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  59  .............................................................................................................  )באחוזים(
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 התכנית והשפעת, ובביקורת בניסוי, חודשים 8 לאחר המועסקים בשיעור השינוי: 43 לוח

  66  ......................................................................  פרטים, המועסקים בשיעור השינוי על

 במועד מועסקים היו( ממשיכים פרטים של השבועיות העבודה שעות במספר שינוי: 44 לוח

  66  ............  הביקורת ובקבוצת הניסוי בקבוצת, )מכן לאחר חודשים 8 וגם לתכנית ההפניה

, ההפניה לאחר חודשים שמונה התעסוקה במצב השינוי על התכנית השפעת: 45 לוח

  67  ..................................................................................................................  פרטים

, ההפניה לאחר חודשים שמונה, מעבודה ההכנסה ממוצע על התכנית השפעת: 46 לוח

  67  ..................................................................................................................  פרטים

, לתכנית ההפניה לאחר חודשים 8 שעבדו פרטים בקרב מעבודה ושכר משרה היקף: 47 לוח

  68  .....................................................................................................  הניסוי בקבוצת

  69  .................................  פרטים, הניסוי בקבוצת מיוחדים למסלולים השתייכות: 48 לוח
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  69  ..................................................................................................................  פרטים

פרטים, הביקורת ובקבוצת ניסויה בקבוצת, הכנסה הבטחת במערכת אחרון רצף: 50 לוח

  ...........................................................................................................................  70  

, הכנסה הבטחת במערכת אחרון רצף לפי, תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 51 לוח

  71  ...............................................................................................  )₪, אחוזים( פרטים

  72  ...  )₪, אחוזים( פרטים, דמוגרפי פרופיל לפי, תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 52 לוח

  73  ...........  )₪, אחוזים( פרטים, גיל קבוצת לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 53 לוח

  74  ..........  )₪, אחוזים( פרטים, לימוד שנות לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 54 לוח

  74  ......................  פרטים, מוגבלות חומרת לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 55 לוח

  75  ....  פרטים, העבודה משוק הריחוק מידת לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 56 לוח

 בילדים מטופלות ושאינן מטופלות נשים בקרב תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 57 לוח

  76  .....................................................................................................  פרטים, 1קטנים

 בילדים המטופלות נשים בקרב, ההפניה מועד לאחר חודשים 8 נשים של תעסוקה: 58 לוח

  76  ...................................................  קטנים בילדים מטופלות שאינן נשים ובקרב קטנים

 הביקורת ובקבוצת הניסוי בקבוצת, חדשים מועסקים הושמו בה העבודה: 59 לוח

  77  .............................................................................................................  )באחוזים(

 הביקורת לעומת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים עובדים בה המשרה היקף: 60  לוח

(%)  ......................................................................................................................  77  
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 הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים בקרב חלקית לעבודה העיקרית הסיבה: 61 לוח

  78  ..............................................................................................  (%) הביקורת לעומת

 לעומת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים של) השכר משלם( המעסיק סוג: 62 לוח

  78  ........................................................................................................  (%) הביקורת

 לעומת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים בקרב מהעבודה כוללת רצון שביעות: 63 לוח

  79  ........................................................................................................  (%) הביקורת

 לאחר חודשים 8 הכנסה הבטחת גמלת קבלת אי על המדווחות המשפחות שיעור: 64 לוח

  79  .......................................  )אחוזים( ובביקורת בניסוי משפחות בקרב התוכנית התחלת

 לאחר גמלה קיבלו כי שדיווחו ובביקורת בניסוי משפחות של המאפיינים השוואת: 65 לוח

  80  ...........................  )אחוזים(  גמלה קיבלו לא כי שדיווחו משפחות ושל וכניתת חודשי 8

 המשפחות כלל בקרב, ההפניה מועב לאחר חודשים 8, גמלה קבלת לאי סיבות: 66 לוח

  80  ......................................................................................  )אחוזים( ובביקורת בניסוי

, עיקריים ממקורות הכנסה ועל הזוג בני של התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 67 לוח

  82  ...............................................................................................................  משפחות

 ובקבוצת הניסוי בקבוצת, )זוג-בני( במשפחה המועסקים במספר שינויים: 68 לוח

  82  .................................................................................................  )אחוזים( הביקורת

, מכן לאחר חודשים 8 ומעבודה מגמלה והכנסה 2007 בנובמבר מגמלה הכנסה: 69 לוח

  83  .................................  במשפחה המועסקים במספר שינוי לפי הניסוי בקבוצת משפחות

, הזוג בני של הכנסה הבטחת לגמלת וזכאות התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 70 לוח

  83  ................................................................................................  דמוגרפי פרופיל לפי

  84  .......................  דמוגרפי פרופיל לפי, הזוג בני של ההכנסות על התכנית השפעת: 71 לוח

 ובקבוצת הניסוי בקבוצת משפחות בקרב העיקרי ההכנסה מקור התפלגות: 72 לוח

  85  .................................................................................................  )אחוזים( הביקורת

  86  ...................................  ומשפחות פרטים, מרכז לפי בניסוי המופנים התפלגות: 73 לוח

  87  ............................................................  מרכז לפי פרטים, נבחרים מאפיינים: 74 לוח

  88  ..............................................  מרכז לפי פרטים, לתעסוקה וחסמים משאבים: 75 לוח

  89  ..............................  )באחוזים( מרכז לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 76 לוח

  90  ............  )באחוזים( מרכז לפי, להם לעזור הצוות רצון לגבי המשתתפים הערכת: 77 לוח

מרכז לפי פרטים, מעבודה השכר ממוצע ועל מועסקים שיעור על התכנית השפעת: 78 לוח

  ...........................................................................................................................  90  
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  91  ..........  מרכז לפי משפחות, גמלה קבלת ועל התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 79 לוח

  91  ...............................  מרכז לפי משפחות,המשפחה הכנסות על התכנית השפעת: 80 לוח

 במועד מועסקים היו שלא מופנים בקרב בעבודה השתלבות לוגיסטית רגרסיה: 81 לוח

  94  .....................................................................................................  לתכנית ההפניה

  96  ..................  משפחות, ההפניה לאחר חודשים 8 גמלה קבלת לוגיסטית רגרסיה: 82 לוח

  97  ....  משפחות, ההפניה מועד לאחר חודשים 8 של כוללת הכנסה לינארית רגרסיה: 83 לוח

  98  ..................  ירושלים במזרח המתגוררים לתכנית מופנים בקרב ראיונות ביצוע: 84 לוח

 מקבוצת אחרים ערבים מופנים ירושלים מזרח ייערב בקרב, דמוגרפיים מאפיינים: 85 לוח

  99  .............................  )באחוזים( פרטים, הביקורת מקבוצת ערבים קצבה ומקבלי הניסוי

 הניסוי מקבוצת אחרים ערבים מופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, משפחתי מצב: 86 לוח

  99  .......................................  )באחוזים( פרטים, הביקורת מקבוצת רביםע קצבה ומקבלי

 ערבים מופנים, ירושלים מזרח ערביי בקרב, תעסוקתית והיסטוריה השכלה: 87 לוח

  100  ...  )באחוזים( פרטים, הביקורת מקבוצת ערבים קצבה ומקבלי הניסוי מקבוצת אחרים

 ירושלים מזרח ערביי בקרב, התכנית במסגרת בפעילות והשתתפות התייצבות: 88 לוח

  100  .....................................  )באחוזים( פרטים, הניסוי מקבוצת אחרים וערבים ומופנים

 ערבים ומופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 89 לוח

  101  .............................................................  )באחוזים( פרטים, הניסוי מקבוצת אחרים

 מקבוצת אחרים ערבים ומופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, המשתתפים הערכת: 90 לוח

  102  .....................................................................................  )באחוזים( פרטים, יהניסו

 ההפניה בחודש מלאה במשרה המועסקים העובדים ושיעור המועסקים שיעור: 91 לוח

 אחרים ערבים מופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, מכן לאחר חודשים 8-ו לתכנית

  102  .............................  פרטים, הביקורת מקבוצת רביםע קצבה ומקבלי הניסוי מקבוצת

 בממוצע ושינוי התעסוקה במצב שינוי, משרה הרחבת, המועסקים בשיעור השינוי: 92 לוח

 הניסוי מקבוצת אחרים ערבים מופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, מעבודה השכר

  103  .....................................................  פרטים, הביקורת מקבוצת ביםער קצבה ומקבלי

 ערבים מופנים ירושלים מזרח ערביי בקרב, המשפחה הכנסות על התכנית השפעת: 93 לוח

  104  ................  משפחות, הביקורת מקבוצת ערבים קצבה ומקבלי הניסוי מקבוצת אחרים

  105  ........................  1)באחוזים( לגביו הזכאות תנאי ועל המענק על נכון ידע בעלי: 94 לוח

  106  .......................  והמקבלים התובעים, למענק הפוטנציאליים הזכאים שיעורי:  95 לוח

  109  .........  )באחוזים( אוכלוסייה קבוצת לפי התובעים משפחות של משפחה הרכב: 96 לוח
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  109  .......................  )באחוזים( אוכלוסייה קבוצת לפי התובעים במשפחות ילדים: 97 לוח

  110  .  )באחוזים( ילדים עם וזוגות הוריות-חד משפחות בקרב, שונים בגילים ילדים: 98 לוח

  110  ..  )באחוזים( סייהאוכלו קבוצת לפי התובעים של המשפחתי והמצב גיל, מגדר: 99 לוח

  111  .........................  )באחוזים( ופרטים משפחות, התובעים של דמוגרפי פרופיל: 100 לוח

  112  ..........................  )באחוזים( סייהאוכלו קבוצת לפי התובעים של אנושי הון: 101 לוח

 העליונות הגפיים בתפקוד ליקויים, בריאות מסיבות לעבוד היכולת על מגבלות: 102 לוח

  113  .....  )באחוזים( אוכלוסייה קבוצת לפי תובעים, רגשיות לבעיות סיכון ומדד והתחתונות

  114  ...  )באחוזים( פרטים, שונים דמוגרפיים פרופילים בקרב חסמים בעלי שיעור:  103 לוח

  115  ..  )וזיםבאח( פרטים, שונים דמוגרפיים פרופילים בקרב משאבים בעלי שיעור: 104 לוח

 דמוגרפיים פרופילים לפי הכנסה להבטחת התביעה הגשת במועד עבודה: 105 לוח

  116  ...........................................................................................................  )באחוזים(

  117  ..........................................  הכנסה בטחתה למערכת זיקה מדד של הגדרה: 106 לוח

 פרופילים לפי התובעים משפחות בקרב הכנסה הבטחת למערכת הזיקה: 107 לוח

  117  ...........................................................................................)באחוזים( דמוגרפיים

  119  .................  )אחוזים( מתייצבים והלא המתייצבים של רפייםדמוג מאפיינים: 108 לוח

  120  ...  )אחוזים( דמוגרפיים פרופילים לפי מתייצבים והלא המתייצבים התפלגות: 109 לוח

  121  ......................  )אחוזים( דמוגרפיים פרופילים לפי התייצבות-ואי התייצבות: 110 לוח

  121  ................  )אחוזים( אנושי הון של ממדים לפי מתייצבים והלא המתייצבים: 111 לוח

 מסיבות לעבוד ביכולת המגבלות וסוג מספר לפי מתייצבים והלא המתייצבים: 112 לוח

  122  ....................................................  )אחוזים(  רגשיות לבעיות סיכון ומדד בריאותיות

 פרטים, רתהביקו בקבוצת הניסוי בקבוצת מתייצבים והלא המתייצבים שיעור: 113 לוח

  123  .............................................................................................................  )אחוזים(

 הניסוי בקבוצת התעסוקה ובשירות התעסוקה במרכזי השתתפות לאי סיבות: 114 לוח

  124  ........................................................  )אחוזים( פרטים, בהתאמה הביקורת בקבוצת

 בקבוצת התעסוקה ובשירות התעסוקה במרכזי השתתפות להפסקת סיבות: 115 לוח

  124  ..............................................  )אחוזים( פרטים, בהתאמה הביקורת בקבוצת הניסוי

  126  ..................  (%) אוכלוסייה קבוצת לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 116 לוח

  128  ................  )באחוזים( השכלה רמת לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 117 לוח
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  129  ....  )באחוזים( העבודה משוק ריחוק לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 118 לוח

 מסיבות עבודה יכולת על מגבלות לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 119 לוח

  130  .......................................................................................................  (%) 3בריאות

  131  .....  )באחוזים( לעבודה כניסה מועד לפי, המרכז מטעם תבפעילויו השתתפות: 120 לוח

  132  .............................................................  (%) למרכז בתחבורה סיוע קבלת: 121 לוח

  132  ...  (%) במרכז הפעילות בזמן מהמרכז סיוע וקבלת לילדים לסידור הזדקקות: 122 לוח

 הקורס והאם להם התאים שהקורס המידה לגבי בקורסים המשתתפים הערכת: 123 לוח

  133  .......................................................................................................  (%) להם עזר

  134  ...............................  (%) בקהילה השירות תרומת לגבי המשתתפים הערכת: 124 חלו

 ועיתויה לעבודה כניסה לפי, להם לעזור הצוות רצון לגבי המשתתפים הערכת: 125 לוח

(%)  ....................................................................................................................  134  

 כניסה לפי, התעסוקתי מצבם בשיפור הצוות עזרת לגבי המשתתפים הערכת: 126 לוח

  135  .............................................................................................  (%) ועיתויה לעבודה

  136  ..........  (%) עצמי דיווח י"עפ, במרכז למשתתפים הנחוצים נוספים עזרה סוגי: 127 לוח

 התכנית והשפעת, ובביקורת בניסוי, חודשים 7 לאחר המועסקים בשיעור השינוי: 128 לוח

  138  ....................................................................  פרטים, המועסקים בשיעור השינוי על

  138  פרטים, התביעה לאחר חודשים 7, מעבודה השכר ממוצע על התכנית השפעת: 131 לוח

 7 מועסקים שהיו הניסוי מקבוצת פרטים בקרב מעבודה ושכר משרה היקף: 132 לוח

  139  ..............................................................  )₪, אחוזים( התביעה מועד לאחר חודשים

  140  .............................  פרטים, הניסוי בקבוצת מיוחדים למסלולים השתייכות: 133 לוח

, מיוחד למסלול ההשתייכות לפי תעסוקה מדדי השינוי על התכנית השפעת: 134 לוח

  141  ................................................................................................................  פרטים

, מיוחד למסלול ההשתייכות לפי תעסוקה מדדי השינוי על התכנית השפעת: 135 לוח

  141  ................................................................................................................  פרטים

 פרטים, תהביקור ובקבוצת הניסוי בקבוצת, הכנסה הבטחת למערכת זיקה: 136 לוח

  141  .............................................................................................................  )אחוזים(

 לפי מעבודה ההכנסה וממוצע המועסקים בשיעור השינוי על התכנית השפעת: 137 לוח

  143  ....................................................................  )₪, אחוז נקודות( פרטים, ה"לה זיקה
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 לפי מעבודה ההכנסה וממוצע המועסקים בשיעור השינוי על התכנית השפעת: 138 לוח

  144  ..............................................................  )₪, אחוז נקודות( פרטים, דמוגרפי פרופיל

 ילפ מעבודה ההכנסה וממוצע המועסקים בשיעור השינוי על התכנית השפעת: 139 לוח

  145  .....................................................................  )₪, אחוז נקודות( פרטים, גיל קבוצת

 לפי מעבודה ההכנסה וממוצע המועסקים בשיעור השינוי על התכנית השפעת: 140 לוח

  145  .........................................................................  )₪, אחוז נקודות( פרטים, השכלה

  146  ..................  פרטים, מוגבלות חומרת לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 141 לוח

  146  פרטים, העבודה משוק הריחוק מידת לפי תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 142 לוח

 מטופלות ושאינן מטופלות נשים בקרב תעסוקה מדדי על התכנית השפעת: 143 לוח

  147  ........................................................................................  פרטים, 1קטנים בילדים

 ופלותהמט נשים בקרב, ההפניה מועד לאחר חודשים 8 נשים של תעסוקה: 144 לוח

  147  .....................................  קטנים בילדים מטופלות שאינן נשים ובקרב קטנים בילדים

 ובקבוצת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים הושמו בהם היד משלחי: 145 לוח

  148  .............................................................................................  )באחוזים( הביקורת

 הביקורת לעומת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים עובדים בה המשרה היקף: 146  לוח

(%)  ....................................................................................................................  149  

 הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים בקרב חלקית לעבודה העיקרית הסיבה: 147 לוח

  149  ............................................................................................  )(% הביקורת לעומת

 לעומת הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים של) השכר משלם( המעסיק סוג: 148 לוח

  149  ......................................................................................................  (%) הביקורת

 הניסוי בקבוצת החדשים המועסקים בקרב מהעבודה כוללת רצון שביעות: 149 לוח

  151  ............................................................................................  (%) הביקורת לעומת

 לאחר חודשים 7 הכנסה הבטחת גמלת קבלת על המדווחות המשפחות שיעור: 150 לוח

  152  .........................................  )אחוזים( ובביקורת בניסוי תובעים בקרב התביעה הגשת

 הכנסה הבטחת לגמלת התביעה מיום חודשים 7 בתום גמלה קבלת לאי סיבות: 151 לוח

  152  ............  )אחוזים( בביקורת  המשפחות ובקרב תביעה שהגישו בניסוי המשפחות בקרב

 של התביעה בחודש לאומי לביטוח מהמוסד ומגמלאות מעבודה הכנסה מקורות: 152 לוח

 מיום חודשים 7 בתום גמלה קיבלו שלא בביקורת המשפחות ושל בניסוי המשפחות

  153  ................................................................................................  )אחוזים( התביעה
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 חודשים 7 בתום לאומי לביטוח מהמוסד ומגמלאות דהמעבו הכנסה מקורות: 153 לוח

 7 בתום גמלה קיבלו שלא בביקורת המשפחות ושל בניסוי המשפחות של התביעה מהגשת

  153  ............................................................................  )אחוזים( התביעה מיום חודשים

  155  .....  )אחוז נקודות( משפחות, הזוג ניב של התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 154 לוח

  156  ...  )₪( משפחות, עיקריים ממקורות הזוג בני של ההכנסה על התכנית השפעת: 155 לוח

 ובקבוצת הניסוי בקבוצת, )זוג-בני( במשפחה המועסקים מספרב שינויים: 156 לוח

  156  ...............................................................................................  )אחוזים( הביקורת

 בקבוצת משפחות, התביעה מועד לאחר חודשים 7 ומעבודה מגמלה הכנסה: 157 לוח

  157  .........................................................  במשפחה המועסקים במספר שינוי לפי הניסוי

 מועד לאחר חודשים שבעה, המשפחה של התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 158 לוח

  157  .............................................  )₪, אחוז נקודות( דמוגרפי פרופיל לפי, התביעה הגשת

 לאחר חודשים שבעה, שונים ממקורות המשפחה הכנסות על התכנית השפעת: 159 לוח

  158  .....................................  )₪, אחוז נקודות( דמוגרפי פרופיל לפי, התביעה הגשת מועד

 ובקבוצת הניסוי בקבוצת משפחות בקרב העיקרי ההכנסה מקור התפלגות: 160 לוח

  159  ...............................................................................................  )אחוזים( יקורתהב

 מקצבאות או מעבודה הכנסה להן אין כי שדווחו מופנות משפחות של מאפיינים: 161 לוח

  160  ...................  )אחוזים( הניסוי קבוצת, אחרים ממקורות או לאומי לביטוח המוסד של

  161  ...............................  ומשפחות פרטים, מרכז לפי בניסוי המופנים התפלגות: 162 לוח

  162  ........................................................  מרכז לפי פרטים, נבחרים מאפיינים: 163 לוח

  163  ......................................................  מרכז לפי פרטים, לתעסוקה משאבים: 164 לוח

  164  ..........................  )באחוזים( מרכז לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 165 לוח

  165  ........  )באחוזים( מרכז לפי, להם לעזור הצוות רצון לגבי המשתתפים רכתהע: 166 לוח

 לפי פרטים, מעבודה השכר ממוצע ועל מועסקים שיעור על התכנית השפעת: 167 לוח

  165  ..................................................................................................................  מרכז

  166  ......  מרכז לפי משפחות, גמלה קבלת ועל התעסוקה מצב על התכנית השפעת: 168 לוח

  166  .............................  מרכז לפי משפחות,המשפחה הכנסות על התכנית השפעת: 169 לו

 במועד מועסקים היו שלא תובעים בקרב בעבודה השתלבות לוגיסטית רגרסיה: 170 לוח

  168  ..............................................................................................................  התביעה

  170  .............  משפחות, התביעה לאחר חודשים 7 גמלה קבלת לוגיסטית רגרסיה: 171 לוח
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  171  משפחות, ההפניה מועד לאחר חודשים 8 של כוללת הכנסה לינארית רגרסיה: 172 לוח

  173  .........................  ירושלים במזרח המתגוררים תובעים בקרב ראיונות ביצוע: 173 לוח

  173  ............  פרטים, ירושלים במזרח המתגוררים תובעים, דמוגרפיים מאפיינים: 174 לוח

  174  ......................  פרטים, ירושלים במזרח המתגוררים תובעים, משפחתי מצב: 175 לוח

פרטים, ירושלים במזרח המתגוררים תובעים, תעסוקתית והיסטוריה השכלה: 176 לוח

  .........................................................................................................................  174  

 במזרח המתגוררים יםתובע, התכנית במסגרת בפעילות והשתתפות התייצבות: 177 לוח

  175  ..................................................................................................  פרטים, ירושלים

, ירושלים במזרח המתגוררים תובעים, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 178 לוח

  175  ...............................................................................................  )באחוזים(  פרטים

)באחוזים( פרטים, ירושלים במזרח המתגוררים תובעים, המשתתפים הערכת: 179 לוח

  .........................................................................................................................  176  

 התביעה במועד מלאה במשרה המועסקים העובדים ושיעור המועסקים שיעור: 180 לוח

  178  ..................................................................  פרטים, מכן לאחר חודשים 7-ו לתכנית

 ושינוי התעסוקה במצב שינוי, משרה הרחבת, המועסקים בשיעור השינוי: 181 לוח

  178  .............................................................................  פרטים, מעבודה השכר בממוצע

  179  ......................................................  המשפחה תהכנסו על התכנית השפעת: 182 לוח

  180  ......................  1)באחוזים( לגביו הזכאות תנאי ועל המענק על נכון ידע בעלי: 183 לוח

  181  ......................  והמקבלים בעיםהתו, למענק הפוטנציאליים הזכאים שיעורי: 184 לוח

  189  ......................................................  משפחות, הניסוי בקבוצת ראיונות ביצוע: 1 לוח

  190  ........................................................  פרטים, הניסוי בקבוצת ראיונות ביצוע: 2 לוח

  192  ..  )באחוזים( המלאי אוכלוסיית, מגדר לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 1 לוח

 המלאי אוכלוסיית, משפחתי מצב לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 3 לוח

  194  ...........................................................................................................  )באחוזים(

 המלאי אוכלוסיית, לעבודה הכניסה מועד לפי, המרכז מטעם בפעילויות השתתפות: 5 לוח

  195  ...........................................................................................................  )באחוזים(
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  הקדמה: 'חלק א

  

  מבוא. 1

  התכנית אורות לתעסוקה 1.1

 תכניתה. ת לתעסוקה היא תכנית נסיונית לשילוב מקבלי הבטחת הכנסה בעבודהאורו

התכנית  2007בדצמבר ו, ב באזורים בהם זו פעלה"את תכנית מהל 2007באוגוסט החליפה 

במבחן מקבלי גמלת הבטחת הכנסה החייבים  הופנותכנית ל. הורחבה לאזורים סמוכים

  .אלובאזורים  חדשים שהגישו תביעה לגמלה מופניםתעסוקה ו

. ב"בתקנות התכנית אורות לתעסוקה הוכנסו מספר שינויים בהשוואה לתכנית מהל

  :המרכזיים שבהם הם

 45מופנים עד גיל : מופנית למבחן תעסוקה במסגרת התכניתההגדרת האוכלוסייה ) א

מחויבים להשתתף בתכנית לתקופה של  50-45מופנים בני ; מחויבים להשתתף בתכנית

שלאחריה באפשרותם לבחור אם להמשיך להתייצב למבחן תעסוקה במסגרת , חודשיים

ומעלה פטורים מהשתתפות בתכנית  50בני ; התכנית או להתייצב בשירות התעסוקה

  . ומתייצבים בשירות התעסוקה

למשתתפים שהתחילו  מענק: התמדה בעבודה מתן תמריצים כספיים למשתתפים בגין) ב

או למשתתפים מועסקים שהגדילו את שכרם ₪  850ולה על לעבוד ושכרם החודשי ברוטו ע

לאחר שנה ) המצטבר(והסכום המרבי , בתשלומים ניתןהמענק . לפחות₪  850-החודשי ב

  .₪ 4,200- מגיע ל

קביעת הרווחים של החברות בעיקר על : שינוי המודל הכלכלי של החברות המפעילות) ג

) שכר גבוה יותר למשך זמן ארוך יותרבעבודות בעלות , כלומר(בסיס השמות איכותיות 

  .פי החיסכון בתשלום הגמלה-ופחות על

בעלי מוגבלויות רפואיות , אקדמאים, עולים: קבוצות 4מסלולי טיפול מיוחדים עבור ) ד

הפעלת המסלולים המיוחדים מותנית באישור של . ובעלי ותק רב במערכת הבטחת הכנסה

פרטים מסלולים אלו ועל הופעלו  רםטבתקופה בה נערך המחקר . מנהלת התכנית

  . חלה חובת התייצבות בהיקף של שעה אחת בשבועקבוצות משתייכים לה
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  ת המחקרומטר 1.2

לאמוד את ; לבחון את השינוי בדפוס הפנייה למערכת הבטחת הכנסההן  המחקרת וטרמ

, מבחינת תעסוקה, ההשפעה של התכנית על מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהופנו לתכנית

לבחון את דפוסי ההשתתפות של המופנים  ;קבלת גמלת הבטחת הכנסה והמצב הכלכלי

לעמוד על הערכת המשתתפים ו; לתכנית בפעילויות מקדמות תעסוקה מטעם המרכזים

ממצאי המחקר מיועדים לתרום לתשתית העובדתית . לגבי תרומת התכנית עבורם

  . תשתשמש את מקבלי ההחלטות בבואם לדון על עתיד התוכני

  

  אוכלוסיית המחקר 1.3

 :לבין זרם התובעיםלתכנית  זכאים שהופנובמסגרת המחקר נעשתה הבחנה בין מלאי ה

אשר נמצאו  המתגוררות באזורי ההרחבה של התכניתמשפחות כוללת  מלאיאוכלוסיית ה

כוללת משפחות מכל אוכלוסיית הזרם ; 2007זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה בנובמבר 

ת גמלהגישו תביעה לש, )ב וגם אזורי ההרחבה"אזורי מהל(עלת התכנית האזורים בהם פו

 -  ההבחנה בין המלאי והזרם מהותית. 2008פברואר ל 2007ספטמבר ין הבטחת הכנסה ב

ואילו , השפעה בקרב מלאי הזכאים ניכרת בטווח הקצר והבינוניה, מבחינת אופק הזמן

מאפייני  א זו אשר תשפיע עלשפעה בקרב זרם התובעים ניכרת בטווח הארוך והיהה

   .הרחוק הרמות אליהן תתכנס המערכת בעתיד ועל, המלאי העתידי

  

  המחקר גבלותמ 1.4

אלא מתייחס לתכנית כולה , המחקר אינו כולל הערכה של המרכיבים השונים בתכנית

אף שניתוח כזה דרוש , תועלת של התכנית-ניתוח עלותהמחקר אינו כולל . כמקשה אחת

   .נות כוללת בנושא הפעלת תכנית אורות לתעסוקה ברמה ארצית לאורך זמןלהסקת מסק

בתקופה  1.הממצאים מתייחסים לאוכלוסייה מוגדרת ונכונים לתקופה בה נערך המחקר

על מופנים המשתייכים למסלולים המיוחדים ומסלולים ההופעלו  טרםבה נערך המחקר 

, לכשיופעלו המסלולים. שבועהמיוחדים חלה חובת התייצבות בהיקף של שעה אחת ב

עשויה להיות שונה , השפעת התכנית על קבוצת הניסוי ובפרט השפעתה על קבוצות אלו

  .מהממצאים במחקר זה

כלי מדיניות אחרים גם בכאשר בוחנים את משמעות הממצאים יש להתחשב , בנוסף

  :בהקשר זה נציין כי. פעלה אכלכליים בהם הי-ובתנאים המקרו

                                              
את כלל האזורים בארץ כך שמתוך ממצאי המחקר לגבי השפעת התכנית על בהכרח אזורי התכנית אינם מייצגים  1

 .זו תורחב לכלל הארץם וכאשר השפעת התכנית אקבוצת הניסוי לא ניתן לגזור באופן ישיר מה תהיה 
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שנים האחרונות עשויה היתה להשפיע על התוצאות הת שאפיינה את הצמיחה הכלכלי  .א

הירידה המהירה בצמיחה והגלישה כך גם לגבי . וכן באזורי הביקורת שהושגו בתכנית

על שילובם של דורשי עבודה הן באזורי הניסוי והן סביר שהקשתה  2008למיתון בסוף 

ות אלה השפעה עם זאת ייתכן כמובן שהייתה להתפתחוי. באזורי הביקורת

  .באזורי הניסוי ובאזורי הביקורת דיפרנציאלית

, בפרט. עשויה להיות השפעה צולבת של כלי מדיניות אחרים שפועלים במקביל לתכנית  .ב

עתידה להגדיל את , 2008שהוחל ביישומה באוגוסט , תכנית מס ההכנסה השלילי

ההשפעה של ההכנסה הפנויה של עובדים בשכר נמוך ולפיכך עשויה להשפיע על 

שאחת ממטרותיו היא , חוק מס הכנסה שלילי, בפועל. התכנית על הכנסות המשפחה

נכנס לתוקף רק לאחר שהסתיימו ,  עידוד השתלבות בעבודה והרחבת היקף המשרה

 .ולפיכך ממצאי המחקר אינם מושפעים מהחלת החוק, הראיונות עם התובעים

שהפכה במהלך  2יים הטבעייםהמתודולוגיה של מחקר זה נשענת על גישת הניסו  .ג

. העשור האחרון למקובלת מאוד בכלכלה ובפרט בתחום ניתוח תוכניות תעסוקה

ה בה ניתן להסיק מידהשיטת קביעת קבוצת הטיפול וקבוצת הביקורת משפיעה על 

, מאחר שאזורי הניסוי לא נבחרו באופן מקרי. מסקנות לגבי אזורים נוספים

אזורי הניסוי לא ניתן להסיק באופן ישיר מה מהממצאים לגבי השפעת התכנית ב

 . תהיה השפעת התכנית באזורים אחרים בארץ

  

  מבנה הדוח 1.5

תיאור עבודת השדה והסבר על הליך , המחקר תמתודולוגימוצגת , בחלק זה 2 פרקב

  . ההתאמה של קבוצת הביקורת לקבוצת הניסוי

מציג ממצאים  'וחלק ג של הדוח מציג ממצאים המתייחסים למלאי המופנים 'חלק ב

מוצגים  תחילה: חלקים אלו מאורגנים באופן זההבהפרקים . המתייחסים לזרם התובעים

מאפיינים דמוגרפיים וכן מאפיינים שהם בגדר  –מאפייני הרקע של המופנים לתכנית 

דפוסי שני הפרקים שלאחר מכן מציגים נתונים על ; המשאבים או חסמים לתעסוק

 לאן המתייצבים לעומת הואפי - בפעילויות במסגרת התכניתות השתתפהתייצבות והה

קבלת סיוע מהמרכז , אלו שהתייצבו במרכזים שלמטעם המרכז  הפעילויות, מתייצבים

פרקים ה; התרומה של רכיבים שונים בתכניתלצורך השתתפות בפעילויות אלה והערכת 

                                              

 Imbens, G. W. and J. M. Wooldridge, 2008, "Recent developments in the Econometrics of Projectראו  2

Evaluation", DP3640, August, IZA, .  
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, עבודה ברמת הפרטהשפעת התכנית על תעסוקה ושכר מהערכה של שלאחר מכן כוללים 

פרק ב; ברמת המשפחה ,הכנסהעל הועל קבלת גמלת  ,מצב התעסוקהשפעתה על כן הו

הממצאים העיקריים מדווחים לפי המפעיל בכל אחד מהאזורים בהם פועלת , וסףנ

כולל נתוני ממצאים מהמעקב אחר אוכלוסיית מזרח האחרון בחלקים אלו פרק ההתכנית ו

  .ירושלים שהופנתה לתכנית

נעשה ניתוח על בסיס נתונים מנהליים  21 בפרק. כולל נתונים ועיבודים משלימים' לק דח

ממערכת הבטחת הכנסה שמטרתו לאמוד את השפעת התכנית על דפוס התביעה באזורי 

השוואה בין שינויים על פני זמן בדפוס התביעה באזורים בהם פועלת  ידי- עלהניסוי 

. פוס התביעה באזורי הביקורת ובשאר אזורי הארץהתכנית לבין שינויים על פני זמן בד

על שיעור המופנים שנשארו במערכת ושיעור המועסקים מוצגים נתונים מנהליים  22 בפרק

   .בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת באוכלוסיית המלאי, בקרבם

  

  מתודולוגיה. 2

  מערך המחקר 2.1

ים אנשים למוסד לביטוח בכל יום פונ. מערכת הבטחת הכנסה הינה מערכת דינאמית

חלקם תובעים חדשים שלא קיבלו גמלת הבטחת , הלאומי ומגישים בקשה לקבלת גמלת

הכנסה בעבר וחלקם תובעים חוזרים שיצאו מהמערכת לפרק זמן מסוים וכעת מבקשים 

המערכת פרטים שהשתלבו בעבודה והכנסותיהם יוצאים מבכל יום , במקביל. לחזור אליה

. תנאי הזכאות מסיבות שונותבה בגמלה ופרטים שאינם עומדים עוד גבוהות מהסף המזכ

ואלו שנכנסים אליה אינם יוצאים ממנה לאחר תקופה , לא כל התובעים נכנסים למערכת

  . קצובה

. אפיקיםכמה בעל מערכת הבטחת הכנסה אורות לתעסוקה עשויה להיות השפעה תכנית ל

מלאי  - כאים לגמלת הבטחת הכנסהשוהים במערכת פרטים שנמצאו ז בכל נקודת זמן

משום שהטיפול שמקבלים פרטים אלו במסגרת התכנית שונה מזה . הזכאים לגמלה

לתכנית ישנה יש לבחון האם , שמקבלים פרטים המטופלים בשרות התעסוקה הממשלתי

חשוב לבחון האם לתכנית , בפרט. השפעה על התוצאות של פרטים הנמנים על קבוצת זו

  .  מהמערכתיציאתם השתלבותם בעבודה ועל  ישנה השפעה על

 מתהווה לאורך זמן כהצטברות של תובעים הנכנסים למערכת מלאי השוהים במערכת

משום שתביעתם של פרטים המתגוררים באזורים בהם . ובניכוי אלו שיוצאים ממנה

יש לבחון האם לתכנית ישנה השפעה על , פועלת התכנית מטופלת במרכזי התעסוקה

  :להשפעה על זרם התובעים שני מרכיבים .זרם התובעיםבקרב  התוצאות
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שינוי במספר הפונים : למערכת הבטחת הכנסה) תביעה(השפעה על דפוס הפנייה  .1

יש לבחון האם בעקבות הפעלת התכנית חלו שינויים  .ושינוי במאפייני הפונים

ים בדפוס התביעות שהוגשו לביטוח הלאומי בקרב האוכלוסייה המתגוררת באזור

      .בהם פועלת התכנית

 . השפעה על הפונים שתביעתם מטופלת במסגרת התכנית .2

השפעת התכנית , למרות שמספר התובעים בכל חודש קטן ביחס למלאי השוהים במערכת

על זרם התובעים תקבע במידה רבה את המגמה לאורך זמן ואת הרמות אליהן תתכנס 

ה של התכנית על זרם התובעים יש על מנת לאמוד את ההשפע. המערכת בטווח הרחוק

  .ל חודש מצומצם יחסיתמשום שמספר התובעים בכלצבור תובעים על פני מספר חודשים 

השפעת התכנית במהלך שישה חודשים מורכבת מהשפעתה על מלאי , לשם המחשה

דוח זה .  הזכאים בתחילת התקופה ומהשפעתה על זרם התובעים במהלך ששת החודשים

עוסק ' ג חלק, עוסק במלאי הזכאים' ב חלק. בי ההשפעה שצוינו לעילמתייחס לכל מרכי

   .עוסק בדפוסי הפנייה למערכת הבטחת הכנסה' ד בחלק 21פרק בזרם התובעים ו

השוואה בין ההערכה של השפעת התכנית על מלאי הזכאים ועל זרם התובעים מבוססת על 

ניסוי נאמדת כהפרש בין השפעת התכנית על קבוצת ה. קבוצת ביקורתלקבוצת הניסוי 

  . מדדי התוצאה בקבוצת הניסוי לבין אותם המדדים בקבוצת הביקורת

כמו (התכנית מטפלת בפרטים ולכן השפעת התכנית נבחנת ביחס לתוצאות ברמת הפרט 

, משום שהזכאות לגמלת הבטחת הכנסה נקבעת ברמת המשפחה, ואולם) תעסוקה ושכר

     ).קבלת גמלה והכנסותכמו (משפחה ות ברמת הגם ביחס לתוצאהשפעת התכנית נאמדת 

ההערכה של השפעת התכנית על דפוסי הפניה למערכת הבטחת כוללת השוואה בין דפוסי 

השוואה בין כן הפנייה לגמלה באזורי הניסוי לבין דפוסי הפנייה לגמלה באזורי הביקורת ו

. שאר אזורי הארץדפוסי הפנייה לגמלה באזורי הניסוי לבין דפוסי הפנייה לגמלה ב

הבחינה נעשתה על בסיס נתונים מנהליים משום שלא ניתן לאתר ולפנות לפרטים 

שהחליטו לא להגיש תביעה לגמלה בגלל התכנית אשר היו מגישים תביעה אילולא הופעלה 

  . התכנית באזור מגוריהם

  

  קבוצת הניסוי 2.2

ועדה מקצועית שהוקמה  ייד-על נבחרו  - האזורים בהם פועלת התכנית -  אזורי הניסוי

פעלה עד היא הורחבה התכנית לאזורים הסמוכים לאזורים בהם  2007בדצמבר . לצורך זה

 . אז
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  האזוריםהמפעיל והיישובים שנכללים בכל אחד מ, אזורי הניסוי: 1לוח 
אזור 
  ניסוי

  יישובים באזור הניסוי  מפעיל
  אזורי ההרחבה  ב"אזורי מהל

  אשקלון) 2(חצי   לון ושדרותאשק) 1(חצי  IWS  אשקלון
  חדרה 

  
כפר , ת'ג-באקה, אור עקיבא, חדרה  נס'אג

  כרכור-פרדס חנה, ערערה, קרע
, נתניה, כפר פינס, ה"בסמ

  עין עירון
  ירושלים) 2(חצי   ירושלים) 1(חצי   אמין ירושלים 

עין , נצרת עלית) 2(חצי   נצרת עלית) 1(חצי , נצרת  ב"אגם מהל  נצרת 
  מאהל

  

בשל , כן-כמו.  אינם מייצגים בהכרח את כלל הארץ האזורים שנבחרו, יתן להתרשםכפי שנ

ותובעי לאורך כל תקופת המחקר סגור היה  שדרות מרכז התעסוקה בעיר ,המצב הבטחוני

קבוצת הניסוי אינה , לפיכך. גמלת הבטחת הכנסה באזור זה הופנו ללשכת התעסוקה

  . העיר נמנית על אזורי השילוב בחוקש אף כוללת משפחות המתגוררות בשדרות על

בהן גילו של לפחות אחד מבני הזוג אינו עולה על משפחות אוכלוסיית המחקר כוללת רק 

 .בתכנית ףשתתלהבת ימחואינן  45משפחות בהן שני בני הזוג מעל לגיל זאת משום ש, 45

חייבים  שני בני הזוג, אלא אם אחד מבני הזוג פטור מכך, במשפחות של זוגות נשואים

  .  בנות זוגם/אוכלוסיית המחקר כוללת מופנים ובני, לפיכך. לעמוד במבחן תעסוקה

  
  משפחות, אוכלוסיית הניסוי ביישובים בהם פועלת התכניתהתפלגות : 2לוח 

  זרם  מלאי  
N 2,483  1,655  
%  100  100  

  17  8  אשקלון 
  --  --  שדרות

  16  6  ה"מועצה אזורית בסמ
  14  39  ין עירוןע, כפר פינס, נתניה

  22  6  מערב ירושלים
  10  24  מזרח ירושלים

  18  --  נצרת
  2  5  נצרת עילית 
  2  12  עין מאהל

  

  מלאי הזכאים באזורי הניסוי

 ,אורות לתעסוקה באזורי ההרחבה של התכניתמתגוררות משפחות הכולל הזכאים  מלאי

זכאיות לגמלה  יוה ,תבעו גמלת הבטחת הכנסה בעילת דורש עבודה או שכר נמוךאשר 

הסיבה העיקרית  .מרכזי התעסוקה במסגרת התכניתטיפול בהופנו לו 2007בחודש נובמבר 

באזורי ההרחבה של  כוללת רק משפחות המתגוררותהנחקרת  מלאיקבוצת השלכך 

היא שחלק גדול מהמשפחות במלאי שמתגוררות באזורים בהם פעלה תכנית  התכנית

שנשארו , סביר להניח שלמשפחות אלו .ב"ת מהלב טופלו בעבר במסגרת תכני"מהל

. יותר לטיפול' קשות'מאפיינים שונים ובפרט שהן , 2007במערכת גם לאחר אוגוסט 
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" חדש"אנו בוחנים מלאי , על מנת לאמוד את השפעת התכנית אורות לתעסוקה, לפיכך

  .2007אשר הופנו לתכנית בדצמבר , הכולל משפחות המתגוררות באזורי ההרחבה

למעט  ).מדגם שכבתי(מדגם אקראי בכל אזור בו פועלת התכנית  לאי נערךאוכלוסיית המב

המשפחות מספר  .המדגם כלל למעשה את כל האוכלוסייה, נתניה ומזרח ירושלים

מופיעים , לפי האזור בו הם מתגוררים, המופנות לתכנית ומספר הפרטים הנמנים עליהן

  .  3בלוח 

  
  משפחות ופרטים, גם של קבוצת הניסויהמופנים לתכנית במד: 3לוח 

  משפחות  פרטים
2,748  2,075  כ"סה
  אשקלון  201  246

1,267  1,040  נתניה/ה"בסמ
  )מערב(ירושלים  141  192
 )מזרח(ירושלים   255  373
 עין מאהל/עילית נצרת 438  670

  

