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 פתח דבר
 

המחקר . ראשון בסדרת דוחות של מחקר מקיף על מקבלי גמלה להבטחת הכנסהדוח זה הוא 

, המקיף נועד להעמיק את המידע על מצבן של המשפחות המקבלות גמלה בתחומי התעסוקה

, זאת. הדיור והשימוש בשירותים ציבוריים ולפי אינדיקטורים נוספים של רמת חיים, הבריאות

ת באוכלוסייה על קבוצותיה המגוונות ומדיניות הסיוע כבסיס לתכנון מדיניות התמיכה הכספי

 .להשתלבות בעבודה של מחוסרי תעסוקה
 

והדוחות שיפורסמו בעתיד מבוססים על נתוני סקר , המוקדש לתחום התעסוקה, הדוח הזה

. מדגמי שערכו המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל ועל נתוניו מהקובץ המינהלי של המוסד

סף מידע על אורחות החיים של משפחות שקיבלו גמלה להבטחת הכנסה במסגרת הסקר נא

הנתונים שנאספו מהמדגם הארצי מייצגים רק את מי שנמצאו . 2000 ובראשית 1999בשלהי 

 .במערכת הבטחת הכנסה בתקופת הריאיון
 

. דוח זה מתמקד בתעסוקה מהיבטים שונים וביחס לקבוצות שונות באוכלוסיית מקבלי הגמלה

תאר את הקשר של מקבלי הגמלה לשוק העבודה ומציג תמונה רחבה של המשאבים הוא מ

כמו כן הוא עומד על . העומדים לרשותם כדי להשתלב בעבודה ושל חסמים המקשים עליהם בכך

 .סוגי העזרה  שמקבלי הגמלה זקוקים לה כדי להשתלב בעבודה
 

מות באוכלוסיית הזכאים בפתח הדוח מובא הסבר קצר על חוק הבטחת הכנסה ומוצגות המג

מערך הביצוע ומאפייני , מטרותיו, לאחר מכן מוצגים הרקע למחקר. לגמלה בעשור האחרון

במאפייני , פרקים העוסקים בהיסטוריית התעסוקה של מקבלי הגמלה, בהמשך. המדגם

, ערוצי חיפוש עבודה, משך הזמן(התעסוקה של המועסקים ובהתנסויותיהם של מחפשי העבודה 

 –פרק מרכזי מציג את המשאבים והחסמים בהשתלבות בעבודה ). ם בחיפוש עבודה וכדומהקשיי

כל .  ואת סוגי העזרה הנדרשת כדי להשתלב בעבודה–מקצוע וטיפול בילדים , השכלה, בריאות

ההכשרה והשיקום למקבלי הגמלה , זאת גם בזיקה לטיפול הניתן על ידי מערכות ההשמה

 משלב ממצאים עיקריים עם כמה מסקנות על פוטנציאל הפרק המסכם. להבטחת הכנסה

 .התעסוקה של קבוצות שונות של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה
 

ולכל אלה , עיבדו את הנתונים והכינו את הדוח, תודתנו נתונה לחוקרות שתכננו את הסקר

 המוסד ראויים לציון אלכסנדר גאליה ופאינה זווין ממינהל המחקר והתכנון של. שסייעו בידן

וכן יפעת , לביטוח לאומי על תרומתם בתכנון ובייעוץ המתודולוגי והסטטיסטי לעריכת הסקר

הטל על העריכה הלשונית -תודה מיוחדת למיה עורב. אב שרכזה את עבודת השדה-בר) פרידמן(

 .ולאוראל אבוטבול שנשאה בנטל ההדפסה
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 עיקרי הממצאים

 
 אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר

 למרץ 1999המחקר נערך על מדגם ארצי של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בתקופה שבין דצמבר 

 1,246 משפחות הכוללות 932נאסף מידע על . נדגמו משפחות שראשיהן היו בגילאי העבודה. 2000

 18בנוסף למדגם המשפחות הוצא מדגם של ילדים מתוך כלל הילדים עד גיל . תובעים ובנות זוגם

שיטת איסוף . הממצאים לגבי מצבם של הילדים יפורסמו בדוח נפרד. החיים במשפחות אלה

במשפחות עם שני בני . איון טלפוני באמצעות שאלון מובנה שרובו שאלות סגורותהמידע היתה רי

