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הממצאים עיקרי  

קדם בעיקר שני יעדים משלימים: לתמוך נועד לחוק מענק העבודה ("מס הכנסה שלילי") 

 אם נמוכה בעלי הכנסהמענקים לעובדים מבטיח הוא  .1תעסוקהולעודד  בעובדים בעלי שכר נמוך

והרשויות החילו אותו  2007-ב אושרהחוק ומעלה.  55בני אם הם או  ,18הם הורים לילדים עד גיל 

 בפריסה ארצית. – 2012משנת  בחלק מאזורי הארץ, באופן ניסיוני, והחלתחילה  :בשני שלבים

 השנהעל  המלאים הנתונים אתממצאים משני השלבים, והוא כולל  מציגשלפניכם  הדוח

 שנהב המיצוי נתוניואת  )2011- ב ההכנסות סמך על, 2012 שנתהשלב הארצי (של  הראשונה

דו"ח זה מחזק את ממצאיו  .)2012-ב ההכנסות סמך על, 2013 שנת( של השלב הארצי השנייה

לפיהם למענק העבודה יש תרומה משמעותית של הדו"ח הקודם של קבוצת המחקר העיקריים 

בקרב  נמוכה ולהקטנת העוני תןהכנסממשפחות ש להגדלת הכנסתם של עובדיםוממוקדת 

    :מופיעים להלןממצאיו העיקריים  משפחות עובדות.

פרטים  240,577 מימשו את זכאותם )2013( תכניתה ה הארצית שלבשנה השנייה להפעלת •

-כ שלעלייה  ףמשק והואמהזכאים  62.3% מהווה זה מספר. 386,131פוטנציאל של  מתוך

; שיעור )1 סעיף ב', פרק( )2012( הראשונה שנהליחסית  המיצוי בשיעורנקודות אחוז  12

מכיוון שהנטיה של עובדים לממש  - 67% -היה אף גבוה יותר המענק  סכומיהמיצוי של 

 ניסיוןב נעוץ לעלייה זו יםחשובה םמיגוראחד ה את המענק עולה ככל שהוא גבוה יותר.

 במרוצת יציבה נותרה הזכאים אוכלוסייתש מאחר :הזכאות במימוש 2012- ב שנצבר

-ב וצבר שהם הידע – הקודמת בשנה גם זכאים היו מהזכאים יםשליש כשני – השנים

 גם. 2013-ב המימוש לעליית אחוז נקודות 3-כ תרם מימושה דרכי עלו הזכאות על 2012

 לגידול אחוז כנקודת תרמה 50%-ב 2013-מ גדל לילדים לאימהות המענקשהעובדה 

  .המימוש שיעורב

 כנראה נובע אלא ,הזכאים של םמאפייניב קשוראינו  בשיעור המיצוירוב הגידול  •

השתפרה  2012-ב לציבור הזכאים. הנגשתומומשיפורים שהוכנסו במנגנון התשלום 

 וידידותיים בהירים המסים רשות של המכתבים וכעת, התכנית על המידע של נגישותו

 ').ב ראו דיון בפרק( באינטרנט גם זמיןהזכאות  עלהפרטני  המידע 2013-מ החל. יותר

 באופן מוחלט הן גבוה מענק: נמנים הזכאות למימוש הסיכוי את המעלים הגורמים עם •

בן  ,הציבורי במגזר עבודה ,קבלת מענק בשנים קודמות, המשפחה להכנסת יחסית והן

 ).12-(לוח ב'הזוג זכאי וקיבל מענק 

 לקו מתחתנמצא  אף חלקם הגדול, נמוכות הכנסות בעלי ממוקדת בעובדים התכנית •

של  התחתונים ההכנסה בשני חמישוני למשפחות הועברו מהתמיכות 74%- כ העוני.

 ממשקי הבית הזכאים שני בני הזוג היו זכאים למענק 11%- בכ ).4-'ד(לוח השכירים 

 .)2-לוח ב'עם עובד זכאי אחד ( וסכום הזכאות שלהם היה כפול מזה של משפחות

 מההכנסות 16%- וכ 12%-כ , בהתאמה,המענקהיווה  2012-ו 2011בשנות הזכאות  •

 ).4-'ד(לוח  של השכירים התחתון חמישוןב מקבליו של מעבודה

                                                           
1
  אלא אם נכתב במפורש אחרת.  –מטעמי נוחות הדיון בדוח מתקיים בלשון זכר, אך הוא מתייחס גם לנשים   
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עמד גובהם השנתי הממוצע של ) 2012ה ארצית (סהפעלת התכנית בפרילבשנה הראשונה  •

לזכאים עם שלושה ילדים או יותר עמד  המענק הממוצע; לזכאי ש"ח 2,923על  המענקים

 ש"ח. מיליון 800-בכ הסתכם סך המענקים ).1-'ד(לוח  ש"ח 3,665על 

וצמצמו את , ואת רווחתם מקבליו של הכנסתם את ניכרת במידה שיפרו המענק תשלומי •

מכך ואף יותר  ,)7- (לוח ד' נקודת אחוז 0.4-בכ קרב אוכלוסיית הניסויב העוני תחולת

 מצוקה על המצביעים אינדיקטורים בכמה לשיפור עדויות נמצאו. בקרב העובדים

 ויתור על ביקור אצלוהפחתה בהגבלות על חשבונות בנקים (לא מובהק) וירידה ב :כלכלית

 .)16-וג' 15-(לוחות ג' )10%רופא מומחה (מובהק בהסתברות של 

  ).9-'ב(לוח  הזכאות לשנת שקדמו השנים ארבע בכל עבדו מהזכאים 89% •

בין משווים , ולתכנית ולטווח השכר הרלוונטי 2010―2007מתייחסים לשנים כאשר  •

, )התכנית הופעלהלא  םבהדומים לאזורי הניסוי (אזורים  הביקורת אזוריאזורי הניסוי ל

(לוח נקודות אחוז  3.7-נמוך ב לעבוד הפסיקוו 2007-ב הפרטים שעבדו שיעורמוצאים כי 

   .)10%הסתברות של ב(מובהק ) 14- ג'



5 

 

 מבוא

והוא נועד להשיג שתי מטרות עיקריות  2007) אושר בסוף "מס הכנסה שלילי"חוק מענק עבודה (

בטיח מענקים מ ומשלימות: הגדלת הכנסתם של עובדים בעלי שכר נמוך ועידוד תעסוקה. החוק

המענק . ומעלה 55בני אם הם או  ,18הם הורים לילדים עד גיל אם לעובדים בעלי הכנסה נמוכה 

נמוך להורים לילד או סולם ו ,גבוה להורים לשלושה ילדים או יותרסולם שני סולמות: לפי נקבע 

  . 18- מ שגילם צעירילדים ללא  ומעלה 55 ולבני שניים

שבהם פעלה התכנית אזורים  –שילוב") הבאזורי ניסוי ("אזורי רק החוק  הוחלבשנים הראשונות 

 , אךלשכיריםלמענק הזכאות הוגבלה "אורות לתעסוקה" ("תכנית ויסקונסין"). בשנה הראשונה 

להחלת בוטל הבסיס החוקי  2010). במאי 1-מ'עצמאים (לוח לגם  הורחבה יאה הימהשנה השני

החוק  החלת ההופסק כתוצאה מכךו ,ל "אורות לתעסוקה"וטיבבשל  ,חוק באזורי השילובה

- בהחל לפעול ש – 2. במקביל חוק הסיוע לאימהות עובדות2010דצמבר ל מאיבין  באזורים אלו

נשאר בתוקף בשנת  – של אימהות לילדים עד גיל שנתיים ןזכאותלכל הארץ את והרחיב   2009

הזכאות למענק  רחבההו 2011. משנת 2010כל שנת  עבור המענקלאוכלוסייה זו שולם ולכן  2010

חודשי  סמךעל , 2012משנת משולם בכל רחבי הארץ ( ואהו ,מתכונת כלל ארציתלהעבודה 

 ,18עד גיל  אימהות לילדיםלסכום המענק  50%-בהוגדל  2012שנת ב). 2011העבודה בשנת 

  הלוח שלהלן מסכם את הדברים. ועדת טרכטנברג.של  הבעקבות המלצת

  : הזכאות למענק העבודה1- מ'לוח 

 תקופת הזכאות
 למענק

  תשלוםהשנת 

סכום לוהחקיקה ביחס לאוכלוסיית הזכאים  שינויי
   הזכאות

 

 שכירים באזורי השילובהחלת החוק על  2008  2007 12-1

 עצמאים באזורי השילובגם על  ההחל 2009 2008 12-1

12-1 2009  2010 
בכל אימהות לילדים עד גיל שנתיים על גם החלה 
 הארץ

4-1 2010 2011 
רק על  2010-שולם ב באזורי השילובזכאים המענק ל

 תקופה זו

12-1 2010 2011 
זכאיות  אימהות לילדים עד גיל שנתיים בכל הארץ

 במשך כל השנה

 שכירים ועצמאים בכל הארץהחלה על  2012 2011 12-1

 לאימהות לילדיםבמענק  50%הגדלה של  2013 2012 12-1

  

בנתונים  השתמש הצוותמחקר. צוות אותו מלווה עבודה החוק מענק  של הפעלתו מראשית

זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי על , המושפעים מהחוקהכנסות הפרטים אדמיניסטרטיביים על 

במקביל  .ה של אוכלוסייה זומאפייניל בנוגעלקבל תמונה רחבה  במטרה, מצבם המשפחתיעל ו

של הכלכלית  תםכגון רווח – השפעת המענק שונים של היבטיםלבחון  כדיסקר מיוחד  הצוות ךער

                                                           
החל  5אימהות עובדות יקבלו נקודת זיכוי נוספת עבור כל ילד עד גיל  ,לפי החוקמוכר גם בכינוי "חוק המטפלות".  2

 לאימהות לילדים עד גיל שנתיים.העבודה חוק מענק הארצי של  מו; עד אז הוקדם יישו2012משנת 
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שיעורי כדי לבחון את וכן  – בשוק העבודהשל התושבים באזורי השילוב  םהשתתפותהעובדים ו

את הנתונים האדמינסטרטיביים ואת ממצאיהם של סקר שילב ה. המיצוי של הזכות לקבלו

 נועדהשלו שיטת המחקר  .הרלוונטיתה ימדגם מייצג של האוכלוסי עםשנערכו ראיונות טלפוניים 

הסקר עקב אחר  :של המחקרעניין ההשינויים בתחומי לבין לבודד את הקשר הסיבתי בין המענק 

יושם החוק ש םקבוצה הראשונה התגוררו באזוריהפרטים באך , הןשתי קבוצות זהות במאפייני

 מחוץ לאזורים אלו שנייה התגוררוב בשעה שהחברים ,(קבוצת הניסוי)בשנים הראשונות בהם 

קשר סיבתי בין  זהותלוטבעי הניסוי המחקר בשיטת  קייםלפשר ִא זה  מערך. (קבוצת הביקורת)

 ,2011בשנת  ,מענק ושינויים התנהגותיים. לאחר החלת החוק בפריסה כלל ארציתהתשלומי 

לאחר . 2010לפיכך המחקר המתבסס על הסקר מתייחס לשנת ו ,תשיטה זו בלתי אפשריה תנעש

הקובץ  ;ל הזכאים למענק בפרטענתונים מנהליים על השכירים בכלל ו מתבסס עלמחקר ה 2010

הניתוחים  ולכן ,2011בגין שנת  מתייחס למענקים ששולמונו ימעודכן ביותר שבידמלא הה

שהמענק שנה ( 2012-שבעם זאת, מכיוון  על הנתונים המנהליים מתייחסים לשנה זו.המבוססים 

 אנו מתייחסים גם ,מענקהזכאות ל) חל שיפור מהותי בשיעורי המימוש של 2013- בגינה שולם ב

  .אף שהנתונים עליה עדיין אינם מלאים אליה

משלימים: הגדלת הכנסתם של עובדים בעלי שכר נמוך  תכנית מענק העבודה ממוקדת בשני יעדים

היו רק מלכתחילה  ,ותמיכה בתעסוקה. מכיוון שסכומי המענק אינם גבוהים במיוחד (ראו להלן)

 אילוהפעלתה ההדרגתית אפשרה לבחון  . עם זאת,של התכנית יהלהשפעותבנוגע ציפיות צנועות 

עובדים בעלי הכנסה  –, האם התשלומים ממוקדים באוכלוסיית היעד ממנהאוכלוסיות מושפעות 

מעודדת את  היאוהאם  ,העוני בקרב הזכאיםאת ת ימסייעת להפחהיא האם  – נמוכה

אפשרה התכנית יה של השפעותנוסף על תעסוקה. האוכלוסייה הרלוונטית להצטרף למעגל ה

, ואת ההבדלים בין שהשפיעו על מימוש הזכות למענק ייםלתפעּוה היבטיםאת ה לבחוןהפעלתה 

ממצאים ותובנות אלו לידיעתה צוות המחקר הביא . אותה / לא מימשומאפייני העובדים שמימשו

שנועדו לעודד את הזכאים  תפעולייםלשינויים  םתר, והדבר במהלך המחקר עודשל רשות המסים 

  למענק לממש את זכותם.

נאמד מספר הזכאים למענק  –בהן פעלה התכנית רק באזורי השילוב השנים ש –בשנים הראשונות 

מתוכם מימשו את הזכות פחות ממחצית,  ;65,000-(על פי דיווחי המעסיקים לרשות המסים) בכ

 2012בשנת  משנה לשנה. המעבר לפריסה ארצית הגדיל את מספר הזכאיםשיעור המימוש גדל אך 

בשיעור המימוש של שחלה יה החדה י. העל62%-ומתוכם מימשו את הזכאות כ ,386,000- לכ

(א) גורמים:  שלושהמככל הנראה  נבעה) 2013-שהמענק בגינה שולם בשנה ( 2012- בהתכנית 

(ב) באשר לזכאותם, את חוסר הוודאות צמצמה בקרב הזכאים  : זוהפריסה הארצית של התכנית

מאשר שיעור גבוה אכן מממשות את הזכות למענק בנשים  :בפרט לנשים ,הגדלת סכומי המענק

ניסיון במימוש בעבר שצברו הולכת של זכאים גדלה ויה יאוכלוס(ג) -, ו)52%לעומת  71%( גברים

נבע  הוא ונראה כי  ,מימוששיעור המאפיינים אלה מסבירים רק חלק מהגידול ב אולםהזכות. 

גורמים  עם. הבקשות הגשת ובתהליךשינויים שבוצעו במערך המידע לזכאים במידה רבה גם מה

פרטני,  לבחון את הזכאות באופןיעודי המאפשר יאלה ניתן למנות את הקמת אתר האינטרנט ה

ופרסום ארצי של התכנית  ,ים הנשלחים לזכאים הפוטנציאלייםהמכתב של נוסחשיפור ופישוט 

חלק מהמעסיקים העובדה שגם למימוש תרמה נראה כי משלוח הבקשות. ל םמועדישל הו
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 .3מודעות לתכניתהאת בקרב עובדיהם להגדיל עשו מאמץ הגדולים של עובדים בעלי שכר נמוך 

והגדלת המענק לנשים התבטאו גם מימוש, פריסתה הארצית של התכנית ההרחבת שיעורי 

של  דומההתרחבות  .ש"חמיליוני  800-הגיע לכ , וסכומהעל המענקים תבהגדלת ההוצאה הכולל

למשל ארצות כניות דומות, מדינות שאימצו תעוד ב ,שיעורי המיצוי וסכומי המענק התרחשה

  הברית.

 יכ , מוצאיםלאורך זמן העבודהית הזכאים והמממשים של מענק יאוכלוסכאשר בוחנים את 

- יותר מ. , אך בשכר נמוך שאינו עולהאפיינת בנוכחות מתמשכת בשוק העבודהתיה זו מיאוכלוס

השנים הקודמות (חלק מאלו שעבדו פחות  10מתוך  7עבדו לפחות  2011מהזכאים בשנת  70%

ותר קרוב , אך למרות התמדה זו שכרם הממוצע נהיו צעירים מכדי לעבוד במשך כל התקופה)מכך 

-כ :השילוב מלמדים גם כי ההזדקקות למענק איננה פרמננטית ילשכר המינימום. הנתונים מאזור

קיבלו  8%ורק  לא קיבלו את המענק באף אחת מהשנים הקודמות 2011מבין הזכאים בשנת  56%

סכומי המענק לפי רמת ההכנסה את הזכאים וכאשר מחלקים את  .השנים הקודמות 4בכל  אותו

 םסכומיהמ 74%בקבוצות החלשות: מתמקד ביעילות המענק גם כי  , מוצאיםסטנדרטיתלנפש 

 16% 2012ששולמו הגיעו לשני החמישונים התחתונים בקרב השכירים. מענקים אלה היוו בשנת 

בחמישון השני. מהכנסתה של משפחה  8%-ה של משפחה זכאית בחמישון התחתון, ותמהכנס

השכירים החלשים הופך אותו לכלי יעיל לתמיכה באוכלוסיה זו, המיקוד של המענק במשפחות 

  אם הממשלה תחליט להגדיל את המשאבים המיועדים למטרה זו.

חיובית אך לא יתה יהונמצא כי היא , 2010―2007 נמדדה בשנים וקההשפעת התכנית על התעס

גמישות בהנמוך יחסית של המענק בשנים אלו ו בהתחשב בהיקפואינה מפתיעה זו תוצאה  ;גדולה

בעולם. הן בישראל ו הן העלובעבר מחקרים ש ממצא ,לשכרביחס  ההנמוכה יחסית של התעסוק

מתייחסים לטווח השכר ולתוקף,  נכנסה התכניתשיה שלא עבדה לפני יהאוכלוסכאשר בוחנים את 

 2-תעסוקה גבוה בכהמצטרפים למעגל השיעור , מוצאים כי בקבוצת הניסוי לתכנית הרלוונטי

 2007-, ושיעור הפרטים שעבדו ב(לא מובהק סטטיסטית) ת אחוז מאשר בקבוצת הביקורתונקוד

בשיעורי השינוי ). 10% נקודות אחוז (מובהק בהסתברות של 3.7- ב נמוך 2010-בוד בוהפסיקו לע

   .במרבית השנים הבדלים מובהקיםבין הקבוצות לא נמצאו בשכר 

 0.4- כתרם המענק ישירות בהם הופעלה התכנית : באזורים המענק תרם להפחתת שיעור העוני

הן משפחות הזכאים ציינו כי . בקבוצת הניסוישפחות מהבקרב להפחתת העוני נקודת אחוז 

רופא אצל ביקור על יתור ועל ירידה בוודיווחו ר חובות, יהחזל בעיקר כדיי המענק בכספהשתמשו 

הוא בהן שכאמור, נתונים אלה משקפים את השפעת המענק בשנים  .(תוצאה מובהקת) מומחה

, לצד הגדלת שיעורי 2012-ו 2011וסביר כי הגדלתו בשנים  ,מאשר בתקופה הנוכחית נמוךהיה 

  העוני ועומקו. צמצוםאת עוצמת השפעתו על  הגבירההמימוש, 

   

                                                           
שעודדו את עובדיהם לממש את המענק, מתברר כי פעולות ל מעסיקים גדולים ענתונים פרטניים כאשר בוחנים   3

עובדים שאינם זכאים. ממצא אחרון זה  מצדניכרת הן לשיעור המימוש והן להרחבת הפניות העידוד תרמו במידה 
באופן  להפחיתיכול להקשות עליהם והדבר את זכאות עובדיהם,  היטבת מלמד שהמעסיקים אינם מצליחים לזהו

  עובדים הזכאים למענק.הממוקד את שכרם של 
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רצוות המחקהחברים ב  

שוהם (מכון ברוקדייל), עדי ברנדר (בנק -סבג (המוסד לביטוח לאומי), אסף בן-דמירי אנדבל

ישראל), נתנאלה ברקלי (המוסד לביטוח לאומי), אלכס גאליה (המוסד לביטוח לאומי), דניאל 

גוטליב (המוסד לביטוח לאומי), ורד טננבוים (רשות המסים), נטליה מירוניצ'ב (רשות המסים), 

פורמן (מכון ברוקדייל), מישל סטרבצ'ינסקי (יו"ר, -וקדייל), חגית סופרדניז נאון (מכון בר

  קלינר (בנק ישראל).-האוניברסיטה העברית בירושלים), אלה שחר (בנק ישראל), ניצה קסיר

  

  

  

  

  

  

מאומצת, ולעדי פינקלשטיין על מקצועית ותודה למרב ברודץ מרמורשטיין על עבודת עריכה 

  ו.סיועה בעריכת המסמך ועיצוב
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העבודה מענק חוק :'א  פרק
4
   

  

 מבוא. 1

עור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה יחוק להגדלת שה

בעלי שכר את הכנסתם הפנויה של עובדים  להגדיל השארבין  נועד ,2007-שלילי), התשס"ח

לתמוך , גבוה יותר םשכרעובדים שלבין בינם לצמצם את הפערים הכלכליים  ך,נמו

   .את ההשתתפות בשוק העבודה ולהרחיבבהככנסתם של עובדים עם ילדים ועובדים מבוגרים, 

 ,שהמדינה משלמתקצבה  – 5"מענק עבודה" כאן כונהמענק שי ניתן זהבהתאם לחוק 

ואופן  לחישוב המענק שכר נמוך. המנגנוןתמורת  יםשעובד לאלה ,באמצעות רשות המסים

  מוסדרים בחוק. וקבלת

  החישוב ומנגנון לזכאות הקריטריונים: 2012 הזכאות לשנת העבודה מענק. 2

 לזכאות הקריטריונים )א(

 עבודה משולם לאחד מאלה (שכיר או עצמאי):המענק 

 ;שנים 19 להם מלאו שטרם ילדים לו ויש ומעלה 23 שגילו מי •
 .ומעלה 55 שגילו מי •

 ש"ח 2,050-מ גבוהה(א) הממוצעת החודשית מענק ישולם לעובד שכיר או עצמאי שהכנסתו ה

-מ ש"ח אך נמוכה 2,050-(ב) גבוהה מ-ו ,ילדים ומעלה 3אם יש לו  ש"ח 6,790-מ נמוכהאך 

שנים. המענק ישולם לכל אחד  55אם יש לו ילד אחד או שניים, או אם מלאו לו  ש"ח 6,190

משק של הכנסות הואף להתבטל אם סך להצטמצם מבני זוג בגין הכנסתו, אולם המענק עשוי 

  בהמשך. שיתואר ההפחתהבהתאם למנגנון , ש"ח 11,910הבית יעלה על 

  קהמענלחישוב  המנגנון )ב(

בשיעור קבוע עבודה המענק יגדל  סף שנילעד ונתון על סף שכר קובע כי מהחישוב  מנגנון

, . מעל הסף השני ועד לסף שלישי מענק העבודה יההוה שיעור קבוע מהשכרהכנסהמהעלייה ב

 מענק ויפחתו עד לאיפוס.התשלומי  ילכוואילך  הסף השלישימו

שלושה לפי ולפי מגדר, בהתחשב במספר ילדיו של הזכאי או בגילו, נקבע סכום המענק 

 הכנסתו החודשית הממוצעת, כדלקמן:טווחים של 

בשנת המס שבשלה  19שטרם מלאו להם  יםעובד שכיר או עצמאי שיש לו ילד אחד או שנילא. 

  שנים בשנת המס: 55עובד שכיר או עצמאי שאין לו ילדים ומלאו לו לנתבע המענק, או 

  על עולה ואינה ח"ש 2,050 על עולה הממוצעת החודשית הכנסתו אם .1

 בהכנסה הגידול ועם ,לחודש ח"ש 80- ב יחל המענק סכום – ח"ש 3,570

 של ח"ש 1 לכל למענק ח"ש 0.161 של תוספת( לחודש₪  330- ל עד יגדל

 ).זה בטווח הכנסהל תוספת

 – ש"ח 4,760- ל ש"ח 3,570בין נעה אם הכנסתו החודשית הממוצעת  .2

 .לחודש ש"ח 330 יעמוד עלסכום המענק 

                                                           

  
4
  החוקיחסית, ולכן הוא אינו מביא את  נגישה בשפה –ו ביסוד הניצב ההיגיוןואת  –החוק  את להציג נועד זה פרק 

   .ברשומות. הנוסח המחייב הוא החוק כפי שהתפרסם וכלשונו ככתבו
  חקיקה טרם מוצה.התהליך  ;יש כוונה לשנות את שם החוק מ"מס הכנסה שלילי" ל"מענק עבודה"    5
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  ואינה עולה על  ש"ח 4,760אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על  .3

 הגידול בהכנסה, ועם לחודש₪  330-סכום המענק יחל ב – ש"ח 6,190

של  ש"ח 1לכל במענק  ש"ח 0.23 של(הפחתה  לחודש ש"ח 20- ירד עד ל

). לפי החוק, כל ש"ח 6,190-ל ש"ח 4,760תוספת בהכנסה בטווח שבין 

 6,190אך אינה עולה על  ש"ח 6,110על שעולה חודשית ממוצעת הכנסה 

לחודש  )ש"ח 19.5(בפועל  ש"ח 20-ומזכה לכאורה במענק נמוך מ –ש"ח 

 לא תזכה במענק.  –

שטרם  ילד אחד או שנייםלו שעובד שכיר או עצמאי ל מענקה: 1-'א תרשים

  ילדים + ללא55בן עובד שכיר או עצמאי לשנים, או  19מלאו להם 

  

  

 

שנים בשנת  19עובד שכיר או עצמאי שיש לו שלושה ילדים או יותר שטרם מלאו להם לב. 

  המס שבשלה נתבע המענק:

 על עולה ואינה ח"ש 2,050 על עולה הממוצעת החודשית הכנסתו אם .1

 בהכנסה הגידול ועם, לחודש₪  120-ב יחל המענק סכום – ח"ש 3,570

 של ח"ש 1 לכל למענק ח"ש 0.235 של תוספת( לחודש ח"ש 480-ל עד יגדל

  ).זה בטווח הכנסהל תוספת

 – ש"ח 4,760- ל ש"ח 3,570בין נעה אם הכנסתו החודשית הממוצעת  .2

 .לחודש₪  480על  יעמודסכום המענק 

ואינה עולה על  ש"ח 4,760אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על  .3

ירד ועם הגידול בהכנסה  לחודש₪  480-סכום המענק יחל ב – ש"ח 6,790

של  ש"ח 1לכל במענק  ש"ח 0.235של (הפחתה לחודש  ש"ח 20-עד ל

חודשית ממוצעת ). לפי החוק, כל הכנסה זההכנסה בטווח לתוספת 

ומזכה לכאורה  –ש"ח 6,790אך אינה עולה על  ש"ח 6,719על שעולה 

 .לא תזכה במענק –) ש"ח 19.5(בפועל לחודש  ש"ח 20-במענק נמוך מ

 

  

  

מענק חודשי (ש"ח)

330

80

20

הכנסה חודשית

###ממוצעת (ש"ח)
6,110   4,760 3,570 2,050 

16.1%

23%
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 או יותר ילדים שלושהלו ש עובד שכיר או עצמאימענק לה: 2-תרשים א'

   19שטרם מלאו להם 

 

   

  ואילך 2012זכאות התיקון החל בשנת  –מענק מוגדל להורה עובד (ג) 

עובדים הבאים (שכירים או עצמאים) שנמצאו זכאים מתייחס ללחוק  6א6סעיף 

   :למענקים

  עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר; -

ילדיו נמצאים ואשר לילד אחד או יותר  הורית- עובד שהוא אב במשפחה חד -

  אצלו וכלכלתם עליו.

עבורם  יםחושבהיו מלמענקים ש 50%לעובדים אלה תשולם תוספת של הסעיף קובע כי 

  סכום המענק נקבע כדלקמן: .ואילך 2012בגין עבודה בשנת  2013החל משנת רגיל, וזאת כ

 תהורי- חד במשפחהשהוא אב עובד שכיר או עצמאי לעובדת שכירה או עצמאית, או לא. 

שטרם מלאו להם  יםיש להם ילד אחד או שני אשר עליו, םוכלכלת ונמצאים אצל וילדיו

  :,בשנת המס שבשלה נתבע המענק 19

  על עולה ואינה ח"ש 2,050 על עולה הממוצעת החודשית ההכנסה אם .1

 יגדל בהכנסה הגידול עםולחודש  ח"ש 120-ב יחל המענק סכום – ח"ש 3,570

 .לחודש₪  495-ל עד

סכום  – ש"ח 4,760-ל ש"ח 3,570בין נעה אם ההכנסה החודשית הממוצעת  .2

 .לחודש₪  495 יעמוד עלהמענק 

  ואינה עולה על  ש"ח 4,760אם ההכנסה החודשית הממוצעת עולה על  .3

ירד עם הגידול בהכנסה ו לחודש ש"ח 495- סכום המענק יחל ב – ש"ח 6,190

על שעולה חודשית ממוצעת . לפי החוק, כל הכנסה לחודש ש"ח 30-עד ל

 30-ומזכה לכאורה במענק נמוך מ – ש"ח 6,190אך אינה עולה על  ש"ח 6,110

  לא תזכה במענק.  – לחודשש"ח 

                                                           
6
  .5 תיקון  
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 או שכיר עובדל או ,עצמאית או שכירה עובדתמענק לה: 3-תרשים א'

 שטרם יםשניילד אחד או  להםאשר  ת,הורי- חדאב במשפחה  שהוא עצמאי

    19 להם מלאו

  

  

 תהורי-חדבמשפחה  אבעובד שכיר או עצמאי שהוא לעובדת שכירה או עצמאית, או לב. 

יש להם שלושה ילדים או יותר שטרם מלאו  אשר, עליו םוכלכלת ונמצאים אצל וילדיו

  :,בשנת המס שבשלה נתבע המענק 19להם 

 3,570 על עולה ואינה ח"ש 2,050 על עולה הממוצעת החודשית ההכנסה אם .1

-ל עד יגדל בהכנסה הגידול עםו לחודש ח"ש 180- ב יחל המענק סכום – ח"ש

  .לחודש ח"ש 720

סכום  – ש"ח 4,760-ל ש"ח 3,570בין נעה אם ההכנסה החודשית הממוצעת  .2

 .לחודש ש"ח 720 יעמוד עלהמענק 

 6,790ואינה עולה על  ש"ח 4,760אם ההכנסה החודשית הממוצעת עולה על  .3

- ירד עד לעם הגידול בהכנסה ולחודש  ש"ח 720-סכום המענק יחל ב – ש"ח

 . לחודש ש"ח 30

אך אינה עולה  ש"ח 6,719על שעולה חודשית ממוצעת לפי החוק, כל הכנסה  .4

לא תזכה  – לחודש ש"ח 30-ומזכה לכאורה במענק נמוך מ – ש"ח 6,790על 

 במענק.
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 או שכיר עובדל או ,עצמאית או שכירה עובדתמענק לה: 4-תרשים א'

 שלושה ילדים או יותר להם אשר ת,הורי- חדאב במשפחה  שהוא עצמאי

   שנים 19 להם מלאו שטרם

  

   למענק לזכאות סייגים(ד) 

או  –בבעלותו בשנת המס שבשלה נתבע המענק יש הזכאות למענק לא תחול על העובד אם 

מחוץ  ואםבישראל אם זכות במקרקעין,  –או בבעלות ילדו הסמוך על שולחנו  ,בבעלות בן זוגו

. שר האוצר ואין מדובר בדירת מגורים יחידה 50%בזכות עולה על הכולל , ובלבד שחלקם לה

החזקה או הש סוגי נכסיםלכלול בסייג עוד  אישור ועדת הכספים של הכנסת,כפוף ל, במוסמך

  מענק.ל שוללים את הזכותשימוש בהם ה

  המענק הפחתתל מנגנוןה) ה(

הכנסתו של מידה שבה ה לפי ,לסכום המענק הפחתהלחוק קובעים מנגנוני  5-ו 4סעיפים 

נקבעו בהתאם אשר ו ,נזכרושתקרות העל עולה  –או הכנסתו של בן זוגו  –השכיר או העצמאי 

   ובהתאם לחישובים נוספים שנקבעו בחוק.למספר הילדים או לגיל העובד 

 –משלח יד מהכנסה מעסק או לאו  –מעבר להכנסת עבודה שחורגת לחוק, הכנסה  4לפי סעיף 

אם  .סכום המענק שנקבע לעילב הגרום להפחתתכהגדרתה בחוק,  נוספת הכנסהמ תונובע

או יותר, טווח ההכנסה החודשית הממוצעת  ש"ח 1,190-מגיעה לההכנסה הנוספת הממוצעת 

 1,190-ההכנסה הנוספת הממוצעת נמוכה מ; ואם בגובה ההכנסה הנוספת הממוצעתקטן 

בגובה ההכנסה קטן ) ש"ח 4,760, רק הטווח העליון של ההכנסה החודשית הממוצעת (ש"ח

  . הסבר נוסף מופיע בנספח א' לפרק.ממוצעתההנוספת 

  :משלם הביטוח הלאומישודמי תאונה דמי פגיעה פנסיה וכן כוללת  הכנסה נוספת
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דמי פגיעה  – דמי פגיעה בעבודה לפי סימן ד' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי •

שיקום או ליכולת לעבוד ולהיזקקות לטיפול רפואי, -שגרמה לאי ,בעבודה

להחלמה. התשלום יכול שישולם במישרין לעובד מן הביטוח הלאומי ובגין 

, או באמצעות בניכוי עד שניים עשר ימים שבועות 13תקופה מקסימלית של 

 המעביד. 