  זרם התובעים באזורי הניסוי

אורות  ורים בהם פועלת התכניתבאזתגוררות כולל את כל המשפחות המ זרם התובעים

שבה נצבר זרם  התקופהבמהלך  תביעה לגמלת הבטחת הכנסהלתעסוקה שהגישו 

ישנן עילות . שהגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסהתובע הוא מי  .התובעים לצורך המחקר

משפחות אוכלוסיית המחקר כוללת רק . ים ממבחן תעסוקהתובעאשר פוטרות את ה

המחייבות עמידה , )גמלת השלמת הכנסה(ודה או שכר נמוך תובעות בעילת דורש עב

שבה נצבר זרם התובעים לצורך המחקר נפרשה על פני שישה  התקופה .במבחן תעסוקה

הורחבו האזורים בהם פועלת  תקופה זובמהלך . 29.2.08-הועד  1.9.07 -מה ,חודשים

פעלה בעבר תכנית ורים בהם אזהמתגוררים בכוללת תובעים  כך שקבוצת הניסויהתכנית 

  : של התכנית אורות לתעסוקה הרחבההאזורי תובעים המתגוררים בו ב"מהל

בהם החלה לפעול התכנית אורות תובעים באזורים : 1.12.07-ועד ה 1.9.07-מה .1

ירושלים המזרחית וחלקים מירושלים , אשקלון - )פרט לשדרות( 1.7.07-לתעסוקה ב

  )ב"רי מהלאזו(נצרת ונצרת עילית , חדרה, המערבית

פרט (בעים באזורים בהם פועלת התכנית אורות לתעסוקה תוכלל ה: 1.12.07-מה .2

, נתניה, ה"יישובים במועצה האזורית בסמ, חדרה, ירושלים, אשקלון - )לשדרות

   .)ב ואזורי המיצוי"אזורי מהל( נצרת עילית ועין מאהל, נצרת

התובעים  מספר. פרטים 2,215המונות משפחות  1,655 זרם התובעים בקבוצת הניסוי כולל

    .4מופיעה בלוח  לפי חודש התביעה בקבוצת הניסוי
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  משפחות ופרטים, תובעים בקבוצת הניסוי לפי חודש התביעההתפלגות זרם ה: 4לוח 

 חודש התביעה משפחות פרטים
2,215  כ"סה  1,655
278 213  '07ספטמבר 
 '07אוקטובר  265  327
 '07נובמבר  242 334
  '07דצמבר  289 377
 '08ינואר  356 487
 '08פברואר  301 412

  

  קבוצת הביקורת 2.3

מערך המחקר מבוסס על אמידה של ההפרש בין מדדי תוצאה בקבוצת הניסוי לבין אותם 

בסעיף זה נציג . קבוצת השוואה שהותאמה לצורך זה - מדדי התוצאה בקבוצת ביקורת

  . תהביקור בקצרה מהי השיטה בה נבנתה קבוצת

מחקר ההערכה באזורים ששימשו להוצאת הביקורת הקבוצת הביקורת נבחרה מאותם 

בוצת ק תהתאמשל הליך בכל אזור בוצע  .ב ובאותה שיטה של זיווג"של תכנית מהל

ממערכת הבטחת הכנסה רשימה של משתנים מנהליים  על בסיסביקורת לקבוצת הניסוי 

קבוצת הביקורת למשפחה מקבוצת הניסוי הזיווג של משפחה ב .של המוסד לביטוח לאומי

  ).על פי מדד קרבה המבטא את מידת הדמיון(נעשה לפי מידת הדמיון בערכי משתנים אלו 

קבוצת הביקורת שנבחרה אינה מייצגת את האוכלוסייה באזורי הביקורת או את 

 אלא נבחרה בקפידה על מנת להשיב על, האוכלוסייה באזורי הארץ שאינם נכללים בניסוי

 3".?זו היתה מטופלת בשרות התעסוקה אילומה היה קורה לקבוצת הניסוי "השאלה 

  .להלן יםפרטים על השלבים בהליך הבנייה של קבוצת הביקורת מופיע

  

  בחירת אזורי הביקורת 

כלכלית מחוץ לאזורי -עבור כל יישוב באזורי הניסוי נמצא יישוב דומה מבחינה סוציו

  . רי הניסוי ואזורי הביקורת שהותאמו להםמופיעים אזו 5בלוח . הניסוי

  

  לפי אזור, הישובים באזורי הניסוי והישובים באזורי ההשוואה שהותאמו להם: 5לוח 
  ישובים באזורי ההשוואה  ישובים באזורי הניסוי

                                              
יעור המועסקים בקבוצת כאשר מדווח על ש, לדוגמה. את הנתונים על קבוצת הביקורת יש לפרש בהתאם להגדרה זו 3

יש לפרש נתון זה כשיעור המועסקים בקבוצת הנסוי במועד זה אילולא פעלה התכנית באזורי , הביקורת במועד מסוים
  .הניסוי
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  באר שבע, אשדוד  אשקלון
  באר שבע, רחובות, חיפה  ירושליםמערב 
  חיפה, יבנה, גדרה, טבעון רייתק,  יקנעם עילית  נתניה, אור עקיבא, חדרה

  כרון יעקביז, רמלה, רחובות, נס ציונה, לוד  כפר פינס, עין עירון, כרכור-פרדס חנה
  טייבה, טירה, פחם-אל-אום, קלנסווה  ה "בסמ, ת'ג-באקה ,כפר קרע, ערערה

  נהריה, כרמיאל, יקנעם עילית  נצרת עילית
 ,נין'סח, טמרה, טייבה, אעבלין, דיר חנא, ש'ג  עין מאהל, נצרת

  כפר יאסיף, שגור, שפרעם

  

הקריטריון שהנחה את בחירת אזורי הביקורת היה השגת דמיון מרבי בינם לבין אזורי 

  :הניסוי במאפיינים הבאים

 ושיעורים באוכלוסייה מספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה 

 ושיעורים באוכלוסייה מספר מקבלי דמי אבטלה  

 וכלוסייהושיעורם בא מספר דורשי עבודה  

 שיעור המשתכרים עד שכר המינימום  

  שכר ממוצעהשיעור המשתכרים מעל פעמיים  

 שיעור המופנים לתכנית מסך המועסקים באזור  

 שיעור המופנים לתכנית מסך המחפשים עבודה באזור  

 שיעור היוממות  

  ענפי תעסוקההמועסקים לפי התפלגות  

 של האוזר והמתגוררים בוכלכלית -רמה סוציו 

 וה שוק עבודה מתחרה לאזור הניסוייקורת לא יהואזור הב 

 

נציין כי הוחלט מראש שלא להתאים ביקורת למופנים ממזרח ירושלים בשל מאפייניהם 

שצוינו  םעל פי הקריטריוני קבוצה זוהקושי לאתר אזור ביקורת שיתאים להייחודיים ו

, לפיכך. ירבמערב הע היהודים םביקורת רק לתושביבאזור ירושלים הותאמה . לעיל

  . בניתוח המשווה בין הניסוי לביקורתכללו לא נתושבי מזרח ירושלים 

המחקר עקב אחר השינויים שחלו לאחר , לגבי מופנים המתגוררים במזרח ירושלים

על מנת לבחון האם המגמות , הכנסות ועוד, קבלת גמלה, הפעלת התכנית באשר לתעסוקה

הממצאים על . חרים בהם פועלת התכניתדומות או שונות מאלו שנמצאו באזורים הא

והממצאים על ' בחלק ב 10 מלאי המופנים המתגוררים במזרח ירושלים מופיעים בפרק

  .  'בחלק ג 19 זרם התובעים ממזרח ירושלים מופיעים בפרק

כדי לאמוד את  )רגרסיה לוגיסטית(נבחר מודל הסתברותי בכל יישוב באזורי הניסוי 

מופנים המשפחות וי כפונקציה של מאפיינים שונים עבור כל ההסתברות להשתתפות בניס
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המתגוררות  משפחות הזכאיםועבור כל המתגוררות ביישוב זה הניסוי  קבוצתל ותשייכה

ערך  זקףנמשפחה על בסיס המודל שנאמד לכל . ההשוואהמאזורי  יישובים שנבחרוב

 משפחהולכל , propensity score - שתתפות בניסויחזויה לההמציין את הסתברות ה

  .דומהלהשתתפות  הסתברות חזויה משפחות בעלותבניסוי נבחרו באזורי ההשוואה 

  

  הצבת תנאי סף למשתני הזיווג

עבור כל משפחה מקבוצת הניסוי נבחרו משפחות , בכל אחד מהיישובים מאזורי הניסוי

ים המתגוררות ביישוב שהותאם ליישוב בו היא מתגוררת ומקיימות תנאי סף שמבטיח

  .דמיון בין המשפחות לפי שורה של מאפיינים

נקבע  וכן) Propensity score( שתתפותחזויה לההסתברות העל בסיס ההוגדרו תנאי סף 

בין  איםשהפרש הגיל, למשל. שההפרשים במשתנים מסוימים לא יהיו גדולים מסף מסוים

 מקבוצת רהשנבחרה עבו הפרטים המזווגים להם במשפחהבניסוי לבין  פרטים במשפחה

  .5יהיו ילדים עד גיל  משפחותי התאו שלש, שנים 10ביקורת לא יעלה על ה

  

  Mahalanobis Metric Matching - זווג בשיטת ההתאמה

הסתברות יחס לפי הקרבה בעל  תפוטנציאליביקורת  ןשה משפחותלאחר שנבחרו מספר 

הם נמדד המרחק משתנים שעל פינבחרו , שהוצבותנאי סף בהתאם לו שתתפותחזויה להה

באמצעות מדד המכונה (ביקורת קבוצת הניסוי ובקבוצת הב משפחותי תבין כל ש

עבור כל משפחה מקבוצת ). לפי שורה של משתנים קרבהבטא את מידת ההמ סמהלנובי

משפחות  3נבחרו עד , מבין המשפחות בקבוצת הביקורת המקיימות את תנאי הסף, הניסוי

ששימשו המשתנים  .לשורה של משתנים ביחסביותר  ההדמיון הגדול בעלות מידתשהן 

  :היו זהבתהליך 

   אזור 

   הזוג-בתגיל גיל התובע ו  

   מין התובע  

   זוג/יחיד: מצב משפחתי של התובע  

   עלייה:  

  אינו עולה/עולה -

  שנת עלייה -

  לא עובד/עובד :ההפניבמועד התעסוקה  
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 הזוג חייבים במבחן תעסוקה או רק אחד מהם-שני בני 

 ילדים : 

 אין ילדים/יש -

 ילדים כולל' מס -

  גיל הילד הצעיר -

   היסטוריה במערכת הבטחת הכנסה:  

  הבטחת הכנסה במערכת מספר חודשים מצטבר -

  מערכת הבטחת הכנסהלה האחרונה כניסהחודשים שחלף מהמספר  -

   היסטוריה תעסוקתית:  

 3מהלך של ובחודשים  12הגדול ביותר בפרק זמן של עבודה החודשי  מספר -

  )2006-2004( שנים

-2004השנים  3-בממוצע לחודש עבודה בשנה ב( שכר מעבודה הגבוה ביותר -

2006( 

   הכנסה משפחתית בעת השהות במערכת  

  הכנסה משפחתית מעבודה -

 הכנסה משפחתית כוללת -

  

  תוצאות הליך ההתאמה בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת

תגוררת באזור הביקורת למרבית המשפחות בקבוצת הניסוי נמצאה משפחה דומה המ

  .6מופיעות בלוח  התאמהתוצאות הליך ה. המתאים

  
  )מספרים מוחלטים(המשפחות והפרטים בניסוי שיש להם קבוצת ביקורת : 6לוח 

  זרם  מלאי  
  פרטים משפחות  פרטים משפחות  

  2,215  1,655  2,748  2,075  )כ"סה(ניסוי 
  1,825  1,401  2,263  1,743  עם ביקורת, ללא מזרח ירושלים     
  122  92  112  77  ללא ביקורת, ללא מזרח ירושלים     
  268  162  373  255  מזרח ירושלים      

 

 נמצאה  )פרטים 2,263(מקבוצת הניסוי מופנות  משפחות 1,743 -ל: בקבוצת המלאי

לא ) פרטים 112( משפחות שאינן מתגוררות במזרח ירושלים 77-ל; ביקורת מתאימה

משפחות  255-ל ;אזורי הביקורתמאפיינים דומים המתגוררת ב נמצאה משפחה בעלת

 .רתולא הותאמה ביק )פרטים 373(המתגוררות במזרח ירושלים מופנים 
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 נמצאהמקבוצת הניסוי ) פרטים 1,825(משפחות תובעות  1,401 -ל: בקבוצת הזרם 

שאינן מתגוררות במזרח ) פרטים 122(משפחות תובעות  92 -ל; מתאימה ביקורת

 162 -ל; ת מאפיינים דומים באזורי הביקורתבעל משפחה הלא נמצאשלים ירו

 .המתגוררות במזרח ירושלים לא הותאמה ביקורת) פרטים 268(משפחות תובעות 

 

   שאלון 2.4

המחקר מתבסס על נתונים ממערכת המידע של המוסד לביטוח לאומי ועל נתונים שנאספו 

מתייחס לתקופה שחלפה מחודש וצת המלאי לקבשאלון ה. שאלון מובנהבעזרת בראיונות 

ואילו השאלון , כשמונה חודשים לאחר מועד התביעה—ועד למועד הראיון 2007דצמבר 

כשבעה —לקבוצת הזרם מתייחס לתקופה שחלפה מהגשת התביעה ועד למועד הראיון

, על מאפיינים דמוגרפיים שאלות יםכוללהשאלונים . חודשים לאחר מועד התביעה

 במסגרתהכנסות והשתתפות בפעילות , עסוקהת ,סמים ביחס לשוק העבודהמשאבים וח

השאלון ). בקבוצת הביקורת(או שירות התעסוקה ) בקבוצת הניסוי(מרכזי התעסוקה 

המראיינים הזינו את תשובות ו, הראיונות בוצעו בטלפון. ומוחשב תורגם לערבית ורוסית

          4.המרואיינים ישירות למערכת הראיונות הממוחשבת

  

  עבודת שדה 2.5

 8-כ, 2008לאוקטובר  2008בין אוגוסט  הרואיינ ,הניסוי והביקורת, מלאיקבוצת ה

, הניסוי והביקורת, קבוצת הזרם .אורות לתעסוקה חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית

פי מועד -על, 15.10.08-ועד ה 1.4.08-החל מה, חודשים לאחר הגשת התביעה 7-כ נהרואיי

  . 7הניסוי מוצגים בלוח  עם קבוצתהנפל בראיונות שיעורי . משפחהתביעה של כל ההגשת 

  
  )אחוזים( משפחות ופרטים, הנפל בראיונות של מדגם הנסוי היקף: 7לוח 
  זרם  מלאי  
  פרטים משפחות  פרטים משפחות  

 40 37 34 31  )כ"סה(ניסוי 
 43 39 34 31  עם ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים

 52 49 46 44  זווגים של ניסוי וביקורתצמדים מ
 43 39 63 60  ללא ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים

 34 21 24 22  ללא ביקורת, מזרח ירושלים

 

                                              
  .'בנספח דשאלון  ראה 4
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 בקרב משפחות ו 31%-הנפל בקרב כלל הרשומות בניסוי עומד על כ: בקבוצת המלאי -

. זהים קורתהנפל בקרב רשומות בניסוי שהותאמה להן בישיעורי . בקרב פרטים 34%

נוסף על הנפל בביצוע הראיונות עם הרשומות המזווגות בקבוצת הניסוי קיים נפל 

. ביצוע ראיון עם הביקורת שהותאמה-בראיונות של הצמדים המזווגים שמקורו באי

 .  בקרב פרטים 46%-בקרב משפחות ו 44%הנפל המצטבר עומד על 

 40%- בקרב משפחות ו 37%על  הנפל בקרב כלל הרשומות בניסוי עומד: בקבוצת הזרם 

 39%-עומד על כ בקרב רשומות בניסוי שהותאמה להן ביקורתהנפל . בקרב פרטים

-בקרב משפחות ו 49%הנפל המצטבר עומד על . בקרב פרטים 43%-בקרב משפחות ו

 .  בקרב פרטים 52%

  . 8 התפלגות הסיבות העיקריות לנפל מופיעה בלוח

  

  באחוזים מתוך כלל הפרטים המופנים  , קבוצת הניסויהסיבות העיקריות לנפל ב: 8 לוח
מלאי זרם  
כ"סה 100 100
60 66   רואיינו
 רואיינולא  34 40
 לא נוצר קשר        23 23
20 15   לא אותר                     
  נוצר קשר        11 18
סרוב                       7 7

 

 כשני שליש מהם לא אותרו . מהמופנים 23%-לא נוצר קשר עם כ: בקבוצת המלאי

לא היה מענה או (טלפונית וחלק קטן מהם אותרו טלפונית אולם לא נוצר עימם קשר 

מהפרטים המופנים נוצא קשר אולם לא בוצע ראיון מלא  11%עם ). שהתובע לא נמצא

כן היו מופנים שאמרו שאינם יכולים -כמו, מספר קטן של הראיונות היו חלקיים(

מהמופנים במדגם הניסוי סרבו  7%רק ). חלקם בשל בעית שפה, ראיין כלללהת

 . להתראיין

 רובם המכריע לא אותרו טלפונית . מהתובעים 23%לא נוצר קשר עם : בקבוצת הזרם

לא היה מענה או שהתובע (וחלק קטן מהם אותרו טלפונית אולם לא נוצר עימם קשר 

 7%רק . קשר אולם לא בוצע ראיון מלאמהפרטים התובעים נוצא  18%עם ). לא נמצא

  . מהתובעים סרבו להתראיין
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  ושיטת השקלול השל הטי הבדיק 2.6

ובנוסף לכך לא לכל הרשומות שרואיינו , משום שלא כל אוכלוסיית המחקר רואיינה

היה צורך לבחון האם , בקבוצת הניסוי רואיינה הרשומה המזווגת להן בקבוצת הביקורת

אם . מות שרואיינו שונים מהמאפיינים של רשומות שלא רואיינוהמאפיינים של הרשו

פיהם -ובפרט במאפיינים המתואמים עם המדדים שעל, נמצא כי ישנם הבדלים במאפיינים

יש לשקלל את הרשומות שנכללות בניתוח על מנת , נאמוד את השפעת התכנית

אוכלוסייה שהאומדנים שמתקבלים לא יהיו מוטים והממצאים אכן יתייחסו לכלל ה

  . הנחקרת

השתמשנו בנתונים מנהליים כדי לבחון האם קיימים הבדלים במאפיינים של הרשומות 

  ).נפל(שרואיינו והרשומות שלא רואיינו 

  

  

השוואה של המאפיינים בקרב משפחות שרואיינו לבין המאפיינים של משפחות : 9 לוח
  במלאי וזרם , שלא רואיינו

  זרם  מלאי  
 לא רואיין  רואיין  ןלא רואיי  רואיין  
n 983  760  720  681  
  ***35.4  34.1  37.2  37.2  גיל

  *38.6  33.9  ***34.1  45.0  עולה 
  ***9.5  4.0  ***11.1  6.1  יוצא אתיופיה

  **17.0  21.5  ***33.0  22.7  ערבי
  ***52.4  44.4  *75.7  79.5  יש ילדים

  *2.6  2.4  ***2.7  2.4  מספר ילדים 
  7.2  6.8  ***6.5  7.5  גיל הילד הצעיר

 3-ממוצע חודשי עבודה מרבי ב
    1השנים שלפני ההפניה לתכנית

6.4  5.0***  5.3  5.3  

 3-ממוצע שכר מרבי בעבודה ב
  2השנים שלפני ההפניה לתכנית 

1,656  1,476**  1,797  1,949  

  24.2  21.1  ***41.25  56.1  מועסקים
  ***43.2  51.5  ***50.7  68.3  אישה יחידה 

  22.0  22.9  ***12.4  7.4  גבר יחיד
  ***34.8  25.6  ***37.0  24.3  זוג נשוי

  33.9  34.6  36.6  36.4  גיל בן הזוג
ממוצע חודשי עבודה מרבי של בן 

השנים שלפני ההפניה  3-הזוג ב
  לתכנית

0.2  0.2  0.9  0.5  

ממוצע שכר מרבי בעבודה של בן 
השנים שלפני ההפניה  3-הזוג ב
  לתכנית

29  63  272  137*  

  18.1  22.8  12.5  10.9  עסקיםבני זוג מו
ב בקרב "שני בני הזוג בעילת מהל

  זוגות 
61.6  52.7  36.4  30.4  

  23.2  27.7  32.2  34.5ב עד גיל "שני בני הזוג בעילת מהל
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  בקרב זוגות 45
 NA NA  ***989  1,336  הכנסה משפחתית מעבודה
  833  816  ***1,187  1,576  הכנסה משפחתית כוללת

          
צטבר במערכת מספר חודשים מ
  הבטחת הכנסה

50.6  45.6**  74.9  66.2**  

  --  --  1.87  1.85  )מלאי(כניסה 
מספר החודשים שחלף מהיציאה 

  )זרם(האחרונה מהמערכת 
--  --  29.2  33.6**  

  20.0  18.3  ***14.4  9.6  אשקלון
  23.3  24.3  8.9  7.0  ירושלים המערבית

  34.9  31.7  53.6  57.6  חדרה
  21.7  25.7  23.1  27.8  נצרת

*p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  ;NA נתון חסר  
לאחר מכן נבחר , השנים שלפני ההפניה לתכנית 3תחילה ניסכם מספר החודשים שהתובע עבד בכל שנה במהלך   1

  . 0הבלתי מועסקים קבלו ערך . כולל אלה שלא עבדו, המספר הגדול ביותר ואז חושב הממוצע על פני כל המופנים
השנים שלפני ההפניה לתכנית חושב ממוצע השכר על פני כל  3סיס השכר החודשי הגבוה ביותר במהלך על ב 2

  .0הבלתי מועסקים קבלו ערך . כולל אלה שלא עבדו, המופנים
  

משפחות שלא רואיינו לעומת בין ישנם הבדלים מובהקים , ביחס לחלק מהמאפיינים

הסתברות לחישוב נו מודל לוגיסטי אמדעל מנת לשקלל את המדגם . משפחות שרואיינו

  .)ראיון( ההשבה

להשבה בקרב מופנים המתגוררים בתחומי נמוכה בקרב משפחות מצאנו הסתברות : מלאי

זאת לעומת שאר (מאהל -ה וכן בקרב ערבים מהיישוב עין"המועצה המקומית בסמ

. השבה נמצאה גם בקרב משפחות עולים מאתיופיהלהסתברות נמוכה ). האזורים

נמוכה בקרב משפחות של זוגות עם ילדים אולם גבוהה בקרב היא סתברות להשבה הה

להשבה בקרב מופנים נמוכה בקרב פרטים מצאנו הסתברות גם . חד הוריות משפחות

מאהל -ה וכן בקרב ערבים מהיישוב עין"המתגוררים בתחומי המועצה המקומית בסמ

נמוכה היא ת להשבה בקרב עולים נמצא כי ההסתברוכמו כן ). זאת לעומת שאר האזורים(

. ההסתברות להשבה קטנה ,ככל שהעולה חדש יותר - וכי היא מתואמת עם שנת העליה

ההסתברות להשבה נמוכה . בקרב עולי אתיופיה הסתברות ההשבה היתה נמוכה במיוחד

יתר . הוריות-היא גבוהה בקרב נשים חד אולם) גברים או נשים(ים יחידים מופנבקרב 

, תעסוקה, ההבחנה בין עולה לותיק, מין, ובכלל זה גיל - ם ששימשו בבדיקההמאפייני

מספר חודשים מצטבר במערכת הבטחת הכנסה ומשך הזמן שחלף , הכנסה מעבודה

  .לא נמצאו מתואמים עם ההסתברות להשבה - מהכניסה האחרונה למערכת

ים בקרב משפחות מצאנו כי ההסתברות להשבה היתה נמוכה בקרב תובע: זרם

ההסתברות ). זאת לעומת שאר האזורים(המתגוררים בנתניה וגבוהה בקרב ערבים מנצרת 

להשבה היתה גבוהה בקרב משפחות עם ילדים וירדה ככל שמספר הילדים גדול יותר או 

גבר או אישה (הסתברות ההשבה בקרב משפחות של יחידים . גיל הילד הצעיר קטן יותר

הסתברות , בקרב משפחות של זוגות. שפחות של זוגותגבוהה ביחס למ) עם או ללא ילדים
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, בקרב פרטים. ההשבה היתה גבוהה יותר במשפחות בהן גילו של בן הזוג היה גבוה יותר

למעט עולי אתיופיה , מצאנו כי הסתברות ההשבה נמוכה יותר בקרב המתגוררים בנתניה

. פיה היתה נמוכהההסתברות להשבה בקרב עולי אתיו, מחוץ לנתניה. המתגוררים בעיר

אולם היא גבוהה יותר בקרב תובעים , ההסתברות להשבה נמוכה בקרב תובעים נשואים

ההסתברות להשבה יורדת ככל שמספר הילדים גדול יותר או גיל הילד . נשואים עם ילדים

ההבחנה בין , מין, ובכלל זה גיל - יתר המאפיינים ששימשו בבדיקה. הצעיר קטן יותר

מספר חודשים מצטבר במערכת הבטחת הכנסה , הכנסה מעבודה, סוקהתע, עולה לותיק

לא נמצאו מתואמים עם ההסתברות  -  ומשך הזמן שחלף מהיציאה האחרונה מהמערכת

  .להשבה

קבענו משקלות כך שרשומות בעלות , על מנת לייצג נאמנה את אוכלוסיית המחקר

הרשומות שרואיינו מאפיינים ששכיחותם באוכלוסייה גבוהה מאשר שכיחותם בקרב 

התפלגות המשתנים . תקבלנה משקל גבוה מאשר רשומות בעלות מאפיינים אחרים

  .בקרב כלל המופנים ובקרב מופנים שרואיינו לפני השקלול ולאחריו, המנהליים

  

  מאפיינים של מופנים בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת  2.7

ובכלל זה את אומדן  ,הביקורתמנת לתקף את ההשוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת -על

ם בקבוצת פרטיההמאפיינים של בדקנו האם , ההשפעה של התכנית על המדדים השונים

בדיקה זו נערכה  .ם בקבוצת הביקורת שהותאמה להפרטיהניסוי דומים למאפיינים של ה

נתוני המוסד לביטוח לאומי : בקרב הצמדים המזווגים על בסיס שני מקורות נתונים

  .נתונים מתוך הראיונותורך הזיווג ששמשו לצו

  

  מלאי המופנים

  )באחוזים(פרטים , מלאי, נבחרים בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת םמשתני: 10לוח 
  ביקורת  ניסוי  
N 2,263  2,263  

      **:רצף אחרון בהבטחת הכנסה
  13  13  חודשים 3עד          
  18  18  חודשים  4-12         
  33  35  שיםחוד 12-60         
  37  33  חודשים+   61        

  53  50  **השנים האחרונות 3-לא עבד כלל ב
  4.2  4.5  *** השנים שלפני ההפניה לתכנית 3-ממוצע חודשי עבודה מרבי ב

  ₪ 1,098  ₪ 1,216  *** השנים שלפני ההפניה לתכנית 3-ה בממוצע שכר מרבי בעבוד
  41.6  41.5  )2007נובמבר (שיעור מועסקים  

  ₪ 1,121  ₪ 1,185  )***  2007נובמבר ( הכנסה משפחתית ממוצעת מעבודה
  ₪ 1,335  ₪ 1,375  )*2007נובמבר (הכנסה משפחתית ממוצעת מכל המקורות 

  70  70  אישה :מגדר
      *:גיל



  

 

 33

      18-24  4  5  
      25-34  30  30  
      35-44  52  49  

        +45  13  16  
  49  49  נשוי: מצב משפחתי

  82  82  18לדים מתחת לגיל י
  8.9  8.8  יוצא אתיופיה

  26  26  מ"יוצא ברה
  34  34  ערבי

      ):מספר שנות לימוד(השכלה 
      0-8  19  22  
     9-11  28  26  

       12  33  32  
    +13  20  19  

      :םייציאלנחסמים פוט
  27  26  1ידיעה מועטת של עברית

  16  12  **2מיעוט השכלה
  37  38   3כולת לעבודמגבלות על הי

  47  41   ***4ריחוק משוק העבודה
  40  40  12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5ילד מתחת לגיל 

p<0.10* ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01                  
  יכולת מועטה או מועטה מאם בשיחה ובכתיבה בשפה העברית 1
  תיכוני או ממוסד אקדמי -ס על"ל ביהתעודת סיום ש, וגם ללא תעודת בגרות שנות לימוד 0-8 2
) GHQומעלה במדד  10ציון (או סיכון גבוה לבעיות רגשיות /ו,מגבלות על היכולת לעבוד על רקע מצב הבריאות 3  3

  או קבלת קצבת נכות
  אי תעסוקה במהלך חמש השנים שקדמו לקבלת הגמלה או יותר 4

  יסוי זהה לזה שבקבוצת בקרב קבוצת הנבמועד ההפניה לתכנית שיעור המועסקים

בהכנסה המשפחתית הממוצעת מעבודה ישנם הבדלים קטנים  ).41.5%( הביקורת

 .במועד ההפניה לתכנית ובהכנסה המשפחתית הממוצעת של כלל הזכאים

  עומקהמבטא את , אחרון במערכת הבטחת הכנסההרצף הנמצא הבדל בהתפלגות 

שנים  5-ת הניסוי נמצאו למעלה משיעור קטן יותר של מופנים בקבוצ. מערכתב תלותה

 .  )בקבוצת הביקורת 37%לעומת  33%( במערכת הבטחת הכנסה

 גיל, מגדר(מאפיינים הדמוגרפיים בין שתי הקבוצות מבחינת ההבדלים  ולא נמצא ,

נמצא הבדל בשיעור הפרטים המרוחקים משוק ). מצב משפחתי וגיל הילדים, מוצא

מופנים שלא היו מועסקים שיעור ה: שכלהשיעור הפרטים מעוטי הבהעבודה וכן 

במהלך חמש השנים שקדמו למועד ההפניה או זמן רב יותר נמוך יותר  בקבוצת הניסוי 

ושיעור הפרטים מעוטי ההשכלה בקבוצת , בקבוצת הביקורת 47%לעומת  41% -

 .בקבוצת הביקורת 16%לעומת  12%וי הוא סהני
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   זרם התובעים
  )אחוזיםב(,  פרטים, זרם, קבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתב ם נבחריםמשתני: 11לוח 

  ביקורת  ניסוי  
N 1,824  1,824  

      :**מערכת הבטחת הכנסהיציאה אחרונה מ
  44  39  שנים 5-לפני יותר מ         
  20  24  שנים 1-5לפני          
  16  14  חודשים 4-12לפני          
  20  23  החודשים שקדמו לתביעה 3-ב         

      :***בטחת הכנסהזמן מצטבר במערכת ה
  39  34  חודשים 0         
  16  15  חודשים 12 -1         
  10  8  שנים 1-2         
  19  19  שנים 2-5         
  16  24  שנים 5-יותר מ         

  46.3  48.4  השנים האחרונות 3-לא עבד כלל ב
  4.3  4.3  התביעה מועדלו קדמהשנים ש 3-חודשי עבודה מרבי במספר ממוצע 
 ₪ 1,572  ₪ 1,511  השנים שלפני התביעה 3-מקסימלי בעבודה בהשכר הממוצע 

  22.4  22.6  שיעור מועסקים
  ₪ 425  ₪ 474  )כלל התובעים(מעבודה  ההכנסה ממוצע 

  ₪ 720  ₪ 729  הכנסה ממוצעת
  59  60  אישה :מגדר
      :גיל
      18-24  15  18  
      25-34  36  40  

      35-44  40  38  
        +45  9  5  

  47  46  נשוי: מצב משפחתי
  68  *70  18ילדים מתחת לגיל 

  7.3  7.5  יוצא אתיופיה
  27  26  מ"יוצא ברה

  33  26  ערבי
      ):***מספר שנות לימוד(השכלה 

      0-8  13  15  
     9-11  23  22  

       12  38  35  
    +13  26  28  

      :םייציאלנחסמים פוט
  26  30  ידיעה מועטת של עברית

  12  10  מיעוט השכלה
  30  35  **מגבלות על היכולת לעבוד 

  34  34  ריחוק משוק העבודה
  38  37  12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5ילד מתחת לגיל 

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 וא כמעט וה 22.6%עמד על בקבוצת הניסוי במועד הגשת התביעה  שיעור המועסקים

-אחוז התובעים שלא עבדו כלל ב .)22.4%( זהה לשיעור המועסקים בקבוצת הביקורת

 46.3%בקבוצת הניסוי לעומת  48.4%(השנים שקדמו למועד התביעה דומה מאד  3

  ).בקבוצת הביקורת
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 התפלגות המדדים המבטאים את יחס לבבין קבוצת הניסוי והביקורת הבדלים  ונמצא

בקבוצת הניסוי יש שיעור גדול יותר של תובעים . הכנסההקשר למערכת הבטחת 

יותר של תובעים  מעט גדולושיעור  ,ששהו תקופות ארוכות במערכת הבטחת הכנסה

משום . מועד התביעהבשלושת החודשים שקדמו ליצאו ממערכת הבטחת הכנסה ש

, שלתכנית עשויה להיות השפעה שונה בהתאם למידת הזיקה למערכת הבטחת הכנסה

  . להתייחס להבדלים אלו כאשר אומדים את השפעת התכנית יש

 ניסוי מבוגרת מעט מקבוצת קבוצת ה: ישנם הבדלים קטנים במשתנים הדמוגרפיים

, שיעור דומה של עוליםבשתי הקבוצות . נמוך יותר של ערבים וכוללת שיעור ,הביקורת

בקרב קבוצת מוגבלים תובעים השיעור ה. ושיעור דומה של עולים יוצאי אתיופיה

אין הבדלים ביחס לחסמים  ).30%(גבוה משיעורם בקבוצת הביקורת ) 35%(הניסוי 

מיעוט השכלה או ריחוק משוק , עומס טיפול בילדים(הפוטנציאליים האחרים 

  ).העבודה

ניתן . מנתונים אלו ניתן ללמוד על טיב ההתאמה בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת

ממוצע ההכנסה , ין שתי הקבוצות באשר לשיעור המועסקיםלהסיק כי קיים דמיון רב ב

כפי שעולה מהנתונים , מעבודה והכנסה במועד הגשת התביעה ובאשר לכושר השתכרותם

  .   השנים שקדמו למועד התביעה 3-על תעסוקה ב

נמצאו  ה ממועד התביעה ועד למועד הראיון וכיהראיון כלל שאלות על תעסוקציין כי נ

ר התעסוקה המדווח לבין שיעור התעסוקה כפי שעולה מהנתונים בין שיעוים פער

   :המנהליים

 היהלתכנית שיעור המועסקים במועד ההפניה , פי נתוני ביטוח לאומי-לעבעוד ש, במלאי

 41.7%מהראיונות עולה כי  ,41.5%-ועמד על כ זהה בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת

בקבוצת  37.5%לך חודש דצמבר לעומת בקבוצת הניסוי היו מועסקים במה מופניםמה

   ;)א מופיע בלוחותל(הביקורת 

שיעור המועסקים לפי טופס התביעה היה כמעט זהה בקבוצת הניסוי בעוד ש, בזרם

מהתובעים בקבוצת  29.2%מהראיונות עולה כי , 22.5%-כובקבוצת הביקורת ועמד על 

א מופיע ל(וצת הביקורת בקב 25.7%הניסוי היו מועסקים במהלך חודש התביעה לעומת 

  ). בלוחות

   :ניתן לייחס לשני גורמים אלוים הבדל

 .5או אי דיוק בדווח בראיונות נתונים המנהליים במערכתאי דיוק ב .1

                                              
  .ולפיכך ייתכנו אי דיוקים בדווח רטרוספקטיבי הפניהחודשים לאחר מועד ה מונההראיונות נערכו כש 5
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חודש ין חודש ההפניה לבאו איבדו את מקום עבודתם עבודה  ומצאחלק מהפרטים  .2

בהתאם , קהבסיוע מרכז התעסוקה או בסיוע לשכת התעסו, באופן עצמאי, הפניהה

    6.לאזור בו הם מתגוררים

הן בקבוצת הניסוי והן , בבדיקה שנערכה מול נתונים מנהליים עולה כי בקרב מרואיינים

דווח (התביעה ההפניה או יש דווח חסר ביחס למצב התעסוקה בחודש , בקבוצת הביקורת

צת הניסוי קבול אי דיוקים בדיווחשאין סיבה ליחס יותר  שוםמ, עם זאת). רטרואקטיבי

ההבדל בין הפערים בדווח על שיעור המועסקים להניח ש יש, קבוצת הביקורתלמאשר 

פניה ושיש ליחסו להשפעת הבמהלך חודש ה של ממש במצב התעסוקה שחל נובע משינוי

ההשוואה , על מנת להימנע מהטיות שעשויות לנבוע מטעויות בדווח רטרואקטיבי .התכנית

זמן הסמוך למועד ב תוצאותביקורת בדוח זה נערכה ביחס לבין קבוצת הניסוי לקבוצת ה

חודשים לאחר מועד התביעה  7-ביחס למלאי ו חודשים לאחר מועד ההפניה 8(הראיון 

  ). ביחס לזרם

  

  וטעות דגימה מובהקותי חישוב 2.8

קובץ של  –נבנו שני קבצים מזווגים לצורך השוואת קבוצת הניסוי עם קבוצת הביקורת 

המתאים ) משפחה(מזווג הפרט ) משפחה(כאשר לכל פרט , של משפחות פרטים וקובץ

  . 'בנספח אערכנו את מבחני המובהקות לפי סוג המשתנה כמפורט . מקבוצת הביקורת

קבוצות בהן מספר התצפיות האפקטיביות הוא קטן -ניתוחים לפי תתי בדוח מופיעים גם

על מנת להזהיר . לטעויות דגימה האומדנים המוצגים בדוח חשופים, במקרים אלו, ולפיכך

-ל 25%שבין הרמות   7סומנו בסוגריים אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות, את הקורא

  .בסוגריים כפולים דווחו 40%-אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות הגבוהות מ. 40%

  

  

  

  

  

                                              
חודש הדגימה ל יםמתייחס הנתונים המנהלייםואילו ) 2007דצמבר (ה הפניאיונות מתייחסים לחודש ההנתונים מהר 6
  ).2007נובמבר (
 .מחושבת על פי טעות הדגימה של האומדן מחולקת באומדן) relative standard error(טעות דגימה יחסית  7
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  מלאי: 'חלק ב

  מאפייני רקע של המופנים לתוכנית. 3

  

  מבוא 3.1

וכן  דמוגרפייםמאפיינים  -מאפייני הרקע של המופנים בקבוצת הניסוי ים בפרק זה מתואר

המשאבים והחסמים שעשויים לסייע או להקשות על השתלבות בעבודה או הרחבת היקף 

בהם נציג ממצאים על התשומות , מאפיינים אלו ישמשו אותנו בפרקים הבאים. התעסוקה

  .במרכזים ונאמוד את השפעת התכנית

. בהן לפחות אחד מבני הזוג הופנה לתכנית משפחות 1,820-לק זה מתייחסים הנתונים בפר

, מתייחס למופנים ובני זוגם' ופניםמ'והמונח , כאמור מי שהגיש תביעה מייצג משפחה

קבלי גמלת בנות זוג של מ/בניומעלה שהם  45גם בני , בכלל זה. פרטים 2,375כ "בסה

ים מהתיצבות במרכזים ויכולים לבצע את שלמעשה פטור, הבטחת הכנסה שהופנו לתכנית

). לאחר חודשיים של התיצבות במרכזים 49-45גילאי (מבחן התעסוקה בשירות התעסוקה 

מאחר שגמלת הבטחת הכנסה היא גמלה משפחתית ואנו בודקים את השפעת , אולם

רוב הניתוחים . כללנו גם את בני הזוג הללו באוכלוסיית המחקר, התכנית על המשפחה

  .ק זה הם ברמת הפרט אך מספר ניתוחים נערכו לפי יחידות משפחתיותבפר

  

  מאפיינים דמוגרפיים 3.2

תחילה נציג מאפיינים ברמת המשפחה וברמת הפרט ונגדיר פרופילים דמוגרפיים שעבורם 

: מובאים נתונים על משפחות המופנים 14-12לוחות ב. נציג מאפיינים נוספים בהמשך

. הרכב המשפחה ומספר הילדים בגילים שונים, הן משתייכות קבוצת האוכלוסייה אליה

הלת התכנית נמ ידי-עלנעשתה בהתאם לתקנות שנקבעו  החלוקה הגילית של הילדים

 16-15הנתונים בלוחות . אורות לתעסוקה לגבי גילי ילדים המזכים בהפחתת שעות

מדווחים הן  הילדים, במקרים של פרטים נשואים, בלוחות אלו. מתייחסים לרמת הפרט

  .בצד הבעל והן בצד האישה
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  מאפייני המשפחות

  )באחוזים(משפחות המופנים לפי הרכב משפחה וקבוצת אוכלוסייה : 12 לוח
  עולה  ערבי  יהודי ותיקכ"סה  
N  1,816  591  472  753  
%  100  33  26  41  

         8***הרכב משפחה
  10  23  27  19  ללא ילדים יחיד
  78  )4(  41  47  עם ילדים יחיד
  ))1((  7  )2(  2  ללא ילדים זוג
  11  66  30  32  עם ילדים זוג

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 33% הן  41%-מהמשפחות ערביות ו 26%, מהמשפחות הן משפחות של יהודים ותיקים

 .משפחות של עולים

 47%  מהמשפחות שהופנו לתוכנית  32%-ו חד הוריותמהמופנים לתוכנית הן משפחות

 .ילדיםמטופלות ב המופנות מהמשפחות 79%-כך ש, עם ילדים ותזוג הן

 19%  ללא ילדים ותהן זוג 2%יחיד ללא ילדים ורק אדם  כוללותמהמשפחות. 

  בקרב הערבים בולט משקל . 78% –בקרב העולים בולט משקל המשפחות החד הוריות

המשפחות  בקרב היהודים הותיקים בולט משקל. 66%--הזוגות הנשואים עם ילדים 

 .זוגות עם ילדים 30%-משפחות חד הוריות ו 41%--) 71%(עם ילדים 

  

משפחות המופנים לפי מספר ילדים בגילים שונים וקבוצת אוכלוסייה : 13לוח 
  )באחוזים(

  עולה  ערבי  יהודי ותיק  כ"סה  

N 1,820  593  474  753  
  89  70  71  79  ***יש ילדים

  1.8  3.6  2.7  2.5  ***ממוצע מספר ילדים      
  60  61  57  59  12יש ילדים מתחת לגיל 

  )2(  11  5  6  ***ילדים 5לפחות       
  25  46  34  34  ***5יש ילדים מתחת לגיל 

  6  25  12  13  ***יש ילדים מתחת לגיל שנתיים
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  דים מספר היל. ילדים 2.5למשפחות עם ילדים באוכלוסיית המחקר יש בממוצע

 ). 1.8(ונמוך בקרב עולים ) 3.6(הממוצע גבוה בקרב ערבים 

                                              

  .18ילדים מתחת לגיל  8
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  דומה בקרב שלוש קבוצות האוכלוסייה 12שיעור המשפחות עם ילדים מתחת לגיל .

