהקת השפעה

 סגירת לאחר חודשים שמונה. אחוז נקודות 30-ב היא הירידה, כללי בממוצע, לכן. בזרם מובהקת

 .דומים היו עדיין הממצאים, (T3) התכנית

 בדוח מרכזיותה נקודותה. 6

 לתכנית שהופנו האנשים אחרי עוקב הדוח. לתעסוקה אורות תכניתה על השני המעקב דוח הוא זה דוח

 נבדקה בדוח .מכן לאחר חודשים כשמונה וגם, 0030 באפריל סגירתה מועד ועד( וזרם מלאי) מתחילתה

 קבוצת בין השוואה עריכת באמצעות הכנסה הבטחת גמלת קבלת ועל תעסוקה על התכנית השפעת

 גמלת ובקבלת התעסוקתי במצב השינויים את בוחן הדוחנוסף לכך,  .הביקורת לקבוצת הניסוי

 ההתמדה מידת היא בדוח מרכזית סוגיה. בקרב המופנים לתכנית )קבוצת הניסוי( הכנסה הבטחת

 הסיוע סוגי מהם בדקנו, השינויים לבחינת כרקע. התכנית במהלך לעבוד שהתחילו אלו של בתעסוקה

 ובמציאת כללי באופן – ביותר להם עזרו סיוע סוגי ואילו, התכנית במסגרת קיבלו המשתתפים אשר

 .העיקריים הממצאים סיכום להלן. דיווחם פי-על – עבודה

  הכנסה הבטחת גמלת קבלת ועל תעסוקה על התכנית השפעת 6.1

 הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין ההבדלים בחינת באמצעות נבדקה התכנית השפעת 

 .הכנסה הבטחת גמלת קבלת ובתחום התעסוקה בתחום

 התכנית סגירת במועד (0T )המועסקים שיעור על התכנית של ומובהקת חיובית השפעה נמצאה – 

 נקודות 7) בזרם מאשר( אחוז נקודות 34) במלאי יותר גדולה הייתה ההשפעה. אחוז נקודות 30

 אלהוהרחבת המשרה של  מועסקיםשיעור הב גידול) התעסוקתי מצבב שיפור נמצא כן כמו(. אחוז

 נקודות 39) במלאי(, אחוז נקודות 30) המופנים כלל בקרב( במועד ההפניה לתכנית מועסקים שהיו

 .המשרה הרחבת על השפעה הייתה לא(. אחוז נקודות 3) בזרםו( אחוז

 התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה (T3 )שיעור על ומובהקת חיובית השפעה נמצאה 

  לבין המלאי בין משמעותי הבדל נמצא לא. אחוז נקודות 9 – יותר מתונה כי אם, המועסקים

 .  הזרם

 התכנית סגירת במועד. מלאה במשרה המועסקים היקף גם נבדק (T2 )של חיובית השפעה נמצאה 

. בזרם והן במלאי הן, לתכנית המופנים כלל מתוך מלאה במשרה המועסקים שיעור על התכנית

 באותו ההשפעה נשמרה. אחוז נקודות 30-כ על עמד הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת בין ההבדל

 (. T3) התכנית סגירת לאחר חודשים כשמונה היקף

 אבל, מאוד משמעותית הייתה הכול בסך הכנסה הבטחת גמלת מקבלי היקף על התכנית השפעת 

 נקודות 03) מובהקת השפעה נמצאה( T2) התכנית סגירת במועד. במלאי בעיקר מתבטאת ההשפעה

 בממוצע, לכן. בזרם מובהקת השפעה נמצאה לא אך, במלאי הגמלה בקבלת הירידה על( אחוז

 היו הממצאים (T3) התכנית סגירת לאחר חודשים שמונה. אחוז נקודות 30-ב היא הירידה, כללי

 .דומים
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 בתעסוקה והתמדה וקהתעס 6.2
  בסעיף זה נתמקד בקבוצת הניסוי ונסקור את השינויים במצב התעסוקה של המופנים לתכנית

 שחלו ממועד ההפניה עד מועד סגירת התכנית וכשמונה חודשים לאחר מכן.