מי תאונה למבוטח שאירעה לו ד – דמי תאונה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי •

 90 מגיעה עדשבגין תקופה ניתן ואבד לו כושר התפקוד. התשלום  חבלה פיזית

 שבועיים. עד יום בניכוי 

תה הכנסת עבודה או הכנסה יעובד שכיר או עצמאי היאם לבן זוגו של לחוק,  5לפי סעיף 

הכנסה נוספת  הייתה עצמולעובד שתה לו הכנסה נוספת (בין יהיאם או  ,משלח ידממעסק או 

 4), יופחת סכום המענק שנקבע לעיל (מתייחס למענק לאחר ההפחתה לפי סעיף שלאובין 

  כדלקמן: יופחת המענק , כהגדרתה בחוק, הכנסה עודפתל שנחשבכל שקל חדש  בגין .לחוק)

בשנת ילדים ו הל /ילד אחד או שניים, או לעובד/ת שאין לו הל /לעובד/ת שלו – ש"ח 0.23

  ;שנים 55 / להמלאו לוהמס 

  ילדים ומעלה. 3 / להלעובד/ת שלו – ש"ח 0.235

הכנסות החודשיות הממוצעות (כולל הכנסות הההפרש החיובי שבין סך  -  הכנסה עודפת

  :צירוף של שלושה מרכיבים נוספות) של העובד ובן זוגו לבין

   .ש"ח 11,910  )א(

החיובי שבין סך ההכנסות החודשיות ההפרש  )2(- ש"ח ו 1,430) 1הנמוך מבין (  )ב(

ש"ח; אם סכום  4,760הממוצעות (כולל הכנסות נוספות) של העובד לבין 

 ההפרשים שלילי הוא מתאפס.

ההפרש החיובי שבין סך ההכנסות החודשיות  )2(- ש"ח ו 1,430) 1הנמוך מבין (  )ג(

ש"ח; אם סכום  4,760הממוצעות (כולל הכנסות נוספות) של בן הזוג לבין 

 פרשים שלילי הוא מתאפס.הה

  

 

ההכנסה החודשית של רוף יצמ מתקבלסך ההכנסות הממוצעות של שני בני הזוג 

  .כל אחד מהםההכנסה הנוספת הממוצעת של של הממוצעת ו

  

  וגובהו מענקהזכאות ל את הקובעות ההכנסות(ו) 

11,910- +
הנמוך 

מבין

סך ההכנסות  
החודשיות  
הממוצעות 

העובדשל 

)0 -אך לא פחות מ(

- 4,760

ח"ש 1,430

הנמוך 
מבין

סך ההכנסות  
החודשיות  
הממוצעות 

בן הזוגשל 

)0 -אך לא פחות מ(

- 4,760

ח"ש 1,430

+

סך ההכנסות  
החודשיות  

הממוצעות  של  
סך  ו העובד

ההכנסות  
החודשיות  

 הממוצעות של  
בן הזוג
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(עצמאי), יחולו או משלח יד כאשר ליחידים יש גם הכנסה מעבודה (שכר) וגם הכנסה מעסק 
בשנת  7ש"ח 1,725עולה על שלהם  ממוצעתה עבודהההכנסת עליהם הוראות החוק לשכירים אם 

 .םהוראות החוק לעצמאי נמוכה מסכום זה, יחולו עליהם הכנסת העבודה שלהם; אם מסה

 שכירים )1(

 והעבודה שלסך כל הכנסת את  נוטליםעבודה לשכיר בגין כל חודש עבודה המענק לקבוע את  כדי

במספר מחלקים את הסכום ), "הפקודה") לפקודת מס הכנסה (להלן: 2(2לפי סעיף  ,מסהבשנת 

באותה שנת  משלח ידמהכנסתו מעסק או סך מ 1/12 ומוסיפיםבשנת המס,  8חודשי העבודה בפועל

  . 9מס

   ההכנסות הבאות: את תכלולהכנסת העבודה לא 

  ) לפקודה5(2קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף  •

בדן או להפסד של ולא ובדן כושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה שגרמוקצבת א •

 ) לפקודה;2(2) או 1(2 פיםהשתכרות או רווחים לפי סעי

) 2אינה מנויה בפסקה (ואשר לפי חוק ביטוח לאומי משלם המוסד לביטוח לאומי שגמלה  •

 .הריוןלמעט דמי לידה וגמלה לשמירת  ,"הכנסה נוספת" תלהגדר

המשפטים ושל שר  ם של, בהסכמתהחליט עליהם שר האוצרשתשלום או הכנסה אחרים  •

 הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.שר 

 הניכויים) לפקודה לאחר 8(2) או 1(2הכנסה לפי סעיף  תכלול הכנסה מעסק או משלח יד

ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, לרבות דמי  ,לפי כל דין שהותרו ממנה

נמוך  הנידונהסכום ההכנסה  אםואולם  .לפי חוק הביטוח הלאומי הריוןלידה וגמלה לשמירת 

  אפס.ל הוא ייחשב מאפס

  :הבאים ניכוייםה אינם כוללים את ניכוייםלעניין זה 

  תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים,  –א) 5(17 ףניכוי לפי סעי •

תשלומים או תגמולים או  – 47הוצאות מו"פ, סעיף  –)(ב) 1א(א)( 20סעיף 

 תשלומי עצמאי לביטוח לאומי; –א לפקודה 47קצבה, וסעיף 

בדן כושר עבודה וביטוח א –)(ב) לפקודה 14(32ניכוי שהותר לפי סעיף  •

 מועדף כהגדרתו שם;

הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ניכוי שהותר לפי תקנות מס  •

 ;1990-בישראל), התש"ן

ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה  •

 .1988-ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט

  

 

                                                           
  סכום זה קבוע ואינו מתעדכן משנה לשנה. 7
8

גם תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה שבעדה משתלמים דמי כולל חודש עבודה בפועל  
חודש  הוא אינו כולל .תקופת שירות מילואיםו, הריוןשבעדה משתלמת גמלה לשמירת  הריוןלידה, תקופת שמירת 

  שבשלו שולמו דמי אבטלה.
או  ,ק במשלח יד במהלך שנת מספתח עסק או החל לעסוחודשים בשנת המס. אם העובד  12אם העסק היה פעיל  9

 מחלקים את סך ההכנסה במספראותה שנת מס , אזי לגבי חדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו במהלך שנת מס
 החודשים שבהם העסק היה פעיל.
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 םעצמאי) 2(

  החודשית הממוצעת הכנסתועבודה לעצמאי בגין כל חודש עבודה תחושב המענק  לקבוע את כדי

ההכנסה את  תכלול החודשית הממוצעת תוהכנס, אם יש לו גם הכנסת עבודהמס. הבשנת 

א מחולק ובשנת המס כשה הכנסת העבודהסך את (כלומר  10מסהבשנת  הממוצעת מעבודה

 הכנסתו מעסק או משלח ידסך מ 1/12תוספת ב, במספר חודשי העבודה בפועל באותה שנת מס)

  באותה שנת מס. 

סעיף הסעיפים הבאים המתייחסים לעובד שכיר: על עצמאי יחולו, בשינויים המתחייבים, 

מענק בשל הכנסה נוספת ובשל ב ההפחתהסעיפי  ,לחוק) )2(3-) ו1(3הסייגים לזכאות (סעיף 

 2012א שחל משנת הזכאות 6ומענק מוגדל להורה עובד (סעיף  )5- ו 4הכנסות בן הזוג (סעיפים 

  .ואילך)

  ר:יש להעי עצמאיםשל  זכאותםל נוגעב

 החל עבודה בגין רק למענק זכאי היה שילוב אזור תושב עצמאיבסעיף הבא,  סבירכפי שנ •

 בשנותלגבי עבודה . שכירים כפי שנקבע לגבי 2007 המס משנת ולא, 2008 המס משנת

 זכאיהיה  שילוב אזור תושב עצמאי רק לא :למענק הזכאות הורחבה 2010-ו 2009 המס

 שטרם אחד ילד לפחות מס שנת באותה לו שהיה עצמאי גם אלא, בגין עבודה בהן למענק

 בגיןאו יותר  זיכוי נקודת במחצית המזכים התנאים בו שהתקיימו או, שנתיים לו מלאו

 – 2011 המס משנת החל בפועל שעבד לעצמאי המענק משולם ואילך 2012 משנת. ילדים

  .שילוב אזור תושב אינו אם גם  – לזכאות התנאים בכל עמד אם
 כזיכוי ורק אך העבודה מענק את לנצל יוכל הוא כלומר, בעין עבודה מענק יקבל עצמאי •

 בגינהש שנהל העוקבת המס בשנת מייד וזאת, שהוא מקור מכל הכנסה בגין המס כנגד

  .למענק זכאי הוא
 לא שאותו – יוותרשי במידה – מההפרש 75%- ל זכאי העצמאי יהיה מס שנות 4 בתום •

 .אלה שנים במהלך ממס כזיכוי ניצל
 .הכנסה למס יםמגיש שהם ותהדוח על מתבססת לעצמאים ההפעלה •

  

   בחוק שנערכו החקיקה תיקוני. 3

 לחוק 3- ו 2תיקונים מס' 

 2008―2007 שכיר זכאי למענק בגין עבודה בשנים היהלהלן לפני התיקונים הנסקרים 

 11לחוק 3. תיקון מס' תושב אזור שילוב) רק אם היה 2008בגין עבודה בשנת  –עצמאי ו(

 יאזורשל  הםמענק במתכונתו המצומצמת, קרי רק לתושביההנהגת מאריך בשנתיים את 

אך עומדים  שאינם מתגוררים באזור שילובאשר לפרטים (עצמאים או שכירים)  ;שילובה

(במקום  2011בגין עבודה בשנת  2012 שולם המענק רק החל משנתלהם  –בתנאי הזכאות 

זכאי למענק בגין (עצמאי) שכיר היה מכך כתוצאה ). 2009-מבגין עבודה החל  2010-בהחל 

  אזור שילוב.של ) רק אם היה תושב 2010―2008 (בשנים 2010―2007 עבודה בשנים

נתבע בשנה שבגינה כתובת מגוריו  – מרשם האוכלוסיןלפי  –פרט אשר  תושב אזור שילוב

ישובים הבאים: ירושלים, אשקלון, שדרות, נצרת, נצרת עילית, עין אחד היב המענק

                                                           
10

או פחות, אחרת יחולו  ₪ 1,725הוראות החוק לעצמאים יחולו כאמור רק אם הכנסת העבודה הממוצעת היא   
  הוראות החוק לשכירים

-ו 2009התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  14/7/09ביום    11
  .3תיקון מס'  –במסגרתו תוקן בתיקון עקיף חוק מס הכנסה שלילי ו ,2009- ), התשס"ט2010
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ג'ת, משמרות, עין עירון, ערערה, כפר פינס, כפר קרע, אור עקיבא, חדרה, - מאהל, באקה

  סאלה), נתניה.-כרכור, מועצה מקומית בסמ"ה (מועוויה, ברטעה ועין א-פרדס חנה

הזכאות למענק את  והוא מרחיב, 3לתיקון מס' קודם יום התקבל  12לחוק 2תיקון מס' 

שבגין עבודה בשנות המס  הוא קובע מתייחסת אליהן:היישום שדחיית באותן שנתיים 

לא רק שכיר או עצמאי תושב אזור שילוב, אלא גם שכיר  יהיו זכאים למענק 2010-ו 2009

והתקיימו  ,תייםילד אחד שטרם מלאו לו שנלפחות או עצמאי שהיה לו באותה שנת מס 

  במחצית נקודת זיכוי בגין ילדים. לפחות בו התנאים המזכים 

בשנות המס  חודשי עבודה בפועללחוק חלים על מענקים המשתלמים בעד  3-ו 2תיקונים 

  .2010-ו 2009

נוסף על תקופת עבודה בפועל ההגדרה כוללת גם  :)4(לפני תיקון  בפועל עבודה חודש

תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה ותקופת שירות מילואים, אך אינה כוללת חודש 

  שבגינו שולמו דמי אבטלה.

 לחוק 4תיקון מס' 

. של העובד החודשית הממוצעת תועבודה מחושב בין השאר כפונקציה של הכנסהמענק 

במספר חודשי  לאחר חלוקה ,בשנת המס וודה שלמוגדרת כסך הכנסת העב זוהכנסה 

  העבודה בפועל בשנת המס.

לידה,  ת"חודש עבודה בפועל" גם תקופת חופש ה שללהגדר מוסיף 13לחוק 4תיקון מס' 

 מוסיף 14לחוק 7תיקון מס'  ;שבעדה משתלמים דמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי

לפי חוק הביטוח  הריוןבעדה משתלמת גמלה לשמירת  ,הריוןגם תקופת שמירת  הלהגדר

  הלאומי.

  .1/1/2011ביום  חלהתחילתו של התיקון לחוק 

  לחוק 5תיקון מס'    

שנמצאו  –שכירים או עצמאים  –קבע מענק מוגדל להורים עובדים  15לחוק 5תיקון מס' 

רגיל. כלמענק שהיה מחושב  50%תוספת של  כוללזכאים למענקים. המענק המוגדל 

מענקים שישולמו החל מיום זה בעד  עלהוא יחול  ,1/1/2013התיקון בתוקף החל מיום 

עובדת שהיא אם לילד אחד או  עלואילך, והוא יחול  2012חודשי עבודה בפועל בשנת 

ילדיו נמצאים ואשר הורית לילד אחד או יותר -עובד שהוא אב במשפחה חד עליותר, וכן 

  אצלו וכלכלתם עליו.

  לחוק 6מס'  תיקון

תחילתו של התיקון היא ביום  .16תיקון טכני בלבד להגדרה של "חשבון בנק" שבחוק

   .31/7/2012 ,פרסומו

                                                           
במסגרתו תוקן בתיקון עקיף חוק מס הכנסה ו ,לפקודת מס הכנסה 170מס' התקבל בכנסת תיקון  13/7/09ביום     12

  .2תיקון מס'  –שלילי 
   ,2011-(תיקוני חקיקה), התשע"א 2012-ו 2011התקבל בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  29/12/10ביום    13

  .4תיקון מס'  –במסגרתו תוקן בתיקון עקיף חוק מס הכנסה שלילי ו
במסגרתו תוקן בתיקון ו ,2012-), התשע"ב194התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  25/7/12ביום    14

 .7תיקון מס'  –עקיף חוק מס הכנסה שלילי 
במסגרתו תוקן בתיקון עקיף ו ,2011-התקבל בכנסת חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 5/12/11ביום    15

 .5ס' תיקון מ –חוק מס הכנסה שלילי 
במסגרתו תוקן בתיקון עקיף חוק מס ו ,2012-), התשע"ב11התקבל בכנסת חוק הדואר (תיקון מס'  24/7/12ביום    16

 .6תיקון מס'  –הכנסה שלילי 
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  לחוק 7תיקון מס' 

 הגדרת "הכנסה מעסק או משלח יד" גם דמי לידהנוספו ל 17לחוק 7במסגרת תיקון מס' 

לכך נוספו רכיבים  המשתלמים לפי חוק הביטוח הלאומי. בדומה ,הריוןוגמלה לשמירת 

ותקופת שמירת וספו תקופת דמי לידה נכאמור,  ,עבודה". מנגד ת"הכנסשל הגדרה ל אלה

  .לחוק, בהתאמה) 7ומס'  4מס'  ניםבתיקולהגדרה של "חודש עבודה בפועל" ( הריון

ם שכירה או עצמאית שהתה בחופשת לידה וקיבלה דמי לידה, או ִא  שאף פירוש הדבר

היא  –קרי לא עבדה בפועל  – הריוןוקיבלה גמלה לשמירת  הריון שהתה בחופשת שמירת

הוא הדין בגבר תהא זכאית למענק עבודה אם עמדה בשאר התנאים הקבועים בחוק. 

הסכום  –חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת ששהה בחופשת לידה וקיבל דמי לידה. ב

או גמלה לשמירת  ו/מונה דמי לידה יכלול אפוא ה – הקובע בין השאר את גובה המענק

הכנסה מעסק (אם לאו (אם העובדת שכירה) הכנסת עבודה ל , היות שהם נחשביםהריון

, הריוןחופשת הלידה ושמירת השל תקופות המכנה יכלול את המצד שני  ;היא עצמאית)

  חודשי עבודה בפועל. ל היות שהן נחשבות

לחוק, הוא יום  4תיקון  יום תחילתו שליחול בלחוק  7יום תחילתו של תיקון נקבע כי 

לגבי , 1/1/2011, קרי 2012-ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  31תחילתו של סעיף 

  .2012מענק שיש לשלמו החל משנת 

 

                                                           
במסגרתו תוקן בתיקון ו ,2012-), התשע"ב194התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  25/7/12ביום    17

 .7תיקון מס'  –עקיף חוק מס הכנסה שלילי 
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   המענק והפחתת נוספת הכנסה: נספח א'

  עשויה לגרום להפחתת סכום המענק.  – כהגדרתה בחוק – לחוק, הכנסה נוספת 4לפי סעיף 
או יותר, טווח ההכנסה  ש"ח 1,190- ל מגיעההחוק קובע שאם ההכנסה הנוספת הממוצעת 

להקטין  דבר עשויהבגובה ההכנסה הנוספת הממוצעת (ן קטֵ המזכה במענק החודשית הממוצעת 
 4-א'-נ'-ובתרשים א' 2-א'-נ'- א'בתרשים הקטע העולה את גם הוא מקטין את סכום המענק שכן 

  הקטע היורד).את וגם 

, רק הטווח העליון של ההכנסה ש"ח 1,190-ההכנסה הנוספת הממוצעת נמוכה משבמקרה 
 בתרשיםממוצעת (הבגובה ההכנסה הנוספת ן קטֵ המזכה במענק ) ש"ח 4,760החודשית הממוצעת (

נוספת ההכנסה הבגובה נע אופקית הקטע היורד שניתן לראות  3-א'-נ'- ובתרשים א' 1- א'-נ'-א'
   ממוצעת).ה

  1-א'-נ'-א'תרשים 

 1,190) שמגיעה עד Yלו ילד אחד או שניים והכנסה נוספת ממוצעת (יש ששכיר מענק לעובד ה

   2012הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס של  כפונקציהש"ח, 

  

  

  

  2-א'-נ'-תרשים א'

או  ש"ח 1,190) בסך Yלו ילד אחד או שניים והכנסה נוספת ממוצעת (יש שמענק לעובד שכיר ה
  2012הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס של  כפונקציה יותר,

  

מענק חודשי (ש"ח)

Y
330

80

20

הכנסה חודשית ממוצעת (₪ )

1,190 

16.1%

6,110   4,760 3,570 2,050 

23%

מענק חודשי (ש"ח)

Y
330

80

20

הכנסה חודשית ממוצעת (₪ )

4,760-Y

1,190  

6,110   4,760 3,570 2,050 

23%

4760-Y-2050

16.1%
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  3-א'-נ'-תרשים א'

) שמגיעה עד Yוהכנסה נוספת ממוצעת (או יותר לו שלושה ילדים יש שמענק לעובד שכיר ה
  2012הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס של  כפונקציה ,ש"ח 1,190

  

  

  4-א'-נ'-תרשים א'

ש"ח  1,190) בסך Yוהכנסה נוספת ממוצעת (או יותר לו שלושה ילדים יש שמענק לעובד שכיר ה

  2012הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת המס  כפונקציה שלאו יותר, 

  

  

  

  

  

  

  

  

מענק חודשי (ש"ח)

Y
480

120

20

הכנסה חודשית ממוצעת (₪ )

1,190 

23.5%

6,719   4,760 3,570 2,050 

23.5%

מענק חודשי (ש"ח)

Y
480

120

20

 2,050 3,570הכנסה חודשית ממוצעת (₪ )

4,760-Y

1,190  

6,719   4,760 

23.5%

4760-Y-2050

23.5%
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   18לשכירים המענקים: נספח ב'

  1-ב'-נ'-תרשים א'

 כפונקציה של הכנסתו החודשית הממוצעת ,לו ילד אחד או שנייםיש שהמענק לעובד שכיר 
  נתונה עבודהשנת ב

  

  1-ב'-נ'- לוח א'

הכנסתו החודשית  כפונקציה של ,יםשני ילד אחד אולו יש שלעובד שכיר  החודשי מענקה
   2012 עד 2007זכאות, ההממוצעת, לפי שנת 

 1- 'ב- נ'-א' תרשיםנקודה ב  

שנת 
  זכאותה

D C B  A  

  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה

2012  6,110  20  4,760  330  3,570  330  2,050  80  

2011  6,036  20  4,730  320  3,540  320  2,040  80  

2010  5,936  20  4,630  320  3,470  320  2,000  80  

2009  5,713  20  4,450  310  3,340  310  1,920  80  

2008  5,539  20  4,320  300  3,240  300  1,860  80  

2007  5,366  20  4,190  290  3,140  290  1,810  70  

  

  

 

   
                                                           

   .מוגדל להורה עובדו הסעיף הדן במענק רא –תהורי- חדבמשפחה ן אישה עובדת ואב ילעני 18

מענק חודשי (ש"ח)

CB

A
D

הכנסה חודשית

ממוצעת (ש"ח)

16.1%

23%
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  2-ב'-נ'-תרשים א'

כפונקציה של הכנסתו החודשית הממוצעת  ,או יותרלו שלושה ילדים יש שהמענק לעובד שכיר 
נתונהשנת עבודה ב

  

  

  2-ב'-נ'- לוח א'

הכנסתו החודשית כפונקציה של  ,לו שלושה ילדים או יותריש שלעובד שכיר החודשי מענק ה 
  2012 עד 2007זכאות, ההממוצעת, לפי שנת 

 2- ב'- נ'-א' תרשיםנקודה ב  

שנת 
  זכאותה

D C B  A 

  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה  מענקה  הכנסהה

2012  6,719  20  4,760  480  3,570  480  2,050  120  

2011  6,647  20  4,730  470  3,540  470  2,040  120  

2010  6,504  20  4,630  460  3,470  460  2,000  120  

2009  6,239  20  4,450  440  3,340  440  1,920  110  

2008  6,066  20  4,320  430  3,240  430  1,860  110  

2007  5,894  20  4,190  420  3,140  420  1,810  100  

  

    

מענק חודשי (ש"ח)

CB

A

D

הכנסה חודשית

ממוצעת (ש"ח)

23.5%

23.5%
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  ולהעלאת אמצעיםהו נקלמע הזכאות מיצוי :'ב פרק

 )2012 בשנת העבודה שכר בגין( 2013-ב מיצויה. 1

 בשנת העבודה שכר בגין למענק זכאים היו עובדים אלף 386- כ ,המסים רשותשל  יההערכות לפי

 מיצוי שיעורזהו . אותו וקיבלו למענק בקשה הגישואלף פרטים)  241- (כ מתוכם 62%-כ. 2012

- , וב45%עמד על  )החוק ליישום הראשונה שנה(ה 2008- ב המיצוי :הקודמות לשנים ביחס גבוה

 שכר בגין – 2012-, והמענק ב2007-ניתן בגין שכר העבודה ב 2008-המענק ב( 50%-ל הוא עלה 2012

 הגישו מתוכן 71%-כ: הזכאיות הנשים בקרב יותר גבוה היה המימוש שיעור). 2011-ב העבודה

 קיים כי לציין ישבהקשר זה . הזכאים מהגברים 52%-לכ בהשוואה ,המענק את וקיבלו בקשה

 מזה 50%-ב גבוה למענק זכאיות 18 גיל עד לילדים אימהותש , היותהמענק בסכום מגדרי הבדל

- כ( ולגברים לנשים מוששול יםהממוצע יםהשנתי יםהמענק בין בפער מתבטאהדבר ; אבות של

 למענק מהזכאים מחציתמ למעלה, הקודמות לשנים בדומה). ש"ח, בהתאמה 2,900-כו ח"ש 4,200

כאמור, מאחר ש – 64%- כ – בסך מקבלי המענק היה גבוה אף יותר ןחלק. נשים היו )57%-(כ

  . גבוה יותר ןבקרב המימוש שיעור

 נקודות 12-כ של גידול( 2012-בחדות יחסית לנתון המקביל באפוא  עלה 2013- בשיעור המימוש 

-ב הזכאות במימוש שנצבר ניסיוןב אחד הגורמים החשובים לכך נעוץ .)62%-ל 50%-מ ,אחוז

 במשך יציבהנותרה  הזכאים אוכלוסיית. המענקהחלתו הארצית של חוק ל הראשונה השנה ,2012

 2012-ב נצברש הידע לכן. הקודמת בשנה גם זכאים היו 2012-ב מהזכאים יםשליש וכשני ,השנים

כן תרמה לכך . 201319-ב המימוש לעליית אחוז נקודות 3- כ תרם ,מימושה ודרכי הזכאות על

 נמוכה הייתהזו  של העלאה תרומתהאולם , 2013-מהחל עלה  לילדים לאימהות המענקהעובדה ש

 8 של – הנוספת העלייהאת . הזכאים מכלל 45%-כ על רק חלה שהיא מפני –כנקודת אחוז  – יותר

, לציבור התכנית בנגישות שהוכנסו השיפורים כנראה, אחרים גורמיםמסבירים  – אחוז נקודות

שיפורים על  נוסף. המסים רשות של האינטרנט אתר דרך מזוהה זכאות בדיקתל שירות בכללם

 ובכל השפות הנפוצות בישראל, , בשפה שווה לכל נפשמסע הסברה נרחבבתקשורת נערך  אלה

   .אמהריתו ערבית, רוסית לרבות

 הנתונים על מתבססשלהם  ניתוחה. נידונים בהמשך המימוש על המשפיעים הגורמים כלל

 שכר בגין 2012 בשנת ששולם המענקהנתונים על  , היינועדהוהו רשותשעמדו ל ביותר העדכניים

   .2011-ב העבודה

  

  

                                                           
 .הזכאות מימוש של רגרסיה באמידת תקבלוהש המקדמים יסוד על חושבה 2013- ב המימוש על הגורמים השפעת  19

 , חלק (ב).3ראו סעיף 
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  20)2011-ב העבודה שכר(בגין  2012- ב מיצוי. 2

. 2011אלף עובדים היו זכאים למענק בגין העבודה בשנת  370-כ ,של רשות המסים יהלפי הערכות

הגישו בקשה למענק וקיבלו אותו. בשנה זו יושם החוק אלף פרטים)  181- (כמתוכם  50%-כ

באופן ניסיוני  ,רק באזורים מסוימים יושםשלפני כן הוא  בשעהלראשונה בפריסה כלל ארצית, 

ותיקים ושיעור המימוש נמוך יחסית לשיעור באזורים ההיה החדשים היישום . באזורי 21)פיילוט(

הוא  .ש"ח 2,900-בככאמור שנה זו הסתכם ב). המענק השנתי הממוצע , בהתאמה52%-ו 49%(

 3-אימהות לש מפני ,), בהתאמהש"ח 2,800-כו 3,000-כלגברים ( מאשרהיה גבוה יותר לנשים 

ומפני שעובדים עם מספר גדול יותר של  ,בקרב המממשים מהוות חלק גדול יותר או יותר ילדים

  ילדים זכאים למענק מוגדל.

 שונים מאפיינים לפי מימושהשיעורי  )א(

   הזכאות סכום לפי מימושה  )1(

של  םחלקגדל המענק כך  גדלשיעורי המימוש מתואמים חיובית עם סכום המענק השנתי: ככל ש

רק ש"ח  1,000-מענק נמוך מכאשר ה). 1-ב'(לוח  ובקשה לקבלבלרשות המס  הפוניםהזכאים 

 ,ש"ח 3,000- ל 2,000 ביןנע  כאשר הסכום. לעומת זאת, לקבלומגישים בקשה כשליש מהזכאים 

כשני  –. שיעור המימוש הגבוה ביותר ולקבלבבקשה פונים לרשות המסים כמחצית מהזכאים 

  .ש"ח 5,000על שסכומו עולה כאים למענק בקרב הז נמצא –שלישים 

  שיעורי המימוש לפי סכום המענק השנתי: 1-ב'לוח 

  )2011(שכירים בלבד, שנת הזכאות 

 טווח
 המענק השנתי, ש"ח

  המימוש, שיעור

 אחוזים
  משקל בסך ה

  הזכאים, אחוזים

            20         1,000  35 16 

       1,001         2,000  45 22 

       2,001         3,000  50 19 

       3,001         4,000  55 30 

       4,001         5,000  60 5 

       5,001   +  64 9 

 100 50   סה"כ
  

- כב –עם זכאים משפחות מה בחלקלכן  .הזכאות אישית ולא משפחתית ,לפי חוק מענק העבודה

במשפחות אלה הגיע יש יותר מזכאי אחד. סכום הזכאות השנתי הממוצע  - מהמשפחות 11%

ש"ח  5,800-כהגיע לזכאות ה למממשיוסכום המענק ששולם  ,ש"ח 5,600-כל 2011בשנת הזכאות 

                                                           
: השנה הראשונה 2012-"תשלום מענק העבודה ב בנק ישראל, מופיעה בתוך: 2012הרחבה על תשלום המענק בשנת  20

 .136, מס' האחרונים בחודשים הכלכליות ההתפתחויותלפריסתו הארצית", 
בכל הארץ, במסגרת חוק  מענק לאימהות לילדים עד גיל שנתייםהשולם  2010- ו 2009בגין ההכנסות בשנים  אולם 21

  התייחסות בהמשך. . ראוהסיוע לאימהות עובדות ("חוק המטפלות")
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) קיבלו 69%(ן במרביתו ,מימש את הזכאות לפחות פרט אחדמהן  66%-). בכ2- ב'למשפחה (לוח 

   את המענק שני בני הזוג.