אופן גדול ב 12ילדים מתחת לגיל  5שיעור המשפחות הערביות שלהן לפחות , עם זאת

- ו 2%לעומת  11% ,בקרב המשפחות העולות והיהודיות הוותיקותמשמעותי משיעורן 

 .בהתאמה 5%

  הוא  5שיעור המשפחות עם ילדים מתחת לגיל . 5לשליש מהמשפחות ילד מתחת לגיל

בקרב המשפחות היהודיות הוותיקות  34%לעומת  46% –הגבוה ביותר בקרב הערבים 

 .   בקרב המשפחות העולות 25%-ו

 13% עם ילדים שיעור המשפחות . מהמשפחות מטופלות בילד בן פחות משנתיים

 .   6% - משפחות העולותבקרב  ונמוך 25% - ערביםבקרב גבוה שנתיים  מתחת לגיל

  
הוריות -משפחות המופנים לפי מספר ילדים בגילים שונים בקרב משפחות חד: 14לוח 

  )באחוזים(וזוגות עם ילדים 
  זוגות עם ילדים  הוריות-חד  כ"סה  

N 1,431  850  581  
  3.7  1.7  2.5  ***ממוצע מספר ילדים

  90  65  75  ***12יש ילדים מתחת לגיל 
  15  )2(  7  ***ילדים 5לפחות       

  68  26  43  ***5יש ילדים מתחת לגיל 
  34  4  16  ***יש ילדים מתחת לגיל שנתיים

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 1.7, במשפחות חד הוריות מספר הילדים הממוצע נמוך מאשר במשפחות של זוגות  

 .ילדים בממוצע 3.7דים לעומת יל

  לשני שלישים , )90%( 12לרוב המוחלט של משפחות של זוגות יש ילדים מתחת לגיל

ולשליש מהמשפחות יש ילדים מתחת לגיל  5ממשפחות אלו יש ילד מתחת לגיל ) 68%(

הוריות נמוכים יותר ועומדים על -השיעורים המקבילים בקרב משפחות חד. שנתיים

 .בהתאמה 4%-ו 26%, 65%
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  הפרטים מאפייני 

  ) באחוזים(המופנים לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה ומגדר : 15לוח 
  עולה  ערבי  יהודי ותיקכ"סה  
N 2,376  772  762  842  
%  100  33  32  35  

  85  61  62  70  ***נשים
         גיל

24-18  4  5  6  3  
34-25  30  31  29  30  
44-35  53  51  52  55  

+459  13  13  13  12  
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 70% בקרב , 85%בקרב העולים הנשים מהוות . מהפרטים בקבוצת הניסוי הם נשים

 .62%ובקרב היהודים הותיקים  61%הערבים 

  אין  .34-25בגילאי  30%-ו 44-35בגילאי  53%: מהמופנים 83%-כמהווים  44-25גילאי

 .הבדלים משמעותים בין קבוצות האוכלוסייה

  
  )באחוזים(המופנים לפי מצב משפחתי וקבוצת אוכלוסייה : 16לוח 

  עולה  ערבי  יהודי ותיק  כ"סה  
N 2,372  771  761  840  

        ***מצב משפחתי
  9  15  20  14  ללא ילדים יחיד
  70  )3(  32  36  עם ילדים יחיד

  ))1((  5  )2(  3  נשוי ללא ילדים
  20  77  46  47  נשוי עם ילדים

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 83%  הם הורים  36%-הם נשואים ו 47%: 18מהפרטים הם הורים לילדים מתחת לגיל

 .יחידים

 14%  נשואים ללא ילדים 3%הם יחידים ללא ילדים ורק. 

  בקרב העולים ; 77% –בקרב הערבים בולט משקלם של הפרטים הנשואים עם ילדים

בקרב היהודים הותיקים בולט  ואילו, 70% –בולט משקלם של ההורים היחידים 

 .בהתאמה ,32%-ו 46% –ם ימשקלם של נשואים עם ילדים והורים יחיד

  

  

                                              

ומעלה שבחרו  45קבוצה זו אינה מייצגת את בני . 45-מופנים שגילם מתחת לומעלה הם בני זוג של  45המופנים בני  9

  .להשתתף בתכנית באופן וולונטארי
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  פרופילים דמוגרפיים 

כדי לתאר את אוכלוסיית המחקר באופן יעיל ותמציתי ועל מנת לבחון את השפעת 

בנינו פרופיל דמוגרפי , התכנית על משפחות ופרטים בעלי מאפיינים דמוגרפיים שונים

, )עולה, ערבי, יהודי ותיק(ינטגרטיבי הכולל את הרכב המשפחה והקבוצה באוכלוסייה א

איחדנו מספר קטגוריות כך שכל קטגוריה תכלול מספיק . ועבור פרטים כללנו גם מגדר

  . רשומות בכדי להציג ממצאים מהימנים

יג את מצ 17לוח . פרופילים של פרטים 8-של משפחות ופרופילים דמוגרפיים  6 הגדרנו

בבניית הפרופילים המשפחתיים . התפלגות הפרופילים בהתייחס למשפחות וביחס לפרטים

. צורפו גברים יהודיים יחידים ללא ילדים ונשים יהודיות יחידות ללא ילדים לפרופיל אחד

אוכלוסייה אליה יל של זוג נשוי לפי קבוצת הצורפו לפרופ, יהודים וערבים, פרטים נשואים

 .הם משתייכים

  
  

  )באחוזים(פרטים משפחות ו, לפי פרופילים דמוגרפיים מופניםה: 17לוח 
  פרטים, פרופיל דמוגרפי  משפחות, פרופיל דמוגרפי

N 1,816   2,372  
    יחיד    יחיד

  9  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי  13  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי

  6  ה ללא ילדים/יה יחיד/ערבי  7  ה ללא ילדים/יה יחיד/ערבי
  10  הורית יהודיה ותיקה-חד  13  ורית יהודיה ותיקהה-חד
  25  הורית עולה-חד  32  הורית עולה-חד
    נשוי    עם או בלי ילדים זוג

  16  בלי ילדים/זוג יהודי נשוי עם
  11  יהודי נשוי 

  12  יהודיה נשואה 

  19  בלי ילדים/זוג ערבי נשוי עם
  12  ערבי נשוי 

  15  ערביה נשואה 
  

 הוריות עולות-חדילים של המשפחות בולט הפרופיל של משפחות בהתפלגות הפרופ - 

התפלגות הפרופילים של פרופיל זה בולט גם ב .קבוצת הניסוימכלל המשפחות ב 32%

 .הניסויקבוצת מהפרטים ב 25% - היחידים

  

  משאבים וחסמים לתעסוקה 3.3

לסייע בקליטתם  בחלק זה נציג נתונים על אודות מאפיינים אישיים של המופנים היכולים

במסגרת המאפיינים הללו . מאידך) חסמים(בתעסוקה מחד ומאפיינים המקשים על כך 

  : נתייחס למשתנים הבאים
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שליטה במיומנויות שיחה וכתיבה , מקצוע, כגון השכלה, משאבי וחסמי הון אנושי. 1

  והיסטוריה תעסוקתית או ריחוק משוק העבודה , בעברית

  או נפשית /ועל רקע בריאות גופנית ביכולת לעבוד מגבלות . 2

. ננתח את החסמים והעדר החסמים לפי פרופילים דמוגרפיים של המופנים, בנוסף לכך

  . נציג נתונים על תעסוקה במועד הגשת הגמלה לפי הפרופילים הללו, כמו כן

פרט לותק במערכת הבטחת הכנסה שהרי הזכאות , כל הנתונים המוצגים הם ברמת הפרט

  . בעת ברמת המשפחהלגמלה נק

   

  משאבי הון אנושי

  )באחוזים(המופנים לפי ממדים של הון אנושי וקבוצת אוכלוסייה : 18לוח 
  עולה  ערבי יהודי ותיק כ"סה  
N 2,373 771  762  840  

          ***מספר שנות לימוד: 1השכלה 
8-0  20  9  23  28  

11-9  28  31  33  20  
12  33  44  36  20  
+13  19  16  8  32  

          ***ה ביותר/התואר הגבוה/התעודה: 2השכלה 
  18  61  41  41  ב"ס יסודי או חט"תעודת סיום בי/אין תעודה

  33  29  41  34  בגרות/תעודת סיום תיכון
  43  7  7  18  תואר אקדמי/תעודה על תיכונית

  6  )3(  11  7  )מקצוע/השלמת השכלה(תעודה אחרת 
  53  34  48  45  ***יש מקצוע: מקצוע

          ***שליטה בעברית
טובה  תעברית היא שפת אם או יכול

 שיחה וכתיבה  : טובה בשתי המיומנויות/מאד
41  96  13  16  

  42  43  )3(  30  טובה באחת המיומנויות/יכולת טובה מאד
או לכתוב /חוסר יכולת מוחלט לשוחח ו

  בשתיהן") קצת("בעברית או יכולת מעטה 
29  ))1((  44  42  

          ***ריחוק משוק העבודה
  73  19  37  44  במהלך השנה שלפני מועד ההפניהעבד 

השנים אך לא בשנה שלפני מועד  5עבד במהלך 
  ההפניה

16  22  14  11  

  4  12  22  12  השנים שלפני מועד ההפניה 5-עבד קודם ל
  12  55  19  28  לא עבד מעולם

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 19%  שנות  12בעלי  33%-ו, ד ומעלהשנות לימו 13מאוכלוסיית המופנים הם בעלי

 34%-ו, הם בעלי תואר אקדמי או תעודה על תיכונית שאינה אקדמית 18%. לימוד

 .בעלי תעודת בגרות או סיום תיכון
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 ו, שנים 8-למדו לא יותר מ 20%: יכולים להיחשב כמעוטי השכלה 48%, לעומת זאת -

המעידה על השכלה או  למרבית הקבוצה הזו אין תעודה. שנים 11-9נוספים למדו  28%

 .לכל היותר, תעודת סיום חטיבת ביניים

 41% בין אם משום שזו שפת אמם ובין אם משום שרכשו שליטה , שולטים בעברית

שמהן ניתן להסיק גם על יכולת (טובה או טובה מאד במיומנויות השיחה והכתיבה 

ו לא קיימת היא חלשה  א 29%השליטה של , בניגוד לכך). בהתאמה, ההבנה והקריאה

 . כלל

 55%  מדווחים שיש להם מקצוע 45%ואילו , הם מחוסרי מקצועמהמופנים. 

 44%  לעומת זאת. להבטחת הכנסהמועד ההפניה היו מועסקים במהלך השנה שלפני ,

 28%-ולפני מועד ההפניה  שניםהחמש בלא עבדו  12% -מרוחקים משוק העבודה  40%

 .לא עבדו מעולם

 דה רבה בהון האנושי שלהןבדלות זו מזו במיקבוצות האוכלוסייה נ: 

 43%-שנים ומעלה ו 13מהם למדו  32%: רבהון אנושי  ידי-על העולים מאופיינים  

מהם יש  53%-ל; 10הם בעלי תואר אקדמי או תעודה על תיכונית לא אקדמית

. לא עבדו מעולם 12% רק. מועד ההפניהעבדו במהלך השנה שלפני  73%-ו, מקצוע

או רק , אינם מסוגלים כלל 42%: ם הוא מבחינת השליטה בעבריתהקושי שלה

 . או לכתוב בעברית/לשוחח ו, מעט

, שנים ומעלה 13למדו  8%רק : הערבים הם בעלי ההון האנושי המועט ביותר 

הם  66%; )שנים 8-למדו לא יותר מ 23%(לא סיימו תיכון  56%, ולעומת זאת

- ו, נוסף לכך שליטתם בעברית חלשהב. לא עבדו מעולם 55%-ו; מחוסרי מקצוע

 .  או לכתוב בעברית/לשוחח ו, או רק מעט, אינם מסוגלים כלל 44%

 אולם, תיכונית-בעלי השכלה עלנמוך של שיעור  נמצא היהודים הוותיקיםבקרב  

 .שנים 8למדו לכל היותר  9%רק . שנות לימוד 12בעלי  של - 44% –שיעור גבוה 

שלפני מועד מהם היו מועסקים במהלך השנה  37%-ו; יש מקצוע) 48%(מחציתם ל

 .  כמובן שאין להם קושי במיומנויות פשוטות בעברית. ההפניה

  

  מגבלות על היכולת לעבוד על רקע בריאותי

                                              

שנות לימוד לכן  11- רבים מהם סיימו תיכון ב. מ לשעבר השלימו את לימודיהם בארץ מוצאם"רבים מעולי ברה 10

שנות  13השלימו  33%ת הממצא כי רק תיכונית אינו סותר א-מהם תואר אקדמי או תעודה על 43%- הדווח כי ל

  .   לימוד או יותר
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מדדים של מגבלות על רקע בריאות גופנית ונפשית היכולים להשפיע על  4מוצגים  19בלוח 

  .השתלבות בתעסוקה

נכות או מגבלה גופנית שמגבילה את היכולת , קיום מחלה: ודהסוג המגבלה ביחס לעב. 1

או תקופות שבהן האדם אינו מסוגל לעבוד /סוג העבודה ו, לעבוד מבחינת מספר השעות

  . כלל

מגבלות על בסיס התשובות  3מגבלות ועד  0-דרגות החל מ 4סולם בן : מספר המגבלות. 2

  .1במדד 

 ההמדד המשולב מורכב מארבע. ות והתחתונותליקויים בתפקודן של הגפיים העליונ. 3

, ג"ק 5הרמת ונשיאת חפץ במשקל , מידת הקושי בהתכופפות וקימה בחזרה: פריטים

פעילות ידיים עדינה כגון , משיכת חפץ והרמת ידיים מעל הראש לשם הורדת חפץ ממדף

 3ועד ) לא קשה( 0-דרגות החל מ 4הקושי בכל פעולה מדורג על פני סולם בן . הרמת סיכה

  .וציון גבוה משקף קושי רב יותר, 12-0הציונים במדד המשולב נעים בין ). לא יכול בכלל(

 GHQ (General Health-נמדד באמצעות שאלון ה: סיכון לבעיות רגשיות. 4

Questionnaire)  כל הזמן(השאלון בודק את תדירותן . פריטים 12בנוסחו המקוצר הכולל ,

חוסר , לחץ, של תחושות שליליות כגון הרגשת דיכאון) בכלל לא, לפעמים, לעיתים קרובות

הנאה מפעילות יומיומית ויכולת , ושל תחושות חיוביות כגון יעילות ותרומה, ערך עצמי

מצבים שליליים כל הזמן או לעיתים קרובות הוגדר  3-0דיווח על . התמודדות עם בעיות

 9-7דיווח על , הוגדר כסיכון בינוני מצבים 6-4דיווח על , כסיכון נמוך לבעיות רגשיות

  .מצבים הוגדר כסיכון גבוה מאד 12-10ודיווח על , מצבים הוגדר כסיכון גבוה

  
, לפי מספר וסוג המגבלות על היכולת לעבוד מסיבות בריאותלתכנית המופנים :  19לוח 

בוצת ולפי ק, ומדד סיכון לבעיות רגשיות ליקויים בתפקוד הגפיים העליונות והתחתונות
  )באחוזים(אוכלוסייה 

  עולה ערבי יהודי ותיק  כ"סה  
N 2,376  772  762  842  

          סוג המגבלה
  35  48  42  41  ***מגבלה מבחינת מספר שעות העבודה

  37  51  49  45  ***מגבלה מבחינת סוג העבודה
  30  43  39  37  ***מגבלה מבחינת תקופות של חוסר יכולת לעבוד כלל

          ***מספר המגבלות
0  52  47  48  59  
1  5  8  )2(  6  
2  10  12  9  8  
3  33  33  41  27  

      )***ציון במדד המשולב(ליקויים בתפקוד הגפיים העליונות והתחתונות 
0 59  57  56  65  

3-1  18  21  15  16  
5-4  12  12  16  9  

12-6  11  10  13  10  
         ***(GHQ)ציון במדד סיכון לבעיות רגשיות 
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  58  27  42  43  סיכון נמוך    3-0
6-4  30  26  39  25  
9-7  18  16  26  13  

  4  8  16  9  סיכון גבוה מאד  12-9
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 לעומת . מהמופנים אין מגבלות על רקע מצב בריאותם ביכולת העבודה שלהם 52% -ל

הן מבחינת סוג העבודה , הן מבחינת מספר שעות העבודה –מגבלות  3יש  33%- ל, זאת

 .הן מבחינת תקופות שבהן הם אינם מסוגלים לעבוד כלל בשל בעיות בריאותו

  45% –המגבלה השכיחה ביותר היא מבחינת סוג העבודה. 

 י ציונם במדד "עפ, אין ליקויים בתיפקוד הגפיים העליונות והתחתונות 59%-ל

 . )6-12ציון סכם ( הם בעלי ליקויים חמורים 11%אך , המשולב

 נמצאו  27%אולם , נמצאו כבעלי סיכון נמוך לבעיות רגשיות) 43%(מופנים המ רבים

 . אפילו סיכון גבוה מאד 9%, כבעלי סיכון גבוה

 בעלי חסמים רבים יותר הם הערבים עולה כי , גם במישור התיפקוד הפיזי והנפשי

-בהשוואה ל, מגבלות על היכולת לעבוד 3הם בעלי  41%. מהעולים והיהודים הותיקים

  .מהיהודים הותיקים 33%-ם ומהעולי 27%

מיעוט (במסגרת המחקר איננו מנסים לעמוד על הגורמים והסיבות לחסמים שהוגדרו 

ההגדרות והצגת ). ריחוק משוק העבודה ועומס טיפול בילדים, מגבלות בריאות, השכלה

ביחס לממדים שעשויים להיות מתואמים  מופניםהנתונים על החסמים נועדו לאפיין את ה

חשוב לציין גם כי , יתר על כן 11.להשתלב בעבודה או להרחיב את היקף התעסוקה עם קושי

למשל ריחוק משוק העבודה וגם מגבלות בריאות , קיים מתאם בין החסמים השונים

                .מתואמים עם מיעוט השכלה

  

  חסמים ומשאבים לתעסוקה

ה של הפרופילים אנו מנתחים את סוגי החסמים והמשאבים לתעסוק 22-20בלוחות 

יש לציין שהמשאבים בהגדרתם בפרק זה אינם זהים להעדר . הדמוגרפיים השונים

, כך למשל. אלא משקפים חוזקים של המופנים, להוציא טיפול בילדים קטנים, חסמים

שנות לימוד ואין לו תעודות המעידות על השכלה  0-8השכלה מוגדרת כחסם כאשר לפרט 

החסם של ריחוק משוק העבודה מוגדר ; שנות לימוד 13+ טכאשר לפר –וכמשאב , נוספת

                                              
אנו בוחנים האם נמצאו הבדלים בתשומות , דפוסי ההשתתפות והפעילות במסגרת התכניתב העוסק 5בפרק  11

 .בהתאם לממדים אלו
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 - ואילו המשאב , כולל מי שלא עבד מעולם, תעסוקה במשך למעלה מחמש שנים-כאי

  . שקדמה למועד ההפניהמוגדר כתעסוקה במהלך השנה  -קירבה לשוק העבודה 

  
  )יםבאחוז(פרטים , שיעור בעלי חסמים בקרב פרופילים דמוגרפיים שונים:  20לוח 

 0-8  הפרופיל
שנות 
 1לימוד

מגבלות על  3
היכולת לעבוד או 

סיכון גבוה לבעיות 
רגשיות או קבלת 

  2קצבת נכות

 5-לא עבד ב
השנים 
שקדמו 
  להפניה

עומס 
טיפול 

בילדים 
  2קטנים

  41  40  37  13  כ"סה
           יחיד

  0  35  46  8  ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי. 1
  ))6((  66  39  22  ילדים ללאה /יחידה /ערבי. 2
  32  28  36  )5(  הותיק היהודי חד הורית. 3
  23  6  26  6  עולה חד הורית. 4
           עם או ללא ילדים נשוי

  65  41  49  15  יהודי נשוי . 5
  66  56  29  11  יהודיה נשואה . 6
  65  46  53  23  ערבי נשוי . 7
  61  84  38  19  ערביה נשואה . 8

   תוגם ללא תעודה המעידה על השכלה נוספ  1
   12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5יש לפחות ילד אחד  מתחת לגיל    2
  

 )באחוזים(פרטים , שיעור בעלי משאבים בקרב פרופילים דמוגרפיים שונים: 21לוח 
                                  הפרופיל     

  
+13 

שנות 
  לימוד

ללא מגבלות על 
ולת לעבוד היכ

מסיבות בריאות 
  פשיתנגופנית  או 

עבד בשנה 
שקדמה 
  להפניה

ללא ילדים 
מתחת 

  5לגיל 

  59  44  29  19  כ"סה
  100  35  21  18  יחיד

  100  47  23  26  ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי. 1
  94  19  22  18  ילדים ללאה /יחידה /ערבי. 2
  68  55  25  14  הותיק היהודי חד הורית. 3
  77  87  47  39  עולה חד הורית. 4
          םעם או ללא ילדי נשוי

  35  35  22  19  יהודי נשוי . 5
  34  27  39  12  יהודיה נשואה . 6
  35  34  15  )5(  ערבי נשוי . 7
  39  )7(  16  )7(  ערביה נשואה . 8

  

 37%. למופנים יש חסמים אישיים שונים שיכולים להקשות על השתלבותם בתעסוקה 

 40%; תימגבלות ביכולתם לעבוד על רקע מצבם הבריאו 3מהמופנים מדווחים על 

יש ילדים  41%-ל; מרוחקים משוק העבודה מבחינת ההיסטוריה התעסוקתית שלהם

 ).20לוח ( 13%שיעור מעוטי ההשכלה עומד על . קטנים

 עבדו  44%. לחלק מהמופנים יש משאבים היכולים לסייע להם בהשתלבות בתעסוקה

שנות  13(+הם בעלי השכלה על תיכונית  19%; למועד ההפניהבמהלך השנה שקדמה 

; לעבוד בשל סיבות של בריאות גופנית או נפשית המגבל לא דווחו על 29%-ל; )לימוד
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, אינו משאב לתעסוקה, המאפיין האחרון. )21לוח ( 5דים מתחת לגיל אין יל 59%-ל

 .ביחוד עבור נשים, אולם הוא מבטא העדר חסם מרכזי

 מספר  וסוגי החסמים  מופנים הנמנים עם הפרופילים השונים נבדלים זה מזה מבחינת

 . והמשאבים שלהם לתעסוקה

 מגבלות שדווחו על  בוהשיעור ג ידי-על מאופיינים  -) 1פרופיל ( יחידים יהודיים

שנות  0-8יש בקרבם שיעור נמוך של בעלי , מנגד. )46%(בריאות על יכולתם לעבוד 

  ).22%(שנות לימוד מאידך + 13מחד ושיעור גבוה יחסית של בעלי ) 8%(לימוד 

 שיעור  ידי-על מאופיינים  -) 2פרופיל ( עם או בלי ילדים גברים ונשים ערבים יחידים

השנים  5-ושיעור גבוה של מופנים שלא עבדו ב) 22%(שנות לימוד  0-8גבוה של בעלי 

  ).66%(שקדמו למועד ההפניה לתכנית 

 עומס . )55%(קרובות באופן יחסי לשוק העבודה  –) 3פרופיל ( חד הוריות ותיקות

 . הטיפול בילדים הוא קטן ביחס למשפחות של זוגות עם ילדים

 הוריות עולות מאופיינות בשיעור נמוך של מופנות -חד–) 4פרופיל ( חד הוריות עולות

בעלי  39%. שדווחו על חסם בכל אחד מהממדים ובשיעור גבוה של משאבים לתעסוקה

עבדו בשנה שקדמה  87%- ו לא דווחו על מגבלות בריאות 47%, תיכונית-השכלה על

 . עומס הטיפול בילדים הוא קטן ביחס למשפחות של זוגות עם ילדים, כן-כמו. להפניה

 של מופנים שדווחו  בוהשיעור ג ידי-על מאופיינים  –) 5פרופיל ( גברים יהודים נשואים

 .)49%(מגבלות בריאות על יכולתם לעבוד על 

 של מופנות שלא  בוהשיעור ג ידי-על  ותינמאופי –) 6פרופיל ( ותנשוא ותיהודי נשים

ושיעור גבוה יחסית של מופנות שלא ) 56%(השנים שקדמו למועד ההפניה  5-עבדו ב

החסם הבולט המאפיין אותן הוא עומס הטיפול ). 39%(דווחו על בעיות בריאות 

 ). 66%(בילדים 

 0בעלי  23%: יםריבוי חסמ ידי-על מאופיינים  -) 7פרופילים (ערביים נשואים  גברים-

מהם מטופלים בילדים  65%-דווחו על מגבלות בריאותיות ו 53%, שנות לימוד 8

 .  אם כי סביר להניח כי עומס הטיפול מוטל על כתפיהן של נשותיהם, קטנים

 84%--ריחוק משוק העבודה ידי-על מאופיינות  -) 8פרופילים ( ותנשוא ותערבי נשים 

שנות לימוד   0-8מהן בעלי  19%--מיעוט השכלה, ההשנים שקדמו להפני 5-לא עבדו ב

עוד נמצא כי שיעור הנשים הערביות שיש להן . )61%(טיפול בילדיהן הקטנים ומס בוע

 .משאבים לשוק העבודה נמוך בכל אחד מהממדים שנבחנו
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מובאים נתונים על שיעור המועסקים  פרופילים הדמוגרפייםעל מנת להשלים את אפיון ה

   .  לתכנית בקרב כל אחת מהקבוצות במועד ההפניה

  

  2007נובמבר —ההפניה לתכניתעבודה במועד 

  )באחוזים(לפי פרופילים דמוגרפיים  הפניה לתכניתעבודה במועד ה: 22לוח 
  המועסקים %  הפרופיל

  42  כ"סה
    יחיד

  14  ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי. 1
  )13(  ילדים ללאה /יחידה /ערבי. 2
  53  הותיק הייהוד חד הורית. 3
  85  עולה חד הורית. 4
    עם או ללא ילדים נשוי

  35  יהודי נשוי . 5
  25  יהודיה נשואה . 6
  46  ערבי נשוי . 7
  8  ערביה נשואה . 8

 

  ההפניה לתכניתהעולות החד הוריות בולטות בשיעור תעסוקה גבוה מאד במועד – 

 . 53%–גבוה שיעור התעסוקה של יהודיות ותיקות חד הוריות  גם.  85%

  46% –בקרב גברים ערביים נשואים נמצא שיעור תעסוקה גבוה מהממוצע. 

  בלבד 8% – מאדנמוך ים ערביות נשואות נשבקרב  תעסוקהשיעור.   

 

  ותק במערכת הבטחת הכנסה 3.4

מבטא את מידת הזיקה למערכת במערכת הבטחת הכנסה  ברצף האחרוןחודשים מספר ה

 של מופנים שקיבלו גמלה ,הבטחת הכנסהב התלותאו , למערכתהזיקה . הבטחת הכנסה

הם ששהו פרק זמן קצר במערכת  מופנים, לעומת זאת. היא חזקהבמשך תקופה ארוכה 

מופיעה לפי פרופיל דמוגרפי של משפחות  המשתנההתפלגות . זיקה חלשה למערכת בעלי

   23.12בלוח 

  

                                              
גדיר מדד של זיקה למערכת הבטחת הכנסה על מנת לה. חודשים 184-ל 0מקבל ערכים בין  המנהלי ההמשתנ 12

 .מערכתב קטגוריות של ותקנו הגדר
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  )באחוזים( ה"במערכת ה קוהותלפי פרופילים דמוגרפיים  מופניםמשפחות ה: 23וח ל
 3עד   

 חודשים
12-4 
 חודשים

60-13 
 חודשים

 ומעלה 61
 חודשים

 34 34 18 14 כ"סה
       יחיד

 11 23 37 29  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי
 32 34 22 12  ה ללא ילדים/יה יחיד/ערבי
 31 37 16 15  הורית יהודיה ותיקה-חד
 51 33 10 6  הורית עולה-חד
       לי ילדיםעם או ב זוג

 24 33 20 23  בלי ילדים/זוג יהודי עם
 32 40 19 9  בלי ילדים/עם ערביזוג 

  

 במערכת הבטחת הכנסהביותר  רבהותק ההן בעלות  עולות משפחות חד הוריות .

חודשים  60מעל ותק של  הן בעלות גבוה במיוחד של משפחות חד הוריות עולותשיעור 

 .בשאר הפרופילים 11%-32% לעומת 51%--במערכת הבטחת הכנסה

  חודשים 3מהם יש וותק של עד  29% -ל. ועט ביותרהמיהודים יחידים הם בעלי הותק .

 3עד של וותק מהם יש  23%-ל. ים הם בעלי ותק מועט יחסיתיהודיהזוגות גם ה

 .חודשים

 

  המופנים שלא התייצבו במרכזי התעסוקה. 4

  מבוא 4.1

וחדת הכוללת את המופנים שהחליטו לא לבוא בפרק זה אנו עוסקים באוכלוסיה מי

לא "אוכלוסייה זו מוגדרת כאוכלוסיית ה. למרכזים ולא להשתתף בפעילות המרכזים

אשר דיווחו שלא , הלא מתייצבים מוגדרים כזכאים שהופנו למרכזים". מתייצבים

 גם אם קיבלו גמלה לפי נתוני המוסד, אפילו לא לאוריינטציה, התייצבו כלל במרכזים

  .לביטוח לאומי וזאת עד לחודש הראיון שנערך איתם

  : אנו מבחינים בין שלוש אוכלוסיות

 . מתייצבים .1

אלו אנשים שמסיבות שונות שיפורטו בהמשך פטורים : לא חייבים להתייצב .2

  .מהשתתפות במרכזים

 .לא מתייצבים .3
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 המתייצבים והלא מתייצבים בקבוצת הניסוי ומאפייניהם 4.2

לא היו חייבים להתייצב  7%, מהמופנים התייצבו במרכזים 79%ות כי ניתן לרא 24בלוח 

  .  לא התייצבו למרות חובת ההתייצבות שחלה עליהם 14%-ו

  
  )אחוזים(פרטים , התייצבות-התייצבות ואי: 24לוח 

  לא התייצבו  לא חייבים להתייצב  התייצבו  כ"סה
N 2,376 1,860  175  342  
% 100 79  7  14  

  

 כי שיעור הנשים בקבוצת המופנים שלא חייבים להתייצב הוא  25ח ניתן לראות מלו

 .בקרב המתייצבים 70%-בקרב הלא מתייצבים ו 63%לעומת  81%, גבוה

 בהתאמה 46%-ו 44% :חייבים להתייצב צעירים יותראלו שאינם הלא מתייצבים ו 

 .המתייצביםבקרב  31%לעומת  18-34הם בגילאים 

 ו 86%(צב והלא מתייצבים ברובם נשואים עם ילדים המופנים שאינם חייבים להתיי -

 ).  40%(ונשואים עם ילדים ) 43%(והמתייצבים הם ברובם חד הוריים , )בהתאמה 66%

  לעומת  93%( 12בקבוצת המופנים שאינם חייבים להתייצב יש יותר ילדים מתחת לגיל

בקרב הלא  49%לעומת  75%( 5יותר ילדים מתחת לגיל , )ביתר הקבוצות 73%-70%

לעומת  55%(ויותר ילדים מתחת לגיל שנתיים , )בקרב המתייצבים 37%-מתייצבים ו

 ).    בקרב המתייצבים 14%-בקרב הלא מתייצבים ו 23%

  הלא מתייצבים יש יותר ערבים מאשר בקרב שאינם חייבים להתייצב ו מופניםבקרב

המתייצבים יש  בעוד שבקרב, )28%בהתאמה לעומת  46%-ו 53%(בקרב המתייצבים 

 ). בקרב הלא מתייצבים 22%-בקרב הלא חייבים ו 16%לעומת  39%(יותר עולים 

  
  

  )אחוזים(מאפיינים דמוגרפיים של המתייצבים והלא מתייצבים  : 25לוח 
  לא התייצבו  התייצבל לא חייבים  התייצבו כ"סה  
N2,3761,860  175  342  

  63  81  70  70 ***האיש
  :***גיל

  18-24  
  25-34  
  35-44  
  45+  

  
4  

30  
53  
12  

  
3  

28  
56  
12  

  
9  

37  
37  
16  

  
6  

38  
41  
16  

  :***מצב משפחתי
  יחיד   
  +יחיד   
  נשוי   
  +נשוי   

  
14  
36  
3  

47  

  
16  
43  
2  

40  

  
2  
9  
3  

86  

  
14  
15  
6  

66  
  :ילדים

  ***12יש ילדים מתחת לגיל 
  ***5יש ילדים מתחת לגיל 

  
72  
41  

  
70  
37  

  
93  
75  

  
73  
49  
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  23  55  14  18 ***יש ילדים מתחת לגיל שנתיים
  :***סוג אוכלוסייה

  יהודי ותיק   
  ערבי   
  עולה   

  
33  
32  
35  

  
33  
28  
39  

  
30  
53  
16  

  
32  
46  
22  

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi square test  
  
  

  )אחוזים( התפלגות המתייצבים והלא מתייצבים לפי פרופילים דמוגרפיים: 26לוח 
  לא התייצבו  לא חייבים להתייצב התייצבו  כ"סה  
N 2,376 1,860  175  342  
  100  100  100  100  כ באחוזים"סה

  4  1  6  5ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי
  6  3  6  6  ה ללא ילדים/ה יחיד/ערבי
  7  1  12  10  הורי ותיק -חד
  7  6  30  25  הורי עולה -חד

  14  8  11  11  יהודי נשוי
  18  31  9  12  יהודיה נשואה

  15  9  12  12  ויערבי נש
  25  41  10  14  ערבייה נשואה

P<0.01 chi square test  
  

 בקרב  .יהודיות וערביות, רוב המופנים שאינם חייבים להתייצב הם נשים נשואות

מאשר בקרב הלא חייבים והלא ) 30%(המתייצבים יש יותר חד הוריים עולים 

 .)26לוח ( )בכל קבוצה 7%-6%(מתייצבים 

 25%-בקרב היהודיות ו 21%: ם גבוה במיוחד בקרב נשים נשואותשיעור הלא מתייצבי 

 ).27לוח (והוא נמוך במיוחד בקרב חד הוריות עולות , בקרב הערביות

  
  )אחוזים(התייצבות  -התפלגות פרופילים דמוגרפיים לפי התייצבות ואי: 27לוח 

  לא התייצבו  לא חייבים להתייצב התייצבו  כ"סה  
N 2,376 1,860  175  342  
  14  7  78  100  כ באחוזים"סה

  12  1  87  100 ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי
  15  4  81  100  ה ללא ילדים/ה יחיד/ערבי
  10  1  89  100  הורי ותיק -חד
  4  2  94  100  הורי עולה -חד

  18  5  76  100  יהודי נשוי
  21  19  60  100  יהודיה נשואה

  18  6  76  100  ערבי נשוי
  25  21  54  100  ערבייה נשואה

  

  כי אין הבדל משמעותי בין הקבוצות באשר לשיעור האנשים  28ניתן לראות מלוח

בעלי  של יותרשיעור גבוה בקרב המתייצבים והלא מתייצבים  .שנות לימוד 0-12בעלי 

, בקרב המתייצבים 20%(לעומת אלו שאינם חייבים להתייצב +) 13(השכלה גבוהה 

 ).חייבים בקרב הלא 14%בקרב הלא מתייצבים לעומת  16%
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  23%(לעומת המתייצבים ) 64%(בקרב הלא חייבים יש יותר מופנים שלא עבדו מעולם (

המתייצבים יש יותר מופנים שעבדו בשנה שלפני בקרב , מנגד). 35%(והלא מתייצבים 

ייתכן שהם התייצבו משום שהם רואים עצמם בעלי סיכוי למצוא ). 48%(התביעה 

מעניין כי גם בקרב הלא . פלטו משוק העבודהשכן עבר זמן מועט מאז נ, עבודה

שבכל ) 39%(מתייצבים יש שיעור לא מבוטל של מופנים שעבדו בשנה שלפני התביעה 

הם מעריכים שהם יכולים למצוא עבודה ללא משום שאולי , זאת בחרו שלא להתייצב

  .עזרת המרכז

  
  )אחוזים(מתייצבים והלא מתייצבים יסטוריה תעסוקתית של הההשכלה ו: 28לוח 

 לא התייצבו  לא חייבים להתייצב  התייצבו  כ"סה  
N 2,376 1,860  175  342  
  100  100  100 100  כ באחוזים"סה

  : **השכלה
   0-8   

   9-11  
   12  
   13+ 

  
20  
27  
33  
19  

  
20  
28  
32  
20  

  
16  
29  
41  
14  

  
23  
27  
33  
16  

  :***ריחוק משוק העבודה
  עבד בשנה שלפני התביעה

נים אך הש 5עבד במהלך 
  לא בשנה שלפני התביעה

השנים  5-עבד קודם ל
  שלפני התביעה
  לא עבד בעבר

  
44  
  
16  
12  
  
28  

  
48  
  
16  
13  
  
23  

  
12  
  
13  
10  
  
64  

  
39  
  
16  
11  
  
35  

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi square test  
  

 מבחינת: מציג את התפלגות שלוש הקבוצות לפי דיווח על מגבלות ביכולת לעבוד 29לוח 

כמו כן הוא מציג את . מבחינת סוג העבודה ומבחינת תקופות עבודה, שעות העבודה

התפלגות ארבע הקבוצות לפי מספר המגבלות ולפי מדד הסיכון לבעיות רגשיות שיש לכל 

  13.פרט

  בקרב פרטים שהתייצבו יש יותר אנשים בעלי מגבלה ביכולת לעבוד מבחינת שעות

אשר בקרבם שיעור , לעומת הלא המתייצבים ,)48%(וסוג העבודה ) 44%(העבודה 

 ). בהתאמה 35%-ו 30%(בעלי המגבלות הללו יותר נמוך ובכל זאת הם לא התייצבו 

 63%  35%. בקרב המתייצבים 49%מהלא מתייצבים דיווחו על חוסר במגבלות לעומת 

 .מהלא מתייצבים 22%מהמתייצבים דיווחו על שלוש מגבלות לעומת 

 10%(בקרב המתייצבים ) 12-9(י סיכון גבוה לבעיות רגשיות יש יותר אנשים בעל (

 ).6%(לעומת הלא חייבים והלא מתייצבים 

                                              

  .ראה פרק מאפיינים 13
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המתייצבים והלא מתייצבים לפי מספר וסוג המגבלות ביכולת לעבוד מסיבות : 29לוח 
  )אחוזים(בריאותיות ומדד סיכון לבעיות רגשיות  

לא חייבים   התייצבו כ"סה  
  להתייצב

 לא התייצבו

N 2,3761,860  175  342  
  :סוג המגבלה

  ***מגבלה מבחינת מספר שעות עבודה
  ***מגבלה מבחינת סוג עבודה

מגבלה מבחינת תקופות של חוסר יכולת 
 ***לעבוד כלל

  
41  
45  
  
37  

  
44  
48  
  
39  

  
38  
40  
  
40  

  
30  
35  
  
26  

  :***מספר מגבלות
    0  
    1   
    2  
    3  

  
52  
5  

10  
33  

  
49  
6  

10  
35  

  
58  
2  
6  

35  

  
63  
4  

11  
22  

ציון במדד סיכון לבעיות רגשיות 
)GHQ(14**:  

    0-3   
    4-6  
    7-9  
    9-12  

  
  
43  
30  
18  
9  

  
  
43  
29  
18  
10  

  
  
45  
34  
18  
6  

  
  
45  
32  
17  
6  

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi squre test  

  

  השוואה בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת 4.3

ולהשתתף בפעילויות במרכזים או פנו למרכזים היו מחויבים להתייצב הזכאים בניסוי שהו

 ,הופנו לשירות התעסוקהאשר , ביקורתקבוצת הבלגמלה זכאים פרטים הגם ה. מטעמם

אנו בודקים אם יש  32-30בלוחות  15.היו מחויבים להשתתף בפעילויות בשירות התעסוקה

נת שלוש האוכלוסיות שהגדרנו הבדל בין הפרטים בניסוי לבין הפרטים בביקורת מבחי

  . ומבחינת סיבות הפרטים לאי התייצבותם במרכזים או בשירות התעסוקה

  

שיעור המתייצבים והלא מתייצבים בקרב הפרטים בניסוי ובקרב הפרטים : 30לוח 
  )אחוזים(בקבוצת הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
N 2,268  2,268  

  79  78  התייצבו
  7  7  לא חייבים להתייצב

  14  15  התייצבולא 
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

  

                                              
ככל שערך המבחן גבוה יותר הפרט נחשב בעל סיכון גבוה . 12-ל 0מבחן סיכון לבעיות רגשיות המקבל ערכים בין  14

 .יותר לבעיות רגשיות
לפעילות  לפחות אחד מבני הזוג חייב להתייצב, הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת, בכל משפחה במלאי 15

  .זוג של כאלו שחייבים להתייצב-פי רוב בני-כך שאלו שאינם חייבים להתייצב הם על, במסגרת תכנית
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  ניסוי דומה לשיעור שהתייצבו במרכזי הכי שיעור הפרטים  30ניתן לראות מלוח

 . )78%-79%(בביקורת הפרטים שהתייצבו בשירות התעסוקה 

 זה  כמו כן אין הבדל בין שיעור הפרטים בניסוי שלא היו חייבים להתייצב לבין שיעור

) 15%(ובין שיעור הלא מתייצבים בניסוי , )בשתי הקבוצות 7%(הביקורת  בוצתבק

 ).  14%(לבין שיעור הלא מתייצבים בביקורת 

  
סיבות לאי התייצבות במרכזי התעסוקה ובשירות התעסוקה בקרב כלל הפרטים : 31לוח 

 )אחוזים( בניסוי וכלל הפרטים בביקורת
  ביקורת  ניסוי  
N  2,268  2,268  

  79  78  התייצבו
  7  7  לא חייב להתייצב

  14  15  :לא התייצבו
  6  4  **עובד     
  1  3  **וויתור על גמלה     
  2  2  א זכאיל     
  4  6  16אחר     

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

 

  אין הבדלים משמעותיים בין הסיבות לאי התייצבות של הפרטים השייכים לניסוי

ודווחו ) למרות שהיו חייבים(שיעור האנשים בביקורת שלא התייצבו : רתולביקו

, )4%לעומת  6%(גבוה משיעור זה בקרב הניסוי  שהסיבה לכך היא שהם עובדים

 3%ושיעור האנשים בניסוי שלא התייצבו משום שהחליטו לוותר על הגמלה הוא 

 .בביקורת 1%לעומת 

  
השתתפו והפסיקו , אשר התייצבו פעם אחת הפרטים בניסוי והפרטים בביקורת: 32לוח 

 )אחוזים(ועדיין משתתפים 
  ביקורת  ניסוי  
N 2,268  2,268  

  21  21  לא התייצבו
  79  78  :התייצבו

  0  3  התייצבו פעם אחת והפסיקו     
  22  20  השתתפו והפסיקו, התייצבו     
  57  55  עדיין משתתפים     

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

  

 גם לאחר , וצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורתאין הבדלים בדפוסי ההתייצבות של קב

 .חודשים ממועד ההפניה לתכנית 8-כ

                                              

, יכול ללכת למרכז/לא מוכן,  קשיים בירוקרטים: בקטגוריה זו מקובצות תשובות ששיעור המענה עליהן נמוך 16 

  .'שביתה בשירות התעסוקה וכו
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  השתתפות במרכז בקרב אוכלוסיית הניסוי. 5

  מבוא 5.1

בקרב  חודשים מונהכשבפרק זה נציג נתונים על השתתפות בפעילויות השונות במהלך 

ננתח את דפוסי ההשתתפות לפי מאפיינים . מרכזי התעסוקהמופנים שהתייצבו ב

קיומם או היעדרם של חסמים ומשאבים שונים לתעסוקה , דמוגרפיים של הפרטים

סיוע  –כמו כן נציג נתונים על קבלת שירותים תומכי עבודה . וכניסתם לתעסוקה ועיתויה

לצורך השתתפות  –בתחבורה ומתן סידור לילדים או עזרה כספית במימון סידור כזה 

, לבסוף נציג נתונים על הערכת המשתתפים לגבי צוות המרכז. בפעילויות מטעם המרכז

הניתוחים בפרק זה מתייחסים רק  .קורסים עיונייםו של קורסים מקצועיים םתרומתו

   .לקבוצה שהתייצבה במרכז יותר מפעם אחת

  

תשומות המרכזים ( השתתפות בפעילויות מקדמות תעסוקה 5.2

  )שתתפיםלמ

קבוצת : דפוסי ההשתתפות לפי המאפיינים הדמוגרפיים הבאיםנדווח על תחילה 

ננסה לראות באיזו מידה המשתתפים , לאחר מכן. גיל ומצב משפחתי, מגדר, אוכלוסייה

מבחינת  ,משאבים שלהם לתעסוקהלחסמים או ה אםפעילויות השונות בהתלמופנים 

ולת לעבוד מסיבות בריאות גופנית או נפשית מגבלות ביכ, ריחוק משוק העבודה, השכלה

ננתח את תשומות המרכזים לפי מצב התעסוקה , לבסוף .וותק במערכת הבטחת הכנסה

  .של המשתתפים ומועד התחלת העבודה לגבי המועסקים
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  (%)לפי קבוצת אוכלוסייה , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 33לוח 
 עולה ערבי יהודי ותיק  כ"סה  
N 1,574  510  392  672  

  13  23  23  19   ***מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  54  64  71  62  ***פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות חיפוש /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***עבודה

20  25  29  10  

  16  26  32  24  ***חיפוש עבודה עצמאי
  10  26  10  14  ***ים/ים עיוני/קורס
  )2(  )6(  )3(  3  **י הכשרה מקצועית/קורס

  ))1((  7  )3(  3  ***1שיקום מקצועי
  )2(  7  7  5    ***1שירות בקהילה

          ***מספר הפעילויות
0  26  20  21  34  
1  33  32  25  39  
2  20  20  24  17  

7-3  21  28  30  10  
          2סדנאות/קורסים

  18  44  30  28  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

לא גילאי (שתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים מספר המ  1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. המופנות לקבוצת הביקורת
  .הזה השאלות

קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
  מקצועיים

  

  הפעילות השכיחה ביותר בה השתתפו המרואיינים היא פגישות אישיות עם מתכנן

הפרטים שלא דיווחו על פגישות . 62% –) היועץ התעסוקתי(היעדים התעסוקתיים 

כנראה פגשו את היועץ במסגרת קבוצתית או שפגשו אותו באופן לא אישיות כאלה 

 .קבוע

 24% דיווחו על חיפוש עבודה עצמאי. 