 בשיעורנקודות אחוז  03משמעותית של  עלייה חלה סגירתה מועד לבין לתכנית ההפניה מועד בין 

 התכנית הפעלת של הראשונים החודשים בשמונת חלה העלייה רוב. (49%עד  63%-)מ המועסקים

מלאי הןנמצאו עליות משמעותיות  .סגירתה עד זמן לאורך ונשמרה זרם והן( 49%-ל 56%-מ) בַּ  בַּ

 .אם כי העלייה הייתה גדולה יותר בזרם (49%-ל 09%-מ)

  תעסוקתי הוא גידול בהיקף המשרה בקרב המופנים שעבדו במועד המדד נוסף לשיפור במצב

 (ההפניה לתכנית. במועד סגירת התכנית שיעור המופנים שהרחיבו את משרתם )הרחבת משרה נטו

 .5%עמד על 

  ,נקודות אחוז; 04היה  )הסכום של שני המדדים הללו( התעסוקתי מצבהשיפור ב, הכול בסךלכן 

 .מאשר במלאי בזרם ריות

  והמועסקים במועד סגירת התכנית חולקו 49%שיעור המועסקים במועד סגירת התכנית עמד על .

באופן שווה לשתי קבוצות: מופנים שהתחילו לעבוד במהלך התכנית ושעבדו גם במועד סגירתה 

סגירתה  מכלל המופנים( ומופנים שהיו מועסקים במועד ההפניה לתכנית ושעבדו גם במועד 08%)

(07%.) 

 ( מכלל המופנים עבדו בפרק זמן כלשהו במהלך התכנית כולל כ36%כשני שלישים )-שהתחילו  3%

 לעבוד במהלך התכנית אך לא עבדו במועד סגירתה. 

 גם עבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמופנים שלישים כשני. גבוהים התמדה שיעורי נמצאו 

 עבדו, הסגירת במועד ועבדו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מאלו 80%-כ. התכנית סגירת במועד

 .מכן לאחר חודשים שמונה

 השכלה בעלי. העולים בקרב במיוחד וגבוה הקבוצות בכל גבוה היה בתעסוקה ההתמדה שיעור 

 .יותר גבוהה השכלה בעלי מאשרבתעסוקה  יותר התמידו נמוכה

 במציאת וקשיים בריאות מגבלות, פיטורים היו התמדה-לאי כסיבה וחושדּו העיקריות הסיבות 

 .   לילדים סידור

 הכנסה הבטחת גמלת קבלת 6.3
. 0030 באפריל התכנית של סגירתה למועד עד נמשכה הגמלה מקבלי בשיעור המשמעותית הירידה

 . בזרם מאשר במלאי גדולה יותר הירידה

 מהמרכז סיוע קבלת 6.4
 תומכי שירותים, עבודה וחיפוש עבודה מיומנויות לפיתוח הקשורות פעילויות) סיוע סוגי שלושה נבחנו

 והשתתפות תעסוקתי יועץ עם אישיות פגישות היו ביותר השכיחות הפעילויות(. ומענק התמדה עבודה

 . בסדנה או בקורס
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 40% שירותים של לפחות אחד סוג קיבלו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המשתתפים מקרב 

 קבלת על דיווחו האלה מהמשתתפים 43%. לילדים בסידור או בתחבורה סיוע בעיקר, תומכים

 .התמדה מענק

 ממרכיבי אחד שלפחות דיווחו התכנית במהלך לעבוד שהתחילו מהמשתתפים( 40%) כמחצית 

 .להם עזר הסיוע

 בסידור סיוע) עבודה תומכי שירותים, התכנית במהלך לעבוד שהתחילו המשתתפים דיווחי פי על 

 יותר להם עזרו( 67%) ההתמדה ומענק(, 03%: העבודה למקום בתחבורה סיוע; 47%: לילדים

 (. 39%-00%) הסיוע סוגי מיתר

 סיכום 6.5

ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שעד יום סגירתה, תכנית אורות לתעסוקה השפיעה על גידול 

משמעותי בשיעור המועסקים ועל ירידה דרמטית במקבלי גמלת הבטחת הכנסה. יתרה מזו, השפעות 

אלה נמצאו כמובהקות, אם כי מתונות יותר, גם כשמונה חודשים לאחר מועד סגירת התכנית. רוב 

 תכנית שעבדו במועד סגירת התכנית התמידו בתעסוקה עד מועד זה. המופנים ל

 

  ביבליוגרפיה

, פישמן'; ג, היילברון'; י, קינג'; מ, שמלצר'; א, שוהם-בן; א"ד, גאליה'; ג, חביב'; נ, ברקלי'; ד, נאון

-מאיירס. סופי דוח, המחקר ממצאי – לתעסוקה אורות התכנית של הערכה .0030'. ד, גוטליב'; נ

 .ירושלים ,והתכנון המחקר מנהל-לאומי לביטוח והמוסד ברוקדייל מכון-וינט'ג
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 המופנים מאפייני לפי שונים במדדים זמן לאורך הבדלים :א נספח
 