  מימוש במשפחות הזכאיםה: 2-ב'לוח 

 )2011(שכירים בלבד, שנת הזכאות 

מספר 

זכאים ה

 במשפחה

משקל ה

בסך 

המשפחות 

 עם זכאים

 ₪הממוצע, השנתי סכום המענק 

אחוז 

 תשלוםה  זכאותה המממשים

1 89 2,689 2,951 48 

2 11  5,572 5,792 66 

  50 3,378 3,015 100  סה"כ

  

  לפי ותק הזכאות  מימושה  )2(

חדשים זכאים  76%-ככללה אוכלוסיית הזכאים ארצית  הפעלת החוק במתכונתלבשנה הראשונה 

 האחרוניםעם . )3-(לוח ב' שלוש-שנתייםאות של היה ותק זכ 17%-לכ ;לראשונה) למענק(זכאים 

 שנה עד חמש אימהות לילדים בני וכן ,שילוב)התיקים (אזורי והוההחלה מאזורי  נמנים תושבים

"חוק (חוק הסיוע לאימהות עובדות היו זכאיות מכוח  אימהות אלה, היות שמשאר האזורים

הזכאות המקסימלי בשנת . ותק 201022―2009בשנים וחל בפריסה ארצית החוק וה ),המטפלות"

החל החוק ש מפני זכאים המתגוררים באזורי השילובל התאפשרוהוא  ,עמד על חמש שנים 2011

כלל הזכאים. פילוח מ 4%-כעמד חלקם של זכאים אלה על  2011בשנת  ;2007משנת בהם לפעול 

בהן הפרט היה זכאי שלפי ותק הזכאות מלמד כי שיעור המימוש עולה ככל שגדל מספר השנים 

  בקרב הזכאים הוותיקים ביותר. 69%- מימוש בקרב הזכאים החדשים לכ 47%-מ –למענק 

  מימוש הזכאות לפי ותק הזכאות: 3-ב' לוח

  )2011(שכירים בלבד, שנת הזכאות 

 ותק הזכאות

 בשנים

משקל בסך ה

 2011-הזכאים ב
 אחוז המימוש 

1 76 47 
2 10 56 
3 7 62 
4 4 60 
5 4 69 

 50 100 סה"כ
  

                                                           
הגיעו הילדים לגילים  –שלוש - כעבור שנתיים – 2011-החוק מתייחס לאימהות לילדים עד גיל שנתיים, אולם ב 22

"שלוש שנים ליישום חוק מענק הכנסה (לשעבר מס הכנסה בנק ישראל,  מופיעה בתוך: החוקהרחבה על ארבע וחמש. 
 .130, מס' יםהאחרונ בחודשים הכלכליות ההתפתחויותשלילי)", 
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בהן פרטים היו זכאים ששנים ה –וותק האפקטיבי ברק כאשר מתמקדים מגמה זו בולטת במיוחד 

פילוח תוך שיעורי המימוש לפי הוותק האפקטיבי את  מציג 4-ב'וגם מימשו את זכאותם. לוח 

  שאר האזורים. ללאזורי שילוב ו

  קבלת המענקבותק הומימוש הזכאות לפי  :4-ב' לוח

 )2011(שכירים בלבד, שנת הזכאות 

מימוש השנות 

הזכאות בגין 

―2007 שניםב

2012  

 חדשיםהאזורים ה שילובהאזורי 

משקל בסך ה

-הזכאים ב

 , אחוזים2011

 אחוז המימוש

משקל בסך ה

-הזכאים ב

 , אחוזים2011

 אחוז המימוש

0 56 31 94 47 
1 16 65 4 85 
2 12 82 2 94 
3 8 86 - - 
4 8 93 - - 

 49 100 52 100 סה"כ
  

נמוך מהממוצע הארצי. שיעור המימוש בקרב הפרטים שלא קיבלו מענק בשנים הקודמות היה 

ניסיון ה חסרירק כשליש מהזכאים  :הוא היה נמוך במיוחד בקרב הזכאים באזורי השילוב

בקרב הזכאים באזורים החדשים. קבלת המענק  47%-בהשוואה ל ,במימוש קיבלו את המענק

 ,בעתיד. באזורים החדשים השפעה זו חזקה יותר בעבר מעלה באופן דרסטי את הסיכוי למימוש

לעומת  ,2012-בהזכאים שקיבלו את המענק בשנתיים הקודמות מימשו את הזכאות גם מ 94%- כו

ככל נחלשת יסיון הקודם ההשפעה של הנ שעוצמתבקרב הזכאים מאזורי השילוב. נראה  65%

לפני שלוש או ארבע שנים באזורי השילוב  שנצברלכן לניסיון ו ,2011משנת הזכאות  מתרחקשהוא 

ניסיון שנצבר באזורים החדשים בשנתיים האחרונות. הסבר נוסף ליש השפעה חלשה יותר מאשר 

אוכלוסיית בנעוץ  ,תק האפקטיביומימוש לפי הומבחינת ה ,בין האזוריםהקיימים ם להבדלי

 (ילדים שנה עד חמש הן אימהות לילדים בני ניסיוןה בעליהזכאות. באזורים החדשים הזכאים 

חל החוק שאוכלוסייה היחידה השזו  , היות)2010-ו 2009שנתיים בשנות הזכאות שהיו בני פחות מ

גבוה אפיינת בשיעור מימוש תאוכלוסייה זו ממאחר ש. 2011באזורים אלו עד שנת הזכאות עליה 

  מסביר חלקית את הבדלי המימוש בין שני האזורים.הרכבה אוכלוסייה, הלשאר קבוצות  יתיחס

  נוספים מאפיינים לפי מימושה )3(

  גיאוגרפיה פיזורה לפי המימוש. א

 הגדול). החלק 1- ב'תרשים , 5-ב' אינו אחיד (לוחהשונים במחוזות הפיזור הגיאוגרפי של הזכאים 

. במחוז מהםביותר מתגורר במחוזות המרכז והצפון: כחמישית מכלל הזכאים גרים בכל אחד 

-כ –מחוז יהודה ושומרון) אם מוציאים מכלל חשבון את ביותר ( הקטןירושלים מתגורר החלק 

השיעור הגבוה  , וזהומכלל השכירים במחוז 14%- מכלל הזכאים. זכאים אלו מהווים כ 12%

   . השונים מחוזותב ים הקיימיםמבין השיעורביותר 
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  : פיזור הזכאים לפי מחוזות5-ב'לוח 
  )2011(שכירים בלבד, שנת זכאות 

כלל השיעור מ מחוז
 הזכאים

כאחוז מכלל 
 השכירים במחוז

 8 20 המרכז

 13 19 הצפון

 9 16 אביב- תל

 12 16 הדרום

 14  12 ירושלים

 11 13 חיפה

 13 5 יהודה ושומרון

 10 100 סה"כ
  

אפיינים באוכלוסיית שכירים אמידה תמכלל השכירים. המחוזות המ 10%-הזכאים מהווים כ

נמוך מהממוצע  במחוזהמרכז. במחוזות אלו שיעור הזכאים בסך השכירים ואביב -יחסית הם תל

  בהתאמה. ,8%- ו 9%-הארצי ועומד על כ

  : התפלגות הזכאים לפי מחוזות1- ב'תרשים 
  )2011זכאות ה(שכירים בלבד, שנת 

  

  
  

 שכירים 34,150- ישובים הגדולים בארץ מתגוררים כרבע מכלל הזכאים השכירים. כיבששת ה

בין מהשיעור הגבוה ביותר זכאים למענק, וזהו  –שוב ימכלל השכירים בי 14%-כ – בירושלים

). ביישובים 6-ב' תושבים (לוח 200,000-למעלה מ המוניםישובים השיעורים הקיימים בי

סך בשיעור הזכאים  –אביב וראשון לציון - כגון תל –אפיינים באוכלוסייה אמידה יחסית תהמ

  . 7%- כועומד על  השכירים נמוך יותר
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  תושבים 200,000-מ למעלה המוניםשובים יזכאים ביה: מספר 6-ב' לוח
  )2011זכאות ה(שכירים בלבד, שנת 

כאחוז מכלל  זכאיםהמספר  יישובה
 השכירים ביישוב

-ישוב ביאוכלוסיית ה
 , אלפים2011

 802.9 14 34,150  ירושלים

 212.7 13 12,450 אשדוד

 210 9 9,850 פתח תקווה

 269.4 9  11,520 חיפה

 232 7 9,090 ראשון לציון

 409 7 14,190 אביב- תל
  

 

 קבוצות אוכלוסייה  לפי המימוש. ב

המוחלשות. רבע מהזכאים הם  שייכים לקבוצות האוכלוסייה 2011- כמחצית מכלל הזכאים ב

  ).2-ב'תרשים הם חרדים ( 6%-, כחמישית הם ערבים וכ90- עולים שהגיעו לארץ החל משנות ה

  : התפלגות הזכאים למענק לפי קבוצות אוכלוסייה2- ב'תרשים 

  )2011זכאות ה(שכירים בלבד, שנת 

  

סוג הזכאות למענק. בקרב מבחינת קיים הבדל בולט בין קבוצות האוכלוסייה מראה כי  7- לוח ב'

מתוכם הם  8%―5%-כורק  ,הם עובדים עם ילדיםהרוב המכריע של הזכאים הערבים והחרדים 

הם בני מהזכאים שליש כ זאתבקרב העולים לעומת זכאות. הרלוונטי ל+ ללא ילדים בגיל 55בני 

ילדים  הזכאים עםמ. ליותר ממחצית כחמישית –חרדים -בקרב היהודים הוותיקים הלאו ,+55

לעומת כרבע בקרב העולים וכשליש בקרב היהודים  ,ילדים או יותר 3בקרב הערבים והחרדים יש 

  חרדים.-ותיקים (לא עולים) הלאהו

  

   

עולים החל    6%,  חרדים
,  90-משנות ה
25%  

  19%,  ערבים

יהודים ותיקים  
)  לא עולים(

,  שאינם חרדים
50%
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  : התפלגות הזכאים לפי קבוצות אוכלוסייה וסוג הזכאות7-ב'לוח 
  )2011זכאות ה(שכירים בלבד, שנת 

  קבוצת אוכלוסייה

משקל 
הזכאים 

+, 55בני 
 אחוזים

משקל 
הזכאים 

עם ילדים, 
 אחוזים

 מתוך הזכאים עם ילדים
משקל 

הזכאים 
ילד  עם

אחד או 
, שניים

 אחוזים

משקל הזכאים 
ילדים או  3עם 

 יותר, אחוזים

 62 38 92 8  חרדים

 25 75 69 31 90-עולים החל משנות ה

 54 46 95 5 ערבים

 37 63 79 21 חרדים-יהודים ותיקים (לא עולים) לא
  

  השכר רמת לפי המימוש. ג

השכר החודשי. נתוני הלוח מדגישים  ו הממוצעת שלהתפלגות הזכאים לפי רמת מציג את 8- ב' לוח

עד  ,הולך עם העלייה בשכרגדל וסכום המענק  :גודל המענקשכרו של הזכאי לאת המתאם בין 

 ,בה המענק מתחיל להצטמצם. אלו שעובדים בהיקף קטןשלרמת השכר הגבוהה יחסית 

 .ש"ח 1,700-כ ,סכום שנתי נמוך יחסיתזכאים בממוצע ל ,ש"ח 3,000-ל 2,000ומשתכרים בין 

 ;ש"ח) 5,000―4,000( סביב שכר המינימום אלה ששכרם נעבקרב ש"ח  3,500-מגיע לכ הסכום

  . הםמהווה כשליש מהיא הזכאים ו בקבוצותהגדולה  זוהי

  : התפלגות הזכאים לפי רמת השכר החודשי8-ב'לוח 

  )2011זכאות ה(שכירים בלבד, שנת 

טווח השכר החודשי, 
 ש"ח

שכר ה
שנתי ה
ממוצע, ה

 ש"ח

מענק ה
שנתי ה
ממוצע, ה

 ש"ח

משקל ה
בסך 

הזכאים, 
 אחוזים

2,000 3,000 22,849 1,747 18 

3,001 4,000 34,091 3,289 24 

4,001 5,000 46,294 3,546 29 

5,001 6,000 59,490 2,022 24 

6,001 + 68,108 1,152 5 

 100 2,682 43,380  סה"כ
  

ש"ח  2,000-לכ – הולךקטן וש"ח סכום הזכאות השנתי  5,000-הגבוהות מברמות השכר 

ש"ח לחודש. הקבוצה  6,000-מ למעלהש"ח למשתכרים  1,150- ולכ ,ש"ח 6,000משתכרים עד ל

שכר השנתי ומקבלת את ה; היא זכאית למענק הנמוך ביותר בקבוצותהאחרונה היא הקטנה 

  ביותר.הגבוה הממוצע 
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  תעסוקתי ותק לפי המימוש. ד

בשוק העבודה  מתמידיםותק התעסוקתי של הזכאים מלמדת כי הזכאים למענק והשל  הבחינ

―2001( שנים שקדמו לשנת הזכאותהעבדו בכל עשר  2011-). יותר משליש מהזכאים ב9-ב'(לוח 

  .23זושנים בתקופה  7עבדו לפחות  70%-כו ,)2010

שנים הלפי הוותק התעסוקתי שלהם בעשר  ,2011-: התפלגות הזכאים למענק ב9-ב'לוח 

  שקדמו לשנת הזכאות

  )2010עד  2001(שכירים בלבד, 

שנות 
עבודה ה

שנים הבעשר 
 שקדמו
לשנת 

 הזכאות

מספר 
 זכאיםה

משקל בסך ה
-הזכאים ב

2011  

משקל ה
מצטבר בסך ה

 2011-הזכאים ב

10 130,644 36 36 

9 54,435 15 51 

8 39,919 11 62 

7 32,661 9 71 

6 25,403 7 78 

5 21,774 6 84 

4 18,145 5 89 

3 14,516 4  93 

2 10,887 3 96 

1 7,258 2 98 

0 7,258 2 100 

 100 362,899 סה"כ
 

  

השנים ונותרה קרובה  במשךרמת שכרם לא עלתה  ,בשוק העבודהמתמידים הזכאים ש אף על פי

(ללא תיקון לחלקיות  2010―2001-בשעבדו  2011). הזכאים בגין 10-ב'לשכר המינימום (לוח 

  בממוצע. 6.5%-בכ –משכר המינימום יותר מעט השתכרו  ,משרה)

   

                                                           
  בגיל השירות הצבאי.היו חלק מהזכאים היו צעירים מכדי לעבוד בתחילת התקופה, או  23
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  שנים הקודמות לשנת הזכאות*הרמת השכר בעשר : 2011הזכאים בגין : 10-ב'לוח 

  מחירים שוטפים)ב, 2010עד  2001 שכר בשניםה(שכירים בלבד, 

 שנהה
השכר הממוצע של 

**, 2011-הזכאים ב
 ש"ח

שכר 
המינימום, 

 ש"ח

סטייה משכר ה
המינימום, 

 אחוזים

2010 4,123 3,850 7.1 

2009 4,052 3,850 5.2 

2008 4,055 3,850 5.3 

2007 3,880 3,710 4.6 

2006 3,675 3,585 2.5 

2005 3,572 3,335 7.1 

2004 3,541 3,335 6.2 

2003 3,542 3,335 6.2 

2002 3,594 3,267 10.0 

2001 3,613 3,267 10.6 
  זכאים שעבדו באותן שנים.מתייחס ל*                 
  ** השכר הממוצע חושב לפי חודשי העבודה בפועל.              

 

 לחוק המודעות רמת לפי המימוש. ה

זו הייתה שמאחר  לראשונה, למענק נחשפו לפרטי החוקמרבית הזכאים  2011בשנת הזכאות 

דרכי קבלתו על נגישות למידע על המענק והה ארצית. סהשנה הראשונה ליישום החוק בפרי

  מימוש הזכאות. בגורם מכריע בשנה זו ה תהיוו

 שניחןלכל עובד  םפרטי למסורשבאפשרותו  , היותהמעסיק הואאחד הערוצים להספקת המידע 

שיעור על משפיעה של המעסיק  הפעילות ההסברכיצד ניתן ללמוד  .המזכים במענקמאפיינים ב

בין אודות החוק (חברה א') לעל לעובדיו מידע  מסרבה המעסיק שחברה  ביןהמימוש מהשוואה 

 – הרלוונטייםחברה שבה לא בוצעה פעילות כזאת (חברה ב'). שתי החברות דומות במאפייניהן 

שיעור גבוה ש , תחוםפועלות באותו ענףו – שיעור הזכאים וכו'מועסקים, הכגון מספר 

  מינימום. המשתכרים קרוב לשכר בו מהמועסקים 

של המעסיק יש השפעה מהותית על המימוש בקרב  המההשוואה עולה כי לפעילות ההסבר

גבוה משמעותית משיעור המימוש בחברה והיה  62%עמד על בחברה א' יעור המימוש העובדים. ש

נובע מכך שנוצרו הבדלי ). ההבדל בין שתי החברות 50%קרוב לשיעור המימוש הארצי ( ,54% – ב'

לנשים מענק השנתי הממוצע אף שה ,בחברה ב') 59% בחברה א' לעומת 65%מימוש בקרב הנשים (

). שיעור המימוש בקרב הגברים היה כמעט 11-ב'ש"ח (לוח  2,900-כ –היה דומה בשתי החברות 

עוד עולה מההשוואה כי סכומי המענק הממוצע. הבדל קל ב , והיה ביניהןהחברותשתי בה זה

  .24זכאים שהגישו בקשה למענק בלתיעובדים  יחסית לחברה ב', בחברה א' נרשם שיעור גבוה של

מימוש את שיעור ה הדבר מעלה מידע על החוקכאשר המעסיק מוסר כי  מהנתונים עולה אפוא

אינו יודע ברמת עדיין בקרב העובדים הזכאים למענק, וכי למרות המידע הרב שבידיו המעסיק 

                                                           
24

  זוהי עדות נוספת לכך שהעובדים בחברה א' זכו לחשיפה גבוהה למידע על החוק.  
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 –בכך  אם הם מעוניינים –מעסיקים הדיוק גבוהה מי מעובדיו זכאי למענק. מצב זה מקשה על 

  לנצל את המענק כדי לשלם שכר נמוך יותר לעובדים זכאים.

  מימושהלזכאות למענק ול בנוגע מקייםשהמעסיק : השפעת ההסברה 11-ב'לוח 

  

  

  מאפייניםה

הזכאות  עלקיים פעילות הסברה המעסיק 

  מימושהעל למענק ו

  כן

  (חברה א')

  לא 

  (חברה ב')

  17  19  שיעור הזכאים בקרב עובדי החברה, אחוזים

  14  23  שיעור מגישי הבקשה בסך העובדים, אחוזים

  66  51  שיעור הזכאים מתוך המגישים, אחוזים

  54  62  שיעור המימוש, אחוזים

  59  65  נשים, אחוזים –שיעור המימוש 

  49  48  גברים, אחוזים –שיעור המימוש 

  2,900  2,900  ש"ח נשים, –סכום הזכאות השנתי 

  2,700  2,400  ש"חגברים,  –סכום הזכאות השנתי 

  

  למענק הזכאות מימוש על המשפיעים הגורמים של ניתוח(ב) 

 ושולחת, בחוק המתוארים לקריטריונים בהתאם ,הפרטים של זכאותם את קובעת המסים רשות

בקשה  המסים לרשות להגיש הזכאי על המענק את לקבל כדי. זכאותם על המודיע מכתב לזכאים

 על ,ופשוט מהיר בהליך מגישים הבקשהאת . הזכאות בשנת תועבוד מקומותמספר  על מידע ובה

  . הדואר בסניפי קצר טופס מילוי ידי

 שכיריםל מתייחס הניתוחבחנו אילו גורמים משפיעים על הסיכוי שזכאים יגישו בקשה למענק. 

, הוא מעניק מכלל הזכאים 98%-כ יווה השכיריםשומאחר הגדירה כזכאים,  המסים רשותש

 אקראי מדגם על מתבססו ,הסתברותית רגרסיהעושה שימוש בכמעט מלאה. הניתוח ה תמונ

 ,במשק השכירים מסך 10% נכללוהמדגם  בקובץ. 12625 בטופס מעסיקיםה דיווחי סמך על שנבנה

, 2011עד  החוקהשנים שבהן החילו את  כלעל  מידע כוללים ונתוניו ,נדגמים 300,000- מ למעלה

 בני של םשכר ם עלנתוני הוספו ישראל בנק עבור שהוכן הנתונים למסד. 2011―2007 כלומר על

של הנדגמים  הילדים מספר על נתונים צורפו פרט לכל. כשכירים עבדו הם אם ,הנדגמים של הזוג

 לכל. הפנים ממשרד שנתקבלו נתונים סמך על, המגורים ומקום העלייה תאריךוכן על , םיהגילעל ו

 מימוש על וגם ,סכומועל ו למענק הזכאות על המסים רשות ם שלנתוניה צורפו בקובץ פרט

 גיל עד ילדים עם הזכאיםלגבי  בנפרד בוצעה האמידה. 2011―2007 בשנים העבודה בגין הזכאות

  . האוכלוסייה קבוצות שתי בין המהותיים ההבדלים בשל ,+55 שגילם הזכאים ולגבי 18

   

                                                           
 חודשישל  פירוט, הזיכוי נקודות, והניכויים התשלומים כלהוא מרכז את  ובו המסים לרשותשהמעביד מגיש  טופס  25

 .שנתית ברמה מעובדיו אחד כל לגבי ,'וכו העבודה
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   18עד גיל  ילדים עם הזכאים בקרב מימושה) 1(

  18עד גיל  ילדים עם הזכאים כלל .א

בבקשה  לפנות יותר נוטות נשים כי מאשרות 18 גיל עד ילדים עם הזכאים לגבי האמידה תוצאות

שלהן  הסיכוי :הוריות-חד במשפחות זכאיותבקרב  במיוחדנטייה זו חזקה ו ,המענקאת  לקבל

 במשפחת נוסף ילד כל .26)12-'ב לוח( הזכאים שאר מהסיכוי של 19%- בכ גבוהות אאת הזכ לממש

 זכאיהממצא שה בולט אוכלוסייה קבוצות לפי בניתוח. למימוש ההסתברות את מגדיל הזכאי

 ותיקים יהודים – ההשוואה קבוצת לעומת ביותר יםהגבוהמתאפיין בסיכויי המימוש  החרדי

 בקשה להגיש פחות נוטים ערבים. חרדים-לא) 90-ה שנות עד לישראל שעלו אלו או ארץה ילידי(

 לקבוצת ביחס 12%-בכ הזכאות למימוש הסיכוי את מקטינה זו לקבוצה ייכותתשוה ,למענק

  .חרדים-הלא ותיקיםהו היהודים של לאלה יםדומ עולים של המימוש יסיכוי. ההשוואה

 זכאות. הזכאות במימוש ניסיון הוא המענק את לקבל סיכויה על ביותר המשפיעים הגורמים אחד

רק  ; היא מגדילה אותההמענק לקבלת ההסתברות אתכשלעצמה  מגדילה אינה הקודמות בשנים

. משמעותי באופן עולה 2011בגין  למימוש הסיכוי זה במקרה. בפועל הזכאותהפרט מימש את  אם

 2011 בגין למימוש הסיכוי את מעלה) 2010( הקודמת הזכאות בשנת המענק קבלת, לשם המחשה

 השפעתה קטנה כך השנה הנסקרתמ מתרחקתבפעם האחרונה  המענק שקבלת ככל. 28%-בכ

 2008-ב הזכאות בגין המענק קבלת. 2011גין ב המימוש סיכויי על בעבר המענק קבלת של החיובית

 של זוגה בן של ניסיונו גם 27.בלבד 5%-בכ 2011-ב הזכאות למימוש ההסתברות את מגדילהלמשל 

 עלהה , הדבר2011 בגיןקיבל את המענק  הזכאי של הזוג בןכאשר  :המימוש לסיכויי תורם הזכאי

  . 38%-בכ הזכאי של מימושסיכויי ה את

. למענק הבקשהלרשות המסים את  שילהג הפרט של ונכונות אתאף הוא  מגדיל המענק סכום

 למימוש הסיכוי את מגדילה מעבודה המשפחתית ההכנסה במונחי המענק לסכום 1% של תוספת

  . 1.1%-בכ

   

                                                           
-חד"משפחה ו "אישהבין " האינטראקציהשל ו "אישה" ההמשתנ של השוליים האפקטים סכום הוא הנתון  26

 ."הורית
  .מתאפסת הכוללת ההשפעה, השילוב באזורי גרו 2008- ב הזכאים שכל בכך בהתחשב 27
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  ,: הגורמים המשפיעים על מימוש הזכאות למענק העבודה12-ב'לוח 

  18גיל  כלל הזכאים עם ילדים עד

  , שכירים)2011(הזכאות למענק בגין העבודה בשנת 

 המקדם משתנהה
Marginal 

effect 

Z  ערך]

 מוחלט]

 ***(19.31) 0.151 0.382 אישה

 ***(3.51) 0.038 0.095 הורית-חדמשפחה אינטראקציה: אישה*

 ***(3.86) 0.01 0.025 18ילדים עד גיל המספר 

 ***(7.80) 0.117 0.301 חרדי

 1.54 0.013- 0.032- ואילך 90-שנות ההחל מעולה 

 ***(12.43) 0.118- 0.298- ערבי

 ***(39.92) 0.379 1.104 זוג זכאי וקיבל מענקהבן 

 ***(7.92) 0.102- 0.257- 2010-זכאי ב

 ***(25.91) 0.381 1.124 2010וקיבל מענק בגין  2010-זכאי ב

 ***(7.13) 0.1- 0.253- 2009-זכאי ב

 ***(15.05) 0.276 0.758 2009וקיבל מענק בגין  2009-זכאי ב

 **(2.50) 0.052- 0.13-  2008-זכאי ב

 ***(3.64) 0.101 0.259 2008וקיבל מענק בגין  2008-זכאי ב

 ***(2.84)  0.06- 0.15-  2007-זכאי ב

 ***(6.08) 0.171 0.448 2007וקיבל מענק בגין  2007-זכאי ב

מההכנסה המשפחתית השנתית מענק כאחוז ה

 ***(9.27) 0.011 0.027 מעבודה

 ***(3.35) 0.028- 0.07- ש"ח לחודש 3,540משתכר עד 

 1.14 0.01 0.025 ש"ח לחודש 4,730-מ למעלהמשתכר 

שנים הקודמות לשנת ה 4-עבודה בהמספר שנות 

 ***(9.77) 0.032 0.079 הזכאות

 ***(9.71) 0.073 0.183 ציבוריהעבודה במגזר 

 *(1.62) 0.005- 0.014- 2011-עבודה בהמספר מקומות 

 ***(4.06) 0.05- 0.125- מגורים באזורי שילוב

 ***(2.69) 0.039 0.1 מחוז ירושלים

 ***(10.58) 0.124 0.316 מחוז הצפון

 1.9 0.023- 0.057- אביב- מחוז תל

 ***(2.84) 0.037- 0.094- מחוז המרכז
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 **(2.08) 0.026 0.064 מחוז הדרום 

 ***(5.13) 0.091 0.231 מחוז יהודה ושומרון

 ***(18.28)   0.979- קבוע

 תצפיותהמספר 

      

27,624           27,624    

     63 1אחוז ההסבר

  .10%, * רמת מובהקות של 5%, ** רמת מובהקות של 1%*** רמת מובהקות של 
   .10%מדגם של - תת יסודאחוז התצפיות שהוסבר על  1

  

אודות הזכאות ודרכי מימושה.  על סביר להניח כי לפרטים משכילים יש יותר כלים לקבל מידע 

 השתמשנו, כולל את נתוני ההשכלה אינוהקובץ המנהלי שעליו מתבססת האמידה מאחר ש

באופן חיובי. לפרטים עמה מתואם  , היות שהואכבמשתנה פרוקסי עבורה במשתנה השכר

כן . ם גבוהים יותר לממש את הזכאותיש"ח לחודש יש סיכוי 3,500-למעלה מים המשתכר

כל שנה נוספת של עבודה בארבע  :התמדה בשוק העבודה(א) על המימוש משפיעים באופן חיובי 

עבודה במגזר (ב) -ו; 3.2%-מעלה את הסיכוי למימוש בכ 2011השנים שקדמו לשנת הזכאות 

 ,יציב בלתי. לעומת זאת, מצב תעסוקתי 7.3%-הסיכוי למימוש בכמעלה את גורם זה  :הציבורי

בקשה שהזכאי יגיש מקטין את ההסתברות  ,המתבטא בהחלפת מקומות העבודה במהלך השנה

ים אחרים, לא נמצאה השפעה מאפיינעל ו ,למענק. לאחר פיקוח על ניסיון קודם בקבלת המענק

הגיאוגרפיים, מגורים במחוזות ירושלים,  אשר לאזוריםהשילוב. של מגורים באזורי  שלילית

אה למחוז חיפה. לעומת זאת, בקרב הצפון והדרום מעלים את ההסתברות למימוש בהשוו

  אביב ההסתברות למימוש נמוכה יותר.- מחוזות המרכז ותלהמ זכאיםה

  . זכאים חדשים עם ילדיםב

כלל הזכאים מלמד כי הגורם המשפיע ביותר על מימוש הזכאות הוא הניסיון שצבר של ניתוח 

בחנו את הגורמים  האחריםמימוש גורמי הלחקור את  כדימענק. להפרט בהגשת הבקשה 

בתקופה הנסקרת (זכאים חדשים) המשפיעים על המימוש בקרב הפרטים שהיו זכאים לראשונה 

מחוץ לאזורי  שמתגורריםזכאים מ מורכבת בעיקרצה זו ). קבו2011(זכאות בגין העבודה בשנת 

רוב המכריע של העבור הייתה זו השנה הראשונה להחלת החוק שבהם  , באזוריםהשילוב

 בנישהיו אימהות לילדים היינו  –עבור חלק מהאוכלוסייה באזורים אלה כזכור, (. האוכלוסייה

חל עליה  לא הייתה זו השנה הראשונה להחלת החוק היות שהוא – בשנה הנסקרת שנה עד חמש

תושבי אזורי השילוב בקרב הנמוך של  םמסביר את שיעור הדבר ).2009-מכבר בפריסה ארצית 

  . )13-ב'וותיקים (לוח הזכאים הבקרב  56%-לעומת כ ,בלבד 8%-כ –הזכאים החדשים 

פחות יש להם ו ,28באזורי מטרופוליןהזכאים החדשים הם מבוגרים במעט, נוטים יותר לגור 

אימהות ההנמוך של  ןמבטא את חלק והדבר ,נמוך יותרבקרבם . שיעור הנשים 18ילדים עד גיל 

                                                           
מייצרים ישות תפקודית אחת מבחינת הקשרים הכלכליים, החברתיים אשר  ,סביבויישוב עירוני מרכזי והיישובים  28

  והתרבותיים.
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אך  ,שכר חודשי דומההזכאים הוותיקים והחדשים משתכרים בממוצע . שנה עד חמש לילדים בני

יחסית. כרבע מהזכאים  השנתי נמוך םשכר ,עובדים מעט פחות חודשים בשנה שהאחרונים מכיוון

(אזורי השילוב כללו  לעומת כשליש בקרב הזכאים הוותיקים ,החדשים מועסקים במגזר הציבורי

. )גופים ממשלתייםעיר שהמגזר הציבורי בה גדול יחסית, משום שהיא מאכלסת  ,את ירושלים

חלקם של החרדים נמוך ו ,משקל העולים והערבים גבוה יחסית בקרב הזכאים החדשים

  משמעותית בהשוואה לזכאים הוותיקים.