 28% בסדנאות השתתפו  20% .דיווחו על השתתפות לפחות בקורס או סדנה אחת

שיעור ; השתתפו בקורסים עיוניים 14%-ו או מיומנויות חיפוש עבודה/לכישורי חיים ו

 .3% -מקצועי או בשיקום מקצועי  השתתפו בקורס - 3% –נמוך יותר 

 כולל עברית , התחומים העיקריים שנלמדו במסגרת הקורסים העיוניים היו עברית

הקורס . 39% –) או קורס בסיסי במחשבים(חשב והכרת המ, 55% –תעסוקתית 

 8%. האחרון סווג כקורס עיוני מאחר שהוא בגדר אוריינות ואינו מכשיר למקצוע

נוספים למדו  7%-ו, ים בקורסים עיוניים דיווחו כי למדו בקורס לאנגליתמהמשתתפ

 . במגוון קורסים אחרים

  שיעור ההשתתפות של העולים בכל אחת מהפעילויות המיועדות לקידום התעסוקה

. למעט קורסים עיוניים ,נמוך מהשיעור המקביל בקרב היהודים הותיקים והערבים
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, או יותר פעילויות 3-השתתפו ב 10%רק  -ת השתתפו בפחות פעילויו כ הם"בסה

 . אחרותהבשתי הקבוצות  28%-30%-בהשוואה ל

 30% מהערבים השתתפו  44%-כ, בנוסף. פעילויות 3-מהערבים השתתפו לפחות ב

 . אחרותהבקבוצות  30%-18%סדנה אחת לעומת /קורסבלפחות 

  במיון ת מהגברים פחוהנשים השתתפו שלא נמצאו הבדלים בין נשים לגברים פרט לכך

והשתתפו יותר מהגברים בקורסים , )24%לעומת  17%(מקצועי או אבחון תעסוקתי 

 ).'ב בנספח 1ה לוח רא) (11%לעומת  15%(עיוניים 

  34-18לא נמצאו הבדלים מובהקים במספר ובסוג הפעילויות בהן השתתפו גילאי 

השתתפו יותר  34-18שבו גילאי , להוציא שירות בקהילה, 44-35בהשוואה לגילאי 

 ).'ב בנספח 2ראה לוח (בהתאמה , 3%לעומת  8% – 44-35מגילאי 

 ששיעור המועסקים בקרבם גבוה משמעותית ביחס לשאר , הוריים-המשתתפים החד

מהם השתתפו  16%רק : קבלו פחות תשומות במרכזים, 3כפי שמצוין בפרק , הקבוצות

 21%ורק , מהנשואים 23%-לדים ומהיחידים ללא י 33%לעומת , פעילויות 3-לפחות ב

מהמופנים המשתייכים  34%-39%לעומת , קורס אחד/מהם השתתפו לפחות בסדנה

דפוס דומה נמצא גם ביחס למיון או אבחון ). 'ב בנספח 3לוח ראה (לקבוצות אחרות 

 .ושירות בקהילה, קורסים העיוניים, חיפוש עבודה עצמאי, תעסוקתי

  עברו מיון או אבחון מקצועי ) שנות לימוד 0-8(המשתתפים שלהם חסם השכלה

 4ראה לוח , בהתאמה, 17%לעומת  23%(בשיעור גבוה יותר  מעמיתיהם נטולי החסם 

או /שיעור גבוה מהם השתתפו בסדנאות לכישורי חיים ו, בנוסף לכך).  'ב בנספח

 ).  13%לעומת  17%(ובקורסים עיוניים ) 18%לעומת  23%(מיומנויות חיפוש עבודה 
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  )באחוזים(לפי ריחוק משוק העבודה , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 34לוח 
 5לא עבד במהלך    כ"סה  

 השנים האחרונות
 5עבד במהלך  

השנים האחרונות
N 1,558  541  1,017  

  14  28  19  ***מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  63  61  63  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /יים וסדנאות לכישורי ח
  ***חיפוש עבודה

20  26  16  

  22  26  24  חיפוש עבודה עצמאי
  9  224  14  ***ים/ים עיוני/קורס
  3  )5(  3  **י הכשרה מקצועית/קורס

  )2(  6  3  ***1שיקום מקצועי
  3  8  5  ***1שירות בקהילה

        ***מספר הפעילויות
0  26  24  27  
1  33  23  39  
2  20  22  18  

7-3  21  31  16  
        3סדנאות/קורסים

  22  41  28  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. נות לקבוצת הביקורתהמופ
  .השאלות הזה

קורסים עיוניים וקורסים ,  שיקום מקצועי,סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 3
  מקצועיים

  

 קבלו תשומות רבות יותר, משתתפים שלא עבדו במהלך חמש השנים האחרונות 

 31%, השנים האחרונות 5לאלה שקבלו עמיתיהם שעבדו במהלך בהשוואה מהמרכז 

 .16%או יותר פעילויות לעומת  3-השתתפו ב

 ואשר לגביהם מטרת , משתתפים שהחלו לעבוד בטרם התייצבותם במרכז, כצפוי

קבלו פחות תשומות מהמרכז מאשר משתתפים , התכנית היא הגדלת היקף התעסוקה

ניתן להניח גם שהם חויבו במספר שעות קטן . ם בכניסתם לתכניתשלא היו מועסקי

 מאחר ששעות עבודתם מובאות בחשבון בקביעת התכנית האישית, יותר של פעילות

 .   )'ב בנספח 5ראה לוח (
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 3לפי מגבלות על עבודה מסיבות בריאות, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 35לוח 

  )באחוזים(
קיום מגבלות  כ"סה  

י עבודה לגב
 מסיבות בריאות

 העדר מגבלות
לגבי עבודה 

מסיבות בריאות
N 1,574  632  942  

  9  34  19  ***מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  63  62  62  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /סדנאות לכישורי חיים ו
  **חיפוש עבודה

20  24  17  

  22  25  24  חיפוש עבודה עצמאי
  12  17  14  **ים/ניים עיו/קורס
  4  )2(  3  *י הכשרה מקצועית/קורס

  3  )4(  3  1שיקום מקצועי
  5  5  5  1שירות בקהילה

        ***מספר הפעילויות
0  26  23  28  
1  33  25  38  
2  20  26  16  

7-3  21  26  16  
        2סדנאות/קורסים

  26  32  28  **לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

לא גילאי (ם שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים מספר המשתתפי  1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. המופנות לקבוצת הביקורת
  .השאלות הזה

קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, מבין סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 2
  מקצועיים

מבחינת סוג (מגבלות על היכולת לעבוד על רקע מצב הבריאות  3חסם מגבלות בריאות מוגדר כקיום  3
גבוה לבעיות רגשיות סיכון , )מספר שעות העבודה ותקופות בהם אין האדם מסוגל לעבוד כלל, העבודה

  .או קבלת קצבת נכות) GHQומעלה במדד  10ציון (
  

  רבות יותר קבלו תשומות  עבודה מסיבות בריאותיכולת לגבי משתתפים בעלי מגבלות

 34% –לאבחון תעסוקתי המופנים שיעור ההבדל בולט במיוחד ב, כצפוי. מהמרכז

-השתתפו לפחות ב 26%. משתתפים שאינם סובלים מחסם זהמבין ה 9%- בהשוואה ל

השתתפו לפחות בקורס או סדנה אחת לעומת השיעורים בקרב  32%-פעילויות ו 3

 ).  בהתאמה, 26%-ו 17%(המשתתפים שלא דיווחו על מגבלות 

  לעומת מגבלות יתכן שהעובדה שלא נמצאו הבדלים נוספים בתשומות שקבלו בעלי

ובכלל זה המסלול , דיםמשתתפים שאין להם חסם זה קשור בכל שהמסלולים המיוח

 .טרם החלו לפעול בתקופת המחקר, למוגבלים
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קבלת סיוע מהמרכז לצורך השתתפות בפעילויות מקדמות  5.3

  )שירותים תומכי עבודה(תעסוקה 

  

  סיוע בתחבורה

המופנים שהשתתפו בפעילויות נשאלו האם קבלו סיוע בתחבורה על מנת להגיע למרכז או 

  .מחוץ למרכז לפעילויות מטעמו שהתקיימו

  
  )    באחוזים(קבלת סיוע בתחבורה למרכז : 36לוח 
  43  כ קבלו סיוע"סה

  2  הסעה מאורגנת          
  41  כרטיסי נסיעה והחזר הוצאות         

  

 כרטיסיות נסיעה והחזר הוצאות /הסיוע בתחבורה מתבטא בעיקר במתן כרטיסי

 .ט לחלוטיןואילו ההסעות המאורגנות למרכז בוטלו כמע, נסיעה

 43% מאחר שלא שאלנו על . מהמשתתפים דיווחו כי קבלו סיוע בתחבורה מהמרכז

לא נוכל לקבוע איזה אחוז מבין הזקוקים קיבל או לא קיבל מענה , ההזדקקות לסיוע

  .לצורך זה

  

  סיוע בסידור לילדים 

רך לצו, הוריים לילדים בגיל זה נשאלו האם-ואבות חד 12אמהות לילדים מתחת לגיל 

הם היו זקוקים לסידור לילדיהם שלא היה להם , השתתפותם בפעילות מטעם המרכז

מסגרת טיפול בילדים או עזרה : האם קבלו סיוע מהמרכז ואיזה סוג סיוע, ואם כן, קודם

  .כספית במימון מסגרת כזו

  
  )באחוזים(הזדקקות לסידור לילדים וקבלת סיוע מהמרכז בזמן הפעילות במרכז : 37לוח 
  N(  651( 12אימהות חד הוריים לילדים מתחת לגיל /כ אבות"סה

  35  (%)היו זקוקים לסידור מתוכם          
  N(  229(היו זקוקים לסידור 

  51  (%)כ קבלו סיוע "סה: מתוכם          
  32  סידור מהמרכז                           
  19  סיוע במימון                            

 

  דיווחו כי  12מהאמהות והאבות היחידים שלהם ילדים מתחת לגיל ) 35%(כשליש

 . נזקקו לסידור עבור ילדיהם בתקופת הפעילות במרכז
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 51% ו, קיבלו סידור כגון שמרטפיה וצהרון 32% - מבין הנזקקים קבלו סיוע מהמרכז -

 .  קיבלו סיוע במימון סידור חיצוני 19%

 ק פרטים שדווחו על השתתפות בפעילות כלשהי חשוב לציין כי על שאלה זו השיבו ר

ייתכן כי מי שדווח על הזדקקות לסידור לילדים מצא , כן-יתר על. במסגרת התכנית

סידור כזה שלא במסגרת המרכז או בסיוע המרכז ולכן אין להסיק שמופנה שלא קיבל 

   .  סיוע נותר ללא סידור לילדיו

  תהערכת התרומה של רכיבים שונים בתכני 5.4

נתבקשו להעריך את תרומת  קורסים עיונייםוב מופנים שהשתתפו בקורסים מקצועייםה

כמו כן הם נשאלו על הערכתם לגבי צוות המרכז . הפעילות הזו לשילובם בתעסוקה

השאלה התיחסה . מבחינת היחס כלפיהם ומבחינת העזרה לשיפור מצבם התעסוקתי

  . ן היעדים התעסוקתי לאנשי צוות אחריםללא הבחנה בין מתכנ, לצוות המרכז באופן כולל

  

  הערכת הקורסים המקצועיים והעיוניים

  ) באחוזים(הערכת המשתתפים בקורסים לגבי המידה שהקורס התאים להם : 38לוח 
 קורס עיוני  קורס מקצועי  
N 42  209  

  19  ))15((  מתאים מאד
  33  )38(  מתאים

  21  )19(  לא כל כך מתאים
  24  )25(  לא מתאים כלל

 

 53% מכלל המשתתפים 3%(המשתתפים שעברו הכשרה במסגרת קורס מקצועי מ (

סברו כי הוא לא  25%, מאידך. מדווחים כי הקורס התאים להם או התאים מאד

  .התאים כלל

 52%  סברו  24%-היה מתאים או מתאים מאד והקורס העיוני בו השתתפו סבורים כי

 .מתאים כללהיה לא  אכי הו

  
לפי הכניסה , יכול לעזור לשילובם בעבודה/המעריכים שהקורס עזר שיעור: 39לוח 

  )באחוזים(לעבודה ועיתויה 
   N   %  יכול לעזור/עזרשדווחו כי הקורס 

  41  39  הקורס המקצועי
  38  196  הקורס העיוני
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 38%  מהמשתתפים שעברו הכשרה עיונית במסגרת קורס מעריכים כי הקורס עזר או

  .ות בתעסוקהיכול לעזור להם בהשתלב

  

  הערכת הבטים נבחרים של הקשר עם צוות המרכז

, היחס כלפי המשתתפים) א: הערכת המשתתפים את צוות המרכז נבדקה בשני מישורים

המישור ) ב; כפי שהוא מתבטא בהרגשת המשתתפים שהצוות רוצה לעזור להם

את כפי שהוא מתבטא בהערכת המשתתפים שהצוות עזר להם לשפר , האינסטרומנטלי

  .מצבם התעסוקתי

  

לפי כניסה לעבודה ועיתויה , הערכת המשתתפים לגבי רצון הצוות לעזור להם: 40לוח 
  ) באחוזים(

לא עבד לפני  כ"סה  
ההצטרפות 

למרכז וגם לא 
 אחרי כן

התחיל לעבוד 
אחרי 

ההצטרפות 
  למרכז

התחיל לעבוד לפני 
ההצטרפות למרכז 
 ועבד גם לאחר מכן

N 1,380  479  255  647  
  14  25  15  16  במידה רבה מאד

  32  29  21  28  במידה רבה
  25  21  26  25  במידה מעטה

  29  25  38  31  בכלל לא
 ***p<0.01  

  

 נראה שהמשתתפים חלוקים בהערכותיהם לגבי הרצון של צוות המרכז לעזור להם :

ואפילו במידה רבה  מאד ) 28%(סבורים כי הצוות רוצה לעזור להם במידה רבה  44%

או בכלל לא ) 25%(סבורים כי רצון זה קיים רק במידה מעטה  56%ואילו , )16%(

)31%.( 

 מעריכים את הרצון לעזרה של , המשתתפים שהתחילו לעבוד לאחר כניסתם לתוכנית

מעמיתיהם שהתחילו לעבוד לפני כניסתם לתוכנית ) 54%(הצוות באופן חיובי יותר 

 ).בהתאמה 36%-ו 46%(ומהבלתי מועסקים 

 לתי מועסקים בולט השיעור הגבוה שמעריכים כי צוות המרכז בכלל לא רוצה בקרב הב

 ).   38%(לעזור למשתתפים 
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לפי כניסה , הערכת המשתתפים לגבי עזרת הצוות בשיפור מצבם התעסוקתי: 41לוח 
  )באחוזים(לעבודה ועיתויה 

לא עבד לפני  כ"סה  
מועד הגשת 
וגם לא  ההפניה

 אחרי כן

התחיל לעבוד 
מועד אחרי 

 ההפניה

התחיל לעבוד לפני 
ועבד  מועד ההפניה

 גם לאחר מכן

N 1,398  485  257  656  
  )5(  14  )7(  7  במידה רבה מאד

  19  23  11  17  במידה רבה
  20  25  20  21  במידה מעטה

  56  38  62  55  בכלל לא
 ***p<0.01  

  

 המרואיינים נשאלו באיזו מידה עזר להם צוות המרכז בשיפור מצבם התעסוקתי, 

. להשתלב בעבודה או להרחיב את היקף תעסוקתם, עזר להם לחפש עבודה, כלומר

הערכת המשתתפים את הצוות מבחינת תרומתו לשיפור מצבם התעסוקתי  נופלת 

מעריכים כי הוא  44%-בהשוואה ל 24% –בהרבה מהערכתם לגבי רצונו לעזור להם 

 ).40ראה לוח (עזר להם במידה רבה או רבה מאד 

 הערכה החיובית ביותר נשמעת מפי המשתתפים שהחלו לעבוד לאחר ה, כצפוי

 .ציינו שהצוות עזר להם במידה רבה או רבה מאד 37% –הצטרפותם למרכז 

 

  צרכי עזרה נוספים להשתלבות בעבודה 5.5

המשתתפים נשאלו האם ישנו סוג של עזרה שהם זקוקים לו לצורך השתלבות בתעסוקה 

וניתן היה לציין עד שלושה , השאלה הוצגה כשאלה פתוחה. ואשר לא קבלו אותו מהמרכז

הקטגוריות . מהמרואיינים ציינו צורך לפחות בסוג אחד של עזרה נוספת 37%. סוגי עזרה

  .המוצגות בלוח נבנו על בסיס תשובות המרואיינים

  
  )  באחוזים(י דיווח עצמי "עפ, סוגי עזרה נוספים הנחוצים למשתתפים במרכז: 42לוח 
    עזרהסוג ה

 80  דווחו שאינם זקוקים לעזרה נוספת
 20  דווחו שזקוקים לעזרה נוספת על זו שניתנה להם במרכז

  6  שיפור משאבי תעסוקה
  5  עזרה במציאת עבודה
  5  שירותים תומכי עבודה

  6  עזרה כספית
  3  יחס אישי מצד הצוות

  עזרה אחת כיון שניתן היה לציין יותר מסוג 100- האחוזים אינם מסתכמים ל 1
  

 20%  לתוספת עזרה על מנת להשתלב בתעסוקהמהמשתתפים דיווחו שהם זקוקים. 
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 6% לימוד : כגון, ציינו דברים הנוגעים לשיפור משאבי התעסוקה שלהםהמשתתפים מ

 .והכוונה מקצועית, או אנגלית/לימוד עברית ו, רישיון נהיגה, השלמת השכלה, מקצוע

 6% תרופות והוצאות שוטפות, שכר הדירה בקשו עזרה כספית לצורך מימון  . 

 5% הפנייה , כולל היצע מגוון יותר של משרות, ציינו את הצורך בעזרה במציאת עבודה

מבחינת שעות , למצב בריאותו, למקצועו של הפרט(למקומות עבודה מתאימים 

שכנוע , מידע על העבודה אליה הוא מופנה, ייעוץ בבחירת מקצוע, )'העבודה וכד

 .ם לקבלו לעבודהמעסיקי
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   תעסוקה ושכר מעבודה ברמת הפרט. 6

  מבוא 6.1

נגדיר את  6.2בסעיף . בפרק זה נאמוד את השפעת התכנית על מספר מדדי תעסוקה

נציג  6.3בסעיף . המדדים לפיהם נאמוד את השפעת התכנית על תעסוקה ועל שכר מעבודה

נאמוד את השפעת התכנית לפי  6.4בסעיף . אומדנים להשפעת התכנית בקרב כלל המופנים

נאמוד את השפעת התכנית לפי הפרופיל  6.5בסעיף . מידת הזיקה למערכת הבטחת הכנסה

נאמוד את השפעת התכנית לפי מאפיינים שעשויים  6.6בסעיף . הדמוגרפי של המופנים

  .לסייע או להקשות על השתלבות

  

  תעסוקה ושכרהמדדים להערכה של השפעת התכנית על  6.2

  :נאמדה ביחס למספר מדדיםעת התכנית על תעסוקה השפ

 חודשים לאחר מכן 8ועד ממועד ההפניה שינוי בשיעור המועסקים ה .1

 . ולו בשעה אחת בלבד, )נטו(שיעור המועסקים שהרחיבו את היקף משרתם  .2

 .2-ו 1סכום המרכיבים  - כ השינוי במצב התעסוקה"סה .3

   17.ועד ההפניהם לאחר מחודשי 8מופנים מעבודה בקרב כלל הממוצע השכר  .4

בהתאם למתודולוגית ההערכה נאמוד את השפעת התכנית כהפרש בין המדדים השונים 

   18.בקבוצת הניסוי לבין אותם המדדים בקבוצת הביקורת

  

על שיעור  ההשפעת המרכיב הראשון של השפעת התכנית על מצב התעסוקה הוא

   .)43לוח ( המועסקים

 

                                              
המרואיין ידע להשיב רק על השכר נטו או  -  כאשר נתון זה היה חסר. וח עצמיהשכר שחושב הוא שכר ברוטו לפי דו 17

ברמות ההכנסה המדווחות שכר הברוטו ושכר  .השכר חושב מתוך הנתונים הנוספים שנמסרו -  רק על השכר לפי שעה
ועבור קבוצת  ומשום שהחישוב נערך באופן זהה עבור קבוצת הניסוי, בשל כך. הנטו אינם נבדלים זה מזה במידה רבה

  .לא מצאנו שיש צורך בתיקון נוסף, הביקורת
הביטוי  ידי-על נתונה ,  iהשפעת התכנית על פרט 18   0),(1),(0,1, TimTimTiTii YYYY  ,באשר m(i)  מציין

 Average Treatment effect(האומדן להשפעת התכנית על המשתתפים בה . בקבוצת הביקורת i-מזווג לפרט האת ה

on the Treated (לפיכך הוא
i

iN
ATT 1  
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השפעת ו, בניסוי ובביקורת, חודשים 8עסקים לאחר המו השינוי בשיעור: 43לוח 
  פרטים ,המועסקים השינוי בשיעורהתכנית על 

על  השפעת התכנית
  שיעור המועסקים

    ניסוי ביקורת

 2,248  2,248  N 
   שיעור המועסקים במועד ההפניה 41.8 41.8 

חודשים 8שיעור המועסקים לאחר  52.2 44.1 
***8.2 2.3 10.4   )נקודות אחוז( ור המועסקיםשינוי בשיעה

(%)  הגידול בשיעור המועסקים 25 6 
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  שיעור המועסקים במועד ההפניה היה זהה בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת ועמד

, 2007שהיו מועסקים והיו זכאים לגמלה בחודש נובמבר , פרטים אלו. 41.8%על 

 . בהתאם לשכרם ולהרכב משפחתם קיבלו השלמת הכנסה

 10.4שינוי של --52.2%-ל 41.8%-בעוד ששיעור המועסקים בקבוצת הניסוי עלה מ 

- שיעור המועסקים בקבוצת הביקורת עלה מ--25%-נקודות אחוז המהווה גידול ב

השפעת , לפיכך .6%-נקודות אחוז המהווה גידול ב 2.3שינוי של --44.1%-ל 41.8%

ההפרש בין  - נקודות אחוז 8.2-בשיעור המועסקים נאמדת בהתכנית על השינוי 

  .השינוי בשיעור המועסקים בניסוי לבין השינוי בשיעור המועסקים בביקורת

  
היו מועסקים (שינוי במספר שעות העבודה השבועיות של פרטים ממשיכים : 44לוח 

  הביקורת ובקבוצתבקבוצת הניסוי , )חודשים לאחר מכן 8במועד ההפניה לתכנית וגם 
על  השפעת התכנית  ביקורת  ניסוי  

שיעור הפרטים שהרחיבו 
  את היקף משרתם

N 810  818    
    100  100  :מתוך הממשיכים

    2.0  2.4  צמצום במספר שעות       
    90.2  84.6  ללא שינוי המספר שעות       
    7.8  12.9  גידול במספר שעות       
שיעור הפרטים שהרחיבו משרה        

  מתוך הממשיכים) טונ(
10.5  5.8    

        :מתוך כלל המופנים
שיעור הפרטים שהרחיבו משרה        

  מתוך כלל המופנים) נטו(
3.8  2.1  1.6*  

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 

  המרכיב השני של השפעת התכנית על מצב תעסוקה הוא שינוי בהיקף התעסוקה של

 41.8%מתוך . גם כשמונה חודשים לאחר מכןמופנים שעבדו במועד ההפניה ועבדו 

חודשים  8עבדו גם  36%, מהמופנים בקבוצת הניסוי שעבדו במועד ההפניה לתכנית

יש לבחון האם חל . 36.4%השיעור המקביל בקבוצת הביקורת עומד על . לאחר מכן
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שינוי בהיקף המשרה של מופנים אלו והאם יש הבדל בין קבוצת הניסוי לקבוצת 

 . )44לוח ( הביקורת

 שיעור גדול יותר של פרטים ממשיכים בקבוצת הניסוי הגדילו את היקף משרתם ,

בקרב אלו שהמשיכו ) נטו(שיעור ההרחבה . בקבוצת הביקורת 7.8%לעומת  12.9%

השפעת התכנית . בקבוצת הביקורת 5.8%לעומת  10.5%לעבוד בקבוצת הניסוי הוא 

ההפרש בהרחבות המשרה נטו בין  - נקודות אחוז 1.6-על הרחבת משרה נאמדת ב

 . קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת בקרב כלל המופנים

  מסכם את ההשפעה על שינוי מצב התעסוקה של הפרטים המופנים 45לוח. 

  
, ההפנילאחר השמונה חודשים  השינוי במצב התעסוקההשפעת התכנית על : 45לוח 

  פרטים 
השפעת 
 התכנית

  N  ניסוי ביקורתב
  

שינוי בשיעור מועסקיםה 2,248 10.4 2.3 8.2***

  הרחבת משרה 2,239 3.8 2.1 1.6*
***9.6 4.6 14.2 2,252   שינוי במצב התעסוקה

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

נבחנה השפעת התכנית על ההכנסה , ראשית: ההכנסה מעבודה נבחנה בשתי דרכים

חודשים  8זאת , ים ובין שלא היו מועסקיםבין שהיו מועסק, מעבודה ביחס לכלל המופנים

במספר המופנים המועסקים הן השכר הממוצע מעבודה תלוי כך ש, לאחר מועד ההפניה

  . נבחנה ההכנסה הממוצעת מעבודה בקרב אנשים שהשתלבו בעבודה, שנית 19.בשכרםהן ו

  
, ההפנילאחר השמונה חודשים , ממוצע ההכנסה מעבודההשפעת התכנית על : 46לוח 

  פרטים 
ההפרש בשכר הממוצע של 

כלל המופנים בניסוי 
  (%)לעומת הביקורת 

השפעת 
 התכנית

  ניסוי ביקורת
 

  

32 ***305 941 1,246 
 ממוצע ההכנסה מעבודה

 )₪(בקרב כלל המופנים 
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 1,246ל ממוצע ההכנסה החודשית מעבודה בקרב כלל המופנים בקבוצת הניסוי עמד ע 

השפעת התכנית על ממוצע ההכנסה , לפיכך. בקבוצת הביקורת₪  941זאת לעומת ₪ 

 .)46לוח ( ₪ 305-נאמדת במעבודה 

 

                                              
, לפיכך. הנתונים על השכר מעבודה במועד ההפניה אינם מלאים ואינם חופפים לנתונים על עבודה במועד ההפניה 19

 .  בחרנו להציג ממצאים לגבי השפעת התכנית על ממוצע השכר מעבודה כשמונה חודשים לאחר ההפניה
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  חודשים לאחר ההפניה לתכנית 8שכר העבודה של מופנים שעבדו  6.3

חודשים לאחר מועד  8היקף המשרה של פרטים שעבדו  מוצגים נתונים על 47בלוח 

 .בקבוצת הניסוי, עבודהמ םשכרההפניה ועל 

  
ם לאחר ההפניה חודשי 8 פרטים שעבדוהיקף משרה ושכר מעבודה בקרב : 47לוח 

  בקבוצת הניסוי, לתכנית
  2,622  ) ₪(שכר ממוצע   כלל המועסקים

  37  (%) מועסקים במשרה מלאה
  2,107    )₪(במשרה חלקית שכר ממוצע 
  3,466  )₪( במשרה מלאהשכר ממוצע 

  2,673  ) ₪(ממוצע  שכר  ממשיכים
  37  (%) מועסקים במשרה מלאה

  2,204    )₪(במשרה חלקית שכר ממוצע 
  3,424  )₪( במשרה מלאהשכר ממוצע 

  2,503  ) ₪(שכר ממוצע   משתלבים
  37  (%) מועסקים במשרה מלאה

  1,884    )₪(במשרה חלקית שכר ממוצע 
  3,571  )₪( במשרה מלאהשכר ממוצע 

  

 8 הממשיכים , העובדים בקבוצת הניסוימ 37%, הפניהר מועד החודשים לאח

 .היו מועסקים במשרה מלאה ,חדכא והמשתלבים

  שכרם הממוצע של מועסקים שהשתלבו במשרה חלקית נמוך משכרם של מועסקים

הבדל שמקורו עשוי להיות ) ₪ 1,884לעומת ₪  2,204(ממשיכים במשרה חלקית 

אין הבדל מהותי בשכרם של עובדים ממשיכים . במספר שעות העבודה או בשכר לשעה

המועסקים המשרה מלאה לבין שכרם של מופנים שהשתלבו בעבודה במשרה מלאה 

 ). ₪ 3,571לעומת ₪  3,424(

 ניתן להתרשם כי המופנים העובדים השתכרו שכר מינימום, באופן כללי . 

  

  השתייכות למסלולים מיוחדים

: קבוצות 4ה לבנות מסלולי טיפול מיוחדים עבור על המפעילים הוטלה המשימ, כפי שצוין

. בעלי מוגבלויות רפואיות ובעלי ותק רב במערכת הבטחת הכנסה, אקדמאים, עולים

בתקופה בה נערך המחקר לא הופעלו המסלולים המיוחדים ופרטים הנמנים על קבוצות 

מן  .אלו לא היו חייבים להשתתף בפעילות במסגרת התכנית למעט שעה שבועית אחת

לצורך זה הגדרנו מי הם  .הראוי לבחון האם יש הבדל בהשפעת התכנית על קבוצות אלו

הנתונים בסעיף זה חושבו לפי הגדרה . הפרטים הנמנים על המסלולים המיוחדים

לצורך השוואה עם קבוצת (המבוססת על הדווח של המרואיינים ולא על נתונים מנהליים 

  ). ות באופן זהה גם על קבוצת הביקורתהביקורת היה עלינו להחיל את ההגדר
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  פרטים, בוצת הניסויקהשתייכות למסלולים מיוחדים ב :48לוח 
 %  

N 2,263  
  2.2  2002עלה לאחר שנת : עולים

  5.4  קיבל תואר אקדמי במוסד לימודים אקדמי: אקדמאים
  3.6  דווח על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי: נכות רפואית
לא עבד בשנה שקדמה למועד , לא עבד במועד ההפניה: ה"ה ותק במערכת

  שנים ברציפות 7ה לפחות "ההפניה ונמצא במערכת ה
8.6  

  18.4  שייך לפחות לאחד המסלולים
  

 כמעט שאין חפיפה בין המסלולים השונים. 

  דומה מאד  48שיעור המופנים הנמנים על המסלולים המיוחדים לפי ההגדרות בלוח

השייכים למסלולים המיוחדים כפי שעולה מהדוחות המופקים  לשיעור המשתתפים

  . יש לחזור ולציין כי ההגדרות אינן זהות, עם זאת. במנהלת התכנית

  
  

, השתייכות למסלול מיוחדלפי ה מדדי תעסוקהבפעת התכנית על השינוי הש: 49לוח 
  פרטים

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N
  ניסוי

    

מוגדר  השינוי בשיעור מועסקים 418 393 12.1 3.5 8.6***
כשייך 

למסלול 
 מיוחד 

  הרחבת משרה 418 392 0.7 3.1 2.3-

  שינוי במצב התעסוקה 418 393 12.8 6.6 6.2*

  )₪(שכר מעבודה  416 395 980 827 153

אינו  השינוי בשיעור מועסקים 1,840 1,864 10.0 2.2 7.8***
שייך 

למסלול 
  מיוחד

  הרחבת משרה 1,839 1,857 4.4 1.9 2.5***

  שינוי במצב התעסוקה 1,845 1,864 14.4 4.1 10.2***

)₪(שכר מעבודה  1,850 1,873 1,305 964 342***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  לתכנית השפעה מעט גדולה יותר על השינוי בשיעור המועסקים בקרב מופנים

אולם ההשפעה על הרחבת משרה גדולה . מיוחדיםהמוגדרים כמשויכים למסלולים ה

יותר בקרב אלו שאינם שייכים לאחד המסלולים המיוחדים כך שההשפעה על מצב 

 .התעסוקה וגם על השכר ניכרת יותר בקרב מופנים אלו

  מסלוליםתופעלנה התכניות היעודיות בכשעשויה להיות שונה ההשפעה של התכנית 

 .המיוחדים
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  לפי רצף במערכת הבטחת הכנסה מדדי התעסוקהעל השפעת התכנית  6.4

בהם שהה המופנה לתכנית בסעיף זה נבחן את השפעת התכנית לפי מספר החודשים 

נערוך את הבחינה על בסיס . האחרונה למערכת תוכניסאז במערכת הבטחת הכנסה מ

  .מספר החודשים ברצף האחרון במערכת הבטחת הכנסה

  

   פרטים, בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת, חת הכנסהמערכת הבטרצף אחרון ב: 50לוח 
  ביקורת  ניסוי  
N2,263  2,263  

  13  13  חודשים 3עד 
  18  18  חודשים 3-12

  33  35  חודשים 13-60
  37  33  חודשים 60מעל 

*p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 ף האחרון אין הבדלים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת ביחס להתפלגות משך הרצ

 . פי שני המדדים-במערכת הבטחת הכנסה על

  

  
במערכת הבטחת הכנסה לפי רצף  ,בניסוי ובביקורת מצב התעסוקההשינוי ב: 1תרשים 

11.2
13.0

15.2

22.5

14.2

3.6
2.2

4.2

14.0

4.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

60+ עד 3 חודשים  4-12  13-60 סה"כ

ניסוי  ביקורת

.
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, לפי רצף אחרון במערכת הבטחת הכנסה, השפעת התכנית על מדדי תעסוקה: 51לוח 
  )₪, אחוזים(פרטים 

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ויניס

    

שינוי בשיעור מועסקיםה 299 290 19.7 12.8 6.9  3עד 
  הרחבת משרה 302 289 3.0 1.2 1.8 חודשים

  שינוי במצב התעסוקה 302 290 22.5 14.0 8.5

  )₪(שכר מעבודה  302 290 1,058 1,011 46

שינוי בשיעור מועסקיםה 418 402 14.3 3.0 11.3** 4-12  
הרחבת משרה 417 402 0.9 1.2 0.3-  חודשים

  שינוי במצב התעסוקה 418 402 15.2 4.2 11.0**

  )₪(שכר מעבודה  416 408 1,087 706 381***

שינוי בשיעור מועסקיםה 790 735 8.2 0.0 8.2*** 13-60 
הרחבת משרה 789 730 4.8 2.2 2.7*  חודשים

  שינוי במצב התעסוקה 792 735 13.0 2.2 10.8***

  )₪(שכר מעבודה  794 739 1,198 898 300***

שינוי בשיעור מועסקיםה 751 830 6.8 0.7 6.1** 61   +
הרחבת משרה 749 827 4.4 2.8 1.6 חודשים

  שינוי במצב התעסוקה 751 830 11.2 3.6 7.7***

  )₪(שכר מעבודה  754 830 1,458 1,066 392***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 ה השפעה חיובית על כל הקטגוריות של רצף במערכת הבטחת הכנסהלתכנית נמצא .

רק בקרב  ניתן להיווכח כי בקבוצת הביקורת היה שינוי מהותי במצב התעסוקה

 . )1תרשים ( חודשים 3מופנים בעלי ותק של עד 

  נאמדת  חודשים 3ה עד "בקרב מופנים ששהו במערכת הההשפעה על מצב התעסוקה

 11-שנים נאמדת בכ 5חודשים ועד  3מופנים ששהו במערכת מעל בקרב , נקודות 8.5-ב

- בחודשים  60- למעלה מה "בקרב מופנים ששהו ברציפות במערכת הו, נקודות אחוז

 .    נקודות אחוז 7.7

  במקביל נמצאה לתכנית השפעה חיובית על השכר מעבודה בקרב מופנים שבמועד

 . שיםחוד 3 -ההפניה שהו במערכת הבטחת הכנסה יותר מ

  

  לפי פרופיל דמוגרפי מדדי תעסוקה השפעת התכנית על 6.5

בנינו , על מנת לבחון את השפעת התכנית על משפחות בעלות מאפיינים דמוגרפיים שונים

). ערבי, ותיק, עולה(מין וסוג האוכלוסייה , משתנה אינטגרטיבי בהתאם להרכב המשפחה

פיק רשומות על מנת לדווח על כך שכל קטגוריה תכלול מסאיחדנו מספר קטגוריות 

   .ממצאים
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  )₪, אחוזים( פרטים, לפי פרופיל דמוגרפי ,מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 52לוח 

N  ניסוי ביקורת השפעת התכנית     
שינוי בשיעור מועסקיםה 214 21.7 12.8 8.8  ה/יהודי

 ה/יחיד
  ללא ילדים

  הרחבת משרה 214 1.2 2.0 0.8-
  שינוי במצב התעסוקה 214 22.9 14.8 8.0
)₪(שכר מעבודה  219 765 605 160

שינוי בשיעור מועסקיםה 146 27.2 0.8- 28.0*** יה /ערבי
עם ה /יחיד

או בלי 
  ילדים

  הרחבת משרה 146 0.0 0.0 0.0
  שינוי במצב התעסוקה 146 27.2 0.8- 28.0***
)₪(שכר מעבודה  146 724 309 415**
שינוי בשיעור מועסקיםה 247 16.2 6.3 9.9** -חד ותיק

  הרחבת משרה 243 2.0 1.8 0.2 הורי
  שינוי במצב התעסוקה 247 18.1 8.0 10.1**
)₪(שכר מעבודה  247 1,383 1,146 236*
שינוי בשיעור מועסקיםה 541 4.7 0.5- 5.2** -חדעולה 

  הרחבת משרה 538 9.5 6.8 2.7 הורי
  ב התעסוקהשינוי במצ 544 14.1 6.7 7.3*

)₪(שכר מעבודה  549 2,278 1,895 383***
שינוי בשיעור מועסקיםה 233 11.0 2.8 8.3*  יהודי נשוי

עם או בלי 
 ילדים

-0.1 1.5 1.5   הרחבת משרה 231
  שינוי במצב התעסוקה 233 12.5 4.3 8.2*

)₪(שכר מעבודה  236 1,356 833 523***
ר מועסקיםשינוי בשיעוה 249 12.8 9.1 3.7 יהודייה 

עם  נשואה
או בלי 
  ילדים

  הרחבת משרה 248 5.5 1.3- 6.8***
  שינוי במצב התעסוקה 249 18.3 7.9 10.4*
  )₪(שכר מעבודה  251 825 583 242**

שינוי בשיעור מועסקיםה 272 0.6- 6.3- 5.7  ערבי נשוי
עם או בלי 

 ילדים
*3.0 0.7 3.7   הרחבת משרה 275
  שינוי במצב התעסוקה 275 3.1 4.7- 7.8

  )₪(שכר מעבודה  275 1,249 876 373*
שינוי בשיעור מועסקיםה 339 7.6 0.6- 8.2***  יהערבי

אה עם נשו
או בלי 
 ילדים

  הרחבת משרה 339 0.0 0.0 0.0
  שינוי במצב התעסוקה 339 7.6 0.6- 8.2***
**139 122 261   )₪(שכר מעבודה  339

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 ההשפעה מובהקת בקרב . על מצב התעסוקההפרופילים נמצאה השפעה חיובית  כלב

 . כל הפרופילים למעט יחידים יהודים ללא ילדים וגברים ערבים נשואים

  שינוי ההשפעת התכנית על . על ערבים יחידיםמשמעותית השפעה  היתהלתכנית

במקביל נמצאה . נקודות אחוז 28-ת בנאמדועל מצב התעסוקה בשיעור המועסקים 

 . ₪ 415-שנאמדת ב ,השפעה משמעותית על השכר של המופנים

 הגברים קטנהשל ערבים נשואים בקרב מצב התעסוקה השפעת התכנית על שינוי ב 

השפעת התכנית על אולם . )בהתאמה נקודות אחוז 8.2 -ו 7.8( מעט לעומת הנשים

 .נשותיהם לעומתהערבים גברים ה גדולה יותר בקרב ממוצע השכר מעבודה
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  לפי מאפיינים שונים מדדי תעסוקה השפעת התכנית על  6.6

של  ל לפי מאפיינים שונים"בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על מדדי התעסוקה הנ

 עלחלקם  משאבים וחלקם חסמים שעשויים להקל או להקשות  ,המופנים לתכנית

  . השתלבות בעבודהה

  
  ) ₪, אחוזים( פרטים, לפי קבוצת גיל מדדי תעסוקההתכנית על  השפעת: 53לוח 

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

שינוי בשיעור מועסקיםה 95 107 13.3 10.0 3.3 18-24  
1.1 0.0 1.1 107   הרחבת משרה 94
  שינוי במצב התעסוקה 95 107 14.4 10.0 4.4

  )₪(דה שכר מעבו 95 107 886 472 415**
שינוי בשיעור מועסקיםה 688 676 15.0 1.8 13.2*** 25-34  

הרחבת משרה 688 673 5.0 3.1 1.9
  שינוי במצב התעסוקה 688 676 20.1 5.0 15.1***
  )₪(שכר מעבודה  686 676 1,301 903 398***
שינוי בשיעור מועסקיםה 1,175 1,109 8.7 1.3 7.4*** 35-44  
הרחבת משרה 1,175 1,103 4.0 1.5 2.5**
  שינוי במצב התעסוקה 1,180 1,109 12.6 2.7 9.9***
  )₪(שכר מעבודה  1,185 1,115 1,344 1,045 299***

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  25-34בקבוצת הגיל  במצב התעסוקה על השינוי גדולההשפעה היתה לתכנית .