 התכנית סגירת לאחר חודשים לשמונה עד( 0T) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים: 8א לוח
(3T :)לתכנית המופנים בקרב הכנסה הבטחת גמלת וקבלת מעבודה הכנסות, תעסוקתי מצב ,

  2; 8  אוכלוסייה קבוצות לפי

 "כ סה 
 יהודים
 עולים ערבים ותיקים

 324,4 02,,1 02,,4 02,,1 (N) לתכנית המופנים "כסה 

     המועסקים שיעור
0T*** 63 22 22 33 

3T*** 55 29 62 87 

0T*** 57 50 38 80 

6T*** 58 29 63 72 
     3הרחבת משרה נטו )כולל מופנים לא מועסקים(

3T*** 3 2 6 22 

0 T*** 2 2 0 23 

 63 28 28 25 (אחוז)נקודות  2T-ל 0T-מ סה"כ שיפור במצב תעסוקתי

     (מועסקים לא מופניםתעסוקה במשרה מלאה )כולל  שיעור
0T*** 23 22 (8) 23 

3T*** 22 26 26 62 

0T*** 29 23 19 43 

6T*** 63 22 29 25 

 (מועסקים לא מופניםחודשית ממוצעת מעבודה )כולל  הכנסה
0T*** 982 722 449 1,685 

3T*** 1,433 1,214 805 2,174 

0T*** 1,675 1,414 1,018 2,514 

    המופניםמקבלי גמלת הבטחת הכנסה בקרב כלל  שיעור
3T 25 22 23 29 

0T  62 62 28 65 

6T  32 34 27 33 
 .04%-מ גדולה יחסית דגימה טעות בעלי הם בסוגריים המספרים 3
 p<0.01: ***הקבוצות בין ההבדלים מובהקות 0
 אחת בשעה שלהם השבועיות השעות מספר את שהגדילו 0T-ב המועסקים שיעור היא נטו משרה הרחבת 3

 לציין יש. שהקטינו את מספר השעות השבועיות שלהם 0T-פחות שיעור המועסקים ב 0T אחרי לפחות
 .שבועיות שעות 30-מ ביותר משרתם היקף את הגדילו שרובם
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    ובהכנסה בעבודה שבועיות שעות של ממוצע במספר המועסקים בקרב זמן לאורך הבדלים: 2א לוח
 אוכלוסייה קבוצות לפי, מעבודה ממוצעת חודשית

 עולים ערבים ותיקים יהודים "כ סה 
     שבועיות בעבודה  עותמספר ש ממוצע

0T 29.3 27.6 28.3 6305 

3T 30.3 29.6 28.2 6205 

0T  32.1 30.7 28.8 6206 

     חודשית ממוצעת מעבודה  הכנסה

0T 26333 26282 26222 26722 

3T 26728 26822 26365 26923 

0T  66239 66328 26722 66283 

 
 התכנית סגירת לאחר חודשים לשמונה עד( 0T) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים: 3א לוח

(3T :)לתכנית המופנים בקרב הכנסה הבטחת גמלת וקבלת מעבודה הכנסות, תעסוקתי מצב ,
  8משפחתי ומצב מין לפי

 "כ סה 
 הורות
 גברים אחרות נשים יחידות

 N)) 26626 26222 26376 26229 לתכנית המופנים "כסה

     המועסקים שיעור

0T*** 63 39 27 29 

3T*** 55 72 69 53 

0T*** 57 87 49 49 

6T*** 58 89 28 53 

; 2לא מועסקים( מופניםמשרה נטו )כולל  הרחבת
 )בנקודות אחוז(

    

1T*** 3 5 9 2 

2T*** 2 3 26 3 

)נקודות  2T-ל 0T-מ סה"כ שיפור במצב תעסוקתי
 23 22 9 25 (אחוז

 (מועסקים לא מופניםתעסוקה במשרה מלאה )כולל  שיעור
0T*** 23 25 9 28 

3T*** 22 63 25 27 

0T*** 29 36 22 30 

6T*** 63 68 26 62 

  (מועסקים לא מופניםחודשית ממוצעת מעבודה )כולל  הכנסה
0T*** 982 1,844 515 803 

3T*** 1,433 2,224 888 1,408 

0T*** 1,675 2,338 1,198 1,697 

     מקבלי גמלת הבטחת הכנסה  שיעור

3T*** 25 53 26 67 

0T*** 62 28 28 25 

6T*** 32 48 26 25 
  p<0.01: *** משפחתי מצב בין ההבדלים מובהקות 3
 אחת בשעה שלהם השבועיות השעות מספר את שהגדילו 0T-ב המועסקים שיעור היא נטו משרה הרחבת  0