  

  

  

  

  : השוואת ממוצעיםשל הזכאים הוותיקים והחדשיםמאפייניהם : 13-ב'לוח 

  , שכירים)2011(הזכאות למענק בגין העבודה בשנת 

 מאפייניםה

 ממוצעה

זכאים ה pערך 

 ותיקיםהו

זכאים ה

 חדשיםה

 0.000 37.6 35.5 גיל
 0.000 52.6 69.6 אחוז הנשים

 0.724 4,276.1 4,282.4 ש"חהשכר החודשי הממוצע, 
 0.000 9.8  10.3 עבודההמספר חודשי 

 0.000 8.0 55.9 מגורים באזורי שילוב
 0.000 2.3 2.8 18מספר ילדים עד גיל 

 0.000 26.8 31.3 ציבוריה במגזרעבודה 
 0.000 66.9 36.8 מגורים במטרופולין

 0.000 42,902.2 44,766.0 ש"חהשכר השנתי הממוצע, 
 0.000 2,616.5 3,048.8 ש"חסכום המענק השנתי, 

 0.000 22.0 19.6 ואילך 90-שנות המ ם החלעולי
 0.000 21.3 12.9 ערבים
 0.000 5.7 12.1  חרדים

 0.000 56.2 74.5  5אימהות לילדים עד גיל 
השנים  4-עבודה בהמספר שנות 

 הקודמות לשנת הזכאות
3.7 3.3 0.000 

 0.000 23.9 21.4 זוגהזכאות של בן 
 20,948 7,746 תצפיותהמספר 

 
  

סיכוי האת הגורמים שהשפיעו על  האומדתית מימוש ישל רגרס יהתוצאותאת  מציג 14-ב'לוח 

הזכאים החדשים  בקרבלמימוש הזכאות בקרב הזכאים החדשים. השפעת הגורמים השונים 

שהזכאי השפעת הניסיון במימוש את  שמנטרליםכלל הזכאים. לאחר בקרב  תםלהשפעדומה 

זוג של הזכאי הוא הגורם השל בן  נונראה כי ניסיו ,שנות היישום של החוק במשך עצמו צבר
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. בקרב הזכאים החדשים 38%-בכ םאותמגדיל הוא ו ,השפעתו על סיכויי המימושמבחינת המוביל 

באמידה בקרב כלל אך  ,ותיקים יהודיםמהסיכוי של נמוך  את הזכאותלממש של עולים הסיכוי 

השפעה דומה. סיכויי המימוש יש שאר הגורמים להזכאים לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות. 

חרדים. -הלא היהודים הוותיקיםמסיכוייהם של  כיםשל הזכאים החדשים הערבים נמו

איות ובמיוחד זכ ,. נשיםבקרב החרדים נמצאה הסתברות הגבוהה ביותר להגיש בקשה למענקה

שנים הנוטות יותר להגיש בקשה למענק. התמדה בתעסוקה בארבע  ,הוריות- במשפחות חד

מעלים את  ,הכנסה המשפחתית מעבודההוסכום המענק במונחי  ,הקודמות לשנת הזכאות

 ,ההסתברות לקבלת המענק. לזכאים שעובדים במגזר הציבורי יש סיכוי גבוה יותר למימוש

וגם בשל הדיווח התקין מוסר על החוק, המעביד שלמידע  יותר גבוההכנראה בשל חשיפה 

  ,שכרהעל רמת  כאשר מפקחים. ולאישורה הזכאות תשמהווה בסיס לקביע , דיווחלרשויות המס

שאר הזכאים. מפחות את זכאותם ש"ח מממשים  3,500-כי זכאים המשתכרים עד לכמוצאים 

 4,700-מ העללמגבוה יחסית ( םשכרשלעומת זאת, לא נמצא הבדל בסיכויי המימוש בין הזכאים 

 3,500אלו המשתכרים בין  , לביןנמצאים בטווח היורד של טרפז הזכאותש , פרטיםש"ח לחודש)

 השוואה). מחוז הצפוןהשל הטרפז (קבוצת  האופקינמצאים בטווח פרטים ש ,ש"ח 4,700-ש"ח ל

 שמתאפיין , מחוזלמחוז חיפה סיכויי המימוש הגבוהים ביותר בין המחוזות בהשוואהב מתאפיין

 בשיעור מימוש קרוב לממוצע הארצי.  

  ,הגורמים המשפיעים על מימוש הזכאות למענק העבודה: 14-ב'לוח 

  18הזכאים החדשים עם ילדים עד גיל 

  , שכירים בלבד)2011- (הזכאות למענק בגין העבודה ב

 המקדם המשתנה
Marginal 

effect 

Z  ערך]

 מוחלט]

 ***(17.16) 0.152 0.384 אישה

 **(2.30) 0.028 0.07 הורית-חדמשפחה אישה*אינטראקציה: 

 ***(5.01) 0.015 0.038 18מספר ילדים עד גיל 

 ***(7.44) 0.135 0.341 חרדי

 *(1.66) 0.016- 0.04- 90-עולה החל משנות ה

 ***(11.35) 0.123- 0.313- ערבי

 ***(16.63) 0.209- 0.542-  2011ג זכאי למענק בגין וזהבן 

 ***(37.56) 0.513 1.58  וקיבל אותו 2011מענק בגין לזוג זכאי הבן 

 **(2.53) 0.073- 0.185- 2010זוג זכאי למענק בגין הבן 

 ***(3.52) 0.141 0.357 וקיבל אותו 2010מענק בגין לזוג זכאי הבן 

 1.24 0.041- 0.102- 2009וג זכאי למענק בגין הזבן 

 ***(2.98) 0.146 0.37  וקיבל אותו 2009מענק בגין לזוג זכאי הבן 

מענק כאחוז מההכנסה המשפחתית השנתית ה

 ***(5.53) 0.007 0.019 מעבודה
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שנים הקודמות לשנת ה 4-עבודה בהמספר שנות 

 ***(9.33) 0.032 0.08 הזכאות

 ***(10.24) 0.088 0.222 ציבוריהעבודה במגזר 

 ***(3.10) 0.051- 0.13- מגורים באזור שילוב

 ***(2.76) 0.026- 0.066- משתכר בטווח העולה של טרפז הזכאות

 0.7 0.007 0.018 משתכר בטווח היורד של טרפז הזכאות

 **(2.18) 0.025 0.062 מתגורר במטרופולין

 ***(4.01) 0.084 0.211 מחוז ירושלים

 ***(10.13) 0.141 0.355 מחוז הצפון

 **(2.43) 0.034- 0.085- אביב- מחוז תל

 ***(3.41) 0.05- 0.126- מחוז המרכז

 1.69 0.024 0.06 מחוז הדרום

 ***(4.78) 0.106 0.268 מחוז יהודה ושומרון

 ***(15.94)   0.906- קבוע

   20,221 20,221 תצפיותהמספר 

     58 1אחוז ההסבר

  .10%, * רמת מובהקות של 5%, ** רמת מובהקות של 1%*** רמת מובהקות של 
  .10%מדגם של - תת יסודאחוז התצפיות שהוסבר על  1

  

  18ללא ילדים עד גיל  +55-ה בני הזכאים) 2(

  +55-ההזכאים בני  כלל. א

, 18 +) ללא ילדים עד גיל55מבוגרים (בני הת המימוש בקרב הזכאים ירגרסיכאשר אומדים את 

(באמידה ). השפעת הגיל חיובית 15- ב'ייחודיים לקבוצה זו (לוח  מימוש כי ישנם גורמי מוצאים

אך עם העלייה בגיל היא נחלשת. ההסתברות  ,לזכאים עם ילדים היא לא הייתה מובהקת)

אינם הזכאים משום שכנראה  ,הפרטים המקבלים תשלומי פנסיה בקרבלמימוש נמוכה יותר 

הזכאים עם המצב בקבוצת מ להבדילאת הזכאות.  שולל אינוכי עצם קבלת הפנסיה יודעים 

חרדים -של היהודים הוותיקים הלא לאלה ים+ זה55-ההמימוש של החרדים בני  יילדים, סיכוי

 בשעה ,מעט לעומת קבוצת ההשוואה יםמימוש גבוה יסיכוילעולים יש ; השוואה)ה(קבוצת 

חרדים. סיכויי -ותיקים הלאהוסיכויי מימוש דומים לאלו של היהודים יש שלעולים עם ילדים 

  .נמוכים משמעותית יםהערבי םהזכאי המימוש של

  ,הגורמים המשפיעים על מימוש הזכאות למענק העבודה :15-ב'לוח 

  18+ ללא ילדים עד גיל 55-הכלל זכאים בני 

  , שכירים בלבד)2011- (הזכאות למענק בגין העבודה ב

[ערך  Marginal Z המקדם  
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effect [מוחלט  

 ***(4.27) 0.088 0.222  גיל
 ***(4.39) 0.001- 0.002- גיל בריבוע

 ***(7.72) 0.109 0.275 אישה
 ***(7.05) 0.235- 0.636- קבלת תשלומי פנסיה

 1.07 0.049 0.123 חרדי
 **(2.01) 0.029 0.073 ואילך 90-משנות ההחל עולה 
 ***(3.49) 0.12- 0.31- ערבי

שנים הקודמות לשנת ה 4-עבודה בהמספר שנות 
 ***(4.48) 0.034 0.084 הזכאות

 ***(3.45) 0.056- 0.141- ש"ח לחודש 3,540משתכר עד 
 0.38 0.007- 0.018- ש"ח לחודש   4,730-למעלה ממשתכר 

מענק כאחוז מההכנסה המשפחתית השנתית ה
 ***(2.70) 0.008 0.02 מעבודה

 ***(13.20) 0.36- 1.025-  2011למענק בגין זוג זכאי הבן 
 ***(21.53) 0.576 2.276 וקיבל אותו 2011מענק בגין לזוג זכאי הבן 

 **(2.54) 0.037 0.093 ציבוריהעבודה במגזר 
 ***(2.74) 0.117- 0.298- 2010-זכאי ב
 ***(9.51) 0.419 1.227 2010וקיבל מענק בגין  2010-זכאי ב
 **(2.07) 0.095- 0.241-  2009-זכאי ב
 ***(4.10) 0.237 0.615 2009וקיבל מענק בגין  2009-זכאי ב
 0.88 0.042- 0.106- 2008-זכאי ב
  0.68 0.047 0.119 2008וקיבל מענק בגין  2008-זכאי ב

 *(0.86) 0.092- 0.233-  2007-זכאי ב
 ***(3.66) 0.231 0.602 2007וקיבל מענק בגין  2007-זכאי ב

 **(2.10) 0.059- 0.15-  מגורים באזורי שילוב
 1.09 0.037- 0.095- מחוז ירושלים

 1.05 0.028 0.07 מחוז הצפון
 ***(3.40) 0.074- 0.188- אביב- מחוז תל

 ***(3.30) 0.074- 0.186- מחוז המרכז
 0.97 0.023- 0.059- מחוז הדרום

 0.52 0.026- 0.065- מחוז יהודה ושומרון
 ***(4.46)   7.486- קבוע

    6,645        6,645    תצפיותהמספר 
     59 אחוז ההסבר*

  .10%, * רמת מובהקות של 5%, ** רמת מובהקות של 1%*** רמת מובהקות של 
  .10%מדגם של - תת יסודאחוז התצפיות שהוסבר על  1

  

בקרב  לאופן שבו הם משפיעיםבדומה על ההסתברות לקבל מענק משפיעים שאר הגורמים 

המענק: סיכויי המימוש בקרב את לקבל בבקשה הזכאים עם ילדים. נשים נוטות יותר לפנות 

הגברים. סכום המענק כאחוז מההכנסה המשפחתית  מאשר בקרב 11%- בכ יםהנשים גבוה

תר מעבודה מגדיל את הסיכוי למימוש. ניסיון במימוש הזכאות מהווה את הגורם המשמעותי ביו

קבלה ביחס לסיכויי המימוש: קבלת המענק בשנים הקודמות מעלה את ההסתברות למימוש (

), קבלת המענק על ידי בן הזוג מעלה את 2011סיכוי לממש בגין את ה 30%-העלתה בכ 2010בגין 

ועבודה  ,. לפרטים המתמידים בשוק העבודה יש סיכוי גבוה יותר למימוש21%-ההסתברות בכ
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אביב נוטים פחות לפנות -מעלה את הסיכוי גם היא. זכאים ממחוזות המרכז ותלבמגזר הציבורי 

  המענק בהשוואה לזכאים משאר המחוזות.את לקבל בבקשה 

  +55-הבני  חדשיםה זכאיםה .ב

 רק לגבי המימוש רגרסייתאת  אמדנו, ניסיוןצבירת מ החורגים מימושגורמי ה את לחקור כדי

 מוצגות האמידה תוצאות. זכאותהרלוונטי ל בגיל ילדים וללא+ 55 בני שהם החדשים הזכאים

 הסתברות+. 55-ה בני הזכאים כלל בקרבהתקבלה ש לזו דומה תמונה ומראות 16-'ב בלוח

 ליהודים בהשוואה למימוש יותר נוטים עולים. גבריםמזו של  12%-בכ גבוהה נשיםשל  המימוש

 נשיםאצל  משמעותית נמוך והוא ,למימוש יותר נמוך סיכוי יש לערבים. חרדים-הלא הוותיקים

 ותחרדי-לא ותותיק ותיהודינשים ל בהשוואה בכרבע נמוך מענק לקבלשלהן  הסיכוי :ערביות

 לזו דומהשל החרדים  מימושה הסתברות ,המבוגרים הזכאים לכלל בדומה). השוואהה קבוצת(

-בכ מעלהמקבל את המענק, הדבר  הזכאי של זוגו בןכאשר . חרדים-הלא תיקיםוהו היהודים של

  .למימוש הסיכוי את 25%

  ,הגורמים המשפיעים על מימוש הזכאות למענק העבודה :16-ב'לוח 

  18+ ללא ילדים עד גיל 55- ההזכאים החדשים בני 

  , שכירים בלבד)2011- (הזכאות למענק בגין העבודה ב

  
 המקדם

Marginal 

effect 

Z  ערך]

  מוחלט]

 ***(5.08) 0.042 0.105  גיל

 ***(5.07) 0.001- 0.001- גיל בריבוע

 ***(8.32) 0.124 0.316 אישה

 0.63 0.033 0.084 חרדי

 **(2.30) 0.034 0.087 ואילך 90-משנות ההחל עולה 

 *(1.83) 0.08- 0.206- ערבי

 *(1.93) 0.157- 0.418- ערבי*נשים

שנים הקודמות לשנת ה 4-עבודה בהמספר שנות 

 ***(4.28) 0.032 0.08 הזכאות

 ***(3.25) 0.055- 0.138- ש"ח לחודש 3,540משתכר עד 

  0.41 0.008- 0.02- ש"ח לחודש   4,730-למעלה ממשתכר 

 **(2.42) 0.007 0.019 מענק כאחוז מההכנסה המשפחתית השנתית מעבודהה

 ***(6.54) 0.229- 0.636- קבלת תשלומי פנסיה

 ***(12.92) 0.36- 1.059- זוג זכאיהבן 

 ***(21.49) 0.604 2.402  זוג זכאי וקיבל מענקהבן 

 ***(2.62) 0.04 0.101 ציבוריהעבודה במגזר 
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 **(2.03) 0.067- 0.172-  מגורים באזורי שילוב

 1.43 0.068- 0.174- מחוז ירושלים

 0.85 0.024 0.06 מחוז הצפון

 ***(4.24) 0.098- 0.25- אביב- מחוז תל

 ***(3.97) 0.091- 0.231-  מחוז המרכז

 1.6 0.04- 0.103- מחוז הדרום

 0.89 0.044- 0.112- מחוז יהודה ושומרון

 ***(5.76)   3.667- קבוע

  5,847      5,847    תצפיותהספר מ

     54 1אחוז ההסבר

  .10%, * רמת מובהקות של 5%, ** רמת מובהקות של 1%*** רמת מובהקות של 
  .10%מדגם של - תת יסודאחוז התצפיות שהוסבר על  1

  

  

  :המימוש על המשפיעים הגורמים מניתוח העולות העיקריות ההמלצות) 3(

מפני  ,בעבר למענק הזכות את מימשו שלא הזכאים בקרב ההסברה את להרחיב חשוב .1

 בשנים זכאותם את שמימשו לזכאים יחסית נמוך מימוש בשיעור אפיינתתמ זו קבוצהש

 . הזכאות לשנת שקדמו

 שני הודעה מכתב לשלוח למשל ,החדשים הזכאים עבור מיוחדת פעילות לקיים לשקול יש .2

 .הזכאות מימוש על יותר מגווןמפורט ו מידעובה  הודעה או ,הזכאות בדבר

, הערביות הנשים בקרב ובמיוחד ,הערבים בקרב למענק הזכאות הסברת את לתגבר חשוב .3

 . הזכאות למימוש ביותר הנמוכה בנטייה תפיינאתמ זו הקבוצהיות ש

 את שוללים אינם פנסיה תשלומיש לכך המבוגרים הזכאים מודעות את להגביר יש .4

 .למענק בקשה להגיש פחות נוטים פנסיה שמקבלי , משוםלמענק הזכאות

  

 בקרב המיצוי שיעור את תגדיל המענק סכום העלאת כי להעריך ניתן אלה המלצותנוסף על 

  .המענק בסכום הגידול עם עולים המימוש סיכויי שכן, הזכאים

  

   מימוש הזכאות למענק 

 למענק זכאי היה הזוג מבני אחד לפחות שבהן משפחות 45,000-כמצביעים על  המסים רשות נתוני

 מונות הזכאיותמשפחות ה. המענק את וקיבלו זכאותן את מימשו מהן 24,000-כ. 2009 שנת בגין

 את מימשו מהזכאים 25,000-כ. 2009 בגין למענק זכאים היו 49,000-כ ומתוכם, פרטים 83,000-כ

  .זכאותם

  (%) פרטים, 2למענק בקשה הגשת לפי  1המימוש: 17-'ב לוח
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   כ"סה  מימש   מימש לא

  )N( הזכאים סך 48,960  25,195 23,765

  (%) הזכאים סך 100 52 50

  בקשה הגיש 53 83 21

  בקשה הגיש לא 47 17  79
  נתון מנהלי, לפי רשות המסים. 1
  ')ג פרק ראו( ח"הדו בהמשך שיוצג במדגם הנשאלים תשובות על מבוססהטלפוני:  הסקר  נינתו 2

 

 כיטלפוני  בסקר דיווחו) המסים רשות של הנתונים לפיהמממשים (מ שמונים ושלושה אחוזים •

 של הנתונים לפי, זכאותם את שמימשו מאלו 17% מדוע להסבירניתן . למענק בקשה הגישו

 2010 נובמבר בין נערך הסקרבכך ש למענק בקשה הגישו לאכי  בסקר דיווחו, המסים רשות

 של הנתונים ;2009 בגין למענק בקשה להגיש היה ניתןלאחר מועד זה  גםו ,2011 פברואר לבין

 . .2011 לנובמבר מעודכנים המסים רשות

שחלק  וייתכן, למענק בקשה הגישו כי דיווחו בפועל זכאותם את מימשו שלא מאלו 21% •

 . הריאיון בעת בבירור עדיין היומהפניות 

 *  (%)פרטים, המענק ובקבלת התביעהבהגשת  קשיים: 18-'ב לוח

 התביעה בהגשת בקשיים נתקלו  16

   נתקלו שבהם: הקשיים מתוכם המס לרשויות דיווח לא המעסיק  33

 מסמכים לי חסרו 35   

 אחר 32

 ממנו חלקי תשלום קיבלו או מענק קיבלו לא  42

 הסיבות: מתוכם  

 לי הודיעו לא עדיין 31

 בבירור/ בבדיקה עדיין התביעה  33

  אחר  39

  . אקראי באופןאחד מבני הזוג  ראיינושל זוגות  ובמקרהמשק בית,  בכלאדם אחד  ראיינו*  

 ציינו 33% . מתוכם,בקשיים שנתקלו דיווחו למענק בקשה שהגישו מהפרטים 16% רק •

 .המס לרשויות דיווח העביר לא שהמעסיק

 חלק או כולו את קיבלו כי דיווחו למענק בקשה שהגישו מהפרטים 58%, הריאיון למועד נכון •

 קיבלולא  42%. הסקר מועד לאחר גם 2009 בגין המענק את לקבל היה שניתן לציין ישממנו. 

 . תשובה קיבלו טרם והם נשלם לא בתביעתם שהטיפול ציינו מתוכם 61%-ו, המענק את

  (%)  למענק בקשה הגישו לא זכאים שמרואיינים לכך הסיבות: 19-ב' לוח

 למענק זכאותם את מימשו שלא הזכאים סך 25,280

 מהמכתב/ התעלמתי זמן לי היה לאלא רציתי/  11
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 ני זכאייחשבתי שא 26

 לא ידעתי על החוק/ כיצד להגיש בקשה 55

 אחר 7

  .אקראי באופןאחד מבני הזוג  ראיינו זוגות של ובמקרה, בית משק בכלאדם אחד  ראיינו* 

 של קיומו על ידעו לא כי ציינו בקשה הגישו שלא הזכאים מהמרואיינים 80%-מ למעלה •

 .למענק זכאים שאינם חשבו או, בקשה להגיש כיצד ידעו לא או, פרטיו את ידעו לא או, החוק

 יש. המסים רשות של הנתונים לפי זכאים נמצאו כי אף בקשה להגיש שלא בחרו 11%-כ  •

 .  זכאותם על הודעה ובו מכתב נשלח תביעה הגישו שלא הזכאים לכל כי לציין

  

  המימוש שיעור להעלאת אמצעים. 4 

  הראשונות השנים בארבע הבקשות הגשת על והשפעתם העבודה מענק בדבר המכתבים(א) 

 לקבלומכתב למי שנמצא זכאי למענק העבודה וטרם הגיש תביעה מדי שנה רשות המסים שולחת 

מפני שבמועד זה דיווחי  נטית. המכתבים נשלחים בדרך כלל בספטמברוושנת הזכאות הרלבגין 

מכתבים ה. המעסיקים כבר נמצאים ברובם במערכת, ועדיין נותר די זמן להגיש את הבקשה

רשות בלמידה הן של מענקים, וניכר כי קיים תהליך להזכות מיצוי  אתניכרת מגדילים במידה 

 רכונע ,המחקר שניהל צוותבעקבות תהליך  ,. בשנתיים האחרונותהנמענים בקרבהמסים והן 

 לידידותיים יותר. אותם הפכו ששינויים במכתבים 

 

 2007, הנמענים אוכלוסייתב המגישיםוחלקם של  שנשלחו המכתבים מספר: 20-ב' לוח

  201029 עד

שנהה  
מספר 

מכתביםה  
מספר 

גשותהה  
שיעור 

הגשהה  

2007 52,034 17,795 34.2% 

2008 47,737 12,466 26.1% 

2009 78,475 23,678 30.2% 

2010 78,894 22,988 29.1% 

את . 47%-כ – כלל האוכלוסייה הזכאיתמהשיעור ב ךנמו הנמעניםההגשה באוכלוסיית שיעור 

ביוזמתם אינם זקוקים  בקשה שמגישיםזכאים ה :עצמית )סלקציהברירה ( מסבירהזה הממצא ה

על   –על פי הגדרה  –ולכן חלקם של המגישים באוכלוסיית זכאים זו עומד , םלמכתביכמובן 

הגשה) והן את אוכלוסיית  100%מאחר שכלל הזכאים כולל הן את האוכלוסייה הזו ( .100%

הזכאים גבוה מהשיעור בקרב  הגשה), שיעור המיצוי בקרב כלל 100%-הנמענים (פחות מ

  אוכלוסיית הנמענים.

                                                           
  מחקרם של: מופיע בתיאור מפורט של מערך המכתבים והשפעתם על המיצוי  29

Strawczynski, Michel and Natalia Mironychev, "The Persuasive Role of Information: The Case of 
EITC Reminding Letters", Federman School of Government Working Paper No 2013.1. 
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אם קבלת מכתב בשנה מסוימת משפיעה על דפוסי הגשת הבקשות בשנים הבאות. ביקשנו לבחון 

 :התנהגות דפוסיניתן לצפות לשני 

o  קבל מגיש בקשה וממד את הנושא, וקבל מכתב, להזכאי מ –נטילת אחריות

. לשון אחר, המכתבים ללא המכתב גיש בקשה גם, ולכן בשנה הבאה הוא ממענק

 ביוזמתם. בקשות שילהגהזכאים למענק וגורמים להם  ם שלמודעותאת  מעלים

o  ובעקבות  מכתב בשנה מסוימתמרשות המסים קבל הזכאי מ –הסרת אחריות

מהיעדר ; גם בשנים הבאות, אם יימצא זכאיזאת מפתח ציפייה לקבל תזכורת 

  היעדר הזכאות.הוא מסיק מכתב 

 פרטיםאך ורק ; אוכלוסייה זו כללה בשנתיים עוקבות בקשותה מגישי כלל יה שלינבדקה אוכלוס

האפשרות שפרטים לא הגישו לנטרל את  כדי הנבדקות, וזאת מהשנים אחת בכל זכאים שהיו

  למענק.  בקשה מפני שלא היו זכאים

  :מתממשים שני התרחישיםשרים והממצאים מ

 2008-ו 2007השנים 

o  הגישו  )81%( 9,208, ללא מכתבבקשה  200730-בשהגישו זכאים ה 11,417מתוך

 23%- ללא מכתב ו 2007-מהזכאים שהגישו ב 19%( 2,139, מתוכם 2008-בקשה ב

   ;המכתב משלוחלאחר רק ) 2008-ב מהמגישים

o  78%( 8,525, מכתבה קבלת לאחר בקשה 2007-בשהגישו הזכאים  10,973מתוך( 

לאחר  2007-מהזכאים שהגישו ב 34%( 3,754, מתוכם 2008-הגישו בקשה ב

    .המכתב משלוח) לאחר 2008-ב מהמגישים 44%-מכתב ו

 

עשו זאת  מהם 56%למכתב, אך  ןהמתיאמנם ) 44%( של מגישים : שיעור גבוה יחסיתמסקנה

   , מבלי להמתין למכתב.ביוזמתם

 

  2008- אופן ההגשה ב  2007- אופן ההגשה ב

  11,417ללא מכתב: 

  )62%( 7,069ללא מכתב: 

  )19%( 2,139לאחר מכתב: 

  )19%( 2,209לא הגישו: 

  10,973לאחר מכתב: 

  )43%( 4,771: מכתב ללא

  )34%( 3,754: מכתב לאחר

  )22%( 2,448: הגישו לא

  2009-ו 2008השנים 

o  הגישו  )86%( 12,791, ללא מכתב בקשה 2008-בשהגישו הזכאים  14,841מתוך

 ;המכתב משלוחמהמגישים) לאחר  19%( 2,460, מתוכם 2009-בקשה ב

o  80%( 6,531, מכתבה קבלת לאחר בקשה 2008-בשהגישו הזכאים  8,145מתוך( 

.המכתב משלוחמהמגישים) לאחר  62%( 4,030, מתוכם 2009-הגישו בקשה ב

   

                                                           
 עוקבת.הבשנה  מגישיםהבקשה למענק את  למענק;זכאות ההכוונה לשנת  –כאן ובהמשך  30
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יה יסיבות: א. האוכלוס בחר להמתין למכתב, וזאת משתישל זכאים : שיעור גבוה יחסית מסקנה

לקבוצת הזכאים עבר  ה"רך"חלקה ש יותר, היות"קשה"  נוטה להיות 2008-שקיבלה מכתבים ב

בשנה  כמובתחילת ספטמבר, ולא בסוף נובמבר  נשלחוהמכתבים  .ללא מכתב; ב המגישים בקשה

  ., ולכן ייתכן שחלק ממקבלי המכתבים היו מגישים את הבקשה גם ללא המכתבקודמתה

  

  2009- ב ההגשה אופן  2008- ב ההגשה ופןא

  14,841ללא מכתב: 

  )71%( 10,331ללא מכתב: 

  )17%( 2,460לאחר מכתב: 

  )12%( 1,690לא הגישו: 

  8,145לאחר מכתב: 

  )31%( 2,501: מכתב ללא

  )49%( 4,030: מכתב לאחר

  )20%( 1,614: הגישו לא

   

 2010-ו 2009השנים   

o  הגישו ב )89%( 20,367, ללא מכתבבקשה  2009-בשהגישו הזכאים  22,907מתוך -

 ;המכתב משלוחמהמגישים) לאחר  18%( 3,589, מתוכם 2010

o  10,294, מכתבה משלוח לאחרבקשה  2009- בשהגישו הזכאים  12,945מתוך 

 משלוחמהמגישים) לאחר  57%( 5,906, מתוכם 2010-הגישו בקשה ב )80%(

    .המכתב

  

של  נותר בקבוצהחלק ניכר החל להגיש ביוזמתו ו: חלק מ"אוכלוסיית המכתבים" מסקנה

  "הממתינים למכתב".

    

  2010- ב ההגשה אופן  2009- ההגשה ב אופן

  22,907: מכתב ללא

  

  )73%( 16,778: מכתב ללא

  )16%( 3,589: מכתב לאחר

  )11%( 2,540: הגישו לא

  12,945: מכתב לאחר

  

  )34%( 4,388: מכתב ללא

  )46%( 5,906: מכתב לאחר

  )20%( 2,651: הגישו לא

  

    "הגרעין הקשה"

קיבלו  המהווה "גרעין קשה". חברי הקבוצה –פרטים  1,258בת  –נבדקה קבוצה מצומצמת 

בקשות ונמצאו לאחר מכן הגישו אלה הם  שניםמבכל אחת  ,2009-ו 2008, 2007-במכתבים 

הגישו בקשה  )87%( 1,089. מתוך קבוצה זו 2010בקבוצת הזכאות גם בשנת  הם נותרוזכאים, ו

  המכתבים. משלוחלאחר רק מהמגישים)  76%, 826, רובם (2010-ב
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  2011 הזכאות שנת בגין עבודה למענק ם שנשלחו לזכאיםמכתביה(ב) 

החוק  הוחל בההראשונה ששנה ה – 2011הבקשות למענק עבודה בגין שנת הזכאות הוגשו  2012-ב
 ףבו חלק מאוכלוסיית הזכאים כבר נחששארצית. נוצר מצב  בפריסה ,כלל אוכלוסיית הזכאיםעל 

 תחום חדש לחלוטין.ניצב בפני ניכר אחר וחלק ואילו קבלת המענק, ללתהליך הגשת הבקשה ו
 בכל אחת מהשנים ,את השפעת המכתבים באוכלוסייה קבועה של זכאים ןשבח למחקרהמשך ב

  . 2011שנת הזכאות  בגיןזכאים שהגישו בקשות את ה בחנו, 2010- ל 2007שבין 

 עדמכתבים לאנשים שנמצאו זכאים למענק אך לא הגישו בקשות  285,050נשלחו  2012בשנת 
באמצע אוגוסט  – בקירוב)שוות . המכתבים הועברו בשלוש פעימות (נשלח המכתבשבו למועד 

בדומה לשנים קודמות, תוכן המכתבים  .2012מצע אוקטובר אב, ו2012תחילת ספטמבר ב, 2012
עבודה בשפות הערבית, המידע כללי על מענק  כללההמעטפה ויה אישית בשפה העברית, יכלל פנ

  רית.ההרוסית והאמ

שיפור קל לעומת השנים  –המכתב  משלוחמהנמענים מימשו את זכאותם לאחר  35.6%-כ
 מעסיקים משום שחלק מדיווחי ה 100% אינוהשיעור  .םמהמגישים נמצאו זכאי 96.2%הקודמות. 

(בשל  זכאי למענק נואיהמגיש כי מהם התברר הוגשו באיחור ו – על המגיש עצמו או על בן זוגו –
כמו כן,  .הכנסה גבוהה, חוסר התאמה במספר המעסיקים, העסקה אצל קרוב משפחה, וכד')

המידע מהמוסד לביטוח לאומי חשף לעתים הכנסות נוספות (מעבודה עצמאית, בעיקר בתור 
  עוזרת בית וכד') שלא דווחו מלכתחילה. 