 בקרב מופניםניכרת גם התכנית שפעת ה. נקודות אחוז 15.1-שפעה נאמדת בהה

ההשפעה על ממוצע השכר מעבודה בקבוצות ). נקודות אחוז 9.9( 35-44בקבוצת הגיל 

 . בהתאמה₪  300-ובכ₪  400-גיל אלו נאמדת בכ

  על מצב התעסוקה אולם נמצאה השפעה לא  18-24בקבוצת הגיל   המופנים בקרב

 .₪ 400-כב נאמדתה ,ממוצע השכר מעבודהעל  ההשפע נמצאה
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  ) ₪, אחוזים( פרטים, שנות לימוד לפי מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 54לוח 
שפעת ה

 התכנית
ביקורת  N  ניסוי

 ביקורת
N  
  ניסוי

    

שינוי בשיעור מועסקיםה 430 505 5.7 3.4 2.3 0-8 
  הרחבת משרה 428 505 5.0 0.1 4.9***
  שינוי במצב התעסוקה 430 505 10.7 3.5 7.2**

  )₪(שכר מעבודה  430 509 947 633 314***
שינוי בשיעור מועסקיםה 623 583 9.8 0.0 9.7*** 9-11  

  הרחבת משרה 622 583 3.0 2.2 0.9
  שינוי במצב התעסוקה 625 583 12.8 2.2 10.6***
  )₪(שכר מעבודה  625 586 1,157 780 377***
סקיםשינוי בשיעור מועה 752 719 13.1 2.6 10.5*** 12  
**3.3 2.0 5.3 718   הרחבת משרה 752

  שינוי במצב התעסוקה 752 719 18.4 4.6 13.9***
  )₪(שכר מעבודה  755 722 1,152 869 283***

שינוי בשיעור מועסקיםה 445 436 10.9 4.5 6.4 +13  
  הרחבת משרה 444 429 0.8 4.7 3.9-
  שינוי במצב התעסוקה 445 436 11.7 9.1 2.6
  )₪(שכר מעבודה  446 436 1,826 1,646 180

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  לתכנית נמצאה השפעה חיובית על השינוי במצב התעסוקה ועל ממוצע השכר מעבודה

שנות לימוד  9-11בקרב מופנים בעלי ) שנות לימוד 0-8(בקרב מופנים מעוטי השכלה 

שפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקים ה. שנות לימוד 12ובקרב מופנים בעלי 

מצב התעסוקה השפעה על לתכנית לא נמצאה . בקבוצות אלה גדלה עם רמת ההשכלה

 .או יותר שנות לימוד 13מופנים בעלי של 

  
  פרטים, מוגבלותחומרת לפי  מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 55לוח 

שפעת ה
 התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

***10.4 2.8 13.2 1,425 1,402 שינוי בשיעור מועסקיםה  לא מוגבל
  הרחבת משרה 1,402 1,416 5.0 3.0 2.0

  שינוי במצב התעסוקה 1,407 1,425 18.1 5.8 12.3***
  )₪(שכר מעבודה  1,408 1,428 1,544 1,231 314***

שינוי בשיעור מועסקיםה 775 775 6.3 2.2 4.1  1מוגבל
  הרחבת משרה 774 775 1.8 0.6 1.2
  שינוי במצב התעסוקה 775 775 8.1 2.8 5.3*

  )₪(שכר מעבודה  777 780 794 464 330***
שינוי בשיעור מועסקיםה 81 57 1.7 3.3- 4.9 מוגבל 

  הרחבת משרה 81 57 0.0 0.0 0.0 2מאד
  שינוי במצב התעסוקה 81 57 1.7 3.3- 4.9
  )₪(שכר מעבודה  81 60 379 193 186

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 GHQבמדד  10-12בעיות תפקוד בעבודה או בעל ציון  3דווח על  1
  דווח שמקבל גמלת נכות 2
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  הן על השינוי במצבם , מוגדרים כמוגבליםהנמצא כי לתכנית ישנה השפעה על מופנים

 . התעסוקתי והן על ממוצע ההכנסה מעבודה

 מוגבלים (ובהקת על מופנים המקבלים קצבת נכות לא נמצאה לתכנית השפעה מ

ייתכן שלתכנית תהיה השפעה על קבוצה זו כאשר יופעלו המסלולים המיוחדים . )מאד

 .עליהם היא נמנית

  
 לפי מידת, השינוי בשיעור המועסקים בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת: 2תרשים 

 פרטים, הריחוק משוק העבודה

0

5

10

15

20

25

30

35

לא עבד ב-5 השנים
שקדמו להפניה

עבד ב-5 השנים שקדמו 
להפניה

עבד בשנה שקדמה
להפניה

ניסוי  ביקורת
  

  
  פרטים, מידת הריחוק משוק העבודהלפי  מדדי תעסוקהעל השפעת התכנית : 56לוח 

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

שינוי בשיעור מועסקיםה 972 901 9.0 2.4 6.6*** עבד בשנה 
שקדמה 
 להפניה

  הרחבת משרה 966 894 8.2 4.6 3.6**
  שינוי במצב התעסוקה 972 901 17.1 6.9 10.2***
  )₪(שכר מעבודה  972 901 2,255 1,983 272***
שינוי בשיעור מועסקיםה 348 292 27.6 9.2 18.4***  5- עבד ב

השנים 
שקדמו 
  להפניה

  הרחבת משרה 348 291 1.8 1.0 0.8
  שינוי במצב התעסוקה 348 292 29.4 10.2 19.2***
  )₪(שכר מעבודה  347 292 1,034 631 403***
ינוי בשיעור מועסקיםשה 919 1,045 5.2 0.6 4.6** -לא עבד ב

השנים  5
שקדמו 
  להפניה

  הרחבת משרה 919 1,045 0.1- 0.3 0.5-
  שינוי במצב התעסוקה 919 1,045 5.1 1.0 4.1*

  )₪(שכר מעבודה  923 1,056 281 145 136***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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  שקדמו למועד השנים חמש בל כל מועסקיםהיו לא בקרב מופנים שגם לתכנית השפעה

השנים  5-אולם השפעה זו קטנה יחסית להשפעה על מופנים שעבדו ב, ההפניה לתכנית

 .שקדמו למועד ההפניה

 השנים  5-השפעת התכנית ניכרת ביותר בקרב מופנים שהיה להם נסיון תעסוקתי ב

ההשפעה על : שקדמו למועד ההפניה אולם לא עבדו בשנה שקדמה למועד ההפניה

- נקודות אחוז ועל ממוצע השכר מעבודה בכ 19.2-שינוי בשיעור המועסקים נאמדת בה

400 ₪ . 

  
מטופלות ושאינן מטופלות  בקרב נשים מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 57לוח 

  פרטים, 1בילדים קטנים
שפעת ה

התכנית
ביקורת  N  ניסוי

 ביקורת
N  
  ניסוי

    

עסקיםשינוי בשיעור מוה 567 568 9.9 0.5 9.5*** מטופלות 
בילדים 
 קטנים

  הרחבת משרה 569 567 3.9 2.1 1.8

  שינוי במצב התעסוקה 569 568 13.8 2.5 11.2***

  )₪(שכר מעבודה  569 568 872 698 173*

שינוי בשיעור מועסקיםה 1,020 1,024 12.5 3.8 8.7*** אינן 
מטופלות 

בילדים 
  קטנים

  הרחבת משרה 1,013 1,018 4.3 3.2 1.2

  שינוי במצב התעסוקה 1,020 1,024 16.9 7.0 9.9***

  )₪(שכר מעבודה  1,022 1,027 1,536 1,157 379***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  .12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5שיש להן ילד מתחת לגיל  1
 

  ות נשים המטופל גם בקרבלתכנית השפעה גדולה על השינוי במצבן התעסוקתי

נמצא כי ההשפעה על שכרן הממוצע מעבודה קטנה לעומת ההשפעה , עם זאת .בילדים

 . על שכרן של נשים שאינן מטופלות בילדים קטנים

  מן הראוי לבחון מהו שיעור התעסוקה בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים ובאיזה

 . םזאת בהשוואה לנשים שאינם מטופלות בילדים קטני, היקף משרה הן מועסקות

 

בקרב נשים המטופלות , חודשים לאחר מועד ההפניה 8תעסוקה של נשים : 58לוח 
  בילדים קטנים ובקרב נשים שאינן מטופלות בילדים קטנים  

  מטופלות בילדים קטנים  אינן מטופלות בילדים קטנים  
  ביקורת  **ניסוי  ביקורת  ***ניסוי  
N  1,015  1,020  569  568  

  63.7  58.7  46.1  35.2  לא עובדת
  30.3  29.3  42.2  41.4 עובדת במשרה חלקית
  6.0  12.0  11.8  23.4  עובדת במשרה מלאה

  *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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  שיעור המועסקות בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים נמוך בהשוואה לנשים שאינן

 .הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת, מטופלות בילדים קטנים

  הן , המועסקות בקבוצת הניסוי גבוה משיעור המועסקות בקבוצת הביקורתשיעור

בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים והן בקרב נשים שאינן מטופלות בילדים 

בעוד ששיעור המועסקות במשרה חלקית בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת : קטנים

סוי כפול שיעורן של הנשים המועסקות במשרה מלאה בקבוצת הני, כמעט זהה

  .   משיעורן של המועסקות במשרה מלאה בקבוצת הביקורת

  )משתלבים( איכות ההשמה של מועסקים חדשים 6.7

בניתוח איכות ההשמה של המועסקים שהשתלבו בעבודה נכללים רק מופנים שלא היו 

ההשוואה בין הניסוי . מועסקים במועד ההפניה אולם עבדו כשמונה חודשים לאחר מכן

, משלח היד: נערכה על פני סדרת פרמטרים העשויים להעיד על איכות ההשמהלביקורת 

ההשוואה נערכת על בסיס קבוצתי ולא . ושביעות רצון מהעבודה ,שכר, היקף המשרה

פרטני מאחר שהפרטים שהשתלבו בעבודה בקבוצת הניסוי אינם מזווגים לפרטים 

מספר , בפרט. יניהםהן במספרם והן במאפי, שהשתלבו בעבודה בקבוצת הביקורת

  .  177ובקבוצת הביקורת  364המשתלבים בקבוצת הניסוי 

  

  משלח יד

נקלטו  16%, מהמועסקים החדשים בקבוצת הניסוי נקלטו כעובדי מכירות ושירותים 35%

התפלגות משלחי . כעובדים בלתי מקצועיים 26%-כעובדים מקצועיים בתעשיה ובבנין ו

  .בקבוצת הביקורת דומה לזו של קבוצת הניסויהיד בהם נקלטו המועסקים החדשים 

  
ובקבוצת הביקורת  בקבוצת הניסוי ,חדשיםהושמו מועסקים  בה העבודה: 59לוח 

  )באחוזים(
  ביקורת  ניסוי  

  6 8  טכניים ומנהלים, חופשיים, משלחי יד אקדמיים
  9  15  עובדי פקידות

  35  35  עובדי מכירות ושירותים
  15  16  בבנייןעובדים מקצועיים בתעשייה ו

  35  26  עובדים בלתי מקצועיים
  

  היקף משרה

היקף המשרה בה עובדים המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי לעומת : 60לוח  
  (%)הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
  26.8  37.1  שיעור המועסקים במשרה מלאה

  23.5  26.8  ממוצע שעות עבודה בשבוע
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 37% בקבוצת  27%זאת לעומת , ה מלאהמהמשתלבים בקבוצת הניסוי נקלטו במשר

 .הביקורת

  לעומת , שעות בשבוע 26.8המועסקים המשתלבים בקבוצת הניסוי עובדים בממוצע

  . שעות שבועיות בהן עובדים משתלבים מקבוצת הביקורת 23.5

  
הסיבה העיקרית לעבודה חלקית בקרב המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי : 61לוח 

  (%)לעומת הביקורת 
  ביקורת  ניסוי  

  28  25  הצורך לטפל בילדים קטנים
  30  17  המעסיק לא מאפשר יותר שעות עבודה

  11  25  לא מצא עבודה במשרה מלאה או עבודה חלקית נוספת
  3  0  לימודים

  25  28  מגבלות בריאות
  3  5  אחר

  

 הסיבות העיקריות לעבודה במשרה חלקית בקבוצת הניסוי , על פי דווח המרואיינים

במסגרת מקום העבודה : והעדר הזדמנויות למשרה מלאה 28% –ת בריאות מגבלו: הן

לא מצא עבודה (או מחוצה לו , 17% -) המעסיק לא מאפשר יותר שעות עבודה(הקיים 

 . 25% -) במשרה מלאה או עבודה חלקית נוספת

 25% מנמקים את העבודה במשרה בגלל הצורך לטפל בילדים קטנים. 

  

  הגורם המעסיק

של המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי לעומת ) משלם השכר(וג המעסיק ס: 62לוח 
  (%)הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
      שכיר
  78  82  מקום העבודה       
  22  8  חברת כוח אדם       

  0  3  עצמאי
  0  7  אחר

 

 82%  מועסקים  8%מקום העבודה שלהם ואילו  ידי-על מועסקים באופן ישיר

בביקורת נמצא שיעור גבוה יותר שמועסקים באמצעות . באמצעות חברת כוח אדם

 .22%–חברת כוח אדם 
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  שביעות רצון מעבודה 

שביעות רצון כוללת מהעבודה בקרב המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי לעומת : 63לוח 
  (%)הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
  16  18  מרוצה מאד

  50  51  מרוצה
  30  23  לא כל כך מרוצה

  4  8  כלל לא מרוצה 
  

 69% 18%-מרוצים ו 51% –בקבוצת הניסוי מרוצים מעבודתם  מהמועסקים החדשים 

 .שיעור המרוצים מעבודתם בקבוצת הביקורת דומה. מרוצים מאד

  

  יציבות בעבודה ותחושת ביטחון תעסוקתי

  זו היתה עבודתם , מבין המועסקים החדשים בניסוי שעבדו בעת הריאיון 85%עבור

 5.4ומשך הזמן הממוצע בו היו מועסקים בה הוא , תם למרכזהיחידה מאז הצטרפו

. חודשים 8-עבודות במהלך כ 3עבודות ולאחוז אחד היו  2היו  14%- ל. חודשים

 .התפלגות דומה בקבוצת הביקורת

 59%  מהמשתלבים בקבוצת הניסוי אינם חוששים כי יאבדו את עבודתם במהלך השנה

  .לא יודעים 12%-חוששים ו 29%, הקרובה

 

קבלת גמלה להבטחת הכנסה שמונה חודשים לאחר התחלת . 7

  התוכנית

בקרב משפחות , חודשים לאחר מועד ההפניה 8, פרק זה בודק את השינוי בקבלת גמלה

את ההבדלים בין הסיבות לאי קבלת גמלה של , בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת

בין מקורות ההכנסה של וההבדל , משפחות בניסוי לבין הסיבות של משפחות בביקורת

המשפחות בניסוי שאינן מקבלות גמלה להבטחת הכנסה לבין מקורות ההכנסה של 

  .  המשפחות בביקורת

  
חודשים לאחר  8 שיעור המשפחות המדווחות על אי קבלת גמלת הבטחת הכנסה: 64 לוח

  )אחוזים(התחלת התוכנית בקרב משפחות בניסוי ובביקורת 
  ביקורת  ניסוי  
N  1,613 1,613  

לא מקבלות גמלה להבטחת הכנסה בתום 
  חודשים מיום התביעה 7

  
41  

  
23  

paired t-test p<0.01   
  

  חודשים מתחילת  8שיעור המשפחות בניסוי שלא קיבלו גמלה להבטחת הכנסה לאחר

 ). 23%לעומת  41%(התוכנית גבוה משיעור המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה 
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ם של משפחות בניסוי ובביקורת שדיווחו כי קיבלו גמלה השוואת המאפייני: 65לוח 

  )אחוזים(חודשי תוכנית ושל משפחות שדיווחו כי לא קיבלו גמלה   8לאחר 
  ביקורת  ניסוי  
 לא קיבלו  קיבלו לא קיבלו  קיבלו  
N  942 666  1,241 367  

  19  12  20  9 ה/ה יחיד/יהודי
  9  8  11  6  ה עם ילדים/ה ויחיד/ה יחיד/ערבי
  17  14  12  17  יחיד עם ילדים ותיק

  34  33  19  44  עולה יחיד עם ילדים
  11  14  15  11  יהודים נשואים עם ובלי ילדים
  10  19  23  13 ערבים נשואים עם ובלי ילדים

p<0.01* chi squre test  
  

 44%  מהמשפחות בניסוי שקיבלו גמלה לאחר שמונה חודשים בתכנית הן משפחות

קרב המשפחות בניסוי שלא קיבלו גמלה בולטות יותר בעוד שב, עולים חד הוריות

 . משפחות של יהודים יחידים ומשפחות של ערבים נשואים עם ובלי ילדים

  הן בקרב המשפחות בביקורת שקיבלו גמלה והן בקרב המשפחות בביקורת שלא קיבלו

אולם בקרב המשפחות . שיעור משפחות העולים החד הוריות עומד על כשליש, גמלה

ובקרב , בלי ילדיםלטות משפחות של ערבים נשואים עם או רת שקיבלו גמלה בובביקו

המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה בולטות משפחות של יהודים יחידים ומשפחות 

 .     ותיקות חד הוריות

  
בקרב כלל המשפחות , חודשים לאחר מועב ההפניה 8, סיבות לאי קבלת גמלה: 66לוח 

  20)יםאחוז( בניסוי ובביקורת
  ביקורת  ניסוי  
N 1,613  1,613  
  100  100  כ באחוזים"סה

  77  59  ***קיבלו גמלה
  23  41  :לא קיבלו גמלה

  9  12  **לא הייתי זכאי
  0  2  ***מעבר לקצבה אחרת

  2  8  ***וויתור על גמלה
  4  5  סיבות בירוקרטיות

  1  3  ***שלילת גמלה
  7  10  **21אחר

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01   
  

  חודשים ממועד  8יותר משפחות בניסוי לא קיבלו גמלה להבטחת הכנסה לאחר

 8%(וויתור על גמלה ) בקבוצת הביקורת 9%לעומת  12%(זכאות -ההפניה בשל אי

                                              
 .אחוז מתוך כלל המשפחות שענו על השאלה 20
, יכול ללכת למרכז/לא מוכן,  קשיים בירוקרטים: בקטגוריה זו מקובצות תשובות ששיעור המענה עליהן נמוך 21

  .'שביתה בשירות התעסוקה וכו
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כשני שליש מהמופנים בקבוצת הניסוי שדווחו כי ). בקבוצת הביקורת 2%לעומת 

 .ויתרו על הגמלה לא התייצבו כלל במרכזים

 

  ה והכנסות המשפחהתעסוק. 8

  מבוא 8.1

בפרק זה נאמוד את השפעת התכנית על מצב התעסוקה ועל ההכנסות ברמת המשפחות 

. לצורך זה יש להגדיר מהם מדדי התעסוקה בקרב משפחה שבה שני בני זוג. התובעות

בקרב משפחות ניתן לסכום את השינויים בקרב שני בני הזוג וליצור משתנה המקבל את 

  : הערכים הבאים

  שינוי חיובי אצל שני בני הזוג       2

  שינוי חיובי אצל אחד מבני הזוג בלבד       1

  ללא שינוי או שינויים מנוגדים אצל בני הזוג       0

  שינוי שלילי אצל אחד מבני הזוג בלבד      -1

  שינוי שלילי אצל שני בני הזוג      -2

  . 'שינוי שלילי' - 1-ו -2ואת ' ללא שינוי' 0 את', שינוי חיובי' 2-ו 1הגדרנו את הקטגוריות 

אמדנו את השפעת התכנית על ההכנסה ממקורות שונים כשמונה חודשים לאחר מועד 

נציין כי . במועד ההפניה ההפניה ללא ניכוי ההפרשים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת

ה על פני לא נמצאו הבדלים מהותיים בממוצע ההכנסה הכוללת ובממוצע השכר מעבוד

כלל המופנים וכי עובדה זו מתקפת את האומדנים של השפעת התכנית על מדדים אלו 

יתכנו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הניסוי וקבוצת , ואולם. בקרב כלל האוכלוסייה

יש להתייחס בהסתייגות לנתונים המופיעים , לפיכך. אוכלוסיות-הביקורת בקרב תתי

  .   אוכלוסיות-י תתיבלוחות בהן מדווחת ההשפעה לפ

  

  םמופניה על ההכנסה של משפחותהשפעת התכנית  8.2

, של המשפחהאומדנים של השפעת התכנית על השינוי במצב התעסוקה  מוצגים 67בלוח 

וכן על מקורות  הפניהחודשים לאחר חודש ה מונהעל זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ש

  .  גמלת נכותומ ת הכנסהגמלת הבטחמ, מעבודה - ההכנסה העיקריים של המשפחה
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, ה ממקורות עיקרייםהכנסעל השפעת התכנית על מצב התעסוקה של בני הזוג ו: 67לוח 
  משפחות 

השפעת התכנית N  ניסוי ביקורת   

 שינוי במצב התעסוקה  1,731 18.0 5.5 12.5***

 שיעור מקבלי גמלה 1,636 58.3 76.9 18.6-***

 בודה שכר מע 1,743 1,590 1,186 404***
 גמלת הבטחת הכנסה  1,743 776 1,205 429-***

  גמלת נכות 1,743 72 51 21
  הכנסה כוללת 1,743 2,438 2,442 4-

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 השינוי במצב התעסוקה של המשפחה בין מועד ההפניה לבין מועד הראיון כשמונה 

משמעותו הדבר . נקודות אחוז 18.0 חודשים לאחר מכן בקרב קבוצת הניסוי הוא של

כלומר בקיזוז המשפחות שעברו שינוי שלילי במצב (היא שחל שינוי חיובי נטו 

, לפיכך. נקודות אחוז 5.5בקבוצת הביקורת חל שינוי חיובי נטו של ). התעסוקה

 . נקודות אחוז 12.5-נאמדת בהשפעת התכנית על מצב התעסוקה של המשפחה 

 חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית 8, של בני הזוג מעבודה השפעה זו ניכרת בשכר ,

יותר מאשר משפחה בקבוצת ₪  400-משפחה בקבוצת הניסוי השתכרה בממוצע כ

  .  הביקורת

  חודשים  8במקביל נמצאה השפעה של התכנית על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

איות לגמלה מהמשפחות היו זכ 76.9%בעוד שבקבוצת הביקורת . לאחר מועד ההפניה

כלומר ניתן לייחס לתכנית ירידה . מהמשפחות בקבוצת הניסוי היו זכאיות 58.3%רק 

הבדל . מועד ההפניהמחודשים  8לאחר  נקודות אחוז בשיעור הזכאות לגמלה 18.6של 

, בקבוצת הניסוי זה בא לביטוי גם בהבדל בסכום הממוצע של גמלת הבטחת הכנסה

  .לעומת משפחה בקבוצת הביקורתבממוצע למשפחה ₪  430-הנמוך ב

  ות שהופנו לתכניתהמשפח ההכנסה הכוללת של נמצאה השפעה עללא לתכנית . 

  
בקבוצת הניסוי ובקבוצת , )זוג-בני(שינויים במספר המועסקים במשפחה : 68לוח 

  ) אחוזים(הביקורת 
  ***ניסוי      ביקורת
1,743 1,743 N 
 הלא עבדו ולא השתלבו בעבוד 29.0 39.0

 לא עבדו אולם לפחות אחד מבני הזוג השתלב בעבודה 18.1 8.6

 אחד מבני הזוג עבד ולא חל שינוילפחות  44.7 46.2

  בן הזוג השני השתלב בעבודהאחד מבני הזוג עבד ו 1.8 0.1

אחד מבני הזוג עבד ולפחות אחד מהם הפסיק לעבודלפחות  6.4 6.1
p<0.10* ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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  ההבדל המהותי בהתפלגות השינויים במספר המועסקים במשפחה הוא בהשתלבות

מהמשפחות בקבוצת  18.5%: בעבודה בקרב משפחות בהן אף אחד מבני הזוג לא עבד

  .מהמשפחות בקבוצת הביקורת 8.7%הניסוי לעומת 

  
, חודשים לאחר מכן 8והכנסה מגמלה ומעבודה  2007הכנסה מגמלה בנובמבר : 69לוח 
  פחות בקבוצת הניסוי לפי שינוי במספר המועסקים במשפחהמש

₪ N      

1,828 496 
    :'07נובמבר 

 קצבההכנסה מ          
לא עבדו ולא השתלבו 

 בעבודה

1,005 458 
  : לאחר ההפניהחודשים  8

 קצבההכנסה מ          
 עבודההכנסה מ           505 0

1,915 313 
    :'07נובמבר 

 קצבהסה מהכנ          
לא עבדו אולם לפחות אחד 
  מבני הזוג השתלב בעבודה

531 276 
  : לאחר ההפניהחודשים  8

 קצבההכנסה מ          
 עבודההכנסה מ           315 2,291

1,273 911 
    :'07נובמבר 

 קצבההכנסה מ          
  לפחות אחד מבני הזוג עבד 

  הכנסה מעבודה            נתון חסר

733 810 
  : לאחר ההפניהחודשים  8

 קצבההכנסה מ          
 עבודההכנסה מ           923 2,299

  

  הכנסתן של משפחות שלא היתה להן הכנסה מעבודה במועד ההפניה ואף אחד מבני

 .45%-ירידה של כ₪  820-וג לא השתלב בעבודה ירדה בהז

  ההפניה אולם לפחות הכנסתן של משפחות שלא היתה להן הכנסה מעבודה במועד

 .47%-עלייה של כ ₪ 910-אחד מבני הזוג השתלב בעבודה עלתה ב

  
, השפעת התכנית על מצב התעסוקה וזכאות לגמלת הבטחת הכנסה של בני הזוג: 70לוח 

  לפי פרופיל דמוגרפי
השפעת 
 התכנית

   N  ניסוי ביקורת
  

7.9   יה ללא/ה יהודי/יחיד  שינוי במצב התעסוקה  222 23.3 15.5
 שיעור מקבלי גמלה 219 40.1 67.6 27.5-*** ילדים

עם ה /יה יחיד/ערבי  שינוי במצב התעסוקה 130 28.6 0.3 28.4***
 שיעור מקבלי גמלה 130 44.6 74.9 30.4-***  או בלי ילדים

 הורי-חד ותיק  שינוי במצב התעסוקה 247 19.1 8.5 10.6**
 שיעור מקבלי גמלה 238 64.8 75.1 10.2-*
 הורי -עולה חד  שינוי במצב התעסוקה 542 14.9 6.9 8.0**
 שיעור מקבלי גמלה 539 76.3 77.0 0.7-

זוג יהודי עם או בלי   שינוי במצב התעסוקה 241 25.3 4.9 20.4***
 שיעור מקבלי גמלה 214 49.8 80.5 30.8-*** ילדים

בלי  זוג ערבי עם או  שינוי במצב התעסוקה 344 10.0 3.0- 13.0***
 שיעור מקבלי גמלה 291 44.8 83.3 38.5-*** ילדים
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p<0.10* ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  ובקרב ) נקודות 28.4(גדולה בקרב יחידים ערבים על שינוי במצב התעסוקה  ההשפעה

 .ומתונה יותר בקרב שאר הפרופילים, )נקודות אחוז 20.4(זוגות יהודים 

 לתכנית נמצאה השפעה משמעותית על שיעור  ,הוריות עולות-פרט למשפחות חד

ההשפעה נאמדת בירידה . חודשים לאחר מועד הפניה 8מקבלי גמלת הבטחת הכנסה 

וזוגות נשואים יהודים , יחידים יהודים ללא ילדים, בקרב יחידים ערבים 30%-של כ

הוריות ותיקות -ההשפעה מתונה יותר בקרב חד. בקרב זוגות נשואים ערבים 40%-ובכ

 ). נקודות אחוז 10 -רידה של כי(

  
  לפי פרופיל דמוגרפי, השפעת התכנית על ההכנסות של בני הזוג: 71לוח 

השפעת 
 התכנית

   N  ניסוי ביקורת
  

ה /יחיד שכר מעבודה  227 772 615 158
יה ללא /יהודי
  ילדים

 גמלת הבטחת הכנסה 227 438 836 398-***
  גמלת נכות  227 65 52 13

  הכנסה כוללת 227 1,275 1,502 227-
יה /ערבי שכר מעבודה  130 740 315 425**

עם או ה /יחיד
  בלי ילדים

 גמלת הבטחת הכנסה 130 510 934 424-***
  גמלת נכות  130 0 53 53-
  הכנסה כוללת 130 1,251 1,303 52-

  הורי-חד ותיק שכר מעבודה 247 1,402 1,152 250*
 הבטחת הכנסהגמלת  247 863 1,287 423-*

  גמלת נכות  247 45 54 9-
  הכנסה כוללת 247 2,311 2,493 182-

  הורי -עולה חד  שכר מעבודה 547 2,273 1,887 385***
 גמלת הבטחת הכנסה 547 912 1,081 170-***

  גמלת נכות  547 38 18 20
  הכנסה כוללת 547 3,223 2,987 235***
זוג יהודי עם   עבודהשכר מ 243 1,834 1,114 720***

 גמלת הבטחת הכנסה 243 864 1,470 606-*** או בלי ילדים
  גמלת נכות  243 208 80 128*
  הכנסה כוללת 243 2,906 2,663 242

זוג ערבי עם או  שכר מעבודה  344 1,355 852 503***
 גמלת הבטחת הכנסה 344 756 1,511 755-***  בלי ילדים

  ות גמלת נכ 344 80 78 2
  הכנסה כוללת 344 2,191 2,441 250-*

p<0.10* ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  השפעת התכנית על ממוצע השכר מעבודה במשפחה חיובית ומשמעותית בקרב כל

 . הרכבי המשפחה
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  ההשפעה על הירידה בשיעור מקבלי הגמלה בקבוצת הניסוי ניכרת גם בממוצע

בקרב יחידים וחד הוריות ₪  400- של כירידה (ההכנסה מגמלת הבטחת הכנסה 

 ).בקרב זוגות₪  600-750ותיקות ושל 

  לתכנית נמצאה השפעה מובהקת על הסכום הממוצע של גמלת נכות המשולמת

ממוצע תקבולים מגמלת נכות בקרב זוגות יהודים . למשפחה רק בקרב זוגות יהודים

 .   בוצת הביקורתמאשר בקרב זוגות יהודים בק₪  130-בקבוצת הניסוי גבוה בכ

 למעט חד. בין הפרופילים נמצאה השפעה שונה על ההכנסה הכוללת של המשפחה-

בקרב זוגות  .ית על הכנסת המשפחהחיובהשפעה לתכנית נמצאה לא , )₪ 235( הוריות

   ).₪ -250(ערבים אף נמצאה השפעה שלילית 

  

  מקור ההכנסה העיקרי של המשפחה 8.3

רות ההכנסה של מופנים שלא קבלו גמלת הבטחת הכנסה הוצגו נתונים על מקו 5בפרק 

בסעיף זה נבחן מהם מקורות הכנסה של כלל . שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה

מקור ההכנסה ב יםההבדלונבחן את  המופנים בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת

  . לעומת משפחות בביקורתמשפחות בניסוי העיקרי של 

בדות המקבלות גמלת השלמת הכנסה וקצבאות אחרות מהמוסד יש משפחות עונציין כי 

מידת ל בהתאם ורותסדו מוציאות האחת את השנייה 72בלוח  הקטגוריות. לביטוח לאומי

  .   החשיבות המיוחסת להן לאור מטרתה של התכנית

  
התפלגות מקור ההכנסה העיקרי בקרב משפחות בקבוצת הניסוי ובקבוצת : 72לוח 

  )אחוזים(הביקורת 
  ביקורת  ***ניסוי  מקור הכנסה

N 1745 1745  
  55  65  22הכנסה מעבודה

  37  18 ה"מקבלים גמלת ה, אין הכנסה מעבודה
  4  8  23ל"מבט מקבלים קצבאות אחרות, גמלהאין הכנסה מעבודה ומ

  2  4  24הכנסות ממקורות אחרים
  3  6  ל"אף אחד ממקורות ההכנסה הנ

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

                                              

  לפחות אחד מבני הזוג עובד 22
 דמי, נפגעי עבודה, נפגעי איבה, שארים, מזונות, ילדים(נכות של ילד וקצבאות אחרות , הזוג- בן או נכות של התובע 23

  ). אבטלה
 , הכנסה מריבית, הכנסה מהשכרת דירה או חדר, קצבה חודשית ממשרד הבטחון, פנסיה, מזונות מהבעל לשעבר 24

  .הכנסה של מבוגר אחר שגר בבית תמיכה קבועה מבן משפחה
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 18%  מקבלות גמלת הבטחת הכנסהאולם מהמשפחות בקבוצת הניסוי אינן עובדות .

 .מהמשפחות בקבוצת הביקורת 37%זאת לעומת 

  כפול ממספרן משפחות בקבוצת הניסוי ה מספר בכל אחת מהקטגוריות האחרות

יותר משפחות אשר מקור : קבוצות אלו קטנות יחסיתקבוצת הביקורת אם כי ב

יותר משפחות , )ה"למעט גמלת ה(ל "ם הוא גמלאות של בטההכנסה העיקרי שלה

 .  שמקור ההכנסה העיקרי שלהן הוא בני משפחה אחרים ומקורות אחרים

  מרכזים. 9

  מבוא 9.1

: התכנית אורות לתעסוקה פועלת בארבעה מרכזי תעסוקה באחריות מפעילים שונים

 ORS האמריקאית וחברת Maximusבבעלות משותפת של חברת ( IWSחברת 

בבעלות משותפת של (נס 'אג, מפעילה את מרכז התעסוקה באזור אשקלון) הישראלית

) מ הישראליות"מ ויעוד משאבי אנוש בע"ההולנדית והחברות אדם וידע בע Agensחברת 

בבעלות משותפת של חברת (אמין , מפעילה את מרכזי התעסוקה באזור חדרה ובנתניה

A4E בבעלות (ואגם  ,מפעילה את המרכז בירושלים) ן הישראליתיהאנגלית וחברת אמ

מפעילה את ) ההולנדית וחברת מרטנס הופמן הישראלית Calderמשותפת של חברת 

  . המרכזים בנצרת

נציין שוב כי אוכלוסיית . האוכלוסייה המטופלת בכל אזור נבדלת במאפייניה ובגודלה

בלוח . בה של התכניתהמלאי במחקר כוללת רק מופנים לתכנית שמתגוררים באזורי ההרח

  . מוצגת התפלגות האוכלוסייה המופנית באזורים השונים 73

  
  ומשפחות פרטים, התפלגות המופנים בניסוי לפי מרכז: 73לוח 

  פרטים  משפחות  
  2,268  1,745  כ"סה

  11  11  אשקלון
  51  55  חדרה

  9  8  חדרה      
  42  47  נתניה      

  8  8  ירושלים
  29  25  נצרת

  5  7  תנצר      
  24  18  עין מאהל      

  

מכלל  IWS ,8%מהמופנים מתגוררים באשקלון ומטופלים במרכז של חברת  11%

למעלה ממחצית . המופנים מתגוררים במערב ירושלים ומטופלים במרכז של אמין
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מכלל  42%-מכלל המופנים בחדרה ו 9%: נס'המופנים מטופלים במרכזים של חברת אג

 .    מאהל-מהמופנים מתגוררים בעין 24%. המופנים בנתניה

נבחן את , בפרק זה נעמוד על ההבדלים בין מאפייני האוכלוסייה באזורים השונים

ההבדלים בתשומות שקיבלו המופנים בכל מרכז ונאמוד את השפעת התכנית בכל אחד 

משתני שמטרתו לבחון האם ישנם הבדלים -בסוף הפרק נציג ניתוח רב. מהמרכזים

כאשר מפקחים על ההבדלים במאפייני האוכלוסייה , ית בין המרכזיםבהשפעת התכנ

  .המטופלת

  

  מאפיינים של המופנים לפי מרכז 9.2

  פרטים לפי מרכז, אפיינים נבחריםמ: 74לוח 
ירושלים נצרת   כ"סה  אשקלון חדרה
669 188 1,163 243 2,263 N 
***'07שיעור המועסקים בנובמבר  41.5 51.1 44.8 30.8 35.3

ה"זיקה למערכת ה     
חודשים 3עד     13 21 13 14 11  
18 14 20 17 חודשים 4-12    18  
37 46 34 26 35    13-60  
34 26 33 36 חודשים+ 61    33   
64 58 75 77 70 ***אישה

גיל     
4 4 5 2 4 18-24

29 27 31 34 30 25-34
54 52 50 58 52 35-44 
13 17 14 6 13 45+ 
***נשוי: מצב משפחתי 49 38 39 50 69
18ילדים מתחת לגיל  83 84 82 84 82
***יוצא אתיופיה 9 14 13 9 0

  ***מ"יוצא ברה 26 36 32 19 13
 ***ערבי 34 0 19 0 82
  יחיד ללא ילדים  16 15 16 16 18
  הורי -חד ותיק 11 16 14 17 3

  הורי -חדעולה   24 31 32 16 10
 נשויגבר   23 18 17 27 33
 אישה נשואה  26 20 22 24 36
  יחיד ללא ילדים  16 15 16 16 18

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  
  

  גבוה לעומת שיעורם ) בהתאמה 44.8%-ו 51.5%(שיעור המועסקים באשקלון ובחדרה

 ).בהתאמה 30.8%-ו 35.3%(בנצרת ובירושלים 

 זיקה להבטחת הכנסהאין הבדלים מהותיים בין המרכזים ביחס ל.  
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 בירושלים נמצא שיעור נמוך של נשים בהשוואה לאשר המרכזים. 

  התפלגות הגילאים דומה בין המרכזים פרט לאשקלון בה נמצא שיעור נמוך יותר של

 .  45מופנים מעל גיל 

 שיעור נמוך יותר של , מהמופנים בנצרת נשואים 70%-כ. בנצרת רוב המופנים ערבים

  .צא בירושלים ושיעור נמוך מזה נמצא באשקלון ובחדרהמופנים נשואים נמ

  הוריים בעוד שבכל המרכזים האחרים שיעורם -מהמופנים הם חד 13%בנצרת רק

בחדרה ובאשקלון רוב החד הוריות הן עולות ובירושלים מחציתן עולות : 30%-גבוה מ

 .ומחציתן ותיקות

  
 פרטים לפי מרכז, לתעסוקהוחסמים משאבים : 75לוח  

ירושלים רתנצ כ"סה אשקלון חדרה  
669 188 1,163 243 2,263 N 

  **השכלה     
18 14 20 20 19 0-8 
34 19 25 26 28 9-11  
34 36 33 30 33 12  
13 31 21 24 20 13+ 
  יש מקצוע 46 46 50 49 40

  ***היסטוריה תעסוקתית     
 עבד במהלך השנה שלפני התביעה 43 52 50 38 30
  השנים אך לא בשנה  5עבד במהלך  15 15 16 24 12

 שלפני התביעה
 השנים שלפני התביעה 5-עבד קודם ל 12 8 12 21 12
 לא עבד מעולם 29 26 21 16 47
   ***חסם ידיעת עברית 26 18 23 14 37
 מוגבלות 38 33 37 44 39
  ***עומס טיפול בילדים קטנים 40 33 36 49 47

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 המופנים במרכזים השונים נבדלים במשאבים לתעסוקה שעומדים לרשותם.  