נדגמים עולים מאתיופיה ונדגמים שלא היה להם טלפון רואיינו פנים אל . זוג רואיינו שניהם

הראיונות התקיימו . רוסית או אמהארית,  ערבית–ערבים ועולים חדשים רואיינו בשפתם . פנים

 .2000מאי -בחודשים ינואר

 
 מאפיינים דמוגרפיים ועילות לקבלת הגמלה

 . ממקבלי הגמלה הם נשים67%
 25%, )הוריות-כמעט כולם אמהות חד( הם יחידים עם ילדים 28%,  נשואים עם ילדים34%

 .18 נשואים ללא ילדים עד גיל 13%-יחידים ו
הם יהודים  36%, 1989 ממקבלי הגמלה הם עולים חדשים שהגיעו לישראל אחרי ספטמבר 38%

 . ערבים26%-ותיקים ו
 .46-64 בני 35%-ו, 36-45 הם בני 31%, 35 הם צעירים עד גיל 34%

 מקבלים את הגמלה בעילה של מחוסרי תעסוקה 17%-התפלגות העילות לקבלת הגמלה מראה ש

 משום שהם אינם ניתנים 25%; )או השלמת הכנסה( בגלל שכר נמוך 14%; )או דורשי עבודה(

 בלתי ניתנים להשמה 6%; באופן זמני או לצמיתות)  בלתי ניתנים להשמה–לים "בנ(להשמה 

אסיר , למשל( בגין עילות אחרות 12%-ו; 7 בעילה של אם לילדים עד גיל 26%; בגלל גיל מבוגר

 ).אשפוז, נמצא בהכשרה מקצועית, נמצא גמילה, משוחרר

 
 היסטוריית התעסוקה של מקבלי הגמלה

הם בעלי היסטוריה של ) כלומר התובעים ובנות זוגם(ה להבטחת הכנסה חלק ניכר ממקבלי הגמל

 חודשים 3לפחות ( עבדו בעבודות קבועות 27%,  היו מועסקים בעת הריאיון24%: תעסוקה

 הועסקו בעבודות קבועות לפני 23%-ו, במהלך חמש השנים האחרונות) ברציפות באותה עבודה

דו בתקופת הריאיון הם אנשים שנפלטו מעבודתם קרוב לרבע מאלה שלא עב. יותר מחמש שנים

בני (ועולים מבוגרים , בייחוד בענפי הבניין והתעשייה, על רקע המשבר במשק בשנים האחרונות

מי שלא עבדו מעולם הם בעיקר נשים . שלא הצליחו להיקלט בתעסוקה בישראל)  ומעלה46

וצעירים שטרם נכנסו למעגל ) קזוכן עולות מאתיופיה ומקוו, בולט משקלן של הנשים הערביות(

 .העבודה

 



 המועסקים
 שנות לימוד או 13בעלי , הוריות-אמהות חד, המועסקים מאופיינים בריכוז גדול למדי של עולים

 .בעלי מקצועות אקדמיים וחופשיים ואנשים שאינם מוגבלים מבחינה בריאותית, יותר

 
הן מגבלות , לדבריהם, יות לכךהסיבות העיקר.  מן המועסקים עובדים במשרה חלקית2/3

אי הצלחה במציאת עבודה במשרה מלאה , )33%(בריאות שאינן מאפשרות עבודה במשרה מלאה 

 . העדר סידור לילדים–הוריות -בייחוד החד, ובקרב הנשים, )37%(במקצועם או במקצוע כלשהו 

 
או בעבודות ) 27%(רוב העובדים במשרה מלאה מועסקים בעבודות מקצועיות בתעשייה ובבנייה 

רוב העובדים במשרה חלקית מועסקים במקצועות שירות כגון מכירות ). 36%(בלתי מקצועיות 

 מכלל המועסקים הביעו חשש שהם 30%). 30%(או בעבודות בלתי מקצועיות ) 43%(וטיפול 

 .יפוטרו מעבודתם במהלך השנה הקרובה

 
 נכונותם של הבלתי מועסקים להשתלב בעבודה

פי מודעות -הם פונים למעסיקים על:  הבלתי מועסקים מחפשים עבודה באופן פעילכחמישית מן