המכתב. בפעימה השנייה (תחילת  משלוחימים (חציון) לאחר  25-כהוגשה הבקשה למענק 
  . ימים, ככל הנראה בגלל חופשות החגים 30החציון על עמד ספטמבר) 

  

  ומאפייני ההגשה בעקבות המכתבים 2011זכאות השנת  לגבי: מכתבים שנשלחו 21-ב'לוח 

תאריך 
 המכתב

 מספר
 המכתבים

שיעור   
 הגשהה

 
שיעור 
 הזכאים

כלל מ
 המגישים

המכתב  שחלפו ממשלוחימים מספר ה
 ועד ההגשה

אחוזון  ממוצע
  75אחוזון  חציון 25

16.8.2012 87,398 33.5% 95.9% 43.6 14 25 59 

2.9.2012 97,293 36.7% 95.6% 42.7 17 30 54 

14.10.2012 100,359 36.5% 97.0% 29.4 15 22 36 

 45 25 15 38.1 96.2% 35.6% 285,050  סה"כ

  

אוכלוסיית הזכאים שמימשו את את  פילחנולבחון את מאפייני הלמידה של מקבלי המענק,  כדי
נשים). מתוכם  64.9%, פרטים 186,582(סה"כ לפי מאפייניהם בשנה הקודמת  2011זכותם בגין 

  הפילוח כלל שלושה רבדים:

  ?2010האם היו זכאים למענק בשנת  •

  ?2010האם קיבלו מכתב בשנת  •

 )2010? (לרבות אלה שלא היו זכאים בגין 2010האם הגישו בקשה למענק בשנת  •

  

. ולהקל על ההתייחסות אלי כדי קיבל מספרכל אחד מהצירופים של שלושת המאפיינים לעיל 
הפרטים (מתוך המגישים  ) שיעור1(צירופים אלה נבחנו לפי שני פרמטרים: מהקטגוריות שנוצרו 
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זכויות בקטגוריה המיצוי  ) שיעור2(-ולפני הגעת המכתב,  ,באופן עצמאי בלבד) שהגישו בקשה
  כלל אוכלוסיית הזכאים בקטגוריה). מתוך ישים המג שיעור(

והגישו  2010אלה שהיו זכאים למענק בשנת  כוללת את" ביותר אקטיביתהקטגוריה ה" •

קרי אוכלוסייה שמודעת לזכויותיה ויודעת למצות אותן  ,בקשות מבלי להמתין למכתב

 79% –הה עצמאות גבו מפגינהקטגוריה זו  2011בלוח להלן). אכן, בשנת  5(קטגוריה 

 86% :וכן שיעור גבוה של מיצוי זכויות – מהמגישים עשו זאת מבלי להמתין למכתב

  מהזכאים מימשו את זכאותם. 

, ולפיכך גם לא קיבלו 2010שלא היו זכאים למענק בשנת פרטים  כוללת 3קטגוריה  •

שצברו פרטים אלה . למרות הניסיון השלילי 2010-בקשה ב ומכתבים, אך בכל זאת הגיש

) 66%מרבית המגישים ( 2011גם בשנת  :לא נרתעו ם, מרבית2010- ב םזכאותבנוגע ל

התזכורת, ושיעור מיצוי הזכויות בקטגוריה זו היה גבוה יחסית מכתב הגישו בקשה ללא 

– 75.2%. 

רק בקשה והגישו  2010שהיו זכאים למענק גם בשנת  כוללת את הפרטים 6קטגוריה  •

למעלה ממחצית  –דפוס התנהגות דומה הם הפגינו  2011לאחר שקיבלו מכתב. גם בשנת 

של מימוש הזכויות גבוה יש שיעור מהאנשים בקבוצה זו המתינו למכתב. בקבוצה זו 

 התזכורת.מכתבי ), אך רק לאחר 82%(

 2010שקיבלו מכתב בשנת  כוללות את הפרטים ,קטנות יחסית, שתיהן 4- ו 2קטגוריות  •

דיווח באיחור). מכך שמעביד נוסף (למשל, כתוצאה זכאים  כי אינםאך לבסוף התברר 

כלומר בשתיהן נראתה נטייה עצמאות נמוכה יחסית,  2011שתי הקטגוריות הפגינו בשנת 

 47.7%-ו 2010אלה שלא הגישו בשנת  בקרב 39.1%בקשות ללא מכתב ( נמוכה להגיש

- ו 44.1%( שיעור נמוך של מיצוי זכויותבשתיהן נרשם ), ו2010-בקרב אלה שהגישו ב

 , בהתאמה).36.4%

ולא  ,, קיבלו על כך מכתב2010-שהיו זכאים למענק ב הפרטיםנמצאים  7בקטגוריה  •

 – הקיים בהזכויות המיצוי הנמוך של הגישו בקשה למענק. קטגוריה זו בולטת בשיעור 

 החמיצהאוכלוסייה שבשנה הקודמת  –מפרטים אלה . מצד אחד, קרוב לשליש 31.6%

מהם  46.8%- הצליח בשנה העוקבת להגיע למיצוי זכויות, ו – את המענק על אף המכתב

בעלת מידה נמוכה יחסית אף עשו זאת מבלי להזדקק למכתב. ועדיין, מדובר באוכלוסייה 

יה ישירה מהמדינה, אם כתוצאה מחוסר אמון או חוסר מודעות יהיענות לפנ של

אינו  המכתבשבעטיין כתובת (היות באיתור בעמכתוצאה מקשיי שפה,  , ואםלזכויותיה

 .ועוד ,)מגיע ליעדו

 

, לפי מאפייניהם בשנת 2011זכאות ה: זכאים שמימשו את זכאותם בשנת 22-ב'לוח 
  )2010קודמת (הזכאות ה

מס' 
קטגוריה

  ה

 -היו זכאים ב
2010 

 -קיבלו מכתב ב
2010 

 - הגישו ב
 המספר 2010

אחוז 
מגישים ה

 לפני המכתב

מיצוי  אחוז
 זכויות ה

 48.6 45.7 153,527 לא לא לא  1
 44.1 39.1 271 לא כן לא  2
 75.2 65.5 1,753 כן לא לא  3
 36.4 47.7 107 כן כן לא  4
 86.0 78.8 9,452 כן לא כן  5
 82.0 45.5 12,156 כן כן כן  6
 31.6 46.8 9,266 לא כן כן  7
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 49.9 47.6 186,532 סה"כ  
  

), 7―2 (קטגוריות  2010באוכלוסייה שנחשפה למענק העבודה גם בשנת , כאשר מתרכזים לסיכום
ממשיכים , )ולא ואםבקשות (אם מוצדקות  ועצמאות בעבר והגיש נוכבר הפגיש מיניתן לראות כי 

גבוה לשיעור  יםומגיע – תזכורתמכתב ל ניםממתי םכלומר אינ – פי רוב להתנהג באופן עצמאי על
מגיבה  ואינה ,מנסה למצות את זכויותיה שאינהזאת, האוכלוסייה . לעומת םמיצוי זכויותיהשל 

לגיבוש מחשבה להפגין אותו דפוס התנהגות, ויש צורך להקדיש ממשיכה ברובה  ,למכתבים
  זכויותיה החוקיות.את  למצותאמצעים שיאפשרו להגיע אליה ולשכנע אותה 

   זכאותהלבדיקות  מקווןה שירותה(ג) 

 זכאות, ונוסףהמזוהה של  הבדיקלשירות באתר האינטרנט של רשות המסים הופעל  2013בשנת 
 נערך בתקשורת מסע הסברה נרחב בשפה שווה לכל נפש ובכל השפות הנפוצות בישראל, על כך

האתר מהווה מוקד לבחינת הזכאות על ידי רבים מהעובדים  לרבות רוסית, ערבית ואמהרית.
מיצוי טוב יותר של הזכויות והן סינון מוקדם של עובדים בעלי ההכנסות הנמוכות ומאפשר הן 

שאינם זכאים, אך אינם בטוחים בכך, ובכך מאפשר שירות טוב יותר למי שאכן מגישים בקשה 
עובדים שאינם זכאים את זכאותם באתר, ומתוכם  115,000בחנו  2013למענק. כך למשל, בשנת 

עובדים  21,000זכאים בחנו את הזכאות הגישו בקשות (סרק). לעומת זאת בקרב ה 5.5%רק 
הגישו בקשה. עוד בולטת בנתוני השימוש באתר האינטראקציה עם מסעות  38%ומתוכם 

ההסברה של רשות המסים: כאשר נערכים מסעות כאלה השימוש באתר גובר במידה רבה. 
נים התנהלות זו מלמדת על הפוטנציאל הרב שטמון בשילוב שבין פרסום כללי בתקשורת ההמו

  לבין מסירת מידע פרטני באמצעות האינטרנט.

  

  המסים רשותשל  אתרהמ מסך צילום
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 שוק על חוקה השפעת – תוצאות המחקר באזורי הניסוי :'ג פרק

   2009 הזכאות שנת עדהעבודה ועל הרווחה האישית 

  והמקורות לנתונים השיטה: המחקר. 1

המחקר בדק את השפעתו של מענק העבודה על הרווחה האישית ועל שוק העבודה באזורי הניסוי. 

 תומתגוררש משפחות( הניסוי בקבוצת מדדיםכיצד  לבחון שנועדה מתודולוגיה על מבוססת וליבת

 בשיטת קבוצת ההשוואהבנינו את . קבוצת ההשוואהב מדדיםיחסית ל משתנים) השילוב באזורי

לאזורי הניסוי  הדומש אזורמ מקבילה משפחההצמדנו  הניסוי בקבוצת משפחה לכל :התאמהה

 השפעתאת אמדנו  .)'דמופיע בנספח  למדגם ביקורתדיון ב( שוק העבודה ו שלמאפיינימבחינת 

 הניסוי קבוצתמ משפחותב המדדים ערכיממוצע בין  ההפרשיםעל פי  התוצאה מדדי על החוק

  . קבוצת ההשוואהמ המתאימות משפחותב הםערכיבין ל

   הדגימה והליך המחקר אוכלוסיית(א) 

והתאמנו להן  ,ורווחתן התנהגותן על שפיעעשוי לה שהחוקמשפחות  הניסוי אזורימדגמנו 

שרשות  השכר קובץמ נדגמו קבוצת ההשוואההן ו הניסוי קבוצתהן . הביקורת מאזורי משפחות

 המוסד של נתונים בציוק צירפנו זה לקובץ. 31למנהל המחקר במוסד לביטוח לאומי המסים מסרה

  .למחקר הדגימה מסגרתאת  הגדרנו לפיהםש דמוגרפיים משתנים ובהם לאומי לביטוח

  :נתונים מקורות שלושה על מתבסס המחקר

 המסים מרשות נתונים .1

 לאומי לביטוח מהמוסד נתונים .2

 :ראיונות של סבבים שלושה נערכו. המחקר במסגרת שנערכו טלפוניים סקרים .3

 2008 נובמברעד  2008 יולי בחודשים שנערך ראיונות סבב – T0 .א

 2009 אוגוסטעד  2009 מאי בחודשים שנערך ראיונות סבב – T1 .ב

  2011 פברוארעד  2010 נובמבר בחודשים שנערך ראיונות סבב – T2 .ג

  

 שכבות 10- ו 50 הם כללו, בהתאמה,. שכבות מדגמי היו ירושלים ממזרח והמדגם הכללי המדגם

לייצג את כלל אוכלוסיות  כדי הדגימה, לשכבות בהתאם שקללנושני המדגמים את . דגימה

  המחקר.

המפורטים  מאפיינים כמה לפי שהתאימו למחקר הניסוי אזורימ משפחות כללה הדגימה מסגרת

 משפחות כללה המחקר אוכלוסיית. בודד פרט או נשוי זוג הייתה או הדגימה יחידתלהלן. 

 צעירו 55- מ מבוגרלפחות  הזוג מבני אחד בהןש ומשפחות) ועד בכלל( 18 גיל עד בילדים מטופלות

 הייתה) 2006 המס לשנת נכון( המחקר באוכלוסיית הפרטים מרבית של מעבודה הכנסתם. 67-מ

                                                           
  .2008בקיץ  הדגימה למועדמעודכן  ,2006קובץ השכר לשנת   31
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 /5,200( המענק קבלתל תנאיכ שהחוק הציב העליון מהרף )20%-כבאו גבוהה במקצת ( נמוכה

 אוכלוסיית כללה כך. לזוג)ש"ח  10,000-ו בהתאם למספר הילדים במשפחה, לעובד, ש"ח 5,700

 עובדים בהןמשפחות ו( חוקה לפי למענק ותיזכאלהיות  פוטנציאל בעלות משפחות המחקר

 החוק בעקבות עשויה להשתנות העבודה בשוק שהתנהגותן משפחותכן ו ,)מענקששכרם מזכה ב

גבוהה  שכר רמתלעד  משתכריםבהן  העובדיםשמשפחות  או מעבודה הכנסהלהן  איןש משפחות(

  ). לזכאות במקצת מהרף העליון

ם ילדים באזורי עם זוגותגם  דגמנו )"כלליהמדגם "ה(באזורי הניסוי  העיקרי למדגם נוסף

משום שאוכלוסייה זאת  .)"חרדיםהמדגם "( שיעור גבוה ביותר של חרדיםמאכלסים ה יםמיירושל

 3,000-כ נדגמו כ"בסה. בנפרד הלנתחכדי  הלהגדילביקשנו ו ,גדול דיו במדגםלא קיבלה ייצוג זו 

  ., למעט מזרח ירושליםהביקורת אזוריממשפחות  3,000-ו ניסויאזורי המ – משפחות

 את נאמנה שייצגו כך שקללנו ירושלים ממזרח ומהמדגם הכללי מהמדגם המרואייניםאת 

 ממדגם החרדים המרואייניםאת ו הכללי מהמדגם החרדים המרואייניםאת . המחקר אוכלוסיית

שתי ניתחנו את . הניסוי באזורי החרדים אוכלוסיית את נאמנה שייצגו כך שקללנו החרדים

  .כחלק מהאוכלוסייה הכללית וגם בנפרד גם – תושבי מזרח ירושלים והחרדים –האוכלוסיות 

 :מס הכנסה שלילי"המחקר ( עלפרטים נוספים על הליך הדגימה ניתן למצוא בדוח הראשון 

  ).2010 ,"תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק

של  המאפייניייתכן כי . לעיל שתוארה המחקר אוכלוסיית את מייצג המדגםכי  לציין חשוב

הנוגעים  הממצאיםייתכן כי  ולפיכךכולה,  בארץ האוכלוסייה ממאפייני שונים זו אוכלוסייה

 אין. ארצית כלל בפריסה והשפעת לגבי מהממצאים שונים המחקר אוכלוסייתלהשפעת החוק על 

 אוכלוסיית על השפעתועל ו חוקה יישום על מהמחקר ללמוד ניתן שלאבדברים אלה כדי לומר 

  . כולה היעד אוכלוסייתעל  וממצאימקישים מ כאשר ותזהיר לנקוט ישאולם , היעד

  T2 הראיונות בסבב השדה עבודת) ב( 

 אלה נתונים. 2010 בסוף שנערךסבב  ,T2 הראיונות בסבב שנאספו נתונים על מבוסס זה פרק

ך בס. 2009 המס שנת בגין העבודה ולמענק 2010―2009 בשנים הכנסותלו לתעסוקה מתייחסים

המדגם המשפחות שהרכיבו את  3,000מתוך  ,הניסוי אזורימ משפחות T2 1,290-ב ראיינו הכול

  . )T1-בו T0-בהנפל את  מתאר 'ה נספחהמקורי (

 צמדים 1,041 ראיינו לאחר הפחתה של הנפל כתוצאה מכך שלא לכל תצפית ביקורת נערך ראיון,

 או ניסויקבוצת הב רשומהכתוצאה מכך שלא נערך ריאיון ל – המצטבר הנפל. ביקורת-ניסוי של

  . 42% על עומד – קבוצת ההשוואהב

, הבית משקל, עצמו אליו שהתייחסו שאלות על השיבוהוא  ,אחד פרט רק ראיינו משפחה בכל

 במשפחות הפרטים לכלל המתייחס קובץ לבנות אפשרו לנו שנאספו הנתונים. הזוג בת /ולבן

-ומשפחות שצויינו לעיל)  1,290(מאותן  הניסוי מקבוצת פרטים 2,282 קובץ זה כולל. שראיינו

  .  )1-(לוח ג' ביקורת-ניסוי של צמדים 1,842
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  ירושלים) מזרח בקרב פרטים (כולל T2 ראיונות :1-ג' לוח

     םמימדג-תת

תוספת ה

מדגם ל

 חרדיםה

מדגם ה

מזרח מ

 ירושלים

מדגם ה

 כלליה

  כ"סה

359 169 3,553 4,080  T2 וביקורת ניסוי כ"סה  

195 164 1,923 2,282  T2 ניסוי  

164 0  1,634 1,798  T2 ביקורת 

176  1,658 
1,842*  

  

T2, ניסוישל  צמדים 

 ביקורתו

  .חלק ממדגם הביקורת משמש כביקורת ליותר מאדם אחד באוכלוסיית הניסוי* 

    גודל אוכלוסיית המחקר לפי משפחות ולפי פרטים.את ו T2-במציג את גודל המדגם   2- ג'לוח 

  ופרטים  המחקר, משפחות אוכלוסייתשל  הוגודל T2-ניסוי בהמדגם  ו שלגודל: 2-ג' לוח

 אחוזים

מאוכלוסיית 

 המחקר

אוכלוסיית 

  המחקר

)N(  

  מדגםה

)n(   

 

 כ"סה 1,193 207,947 100

 רגילה מדגםה 1,100 165,611 80  משפחות

 ירושלים מזרח 93 42,336 20

    כ"סה 2,087 349,651 100

  פרטים  רגילה מדגםה 1,923 278,661 80

    ירושלים מזרח 164 70,990 20

  

   כלכליתה רווחההו הכנסותה, תעסוקתיה מצבהסטטיסטיקה תיאורית של : הממצאים. 2

על התעסוקתי,  המידע רב על מצב אספנוו 2011תחילת  /2010בסוף קבוצת המדגם ראיינו את 

לקבוצות הכנסה וזכאות על  המדגםאת  חילקנו. כאמור, יההכנסותעל ושלה מאפייני העבודה 

שחלף . סביר להניח שבפרק הזמן 2009-מתייחסים לעבודה באשר  המסיםרשות מנתונים  יסוד

חלק מהאנשים  ,(למשל חלו שינויים במצב התעסוקתי של חלק מהפרטים 2010לסוף  2009בין 

 יש בחלק מהמקריםש ןכן ייתכ . כמוהתחילו לעבוד) 2009-שלא הייתה להם הכנסה מעבודה ב

זה  בסעיףבראיון.  ,דיווח עצמיב מסרשנהמידע ברשות המסים לבין הקיים בין המידע הבדלים 

  עצמי.הדיווח השהתקבלו ממאפייני התעסוקה על ממצאים את הנציג 

 מתייחסים בהם נתוניםה ולפיכך ,ולנכסים הכנסה למקורות מתייחסים הבאים הלוחות שני

  :הבאה החלוקה לפי ,משפחותהלוחות משקפים ברמת ה זכאותהאת גם . לפרטים ולא למשפחות
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 :זכאיות משפחות .1

 נתוני רשות המסים לפי ומימוש זכאות: 2009 בגין מענק שקיבלו זכאיות משפחות .א

 .)הזוג מבני אחד לפחות(

נתוני רשות  לפי מימוש ללא זכאות: 2009 בגין מענק קיבלו שלא זכאיות משפחות .ב

   .המסים

 זכאיות: בלתימשפחות  .2

(ההכנסה  הזוג בני שני שלמשכר  הכנסהה: 2009-ב מעבודה הכנסה ללא משפחות .א

 ש"ח. 0המשותפת) עומדת על 

 משכר המשותפת ההכנסה: מסף הזכאות נמוכות היו ההכנסות בהןש משפחות .ב

 .ש"ח 1,920-מ נמוכה הזוג מבני אחד כל של וההכנסהש"ח,  0-מ גבוהה

 משכר משותפתה הכנסה) ה1(: מסף הזכאות גבוהות היו ההכנסות בהןש משפחות .ג

 הזוג מבני אחד כל שלהחודשית הממוצעת  הכנסה) ה2( או ש"ח, 13,000-מ גבוהה

 ).המשפחה להרכב בהתאם( ש"ח 5,710-ומ ש"ח 6,237-מ גבוהה העובדים

 .אחרות מסיבות זכאיות בלתי משפחות .ד

  לפי קבוצת הכנסה וזכאות, משפחות (%), שונים ממקורות הכנסה: 3-ג' לוח

  זכאים בלתי

  זכאים

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה
 

 המחקר אוכלוסיית 45,145 73,434 17,135 40,302 31,928

 ילדים קצבת 77 46 35  73 54

  אבטלה דמי 6 1 0 2 1

 עבודה נפגעי קצבת 2 1 0 1 0

 הכנסה הבטחת 5 14 19 0 3

 נכות קצבת  9  15 15 7 7

 לאומיה ביטוחהמ מזונות 3 2  4 0 1

 או שארים  זקנה קצבת 6 22 40 3 8

 טחוןיהב ממשרד תגמול 0 1 6 1 2

9 10 24 18 9 
 מקופת או העבודה ממקום שוטפת פנסיה

  בעבודה שקשורה פנסיה

12 3 12 10 8 
לעיל,  צוינו שלא אחרות שוטפות הכנסות

 מלגות, הזוג מבן מזונות למשל

 נכס מהשכרת הכנסה 1 9 3  5 4
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, מפנסיה, ומקצבאות אחרות מהמוסד לביטוח לאומי שכיחה זקנה מקצבתכצפוי, הכנסה  •

 משפחות שאינן זכאיות בגלל הכנסה נמוכה. והכנסה מעבודה בהן אין שיותר בקרב משפחות 

o  ,קצבת מקבל הזוג מבני אחד לפחות מהן 22%-באשר למשפחות ללא הכנסה מעבודה 

 העבודה. ממקום פנסיהמקבל  הזוג מבני אחד לפחות מהן 18%-ב; שארים או זקנה

של בני  הן אלו משפחות של יחסית גבוה ששיעור העובדה עם מתיישבים אלו נתונים

 . ילדים ללא+ 55

o על  וווחיד מהן 12%, זכאיות אינן אך הזכאות בתחום המשתכרות משפחותאשר ל

 קצבת מקבל הזוג מבני אחד תלפחו אלהממשפחות  8%-ב .הכנסות שוטפות אחרות

   העבודה. ממקום פנסיהיש  הזוג מבני לאחד לפחות מהן 9%-ב; שארים או זקנה

o ל ,מקצבת זקנה הכנסהמהן  40%-ל, מעבודה נמוכה הכנסה בעלות משפחותאשר ל -

 ,הכנסה השלמת הכנסה מגמלת 19%-קשורה בעבודה, לשהכנסה מקופת פנסיה  24%

 .נכות מקצבת הכנסה 15%-ול

 למעט( מעבודה הכנסה שאינה הכנסה בעלי של נמוכים יש שיעורים זכאיות משפחות בקרב •

 ).כמובן ילדים, קצבת

  (%) , לפי קבוצת הכנסה וזכאות2010בסוף  תעסוקתיהמצב ה: 4-ג'לוח 

התפלגות   2009-ב זכאים בלתיעבור  2010התפלגות 

 2010-ב

עבור 

  זכאי

2009  

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

 גבוהה

מרף 

  הזכאות

 הכנסה

 נמוכה

מסף 

 הזכאות

 אין

 הכנסה

  מעבודה

 

  המחקר אוכלוסיית 49,392 176,681 23,423 61,757 38,399

  2010 העבודה חובכ השתתפותה     

 עובד    72 26 53 86 72

 עבודה ומחפש עובד    11 1 6 7 7

 עבודה מחפש ,עובד אינו    5 6 8 4 6

 עבודה מחפש ואינו עובד אינו    11 68 34 3 16

  2010-סה"כ זכאים (ובלתי זכאים) ב 100 100 100 100 100

  

זכאים בעלי הכנסה הבלתי בקרב וגבוה במיוחד בקרב הזכאים  2010- שיעור העובדים ב •

 .2010-בהיו מועסקים  26%, 2009- קבוצה שלא הייתה לה הכנסה מעבודה בבגבוהה. 

בילדים או בבן  לטפל כורחבמחלה או בבעיקר נימקו זאת עבודה מרואיינים שאינם מחפשים  •

 .אחר משפחה

  בלוח שלהלן נציג את מאפייני התעסוקה של העובדים.
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לפי קבוצת הכנסה , 2010בסוף שנערך  איוןיהר במועדשל פרטים*  תעסוקהה מאפייני: 5-ג' לוח

   (%) 2009-וזכאות ב

  2009-ב זכאים בלתי

-ב זכאים

2009  

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה

 

   אוכלוסיית המחקר 40,783 46,278 13,701 55,952 29,541

100  100  100  100    %  

  שיעור העובדים  73 27 59 93 79

  מתוכם:      

 בעת הריאיון מלאה עובדים במשרה   69  76 9 91 57

 בעת הריאיון חלקית עובדים במשרה   31 22 91 9 43

  משרהה לחלקיות סיבהה     

 עבודה במשרה מלאה /המצא לא    51 29 26 36 32

 בריאות מגבלת    15 16 30 14 16

 אחר משפחה בןילדים או בב טיפול    23 46 20 20 25

  הטבות הפסדחשש מ    3 3 16 2 3

 פנסיונר /גבוה גיל    1  2 4 4 19

  אחר /לומד    7 4 4 25 5

 העסקההסוג      

 העבודה מקוםישירות ע"י     89 56 55  92 88

 אדם חוכ חברת    10 3 35 3 6

6 4 10  41  1 
 אחר /עצמאי   

  ידה משלח     

 מנהלים, פשייםוח, אקדמאים    29 22 21 30 26

 יםשירות, פקידות    30 33 51 31 32

 יה ובבנייןיתעשב מקצועיים    17 19 4 26 25

 מקצועיים בלתי     24 26 24 12 17

באופן  אחד מבני הזוגראיינו את במקרה של זוגות ו ,בכל משק ביתראיינו אדם אחד  *

  . אקראי

  

  

מהפרטים  27%-הפער בין נתוני רשות המסים לדיווחי המרואיינים בזמן הדגימה בולט בכך ש •

 76%שהופיעו בנתוני רשום המסים כחסרי הכנסה מעבודה, דיווחו שעבדו בזמן הראיון, 

 מתוכם במשרה מלאה.
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 31%-כלעומת , חלקית במשרה עבדו המזכה לסף מתחת והשתכרו שעבדו מהפרטים 91%-כ •

- כ, בריאות מגבלתנימקו את חלקיות המשרה ב מהם 30%-כ. למענק זכאים שהיו מהפרטים

 ככל, המותנות( הטבות מאובדן חששב 16%- וכ ,אחר משפחה בבן או בילדים בטיפול 20%

  ).נמוכה בהכנסה, הנראה

. אדם חוכ חברות דרך מועסקים היו המזכה לסף מתחת והשתכרו שעבדו מהפרטים 35%-כ •

 .למענק זכאים שהיו מהפרטים 10%-לכ ואהובהש זאת

בקרב המועסקים שאינם זכאים ) 19%(פנסיונרים  /שיעור גבוה יחסית של מבוגריםיש  •

 באופן לבחון יש .דומא דומיםמאפיינים  הקבוצות שתייש לזה  להבדל פרט מסיבות אחרות.

  .לו זכאית אינה השנייה הקבוצהש למענק בשעה זכאית הראשונה הקבוצה מדוע יותר מעמיק

ולפי מספר  משפחתיה מצבה לפי, המחקר באוכלוסיית משפחותה בקרבזכאות ה :6-ג' לוח

  (%) , לפי קבוצת הכנסה וזכאותמועסקיםה

  זכאים בלתי

  זכאים

     

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 הכנסה אין

 מעבודה

  סה"כ

(%)   

   משפחתיהמצב ה

  משפחות של יחיד סה"כ 100 11 55 11 6 17

  עובד 0    100  0 100 0  0  0

 עובד 1   100 24 0 24 13  38

  זוגשל משפחות   סה"כ 100 27 26 7 26 15

  עובד 0    100  0 100  0  0  0

 עובד 1   100 32 0 14 30 25

 עובדים 2   100 44 0 2 43 10

   

 :כי רואיםלבין משפחות של יחיד  זוגשל  משפחותין ב ההבדלים את בוחנים כאשר

 נמצאולא  43%-ו ,למענק זכאיות נמצאו עובדים זוגה בני שני בהןשמדגם ה ממשפחות 44% •

כלל (כאמור, המדגם אינו מייצג את  גבוהה מהסף המזכה. הייתה שהכנסתן משום זכאיות

 .) במדינה האוכלוסייה

 נמצאו לא 14%- ו ,למענק זכאיות נמצאו עובד הזוג מבני אחד רק בהןש מהמשפחות 32% •

 בקרב לזכאות ההסתברותהמזכה.  מהסף נמוכה הייתה שהכנסתן משום למענק זכאיות

 הזוג מבני אחד רק בהןש משפחותה בקרב מאשר גבוהה עובדים הזוג בני שני בהןש משפחותה

 ברמת זכאות משקפים אלה לוחות( זכאי להיות עשוי הזוג מבני אחד שכל משוםזאת  .עובד

 זוג בנישיעור גבוה יותר של  עובדים הזוג בני שני בהןש משפחותשב משום וכן ,)המשפחה

 .במענק מזכה מעבודהתם הכנסש
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 (%) לפי קבוצת הכנסה וזכאות, זוג שלמשפחות קרב בבני הזוג העובדים  ם שלמספר: 7- ג' לוח  

      זכאים בלתי

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

ללא 

הכנסה 

  מעבודה

  זכאים
מספר 

  עובדיםה

  סה"כ (%)  100  100  100  100  100

  עובדים 0  0  100  0  0  0

 עובד 1 56  0 91 55 81

 עובדים 2 44  0 9 45 19

 

משפחות שהכנסתן נמוכה מרף מהגבוה מהווים שיעור זוג עובד אחד מבני הבהם רק שזוגות ה

  . בהתאמה) ,81%-ו 91%מסיבות אחרות ( ותזכאישאינן משפחות מההזכאות וכן 

  (%) זכאות, משפחותהכנסה ולפי קבוצת  נכסים על בעלות: 8-ג' לוח

  זכאים בלתי

  זכאים

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה
 

 אוכלוסייהה גודל 45,145 73,434 17,138 40,302 31,928

 דירה על בעלות  69 60 59 72 61

 רכב על בעלות 50  34 26 63 57

 

רכב נמוך במיוחד השיעור בעלי  ,כצפוי .מהזכאים הם בעלי דירה ומחציתם הם בעלי רכב 70%

נוסף לנתונים על הכנסות של הכנסה מעבודה.  ובקרב אלה שאין להםבקרב בעלי הכנסה נמוכה 

לאחד מבני המשפחה, כלומר  הפנינו השאלותאת . אספנו נתונים על הרווחה הכלכליתמשפחות 

  . באופן אקראירק אחד מבני הזוג ראיינו  במקרה של זוגות
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   ,זכאותהכנסה ולפי קבוצת  ,רווחה כלכליתל ם שונים: הערכה עצמית של מדדי9-ג'לוח 

  * (%) פרטים

  זכאים בלתי

  זכאים

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה
 

  
 

 
 

 הוצאותאת ה לכסות מצליחים

  חודשיותה

 מצליחים קושי/ כל ללא   23 37 31 41 32

 מצליחים כך כל לא     48 41 41 40 42

 מצליחים לא בכלל    29 18 28 18  18

    
 

 הכלכלי ממצבו רצון שביעות

 מרוצה ד/ומא מרוצה   21 31 26 41 41

 מרוצה כך כל לא    45 46 44 39 40

 מרוצה לא בכלל    34 20 30 21  18

    
 

 הבאות לשנים ציפיות

 טוב יותר יהיה    24 19 19  27 25

 ישתנה לא    30 30 28 37 34

 טוב פחות יהיה    29 26 41 22 20

  יודע לא    17 23 11 14  19

 בעבר עוני תחושת 43 34 44 30 25

 האחרונה בשנה מתוכם:     75 70 60 45 82

  . באופן אקראי רק אחד מבני הזוגראיינו אדם אחד, במקרה של זוגות  ראיינובכל משק בית  *

  

כל ממצבן של הזכאים פחות טוב מצבם של  רווחה כלכליתלהסובייקטיביים כל המדדים לפי  •

הכנסה מעבודה או היעדר  בשלזכאים  הבלתיממצבם של אפילו והקבוצות שאינן זכאיות, 

   הכנסות נמוכות. בשל

ישתפר  םשמצב חושבים אינם הכנסהה ריסנמוכות או חההכנסות הזכאים בעלי  הבלתירוב  •

 .הבאות שניםב

 

  רכים ומדדים הכנסותה, תעסוקההעל שיעורי  החוק השפעת. 3

   2010- ל 2006 בין הכנסותהו תעסוקההעל שיעורי  השפעהה(א) 

הכנסה מעבודה. נציג אומדנים להשפעת על התעסוקה והבסעיף זה נאמוד את השפעת החוק על 

מאפיינים דמוגרפיים.  כמהונאמוד את השפעת התכנית לפי  ,החוק בקרב הפרטים בקבוצת הניסוי
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הפרש בין השינוי במדדים השונים לפי הית ההערכה נאמוד את השפעת החוק יבהתאם למתודולוג

מאחר שלא   .32(הפרש ההפרשים) קבוצת ההשוואהלבין השינוי באותם מדדים ב בקבוצת הניסוי

התכנית לא כללה את  ה שלתבחינת השפע ,הייתה קבוצת השוואה למדגם של מזרח ירושלים

  אוכלוסייה זו.