  בעוד ) 67%-כ(שנות לימוד בירושלים  13+או  12בולט שיעורם הגבוה של מופנים בעלי

  ).47%(שבנצרת שיעורם נמוך יותר 

  שיעור המופנים שעבדו במהלך השנה שקדמה למועד התביעה היה גבוה באשקלון

). בהתאמה 30%-ו 38%(לעומת ירושלים ונצרת ) בהתאמה 50%-ו 52%(ובחדרה 

  ).47%(במקביל נמצא בנצרת שיעור גבוה של מופנים שלא עבדו מעולם 

  שיעור נמוך של המצאות חסמים פוטנציאליים ידי-על המופנים באשקלון מאופיינים ,

  .זאת לעומת האזורים האחרים
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 פה העברית מהווה חסם לשיעור גבוה מקרב המופנים ידיעה מועטה של הש

בנצרת שיעור גבוה של מופנים המרוחקים משוק העבודה ושיעור גבוה של . פוטנציאלי

 . מופנים מעוטי השכלה

  בירושלים שיעור גבוה של תובעים המוגדרים מוגבלים וכן שיעור גבוה של מופנים

 .)12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5ילד מתחת לגיל (המטופלים בילדים קטנים 

  

  תשומות לפי מרכז 9.3

מהסעיף . בסעיף זה נציג נתונים על הפעילויות שקיבלו המשתתפים בכל אחד מהמרכזים

מעניין לבחון לפיכך , הקודם עולה כי לאוכלוסייה המטופלת בכל מרכז מאפיינים שונים

  . האם השירותים שקיבלו המשתתפים משקפים הבדלים אלו

  

  )באחוזים(לפי מרכז , המרכזהשתתפות בפעילויות מטעם : 76 לוח
נצרתחדרהירושליםאשקלוןכ"סה  

 1,574161 139 892 382 
 20 19 14 21 19 מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
 59 62 70 65 62 פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***חיפוש עבודה

20 29 26 11 33 

 28 20 25 30 24 יחיפוש עבודה עצמא
 30 7 8 19 14 ***ים/ים עיוני/קורס
 6 2 3 6 3 **י הכשרה מקצועית/קורס

 8 2 1 3 3 ***1שיקום מקצועי
 4 5 5 3 5 1שירות בקהילה

      *** מספר הפעילויות
0 26 22 22 28 26 
1 33 35 30 38 20 
2 20 14 27 19 21 

7-3 21 28 21  15 33 
      2סדנאות/קורסים

 49 17 32 37 28 ***לפחות אחד
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

  שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במ: שתי הפעילויות. ביקורתהמופנות לקבוצת ה
קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה:  כולל 2

  מקצועיים
  

  מטופלים במרכז בנצרת קיבלו יותר תשומות מהמופנים המטופלים המשתתפים

הופנו  8%, ם השתתפו בלפחות קורס או סדנה אחתכמעט מחצית: במרכזים האחרים

נתונים אלו מתיישבים עם השיעור ). במרכזים האחרים 1-3%לעומת (לשיקום מקצועי 

 . הגבוה של הימצאות חסמים בקרב המופנים מנצרת
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 בה נמצא שיעור נמוך יחסית של מופנים שיש להם חסמים פוטנציאליים, באשקלון ,

סדנאות , ת של משתתפים שעברו אבחון או מיון מקצועינמצאו שיעורים גבוהים יחסי

 . חיפוש עבודה עצמאי וגם קורסים עיוניים, לכישורי חיים או מיומנויות חיפוש עבודה

  
  )באחוזים( מרכזלפי , הערכת המשתתפים לגבי רצון הצוות לעזור להם: 77 לוח

 נצרת חדרה ירושליםאשקלוןכ"סה 
N 1,445129820 341 1,445 

     רצון הצוות לעזור 
 13 17 161614במידה רבה מאד   
 33 25 272526 במידה רבה   
 24 26 263032 במידה מעטה   
 31 32 312928 בכלל לא   

    הצוות עזר בשיפור המצב התעסוקתי 
 7 8 894במידה רבה מאד   
 18 17 16916 במידה רבה   
 24 21 222021 במידה מעטה   
 51 53 546259 בכלל לא   
 

 בכל . אין הבדלים מהותיים בין המרכזים באשר להערכה של רצון הצוות לסייע להם

שאנשי הצוות , במידה רבה או במידה רבה מאד, התרשמו 40%-המרכזים למעלה מ

שיעור נמוך יותר של משתתפים סברו שהצוות אכן עזר להם לשפר .  רצו לעזור להם

מהמשתתפים דווחו שהצוות עזר להם במידה  25%-ל 18%בין , ם התעסוקתיאת מצב

 . רבה או במידה רבה מאד

  

  ועל ממוצע השכר מעבודה מצב התעסוקההשפעת התכנית על  9.4

בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על תעסוקה של הפרטים המופנים בכל אחד 

יעים האומדנים להשפעת התכנית מופ 78בלוח  .6לפי המדדים שהוגדרו בפרק , מהמרכזים

  .ביחס לקבוצת הביקורת

  

פרטים לפי , השפעת התכנית על שיעור מועסקים ועל ממוצע השכר מעבודה: 78לוח 
  מרכז

ירושלים נצרת כ"סה אשקלון חדרה  
671 190 1164 243 2,268 N 

**7.0 5.2 ***10.3 3.8 ***8.2 השינוי בשיעור המועסקים
  הרחבת משרה 1.6** 0.1 1.0 2.8 2.9**
***9.9 8.0 ***10.9 3.9 ***9.6 שינוי במצב התעסוקה
***218 150 ***371 ***347 ***305 )₪(שכר מעבודה 

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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 10.9-ההשפעה הגדולה ביותר על מצב התעסוקה של המופנים נמצאה בחדרה כ 

נקודות  8-בירושלים ב, ודות אחוזנק 3.9-באשקלון ההשפעה נאמדת ב. נקודות אחוז

  .   9.9-אחוז ובנצרת ב

 השפעה גדולה . במקביל נמצאה לתכנית השפעה חיובית על ממוצע השכר מעבודה

 ).₪ 350(ובאשקלון ) ₪ 370(נמצאה בחדרה 

  

  הכנסות של המשפחה ממקורות שוניםהשפעת התכנית על  9.5

קבלת גמלה וההכנסות של  ,בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על מצב התעסוקה

  .8לפי המדדים שהוגדרו בפרק , המשפחות בכל אחד מהמרכזים

  
  לפי מרכז ותשפחמ, מצב התעסוקה ועל קבלת גמלההשפעת התכנית על : 79 לוח

  כ"סה אשקלון חדרה ירושלים נצרת
439 140 967 197 1,743 N

 שינוי במצב התעסוקה  12.5*** 8.4* 12.2*** 13.3** 14.9***
 שיעור מקבלי גמלה 18.6-*** 17.0-*** 19.8-*** 7.1- 20.3-***

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  השפעת התכנית על מצב התעסוקה של בני הזוג היא הגבוהה ביותר במרכז בנצרת

בנצרת ). 12.2, 13.3(ומעט מתונה יותר בירושלים ובחדרה ) נקודות אחוז 14.9(

  .נקודות אחוז 8.4-של המשפחה נאמדת בההשפעה על מצב התעסוקה 

  חודשים לאחר ההפניה 8-כ(השפעת התכנית על שיעור מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (

נקודות  19.8נקודות אחוז וירידה של  20.3ירידה של (גדולה ביותר בנצרת ובחדרה 

בירושלים ). נקודות אחוז 17ירידה של (ומעט מתונה יותר באשקלון ) אחוז בהתאמה

  .ה ירידה קטנה יותר שאינה מובהקתנמצא

  

  משפחות לפי מרכז,השפעת התכנית על הכנסות המשפחה: 80לוח 
  כ"סה אשקלון חדרה ירושלים נצרת
439 140 967 197 1,743 N

***414 215 ***419 ***446  שכר מעבודה  404***
  גמלת הבטחת הכנסה  429-*** 440-*** 464-*** 123- 443-***

-14 -46 41 45 21   גמלת נכות
  הכנסה כוללת 4- 51 4- 46 43-

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 

  במקביל להשפעה החיובית על השינוי בשיעור המועסקים ניכרת השפעה חיובית

בכל אחד מהמרכזים ההשפעה על , פרט לירושלים. משמעותית על ההכנסה מעבודה
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בכל המרכזים ההשפעה החיובית על . בחודש₪  400ממוצע ההכנסה מעבודה עולה על 

  . הכנסות מעבודה מתקזזת במלואה עם הירידה בהכנסות מגמלה

 לא נמצאה לתכנית השפעה על ההכנסה הכוללת של המשפחה  . 

  

  המרכזים ןהבדלים בי: משתני-ניתוח רב 9.6

צגנו את השפעת התכנית וההקודמים בחנו את השפעת התכנית בנושאים שונים  סעיפיםב

בחלק מהנושאים מצאנו הבדלים . וגם את השפעת התכנית בכל אחד מהמרכזים הכללית

קיימים הבדלים , יחד עם זאת. בהשפעת התכנית בין המרכזים השונים ובחלק לא

דבר שעשוי להשפיע על יכולת של כל , במאפיינים של האוכלוסייה שמטופלת בכל מרכז

קיימים הבדלים בין המרכזים , כן-כמו. מרכז לתרום לשיפור במצב התעסוקה וההכנסות

שיעור אבטלה וכן הלאה אשר משפיעים גם כן , כמו שוק העבודה, במאפיינים של האזור

הבדלים אלו עשויים להמצא בין האזורים השונים אולם בהתאם , על תוצאות התכנית

למתודולוגיית המחקר הם צומצמו במידה רבה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת בכל 

  .נפרדאזור ב

כאשר , בפרק זה אנו רוצים לבחון האם יש הבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית

בדיקה זו נעשתה . לוקחים בחשבון את ההבדלים במאפייני האוכלוסייה ובמאפייני האזור

  . משתני שמאפשר לפקח על הבדלים אלה-בעזרת ניתוח רב

  ): םמשתנים תלויי(מדדים  שלושהמשתני נערך ביחס ל-הניתוח הרב 

בקרב מופנים , שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית) לא עובד/עובד( התעסוק .1

 .שלא היו מועסקים במועד ההפניה

 . בקרב כלל המשפחות המופנות, שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה, קבלת גמלה .2

בקרב כלל המשפחות , שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה, הכנסות המשפחה .3

 .המופנות

כאשר , כך. אחד מהמשתנים התלויים אמדנו מודל מתאים לסוג המשתנהעבור כל 

משתנה ( שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה לתכניתהמשתנה המוסבר הוא תעסוקה 

אמדנו מודל לוגיסטי וכאשר המשתנה התלוי הוא משתנה רווחי ) לא עובד/עובד: בינארי

על  SPSSשל  complex sampleהניתוח נעשה בעזרת . כמו הכנסות אמדנו מודל לינארי

  . מנת לקחת בחשבון בחישוב המובהקות את מבנה המדגם ומשקלות הדגימה
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הניתוח , על מנת לבחון את השפעת התכנית ואת ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית

בדקנו את השפעת המרכזים על ידי . כלל את אוכלוסיית הניסוי ואת אוכלוסיית הביקורת

   :בניתוחים כללנו שלוש קבוצות משתנים. בין מרכז לבין ניסויבחינת האינטראקציה 

משתנים המייצגים את  קבוצה זו כוללת :משתנים המייצגים את מאפייני האוכלוסייה

קבוצת , )ללא ילדים/עם ילדים, יחיד/נשוי(מצב משפחתי : מאפייני האוכלוסייה

או לחליפין נסיון (שכלה וה גיל, )אשה/גבר(מין , )ותיק/עולה, יהודי/ערבי(אוכלוסייה 

מספר חודשים , GHQמספר בעיות בריאות מדווחות וקטגוריות במדד ,  )פוטנציאלי

  . והכנסה במועד ההפניה במערכת הבטחת הכנסה

 קבוצה זו כוללת: משתנים המייצגים את מאפייני שוק העבודה באזורי המרכזים

 בין האזוריםשוק העבודה אשר משקפים הבדלים ב, עבור אזורי הניסוי השונים םמשתני

כל משתנה אזור מייצג את מאפייני שוק העבודה באזור . )שיעור מובטליםלמשל  כמו(

על מנת להשוות בין  .אשר נבחר בגלל הדמיון בשוק העבודה, הניסוי ובאזור הביקורת שלו

אנו אליו ביחס כבסיס שאזורים משתני יש צורך לקבוע את אחד ה-המרכזים בניתוח הרב

בחדרה כבסיס אזור בניתוח זה קבענו את . לאמוד את ההבדלים בין האזוריםניתן 

   25.הלהשווא

) מרכז×ניסוי(משתני אינטראקציה  4 :מרכזיםשפעת המשתנים המייצגים את ה

כאשר מפקחים על ההבדלים , כל אחד מהמרכזיםאת השפעת הניסוי ב פיםמשקה

   .השונים במאפיינים של הפונים ועל ההבדלים בין אזורי הניסוי

  

מועד בקרב פרטים שלא היו מועסקים ב, שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה התעסוק

   ההפניה

שמונה זה נבחן את ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על המצב התעסוקתי  חלקב

  . בקרב אלה שלא היו מועסקים בתחילת התכנית, מועד ההפניהלאחר חודשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              

  .מהמופנים משתייכים לאזור זה 50%-כ, משום שזו הקבוצה הגדולה ביותר 25



  

 

 94

  
וגיסטית השתלבות בעבודה בקרב מופנים שלא היו מועסקים במועד רגרסיה ל: 81לוח 

  ההפניה לתכנית
  יחס צולב מובהקות

 ניסוי אשקלון 1.814 0.201
 ניסוי ירושלים 1.678 0.267
 ניסוי נצרת 4.204 0.000
 ניסוי חדרה 2.493 0.000

    
  )ביחס לחדרה( אשקלון 1.110 0.802
 )דרהביחס לח( ירושלים 0.795 0.558
 )ביחס לחדרה( נצרת 0.629 0.206

   
  קבוע 0.393 0.057
 אישה 0.709 0.107
 נשוי 0.245 0.022
  ילדים 1.923 0.007
 נשוי עם ילדים 1.223 0.751
  יוצא אתיופיה 3.441 0.004
 מ"יוצא ברה 1.396 0.159
 ערבי 0.682 0.163
0.678 0.874 25-34 
0.644 0.854 35-44 
0.103 0.500 45+ 
0.003 2.433 9-11 
0.024 1.980 12 
0.001 3.103 13+ 
0.814 0.920 1 
0.182 0.681 2 
0.000 0.434 3 
0.302 0.813 4-6 : GHQ 
0.110 0.681 7-9  
0.005 0.402 10-12 
ה"חודשים בה 3עד  0.752 0.248  
ה"חודשים בה  0.621 0.044 4-12 
ה"חודשים בה 0.626 0.066  13-60 

   
 מספר תצפיות 1242 
 17.0 McFadden R squared 

 

 כי לתכנית השפעה חיובית  נמצא, )78לוח (משתני -בדומה לממצאים מהניתוח הדו

ובנצרת בחדרה תעסוקה בקרב מופנים שלא היו מועסקים במועד ההפניה מובהקת על 

רים ועל ההבדלים בין האזו הבדלים במאפייני האוכלוסייההכאשר מפקחים על  גם

בקרב מופנים המתגוררים בירושלים מובהקת לתכנית השפעה  הלא נמצא .השונים

 .)ייתכן משום שמספר התצפיות קטן( ובאשקלון
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 ועל  הבדלים במאפייני האוכלוסייהה כאשר מפקחים על, משתני-בשונה מהניתוח הדו

צולב יחס (עולה כי לתכנית השפעה גדולה יותר בנצרת , ההבדלים בין האזורים השונים

 ). 2.5-יחס צולב כ(לעומת חדרה ) 4.2-כ

 שתלב ישנם מספר מאפיינים של האוכלוסייה שמשפיעים על הסיכוי לה, כצפוי

להשתלב יותר  נמוךסיכוי  נשיםל :הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת ,בעבודה

יה מפתיע כי לעולים יוצאי אתיופ - לעולים סיכוי גבוה יותר להשתלב בעבודה; בעבודה

לערבים ; )מ לשעבר"מברה םרוב(סיכוי גבוה מאשר לעולים יוצאי ארצות אחרות 

שנות  9הסיכוי להשתלב בעבודה של פרטים בעלי ; שתלב בעבודהסיכוי קטן יותר לה

מגבלות ביכולת ; שנות לימוד 0-8לימוד ומעלה גדול מאשר סיכויים של פרטים בעלי 

הסיכוי ; שתלב בעבודהת הסיכוי להלעבוד או סיכון לבעיות רגשיות מקטינים א

להשתלב בעבודה קטן ככל שמספר החודשים המצטבר במערכת הבטחת הכנסה גדול 

 .יותר

  באזורים השונים בסיכוי להשתלב בעבודההבדלים לא נמצאו .  

  

שמונה חודשים לאחר מועד , קבלת גמלת הבטחת הכנסה בקרב כלל המשפחות המופנות

  ההפניה 

לפי דווח (קבלת גמלה בדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על זה נבחן את הה חלקב

  . מועד ההפניהלאחר זאת שמונה חודשים , בקרב כלל המשפחות שהופנו לתכנית) עצמי
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  שפחות מ, חודשים לאחר ההפניה 8קבלת גמלה רגרסיה לוגיסטית : 82לוח 
  יחס צולב מובהקות

ניסוי אשקלון 0.343 0.001
 י ירושליםניסו 0.624 0.143
 ניסוי נצרת 0.315 0.000
 ניסוי חדרה 0.405 0.000

    
  )ביחס לחדרה( אשקלון 1.907 0.020
 )ביחס לחדרה( ירושלים 1.169 0.593
 )ביחס לחדרה( נצרת 1.628 0.033

    
 קבוע 0.711 0.255
  נשוי 0.495 0.033
 ילדים 2.344 0.000
 נשוי עם ילדים 0.846 0.643
 יוצא אתיופיה 0.816 0.399
מ"יוצא ברה 1.024 0.868
0.341   ערבי 1.203
0.113 1.468 25-34 
0.019 1.790 35-44 
0.000 2.904 45+ 
ה"חודשים בה  1.235 0.261 4-12 
ה"חודשים בה 1.367 0.083  13-60 
ה"חודשים בה 2.321 0.000  +60 

   
 מספר תצפיות 1906 

 9.9 McFadden R squared 

  

 כי לתכנית השפעה על שיעור  נמצא, )79לוח (משתני -מה לממצאים מהניתוח הדובדו

בה (כל האזורים למעט ירושלים בהמשפחות שדווחו על קבלת גמלת הבטחת הכנסה 

הבדלים במאפייני הכאשר מפקחים על  זאת גם, )נמצאה ירידה שאינה מובהקת

  .ועל ההבדלים בין האזורים השונים האוכלוסייה

 ועל ההבדלים בין האזורים  הבדלים במאפייני האוכלוסייהה חים עלכאשר מפק

 0.32-ו 0.34יחס צולב (עולה כי לתכנית השפעה חזקה יותר בנצרת ובאשקלון , השונים

 ). 0.41-יחס צולב כ(מתונה יותר בחדרה  מעטו) בהתאמה

 ותר גבוה י; תובעה גילעם  עולה: חודשים לאחר מועד ההפניה 8, קבלת גמלההסיכוי ל

יותר בקרב  גבוה; משפחות של יחידיםיותר בקרב  גבוה; בקרב משפחות עם ילדים

 .במצטבר במערכת הבטחת הכנסהגדול יותר  מספר חודשיםמשפחות ששהו 
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 באשקלון ובנצרת . ניכר כי ישנם הבדלים מהותיים בשיעור מקבלי הגמלה בין האזורים

  . לקבלת גמלה בירושלים ובחדרה מהסיכוי 1.6-1.9הסיכוי לקבלת גמלה גבוה בערך פי 

  

בקרב כלל המשפחות , מגמלת הבטחת הכנסה ומקצבת נכות, הכוללת מעבודהכנסה הה

  שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה , המופנות

, ההכנסה הכוללת מעבודהזה נבחן את ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על  חלקב

זאת שמונה , המשפחות שהופנו לתכניתבקרב כלל , ת הבטחת הכנסה ומקצבת נכותגמלמ

  .מועד ההפניהלאחר חודשים 

  

  שפחות מ, ההפניהמועד חודשים לאחר  8הכנסה כוללת של  ינאריתרגרסיה ל: 83לוח 
  מקדם מובהקות

  ניסוי אשקלון 61 0.645

  ניסוי ירושלים 71 0.727

 ניסוי נצרת 15- 0.903

 ניסוי חדרה 37 0.670

   
  )ביחס לחדרה( אשקלון 67 0.550

 )ביחס לחדרה( ירושלים 147- 0.387

 )ביחס לחדרה( נצרת 206 0.046

   
  קבוע 997 0.000

  נשוי 18 0.951

 ילדים 994 0.000

 נשוי עם ילדים 228 0.437

 יוצא אתיופיה 564 0.000

 מ"יוצא ברה 583 0.000

0.004   ערבי 359-

0.058 300 25-34 

0.018 365 35-44 

0.078 294 45+ 

ה"חודשים בה  14- 0.915 4-12 

ה"חודשים בה 48 0.684  13-60 

ה"חודשים בה 201 0.077  +60 
   
 מספר תצפיות 1962 
 20.8 McFadden R squared 

  
  

 הבדלים בין המרכזים וכן  לא נמצאו, )80לוח (משתני -בדומה לממצאים מהניתוח הדו

, ה וקצבת נכות"גמלת ה, ללת מעבודהלא נמצאה לתכנית השפעה על סך ההכנסה הכו
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ועל ההבדלים בין  הבדלים במאפייני האוכלוסייההכאשר מפקחים על  זאת גם

  .האזורים השונים

 יותר בקרב משפחות עם  גבוהה: ה וקצבת נכות"גמלת ה, ההכנסה הכוללת מעבודה

אי הן בקרב יוצאי אתיופיה והן בקרב יוצ, יותר בקרב משפחות עולים גבוהה; ילדים

גבוהה יותר בקרב משפחות בהן גיל התובע ; גבוהה יותר בקרב יהודים; מ לשעבר"ברה

 .ה"מצטבר במערכת הב שנים 5-בקרב משפחות ששהו למעלה מיותר  גבוהה; 24מעל 

  ניכר כי ההכנסה הכוללת של משפחות המתגוררות באזור נצרת גבוהה יותר מהכנסתן

  . של משפחות במתגוררות באזורים האחרים

  

  מזרח ירושלים. 10

  מבוא 10.1

 2כפי שצוין בפרק . ערבים המתגוררים במזרח ירושלים מופנים על םנתוניבפרק זה נציג 

נציג נתונים על תעסוקה והכנסות . לא הותאמה קבוצת ביקורת לאוכלוסייה זו, של הדוח

נזכיר כי . חודשים 8-מעבודה מחודש הכניסה לתכנית ונבחן את השינויים כעבור כ

  . וכלוסיית המחקר כוללת רק מופנים המתגוררים באזורי ההרחבה של התכניתא

  
  ביצוע ראיונות בקרב מופנים לתכנית המתגוררים במזרח ירושלים : 84לוח 

מספר ראיונות  ביצוע %    מדגם
  משפחות  255 200 78
  פרטים  373  283 76

  

צאים בקרב המופנים לבין הממ, בקרב ערבי מזרח ירושלים נערוך השוואה של הממצאים

מתגוררים ביישובים  30% -  הערבים מקבוצת הניסוי שאינם מתגוררים במזרח ירושלים

בדיקה זו תאפשר לזהות האם . מאהל-ה והשאר ביישוב עין"במועצה המקומית בסמ

נשווה גם . מגמות השינוי בקרב ערביי מזרח ירושלים דומות למגמות בשאר אזורי הניסוי

רבי מזרח ירושלים לממצאים בקרב כלל הערבים בקבוצת את הממצאים בקרב ע

זו אינה נבחרה כך שהיא תהיה זהה לקבוצת הניסוי במזרח " קבוצת ביקורת. "הביקורת

ירושלים ולכן ההשוואה מאפשרת רק לבחון האם המגמות דומות או שונות אולם היא 

  .אינה מאפשרת לאמוד את גודל ההשפעה

תושבי מזרח ירושלים שוקללו כך שהמדגם ייצג נאמנה הערבים מקבוצת הניסוי שאינם 

הערבים השייכים לאזורי הביקורת לא שוקללו משום שהם לא נדגמו על . אוכלוסייה זו

  .  מנת לייצג אוכלוסייה מסוימת מוגדרת
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  מאפיינים של המופנים ממזרח ירושלים 10.2

  .שליםבסעיף זה נציג את המאפיינים של המופנים המתגוררים במזרח ירו
  

בקרב ערביי מזרח ירושלים מופנים ערבים אחרים , מאפיינים דמוגרפיים: 85לוח 
  )באחוזים( פרטים, מקבוצת הניסוי ומקבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורת

ערבים 
מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי 
 הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

 

589 467 283 N 
  אישה 66 61 61

*גיל   
6 6 3 18-24 

33 29 35 25-34 
51 52 52 35-44 
10 13 10 45+ 
  ***זוג 73 82 82
  ***יש ילדים 77 80 81

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  המאפיינים דומים אם כי במזרח ירושלים שיעור מעט גבוה יותר של נשים ביחס

מוך של שיעור נמוך יותר של מופנים נשואים ושיעור מעט נ. לקבוצות ההשוואה

 . מופנים עם ילדים

 אין הבדל מהותי בהתפלגות הגילאים  . 

  
בקרב ערביי מזרח ירושלים מופנים ערבים אחרים מקבוצת , מצב משפחתי: 86לוח 

  )באחוזים( פרטים, הניסוי ומקבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורת
ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

 ***הרכב משפחה  
 יחיד ללא ילדים 27 18 18
 גבר נשוי 32 37 38
44   אישה נשואה 41 45

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 במזרח ירושלים שיעור גבוה יותר מופנים יחידים . 
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מופנים ערבים , בקרב ערביי מזרח ירושלים, השכלה והיסטוריה תעסוקתית: 87לוח 
  )באחוזים(פרטים , י ומקבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורתאחרים מקבוצת הניסו

ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

 

***השכלה  
31 23 45 0-8 
30 32 27 9-11 
32 36 17 12 
7 8 11 +13 

  **יש מקצוע 27 34 26
  **היסטוריה תעסוקתית   

 התביעהעבד בשנה שלפני  14 19 19
עבד בחמש השנים אך לא בשנה שלפני  13 14 10

 התביעה
 עבד קודם לחמש השנים שלפני התביעה 10 12 15
לא עבד בעבר 63 55 55
***עבריתחסם ידיעת  74 43 39
 ***ותמוגבל 60 44 41
52 52 52 עומס טיפול בילדים קטנים

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  
  

 זאת בהשוואה ל) 45%(שנות לימוד  0-8יעור גבוה של מופנים בעלי במזרח ירושלים ש -

 . בקרב ערבים מקבוצת הביקורת 31%-בקרב ערבים מאזורי ניסוי אחרים ו 23%

  שיעור נמוך של מופנים ממרח ירושלים עבדו בשנה שקדמה למועד ההפניה ואילו

  .שיעור גבוה של מופנים לא עבדו בעבר

 נים ממזרח ירושלים שיש להם ידיעה מועטה של השפה בולט השיעור הגבוה של מופ

 . העברית ושיעור גבוה מאד של מופנים המוגדרים מוגבלים

 

  התייצבות והשתתפות בפעילות במסגרת המרכז 10.3

בסעיף זה נציג נתונים על התייצבות המופנים לפעילות במסגרת המרכז ועל הפעילויות 

  .עליהן דווחו

   
בקרב ערביי מזרח ירושלים , פות בפעילות במסגרת התכניתהתייצבות והשתת: 88לוח 

  )באחוזים(פרטים , מופנים וערבים אחרים מקבוצת הניסויו
ערביי מזרח   

 ירושלים 
ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

      ***סטטוס התייצבות
  33  31  לא התייצב

  16  12  התייצב
  27  28  השתתף והפסיק
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  24  33  משתתף
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  נמצא שיעור גבוה יותר של מופנים ממזרח ירושלים אשר השתתפו בפעילות במרכז

שיעור גדול יותר השתתפו ) בקרב ערבים מאזורי הניסוי האחרים 51%לעומת  61%(

 ).חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית 8(גם במועד הראיון 

  
מופנים ערבים ומזרח ירושלים  בקרב ערביי, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 89לוח 

  )באחוזים( פרטים, אחרים מקבוצת הניסוי
ערביי מזרח  

 ירושלים 
ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

N 230 392 
 23 29  מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
 64 61פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

 29 33או מיומנויות חיפוש עבודה/סדנאות לכישורי חיים ו
 26  25ש עבודה עצמאיחיפו
 26 29ים/ים עיוני/קורס
 6 5י הכשרה מקצועית/קורס

 7 14**1שיקום מקצועי
 7 6 1שירות בקהילה

  *מספר הפעילויות
0 25 21 
1 19 24 
2 20 24 

7-3 35 30 
2סדנאות/קורסים

  
 44 50 לפחות אחד

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (ש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים מספר המשתתפים שי  1

ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+
  שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במ: שתי הפעילויות. המופנות לקבוצת הביקורת

קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, שורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודהסדנאות לכי:  כולל 2
  מקצועיים

  

 שיעור המפנים שדווחו על השתתפות בפעילות היה מעט גבוה , כמעט בכל הפעילויות

בולט שיעור המופנים ממזרח . יותר מאשר משתתפים ערבים מאזורי הניסוי האחרים

בקרב ערבים מאזורי הניסוי  7%לעומת  14%, ירושלים שעברו שיקום מקצועי

  .האחרים
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מופנים ערבים אחרים ובקרב ערביי מזרח ירושלים , הערכת המשתתפים: 90 לוח
  )באחוזים( פרטים, מקבוצת הניסוי

ערביי מזרח  
  ***ירושלים

ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

N 360 200 
    רצון הצוות לעזור 

 16 16במידה רבה מאד   
 25 27 ידה רבהבמ   
 30 26 במידה מעטה   
 29 31 בכלל לא   

  הצוות עזר בשיפור המצב התעסוקתי 
 9 8במידה רבה מאד   
 9 16 במידה רבה   
 20 22 במידה מעטה   
 62 54 בכלל לא   
 p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 הן . לסייע להם אין הבדל מהותי באשר להערכה של המשתתפים את רצון הצוות

, התרשמו 52%-כ, המופנים ממזרח ירושלים והן הערבים מאזורי הניסוי האחרים

שיעור נמוך יותר של .  שאנשי הצוות רצו לעזור להם, במידה רבה או במידה רבה מאד

כאשר השיעור , משתתפים סברו שהצוות אכן עזר להם לשפר את מצבם התעסוקתי

 .18%לעומת  24%- כ, ושליםגבוה יותר בקרב מופנים ממזרח יר

  

  השינויים בתעסוקה של מופנים ממזרח ירושלים 10.4

נציג נתונים על , ראשית. בסעיף זה נציג נתונים על תעסוקה של מופנים ממזרח ירושלים

וכן את שיעור העובדים , חודשים 8-שיעור המועסקים בחודש ההפניה לתכנית ולאחר כ

יג אומדנים לשינויים שחלו במדדי תעסוקה נצ, לאחר מכן. המועסקים במשרה מלאה

, הרחבת המשרה של מופנים עובדים, בשיעור המועסקים: בקרב פרטים במהלך תקופה זו

  . והשכר הממוצע מעבודה) הכולל שת שני המרכיבים הקודמים(מצב התעסוקה 

  
שיעור המועסקים ושיעור העובדים המועסקים במשרה מלאה בחודש ההפניה : 91לוח 

בקרב ערביי מזרח ירושלים מופנים ערבים אחרים , חודשים לאחר מכן 8-ו לתכנית
  פרטים , מקבוצת הניסוי ומקבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורת

ערביי מזרח   
 ירושלים 

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

ערבים מאזורי 
 הביקורת

N       
        בחודש ההפניה



  

 

 103

  18.6  19.5  13.7  26שיעור מועסקים
  17  28  33  מלאה מהם במשרה    

      חודשים לאחר ההפניה 8
  22.7  31.9  23.7  שיעור מועסקים

  20  38  40  מהם במשרה מלאה    
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 היה נמוך מאשר שיעור ) 13.7%(שיעור המועסקים במזרח ירושלים , בחודש ההפניה

וגם משיעור ) 19.5%(המועסקים בקרב המופנים הערבים מאזורי הניסוי האחרים 

 ). 18.6%(המועסקים בקרב ערבים מקבוצת הביקורת 

 8 שיעור המועסקים וגם שיעור העובדים המועסקים במשרה , חודשים לאחר ההפניה

בעוד ששיעור המועסקים במשרה מלאה בקבוצת . מלאה עלה בכל שלוש הקבוצות

עמד , יסוי האחריםבקרב ערבים ממזרח ירושלים וגם בקרב ערבים מאזורי הנ, הניסוי

מקבוצת הביקורת  שיעור העובדים המועסקים במשרה מלאה בקרב ערבים, 40%-על כ

 . בלבד 20%עמד על 

  
  

שינוי במצב התעסוקה ושינוי , הרחבת משרה, מועסקיםהשיעור ב שינויה: 92לוח 
בקרב ערביי מזרח ירושלים מופנים ערבים אחרים מקבוצת , בממוצע השכר מעבודה

  פרטים, קבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורתהניסוי ומ
ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים 

 

589 761 373 N 

 שינוי בשיעור המועסקים 9.9 12.5 4.1***

  הרחבת משרה 0.7 1.4 0.3

  שינוי במצב התעסוקה 10.6 13.9 4.5***

 )₪(שינוי בשכר מעבודה  196 291 105***
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01 )מבחן להבדל עם מזרח ירושלים(  

  

 נקודות אחוז 9.9-השינוי בשיעור המועסקים בקרב מופנים ממזרח ירושלים נאמד ב .

הרחיבו את היקף משרתם כך שהשינוי במצב , שיעור קטן של מופנים שעבדו

לה ממוצע השכר במקביל ע. נקודות אחוז 10.6-התעסוקה של המופנים נאמד ב

 . ₪ 196-מעבודה ב

  השינויים בקרב ערבים מאזורי ניסוי האחרים מעט גדולים יותר אולם ההבדלים אינם

ההבדלים בין השינויים בקרב ערביי מזרח ירושלים לבין השינויים , מנגד. מובהקים

                                              

זאת בשונה . וקה בחודש ההפניה הם מתוך השאלון שנערך עם המרואייניםהנתונים על שיעור התעס, בסעיף זה 26

מהאוכלוסייה שאינה מתגוררת במזרח ירושלים שנתוני התעסוקה בחודש ההפניה שהובאו בסעיפים קודמים הם 

 . מנהליים
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ערביי מזרח ירושלים המטופלים במסגרת : בקרב ערבים מקבוצת הביקורת מובהקים

 .עולים על ערביי קבוצת הביקורת בכל המדדיםהתכנית 

  

בהכנסה מעבודה ובהכנסה מגמלת הבטחת הכנסה בקרב  שינויים 10.5

  מופנים ממזרח ירושלים

  
בקרב ערביי מזרח ירושלים מופנים , השפעת התכנית על הכנסות המשפחה: 93לוח 

  ותמשפח, ערבים אחרים מקבוצת הניסוי ומקבלי קצבה ערבים מקבוצת הביקורת
ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

  

360 474 255 N 
 שינוי במצב התעסוקה  14.6 20.6* 6.7**

 שיעור מקבלי גמלה 56 49*  82***

 שינוי בהכנסה מעבודה  695 1207*** 746

  השינוי בגמלת הבטחת הכנסה  -748 **-919 ***-227
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01 )מבחן להבדל עם מזרח ירושלים(  

  

 14.6-השינוי במצב התעסוקה של המשפחה בקרב מופנים ממזרח ירושלים נאמד ב 

כשמונה חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית , נקודות אחוז ושיעור מקבלי הגמלה

הרחיבו את היקף משרתם כך שהשינוי , שיעור קטן של מופנים שעבדו. 56%עמד על 

השינוי בהכנסה מעבודה . נקודות אחוז 10.6-במצב התעסוקה של המופנים נאמד ב

 . ₪ -748-ואילו השינוי בהכנסה מגמלה נאמד ב₪  695-נאמד ב

 וההבדלים ביניהם , השינויים בקרב ערבים מאזורי ניסוי האחרים גדולים יותר

 . לשינויים בקרב ערביי מזרח ירושלים מובהקים

 ם בקרב ערביי מזרח ירושלים לבין השינויים בקרב ערבים ההבדלים בין השינויי

 .מקבוצת הביקורת מובהקים בכל המדדים פרט לשינוי בהכנסה מעבודה
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ידע לגבי תנאי הזכאות ומימוש , מודעות: מענק ההתמדה. 11

  י דיווח עצמי"עפ, הזכאות

  

  מודעות וידע

תיים מבחינת מענק ההתמדה הוא אחד החידושים המשמעו, מבואכפי שצוין ב

צוותי המרכזים מדווחים כי הם מפיצים ". אורות לתעסוקה"המשתתפים שיושמו בתכנית 

, פ בשפות שונות"בכתב ובע, את המידע על המענק ועל תנאי הזכאות לו בכל דרך אפשרית

בסדרה של שאלות בקשנו ללמוד האם המשתתפים מודעים לקיום . באופן אישי וקבוצתי

ם מכירים את תנאי הזכאות ויודעים מה עליהם לעשות כדי למצות באיזו מידה ה? המענק

זכאים למענק לממש את , על סמך עדותם, מה מקשה על  משתתפים שלכאורה ?את זכותם

האוכלוסייה שביחס אליה נבדקו השאלות הללו היא כלל המופנים למרכז ? זכאותם

  .פרטים 2,376כ "סה, בנות זוגם בקבוצת הניסוי/ובני

  

   1)באחוזים(בעלי ידע נכון על המענק ועל תנאי הזכאות לגביו  :94לוח 
N 2,376  

  37  מדווחים שהם יודעים על קיום המענק
  22  מדווחים שהם יודעים את תנאי הזכאות

    היודעים את תנאי הזכאות הבאים %
  8  לפחות בשכר החודשי₪  850גידול של 

  13  עבודה במשך חודש רצוף לפחות
  14  הצגת תלושי שכר

    היודעים פרטים לגבי גובה המענק ואופן התשלום %
  5  חודשים 12-הגבלת משך קבלת המענק ל
  2  היות המענק דיפרנציאלי

  1  הסכום המינימלי של המענק עבור כל התקופה
  1  הסכום המכסימלי של המענק עבור כל התקופה

  11  היות המענק משולם בתשלומים
1 

       .לא רק אלה שדיווחו כי הם יודעים על קיום המענק, ך כלל המתייצביםכל האחוזים בלוח מחושבים מתו
  
  

 37%  מהמופנים שהתיצבו לפחות פעם אחת במרכזים דיווחו שהם יודעים על קיום

 .מענק ההתמדה

  פ מצוות "קבלו את המידע באמצעות הסברים בע) 89%(רובם המכריע של היודעים

שמעו עליו בערוצים בלתי  11%-ו, רלמדו על אודותיו מדפי ההסב 3%. המרכז

 .או בני משפחה/חברים ו, משתתפים אחרים -פורמליים 

 22% בלבד מהמופנים למרכז מדווחים שידועים להם תנאי הזכאות למענק. 
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 רבים מאלה שטענו כי הם יודעים את תנאי הזכאות ) במבחן הידע הקצר התברר כי א

בלוח . היה מידע לא מדויק או שגוי לרבים אחרים) ב; בעצם לא ידעו פריטים שונים

 .מוצג רק אחוז בעלי הידע הנכון

  שלושת הפריטים לגבי תנאי הזכאות הם בעלי חשיבות רבה יותר מהאחרים כיון שעל

עליו להגדיל את היקף שעות העבודה : המשתתף לנהוג לפיהם כדי למצות את זכאותו

זה התרגום להגדלת השכר , בתעריף של שכר מינימום(שעות שבועיות  10-שלו בערך ב

ועליו להביא תלושי , עליו לעבוד במשך חודש אחד לפחות ברציפות, )₪ 850-החודשי ב

מהתובעים ידעו את התשובה הנכונה ביחס לכל אחד   14% - 8%רק . שכר מהמעסיק

 .משלושת הפריטים הללו

  דעו י 3%. חודשי עבודה לכל היותר 12ידעו שאפשר לקבל את המענק עבור  2%רק

לא ידעו לציין את משך הזמן , שיש הגבלה על משך הזמן שאפשר לקבל את המענק

 ).  1%(כ פחות משנה "בד, או ציינו משך זמן שגוי) 2%(הזה 

 11% אולם באשר . יודעים שהמענק אינו אחיד לכולם ושהוא משולם בתשלומים

 . לגובה המענק המכסימלי והמינימלי קיים חוסר ידע כמעט מוחלט

 כי למרות המאמצים של צוותי המרכזים לספק הסברים על המענק ותנאי  נראה

 . עדיין לרבים מהמשתתפים אין תמונה ברורה ומדויקת, הזכאות לגביו

  

  מימוש הזכאות

     התובעים והמקבלים, שיעורי הזכאים הפוטנציאליים למענק:  95לוח 
  N  %  מתוך  

  בקבוצת הניסוי פרטיםה כלל 2,376  37  883  יודעים על קיום המענק
  היודעים על קיום המענק   883  34  302  הגדילו את היקף תעסוקתם

  שהגדילו היקף תעסוקתם 302  71  214  ח"ש 850-שכרם גדל לפחות ב
  ח"ש 850-ששכרם גדל לפחות ב 214  85  181  תבעו את המענק
  שתבעו את המענק 181  67  121  קבלו את המענק

  
  
  כשליש דיווחו כי מאז מועד : דעו על קיום המענקמהמופנים למרכזים שי 37%בקרב

דיווחו כי בעקבות השינוי במצבם  71%; ההפניה למרכז חל שיפור במצבם התעסוקתי

ולכן הם זכאים למענק באופן , ₪ 850-התעסוקתי גדל שכרם החודשי לפחות ב

 .פוטנציאלי

 ענק התמדה דיווחו כי הם תבעו את מ) 85%(רוב רובם , מתוך הזכאים הפוטנציאליים

דיווחו כי קבלו תשלום או מספר ) 67%(בעבודה ומתוך התובעים למענק כשני שליש 

   .תשלומים על חשבון המענק
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  מי שלכאורה היו זכאים לו  ידי-על הסיבות העיקריות לאי תביעת המענק המדווחות

קושי באספקת אישורים , )50%(חוסר ידע מה יש לעשות כדי למצות את הזכות : הן

 .וחוסר נכונות, )6%(סיק מהמע

 87% ו, מתובעי המענק קבלו הסבר מצוות המרכז כיצד עליהם לממש את זכאותם-

מתובעי המענק דיווחו כי היה  18%. (קבלו עזרה בהצגת תלושי בשכר שלהם 47%

 ). להם קושי בהשגת תלושי בשכר
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  זרם: 'חלק ג

  

פרטים  -הבטחת הכנסה של הדוח הצגנו ממצאים על מלאי הזכאים לגמלת ' בחלק ב

הנמנים על משפחות שהיו זכאיות לגמלה וששולמה להם גמלת הבטחת הכנסה בחודש 

החודש בו הופנו למרכזי התעסוקה לקראת הרחבת התכנית בחודש דצמבר , 2007נובמבר 

2007 .  

זרם התובעים כולל פרטים הנמנים על . בחלק זה של הדוח נציג ממצאים על זרם התובעים

באזורים בהם פעלה (מתגוררות באזורים בהם פועלת התכנית אורות לתעסוקה משפחות ה

ב בטרם הוחלפה בתכנית אורות לתעסוקה וגם באזורים אליהם "בעבר תכנית מהל

בין , אשר הגישו תביעה לגמלת הבטחת הכנסה) 2007הורחבה התכנית בחודש דצמבר 

היתה זו , בזרם התובעיםעבור כשליש מהמשפחות ). כולל(' 08לפברואר ' 07ספטמבר 

שאר המשפחות קבלו גמלה . הגישו תביעה לגמלת הבטחת הכנסההפעם הראשונה שהם 

יצאו מהמערכת והגישו שוב , )חלקן לתקופות ממושכות וחלקן לתקופה קצרה -  בעבר

ההשפעה . חלקן שהו תקופה קצרה מחוץ למערכת וחלקן תקופה ארוכה - בקשה לגמלה

הרמות אליהן  עלו על מאפייני המלאי העתידי ,ת בטווח הארוךבקרב זרם התובעים ניכר

הן ביחס למספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה והן ביחס להוצאה , תתכנס המערכת

  .הממשלתית על תשלום הגמלה

  

  מאפייני רקע של התובעים. 12

  מבוא 12.1

-ל הנתונים מתייחסים. בפרק זה מתוארים מאפייני הרקע של התובעים בקבוצת הניסוי

   .פרטים 1,947כ "בסה המונות משפחות של התובעים 1,497
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  מאפיינים דמוגרפיים 12.2

  מאפיינים של משפחות

  
  )באחוזים(הרכב משפחה של משפחות התובעים לפי קבוצת אוכלוסייה : 96לוח 

  עולה  ערבי  יהודי ותיקכ"סה  
N 1,497  604  314  579  
%  100  40  21  39  

        27***הרכב משפחה
  30  25  40  33  ללא ילדים יחיד

  48  13  32  34  יחיד עם ילדים 
  )2(  )5(  )3(  3  זוג ללא ילדים
  20  57  25  30  זוג עם ילדים 

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 21%והערבים  39%העולים מהווים , מכלל המשפחות 40% יםויהודים ותיקים מהו. 