 לציין יש. שהקטינו את מספר השעות השבועיות שלהם 0T-פחות שיעור המועסקים ב 0T אחרי לפחות
 .שבועיות שעות 30-מ ביותר משרתם היקף את הגדילו שרובם



21 

 ובהכנסה בעבודה שבועיות שעות של ממוצע במספר המועסקים בקרב זמן לאורך הבדלים: 6א לוח
 3 (ממוצעים) משפחתי ומצב מין לפי, מעבודה ממוצעת חודשית

 גברים אחרות נשים יחידות הורות  כ"סה 
     שבועיות בעבודה  עותמספר ש ממוצע

0T** 29.3 29.1 24.2 34.8 

3T 30.3 30.2 28.1 32.5 

0T* 32.1 33.5 28.5 34.7 

     חודשית ממוצעת מעבודה  הכנסה

0T** 26333 26358 26292 66363 

3T** 26728 26732 26253 66232 

0T** 66239 66223 26323 66379 
 .  p<0.10* ;  **p<0.05:  משפחתי מצב בין ההבדלים מובהקות 3
 

 התכנית סגירת לאחר חודשים לשמונה עד( 0T) לתכנית ההפניה ממועד זמן לאורך הבדלים: 5א לוח
(3T :)לתכנית המופנים בקרב הכנסה הבטחת גמלת וקבלת מעבודה הכנסות, תעסוקתי מצב ,

 2; 8( וממוצעים אחוזים) גיל קבוצות לפי

 +54 55-64 65-04 05-38 "כ סה 

 26626 673 26226 26295 629 (N) לתכנית המופנים "כסה
      המועסקים שיעור

0T 63 23 68 23 62 

3T** 55 68 59 53 53 

0T  57 49 59 60 44 

6T  58 56 59 57 28 

      3(מועסקים לא מופניםמשרה נטו )כולל  הרחבת

 3T 3 5 5 8 2-משרה ב הרחבת

 0T 2 8 3 2 3-משרה ב הרחבת

)נקודות  2T-ל 0T-מ סה"כ שיפור במצב תעסוקתי
 (אחוז

25 23 27 22 26 

 (מועסקים לא מופניםתעסוקה במשרה מלאה )כולל  שיעור
0T 23 (23) 26 29 (23) 

3T 22 (23) 22 23 (29) 

0T  29 32 32 26 (24) 

6T  63 69 66 28 (24) 

 (מועסקים לא מופניםחודשית ממוצעת מעבודה )כולל  הכנסה
0T** 982 464 1,042 1,037 960 

3T** 1,433 856 1,545 1,490 1,252 

0T  1,675 1,464 1,817 1,676 1,326 

 מקבלי גמלת הבטחת הכנסה  שיעור
3T*** 25 (23) 23 52 55 

0T** 62 (23) 27 63 22 

6T*** 32 (22) 30 36 36 
 .04%-מ גדולה יחסית דגימה טעות בעלי הם בסוגריים המספרים 3
 p<0.05; ***p<0.01**: הקבוצות בין ההבדלים מובהקות 0
 אחת בשעה שלהם השבועיות השעות מספר את שהגדילו 0T-ב המועסקים שיעור היא נטו משרה הרחבת 6

 לציין יש. שלהם השבועיות השעות מספר את שהקטינו 0T-ב המועסקים שיעור פחות 0T אחרי לפחות
 .שבועיות שעות 30-מ ביותר משרתם היקף את הגדילו שרובם
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 ובהכנסה בעבודה שבועיות שעות של ממוצע במספר המועסקים בקרב זמן לאורך הבדלים: 4א לוח
 8 גיל קבוצות לפי, מעבודה ממוצעת חודשית

 +54 55-64 65-04 05-38 "כ סה 
     שבועיות בעבודה  עותמספר ש ממוצע

0T* 29.3 25.9 28.2 29.6 36.4 

3T 30.3 30.7 30.2 30.7 27.9 

0T* 32.1 33.9 34.6 30.2 33.2 

     חודשית ממוצעת מעבודה  הכנסה
0T** 26333 26726 26586 26839 66883 

3T 26728 26676 26732 26769 66283 

0T  66239 66229 66283 26992 66325 
  p<0.10* ;  **p<0.05:  הגילים בין ההבדלים מובהקות 3