 באוכלוסיית הפרטים כלל, וממענק מעבודה הכנסהעל הו תעסוקהה על החוק השפעת: 10-ג' לוח

  המחקר

  מענק הכנסה שנתי 

הפרש בין ה(

קבוצת הניסוי 

קבוצת ל

  )ההשוואה

השפעה ה

(הפרש 

ההפרשים) 

   ביחס

 2007-ל

קבוצת  הפרשה

 ביקורתה

קבוצת 

 ניסויה
 

  סה"כ  278,661 278,661   

  
 '06 מועסקים 51.6 51.7 0.1-

  
 '07 מועסקים 54.3 53.4 1.0

 
  '08 מועסקים 57.1 55.1 2.0 1.1

 
 '09 מועסקים 53.8 53.4 0.4 0.6-

 
 '10 מועסקים 55.4 54.5 0.9 0.1-

0 
 

 '06 שכר שנתי 27,776 31,319 3,543-

442 
 

 '07 שכר שנתי 31,261 35,988 4,727-*

 '08 שכר שנתי 33,971 39,788 5,817-* 1,090- 454

 '09 שכר שנתי 32,270 36,376 4,107-* 620 379

 '10 שכר שנתי 35,839 41,098 5,259-* 532- 147

-ללא מזרח ירושלים, מזווגים (ניסוי כלליה מדגםה, 2010―2006 רשות המסים נתוני: מקור

 complexלמדגמים מזווגים במודול  t(מבחן  5%ביקורת); (*) מציין מובהקות ברמה של 

sample.(  

  

 ברבעון רק למענק בקשה להגיש יכלו עובדים ופרטים 2007 שנת בסוף לתוקף נכנס החוק •

 את אין אפשרות לייחס לחוק לפיכך. 2007 בשנת מעבודה הכנסותיהם בגין ,2008 של האחרון

אחוז  נקודת של הבדל, המועסקים בשיעור שינוימבחינת ה 2007- ל 2006בין הקיים  ההבדל

  הבדל בשכר השנתי מעבודה. הוא הדין ב. אחת

                                                           
) הביטוי ידי על נתונה 't מועד לבין t מועד בין i פרט על התכנית השפעת 32 ) ( )timtimtitii YYYY ),('),(,', −−−=τ ;

m(i) ל המזווג הפרט את מציין-i בה המשתתפים על התכנית להשפעת האומדן. בקבוצת ההשוואה )Average 

Treatment effect on the Treated (לפיכך הוא∑=
i

iN
ATT τ

1
.  
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 מהנתון המקבילממוצע ההכנסה השנתית מעבודה נמוך בקרב כלל הפרטים בקבוצת הניסוי  •

פער עקבי כי בין הקבוצות קיים . הבדלים אלו מעידים קבוצת ההשוואהבקרב פרטים ב

עשוי לנבוע מסיבות הקשורות בשוק העבודה המקומי באזורי הניסוי , והוא ברמות השכר

  . הביקורת אזוריבו

 בשיעור בשינוי ההבדל את לבחון יש המועסקים שיעור על החוק השפעת את לאמוד מנת על •

, כלומר בכמה השתנה שיעור המועסקים (הפרש ההפרשים) 2007 לשנת יתיחס המועסקים

- רק בשנים שלאחר החלת החוק, כלומר מ. באזור הניסוי ביחס לשינוי בקבוצת ההשוואה

 במערך לשינוי וליחס שניתן שינוי העבודה בשוק בהתנהגותואילך, אפשר לזהות  2008

הכולל  לחוק לא הייתה השפעה על שיעור התעסוקה. החוק מהחלת כתוצאה התמריצים

 .באזורי הניסוי

  .השנתית מעבודה ההכנסה על מובהקתלא הייתה השפעה  לחוק •

 תכניתה של ביטולה עםו ,ויסקונסין תכניתב כרוך, מסיבות משפטיות, היה מענק עבודה חוק •

המענק בגין . 2010 של האחרונים החודשיםשמונת ב חוקה החלת גם בוטלה – 2010 בשנת –

 .בלבד עבודה חודשי 4 בגין ניתןשהוא  משוםנמוך  2010

ומאחר שהמענק  ,השני של הזוג לעבודה אחד מבנימאחר שבקרב זוגות קיים קשר בין עבודה של 

, המשפחותל שהכנסה מעבודה השל בן הזוג, בחנו את השפעת החוק על  יומושפע גם מהכנסות

 11-ג'לוח  .)בלוח הקודםכזכור הבחינה האחרונה מופיעות  יה של(תוצאות הפרטיםשל  ולא רק

  .2010―2007 אוכלוסיית המחקר בשניםבעל שכר המשפחות  השפיעחוק החן האם וב

  המחקר באוכלוסיית המשפחות כללהכנסות מעבודה, ה: השפעת החוק על 11-ג' לוח

 הכנסהה מענק

הפרש ה( שנתיה

 קבוצת בין

קבוצת ל הניסוי

  )ההשוואה

  השפעהה

(הפרש  

ההפרשים 

- ביחס ל

2007( 

קבוצת  הפרשה

 ביקורתה

קבוצת 

 ניסויה
 

 סה"כ (משפחות) 166,296 165,611   

 '06שנתי  שכר 46,256  53,264 7,008-  0

 '07שכר שנתי  51,906 61,435 9,528-  415

 '08שנתי שכר  56,240 68,178 *11,937- 2,409- 420

 '09שכר שנתי  53,539  62,275 8,736- 793 363

 '10שכר שנתי  59,826 70,674 10,848- 1,320-  )1(183

חרדים, הכללי ללא מזרח ירושלים ומדגם המדגם ה, 2010―2006 רשות המסיםמקור: נתוני 

למדגמים מזווגים במודל של  t(מבחן  5%(*) מציין מובהקות ברמה של  ביקורת)-מזווגים (ניסוי

complex samples.(  
  .ראשוניםהחודשים ה רק בגין ארבעתתשלום ניתן  2010-ב )1(
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גם הממצאים בקרב כלל הפרטים באוכלוסיית המחקר, שהתקבלו בדומה לממצאים  •

על ההכנסה מובהקת לחוק לא הייתה השפעה שהתקבלו בקרב המשפחות מצביעים על כך ש

ש"ח  -2,409-ההשפעה נאמדת ב, 2007יחסית לשכר מעבודה בשנת הבסיס השנתית מעבודה. 

 אומדנים אלו אינם מובהקים. ;2010בשנת ש"ח  -1,320- וב 2009-ב ש"ח 793-, ב2008בשנת 

  מענקה מקבליבקרב  בה שארותיההלתעסוקה ועל  ההצטרפותהחוק על  השפעת(ב) 

ניסוי והן בקבוצת ה , הן2007בשנת  יםמועסק ולא היפרטים שבוחן איזה אחוז מה 12-לוח ג'

טווח זהו  בשנה. ש"ח 72,000-ל ש"ח 20,000והשתכר בין  2010בשנת  ועסקהביקורת, בקבוצת ה

במסגרת בדיקה מרכזית סעיף זה מציג לכן הכנסות המזכה את הפרטים במענק העבודה. ה

 על הכניסה לתעסוקה.  ההאם התכנית השפיעהניסיון להבין 

הכנסה מעבודה וממענק, פרטים שלא היו על התעסוקה וה: השפעת החוק על 12-לוח ג'
  בשנה ש"ח 72,000-ש"ח ל 20,000בין  2010-ב השתכרוו 2007-מועסקים ב

 העבודהמענק 
 שנתי (הפרש)ה

קבוצת  הפרשה
 ביקורתה

קבוצת 
 ניסויה

 

 
3.8* 

)0.014( 
 (%) 2008מועסקים  5.5 1.7

 
2.4 

)0.281( 
 (%) 2009מועסקים  7.0 4.6

 
2.0 

)0.439( 
 (%) 2010מועסקים  9.2 7.3

23 1,315* 
)0.04( 

 2008 חודשי ממוצעשכר  1,789 474

55 1,163 
)0.187( 

 2009 חודשי ממוצעשכר  2,600 1,436

26 421 
)0.633( 

 2010 חודשי ממוצעשכר   3,259 2,838

  חרדים.הכללי, לא כולל מדגם המדגם ה, 2010―2006 רשות המסיםמקור: נתוני 

העלאת של ון וכיבהשפעה מובהקת לו יתה י, השנה הראשונה להפעלת החוק, ה2008בשנת  •
בקבוצת  מההצטרפות 3.8%-הייתה גבוהה בבוצת הניסוי ההצטרפות בקהתעסוקה. 

  הביקורת.

מאשר בקבוצת גבוהה לתעסוקה בקבוצת הניסוי הייתה ההצטרפות  2010-וב 2009-גם ב •
  מובהקת. זו אינה אך תוצאה ,הביקורת

  אך הפעם כדי לראות האם היו שינויים בשכר. ,אנו חוזרים על אותה בדיקה 13-בלוח ג'
  

- ב השתכרוו 2007-הכנסה מעבודה וממענק, פרטים עובדים שלא היו מועסקים בה: 13-לוח ג'
  בשנה ש"ח72,000- ש"ח ל 20,000בין  2010

הכנסה המענק 
 בלבד)שנתי (ניסוי ה

קבוצת  הפרשה
 ביקורתה

קבוצת 
 ניסויה

 

1,431 
4,283  

)0.254(  28,320 32,603 
 '08מועסקים  ,שכר שנתי

2,099 
6,006*  

)0.008( 30,929  36,935 
 '09מועסקים  ,שכר שנתי

1,024 
3,788-  

)0.15(  39,045 35,257 
 '10מועסקים  ,שכר שנתי

   ).complex sample( 5%(*) מציין מובהקות ברמה של  2010―2006רשות המסים מקור: נתוני 



61 

 

בה השכר היה גבוה יותר ש 2009תה מובהקת, להוציא שנת ישלרוב ההשפעה לא הי עולהמהלוח 

 בקבוצת הניסוי.באופן מובהק 

   
 14-לוח ג' כדי לערוך בדיקה זו. נשארו בוגם וק העבודה אם פרטים שהיו בשעוד חשוב לבדוק 
  נטי.וות הניסוי והביקורת בטווח ההכנסות הרלומשווה בין קבוצ

  
-ב מועסקים שהיו פרטים, וממענק מעבודה הכנסההו תעסוקהה על החוק השפעת: 14-ג' לוח

  (בסוגריים: רמת מובהקות) בשנה "חש 72,000-לש"ח  20,000 ביןוהשתכרו  2007

הכנסה המענק 
שנתי ה
 הפרש)ה(

 הפרש
 ההפרשים

  2007- ל ביחס

קבוצת  הפרשה
 ביקורתה

קבוצת 
 ניסויה

 

 סה"כ 39,060 39,060   

 '07 מועסקים 100.0 100.0 0.0  

 
1.1  

)0.455( 
1.1  

)0.455( 96.0 97.1 
  '08 מועסקים

 
1.3  

)0.580( 
1.3 

)0.580( 90.8 92.1 
 '09 מועסקים

 
3.7*  

)0.083( 
3.7*  

)0.083( 90.2 93.9 
 '10 מועסקים

1,754*  
)0.000(  

1,247  
)0.192( 45,230 46,477 

 '07 שכר שנתי

1,561*  
)0.000( 

-1,106 
)0.484(  

141  
)0.932( 47,872 48,012 

 '08 שכר שנתי

1,133*  
)0.000( 

904  
)0.664(  

2,151  
)0.317( 45,442 47,593 

 '09 שכר שנתי

411*  
)0.000( 

894  
)0.687(  

2,141  
)0.353( 50,573 52,714  

 '10 שכר שנתי

 .חרדיםה מדגם כולל לא, ירושלים ומזרח כלליה מדגםה, 2010―2006 רשות המסים נתוני: מקור

 3.7-היה גבוה ב ,נטי למענקי העבודהוובטווח ההכנסות הרל ,2010-המועסקים באחוז  •
  . 10%מובהקת ברמה של זו תוצאה וקבוצת הביקורת, מהנתון המקביל בנקודות אחוז 

   רכים מדדים על החוק השפעת(ג) 

  ביקורתה לקבוצת בהשוואה ניסויה קבוצת) 1(

 על, היעד באוכלוסיית המשפחות של הכלכלי מצבן על להעיד שעשויים מדדים כמה נציג זה בסעיף

 האפשריים ההבדלים ועל ,)2010―2008( המחקר נערך בהןש בשנים אלו במדדים שחלו השינויים

  . קבוצת ההשוואה לבין הניסוי קבוצת ןבי –מבחינות אלה  –
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  (%) משפחות, 2010עד  2008 ,כלכלי קושימ כתוצאה קיצון מצבי של םהיארעות: 15-ג' לוח

   )2008( T0 סקר )2009( T1 סקר )T2 )2010 סקר

 האחרונים החודשים 12-ב ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת

28  23 26 23 26 26 
 בגלל על קניית תרופות רווית

 כלכליים קשיים

41 45 40 47 48 45  
 בגלל על טיפול שיניים רווית

 כלכליים קשיים

23  22 25 23  24 27 
 רופא אצל ביקור על  רווית

 בגלל קשיים כלכליים מומחה

20 16 19 17  23 22 
 בבית החשמל או הטלפון קותינ

  כלכליים קשיים בגלל

19 25 16 17  19 29 

 או הגבלה של חשבון הבנק

האשראי שלו/ שלה או של בת/ 

 בן הזוג

 

 קשייםמ כתוצאה קיצון מצבי של דומים םשיעוריבקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת יש  •

 .זמן לאורך גם דומיםאלה  שיעורים.כלכליים

, 2010עד  2008, כלכלי קושימ כתוצאה קיצון מצבי של םבהיארעות שינוייםה: 16 -ג' לוח

  (%) משפחות

  השפעהה

הפרש (

ההפרשים 

T2-T0( 

  השפעהה

הפרש (

ההפרשים 

T1-T0( 

הפרש ה

T2 

הפרש ה

T1 

הפרש ה

T0 
  החודשים האחרונים 12-ב

-5 -3 -5 -3 0 
בגלל קשיים  על קניית תרופות רווית

 כלכליים

7 *10 4 7 -3 
בגלל קשיים  על טיפול שיניים רווית

 כלכליים

-4 -5 -1 -2 3 
 על ביקור אצל רופא מומחה רווית

 בגלל קשיים כלכליים

-3 -1 -4 -2 -1 
הטלפון או החשמל בבית בגלל  קותינ

 קשיים כלכליים

-4 *-9 6 1 10 
האשראי  או הגבלה של חשבון הבנק

 שלו/ שלה או של בת/ בן הזוג

  5%(*) מציין מובהקות ברמה של 
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 קיצון כתוצאה מצבי של םבהיארעות(ולא מובהקת) קלה  ירידה חלה 2009-ל 2008 בין •

, קבוצת ההשוואהב מאשר הניסוי בקבוצת יותר מעט משמעותית זו ירידה. כלכליים קשייםמ

  .שיניים טיפול על ויתור למעט המצבים כלודברים אלה חלים על 

עד  2008, הבית משקל ש הוצאותאת ה מצליחות לכסות המשפחות בהש המידה :17 -ג' לוח

  משפחות (%), 2010

 כל את לכסות מצליחים אתם /אתה האם  )2008( T0סקר  )2009( T1סקר  )T2 )2010סקר 

 ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת  ?הבית משק של החודשיות ההוצאות

 מצליחים ללא קושי  12 6 4 3 5 3

  מצליחים 24  31 28 31 29 31

 לא כל כך מצליחים 41 38  42 33 40 39

 כלל לא מצליחים 23 25 25 32 22 27

   

 מצליחות או – מצליחות הןכי  ווחוישד המשפחות בשיעור קלים שינויים חלו הניסוי בקבוצת •

- ב 34%-וכ 2009- ב 32%-כ, 2008-ב 36%-כ: הבית משקל ש בהוצאות לעמוד – קושי ללא

 הןכי  ווחוישד המשפחות בשיעור דומיםוקלים  שינויים חלו קבוצת ההשוואהב. 2010

-כ, 2008-ב 37%- כ: הבית משקל ש בהוצאות לעמוד – קושי ללא מצליחות או – מצליחות

 .2010-ב 34%-וכ 2009-ב 34%

  (%) משפחות, 2010-ו 2008 ,המחקר באוכלוסיית עוניה תחושת: 18-ג' לוח

    )2008( T0סקר  )T2 )2010סקר 

 ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת

 עוני בשנים האחרונותהתחושת  45 40 35 39

 :  בשנה האחרונהמתוכם 61 63 69  69

 שנים 5לפני שנה עד              27  24 23 18

 שנים 5-מ למעלהלפני               13 13 8 12

   

 על ווחוישד המשפחות בשיעורירידה משמעותית  2010- ל 2008 בין חלה הניסוי בקבוצת •

  .בלבד זניח שינוי חל קבוצת ההשוואהב. 35%-לכ 45%-מכ – עוני תחושת
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, 2010-ו 2009, הקרובות לשנים סובייקטיבית ותחזית כלכליה מצבהמ רצוןה שביעות: 19-ג' לוח

  (%) משפחות

   )2009( T1 סקר )T2 )2010 סקר

  ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת

 מרוצה ה/את האם דומא מרוצה 5 2 2 3

 מרוצה 22 26 30 32  ?הכלכלי ממצבך

 מרוצה כך כל לא 38 35 40 34

 מרוצה לא כלל 35 37 27 31

        

בהשוואה למצבך  ישתפר הכלכלי מצבך 22 21 26 27

כיום, האם את/ה 

 בשניםחושב/ת כי 

  :הקרובות

 ישתנה לא הכלכלי מצבך 30 28 32 30

 יחמיר הכלכלי מצבך 23 29 22 24

 יםזוכר לא /יםיודע לא 25 22 19 19

   

 דומא מרוצות או מרוצות הןכי  ווחוישד משפחותה בשיעור גידול חל קבוצת ההשוואהב •

 5-כ( יותר קטן שינוי חל הניסוי שבקבוצת , בשעה)אחוז נקודות 7-כ של גידול( הכלכלי ממצבן

 ).אחוז נקודות

, בעתיד הכלכלי למצב באשרדומות  תחושותבקבוצת הניסוי ובקבוצת ההשוואה מדווחים על  •

 .הם אף דומים והשינויים

  ביקורתה לקבוצת בהשוואה זכאיםה) 2(

הניסוי באזורי  משפחותבין בין משפחות בקבוצת הביקורת להלוחות הבאים בודקים את הפערים 

הניסוי, חלק  באזורילל את כל הפרטים וחלק הקודם כבשעה שה . כלומר2009בשנת  ותשהיו זכאי

כמעט שהזכאים מרגישים הקלה הזכאים למענק העבודה. התוצאה הבולטת היא את רק כולל זה 

מובהקת תוצאה ר על ביקור אצל רופא מומחה, וויתוירידה בהבולטת במיוחד  .מדדיםהבכל 

  .90%בהסתברות של 

 , משפחות (%)2010עד  2008, קושי כלכלימ כתוצאהשל מצבי קיצון  ם: היארעות20-לוח ג'
  )2008( T0סקר  )2009( T1סקר   )T2 )2010סקר 

 החודשים האחרונים 12-ב זכאים ביקורת זכאים ביקורת זכאים  ביקורת

28 29 26 26 25 29 
בגלל  על קניית תרופות רווית

 קשיים כלכליים

47 56 40 54 42 52 
בגלל  על טיפול שיניים רווית

  קשיים כלכליים

25 26  29 26 21 31 
על ביקור אצל רופא  ויתר

 בגלל קשיים כלכליים מומחה

20 22 19 21 26 26 
ק הטלפון או החשמל בבית ותינ

 קשיים כלכלייםבגלל 

23 36 18 22 25 32 
 או הגבלה של חשבון הבנק

של של או האשראי שלו/ שלה 
 בת/בן הזוג
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, 2010עד  2008, קושי כלכלימ כתוצאהשל מצבי קיצון  םשינויים בהיארעותה: 21-לוח ג'
  משפחות 

  השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T2-T0(  

 השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T1-T0(  

הפרש ה
T2 

הפרש ה
T1 

הפרש ה
T0 

 החודשים האחרונים 12-ב

-3 -4 1 0 4 
בגלל קשיים  על קניית תרופות רווית

 כלכליים

-2 4 9 14 10 
בגלל קשיים  על טיפול שיניים רווית

 כלכליים

9- ‡-13 1 -3 10 
 על ביקור אצל רופא מומחה רווית

 בגלל קשיים כלכליים

2 3 2 2 0 
ק הטלפון או החשמל בבית בגלל ותינ

 כלכלייםקשיים 

-7 -3 13 4 7 
האשראי או הגבלה של חשבון הבנק 

 בן הזוג בת/ שלו/ שלה או של
  .90%) מציין מובהקות ברמה של ‡(

עד  2008, משק הביתשל הוצאות ה מצליחות לכסות אתבה המשפחות ש: המידה 22-לוח ג'
  , משפחות (%)2010

אתם מצליחים לכסות את כל  האם אתה/ )2008( T0סקר  )2009( T1סקר   )T2 )2010סקר 
 זכאים ביקורת זכאים ביקורת זכאים  ביקורת ההוצאות החודשיות של משק הבית?

  מצליחים ללא קושי 8 3 3 3 1 4

 מצליחים 19 29 20 26 21 27
 לא כל כך מצליחים 40 42 46 38 45 40
 כלל לא מצליחים 32 25 31 33 32 27

   

עד  2008, משק הביתשל הוצאות ה מצליחות לכסות אתבה המשפחות ש: המידה 23-לוח ג'
 , משפחות (%)2010

אתם מצליחים לכסות את כל  האם אתה/ )2008( T0סקר  )2009( T1סקר   )T2 )2010סקר 
 זכאים ביקורת זכאים ביקורת זכאים  ביקורת ההוצאות החודשיות של משק הבית?

  מצליחים מצליחים ללא קושי/ 27 32 23 29 22 31

 כלל לא מצליחים לא כל כך מצליחים/ 73  68 77 71 78 69
  
  

עד  2008, משק הביתשל הוצאות מצליחות לכסות את הבה המשפחות ש: המידה 24-לוח ג'
  , משפחות (%)2010

  השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T2-T0(  

 השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T1-T0(  

הפרש ה
T2 

הפרש ה
T1 

הפרש ה
T0 

את אתם מצליחים לכסות  האם אתה/
כל ההוצאות החודשיות של משק 

 הבית?

4 1 9 6 5 
מצליחים מצליחים ללא קושי/  
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עד  2008 ,משק הביתשל הוצאות מצליחות לכסות את הבה המשפחות ש: המידה 25-לוח ג'
 , משפחות (%)2010

אתם מצליחים לכסות את כל  האם אתה/ )2008( T0סקר  )2009( T1סקר   )T2 )2010סקר 
 זכאים ביקורת זכאי ביקורת זכאי  ביקורת החודשיות של משק הבית?ההוצאות 

  )4―1 :הם ממוצע (הערכים המספריים 2.97  2.90 3.04 3.01 3.10 2.92
  
  

  השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T2-T0(  

 השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T1-T0(  

הפרש 
T2 

הפרש 
T1 

הפרש 
T0 

אתם מצליחים לכסות את  האם אתה/
של משק  כל ההוצאות החודשיות

 הבית?

0.11- 0.04- 0.18 0.03 0.07 

―1הם:  ממוצע (הערכים המספריים
4(  

 

  , משפחות (%)2010-ו 2008 ,עוני באוכלוסיית המחקרה: תחושת 26-לוח ג'

  )2008( T0סקר   )T2 )2010סקר 
 זכאים ביקורת זכאים  ביקורת

 עוני בשנים האחרונותהתחושת  52 40 43 38
 :  בשנה האחרונהמתוכם 67 65  74 67
 שנים 5לפני שנה עד              24 30 20 18
  שנים 5-מ למעלהלפני              9 5 6 15

   

  השפעהה
(הפרש 

ההפרשים 

T2-T0(  

הפרש ה
T2 

הפרש ה
T0  

7- 5 12 
עוני בשנים האחרונותהתחושת   

 

  הרווחה על העבודה מענק של והשפעת) 3( 

  

משקף את אשר ו ,2009לגבי שנת הזכאות  בראיונות הטלפונייםסעיף זה מציג מידע שנאסף 

  על רווחתן והתנהגותן. יוואת תחושתן לגבי השפעותהמענק בכספי השימושים שעשו המשפחות 
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  : השימוש שעשו המשפחות* בכספי המענק (%)27-לוח ג'

  מענק כספי קיבלוכי  ווחוישד משפחותה ךס 13,085

 :ל שימש המענק )אוברדרפטמשיכת יתר ( כיסוי 58

 חובות החזר 27

 והנעלה ביגוד 12

  בריאות 5

  חינוך 5

 סכוןיח 5

 אלקטרוניקה מוצרי 3

  ופנאי תרבות 1

  . אקראיבאופן  ראיינו רק אחד מבני הזוגבמקרה של זוגות ומשק בית,  בכלראיינו אדם אחד *   

  

  (%): עמדות המרואיין* ביחס למענק 28-לוח ג'

  מענק כספי קיבלוכי  ווחוישד משפחותה ךס   13,085

 :כלכלית מבחינה עוזרהמענק  בהש המידה מאוד עוזר  34

 עוזר 48

 עוזר כך כל לא 16

  כלל עוזר לא  2

 :לעבוד להמשיך ההחלטה על משפיעהמענק  בהש המידה  

 דומא משפיע  9

  משפיע  10

  קצת משפיע  10

  כלל משפיע לא  68

 יודע לא 3

 . אקראי באופןראיינו אחד מבני הזוג  זוגות של במקרהו, בית משק בכלראיינו אדם אחד *   

  להלן המסקנות:

משיכת יתר  לכיסוי המענק בכספי השתמשוכי ) ציינו 85%( מענק שקיבלו המרואיינים מרבית •

 .חובות והחזר )אוברדרפט(

 . כלכלית מבחינה דומא עוזר /עוזר הואכי  ציינו המענק את שקיבלו מהמרואיינים 82% •

ווחו שהמענק י, דחלק ממנואו  ,את המענקבמועד הריאיון  שקיבלו מהמרואיינים 29%-כ •

 משפיע במידה כלשהי על ההחלטה להמשיך לעבוד.
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  חרדים שאינם ויהודים ערבים, חרדים: אוכלוסיות- תת. 4

 אוכלוסיות לגבי נתוניםה. עבודההמענק זה נעמוד על המאפיינים של חרדים וערבים בהקשר של  בחלק

 השתתפותן היקף את להגדיל פוטנציאל כבעלות ותסנתפ שהן משוםמעוררים עניין גובר והולך,  אלו

   .זו מטרה לקידום משאבים האחרונות בשנים המקצהממשלה  לכןו העבודה חובכ

  (%) אוכלוסייה, משפחות-לפי תת ,2009-המחקר נכון ל אוכלוסיית ה של: התפלגות29-ג'לוח 

ערבי 

מזרח מ

  ירושלים

 חרדי  ערבי
יהודי 

 חרדי - לא
  סה"כ

 

  )Nאוכלוסייה (ה כלל 207,947 115,408 27,523 23,365 41,651

 האוכלוסייה (%)-גודל יחסי של תת 100 56  13 11 20

 )nמדגם ( 1,281 698 208 284 91

       

 אין הכנסה מעבודה 35 30 36 37 49

 מענק קיבלושזכאים  12  12 24 14 2

 מענק לא קיבלושזכאים  10 10 6 12 12

 הכנסה נמוכה מהרף המזכה 8 10 6 4 6

 הכנסה גבוהה 19 22 18 17 14

 זכאי מסיבה אחרת בלתיעובד  15 16 10 16 18

  

 ,30%( חרדים-לא יהודים של משפחות בקרב יותר נמוך מעבודה הכנסה ללא המשפחות שיעור •

 .)בהתאמה ,וערבים חרדים בקרב 37%-ו 36% לעומת

 ערבים בקרב 22%-ו 26% לעומת 30%( חרדים של משפחות בקרב יותר גבוה הזכאים שיעור •

 .), בהתאמהחרדים- לא ויהודים

 בקרב 54% לעומת 80%( משמעותי באופן יותר גבוה החרדים הזכאים בקרב המיצוי שיעור •

  .)האחרות האוכלוסיות-תת

  המחקר אוכלוסיית של המאפייני :'א נספח

הוצגו  םמאפיינירוב ה .2009המחקר בשנת  של אוכלוסייתרלוונטיים מציג מאפיינים  זהנספח 

), אך בחלק זה 2010, "תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק: מס הכנסה שלילי"בדוח קודם (

 ילדיםהמספר ב או משפחתיהבמצב  יםשינויעל פי (למשל  2009מצבם בשנת הם מעודכנים על פי 

זכאות למענק, ההכנסות, התעסוקה, הנתונים לגבי  מציגהנספח כמו כן  ).19שטרם מלאו להם 

כזכור, ( כולל מזרח ירושלים ,אוכלוסיית הניסויל מתייחסיםועוד. כל הנתונים  ,מיצוי המענק

, הביקורתאוכלוסיית המחקר לאוכלוסיית על יסוד השוואה בין השפעת התכנית בוחן את  3סעיף 

. רוב )קבוצת השוואהלה  מזרח ירושלים מכיוון שלא הייתהב האוכלוסייהוא אינו כולל את האך 
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משפחות מתייחסים ל םחלקוות הזוג), בנ המאפיינים מתייחסים לפרטים (פרטים שראיינו ובני/

  ועוד).  ,המועסקים במשק הבית פרמשפחתית, מסההכנסה ה(

- (כ 9,000-כ ,המחקר אוכלוסייתל – 2006על יסוד נתוני  – שהשתייכו פרטיםה 350,000-כ מתוך

 והם 19מלאו  ילדיהםל: 2009בגין  לזכאות פוטנציאל בעלות באוכלוסיות עוד נכללים אינם )3%

  . 55 לגיל הגיעו טרם עצמם

  פרטים, 2009- ל נכון ,זכאות לקבוצת שיוך: 1-א'- נ'-ג' לוח

 השכר ממוצע

 העבודה בחודשי
 אחוזים

מאוכלוסיית 

 המחקר

אוכלוסיית 

  המחקר

)N(  

  מדגםה

)n(  

  

 אוכלוסייהה ךס  2,087 349,651 100 2,676

 +55בני   488 90,965 26 1,852

 אחד או שניים ילד  851 123,468  35 3,350

 או יותר ילדיםשלושה   690 126,253 36 2,591

2,950 3  8,966 58  
עומד בתנאי הזכאות  אינו

  הרכב המשפחה בשל

   

   , משפחות2009- ל נכון ,זכאות לקבוצת שיוך: 2-א'- נ'-ג' לוח

 הכנסהה ממוצע

 בני של מעבודה 

 , ממוצע)יחד( הזוג

 אחוזים

מאוכלוסיית 

 המחקר

אוכלוסיית 

  המחקר

)N(  

  מדגםה

)n(  

 

 אוכלוסייהה ךס 1,193 207,947 100 4,499

2,934 31 65,184 320 55+* 

  אחד או שניים ילד  490 72,598 35 5,698

 או יותר ילדיםשלושה  369 67,958 33 4,814

1,655  1 2,206 14 
זכאות ה בתנאי עומדאינו 

 הרכב המשפחה בשל

 .55על לפחות עולה אחד מבני הזוג גילו של   *
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  , פרטים2009 המס בשנת הכנסה וזכאות קבוצות לפי, המחקר אוכלוסיית: 3-א'- נ'-ג' לוח

 אחוזים

מאוכלוסיית 

 המחקר

אוכלוסיית 

  המחקר

)N(  

  מדגםה

)n(  

 

 אוכלוסייהה ךס 2,087 349,651 100

  זכאי:   

  וקיבל זכאי 216 25,314 7

 קיבל ולא זכאי 171 24,078 7

  זכאי: אינו   

 מעבודה הכנסה אין 868  176,681 51

  המזכה מהרף נמוכה הכנסהה 141 23,423 7

 המזכהגבוהה מהרף  הכנסהה 451 61,757 18

11 38,399 240 
אך הפרט  מזכה מעבודה הכנסהה

  אחרת מסיבה זכאי אינו

   

 

   2009- זכאות בלקריטריונים השל אוכלוסיית המחקר לפי  המאפייני  :4-א'- נ'-ג' לוח

  (גיל והרכב המשפחה) ולפי קבוצת הכנסה וזכאות, פרטים (%)

 עומד אינו

 זכאות בתנאי

שלושה 

או  ילדים

 יותר

אחד או  ילד

 שניים

  כ"סה +55

  אוכלוסייהה ךס 349,651 90,965 123,468 126,253 8,966

  זכאי:      

 וקיבל זכאי 7 3 10 8  -

 קיבל ולא זכאי 7 5 8 7 -

  זכאי: אינו     

 מעבודה הכנסה אין 51 59 41 53 52

 המזכה מהרף נמוכה הכנסהה 7 11 6 5 6

 המזכהגבוהה מהרף  הכנסהה 18 10 24 17 19

אך  מזכה מעבודה הכנסהה 11 12 11 9 23

 מסיבה זכאי הפרט אינו

 אחרת
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. הכנסה למענק זכאים היו – פרטים 49,000-כ – המחקר כלוסייתבאו מהפרטים 14%-כ •

 המס שנת על  לנתונים דומים אלו נתונים. המענק את וקיבלו זכאותם את מימשו כמחציתם

 20%-בככלומר  ,באוכלוסיית המחקר היו זכאיות למענק הכנסה מהמשפחות 20%-כ :2007

תוצאות השנה : מס הכנסה שלילי"( משפחות לפחות אחד מבני הזוג היה זכאי למענקהמ

  .)2010, "הראשונה ליישום החוק

לא היו זכאים מאחר שלא  מהמשפחות) 35%-(כ באוכלוסיית המחקרכמחצית מהפרטים  •

 הייתה להם הכנסה מעבודה.