  מהמשפחות  64%. ד ללא ילדיםיחי ואה יעהתבהגישו מהמשפחות ש 33%הרכבן של

משפחות חד  34%-זוג עם ילדים ו 30% – 18הן משפחות עם ילדים מתחת לגיל 

 .הוריות

 בקרב העולים . מהמשפחות הן של יחידים ללא ילדים 40%,  בקרב היהודים הוותיקים

בקרב הערבים בולט משקל הזוגות . 48% –חד הוריות ן של משפחות בולט משקל

 . 57% - םהנשואים עם ילדי

  

  )באחוזים(קבוצת אוכלוסייה  ילדים במשפחות התובעים לפי: 97לוח 
  עולה  ערבי  יהודי ותיק  כ"סה  
N 1,497  604  314  579  

  69  71  57  64  ***יש ילדים
  2.0  3.4  2.4  2.5  ***ממוצע מספר ילדים     

  52  55  4841  ***12יש ילדים מתחת לגיל 
  )4(  )8(  5  5  12ילדים מתחת לגיל  5יש לפחות 

  27  38  3029  **5יש ילדים מתחת לגיל 
  11  21  13  14  ***יש ילדים מתחת לגיל שנתיים

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  מספר הילדים הממוצע . ילדים 2.5יש בממוצע  18במשפחות עם ילדים מתחת לגיל

 ). 2.0(ונמוך מעט בקרב עולים ) 3.4(גבוה בקרב ערבים 

                                              

  .18מתחת לגיל ילדים  27
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 דומה בקרב המשפחות הערביות והעולות 12פחות עם ילדים מתחת לגיל שיעור המש 

והוא עולה על השיעור המקביל בקרב משפחות יהודיות , )בהתאמה 52%- ו 55%(

 . )41%(ותיקות 

  29%לעומת  38% –גבוה בקרב הערבים  5שיעור המשפחות עם ילדים מתחת לגיל-

 .בקרב המשפחות היהודיות הוותיקות והעולות 27%

  
  )באחוזים(הוריות וזוגות עם ילדים -בקרב משפחות חד, ילדים בגילים שונים: 98לוח 

  זוגות עם ילדים  הוריות-חד  כ"סה  
N 964  517  447  

  3.1  1.9  2.5  ***ממוצע מספר ילדים
  88  64  75  ***12יש ילדים מתחת לגיל 

  10  7  8  ילדים 5לפחות      
  62  34  47  ***5יש ילדים מתחת לגיל 

  35  11  22  ***לדים מתחת לגיל שנתייםיש י
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  1.9 -במשפחות חד הוריות מספר הילדים הממוצע נמוך מאשר במשפחות של זוגות 

 .ילדים 3.1ילדים לעומת 

  כמעט לשני שלישים , )88%( 12לרוב הזוגות המטופלים בילדים יש ילדים מתחת לגיל

ולכשליש מהמשפחות יש ילדים מתחת ) 62%( 5חת לגיל ממשפחות אלו יש ילד מת

הוריות נמוכים יותר -השיעורים המקבילים בקרב משפחות חד). 35%(לגיל שנתיים 

 .בהתאמה, 11%-ו 34%, 64%ועומדים על 

  

  מאפיינים של פרטים

  ) באחוזים(התובעים לפי קבוצת אוכלוסייה והמצב המשפחתי של גיל , מגדר: 99לוח 
  עולה  ערבי  י ותיקיהודכ"סה  

 N 1,947  747  498  702  
  68  61  55  61  ***נשים
         **גיל

24-18  14  18  9  13  
34-25  37  33  39  40  
44-35  41  40  44  40  

+4528  8  9  8  7  
        ***מצב משפחתי

  25  15  33  25  יחיד ללא ילדים
  41  9  27  28  יחיד עם ילדים 

  )2(  6  )2(  3  ללא ילדים נשוי
  32  70  38  44  ם עם ילדי נשוי

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

                                              
ומעלה  45זו אינה מייצגת את בני קבוצה .  45-ומעלה הם בני זוג של תובעים שגילם מתחת ל 45התובעים בני  28

  . שבחרו להשתתף בתכנית באופן וולונטארי
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  61%, מהעולים 68%הנשים מהוות  .ת הניסויהתובעים בקבוצמ 61%הנשים מהוות 

 .יהודים הותיקיםתובעים הבקרב ה 55%-ומהערבים 

  ושיעור , 25בקרב היהודים הותיקים ישנו שיעור גבוה יחסית של צעירים מתחת לגיל

 .בהשוואה לערבים ולעוליםזאת , 34-25 נמוך יותר של גילאי

 72%  הם  28%-הם נשואים ו 44%– 18מהפרטים הם הורים לילדים מתחת לגיל

 .מהפרטים הם יחידים ללא ילדים 25% .הורים יחידים

  בקרב העולים ; 70% –בקרב הערבים בולט משקלם של הפרטים הנשואים עם ילדים

לו בקרב היהודים הותיקים בולט ואי, 41% –בולט משקלם של ההורים היחידים 

  .   33% –משקלם של יחידים ללא ילדים 

  

  פרופילים דמוגרפיים 

  )באחוזים(משפחות ופרטים  ,התובעיםשל דמוגרפי  פרופיל: 100לוח 
  פרטים, פרופיל דמוגרפי  משפחות, פרופיל דמוגרפי

N 1,497   1,947  
      יחיד  יחיד
  21  ה ללא ילדים/יחיד ה/יהודי  28  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי
  6  ה /יה יחיד/ערבי  8  ה ללא ילדים/יה יחיד/ערבי
  10  הורית יהודיה ותיקה-חד  13  הורית יהודיה ותיקה-חד
  15  הורית עולה-חד  19  הורית עולה-חד
       נשוי  עם או בלי ילדים זוג

  20  בלי ילדים/זוג יהודי נשוי עם
  14  יהודי נשוי 

  14  יהודיה נשואה 

  13  בלי ילדים/בי נשוי עםזוג ער
  9  ערבי נשוי 

  10  ערביה נשואה 
  

  גברים או (בהתפלגות הפרופילים של המשפחות בולט הפרופיל של יהודים יחידים

 .זרםמכלל המשפחות באוכלוסיית ה 28% - ללא ילדים) נשים
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  משאבים וחסמים לתעסוקה 12.3

  משאבי וחסמי הון אנושי

  )באחוזים(בעים לפי קבוצת אוכלוסייה התושל הון אנושי : 101לוח 
יהודי  כ"סה  

  ותיק
 עולה ערבי

N 1,947 747  498  702  
          ***מספר שנות לימוד

8-0  13  6  23  15  
11-9  24  23  30  19  

12  36  49  31  25  
+13  27  22  16  41  

  64  41  54  54  ***יש מקצוע: מקצוע
          *שליטה בעברית

  34  15  95  52 ובה בשיחה וכתיבה  ט/יכולת טובה מאד, עברית שפת אם
  39  36  5  25  טובה רק בשיחה או רק בכתיבה/יכולת טובה מאד

  27  49  0  23  חוסר יכולת או יכולת מעטה בשיחה וכתיבה
          ***ריחוק משוק העבודה

  61  26  45  46  עבד במהלך השנה שלפני התביעה
  22  13  26  21  השנים אך לא בשנה שלפני התביעה 5עבד במהלך 
  )4(  8  7  6  השנים שלפני התביעה 5-עבד קודם ל

  13  53  22  27  לא עבד מעולם
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  36%-ו, שנות לימוד ומעלה 13הם בעלי  27%: משכילה למדיאוכלוסיית התובעים 

הם בעלי תואר אקדמי או תעודה על תיכונית שאינה  19%. שנות לימוד 12בעלי 

 ).לא מופיע בלוח(בעלי תעודת בגרות או סיום תיכון אקדמית  38%-ו, אקדמית

 52%  שליטה טובה או טובה מאד במיומנויות השיחה והכתיבהשולטים בעברית .

 . היא חלשה  או לא קיימת כלל 23%השליטה של , בניגוד לכך

  מדווחים שיש להם מקצוע 54%ואילו , הם מחוסרי מקצוע) 46%(קרוב למחצית. 

 46%  לעומת זאת. מועסקים במהלך השנה שלפני הגשת התביעה להבטחת הכנסההיו ,

לא עבדו  27%-חמש שנים ו-לא עבדו יותר מ 6% -מרוחקים משוק העבודה  33%

 .מעולם

 הון  ידי-עלהעולים מאופיינים . קבוצות האוכלוסייה נבדלות זו מזו בהון האנושי שלהן

הם בעלי תואר אקדמי או תעודה  32%-שנים ומעלה ו 13מהם למדו  41%: אנושי רב

 64%-ל; שנים 12- למדו פחות מ 34%רק ; )לא מופיע בלוח(על תיכונית לא אקדמית 

לא עבדו  13%רק . עבדו במהלך השנה שלפני הגשת התביעה 61%-ו, מהם יש מקצוע

או רק , אינם מסוגלים כלל 27%: הקושי שלהם הוא מבחינת השליטה בעברית. מעולם

 . או לכתוב בעברית/לשוחח ו, מעט
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 ולעומת , שנים ומעלה 13למדו  16%רק : הערבים הם בעלי ההון האנושי המועט ביותר

לא עבדו  53%-ו; הם מחוסרי מקצוע 59%; שנים 8-למדו לא יותר מ 23%, זאת

, או רק מעט, אינם מסוגלים כלל 49%-ו, בנוסף לכך שליטתם בעברית חלשה. מעולם

  . או לכתוב בעברית/לשוחח ו

 שיעור בעלי . היהודים הוותיקים נמצאים בתווך מבחינת משאבי ההון האנושי שלהם

שנות לימוד  12הם בעלי  - 49% –אך שיעור גבוה , השכלה על תיכונית בקרבם נמוך

מהם  45%-ו; יש מקצוע) 54%(ללמעלה ממחציתם ; שנים 8למדו לכל היותר  6%ורק 

מובן שאין להם קושי במיומנויות כ. היו מועסקים במהלך השנה שלפני התביעה

 .  פשוטות בעברית

 

  מגבלות על היכולת לעבוד על רקע בריאותי

  
ליקויים בתפקוד הגפיים העליונות , מגבלות על היכולת לעבוד מסיבות בריאות: 102לוח 

  )באחוזים(תובעים לפי קבוצת אוכלוסייה , והתחתונות ומדד סיכון לבעיות רגשיות
יהודי  כ"סה  

  ותיק
 עולה  רביע

N 1,947 747  498  702  
          סוג המגבלה

  33  48  31  36  ***מגבלה מבחינת מספר שעות העבודה
  44  48  36  42  ***מגבלה מבחינת סוג העבודה

  27  45  26  32 ***מגבלה מבחינת תקופות של חוסר יכולת לעבוד כלל
          ***מספר המגבלות

0  52  58  48  50  
1  10  9  )5(  14  
2  12  12  6  16  
3  26  21  41  20  

ציון (ליקויים בתפקוד הגפיים העליונות והתחתונות 
  )***במדד המשולב

        

0 64  68  60  63  
3-1  16  13  16  20  
5-4  8  8  8  8  

12-6  12  11  16  9  
         ***(GHQ)ציון במדד סיכון לבעיות רגשיות 

  49  22  45  41  סיכון נמוך    3-0
6-4  26  25  27  26  
9-7  19  15  29  17  

  8  22  15  14  סיכון גבוה מאד  12-9
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 לעומת . מהתובעים אין מגבלות על רקע מצב בריאותם ביכולת העבודה שלהם 52% -ל

הן מבחינת סוג העבודה , הן מבחינת מספר שעות העבודה –מגבלות  3יש  26%-ל, זאת

 .בוד כלל בשל בעיות בריאותוהן מבחינת תקופות שבהן הם אינם מסוגלים לע
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  42% –המגבלה השכיחה ביותר היא מבחינת סוג העבודה. 

 במדד י ציונם "עפ, אין ליקויים בתיפקוד הגפיים העליונות והתחתונות 64%-ל

 .29הם בעלי ליקויים חמורים 12%אך  ,המשולב

 י נמצאו כבעל 33%אולם , מהתובעים נמצאו כבעלי סיכון נמוך לבעיות רגשיות 41%-כ

 . אפילו סיכון גבוה מאד 14%, סיכון גבוה

 מתגלים הערבים כבעלי חסמים רבים יותר , גם במישור התיפקוד הפיזי והנפשי

בהשוואה , מגבלות על היכולת לעבוד 3הם בעלי  41%. מהעולים והיהודים הותיקים

מדווחים על ליקויים קשים  16%; מהעולים 21%-מהיהודים הותיקים ו 20%-ל

נתגלו  51%; מהעולים 9%-מהיהודים הותיקים ו 11%-בהשוואה לכ, גפייםבתיפקוד ה

 25%-מהיהודים הותיקים ו 30%-בהשוואה לכ, כבעלי סיכון גבוה לבעיות רגשיות

  .מהעולים

  

  סוגי חסמים ומשאבים לתעסוקה וריבוי חסמים ומשאבים

  )באחוזים(פרטים , שיעור בעלי חסמים בקרב פרופילים דמוגרפיים שונים:  103לוח 
 0-8  הפרופיל

שנות 
 1לימוד

מגבלות על  3
היכולת לעבוד או 

סיכון גבוה לבעיות 
רגשיות או קבלת 

  2קצבת נכות

לא עבד 
 5-ב

השנים 
שקדמו 
  להפניה

עומס 
טיפול 

בילדים 
  2קטנים

  37  33  34  9  כ"סה
           יחיד
  0  30  25  )3(  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי. 1
  )16(  61  38  15  ה /ה יחיד/ערבי. 2
  41  27  33  )5(  החד הורית יהודיה ותיק. 3
  31  )8(  21  )5(  חד הורית עולה. 4

          נשוי עם או ללא ילדים
  62  19  41  )9(  יהודי נשוי . 5
  61  30  25  )4(  יהודיה נשואה . 6
  53  43  61  27  ערבי נשוי . 7
  55  77  52  22  ערביה נשואה . 8

  פת וגם ללא תעודה המעידה על השכלה נוס  1
   12ילדים מתחת לגיל  5או לפחות  5יש לפחות ילד אחד  מתחת לגיל    2
  

                                              
שאלות על מידת הקושי לבצע פעולות מסוימות כאשר כל תשובה  4- המורכב מתשובות ל 0-12מדד מצרפי בסולם  29

 . 0-3מקבלת ערכים 
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 )באחוזים(פרטים , שיעור בעלי משאבים בקרב פרופילים דמוגרפיים שונים: 104לוח 
  הפרופיל                                     

  
+13 

שנות 
  לימוד

ללא מגבלות על 
היכולת לעבוד 

מסיבות בריאות 
  ו נפשיתגופנית  א

עבד בשנה 
שקדמה 
  להפניה

ללא ילדים 
מתחת 

  5לגיל 

  63  46  26  21  כ"סה
          יחיד
  100  48  33  28 ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי. 1
  84  29  20  24  ה /ה יחיד/ערבי. 2
  59  47  31  )10(  החד הורית יהודיה ותיק. 3
  69  71  30  35  חד הורית עולה. 4

          נשוי עם או ללא ילדים
  38  53  27  18  די נשוי יהו. 5
  39  46  31  20  יהודיה נשואה . 6
  47  41  )11(  )7(  ערבי נשוי . 7
  45  )10(  )10(  )13(  ערביה נשואה . 8

  

 34%. לתובעים יש חסמים אישיים שונים שיכולים להקשות על השתלבותם בתעסוקה 

; מהתובעים מדווחים על מגבלות מרובות ביכולתם לעבוד על רקע מצבם הבריאותי

יש  37%-ל; מרוחקים משוק העבודה מבחינת ההיסטוריה התעסוקתית שלהם 33%

 ).103לוח ( 9%שיעור מעוטי ההשכלה עומד על . ילדים קטנים

 לחלק מהתובעים יש גם משאבים היכולים לסייע להם בהשתלבות , במקביל לחסמים

ה הם בעלי השכל 27%; עבדו במהלך השנה שקדמה להגשת התביעה 46%. בתעסוקה

אין כלל מגבלות על היכולת לעבוד בשל סיבות  26%-ל; )שנות לימוד 13(+על תיכונית 

 4-ואין להם יותר מ 5אין ילדים מתחת לגיל  63%-ל; של בריאות גופנית או נפשית

 ).104לוח ( 12ילדים מתחת לגיל 

  תובעים הנמנים עם הפרופילים השונים נבדלים זה מזה מבחינת סוגי החסמים

 . שלהם לתעסוקה והמשאבים

 שיעור גבוה של בעלי  ידי-על מאופיינים  -) 1פרופיל (ללא ילדים  יחידים יהודיים

 . שיעור נמוך שדוחו על חסמיםו )28%(השכלה על תיכונית 

  מאופיינים בשיעור גבוה של פרטים שדווחו על ריחוק  –) 2פרופיל (יחידים ערביים

 . שיעור גבוה ביחס ליחידים יהודים - מהם מעוטי השכלה 15%). 61%(משוק העבודה 

  נבדלות בשכיחות ובסוג  -) 4פרופיל ( עולותוחד הוריות ) 3פרופיל (ותיקות חד הוריות

ההבדלים העיקריים הם בתחום ההשכלה והקרבה לשוק : החסמים והמשאבים

פחות ; )10%לעומת  35%(בקרב העולות יש יותר בעלות השכלה על תיכונית . העבודה

ויותר בעלות ניסיון תעסוקתי מהשנה ) 27%לעומת  8%(משוק העבודה  מרוחקות

 ).103-104לוחות ) (47%לעומת  71%(האחרונה לפני הגשת התביעה 
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  שיעור גבוה של תובעים  ידי-על מאופיינים  - )5פרופיל (גברים יהודיים נשואים

בולט והמשאב ה, )41%(שדווחו של מגבלות בהקשר לעבודה על רקע מצב הבריאות 

 ).53%(הוא קרבה לשוק העבודה 

 שכיחות גבוהה של  ידי-עלמאופיינים  -) 8-ו 7פרופילים ( פרטים נשואים ערביים

 ידי-לוע, )77%(ריחוק משוק העבודה  ידי-עלהנשים מאופיינות בעיקר : חסמים

). 22%(טיפול בילדיהן הקטנים ומיעוט השכלה , )52%(מגבלות על רקע בריאותי 

ומיעוט ) 61%(מגבלות על רקע בריאותי  ידי-עלים מאופיינים יותר הגברים הערבי

 ).103לוח ) (53%(ריחוק משוק העבודה  ידי-על ופחות ) 27%(השכלה 

  ניסיון תעסוקתי במהלך  41%-ל(הגברים הערבים קרובים באופן יחסי לשוק העבודה

 מהנשים אינם מטופלים 45%-מהגברים ו 47% ).השנה שקדמה להגשת התביעה

 ).104לוח ( 5בילדים מתחת לגיל 

  

  עבודה במועד הגשת התביעה

עבודה במועד הגשת התביעה להבטחת הכנסה לפי פרופילים דמוגרפיים : 105לוח 
  )באחוזים(

 המועסקים %  הפרופיל
  25  כ"סה
    יחיד
  11  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי. 1
  )16(  ה/ה יחיד/ערבי. 2
  20  החד הורית יהודיה ותיק. 3
  51  חד הורית עולה. 4

    נשוי עם או ללא ילדים
  28  יהודי נשוי . 5
  28  יהודיה נשואה . 6
  30  ערבי נשוי . 7
  15  ערביה נשואה . 8

  

  העולות החד הוריות בולטות בשיעור התעסוקה הגבוה שלהן במועד הגשת התביעה– 

51%. 

 30% – גם בקרב גברים ערביים נשואים נמצא שיעור תעסוקה גבוה מהממוצע. 

 בלבד 11% - יהודים יחידם מאופיינים בשיעור תעסוקה נמוך במיוחד. 

  

  הזיקה למערכת הבטחת הכנסה
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לאורך השנים על בסיס המשתנים מספר החודשים המצטבר במערכת הבטחת הכנסה 

הגדרנו מדד של זיקה למערכת , ומספר החודשים שחלפו מאז היציאה האחרונה מהמערכת

. משקף את מידת התלות של התובע במערכת הבטחת הכנסהמדד זה . הבטחת הכנסה

תובעים ששהו במערכת זמן רב במצטבר ומשך הזמן שחלף מהיציאה האחרונה שלהם 

מהמערכת הוא קצר הוגדרו כתובעים שהזיקה שלהם למערכת הבטחת הכנסה היא חזקה 

זמן למערכת הבטחת הכנסה או שהו פרק  בעברתובעים שלא נכנסו , לעומת זאת. מאד

הוגדרו , קצר במערכת וגם היו מחוצה לה תקופה ארוכה לפני הגשת התביעה האחרונה

  . כבעלי זיקה חלשה מאד למערכת

מספר החודשים המצטבר במערכת הבטחת הכנסה ומספר (המשתנים המנהליים 

ניתן לראות את אופן  106בלוח  30).החודשים שחלפו מאז היציאה האחרונה מהמערכת

את  107ובלוח , יקה למערכת הבטחת הכנסה על פי הקטגוריות שנקבעובניית המדד של ז

  .  התפלגות המשפחות לפי מדד זה

  
  הגדרה של מדד זיקה למערכת הבטחת הכנסה: 106לוח 

 3-ב
החודשים 
שקדמו 
 לתביעה

 4-12לפני 
 חודשים

 1-5לפני 
  שנים

-לפני יותר מ
 שנים 5

לא היה 
 ה"בה

 יציאה
:ה"אחרונה מה  

 משך זמן 
:ה"ר בהמצטב  

 חודשים 0 זיקה חלשה  -- -- -- --
בינונית בינונית  בינונית בינונית   חודשים 12 -1 --
בינונית בינונית בינונית בינונית   שנים 1-2 --
בינונית בינונית בינונית חזקה  שנים 2-5 --
בינונית בינונית חזקה חזקה  שנים 5-יותר מ --

  

משפחות התובעים לפי פרופילים בקרב  הזיקה למערכת הבטחת הכנסה: 107לוח 
  )באחוזים(דמוגרפיים 

  חזקה  בינונית  חלשה  כ"סה  
  22  43  35  100  כ"סה

          יחיד 
  10  46  44  100  ה ללא ילדים/ה יחיד/יהודי. 1
  24  40  36  100  ה /יה יחיד/ערבי. 2
  28  47  25  100  הורית יהודיה ותיקה-חד. 3
  40  39  21  100  הורית עולה-חד. 4
          ג נשוי עם או בלי ילדיםזו

  19  36  45  100  בלי ילדים/זוג יהודי נשוי עם. 5
  35  45  20  100  בלי ילדים/זוג ערבי נשוי עם. 6

  

                                              

ה יצרנו קטגוריות עבור "כת העל מנת להגדיר מדד לזיקה למער. חודשים 184- ל 0מנהליים ערכים בין משתנים הל 30

 .כל אחד מהמשתנים
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 35% אלו הן משפחות . מכלל משפחות התובעים לא קבלו גמלת הבטחת הכנסה בעבר

 .הוגדרו כבעלות זיקה חלשה למערכת אשר של תובעים חדשים

 מערכתלזיקה חזקה  ותהוגדרו כבעלת מהמשפחו 22%, מנגד. 

  זיקה חזקה למערכת הבטחת  ידי-על חד הוריות עולות וזוגות ערביים מאופיינים

מעניין לציין את הזיקה החזקה של העולות החד . בהתאמה, 35%-ו 40% –הכנסה 

נתון זה ). 52%(הוריות לאור שיעור התעסוקה הגבוה שלהן במועד הגשת התביעה 

 .במשרה חלקית עובדותעולות ההוריות החד שרבות מהנשים ה דהעובמשקף את ה

  זיקה  ידי-על גברים ונשים יהודיים יחידים ללא ילדים וזוגות יהודיים מאופיינים

 . בהתאמה, 45%-ו 44% –חלשה 

 

 7במהלך  והפסקת השתתפות ,השתתפות, תכניתלהתייצבות . 13

  החודשים שחלפו ממועד הגשת התביעה

  

 מבוא 13.1

קרי מספר הפרטים שהגישו , ק זה עוסק בדפוסי ההשתתפות של הזרם בניסוי ובביקורתפר

כמו כן ישנה . תביעה והשתתפו בפעילויות מטעם המרכז או שירות התעסוקה ומאפייניהם

השוואה בין הניסוי לבין הביקורת מבחינת דפוסי השתתפות והסיבות לאי השתתפות כלל 

  . או להפסקת השתתפות

 :קבוצותישנן ארבע 

בשירות התעסוקה ולא השתתפו בפעילויות /פרטים שלא התייצבו כלל במרכזים .1

פעמי במרכזים לשם הגשת תביעה בלבד ולא השתתפו -או התייצבו באופן חד, מטעמם

, כגון מחלה(מסיבות שונות  לא חלה עליהם חובת השתתפותגם ו, בפעילויות כלל

   ).'מעצר וכו, ם ומטהטיפול בילד בן שנתיי, טיפול בבן משפחה חולה

בשירות התעסוקה ולא השתתפו בפעילויות /פרטים שלא התייצבו כלל במרכזים .2

פעמי במרכזים לשם הגשת תביעה בלבד ולא השתתפו -או התייצבו באופן חד, מטעמם

אך חלה עליהם חובת השתתפות ואין להם פטור מהשתתפות במרכזים , בפעילויות כלל

 .  או בשירות התעסוקה

שהשתתפו בפעילויות במרכזים או בשירות התעסוקה והפסיקו להשתתף  פרטים .3

 .במהלך שבעת החודשים מיום הגשת התביעה
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פרטים שהשתתפו בפעילויות במרכזים או בשירות התעסוקה וממשיכים להשתתף גם  .4

  . הגשת התביעה מועדחודשים מ 7לאחר 

 31מאפיינים של המתייצבים והלא מתייצבים בקבוצת הניסוי 13.2

מתוכה לא השתתפו כלל בפעילויות למרות  29%כאשר , פרטים 1,947קבוצת הניסוי מונה 

השתתפו  29%ועוד , חובתם להגיע למרכזים ולמלא אחר התוכנית האישית שלהם

עדיין  31%. בפעילויות במרכזים והפסיקו במהלך שבעת החודשים מיום הגשת התביעה

  .משתתפים בפעילויות במרכזים

  

  )אחוזים(יינים דמוגרפיים של המתייצבים והלא מתייצבים מאפ: 108לוח 

 כ"סה  

לא 
השתתפו 
כלל בשל 
אי חובת 
 התייצבות

לא 
השתתפו 

כלל 
ומחויבים 
  להתייצב

השתתפו 
  והפסיקו

עדיין 
  משתתפים

N 1,947213  574  559  600  
%  100 11  29  29  31  

  64  57  59  69  61  **אישה
            ***גיל

18-24  14  17  14  18  9  
25-34  37  36  39  40  32  
35-44  41  41  39  32  51  

45+  8  5  8  9  8  
            ***מצב משפחתי

  25  33  25  9  25  יחיד
  36  30  24  10  28  +יחיד
  3  2  4  4  3  נשוי
  36  35  48  76  44  +נשוי

  63  57  62  79  63  ***12יש ילדים מתחת לגיל 
  31  35  38  55  37  ***5יש ילדים מתחת לגיל 
  12  15  20  39  18 ***נתייםשל יש ילדים מתחת לגי

            ***סוג אוכלוסייה
  39  40  37  35  38  יהודי ותיק

  26  18  28  40  26  ערבי
  35  42  35  25  36  עולה
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi square test  

  

 קרב אלה שאינם חייבים להתייצב שיעור גבוה של נשיםב . 

                                              
תובע המתגורר באזורי הניסוי שטען כי . ההפניה לשאלות שונות בשאלון נעשתה בהתאם לתשובות המרואיינים 31

הופנה לחטיבה של שאלות , מעולם לא היה במרכז התעסוקה במסגרת התכנית אלא התייצב בשרות התעסוקה
תובע מאזורי הביקורת שטען שהתייצב במרכז התעסוקה , ולהיפך, רות התעסוקההמיועדת לתובעים המטופלים בש

משום שהממצאים בפרק זה מבוססים על שאלות זהות שהוצגו . הופנה לחטיבה של שאלות בהתאם לדווח שלו
הנתונים מוצגים בהתאם לשיוך המנהלי האמיתי של , לתובעים בקבוצת הניסוי ולתובעים בקבוצת הביקורת

ערכנו ניתוח גם כאשר ההגדרה של הקבוצות התבססה על דווח של המרואיינים על . ולא לפי הדווח שלהם התובעים
      .'הרגישות מופיעים בנספח גפרטי ניתוח . מנת לבחון את רגישות הממצאים להגדרה
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 לשאר הקבוצות בהשוואהם יותר פרטים שהשתתפו במרכזים והפסיקו הם צעירי. 

מעל גיל  60%: )35+בגילאי (הפרטים שעדיין משתתפים מבוגרים יותר , לעומת זאת

 . בכל הקבוצות האחרות 50%-פחות מלעומת  35

  הפרטים שלא השתתפו במרכזים ולא חלה עליהם חובת השתתפות הם ברובם נשואים

מתוכם  76%: לגיל שנתייםעם ילדים וייתכן ומדובר במשפחות עם ילדים מתחת 

בקרב הפרטים שהשתתפו . נשואים עם ילדים לעומת פחות ממחצית בשאר הקבוצות

 36%-ו 30%(והפסיקו או שעדיין ממשיכים להשתתף במרכזים יש יותר חד הוריות 

בקרב הפרטים שלא היו חייבים  10%(מאשר בקרב אלו שלא השתתפו ) בהתאמה

 ). חייביםבקרב הפרטים שהיו  24%-להשתתף ו

 מטופלים בילדים , פרטים שלא השתתפו במרכזים ולא חלה עליהם חובת התייצבות

ומתחת לגיל שנתיים יותר מאשר הפרטים בשאר  5ומתחת לגיל  12מתחת לגיל 

ניתן לראות כי גם הפרטים שמחויבים להשתתף במרכזים ולא השתתפו . הקבוצות

 .ו עדיין משתתפים בפעילויותמטופלים בילדים קטנים לעומת הפרטים שהשתתפו א

  בקרב הפרטים שהשתתפו במרכזים והפסיקו או עדיין משתתפים יש יותר יהודים

בקבוצת . ותיקים לעומת הפרטים שלא השתתפו במרכזים שרבים מהם ערבים

  .הפרטים שהשתתפו במרכזים והפסיקו יש יותר עולים בהשוואה לקבוצות האחרות

  

  )אחוזים(הלא מתייצבים לפי פרופילים דמוגרפיים התפלגות המתייצבים ו: 109לוח 

 כ"סה  

לא השתתפו 
כלל בשל אי 

חובת 
  התייצבות

לא השתתפו 
כלל 

ומחויבים 
  להתייצב

השתתפו 
  והפסיקו

עדיין 
 משתתפים

N 1,947213  574  559  600  
%  100  100  100  100  100  

  9  15  11  4  11 ללא ילדים ה/יחיד ה/יהודי
  9  7  5  1  6  ה /ה יחיד/ערבי
  14  11  9  2  10  הורי ותיק -חד
  20  16  12  7  15  הורי עולה -חד

  13  16  14  11  14  יהודי נשוי
  10  11  15  31  14  יהודיה נשואה

  7  6  11  16  9  ערבי נשוי
  10  5  12  23  10  ערבייה נשואה

P<0.01 chi square test  

  

 שתתפות הפרטים שלא השתתפו כלל בפעילויות במרכזים ולא חלה עליהם חובת ה רוב

הן נשים נשואות יהודיות וערביות לעומת כשליש מהפרטים שעדיין משתתפים שהם 

 . )109לוח ( הוריות עולות וותיקות-חד
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 41% 43%-לעומת כ, הוריות הותיקות והעולות עדיין משתתפות במרכזים-מכלל החד 

מהנשים היהודיות  10%-ו, מכלל הערבים היחידים ללא ילדים שעדיין ממשיכים

 .)110לוח ( ביות הנשואות שעדיין ממשיכותוהער

 שיעור הפרטים שלא השתתפו וחלה עליהם חובת השתתפות נע בין , בכל הקבוצות

 26%-ו 24%(הוריות עולות וותיקות - כאשר שיעור זה נמוך בקרב חד, 36%-ל 24%

 ).בהתאמה

  ב בקר 24%(כצפוי שיעור הפרטים שאינם מחויבים להשתתף גבוה בקרב נשים נשואות

בקרב גברים  3%(ונמוך בקרב יחידים ללא ילדים , )בקרב ערביות 25%-יהודיות ו

בקרב  5%-בקרב נשים ותיקות ו 2%( הוריות -וחד) בקרב גברים ערבים 2%-יהודים ו

 ).   עולות

  
  )אחוזים( התייצבות לפי פרופילים דמוגרפיים-התייצבות ואי: 110לוח 

 כ"סה  
לא השתתפו כלל 

בשל אי חובת 
  יצבותהתי

לא השתתפו 
כלל ומחויבים 
  להתייצב

השתתפו 
 והפסיקו

עדיין 
  משתתפים

N 1,947213  574  559  600  
%  100  11  29  29  31  

  27  39  30  4  100 יהודי יחיד ללא ילדים
  43  30  25  2  100  ה /ה יחיד/ערבי
  41  31  26  2  100  הורי ותיק -חד
  41  31  24  5  100  הורי עולה -חד

  28  33  30  9  100               יהודי נשוי       
  22  22  32  24  100  יהודיה נשואה

  25  20  36  19  100  ערבי נשוי
  29  14  33  25  100  ערבייה נשואה

  

  )אחוזים(המתייצבים והלא מתייצבים לפי ממדים של הון אנושי : 111לוח 

 כ"סה  
השתתפו כלל  לא

בשל אי חובת 
  התייצבות

לא השתתפו 
כלל ומחויבים 
  להתייצב

השתתפו 
 והפסיקו

עדיין 
 משתתפים

N 1,947213  574  559  600  
%  100  100  100  100  100  

           ***השכלה
0-8  13  15  15  10  14  

9-11  23  30  23  22  23  
12  36  43  36  37  33  

13+  27  12  26  31  30  
            ***ריחוק משוק העבודה

  51  46  48  27  46  עבד בשנה שלפני התביעה
השנים אך לא  5עבד במהלך 

  בשנה שלפני התביעה
21  29  18  24  19  

השנים שלפני  5-עבד קודם ל
  התביעה

6  11  4  3  9  

  21  27  30  33  28  לא עבד בעבר
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi square test  
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 מרכזים ולא חלה עליהם חובת השתתפות הם הפרטים שלא השתתפו כלל בפעילויות ה

, מנגד. בהשוואה לשאר הקבוצות) ות לימודשנ 12-פחות מ(ברובם בעלי השכלה נמוכה 

בקרב הפרטים שהשתתפו בפעילויות במרכזים והפסיקו או שעדיין משתתפים יש יותר 

 .)111לוח (שנות לימוד או יותר  13בעלי 

  בין אם חלה עליהם חובת השתתפות ובין (בקרב הפרטים שלא השתתפו כלל במרכזים

בניגוד למצופה , יש יותר פרטים שלא עבדו בעבר בהשוואה לשאר הקבוצות) אם לאו

אך ייתכן , כי פרטים שלא עבדו מעולם ירצו להיעזר במרכזים כדי למצוא עבודה

שעצם העובדה שלא עבדו מעולם גורמת להם להטיל ספק בסיכוייהם למצוא עבודה 

 . )111לוח ( א משתתפים במרכזיםולכן הם ל

  בקרב הפרטים שעדיין משתתפים יש יותר פרטים שעבדו בשנה שלפני התביעה

מקרב האנשים שעדיין משתתפים לעומת פחות  51%(בהשוואה לשאר הקבוצות 

כנראה בשל העובדה שהם נמצאים מחוץ לשוק למשך זמן , )ממחצית ביתר הקבוצות

  .את מקום עבודהקצר ועדיין מוכנים לפעול למצי

  
המתייצבים והלא מתייצבים לפי מספר וסוג המגבלות ביכולת לעבוד מסיבות : 112לוח 

  )אחוזים(בריאותיות ומדד סיכון לבעיות רגשיות  

 כ"סה  

לא השתתפו 
כלל בשל אי 

חובת 
  התייצבות

לא השתתפו 
כלל 

ומחויבים 
  להתייצב

השתתפו 
 והפסיקו

עדיין 
 משתתפים

N 1,947213  574  559  600  
%  100  100  100  100  100  

           סוג המגבלה
מגבלה מבחינת מספר שעות 

  עבודה
36  38  36  33  39  

  47  40  40  38  42 **מגבלה מבחינת סוג עבודה
מגבלה מבחינת תקופות של 

  **חוסר יכולת לעבוד כלל
32  37  30  28  35  

            ***מספר מגבלות
0  53  56  55  55  48  
1  10  6  10  10  11  
2  12  8  9  14  14  
3  25  31  26  21  27  

           ***GHQציון סכם במדד 
0-3  41  42  45  43  35  
4-6  26  20  22  24  32  
7-9  19  18  20  19  19  

10-12  14  19  13  14  14  
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** chi square test  

  בקרב הפרטים שעדיין משתתפים במרכזים יש יותר פרטים עם מגבלה מבחינת סוג

 ). 112לוח (ודה בהשוואה ליתר הקבוצות העב
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  בקרב הפרטים שלא השתתפו בפעילויות במרכזים ולא חלה עליהם חובת השתתפות

ישנם יותר פרטים בעלי מגבלה מבחינת שעות העבודה ומגבלה מבחינת תקופות של 

 .וייתכן שבשל מגבלות אלו הם פטורים מהשתתפות, חוסר יכולת לעבוד

 בעלי חובת השתתפות או (שלא השתתפו כלל במרכזים  למעלה ממחצית מהפרטים

וכנראה שאי השתתפותם אינה נובעת מבעיות , מגבלות ביכולת לעבוד 0דיווחו על ) לאו

 . בריאות אלא מסיבות אחרות

  למעלה ממחצית מהפרטים שעדיין משתתפים במרכזים דיווחו על מגבלת בריאות

 .אחת או יותר

 לה עליהם חובת השתתפות יש יותר פרטים בעלי בקרב הפרטים שלא השתתפו ולא ח

ביתר  14%לעומת  19%(סיכון גבוה לבעיות נפשיות מאשר בקרב שאר הקבוצות 

 .וייתכן וזו הסיבה לכך שהם פטורים מהתייצבות, )הקבוצות

  

  השוואה בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת 13.3

באוכלוסיית הניסוי פרטים  ,תלמעט פרטים שהיו פטורים מהשתתפות בשל סיבות שונו

שהגישו תביעה לגמלת הבטחת הכנסה היו מחויבים להשתתף בפעילויות במרכזים או 

להשתתף בפעילויות בשירות ופרטים בביקורת שהגישו תביעה היו מחויבים , מטעמם

אנו בודקים אם יש הבדל בין הפרטים בניסוי לבין הפרטים  115-113בלוחות . התעסוקה

מבחינת סיבות הפרטים לאי השתתפותם , ינת ארבע האוכלוסיות שהגדרנובביקורת מבח

בפעילויות במרכזים או בשירות התעסוקה ומבחינת סיבות המשתתפים להפסקת 

בלוחות אלו נכללים רק צמדים מזווגים של ורשומות בניסוי . השתתפות בפעילויות

  .ורשומות בביקורת

  

 פרטים, בקבוצת הניסוי בקבוצת הביקורת שיעור המתייצבים והלא מתייצבים: 113לוח 
  )אחוזים(

  ביקורת  ניסוי  
N 1,824  1,824  

  10  12  **לא השתתפו כלל בשל אי חובת התייצבות
  25  30  *לא השתתפו כלל ומחויבים להתייצב

  31  27  *השתתפו והפסיקו
  34  31  עדיין משתתפים

p<0.10*  ;p<0.05** ; p<0.01*** paired t test   

 פרטים בניסוי שלא השתתפו בפעילויות במרכזים למרות חובת ההשתתפות שיעור ה

כמו כן ). 25%לעומת  30%(החלה עליהם גבוה משיעור זה בקרב הפרטים בביקורת 



  

 

 124

שיעור הפרטים בניסוי שלא חויבו להשתתף בפעילויות גבוה משיעור זה בקרב הפרטים 

 ). 10%לעומת  12%(בביקורת 

 בניסוי שהשתתפו בפעילויות במרכזים והפסיקו נמוך  שיעור הפרטים, יחד עם זאת

 .כלומר יש פחות נשירה בניסוי) 31%לעומת  27%(משיעור זה בקרב הפרטים בביקורת 

  31%(שיעור הפרטים בניסוי שעדיין משתתפים בפעילויות נמוך משיעור זה בביקורת 

ו כנראה בשל העובדה שמלכתחילה פחות פרטים בניסוי התייצב) 34%לעומת 

 .במרכזים

  

סיבות לאי השתתפות במרכזי התעסוקה ובשירות התעסוקה בקבוצת הניסוי : 114לוח 
 )32אחוזים( פרטים, בקבוצת הביקורת בהתאמה

  ביקורת  ניסוי  
N 1,824  1,824  

  65  58  השתתף
  10  12  *לא חייב להתייצב

  8  9  עובד
  4  8  ***וויתור על גמלה

  13  13  33אחר/ קצבה אחרת/ לא זכאי
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

  8%(שיעור הפרטים שוויתרו על הגמלה להבטחת הכנסה גבוה בניסוי לעומת הביקורת 

 ).4%לעומת 

 אין הבדל בין שיעור הפרטים בניסוי שלא השתתף במרכזים מסיבות של אי זכאות ,

קרב הפרטים בביקורת נמוך ובין שיעור זה ב' הכנסות גבוהות וכו, מעבר לקצבה אחרת

  ).בניסוי ובביקורת 13%(

  
סיבות להפסקת השתתפות במרכזי התעסוקה ובשירות התעסוקה בקבוצת : 115לוח 

  )אחוזים( פרטים, הניסוי בקבוצת הביקורת בהתאמה
  ביקורת  ניסוי  
N 1,824 1,824 

  35  42  ***לא השתתף
  34  31  משתתף

  2  2  לא חייב להתייצב 
  12  11  עובד
  6  7  ור על גמלהווית

  1  1  מעבר לקצבה אחרת
  10  6  ***אחר/ קצבה אחרת/ לא זכאי

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

                                              
שתתפו שישנה קבוצה משלימה  של אלו שה ןמכיוו 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל. אחוז מתוך כלל הפונים 32

 והפסיקו או עדיין משתתפים
אי זכאות בשל הכנסות גבוהות או : הבקטגוריה זו נכללות סיבות שונות שקובצו בשל אחוז נמוך בקרב האוכלוסיי 33

סיבות אישיות , מעבר לאזור שלא נכלל בניסוי, התייצבות בשירות התעסוקה במקום במרכז, מסיבה אחרת
  .'ובריאותיות וכו
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  ניתן ללמוד שההבדלים בין הסיבות של הפרטים בניסוי להפסקת  115מלוח

השתתפותם במרכזים לבין הסיבות של הפרטים בביקורת להפסקת השתתפותם 

מעבר לאזור שאינו נכלל , קה נעוצים בעיקר באי זכאות בשל הכנסהבשירות התעסו

שיעור הפרטים בניסוי שהפסיקו השתתפותם מסיבות אלו עומד . 'באזורי הניסוי וכו

 .בביקורת 10%לעומת  6%על 

  

  השתתפות במרכז בקרב אוכלוסיית הניסוי. 14

  מבוא 14.1

במהלך שבעה חודשים בקרב השתתפות בפעילויות השונות בפרק זה נציג נתונים על 

יותר מפעם , כלומר, שהתייצבו במרכז לאחר הגשת התביעהמקבוצת הניסוי ם תובעיה

קיומם או , ננתח את דפוסי ההשתתפות לפי מאפיינים דמוגרפיים של הפרטים. אחת

עוצמת הזיקה של הפרטים למערכת , היעדרם של חסמים ומשאבים שונים לתעסוקה

כמו כן נציג נתונים על קבלת שירותים תומכי . עסוקה ועיתויההבטחת הכנסה וכניסתם לת

לצורך  –סיוע בתחבורה ומתן סידור לילדים או עזרה כספית במימון סידור כזה  –עבודה 

לבסוף נציג נתונים על הערכת המשתתפים לגבי צוות . השתתפות בפעילויות מטעם המרכז

קורסים  –משתתפי התכנית  מהפעילויות אליהן מופנים תייםתרומתן של ש, המרכז

ולגבי הצרכים הבלתי מסופקים שלהם בתחום העזרה , עיוניים ושירות בקהילה

  .בהשתלבות בתעסוקה

- ת הניסוי דיווחו כי כלל לא התייצבו במרכזים וקבוצמהתובעים ב 29%, )13פרק (כאמור 

א למרכז נוספים דיווחו כי התייצבו במרכז לצורך הגשת התביעה אך לא המשיכו לבו 11%

 31% -דיווחו כי התייצבו במרכז יותר מפעם אחת ) פרטים 1,163( 60%. לאחר מכן

הניתוחים בפרק זה . הפסיקו לפני כן 29%-המשיכו להגיע למרכז גם בעת הריאיון ו

  . מתייחסים רק לקבוצה שהתייצבה במרכז יותר מפעם אחת

  

  השתתפות בפעילויות מקדמות תעסוקה 14.2
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  (%)לפי קבוצת אוכלוסייה , פות בפעילויות מטעם המרכזהשתת: 116לוח 
עולה      ערבי    יהודי ותיק  כ  "סה  
N 1,159 459  253  448  

  13  20  14  15  מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי 
  67  66  77  71  **פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

ויות או מיומנ/סדנאות לכישורי חיים ו
  *חיפוש עבודה

33  37  26  33  

  50  38  50  47  *חיפוש עבודה עצמאי
  19  30  16  20  ***ים/ים עיוני/קורס
  9  16  8  10  **י הכשרה מקצועית/קורס

  10  )8(  6  8  1שיקום מקצועי
  9  16  15  13  *1שירות בקהילה

          מספר הפעילויות 
0  15  12  18  16  
1  28  26  29  29  
2  19  23  16  17  

7-3  38  39  37  38  
          2סדנאות/קורסים

  44  44  46  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
השאלות ובעקבות זאת ענו על ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. המופנות לקבוצת הביקורת
  .השאלות הזה

קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
  מקצועיים

  

  אישיות עם מתכנן הפעילות השכיחה ביותר בה השתתפו המרואיינים היא פגישות

הפרטים שלא דיווחו על פגישות . 71% –) היועץ התעסוקתי(היעדים התעסוקתיים 

אישיות כאלה כנראה פגשו את היועץ במסגרת קבוצתית או שפגשו אותו באופן לא 

 .קבוע

 47% דיווחו על חיפוש עבודה עצמאי. 