וכן פונים , גם ללא מידע קודם בדבר הצורך של המעסיק בעובדים, בעיתון או פונים ישירות

עם המחפשים נמנים לא רק מקבלי . לשירות התעסוקה או לחברות כוח אדם פרטיות וכדומה

אלא אף , הנדרשים לחפש עבודה כתנאי לזכאות לגמלה, "המחוסרי תעסוק"גמלה בעילה של 

למשל חלק מהנשים המקבלות את הגמלה בגין היותן אמהות וחלק , כאלה שאינם נדרשים לכך

 ".בלתי ניתנים להשמה"מהמוגדרים כ

 
אם נראה בחיפוש עבודה פעיל ובציון צורך בעזרה כלשהי לשם השתלבות בתעסוקה אינדיקציות 

מניתוח . הרי שקרוב למחצית  הבלתי מועסקים  מגלים נכונות  כזו,  ון בעבודהלנכונות  או רצ

עולה כי העובדה שלאדם יש ילדים ,  משתני לבדיקת הגורמים המשפיעים על הנכונות לעבוד-רב

 שנות לימוד ומעלה וכן 12השכלה ברמת . משפיעה באופן חיובי על רצונו להשתלב בתעסוקה

מגבירות את הסיכויים שמקבל הבטחת ) נפרד מהשפעת ההשכלהב(העובדה שלאדם יש מקצוע 

מי שהיה . בריאות לקויה ומוגבלות מפחיתות את הסיכויים. הכנסה שאינו מועסק ירצה לעבוד

הסיכויים שהוא יהיה מוכן לעבוד קטנים מהסיכויים , מנותק משוק העבודה יותר מחמש שנים

 . עבד מעולםשל אדם שעבד במהלך חמש השנים האחרונות או שלא

 
מיעוט ניכר , עם זאת. מרבית הבלתי מועסקים שיש להם מקצוע היו רוצים לעבוד במקצועם

 מבעלי 20%, כך למשל. מוכנים להתפשר ולעבוד במקצוע שאינו הולם את השכלתם ומקצועם

 מהם מוכנים 12%-מקצועות אקדמיים וחופשיים הצהירו שהם מוכנים לעבוד בכל מקצוע ו

 .ות שירותלעבוד במקצוע

 



 חסמים וקשיים בהשתלבות בתעסוקה
: מקבלי הגמלה הבלתי מועסקים סובלים מחסמים שונים המקשים על השתלבותם בתעסוקה

,  שנות לימוד12-בתחום של חסמי הון אנושי ניתן לציין כי יותר ממחציתם הם בעלי פחות מ

מחציתם סובלים מבעיית כמעט . כמעט מחציתם חסרי מקצוע וכשליש חסרי כל ניסיון בתעסוקה

למשל , ולרבע יש קשיים מבחינת הרגלי עבודה, בריאות או מוגבלות שפוגעת בתפקודם היומיומי

 מהנשים יש ילדים מתחת לגיל 40%-לכ. התמדה בעבודה וציות להוראות, הגעה בזמן לעבודה

 . יש לפחות ילד אחד עד גיל שלוש25%-ול, בחלק מהמקרים יותר מילד אחד, שבע

 
 חסרים מקצוע 18-35צעירים בני , למשל, כך.  קבוצות שונות מאופיינות בחסמים שוניםתת

אולם הם פחות סובלים ממגבלות , וניסיון בתעסוקה בשיעור גבוה יותר מאשר מבוגרים יותר

יש פחות חסמים של הון אנושי ) שרובם המכריע מחבר העמים(לעולים , בריאות וממיעוט השכלה

לערבים . ים וערבים אך הם בעלי מגבלות בריאות רבות יותר ויותר מבוגריםלעומת יהודים ותיק