 למענק זכאים שאינם עובדים מהמשפחות) היו 5%-(כ המחקר באוכלוסיית מהפרטים 7%-כ •

 בקרב משכר החודשית הממוצעת ההכנסה. המזכה מהסף נמוכה מעבודה מכיוון שהכנסתם

 . ש"ח 1,200- כ על העמד אלו פרטים

 שהכנסתם משום זכאים למענק שאינם עובדים מהמשפחות) היו 20%-(כ מהפרטים 18%-כ •

 . במענק העליון המזכה ההכנסה מרף גבוהה מעבודה החודשית

  מציג מאפיינים שונים של הפרטים באוכלוסיית המחקר לפי קבוצת הכנסה וזכאות. 5-א'-'נ- 'גלוח 
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  פרטים (%) , לפי קבוצת הכנסה וזכאות ,המחקר אוכלוסיית של המאפייני: 5-א'- נ'-ג' לוח

  זכאים בלתי

  זכאים

 

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה

 

  אוכלוסיית המחקר 49,392 176,681 23,423 61,757 38,399

 שילוב % אזור  100 100 100 100 100

 אשקלון    12 9 14 13 5.5

 ירושלים    44 60 37 40 55

 חדרה    31 21 38 37 31

 נצרת    13 11 11 10 9

  קבוצת אוכלוסייה     

 יהודי ותיק    48 47 51 54 49

 ואילך 1990-מעולה     27 13  29 24 21

 ערבי    14 14 8 10 11

 מזרח ירושליםמערבי     12 27 12 12 19

 נשים 56 58 80 39 53

 זוג בת /בן עם חי 85 80 69 94 70

  
 

 
 

  משפחהה הרכב

 ילדים ללא    15 31 42 14 29

 אחד או שניים ילד    35 23 25 44 27

 או יותר ילדיםשלושה     38 35 23 34 26

 תהורי-חד    12 9 7 5 13

  זכאותהעומד בתנאי  אינו    0 3 2 2 5

  
 

 
 

 גיל קבוצת

17  17 9 15  20    23―34   

26 36 20  24 36    35―44  

22 26 19 21 24 45―54  

35 21 52  40 20    55+ 

   

מהסף המזכה,  נמוכה שהכנסתם עובדים פרטים לבין זכאים בין פרטיםכאשר משווים  •

 זכאים:  הבלתיבקרב מוצאים כי 
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o  69%( נשואים של יותר נמוך שיעור); 56% לעומת 80%( נשים של גבוה יותר שיעוריש 

 ובהתאם ,)15% לעומת 42%( ילדים ללא פרטים של יותר גבוה שיעור); 85% לעומת

 ).20% לעומת 52%( +55 בני של יותר גבוה שיעור – לכך

 מסיבות זכאים אינם הם מזכה אך שכרםש פרטים לבין זכאים פרטים בין כאשר משווים •

 :זכאים הבלתיבקרב  , מוצאים כיאחרות

o  שיעורלכך  ובהתאם ,)15% לעומת 29%( ילדים ללא פרטים של יותר גבוה שיעוריש 

מזרח מ םיותר של ערבישיעור גבוה יש כן  ).20% לעומת 35%( +55 בני של יותר גבוה

  ).12%לעומת  19%ירושלים (

פרטים , לפי קבוצת הכנסה וזכאות ,המחקר אוכלוסייתבמקצוע ההשכלה וה: 6-א'- נ'-ג' לוח

  (%)  

   זכאים  זכאים בלתי

 סיבות

  אחרות

הכנסה 

  גבוהה

 הכנסה

 נמוכה

 אין

 הכנסה

 מעבודה

 

  המחקר אוכלוסיית 49,392 176,681 23,423 61,757 38,399

 לימוד % שנות 100 100 100 100 100

11 5 15  17 10   0―8  

14 13 11 13  15   9―11   

  ללא בגרות 12   17 12 13 11 14

 בגרות עם 12    10 11 6 12 6

 מקצועי קורס, השכלה השלמת   7 3 6 2 4

 אקדמית לא תיכונית-תעודה על    10 6 17 11 15

  נותלרב הסמכה או תואר אקדמי   24 21 24 35 29

 אחר, זוכר אינו /יודע אינו, מסרב   8 18 9 11 7

 מקצוע יש  69 48 72  86 77

   

 שנות 8―0 בעלישל  יחסית גבוה שיעוריש  2009-ב עבדו לאוזכאים  שאינם פרטיםה בקרב •

 ).52%( מקצוע של חסרי יחסית גבוה ושיעור) 17%( לימוד

זכאים  ששכרם מזכה אך הם אינםאנשים בין הלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הזכאים ל •

בין הזכאים ל בין , על יסוד נתונים מנהליים,כולל השוואה מפורטת ג' נספחמסיבות אחרות (

  אנשים שאינם זכאים מסיבות אחרות).ה
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  2009 בגין למענק זכאותם את מימשו שלא זכאיםמאפייני ה :'ב נספח

פרטים  שמימשו את זכאותם לבין זכאים פרטים בין הבדלי המאפיינים על לעמוד זה ננסה נספחב

  .אותה מימשו שלא

  )תרוֹ בשּו %( פרטים, שונים מאפיינים לפי הזכאים שמימשו/ לא מימשו,: 1- ב'- נ'-ג' לוח

  מימש מימש לא

 שילוב אזור  

 אשקלון    57 43

 ירושלים    43 57

 חדרה    55 45

 נצרת    64  36

 נשים 63 37

 גברים 36 64

  יחיד 67 33

  נשוי 49 52

 משפחהה הרכב  

  ילדים ללא    36 64

  עם ילדים    54 46

 אוכלוסייה קבוצת  

 ותיק יהודי    50 50

 חרדי    74 26

  ואילך 1990-מ עולה    56 44

 ערבי    55 45

 ירושלים מזרחמ ערבי    12 88

 גיל קבוצת  

39 61 23―34 

47 53 35―44  

49 51 45―54  

62 38    55+  

  השכלה שנות  

47 53 0―8   

59 42 9―11  

49 51 12  

44  57 13+ 
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  מלאה משרה 51 49

 משרה חלקית 57 43

 מעסיק  

 )שכיר( מעסיק    54 46

 וח אדםכ חברת    47 53

 עצמאי    10 90

   

וכן  ,תיכונית-על השכלה בעלי, חרדים, יחידים, קבוצות הבאות: נשיםב גבוה המימוש שיעור •

 יותר. המבוגרות הגיל בקבוצות ויורד הצעירים בקרב בקרב תושבי נצרת; הוא גבוה

 ועובדים, ירושלים מזרח , ערביי+55בני , קבוצות הבאות: גבריםב נמוך המימוש שיעור •

 .עצמאים

  

 פרטים, מאפייני עבודה לפי ,מימשולא / שמימשוהזכאים : 2- ב'- נ'-ג' לוח

   מימש לא מימש

 ממוצעהחודשי השכר ה 3,775 4,260

 עבודההחודשי של ממוצע המספר ה 10 10

עבודה השעות של ממוצע המספר ה 35  39

  שבועיותה

 לו הם זכאיםשסכום הממוצע ה 2,925 2,415

 

 שלא אלומהנתון המקביל בקרב  ח"ש 500-בכ נמוך המממשים שלהממוצע  החודשי שכרם •

 . זכאותם את מימשו

ש"ח מהנתון  500-בכ גבוה זכאותם את שמימשו זכאיםה בקרבהממוצע  המענק סכום •

 .אותה מימשו שלא אלוהמקביל בקרב 

מועד שבו עד ל זכאותם את מימשו טרםש זכאים לפרטים נשלח זכאותובו הודעה על ה מכתב

 1,042( יותר נמוך לסכום זכאים היו המממשים, מכתב אליהם שנשלח אלו מבין. המכתב נשלח

  ). ש"ח בקרב אלו שלא מימשו 2,412 לעומת ,ש"ח

. מכתבמשלוח ה לאחר רק שמימשו אלוהממוצע ששולם ל המענקמ גבוה םששולהממוצע  המענק

  . זכאותם את לממש הקדימו יחסית גבוה בסכום למענק זכאים שהיו פרטיםמכאן ש

   



76 

 

את  מימשו לא /שמימשו זכאים בקרב השנתי המענק סכום ו שלהתפלגות 1- ב'- 'נ- 'ג תרשים

  זכאותם

 

 נמוך לסכום זכאים של יותר גבוה שיעור נמצאאת זכאותם  מימשו שלאהזכאים  בקרב •

 ). ש"ח 1,500 עד שמגיע שנתי מענק( יחסית

קרוב  :בקרב האוכלוסייה שלא מימשה יש שיעור משמעותי של זכאים למענק גבוה יחסית •

 .ש"ח 3,500- מ גבוה םסכובהיו זכאים למענק  מהםלשליש 

לבחון את שיעור היינו  –גם בדרך אחרת גודל המענק להקשר בין מימוש הזכאות את ניתן לחקור 

  .ניתוח זה מופיע בלוח שלהלן .המימוש לפי גודל המענק
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  : שיעור המימוש לפי גודל המענק השנתי (%)3- ב'- נ'-לוח ג'

 גודל המענק בש"ח מימש לא מימש

74  26 20―500  

72 28  501―1,000  

65 35 1,001―1,500  

46  54 1,500―2,000 

47  53 2,001―2,500 

26 74 2,501―3,000  

37  63 3,001―3,500  

47 53 3,501―4,000 

18 82 4,001―4,500  

  ומעלה 4,501 51 49

  

 26%-המענק. שיעור המימוש עולה מ סכוםעם העלייה בעולה שיעור המימוש כי  מראההלוח  •

 .ש"ח 4500-ל 4000בין שנע מענק ל 82%-לש"ח  500עד  שמגיעמענק ל

לא מימשו את ומשתני בין מאפיינים שונים של הזכאים שמימשו - לאחר שבדקנו את הקשר הדו

הבלעדית של כל אחד מהמאפיינים  תומשתני על מנת לבחון את תרומ-זכאותם, ערכנו ניתוח רב

צת קבו בקרבהיא שההסתברות למימוש  1- משמעותו של מקדם גדול מלמימוש הזכאות. 

הייחוס שהמשתנה מייצג גדולה מאשר בקרב שאר האוכלוסיה, ולהיפך. (למשל המקדם הקטן 

 לגברים פירושו ששיעור המימוש של גברים נמוך מזה של נשים.) 1-מ
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  פרטים, 2009שנת הזכאות  ,מימושה דפוסי של משתני- רב ניתוח: 4- ב'- נ'-ג' לוח

Sig.  Exp(B)  

  גבר (בהשוואה לאישה) 0.38 0.000

  נשוי (בהשוואה ליחיד) 0.57 0.000

 (בהשוואה לפרט ללא ילדים)אחד או שניים  ילד 1.91 0.000

 או יותר ילדיםשלושה  2.09 0.000

 חרדי (בהשוואה ליהודי ותיק) 5.07 0.000

  ואילך '90-משנות ה עולה 1.16 0.000

 ערבי 1.19 0.000

 ירושלים רחמזמ ערבי 0.43 0.000

 )8―0-לימוד (בהשוואה ל שנות 11―9 0.54 0.000

 לימוד שנות 12 0.56 0.000

  שנות לימוד+ 13 0.63 0.000

 ירושלים (בהשוואה לאשקלון) 0.39 0.000

 חדרה 0.77 0.000

 נצרת 1.09 0.052

 )זכאי שאינון זוג לבמימש* (בהשוואה  לאו זכאי ן הזוגב 0.55 0.000

 מימשו זכאי בן הזוג 2.27 0.000

 קבוע 2.95 0.000

 380 N 

20.0%    26.7% R^2 :Nagelkerke  , Cox & Snell 

  ן זוג.בקרב פרטים שיש להם ברק *

  משתני. -ניתוח הדושל הדומים לאלה מעלה ממצאים משתני -הניתוח הרב

 פרטיםמאשר בקרב גבוה  יחידים פרטים בקרב הזכאות למימוש הסיכוי: משפחהה הרכב •

 לא כשהואגבוה מהסיכוי  מימש הזוג בןכש למימוש הסיכוי, בן זוג זכאי ישנו אם. נשואים

 בני( ילדים ללא זכאים גבוה מהסיכוי בקרב ילדים עם זכאים בקרב למימוש הסיכוי. מימש

55.(+ 

 גבוה, גברים בקרב גבוה מהסיכוי נשים בקרב למימוש הסיכוי: אוכלוסייה וקבוצת מגדר •

 מתגוררים שאינם ערביםעולים ובקרב  בקרב יותר גבוה מעטו, חרדים בקרב משמעותית

 .ירושלים במזרח המתגוררים זכאיםה בקרב יותר נמוך למימוש הסיכוי. ירושלים במזרח

 .בירושלים יותר ונמוך בחדרה מעט נמוך, בנצרתדומה לסיכוי  באשקלון למימוש הסיכוי •

•   
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 אחרות מסיבות זכאים אינם הם אך במענק מזכה ששכרם עובדים פרטים': ג נספח

   .בעלי שכר מזכה במענק אינם זכאים לופרטים לכך שזה מנסה לעמוד על הסיבות  נספח

 ממוצעים, סטיית( זכאים ובלתי זכאים, של רשות המסים מנהליים נתונים: 1- ג'- נ'-ג' לוח

  )בסוגרייםמופיעה  תקןה

, זכאי בלתי

 בתחום משתכר

 הזכאות

  זכאי

  אוכלוסייה 49,400 38,400

 גילה 44 47

  הכנסה מסתשלום  497 477

  לאומי ביטוחתשלום  413 453

 בריאות ביטוחתשלום  1,368 1,290

 18 גיל עד ילדיםה מספר 2.4  1.8

 לגיל מתחת ילדיםה מספר 0.2 0.1

  שנתיים

 הראשון ילדשל ה גילה ממוצע 10 13

 השני ילדשל ה גילה ממוצע 13 16

 השלישי ילדשל ה גילה ממוצע 16 20

 הרביעי ילדשל ה גילה ממוצע 17 22

 החמישי ילדשל ה גילה ממוצע 17 26

 השישי ילדשל ה גילה ממוצע 19 23

 )2009( עבודהה חודשי מספר 10.2 10.3

38,314  

)16,639(  

42,467  

)20,464( 

 )2009( שנתיה שכרה

  )2009( הכנסהה מענקשל  וגובה 2,676  0

3,701 

)1,151(  

4,011  

)1,403( 

 )2009(הממוצע החודשי  השכר

  חרדים.הכללי ומזרח ירושלים, לא כולל מדגם המדגם ה, 2009רשות המסים מקור: נתוני 

מהכנסת  ש"ח 300-בכ נמוכהשל הפרטים שאינם זכאים  ממוצעתה חודשיתה תםהכנס •

 הזכאים.

 ).בקרב הפרטים שאינם זכאים 1.8לעומת  ,2.4( ילדים יותר ממוצעיש ב לזכאים •
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  זכאים (%) ובלתי זכאים, מהביטוח הלאומי מנהליים נתונים: 2- ג'- נ'-ג' לוח

 זכאי בלתי

 משתכר(

 בתחום

 )הזכאות

   2009זכאי 

 אוכלוסייהה גודל  47,500 35,900

- ב עבודהה חודשי מספר 8.19 6.23

2006 

  )2006( תעסוקתיתה היסטוריהה

   )2006( שכירים 77 59

   )2006( עצמאים 2 5

  אוכלוסייהה סוג  חרדים 11 6

   האתיופייוצאי  2 2

    ערבים 26 31

 )2006( 18 גיל עד ילדיםה מספר 0 14 33

21 25 1  

16 22 2  

15 15 3  

16 25 4  

 הזוג בני בקרב עובדיםה מספר  0 14 28

)2006( 

46 57 1  

26 30 2  

 זוג בת /בן עם  84 72

 אישה  56 53

  שילוב אזור אשקלון 12 6

  ירושלים 44 55

  חדרה 31 31

  נצרת 13 9

כללי ומזרח ירושלים, לא כולל מדגם המדגם ה, 2006-למקור: נתוני המוסד לביטוח לאומי 

  חרדים.ה

 מספר), 2006- מ מנהליים נתונים בסיס על 2007 בשנת שנערכה( הדגימה בעת הנתונים לפי •

 אולם. 2009-ב זכאים שנמצאו הפרטים בקבוצת יותר גבוה היה 2006 בשנת העבודה חודשי

 .2009- ב עבודה חודשידומה של  מספר ,בממוצע ,בשתי הקבוצות יש
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הבלתי  בקרב מאשר 2009בגין  זכאיםה בקרבהיה גבוה יותר  2006- ב המועסקים שיעור •

 .  זכאים

  זכאים (%) ובלתי זכאים), ראיון( תעסוקהה מאפייני: 3- ג'- נ'-ג' לוח

 זכאי בלתי

 משתכר(

 בתחום

 )הזכאות

   זכאי

32,000 43,000  N 

  )2009( משרהה היקף מלאה 69 59

  חלקית 31 41

 חלקית במשרה לתעסוקה סיבות  מצאתי לא 7 5

)2009( 

  יכול אינו מעסיקה 44 26

  בריאות מגבלות 16 17

  משפחה בבן או /בילדים טיפול 23 26

  פנסיונר /גבוה גיל 1 18

  אחר 10 8

 )2009( השכר נותן העבודה מקום 89 88

   אדם חוכ חברת 9 6

  עצמאי 1 4

  אחר 0 2

 )2009( יד משלח מנהלים, פשייםוח, אקדמאים 28 24

  שירות נותני, פקידות 31 31

  שונים בענפים מקצועיים 17 27

  מקצועיים בלתי 24 18

  חרדים.הכללי ומזרח ירושלים, לא כולל מדגם המדגם ה, 2010 מענק העבודהמקור: סקר 

 .ח אדםוכ חברות דרך מועסקים של יותר נמוך שיעוריש  זכאים הבלתי בקרב •

 סיבה הווהמ גבוהה םגיל כי ווחויד זכאיםהבלתי   מקרב 18%, חלקית במשרה לעובדים אשר •

 .הזכאים בקרב בלבד 1% לעומת ,חלקית במשרה לעבודה עיקרית

  המחקר אוכלוסיית של למדגם ההשוואה קבוצת': ד נספח

יישובים מקבילים. לירושלים (יהודים) הצמדנו ליישובי הניסוי השוואה הקבוצות  כדי לגבש את

חדרה  יישובים מהצפון (חיפה והקריות), המרכז (רחובות) והדרום (באר שבע); לנתניה/ הצמדנו

לוד, נס ציונה, ו, כגון רמלה מעט מצפון ומדרום לואך גם  ,יישובים מהמרכז הצמדנו(יהודים) 
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קלנסאווה, טייבה,  – חדרה (ערבים) לנתניה/ ;יבנה, גדרה, רחובות, יקנעם עילית, חיפה והקריות

 – לנצרת עילית ;אשדוד ובאר שבע – לאשקלון ;אופקים ונתיבות – לשדרות ;טירה ואום אל פחם

ועוד. למזרח ירושלים  ,טמרה, שפרעם, אעבלין – ולנצרת הערבית ;ועוד ,קריותהכרמיאל, צפת, 

  עדר אוכלוסייה דומה במאפייניה. יקבוצת השוואה בשל ה גיבשנולא 

  השוואה:הקבוצת של  התנאים בסיסיים לבחירת על כך הגדרנונוסף 

גילו של יותר, ללא ילדים ואו ילדים שלושה , ילד אחד או שניים שלוש קבוצות זכאות: .א

  שנה. 55-פחות גבוה מל הזוג מבניאחד 

   ערבי /יהודי .ב

 .הכתובותשל  דואר חרדי (הזיהוי נעשה לפי מיקודי .ג

        משפחתיהמצב ה .ד

          עולה ממוצא אתיופי .ה

          ואילך 1990עולה משנת  .ו

  )2, 1, 0( עובדיםהמספר  .ז

נחשבות לקבוצה אחת, והוא הדין במשפחות שיש עד שלושה ילדים משפחות שיש בהן  .ח

    ומעלהארבעה ילדים בהן 

         2006בשנת  פנסיההמספר מקבלי  .ט

           הכנסות מפנסיהב לאחר התחשבותזכאות המשפחה  .י

          פנסיהבהכנסות מ ללא התחשבותהמשפחה  זכאות .יא

        2006לפי שנת  זכאות הפרט (הגבר) .יב

        2006לפי שנת  זכאות הפרט (האישה) .יג

        2006בשנת  בד כשכיר (הגבר)ע .יד

        2006בשנת  (האישה) הכשכיר העבד .טו

        2006בשנת  עבד כעצמאי (הגבר) .טז

        2006בשנת  (האישה) תכעצמאי העבד .יז

  2006בשנת  חודשים (הגבר) 12 דעב .יח

  2006בשנת  חודשים (הגבר) 11-אחד לחודש בין עבד  .יט

  2006בשנת  חודשים (האישה) 12 דהעב .כ

  2006בשנת  חודשים (האישה) 11- לאחד חודש בין  העבד .כא

 )םייום (שנתי 730עד לתאריך הראיון ה יתאריך עליבין הפרש  2002עולה משנת  .כב

              יש פנסיה (הגבר) .כג

              יש פנסיה (האישה)  .כד

 קשור לענף הכלכלי של עבודת הגבר/והוא בקבוצת הירושלמים שאינם  חרדים נוסף תנאי, 

שבירושלים יש מורים לכך נובעת מהעובדה עובד בחינוך. הסיבה  אינו האישה: עובד בחינוך/

לקרב בין  יאפשרשימוש במשתנה זה וה, דומים מאפייניםיש עובדים בענף החינוך לשהנחנו רבים. 

  תצפית הניסוי של ירושלים לתצפית הביקורת שלה.
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  1T-ו 0T שלביםב הנפל': ה נספח

  ירושלים) מזרח באוכלוסיית הניסוי (כוללבקרב משפחות  T2 ראיונות: 1- 'ה- נ'-ג' לוח

     םמימדג-תת

תוספת 

למדגם 

 חרדיםה

מדגם ה

מזרח מ

 ירושלים

 םמדגה

 כלליה

  כ"סה

  ניסויה מדגם  1,965 1,663 136 166

97 93 1,100 1,290 T2 ,ניסוי   

  )נפל(%  34  34 32 42

  

  ביקורת משפחת -ניסוי תמשפחצמדים של בקרב  T2 ראיונות: 2- 'ה- נ'-ג' לוח

  ירושלים) מזרח כולל (לא

     םמימדג-תת

תוספת למדגם 

 חרדיםה

מדגם ה

 כלליה

  כ"סה

 ירושלים) מזרח (ללא
 

  ניסויה מדגם 1,799  1,663   136

97 1,100 1,197  T2 ,ניסוי  

88 953  1,041  T2 ,ביקורת-ניסוי  

 )מצטבר נפל(%   42 43  35

  

  

  

ההכנסות ועל רמת העוני של השפעתו של מענק העבודה על  :'ד פרק

   המשפחות

  מבוא. 1

 בקרבהכנסות וממדי העוני רווחה כלכלית, מענק העבודה על השפיע  כיצדלברר נועד פרק זה 

שינוי בהכנסות ליו השכירים, בברווחה כלכלית של מקהוא מתמקד בהמשפחות שהיו זכאיות לו. 

  .33ובמדדים של תחולת העוני, עומקו וחומרתו –על מקורותיהן השונים  –

                                                           
33

המרחק הממוצע מקו  –החלק שמשקי הבית העניים מהווים בכלל משקי הבית; עומק העוני  –תחולת העוני   
הרחבה מופיעה למשל  הגידול בעוניים.עולה עם משקי הבית כך שמשקלם של נמדדת  –העוני; חומרת העוני 

http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-באתר של הבנק העולמי: 
1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_Ch04.pdf .  
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ראשיות באוכלוסיית הקבוצות ה לפייוצגו  וממצאיהניתוח מבוסס על הנתונים שהוצגו בפרק ג', ו

 לפיוכן  ,+)55ילדים ויותר, ובני  שלושה, משפחות עם ילד אחד או שניים הזכאים (משפחות עם

  וכד'). ,הוריות-קבוצות אוכלוסייה (עולים, ערבים, חד

  השכירים מקבליו של הכלכלית רווחתם על העבודה מענק של השפעתו .2

וסכום זה  ,ש"ח 2,900-כ עמד על) 2011-(בגין העבודה ב 2012המענק הממוצע ששולם בשנת 

זכאים למענק  או יותרילדים  3. עובדים עם ומהשכר השנתי הממוצע של מקבלי 6.5%- כ המהוו

- המהווים כ ,ש"ח 3,700- עמד על כ : הואולכן המענק הממוצע ששולם להם היה גבוה יותר ,מוגדל

  ).1- 'דמשכרם (לוח  7.9%

  לפי סוג הזכאות ,: המענק השנתי הממוצע ששולם1-'דלוח 

  , שכירים בלבד2011זכאות השנת 

 זכאותהקבוצת 
המענק 

הממוצע 
 ששולם, ש"ח

השכר השנתי 
הממוצע, 

 ש"ח

מענק ה
במונחי 

 שכר אחוזי
 5.6 46,258 2,600 18ללא ילדים עד גיל  +55זכאים בני 

 5.7 43,833 2,496 ילד אחד או שניים זכאים עם

 7.9 46,402 3,665 או יותר ילדים שלושה זכאים עם

 6.5 45,174 2,923 כלל המממשים
  

 ,בקרב הערבים והחרדיםיש משקל גבוה יחסית או יותר ילדים  3זכאים עם מאחר של

). המענק היווה 2-'דהיו זכאים למענק גבוה יחסית (לוח  הפרטים המשתייכים לקבוצות אלה

-מהשכר השנתי לערבים ו 6.9%- : כבמונחי השכר השנתי עבורם תוספת הכנסה גבוהה יותר

  לחרדים. 7.8%

  ו: המענק השנתי הממוצע כאחוז מהשכר השנתי הממוצע של מקבלי2-'דלוח 

  ם בלבד, שכירי2011זכאות השנת 

 אוכלוסייההקבוצת 
סכום המענק 

הממוצע 
 ששולם, ש"ח

השכר השנתי 
 ש"חהממוצע, 

מענק במונחי ה
 אחוזי שכר

 7.8 44,253 3,438 חרדים
 5.9 46,997 2,783 90-עולים החל משנות ה

 6.9 44,745 3,085 ערבים
  6.4  44,563  2,866 חרדים-יהודים ותיקים לא

  

 2,800-כו 3,000-כלגברים (הממוצע מענק מהבמעט רק המענק הממוצע ששולם לנשים היה גבוה 

תוספת עבורן היווה  המענקהזכאים,  משכרהזכאיות נמוך  ששכר מכיווןאך  ,), בהתאמהש"ח

לגברים. החל משנת  5.9%-בהשוואה ל ,6.8%-: כהממוצע יותר במונחי השכר השנתי משמעותית

של ועדת טרכטנברג.  יהבהתאם להמלצות ,50%-ה המענק לאימהות בהועל 2012הזכאות 
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 3,700-ש"ח לכ 2,900-סימולציה של העלאת המענק מראה כי המענק השנתי הממוצע יגדל מכ

המענק  :נשיםלהמענק  בסכוםמהשכר. גידול זה משקף את העלייה  8%-ויהווה כ ,ש"ח למקבל

ערביות נשים להוא יגדל כאחוז מהשכר חד ובמיו ,מהשכר השנתי 10%-לכשלהן יגדל הממוצע 

ברמה  ,). המענק לגברים נותר ללא שינוי3-'דלוח ראו  ;11.6%-חרדיות (לכנשים ול )11.7%-(לכ

  מהשכר. 5.9%של 

  לפי מגדר ,: המענק השנתי הממוצע של מקבלי המענק3-'דלוח 

  בלבד , שכירים2012זכאות הוסימולציה עבור שנת  2011שנת הזכאות על  םנתוני 

 קבוצת אוכלוסייה
 מענק במונחי אחוזים מהשכר השנתי הממוצעה

 נשים
 סה"כ גברים

2011 2012 

 10.4 7.5 11.6 7.9 חרדים

 7.5 5.0 8.6 6.3 90-עולים החל משנות ה

 8.2 6.4 11.7 7.9 ערבים

 8.3 5.8 9.6 6.7 חרדים-יהודים ותיקים לא

 8.2 5.9 9.6 6.8 כלל מקבלי המענק
  

 ,ש"ח לחודש 124-עלתה ההכנסה לנפש תקנית במשפחת הזכאי ב 2011בגין בעקבות המענק 

). ניתוח הפרטים לפי חמישוני 4-, לוח ד'מההכנסה (הכנסה מעבודה שכירה 3%-כרק המהווים 

 ;חמישונים התחתוניםמהבמשפחות  התקבלההתוספת הגבוהה ביותר על כך שהכנסה מצביע 

. סימולציה של , בהתאמה6%- ובכ 12%-בכבחמישונים התחתון והשני המענק הגדיל את ההכנסה 

) מראה כי תוספת ההכנסה בעקבות המענק 2012(בגין שנת הזכאות  2013תשלום המענק בשנת 

מההכנסה מעבודה לנפש תקנית במשפחת הזכאי.  4%-המהווים כ ,ש"ח לחודש 153-עלתה ל

יפרה את מצבם של הפרטים בשני ש ,2012החל משנת הזכאות  ,העלאת המענק לאימהות

 ,בחמישון התחתון 16%-ל 12%-תוספת ההכנסה לנפש תקנית עלתה מ :חמישונים התחתוניםה

  בחמישון השני. 8%-ל 6%-ומ

מסך המענק  74%שרוב המענקים ניתנים לחמישוני ההכנסה הנמוכים:  לעין הממצאבולט  עוד

- ו 850י הכנסה לחודש (לנפש תקנית) של בעלחמישונים לשני חמישוני ההכנסה הנמוכים,  מושול

  בממוצע, בהתאמה.  ש"ח 2,164
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  שכירים של מעבודה הכנסותה חמישוני לפי ,העבודה מענק תשלומי :4-'דלוח 

  2012וסימולציה לשנת הזכאות  2011שנת הזכאות על  םנתוני

הכנסה החמישוני 
 משכר

הכנסה ה
משכר לחודש 
לנפש תקנית, 
ש"ח, במחירי 

2011 

מענק לנפש תקנית ה
במשפחות של 

 מקבל המענק, ש"ח

מענק כאחוז ה
הכנסה משכר המ

 תקניתלנפש 

 התפלגותה
סך   של

 יםהמענק
לפי 

חמישונים, 
אחוזים, 

2012 
2011 2012 2011 2012 

1               850  104 134 12 16 31 

2            2,164  134 164 6 8 43 

3            3,547  136 167 4 5 21 

4            5,325  113 125 2 2 5 

5          10,328  121 125 1 1 0 

 100 4 3 153 124  4,016            סה"כ
  

  הכנסותה. 3

מציגים את מקורות ההכנסה של משקי הבית בקבוצת הניסוי ובקבוצת  (ב) 5-ד'-ו (א)5-ד'לוחות 

 בעלימשקי בית מעט גבוה יותר של שיעור בקבוצת הניסוי  יש T0-. בT2-וב T0-הביקורת ב

-(ל 83%-ל :יותר בביקורת המעבודה גבוההממוצעת החודשית הכנסה מעבודה, אם כי ההכנסה 

- (כ ש"ח 5,400-על כ תמדועוזו  ,הכנסה מעבודה T0-ב יש(בביקורת)  ממשקי הבית בניסוי) 81%

הן בניסוי והן  משקי הבית בעלי הכנסה מעבודה ם שלירד שיעור T2-בממוצע. בש"ח)  6,300

להיות  פההוסיא יהבקבוצת הניסוי  ;התעלמעבודה הממוצעת , אך ההכנסה החודשית בביקורת

ממוצע ההכנסה נטו  .ש"ח, בהתאמה 6,500-כ ועל ש"ח 5,800- על כ הועמד ,בביקורתמאשר  כהנמו

, T2-ב ש"ח 9,200-לכ T0-ב ש"ח 7,800-מכ ,בממוצע 18%-קבוצת הניסוי בבלמשק בית עלה 

  . ש"ח 9,500-לכ ש"ח 8,600-מ ,)10%( הפחותהוא עלה במידה קבוצת הביקורת וב

, הדומיננטיההכנסה מרכיב הכנסה מעבודה: זהו ה(א)  .מרכיבי ההכנסה השוניםאת נבחן כעת 

בין שתי התקופות  :פער לטובת קבוצת הניסוי וצרנ . במרכיב זהמסך ההכנסה 70%- מהווה כהוא 

(כל קצבה שהיא, לרבות (ב) קצבאות  בקבוצת הביקורת. 4%לעומת  ,6%גידול של חל בקרבה 

בשתי נקודות עומד הקצבאות  : שיעורם של מקבליקצבאות אוניברסליות כגון ילדים או זקנה)

בין ניסוי עלה בממוצע ההכנסה מקצבאות  אולםבביקורת. הן בניסוי והן  90%- על למעלה מהזמן 

T0 ל-T2 עלה בשיעור נמוך יותרהוא ביקורת שב בשעה, ש"ח 1,900-לכ ש"ח 1,400- מכ, 32%-ב – 

רמת ההכנסה נמוכה  אלהבמרכיבים  :מרכיבים אחרים(ג) . ש"ח 1,900- ל ש"ח 1,600-מ ,16%

ושיעורי השינוי עשויים לנבוע גם  ,השונות כצפוי גבוהה יותר .שיעור המקבליםכמוה גם יותר ו

    וכד'.  ,מגורמים הקשורים בגודל המדגם, טעויות דגימה
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  )%( T2-ו T0, ביקורתהו ניסויקבוצות הב ביתה משקי של ההכנסה מקורות: (א)5-ד' לוח

 מקור הכנסה  

 ביקורת ניסוי

אחוז 

משקי 

בית ה

ללא 

הכנסה 

ממקור 

  זה

אחוז 

משקי 

בית ה

בעלי 

הכנסה 

ממקור 

 זה

אחוז 

משקי 

בית ה

ללא 

הכנסה 

ממקור 

  זה

אחוז משקי 

בית בעלי ה

הכנסה 

 ממקור זה

t0 

ראש משק של עבודה 

 בית/ בן זוגה
16.8 83.2 19.1 80.9 

 92.5 7.5 91.8 8.2 קצבאות

 5.6 94.4 5.2 94.8 פנסיה

הכנסות של מבוגרים 

 אחרים במשק הבית
92.4 7.6 92.7 7.3 

 4.9 95.1 3.9 96.1 הכנסות אחרות

 0.0 100.0 0.0 0.0 עבודהמענק 

t2 

ראש משק של עבודה 

 בית/ בן זוג
18.7 81.3 21.1 78.9 

 93.1 6.9 92.5 7.5 קצבאות

 6.6 93.4 5.0 95.0 פנסיה

הכנסות של מבוגרים 

 אחרים במשק הבית
88.0 12.0 90.8 9.2 

 9.5 90.5 9.7 90.3 הכנסות אחרות

 0.0 100.0 28.6 71.4 עבודהמענק 

 ןשנתית של המרואיין ובההכנסה (חודשים) את ה 12-חילקנו בהכנסה מעבודה כדי לחשב את ה*

  הזוג.
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   t2-ו t0, (ש"ח) ביקורתהו ניסויקבוצות הב ביתה משקי של הממוצעת ההכנסה: (ב)5-ד' לוח

 ביקורת ניסוי מקור הכנסה  

t0 

 8,644 7,809 הכנסה נטו כוללת למשפחה

 בית/ בן זוגהראש משק של עבודה שכירה 
4,689 5,679 

 בית/ בן זוגהראש משק של עבודה עצמאית 
681 582 

 1,589 1,433 קצבאות
 434 565 פנסיה

 הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית
245 265 

 97 197 הכנסות אחרות
 - - עבודהמענק 

 9,493 9,244 הכנסה נטו כוללת למשפחה  

t2  

 בית/ בן זוגהראש משק של עבודה שכירה 
4,985 5,887 

 בית/ בן זוגהראש משק של עבודה עצמאית 
855 613 

 1,845 1,889 קצבאות
 506 697 פנסיה

 הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית
341 421 

 220 423 הכנסות אחרות
 - 240 עבודהמענק 

שיעור 
 השינוי

 10% 18% למשפחההכנסה נטו כוללת 

 בית/ בן זוגהראש משק של עבודה שכירה 
6% 4% 

 ראש משק בית/ בן זוגשל עבודה עצמאית 
26% 5% 

 16% 32% קצבאות
 17% 23% פנסיה

 הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית
39% 59% 

 127% 115% הכנסות אחרות
 ןשנתית של המרואיין ובההכנסה ה את(חודשים)  12- חילקנו להכנסה מעבודה כדי לחשב את ה*

  הזוג.
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  העוני תחולת. 4

  בתוכה נבחרות קבוצותבו כולה המחקר אוכלוסייתתחולת העוני ב(א) 

 הפרשאת כן ו ,T2-וב T0-ב ובביקורת בניסוי משפחותה של העוני תחולתמציג את  7-לוח ד'

 בין ההפרשכלומר את התוצאה המתקבלת כאשר נוטלים בכל קבוצה את  – ביניהן ההפרשים

כאשר בודקים . 34אלה הפרשים שני בין ההפרש את ומחשבים ,T0-ב לתחולתו T2-ב העוני תחולת

נקודות אחוז  0.4. פער זה כולל נקודות אחוז 3.3-ב הסתכםהוא  כי מוצאים ,ההפרשים הפרשאת 

   .6-'ד בתרשים גםמוצגים  אלה ממצאים). 7- 'ד לוח(מענק.קבלת ה ידי-שנוספו ישירות על

 אוכלוסייה קבוצותמ משפחות של העוני תחולת על העבודה מענק ו שלהשפעתבוחנים את  כאשר

 תחולתהצמצום ב: עולים משפחותב התקבלה ביותר הגדולה השפעתו כי לראות ניתן, נבחרות

 גם ניכרת מענקה השפעת. ביקורתמהצמצום ב אחוז נקודות 6- בכ דולהיה ג הניסוי בקבוצת העוני

 הניסוי תובקבוצ העוני בתחולת שהירידההיות , ערביותה משפחותבו הוריות- החד משפחותב

 ביותר הקטנה ההשפעה. הביקורת תובקבוצ מהירידה אחוז נקודות 5.7-ב גבוהה יתהיהשלהן 

  .האחוז נקודות 2.4: היהודים בקרב נרשמה

בין  ההפרשים הפרש לפי, T2-ל  T0בתחולת העוני בקרב ילדים בין הירידה את כאשר משווים 

 האחוז נקודות 2.5-ב גדולה הייתה הניסוי בקבוצת שהירידה קבוצת הניסוי לביקורת, רואים

 בין ההפרש את הגדיל הניסוי בקבוצת למשפחות שניתן העבודה ומענק, ביקורתקבוצת ב מהירידה

- לכ T0-ב 62%-מכ ירד בניסוי העניים הילדים שיעורנקודות אחוז נוספות.  0.7-ב הקבוצות שתי

 של העוני תחולת את הפחית הילדים משפחות שקיבלו העבודה מענק). 8-'ד לוח( T2-ב 57.1%

-מ ילדים של העוני תחולת ירדה הביקורת קבוצתב. 56.4%-לכ, אחוז מנקודת פחות במעט ילדים

  . T2-ב 51.4%-ל T0-ב 53.5%

 שינויבין הניסוי לביקורת מבחינת ה ההבדלכאשר מתמקדים באוכלוסיות נבחרות ובוחנים את 

 :הערבים בקרב התקבלה ביותר הגדולה ההשפעה כי לראות ניתן, ילדים של העוני בתחולת

שיעור כלומר ( הביקורת קבוצתמהצמצום ב אחוז נקודות 12-ב היה גדול הניסוי בקבוצתהצמצום 

משפחות  בקרב גםהתקבלה  גדולה השפעה. העניים בניסוי הצטמצם במידה רבה יותר)הילדים 

 6-ו 7-בהייתה, בהתאמה, גדולה  בניסוי ילדים של העוני תחולתהירידה ב: ועולים הוריות- חד

  . בביקורתמהירידה  אחוז נקודות

  

  

  

  

                                                           
 ) -aniB_t0) aniB_t2-(-  aniN_t0) aniN_t2 : הבאה בדרך חושב ההפרשים הפרש 34
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 ,הניסוי קבוצת של העוני בתחולת T2-ל T0הממוצעת שחלה בין  הירידה: 6- 'ד תרשים

   באוכלוסייה נבחרות קבוצותלפי  ,ובלעדיו מענק עם ,הביקורת לקבוצת בהשוואה

  

  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

כ"סה חד הוריות דו הוריות יהודים ערבים עולים

ללא מענק   עם מענק



91 

 

  אוכלוסייה קבוצותהעוני (נקודות אחוז), לפי  תותחול), והפרש ההפרשים בין %( ובביקורת בניסוי משפחות של עוניה תחולת: 7-'ד לוח

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי העברה, 

כולל מענק עבודה

שיעור הירידה בתחולת 

העוני לאחר תשלומי 

העברה, כולל מענק 

עבודה (אחוזים)

הכנסה לפני 

תשלומי העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי העברה, 

כולל מענק עבודה

שיעור הירידה בתחולת 

העוני לאחר תשלומי 

העברה, כולל מענק 

עבודה (אחוזים)

הפרש ההפרשים 

ללא מענק עבודה

הפרש ההפרשים 

כולל מענק עבודה

55.841.452.240.253.338.028.753.940.125.6-2.8-3.2סה" כ

75.852.774.448.770.247.931.770.549.629.7-4.3-5.7חד-הוריות

56.648.548.841.553.143.917.250.339.821.0-2.3-2.8דו-הוריות

55.140.349.537.953.237.629.351.537.626.9-2.2-2.4יהודים

66.856.172.161.264.452.019.171.762.812.3-4.6-5.7ערבים

60.143.751.428.856.040.028.652.431.340.2-5.8-6.3עולים

t0t2

ביקורתניסויביקורתניסוי

  

  אוכלוסייה קבוצותהעוני (נקודות אחוז), לפי  תותחול), והפרש ההפרשים בין %( ובביקורת בניסוי ילדים של עוניה תחולת: 8-'ד לוח

הכנסה לפני  

תשלומי  

העברה  

ומסים

הכנסה  

לאחר  

תשלומי  

העברה

הכנסה לפני  

תשלומי  

העברה  

ומסים

הכנסה  

לאחר  

תשלומי  

העברה

הכנסה לפני  

תשלומי  

העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי העברה,  

כולל מענק עבודה

שיעור הירידה בתחולת  

העוני לאחר תשלומי  

העברה,  כולל מענק  

עבודה  (אחוזים)

הכנסה לפני  

תשלומי העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי העברה,  

כולל מענק עבודה

שיעור הירידה  

בתחולת העוני לאחר  

תשלומי העברה,  כולל  

מענק עבודה  (אחוזים)

הפרש ההפרשים  

ללא מענק עבודה

הפרש ההפרשים  

כולל מענק עבודה

71.061.763.153.567.256.416.064.151.419.8-2.5-3.2סה"כ

81.163.879.255.577.657.326.275.356.524.9-6.7-7.4חד-הוריות

69.861.461.153.265.956.314.662.750.819.0-2.0-2.7דו-הוריות

72.063.562.051.868.758.714.661.347.822.1-0.4-0.9יהודים

68.355.870.962.865.951.621.878.470.610.0-10.9-12.0ערבים

63.253.359.541.859.247.020.659.641.230.9-5.3-5.7עולים

t0t2

ביקורתניסויביקורתניסוי
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  השונות הזכאות בקבוצות העוני תחולת(ב) 

 עלבדקנו כיצד הוא השפיע  כלומר ,השונות הזכאות קבוצות לפי המענק השפעתבדקנו את 

  +.55 בני ועל ,ויותר ילדים שלושה עם משפחותעל , ילד אחד או שניים עם משפחות

 למעלה של הפרש נוצר :ויותר ילדים שלושה עם משפחות בקרב התקבלה ביותר הגדולה ההשפעה

 העוני תחולתב הירידה לבין הניסוי בקבוצת העוני בתחולת הירידה בין האחוז נקודות 4-מ

בתחולת  ירידהה – יותר מתון היה הפער עם ילד או שניים משפחות בקרב. ביקורתקבוצת הב

 גםקרה  וכך, בביקורתמהירידה   האחוז נקודות 2.5-העוני של משפחות בניסוי הייתה גדולה ב

  .+55 בני בקרב

ילד  עם משפחותב כי , מוצאיםהזכאות קבוצות שלושב נבחרות אוכלוסייה קבוצות כאשר בוחנים

 נקודות 6-כ( עולים משפחותבו הוריות-חד משפחותב יותר גדול ההפרשים פרשהיה ה או שניים

 עם משפחותב). האחוז נקודת 0.2( ערביות משפחותב התקבל ביותר הקטן ההפרש ;)האחוז

 ההפרשים והפרש ,ועולים ערבים, הוריות-חד משפחות בקרב ניכר פער היה ויותר ילדים שלושה

 ילדים שלושה עם יהודיות משפחות בקרב זאת, לעומת. האחוז נקודות 7―6-מ למעלה על עמד

  . בלבד האחוז נקודות 1.7 על הפרשיםה הפרשעמד  ויותר

-ו 8.3 של פער – עולים ומשפחות ערביות משפחות בקרב גדול ההפרשים הפרשהיה  +55 בני בקרב

   .בביקורת הירידה לבין בניסוי משפחות של העוני בתחולת הירידה בין בהתאמה אחוז נקודות 7.1
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  )אחוזים( אוכלוסייה קבוצות לפי, ובביקורת בניסוי+ 55 ובני ילדים עם משפחות של עוני תחולת: 9-'ד לוח

הכנסה לפני  

תשלומי העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי העברה

הכנסה לפני  

תשלומי העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי העברה

הכנסה לפני  

תשלומי העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי  

העברה,  כולל  

מענק עבודה

שיעור הירידה  

בתחולת העוני לאחר  

תשלומי העברה,  כולל  

מענק עבודה  (אחוזים)

הכנסה לפני  

תשלומי העברה  

ומסים

הכנסה לאחר  

תשלומי  

העברה,  כולל  

מענק עבודה

שיעור הירידה  

בתחולת העוני לאחר  

תשלומי העברה,  

כולל מענק עבודה  

(אחוזים)

הפרש  

ההפרשים ללא  

מענק עבודה

הפרש  

ההפרשים כולל  

מענק עבודה

משפחות עם ילד או שניים

46.435.842.030.942.031.425.241.029.128.9-1.8-2.5סה"כ

70.445.069.942.364.538.839.864.041.734.8-3.7-5.5חד-הוריות

41.334.534.027.337.931.217.734.625.227.2-0.8-1.2דו-הוריות

44.934.639.627.539.630.124.039.225.734.4-2.7-2.7יהודים

61.551.465.757.961.048.819.961.255.69.12.3-0.2ערבים

48.137.637.427.441.028.631.834.025.026.6-5.7-6.6עולים

משפחות עם שלושה ילדים ויותר

71.862.263.955.267.957.016.166.054.217.7-3.8-4.3סה"כ

96.782.991.772.692.283.49.695.079.316.5-6.2-6.2חד-הוריות

71.862.361.954.168.156.616.964.252.618.0-3.7-4.2דו-הוריות

73.964.861.653.071.060.315.161.850.218.8-1.3-1.7יהודים

63.051.572.262.862.349.720.277.568.511.6-6.8-7.4ערבים

76.765.773.546.471.168.14.382.655.233.2-6.4-6.4עולים

בני  55+  ללא ילדים

52.530.153.337.952.529.244.557.239.730.6-2.6-2.7סה"כ

51.527.850.637.553.028.146.955.840.028.5-2.0-2.1יהודים

84.073.880.861.174.762.017.070.957.618.7-8.3-8.3ערבים

68.244.462.927.666.644.633.067.334.848.2-6.8-7.1עולים

t0t2

ביקורתניסויביקורתניסוי
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  העוני עומק. 5

קו העוני, חלקי בין (ההפרש בין הכנסתו של משק הבית ל ההכנסות פער יחס את מציג 10-'ד לוח

 הכנסת בין הממוצע המרחק את דהיינו, המשפחות של העוני עומק את מבטאיחס זה  ).קו העוני

 פער T2-ל T0בין  נוצר ילד אחד או שניים עם משפחות בקרב כי לראות ניתן. העוני קול העניים

 בקרב התקבלה זו בקבוצה ביותר הגדולה ההשפעה ;לביקורת הניסוי בין אחוז נקודות 8.4- כ של

 הפרש( ערביות משפחות בקרב – ביותר הקטנה וההשפעה, הוריות-דו ומשפחות יהודים, עולים

  ).0.5%-ל הגיע ההפרשים

-בתת התמקדות. לביקורת הניסוי בין הבדל היה לא כמעט ויותר ילדים שלושה עם משפחותב

 6.1 עמד על הפרשיםה הפרשו, הוריות- חד משפחותעל ו עולים על המענק השפיע כי מעלה קבוצות

 העוני עומקירידה באמנם חלה  הוריות-וחד ערביות משפחות בקרב. בהתאמה אחוז נקודות 4.4- ו

  .הביקורת בקבוצתהייתה גדולה יותר  הירידה ךא ,T2-ל T0 בין

 ירידהמה אחוז נקודות 9.5-בגדולה הייתה ניסוי קבוצת הב העוני עומקהירידה ב ,+55 בניאשר ל

 אחוז נקודות 4-ו 12 עמד על זו בקבוצה ועולים יהודים בקרב ההפרשים הפרש .בביקורת

  .בהתאמה
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  , ובביקורת בניסוי משפחות של ההכנסות פער יחס: 10-ד' לוח

  )%(זכאות* ואוכלוסייה  קבוצות לפי

  t0 t2 (נקודות אחוז) הפרש  הפרש

 ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי   ההפרשים

ילד אחד או  משפחות עם

 שניים
      

      

 8.4- 0.8- 9.2- 39.5 36.6 40.3 45.8 סה"כ

 7.2- 4.1 3.1- 35.7 39.5 31.6 42.6 הוריות- חד

 9.6- 2.5- 12.1- 42.1 34.7 44.6 46.8 הוריות- דו

 10.9- 1.2- 12.1- 36.7 36.1 37.9 48.2 יהודים

 0.5 0.5- 0.0 46.6 37.3 47.1 37.3 ערבים

 11.8- 6.8- 18.7- 39.3 45.4 46.2 64.0 עולים

 משפחות עם

 ילדים שלושה

 ויותר
        

      

 0.1 6.3- 6.2- 46.7 46.2 52.9 52.3 סה"כ

 4.4 8.1- 3.6- 25.9 25.5 34.0 29.1 הוריות- חד

 0.3 5.9- 5.6- 48.4 48.5 54.3 54.2 הוריות- דו

 1.1- 5.5- 6.6- 49.4 47.7 54.9 54.3 יהודים

 6.4 7.9- 1.5- 39.5 39.4 47.4 40.8 ערבים

 6.1- 2.0- 8.1- 42.9 38.7 44.9 46.9 עולים

+ ללא 55בני 

       ילדים

 9.5- 2.5 6.9- 42.9 41.4 40.3 48.4 סה"כ

 12.0- 4.0 8.0- 43.3 41.8 39.3 49.7 יהודים

 5.4 7.0- 1.6- 40.9 43.0 47.8 44.5 ערבים

 4.0- 6.7- 10.7- 33.5 47.4 40.2 58.0 עולים

  

  העוני חומרת. 6

מדד זה  .העוני חומרת את משקףה )FGT )Foster-Greer-Thorbecke מדד את מציג 11-'ד לוח

. 35לעניים יותר גבוה משקל מתן תוך ,העוני עומק ושל העוני תחולת יהם שלתוהשפע את משלב

                                                           
35

כאמור, הרחבה מופיעה באתר הבנק העולמי:   
-http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966

1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_Ch04.pdf . 
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יותר  T2-ל T0 בין ירדהבניסוי  העוני חומרת ילד אחד או שניים, עם משפחותב כי לראות ניתן

 עולים ומשפחות יהודיותמשפחות , הוריות-חד משפחותב יותר אף גדול הפער ;ביקורתמאשר ב

 הן – ויותר ילדים שלושה עם משפחות – יהיהשנ הראשית קבוצהאשר ל .ילד אחד או שניים עם

 .דומא קטנים ןביניה וההבדלים ,T2-ל T0 בין העוני בחומרת ירידה ניכרת בביקורת והן בניסוי

 קבוצת של הקבוצות-תת בכל מתבטא והדבר ,הניסוי בקבוצתירדה חומרת העוני + 55 בני בקרב

  .הזמן נקודות שתי בין העוני חומרתלעומת זאת, עלתה , בביקורת ;זו זכאות

  *זכאותו אוכלוסייה קבוצות לפי, ובביקורת בניסוי משפחות של FGT מדד: 11-ד' לוח

  T0 T2 (נקודות אחוז) הפרש  הפרש

 ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת ניסוי   ההפרשים

ילד אחד או  משפחות עם

 שניים
      

      

 0.0362- 0.0090- 0.0452- 0.0690 0.0770 0.0780 0.1222 סה"כ

 0.0483- 0.0148 0.0335- 0.0881 0.1141 0.0734 0.1477 הוריות- חד

 0.0374- 0.0147- 0.0521- 0.0664 0.0678 0.0812 0.1199 הוריות- דו

 0.0424- 0.0117- 0.0541- 0.0526 0.0728 0.0643 0.1269 יהודים

 0.0153- 0.0098 0.0055- 0.1827 0.1146 0.1729 0.1201 ערבים

 0.0759- 0.0210- 0.0969- 0.0479 0.0932 0.0689 0.1902 עולים

 משפחות עם

שלושה ילדים 

 ויותר
        

      

 0.0090- 0.0440- 0.0530- 0.1694 0.1887 0.2134 0.2417 סה"כ

 0.0060 0.0186- 0.0126- 0.0842 0.0808 0.1027 0.0933 הוריות- חד

 0.0092- 0.0454- 0.0546- 0.1748 0.2019 0.2203 0.2565 הוריות- דו

 0.0106- 0.0462- 0.0568- 0.1787 0.2118 0.2249 0.2686 יהודים

 0.0261 0.0372- 0.0111- 0.1455 0.1129 0.1828 0.1240 ערבים

 0.0303- 0.0024- 0.0327- 0.1276 0.1643 0.1300 0.1970 עולים

+ ללא 55בני 

       ילדים

 0.0394- 0.0195 0.0199- 0.0972 0.0873 0.0777 0.1072 סה"כ

 0.0462- 0.0274 0.0188- 0.0971 0.0853 0.0697 0.1040 יהודים

 0.0109 0.0452- 0.0343- 0.1448 0.1617 0.1900 0.1960 ערבים

 0.0304- 0.0079- 0.0384- 0.0482 0.1635 0.0561 0.2019 עולים
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  השפעת המענק על הזכאים המממשים. 7

, )12- 'ד לוח( לקבוצותיהם והמממשים הזכאים על העבודה מענק ו שלהשפעתכאשר בוחנים את 

 2.5%-וכהענית  הזכאיות מהמשפחות 2%-כ מעוני צהחילבעצמה  העבודה מענקקבלת  כי מוצאים

 אצל האחוז נקודות 4-ו 3-כ של בשיעור פחת העוני עומק. המענק את שמימשוהעניות  מהמשפחות

 תחולתעל  מקסימליתהמענק השיג השפעה  כי נראה. בהתאמה ,העניים והמממשים הזכאים

 העוני עומק על מקסימלית השפעהו), ויותר ילדיםשלושה ( הגדולות המשפחות אצל העוני

 .36ילד אחד או שניים עם משפחות אצל ווחומרת

  ניסויקבוצת הב זכאותן את שמימשו ומשפחות* זכאיות משפחות: T2-ב עוניה מדדי: 12-ד' לוח

 מממשים זכאים   

  

הכנסה 
לפני 

תשלומי 
העברה 
 ומסים

הכנסה 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה
כולל 
מענק 
 עבודה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה

מענק ללא 
  )%( עבודה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה
כולל 
מענק 
 עבודה

)%( 

הכנסה 
לפני 

תשלומי 
העברה 
 ומסים

הכנסה 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה
כולל 
מענק 
 עבודה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה

מענק ללא 
 עבודה

)%(  

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 ,העברה
כולל 
מענק 
 עבודה

)%( 
                העוני (%)תחולת 

 35.9 33.6 35.4 55.2 30.1 28.1 37.8 54.1  סה"כ
ילד או  משפחות עם

 33.6 31.9 29.6 44.5 29.4 27.7 31.7 44.9 שניים

שלושה  משפחות עם
 34.2 31.8 50.0 75.9 25.0 22.8 56.3 75.1 ויותר ילדים

 60.8 56.0 12.6 32.1 62.0 59.6 12.5 33.0 + ללא ילדים55בני 
 עומק העוני (%)

  
 

   
 

 
 49.3 45.1 21.7 42.8 41.7 38.4 25.5 43.8 סה"כ

ילד או  משפחות עם
 50.2 39.2 16.0 32.1 40.7 34.5 20.2 34.1 שניים

שלושה  משפחות עם
 48.9 46.8 24.5 47.8 42.5 40.1 28.5 49.5 ויותר ילדים

 60.0 55.0 13.5 33.8 51.7 48.7 16.4 34.0 + ללא ילדים55בני 
 חומרת העוני 

  
 

   
 

 
 77.2 74.0 0.0328 0.1436 69.3 66.3 0.0469 0.1530 סה"כ

ילד או משפחות עם 
 78.4 70.8 0.0123 0.0570 69.3 64.8 0.0220 0.0717 שניים

 שלושה משפחות עם
 76.3 74.0 0.0530 0.2243 68.6 65.8 0.0748 0.2381 ויותר ילדים

 91.3 88.5 0.0048 0.0553 87.1 85.4 0.0074 0.0570 + ללא ילדים55בני 
; ** משפחה הוגדרה מממשת לווגדרה זכאית למענק אם לפחות אחד מבני הזוג זכאי ה*משפחה 

  אם לפחות אחד מבני הזוג מימש את זכאותו. 

  

                                                           
 .T2 תקופה לגבי רק הניתוח בוצע זה בלוח 36
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  החרדיות המשפחות. 8

 את שתגברו התצפיות את כולל והוא( החרדיות המשפחות של העוני נתוני את מציג 13- 'ד לוח

 הניסוי קבוצת של מצבה לע מתונה חיובית השפעה ניכרת המענק לפני גם"). רגיל"ה המדגם

: מתונה במידה כי אם, ההטבה עוצמת את מגביר כלל בדרך המענק .הביקורת קבוצתיחסית ל

של  הירידמשקף  המענק של" הינקי"ה תומהשפע כתוצאה ההפרשים הפרשלגבי תחולת העוני 

 בקבוצה הגדולות המשפחות את בודקים כאשר .0.3 שלהוא משקף ירידה  העוני עומק ולגבי, 0.5

- חד אינם הממצאים כי מתברר ,)ספציפית בדיקה לערוך התצפיות מספרִאפשר  לגביהן רק( זו

  .נקודות הזמן שתי בין עלה ףא העוני עומק אולם, המענק בעקבות ירדה העוני תחולת – משמעיים

  

  סיכום. 9

 והירידה ההכנסה ברמת העלייה מבחינת מטרתו את השיג שהמענק הראו זה פרקב םממצאיה

: אותו קיבלו שלאממצבם של אלה  יותר הוטב המענק מקבלי של מצבם שכן ,העוני בתחולות

, למענק זכאים הבלתי של מזה גבוה בשיעור גדלה המשפחתית הכנסתם וסך מעבודה הכנסתם

 דומה תוצאה. זכאים הבלתי אצל מאשר – 0.5%- בכ – יותר ירדה בקרבם העוני תחולת ואף

 .ועומק ועל העוני חומרת על שמעידים למדדים ביחס התקבלה
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   ובביקורת בניסוי חרדיות משפחות של עוניה מדדי: 13-'ד לוח

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה, כולל 

מענק עבודה

שיעור הירידה 

בתחולת העוני 

לאחר תשלומי 

העברה, כולל 

מענק עבודה 

(אחוזים)

הכנסה לפני 

תשלומי 

העברה 

ומסים

הכנסה לאחר 

תשלומי 

העברה, כולל 

מענק עבודה

שיעור הירידה 

בתחולת העוני 

לאחר תשלומי 

העברה, כולל 

מענק עבודה 

(אחוזים)

הפרש 

ההפרשים 

ללא מענק 

עבודה

הפרש 

ההפרשים 

כולל מענק 

עבודה

תחולת עוני (%)

86.980.777.666.582.973.511.374.860.219.6-0.3-0.8סה"כ 

88.184.484.273.787.178.99.482.568.517.10.4-0.3משפחות עם שלושה ילדים ויותר

עומק העוני (%)

70.854.073.957.870.047.931.673.052.328.4-0.3-0.6סה"כ 

73.855.075.959.172.049.431.372.952.428.11.41.1משפחות עם שלושה ילדים ויותר

חומרת העוני

0.52990.32190.54700.30510.49360.252548.90000.52720.241054.3-0.002-0.005סה"כ

0.56500.33870.58690.33030.52840.273648.20000.54940.257853.10.0100.007משפחות עם שלושה ילדים ויותר

t0t2

ביקורתניסויביקורתניסוי

 