 הם בעלי 81%(השכלה נמוכה , )68%(חוסר מקצוע : שהבולטים בהם הם, יש הרבה יותר חסמים

 ).43%(וחוסר ניסיון בתעסוקה )  שנות לימוד12-פחות מ

 
כן סובלים ממספר בניתוח לפי עילות לקבלת הגמלה מתברר כי הבלתי ניתנים להשמה א

, )59%(ומיעוט השכלה ) 77%(שהעיקריים בהם הם מגבלות בריאות , החסמים הרב ביותר

שליש מהם עבדו באופן קבוע במהלך חמש , עם זאת. ובמחצית המקרים שילוב של השניים

, מחוסרי תעסוקה. כך שחוסר ניסיון בתעסוקה אינו מאפיין אותם במיוחד, השנים האחרונות

בעצם דומים להם בשיעור , עלי פוטנציאל השמה טוב יותר מהבלתי ניתנים להשמההנתפסים כב

אך שיעור המוגבלים  בבריאותם בקרבם  נמוך בהרבה ,  בעלי  ההשכלה  הנמוכה וחסרי המקצוע

 .כך שבסך הכל הם סובלים מפחות חסמים, )60%(ובעלי הניסיון בתעסוקה גבוה בהרבה ) 43%(

 
דיווחו המרואיינים שחיפשו עבודה באופן פעיל בתקופת הריאיון על , למעבר לחסמים שהוצגו לעי

 –קשיים הנובעים ממצב שוק העבודה והתנהגות המעסיקים : קשיים שונים בתהליך החיפוש

; )17%(או אפליה לרעה מצד מעסיקים בגלל גיל או ילדים קטנים ) 32%(העדר משרות מתאימות 

של שירות התעסוקה מבחינת המספר המוגבל , דבריהםל, וקשיים הנובעים מטיפול בלתי מספק

התאמה בגלל השכר המוצע -מדובר לאו דווקא באי. התאמתן להם-ואי) 14%(של הצעות עבודה 

המרחק  של  מקום העבודה  ושעות העבודה ,  אלא  יותר מבחינת  הקושי הפיזי בביצוע  העבודה

חום ההשכלה והמקצוע של חלק ניכר מעניין לציין שבניגוד להערכה בדבר חסמים בת). 28%(

רק אחוז קטן מהמחפשים ציינו קשיים הנובעים מאי התאמתם לדרישות שוק , ממקבלי הגמלה

או כישורים מקצועיים /ו) 10%(העבודה במובן של העדר משאבים אישיים בתחום ההשכלה 

 ).7%(כגון הכרת המחשב , ספציפיים

 



 צורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה
לה הבלתי מועסקים ציינו שכדי להשתלב בתעסוקה הם זקוקים לסוגים שונים של מקבלי הגמ

הכוונה וייעוץ , )37%(סיוע שהעיקרים בהם הם עזרה ביצירת הקשר הראשון עם המעסיק 

, )33%(הכשרה מקצועית , )12%(השלמת השכלה , )15%(מקצועי לגבי סוג העבודה המתאימה 

תת קבוצות ). 10%(סעה למקום העבודה או מימון הנסיעה וה) 33%(עזרה במימון סידור לילדים 

יותר מיהודים , ערבים ועולים חדשים זקוקים, למשל, כך. שונות מדגישות צורכי עזרה שונים

לכך שיצרו בשבילם את הקשר הראשון עם מעסיקים פוטנציאליים וגם להכרה , ותיקים

 .ילדיםהצורך הבולט של אמהות חד הוריות הוא סידור ל. מקצועית

 
ממצאי המחקר מצביעים על כך שלאוכלוסיית מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה יש מאפיינים 

יש ביניהם מיעוט ניכר שעובד וקבוצה גדולה , עם זאת. שונים המקשים על השתלבותם בתעסוקה

רמת האבטלה הנוכחית במשק והשינויים בדפוסי . שמגלה נכונות להיכנס למעגל העבודה

וצאה משינויים מבניים בשוק העבודה מהווים בטווח הקצר מכשול לשילובם הביקוש לעבודה כת

אולם הממצאים בדוח נותנים בסיס להנחה שבעזרת טיפול מקיף לשיפור משאביהם . בעבודה

 עם התאוששות הדרגתית של שוק –ובעזרת התאמת העבודה ליכולותיהם ולמגבלותיהם ניתן 

 .במעגל התעסוקה לשלב לפחות חלק ממקבלי הגמלה –העבודה 
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