 45% 33% –ותר השיעור גבוה בי. דיווחו על השתתפות לפחות בקורס או סדנה אחת  - 

 –שיעור נמוך יותר ; או מיומנויות חיפוש עבודה/השתתפו בסדנאות לכישורי חיים ו

שיעור הלומדים בקורסים מקצועיים היה הנמוך ; השתתפו בקורסים עיוניים - 20%

 .בלבד 10%-ביותר והגיע ל

 הקורסים העיקריים . המקצועות שנלמדו בקורסי ההכשרה המקצועית היו מגוונים

מקצועות היופי למיניהם , )נשים בלבד, 20%(ורסים בתפירה ועיצוב בחרוזים ק: היו

, )מהלומדים 10%(קורסים בתחום החשמל והאלקטרוניקה , )נשים בלבד, 13%(

 ).6%(ושיווק ) 6%( עיבוד שבבי, כולל ריתוך, מתכת, )7%(מחשבים , )9%(מזכירות 
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  כולל עברית , היו עבריתהתחומים העיקריים שנלמדו במסגרת הקורסים העיוניים

הקורס . 58% –) או קורס בסיסי במחשבים(והכרת המחשב , 37% –תעסוקתית 

 22%. האחרון סווג כקורס עיוני מאחר שהוא בגדר אוריינות ואינו מכשיר למקצוע

נוספים למדו  7%-ו, מהמשתתפים בקורסים עיוניים דיווחו כי למדו בקורס לאנגלית

 . במגוון קורסים אחרים

 כמו גם בשירות , )16%(ומקצועיים ) 30%(עור הערבים שהשתתפו בקורסים עיוניים שי

ביחוד בהשוואה , שיעור נמוך יותר, לעומת זאת. הוא הגבוה ביותר, )16%(בקהילה 

יתכן ). 77%לעומת  66%(נפגש באופן סדיר עם היועץ התעסוקתי , ליהודים הוותיקים

שבו יש , פוס העבודה של המרכז בנצרתאת ד, לפחות בחלקו, שהנתון האחרון משקף

שיעור . למשתתף פחות קשר המשכי וקבוע עם יועץ אחד ויותר קשר עם מספר יועצים

הערבים שדיווחו על השתתפות בסדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 

 ). 33%(ועולים ) 37%(נמוך יותר בהשוואה ליהודים ותיקים ) 26%(

 לא ). 7%לעומת  12%(שים השתתפו בקורס הכשרה מקצועית שיעור גבוה יותר של נ

נספח ב 6לוח  ראה(מצאו הבדלים נוספים בדפוסי ההשתתפות של נשים לעומת גברים נ

 ).'ב

 מהצעירים  5%רק : שיעור המשתתפים שעברו מיון או אבחון תעסוקתי עלה עם הגיל

 18%-ו 34-25לאי מגי 14%- קיבלו מיון או אבחון בהשוואה ל, 24-18גילאי , ביותר

 ).'בבנספח  7ראה לוח ( 44-35מגילאי 

  קבלו תשומות רבות יותר ) שהם גם בדרך כלל הגילאים הצעירים יותר(היחידים

מההורים היחידים השתתפו  41%-מהנשואים ו 29%מהם לעומת  48%: מהמרכז

השתתפו לפחות , מהאחרים 44%-ו 37%לעומת , 57%-ו, פעילויות 3-לפחות ב

ההבדל ניכר בסדנאות לכישורי חיים  ).'בבנספח  8 ראה לוח(ורס אחד ק/בסדנה

בקורסים . ומיומנויות חיפוש עבודה יותר מאשר בקורסים העיוניים והמקצועיים

–המקצועיים שיעורי המשתתפים בקרב יחידים ללא ילדים ויחידים עם ילדים זהים 

שיעור ו) 79%(ם היועץ שי ובאופן קבוע ענפגשים באופן אימשתתפים ששיעור ה . 12%

  .גבוהים ביותר בקרב היחידים) 59%(שחיפשו עבודה באופן עצמאי המשתתפים 

מעוט השכלה מהווה חסם לתעסוקה בשוק העבודה בארץ בין השאר בשל שינויים מבניים 

למשל ירידת חלקן של התעשיות המסורתיות עתירות העבודה לטובת תעשיות , במשק

, ל שבהן כוח העבודה זול"העברת הייצור למדינות בחו, בעלות טכנולוגיה מתקדמת

    .עובדים זרים ידי-על דחיקת רגליהם של העובדים המקומיים בענפי המשק המסורתיים 
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  ) באחוזים(לפי רמת השכלה , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 117לוח 
מעוטי כ   "סה  

  השכלה 
שנות + 9

לימוד      
N 1,159  93  1066 
  14  29  15  ון מקצועי או אבחון תעסוקתי מי

  72  62  71  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי
  34  )24(  33 או מיומנויות חיפוש עבודה/סדנאות לכישורי חיים ו
  48  35  47  *חיפוש עבודה עצמאי

  20  )21(  20  ים/ים עיוני/קורס
  10  )10(  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  8  )10(  8    1שיקום מקצועי
  12  )21(  13  **  1רות בקהילהשי

        **מספר הפעילויות
0  15  25  14  
1  28  )20(  28  
2  19  )24(  19  

7-3  38  31  39  
        2סדנאות/קורסים

  46  40  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. המופנות לקבוצת הביקורת
  .השאלות הזה

קורסים עיוניים וקורסים , ישיקום מקצוע, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
  מקצועיים

  השתתפו בחיפוש עבודה אשר  מעוטי השכלהיותר של משתתפים  ךשיעור נמונמצא

 ).48%לעומת  35%(עצמאי 

 בשירות בקהילה  פוהשתתאשר  מעוטי השכלהגבוה יותר של משתתפים  נמצא שיעור

  ).12%לעונת  21%(
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  )באחוזים(ריחוק משוק העבודה  לפי, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 118לוח 
 5לא עבד במהלך  כ  "סה  

השנים האחרונות   
 5עבד במהלך  

   השנים האחרונות
N 1,157 345  812  

  14  18  15  מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי 
  72  69  71  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

נויות או מיומ/סדנאות לכישורי חיים ו
  חיפוש עבודה

33  32  34  

  48  46  47  חיפוש עבודה עצמאי
  18  25  20  **ים/ים עיוני/קורס
  11  8  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  7  9  8  1שיקום מקצועי
  10  21  13  ***1שירות בקהילה

        מספר הפעילויות 
0  15  16  14  
1  28  24  30  
2  19  20  19  

7-3  38  40  37  
        2סדנאות/קורסים
  45  46  45  ת אחדלפחו

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : עילויותשתי הפ. המופנות לקבוצת הביקורת
  .השאלות הזה

קורסים עיוניים וקורסים ,  שיקום מקצועי,סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
  מקצועיים

  

 שלא עבדו במהלך , כלומר, שיעור גבוה יותר של משתתפים המרוחקים משוק העבודה

ובשירות ) 18%לעומת  25%(השתתפו בקורסים עיוניים  ,חמש השנים האחרונות

 ).10%לעומת  21%(בקהילה 
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לפי מגבלות על יכולת עבודה מסיבות , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 119לוח 
  (%) 3בריאות

קיום מגבלות לגבי כ     "סה  
עבודה מסיבות 

          3בריאות

 העדר מגבלות
לגבי עבודה 

 בריאותמסיבות 
N 1,159  387  772  

  7  31  15  ***מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  74  66  71  **פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /סדנאות לכישורי חיים ו
  חיפוש עבודה

33  32  34  

  48  46  47  חיפוש עבודה עצמאי
  19  23  20  ים/ים עיוני/קורס
  10  11  10  י הכשרה מקצועית/קורס
  6  11  8  1מקצועי שיקום

  10  19  13  ***1שירות בקהילה
        **מספר הפעילויות

0  15  15  15  
1  28  26  29  
2  19  18  20  

7-3  38  41  37  
        2סדנאות/קורסים

  46  43  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא (שחלק מהמרואיינים  משום) ???(מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר   1

ובעקבות זאת ענו על ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+גילאי 
שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות : שתי הפעילויות. השאלות המופנות לקבוצת הביקורת

  .במסלול השאלות הזה
קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, בודהמבין סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש ע 2

  מקצועיים
מבחינת סוג (מגבלות על היכולת לעבוד על רקע מצב הבריאות  3חסם מגבלות בריאות מוגדר כקיום  3

סיכון גבוה לבעיות רגשיות , )מספר שעות העבודה ותקופות בהם אין האדם מסוגל לעבוד כלל, העבודה
  .קבלת קצבת נכות או) GHQומעלה במדד  10ציון (
  

  משתתפים בעלי מגבלות מבחינת יכולתם לעבוד מסיבות בריאותיות הופנו לאבחון

 . 7%-בהשוואה ל 31% –תעסוקתי הרבה יותר ממשתתפים שאינם סובלים מחסם זה 

   בהשוואה  19%(שיעור גבוה יותר של משתתפים בעלי מגבלות הופנה לשירות בקהילה

 ). 10%-ל

 ל משתתפים בעלי מגבלות פגשו באופן סדיר עם היועץ התעסוקתי שיעור נמוך יותר ש

 ).74%לעומת  66%(

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בשאר הפעילויות. 

  התשומות שקבלו משתתפים בעלי זיקה חזקה למערכת הבטחת הכנסה ומשתתפים

להוציא  השיעור הגבוה ביותר של משתתפים בעלי זיקה , בעלי זיקה חלשה היו דומות 

והשיעור הנמוך ביותר שפגשו ) 9%לעומת )  20%(ה שהופנו  לאבחון תעסוקתי חזק

 ).'בבנספח  9 ראה לוח ). (75%לעומת  68%(באופן סדיר עם היועץ התעסוקתי 
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  )באחוזים(לפי מועד כניסה לעבודה , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 120לוח 
התחיל לעבוד  כ     "סה  

לפני הגשת 
התביעה ועבד   
לאחר מכן     

התחיל 
לעבוד 
אחרי 
הגשת 

התביעה     

  לא עבד 
לפני הגשת 

התביעה 
וגם לא 

אחרי כן   
N 1,095  233  420  442  

  24  8  )6(  14  ***מיון או אבחון
פגישות אישיות עם יועץ 

  תעסוקתי
72  67  76  71  

או /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***מיומנויות חיפוש עבודה

33  22  36  37  

  48  54  35  48  ***חיפוש עבודה עצמאי
  26  17  13  20  ***ים/ים עיוני/קורס
  12  10  )8(  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  9  )5(  )5(  7  1שיקום מקצועי
  22  10  ))3((  13  ***1שירות בקהילה

          ***מספר הפעילויות
0  15  25  13  10  
1  28  36  22  29  
2  20  13  25  18  

7-3  37  26  40  43  
          2דנאותס/קורסים 

  50  48  30  45  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : שתי הפעילויות. לקבוצת הביקורתהמופנות 
  .השאלות הזה

  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, מבין סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 2
  

  משתתפים שהחלו לעבוד עוד בטרם התייצבותם , כצפוי, עולה בבירור כי 120מלוח

קבלו פחות , לגביהם מטרת התכנית היא הגדלת היקף תעסוקתםואשר , במרכז

ניתן להניח . תשומות מהמרכז מאשר משתתפים שלא היו מועסקים בכניסתם לתכנית

מאחר ששעות עבודתם מובאות , גם שהם חויבו במספר שעות קטן יותר של פעילות

 .   בחשבון בקביעת התכנית האישית

 בשיעור גבוה יותר לערוצים שיסייעו בקביעת  המשתתפים שטרם נקלטו בעבודה הופנו

 22%(שירות בקהילה , )8%לעומת   24%(אבחון תעסוקתי : יכולת העבודה שלהם

כנראה במטרה לשפר את , )17%לעומת  26%(אך גם לקורסים עיוניים , )10%לעומת 

  .ההון האנושי שלהם
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מסגרת בתחבורה ובטיפול בילדים לצורך השתתפות בפעילות בסיוע  14.3

  התכנית

  

  סיוע בתחבורה

המרואיינים נשאלו האם קבלו סיוע בתחבורה על מנת להגיע למרכז או לפעילויות מטעמו 

  .שהתקיימו מחוץ למרכז

  (%)    קבלת סיוע בתחבורה למרכז : 121לוח 
  66  כ קבלו סיוע"סה

  5  הסעה מאורגנת          
  61  כרטיסי נסיעה והחזר הוצאות         

  

 כרטיסיות נסיעה והחזר הוצאות /בתחבורה מתבטא בעיקר במתן כרטיסי הסיוע

 .ואילו ההסעות המאורגנות למרכז בוטלו כמעט לחלוטין, נסיעה

 66% מאחר שלא שאלנו על . מהמשיבים דיווחו כי קבלו סיוע בתחבורה מהמרכז

  .הלא נוכל לקבוע איזה אחוז מבין הזקוקים לא קבל מענה לצורך ז, ההזדקקות לסיוע

  

  סיוע בסידור לילדים 

לצורך , הוריים לילדים בגיל זה נשאלו האם-ואבות חד 12אמהות לילדים מתחת לגיל 

הם היו זקוקים לסידור לילדיהם שלא היה להם , השתתפותם בפעילות מטעם המרכז

מסגרת טיפול בילדים או עזרה : האם קבלו סיוע מהמרכז ואיזה סוג סיוע, ואם כן, קודם

על שאלה זו השיבו רק פרטים שדווחו על חשוב לציין כי  .מון מסגרת כזוכספית במי

ייתכן כי מי שדווח על הזדקקות , כן-יתר על. השתתפות בפעילות כלשהי במסגרת התכנית

לסידור לילדים מצא סידור כזה שלא במסגרת המרכז או בסיוע המרכז ולכן אין להסיק 

  .     יושתובע שלא קיבל סיוע נותר ללא סידור לילד

  

  (%)הזדקקות לסידור לילדים וקבלת סיוע מהמרכז בזמן הפעילות במרכז : 122לוח 
    12אימהות חד הוריים לילדים מתחת לגיל /אבות

N  277  
  59  (%)היו זקוקים לסידור 
  N(  164(היו זקוקים לסידור 

  69  (%)כ קבלו סיוע "סה: מתוכם
  35  סידור מהמרכז
  34  סיוע במימון
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 דיווחו  12מהאמהות והאבות היחידים שלהם ילדים מתחת לגיל ) 59%(מחצית יותר מ

 . כי נזקקו לסידור עבור ילדיהם בתקופת הפעילות במרכז

 69% מחציתם סידור כגון שמרטפיה וצהרון, מבין הנזקקים קבלו סיוע מהמרכז ,

 .ומחציתם סיוע במימון סידור חיצוני

  

  תכניתהערכת התרומה של רכיבים שונים ב 14.4

קורסים עיוניים ושירות בקהילה נתבקשו , המרואיינים שהשתתפו בקורסים מקצועיים

כמו כן הם נשאלו על הערכתם לגבי . להעריך את תרומת הפעילות הזו לשילובם בתעסוקה

השאלה . צוות המרכז מבחינת היחס כלפיהם ומבחינת העזרה לשיפור מצבם התעסוקתי

ללא הבחנה בין מתכנן היעדים התעסוקתי לאנשי , התיחסה לצוות המרכז באופן כולל

  . צוות אחרים

  

  העיונייםהערכת הקורסים 

והאם  הערכת המשתתפים בקורסים לגבי המידה שהקורס התאים להם: 123לוח 
  (%)  הקורס עזר להם

  קורס עיוני   
N 205  

  20  מתאים מאד
  27  מתאים

  17  לא כל כך מתאים
  29  לא מתאים כלל

  )7(  לא זוכר/לא יודע
    תרומה להשתלבות בעבודה

N  189  
  37  יכול לעזור/עזר

 

  מדווחים ) 55%(למעלה ממחצית המשתתפים שעברו הכשרה מקצועית במסגרת קורס

סברו כי  24%, מאידך). 15%(או אפילו התאים מאד ) 40%(כי הקורס התאים להם 

  .הוא לא התאים כלל

  סבורים כי  47%אך עדיין , פחות חיוביתההערכה לגבי התאמת הקורס העיוני מעט

 ).20%(או מתאים מאד ) 27%(הוא היה מתאים 

 41%  מהמשתתפים שעברו הכשרה מקצועית במסגרת קורס מעריכים כי הקורס עזר

 .או יכול לעזור להם בהשתלבות בתעסוקה
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 37%  מהמשתתפים שעברו הכשרה עיונית במסגרת קורס מעריכים כי הקורס עזר או

 .ור להם בהשתלבות בתעסוקהיכול לעז

  

  הערכת השירות בקהילה

  (%)הערכת המשתתפים לגבי תרומת השירות בקהילה : 124לוח 
N 125  

  27  הרצון לעבוד גבר
  21  הכיר ממליצים

  20  למד לבנות סדר יום של אדם עובד
  18  צבר ניסיון בעבודה

  )16(  הסיכויים למצוא עבודה השתפרו
  )9(  למד כישורים מקצועיים

  48  לפחות אחד מהם
  42  יצר קשרים חברתיים

  

 השירות בקהילה תרם להם במגוון הבטים המהווים תשומות , להערכת המשתתפים

 . ציינו לפחות תרומה אחת מבין היבטים אלו  48%. להשתלבות בתעסוקה

  27%(התרומה העיקרית היא בהגברת המוטיבציה שלהם לעבודה .( 

 רות לקהילה לדעת המשתתפים בו מתבטאת ביצירת תרומה גדולה לא פחות של השי

 .הבט שעשוי להיות קשור להשתלבות בתעסוקה באופן עקיף, )42%(קשרים חברתיים 

  

  הערכת הבטים נבחרים של הקשר עם צוות המרכז

, היחס כלפי המשתתפים) א: הערכת המשתתפים את צוות המרכז נבדקה בשני מישורים

המישור ) ב; ם שהצוות רוצה לעזור להםכפי שהוא מתבטא בהרגשת המשתתפי

כפי שהוא מתבטא בהערכת המשתתפים שהצוות עזר להם לשפר את , האינסטרומנטלי

  .מצבם התעסוקתי

  

לפי כניסה לעבודה ועיתויה , הערכת המשתתפים לגבי רצון הצוות לעזור להם: 125לוח 
 (%)  

לא עבד לפני כ     "סה  
הגשת תביעה 
 וגם לא אחרי כן

לעבוד התחיל 
אחרי הגשת 
 התביעה   

התחיל לעבוד לפני 
הגשת התביעה 
ועבד גם לאחר מכן

N 904  336  377  192  
  16  27  8  18  במידה רבה מאד

  36  31  31  32  במידה רבה
  24  19  23  22  במידה מעטה

  24  23  38  28  בכלל לא
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 נראה שהמשתתפים חלוקים בהערכותיהם לגבי הרצון של צוות המרכז לעזור להם :

סבורים כי הצוות רוצה לעזור להם במידה רבה ואפילו במידה רבה ) 50%(כמחצית 

 .ואילו המחצית השניה סבורים כי רצון זה קיים רק במידה מעטה או בכלל לא, מאד

 בין אם התחילו לעבוד לפני כניסתם למרכז ובין אם התחילו , המשתתפים המועסקים

ל הצוות באופן חיובי יותר מעמיתיהם מעריכים את הרצון לעזרה ש, לעבוד לאחר מכן

בקרב הבלתי מועסקים בולט השיעור ). 39%לעומת  58%-52%(הבלתי מועסקים 

 ).   38%(הגבוה שמעריכים כי צוות המרכז בכלל לא רוצה לעזור למשתתפים 

  

לפי כניסה , הערכת המשתתפים לגבי עזרת הצוות בשיפור מצבם התעסוקתי: 126לוח 
  )%(לעבודה ועיתויה 

לא עבד לפני כ    "סה  
הגשת תביעה 
  וגם לא אחרי כן

התחיל לעבוד 
אחרי הגשת 
 התביעה   

התחיל לעבוד לפני 
הגשת התביעה ועבד 

 גם לאחר מכן 
N 910  336  377  196  

  9  18  )5(  11 במידה רבה מאד
  14  18  13  15  במידה רבה

  14  20  19  19  במידה מעטה
  63  44  63  55  בכלל לא

 

 ואיינים נשאלו באיזו מידה עזר להם צוות המרכז בשיפור מצבם התעסוקתיהמר ,

. להשתלב בעבודה או להרחיב את היקף תעסוקתם, עזר להם לחפש עבודה, כלומר

הערכת המשתתפים את הצוות מבחינת תרומתו לשיפור מצבם התעסוקתי נופלת 

) 125אה לוח ר( 50%-בהשוואה ל 26% –בהרבה מהערכתם לגבי רצונו לעזור להם 

 .מעריכים כי הוא עזר להם במידה רבה או רבה מאד

 ההערכה החיובית ביותר נשמעת מפי המשתתפים שהחלו לעבוד לאחר , כצפוי

 .ציינו שהצוות עזר להם במידה רבה או רבה מאד 36% –הצטרפותם למרכז 

 

  צרכי עזרה נוספים להשתלבות בעבודה 14.5

זרה שהם זקוקים לו לצורך השתלבות בתעסוקה המשתתפים נשאלו האם ישנו סוג של ע

וניתן היה לציין עד שלושה , השאלה הוצגה כשאלה פתוחה. ואשר לא קבלו אותו מהמרכז

  .הקטגוריות המוצגות בלוח נבנו על בסיס תשובות המרואיינים. סוגי עזרה
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  (%)  י דיווח עצמי "עפ, סוגי עזרה נוספים הנחוצים למשתתפים במרכז: 127לוח 
  1אחוז מתוך כלל המשתתפים  סוג העזרה הדרושה

 64  דווחו שאינם זקוקים לעזרה נוספת
 36  דווחו שזקוקים לעזרה נוספת על זו שניתנה להם במרכז

  13  שיפור משאבי תעסוקה
  10  עזרה במציאת עבודה
  9  שירותים תומכי עבודה

  7  עזרה כספית
 3  יחס אישי מצד הצוות

  כיון שניתן היה לציין יותר מסוג עזרה אחת 100- ל האחוזים אינם מסתכמים 1

  

 36% מהמרואיינים ציינו צורך לפחות בסוג אחד של עזרה נוספת. 

 13%  מכלל המשתתפים אמרו כי הם זקוקים לתוספת עזרה על מנת להשתלב

, לימוד מקצוע: כגון, בתעסוקה ציינו דברים הנוגעים לשיפור משאבי התעסוקה שלהם

 .והכוונה מקצועית, או אנגלית/לימוד עברית ו, שיון נהיגהרי, השלמת השכלה

 10% כולל היצע מגוון יותר , מכלל המשתתפים ציינו את הצורך בעזרה במציאת עבודה

, למצב בריאותו, למקצועו של הפרט(הפנייה למקומות עבודה מתאימים , של משרות

ודה אליה הוא מידע על העב, ייעוץ בבחירת מקצוע, )'מבחינת שעות העבודה וכד

 .שכנוע מעסיקים לקבלו לעבודה, מופנה

 9%  מכלל המשתתפים ציינו שירותים תומכי עבודה כגון סידור לילדים וסיוע

, ברכישת משקפיים ובטיפול שיניים, סיוע בביגוד, אך גם עזרה רפואית, בתחבורה

 .דהתעודת יושר או חתימת ערבות בקבלה למקום עבו, מימון שיחות טלפון למעסיקים

 7% תרופות והוצאות , מכלל המשתתפים בקשו עזרה כספית לצורך מימון שכר הדירה

  .  שוטפות
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  תעסוקה ושכר מעבודה ברמת הפרט . 15

  מבוא 15.1

נגדיר את  15.2בסעיף . בפרק זה נאמוד את השפעת התכנית על מספר מדדי תעסוקה

 15.3בסעיף . עבודההמדדים לפיהם נאמוד את השפעת התכנית על תעסוקה ועל שכר מ

נאמוד את השפעת  15.4בסעיף . נציג אומדנים להשפעת התכנית בקרב כלל המופנים

נאמוד את השפעת  15.5בסעיף . התכנית לפי מידת הזיקה למערכת הבטחת הכנסה

נאמוד את השפעת התכנית לפי  15.6בסעיף . התכנית לפי הפרופיל הדמוגרפי של המופנים

נציג נתונים על  15.7בעבודה ובסעיף  או להקשות על השתלבות מאפיינים שעשויים לסייע

  .העבודה בה השתלבו תובעים שלא היו מועסקים במועד התביעה

  

  המדדים להערכה של השפעת התכנית על תעסוקה ושכר 15.2

ביחס למספר  השפעת התכנית על תעסוקה נאמדה, בדומה לבחינת ההשפעה על המלאי

  :מדדים

 .חודשים לאחר מכן 7ועד  גשת התביעהממועד ה ,סקיםהשינוי בשיעור המוע .1

   34.תביעהחודשים לאחר מועד ה 7ם תובעיממוצע השכר מעבודה בקרב כלל ה .2

  

כלומר (למרות שרבים מהתובעים אינם נקלטים בסופו של דבר במערכת הבטחת הכנסה 

זאת משום . אומדן ההשפעה מתייחס לכלל התובעים, )הם אינם הופכים לזכאים

והטיפול בתובעים ניכר במסגרת התכנית הפועלים במרכזי התעסוקה מוגשת  עהישהתב

החל על אלו שהגישו תביעה תכנית עשויה להיות השפעה כך של, כבר בהגשת התביעה

  .ממועד הגשתה

  

                                              
המרואיין ידע להשיב רק על השכר נטו או  - כאשר נתון זה היה חסר. שכר ברוטו לפי דווח עצמיהשכר שחושב הוא  34

ברמות ההכנסה המדווחות שכר הברוטו ושכר  .השכר חושב מתוך הנתונים הנוספים שנמסרו - רק על השכר לפי שעה
בור קבוצת הניסוי ועבור קבוצת ומשום שהחישוב נערך באופן זהה ע, בשל כך. הנטו אינם נבדלים זה מזה במידה רבה

  .לא מצאנו שיש צורך בתיקון נוסף, הביקורת
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והשפעת , בניסוי ובביקורת, חודשים 7השינוי בשיעור המועסקים לאחר : 128לוח 
  פרטים, םהתכנית על השינוי בשיעור המועסקי

השפעת 
התכנית על 

שיעור 
 המועסקים

    ניסוי ביקורת

 1,825  1,825  N 
  שיעור המועסקים במועד התביעה  22.7 22.4 
 חודשים 7שיעור המועסקים לאחר  49.3 43.3 

  )נקודות אחוז(השינוי בשיעור המועסקים  26.7 20.9 5.8**
  (%)  הגידול בשיעור המועסקים 118 93 

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

  שיעור המועסקים במועד התביעה היה כמעט זהה בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת

באם נמצאו זכאים לגמלה היו , תובעים אלו. בהתאמה 22.4%- ו 22.7%ועמד על 

 . תםמשפחהשלמת הכנסה בהתאם לשכרם ולהרכב זכאים ל

  שינוי של  -49.3%-ל 22.7%-מי עלה שיעור המועסקים בקבוצת הניסו, חודשים 7לאחר

שיעור המועסקים עלה בקבוצת הביקורת  ;118%-המהווה גידול ב נקודות אחוז 26.7

השפעת , לפיכך. 93%-המהווה גידול ב נקודות אחוז 20.9שינוי של  -43.3%-ל 22.4%-מ

 .אחוזנקודות  5.8-מועסקים נאמדת בהשיעור השינוי ב התכנית על

  

ההכנסה הממוצעת מעבודה של אנשים , ראשית: שתי דרכיםההכנסה מעבודה נבחנה ב

נבחנה השפעת התכנית על ההכנסה מעבודה ביחס לכלל , שנית. שהשתלבו בעבודה

חודשים לאחר מועד  7זאת , בין שהיו מועסקים ובין שלא היו מועסקים, תובעיםה

  .המועסקים ובשכרם תובעיםהשכר הממוצע מעבודה תלוי במספר ה, לפיכך. התביעה

  
  פרטים , חודשים לאחר התביעה 7, השפעת התכנית על ממוצע השכר מעבודה: 131לוח 

ההפרש בשכר 
הממוצע של כלל 

בניסוי  תובעיםה
 (%)לעומת הביקורת 

השפעת 
 התכנית

  ניסוי  ביקורתב
 

  

27 ***278 1,047 1,324 
ממוצע ההכנסה מעבודה בקרב כלל 

 )₪( תובעיםה
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 1,324ם בקבוצת הניסוי עמד על תובעיממוצע ההכנסה החודשית מעבודה בקרב כלל ה 

השפעת התכנית על ממוצע ההכנסה , לפיכך. בקבוצת הביקורת₪  1,047זאת לעומת ₪ 

מממוצע ההכנסה מעבודה בקבוצת  27%-המהווה כ, ₪ 278-מעבודה נאמדת ב

 .הביקורת
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  ר מעבודהתעסוקה ושכהשפעת התכנית על  15.3

חודשים  7שעבדו מקבוצת הניסוי מוצגים נתונים על היקף המשרה של פרטים  132בלוח 

  .ועל שכרם מעבודה תביעהלאחר מועד ה

 

 7היקף משרה ושכר מעבודה בקרב פרטים מקבוצת הניסוי שהיו מועסקים : 132לוח 
  )₪, אחוזים(חודשים לאחר מועד התביעה 

  כלל המועסקים
  

  2,940  ) ₪(שכר ממוצע 
  52  (%)מועסקים במשרה מלאה 

  2,202  )  ₪(שכר ממוצע במשרה חלקית 
  3,682  )₪(שכר ממוצע במשרה מלאה 

  2,804  ) ₪(שכר ממוצע   ממשיכים
  42  (%)מועסקים במשרה מלאה 

  2,328  )  ₪(שכר ממוצע במשרה חלקית 
  3,395  )₪(שכר ממוצע במשרה מלאה 

  3,012  ) ₪(שכר ממוצע   משתלבים
  57  (%)מועסקים במשרה מלאה 

  2,118  )  ₪(שכר ממוצע במשרה חלקית 
  3,812  )₪(שכר ממוצע במשרה מלאה 

  

 7 132לוח ( שיעור המועסקים בקבוצת הניסוי עמד על , חודשים לאחר מועד התביעה( 

מתוכם היו מועסקים במשרה מלאה ושכרם הממוצע עמד על  52%כאשר , 49.3%

ואילו שכרם ₪  3,682ממוצע של המועסקים במשרה מלאה עמד על שכרם ה .₪ 2,940

 תובעיםניתן להתרשם כי ה. ₪ 2,202הממוצע של המועסקים במשרה חלקית עמד על 

  . העובדים השתכרו שכר מינימום

 גם כאשר  עבדומהתובעים שהיו מועסקים שבעה חודשים לאחר מועד התביעה  שליש

ה במועד הגשת עבדומהם לא  שני שליש ואילו) ממשיכים(הגישו את התביעה 

 ). משתלבים(

 קטן יותר לעומת תובעים  ממשיכיםהמועסקים במשרה מלאה בקרב תובעים  שיעור

שכרם הממוצע של המשתלבים המועסקים במשרה . 57%לעומת  42% -משתלבים 

משכרם הממוצע של הממשיכים המועסקים במשרה מלאה ₪  400-מלאה גבוה בכ

משכרם של ₪  200-צע של המשתלבים במשרה חלקית נמוך בכואילו שכרם הממו

 . הממשיכים המועסקים במשרה חלקית

 

  קבוצות מיוחדות-על תתיפעת התכנית הש 15.4

בסעיף זה נבחן את השפעת התכנית על קבוצות של תובעים שאינן מחויבות להשתתף 

ם קבוצות אלו נבחן גם את השפעת התכנית על התובעים כאשר גורעי. בפעילות במרכזים
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האומדנים בסעיף זה מחושבים באופן שונה משום שעל מנת לערוך . מחישוב האומדנים

השוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת יש להתיר את הצמדים המזווגים ולבחון את 

ההבדלים בין הקבוצות המקיימות את ההגדרות המסוימות בקבוצת הניסוי ובקבוצת 

  .הביקורת

   

  סלולים מיוחדיםהשתייכות למ

מן הראוי לבחון אם תובעים המשתייכים למסלולים , לגבי המלאי 6כפי שצוין בפרק 

מאלו שקיבלו תובעים שאינם נמנים , בתמהיל או בהיקף, המיוחדים קיבלו תשומות שונות

   .על המסלולים ולבחון האם יש הבדל בהשפעת התכנית על קבוצות אלו

הנתונים בסעיף זה . נמנים על המסלולים המיוחדיםלצורך זה הגדרנו מי הם הפרטים ה

לצורך (חושבו לפי הגדרה המבוססת על הדווח של המרואיינים ולא על נתונים מנהליים 

השוואה עם קבוצת הביקורת היה עלינו להחיל את ההגדרות באופן זהה גם על קבוצת 

  ). הביקורת

  
  פרטים, בוצת הניסויקהשתייכות למסלולים מיוחדים ב :133לוח 

%  
1,824 N 

  2002עלה לאחר שנת : עולים 4.2
  קיבל תואר אקדמי במוסד לימודים אקדמי: אקדמאים 7.9
  דווח על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי: נכות רפואית 4.3
לא עבד בשנה שקדמה , לא עבד במועד התביעה: ה"ותק במערכת ה 6.3

  ברציפותשנים  7ה לפחות "לתביעה ונמצא במערכת ה
  שייך לפחות לאחד המסלולים 20.7

  

 ניתן להיווכח כי ישנה חפיפה מעטה בין המסלולים השונים.  
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, השפעת התכנית על השינוי מדדי תעסוקה לפי ההשתייכות למסלול מיוחד: 134לוח 
  פרטים

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N 
  ניסוי

    

מוגדר  ור מועסקיםהשינוי בשיע 377 334 33.8 22.1 11.6**
כשייך 

למסלול 
 מיוחד

  )₪(שכר מעבודה  377 335 1,328 1,091 237

 אינו השינוי בשיעור מועסקים 1,440 1,484 24.8 20.6 4.2
שייך 

למסלול 
  מיוחד

 )₪(שכר מעבודה  1,447 1,489 1,323 1,037 287***

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
  

 בשיעור המועסקים בקרב מופנים המוגדרים כמשויכים  לתכנית השפעה על השינוי

 . למסלולים המיוחדים

  

  השפעת התכנית באזורים המקוריים ובאזורי ההרחבה

  
, השפעת התכנית על השינוי מדדי תעסוקה לפי ההשתייכות למסלול מיוחד: 135לוח 

  פרטים
שפעת ה

 התכנית
 N  ניסוי ביקורת

  
    

אזורים  עור מועסקיםהשינוי בשי 1,274 25.0 19.6 5.4**
  )₪(שכר מעבודה  1,281 1,262 1,023 239*** מקוריים

אזורי  השינוי בשיעור מועסקים 537 30.7 24.0 6.7
 )₪(שכר מעבודה  544 1,471 1,102 370***  ההרחבה

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 ההשפעה על  .לתכנית נמצאה השפעה דומה באזורים המקוריים ובאזורי ההרחבה

 .השינוי בשיעור המועסקים באזורי ההרחבה אינה מובהקת

 

  השפעת התכנית על תעסוקה לפי זיקה למערכת הבטחת הכנסה 15.5

ההגדרה . בסעיף זה נבחן את השפעת התכנית לפי מדד של זיקה למערכת הבטחת הכנסה

  . תובעיםהעוסק במאפייני ה 12של משתנה זה מופיעה בפרק 

  
פרטים , בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת, קה למערכת הבטחת הכנסהזי: 136לוח 

  )אחוזים(
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  ביקורת  ניסוי  35**ה"זיקה לה
 N 1,824  1,824  

  39  34  חלשה
  41  42  בינונית 
  20  24  חזקה

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 ה בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת"קיים הבדל מסוים במידת הזיקה לה  - 

  . ה לעומת תובעים בקבוצת הביקורת"לתובעים בקבוצת הניסוי זיקה חזקה יותר לה

  
בקבוצת הניסוי  ,חודשים לאחר מועד התביעה 7 שיעור המועסקיםהשינוי ב: 6תרשים 

  )נקודות אחוז(פרטים , בטחת הכנסהפי זיקה להובקבוצת הביקורת ל
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זיקה חזקה זיקה בינונית זיקה חלשה מאד סה"כ

ניסוי  ביקורת
  

  

                                              
-Two-ו Mann-Whitney, חי בריבוע(גם במבחנים אחרים . עבור הקובץ המזווג Marginal Homogeneityמבחן  35

Sample Kolmogorov-Smirnov   (ה הוא מובהק"ההבדל בהתפלגות הזיקה לה .  
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ם וממוצע ההכנסה מעבודה לפי השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקי: 137לוח 
  )₪, נקודות אחוז(פרטים , ה"זיקה לה

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

  זיקה השינוי בשיעור מועסקים 619 710 30.1 24.0 6.1
  )₪(שכר מעבודה  619 713 1,281 1,055 226*  חלשה 

  זיקה השינוי בשיעור מועסקים 767 739 26.8 23.9 3.0
  )₪(שכר מעבודה  773 741 1,374 1,042 332***  נונית בי

  זיקה השינוי בשיעור מועסקים 432 369 21.5 9.1 12.4**
  חזקה

  )₪(שכר מעבודה  432 371 1,297 1,038 259*  

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  רק בקרב בעלי זיקהעל השינוי בשיעור המועסקים חיובית לתכנית היתה השפעה 

 חזקה למערכת 

 אומדן . לתכנית היתה השפעה דומה על ממוצע ההכנסה מעבודה בכל הקבוצות

  .₪ 332-ל₪  226ההשפעה על ממוצע ההכנסה מעבודה נע בין 

  

השפעת התכנית על שיעור המועסקים וממוצע ההכנסה מעבודה לפי  15.6

  פרופיל דמוגרפי של התובעים

  . חות בעלות מאפיינים דמוגרפיים שוניםהשפעת התכנית על משפ בסעיף זה נאמוד את
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השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקים וממוצע ההכנסה מעבודה לפי : 138לוח 
  )₪, נקודות אחוז(פרטים , פרופיל דמוגרפי

     N  ניסוי ביקורת השפעת התכנית

 ה/יהודי השינוי בשיעור מועסקים 413 39.9 37.1 2.8
 ה/יחיד

  )₪(שכר מעבודה  418 1,374 1,204 170  ללא ילדים

***26.2 6.3 32.5 יה /ערבי השינוי בשיעור מועסקים 119
עם ה /יחיד

או בלי 
  ילדים

 )₪(שכר מעבודה  120 973 499 475***

7.4 27.2 34.5 -חד ותיק השינוי בשיעור מועסקים 118
  )₪(שכר מעבודה  191 1,287 919 368** הורי

***15.5 20.5 36.1 -חדעולה  נוי בשיעור מועסקיםהשי 247
  )₪(שכר מעבודה  249 2,287 1,458 791*** הורי

 יהודי נשוי השינוי בשיעור מועסקים 245 21.8 14.6 7.3
עם או בלי 

  )₪(שכר מעבודה  245 1,395 1,123 272 ילדים

יהודייה  השינוי בשיעור מועסקים 248 18.4 19.9 1.5-
עם  נשואה
או בלי 
  ילדים

  )₪(שכר מעבודה  248 1,161 1,217 56-

 ערבי נשוי השינוי בשיעור מועסקים 168 16.4 8.1 8.3
עם או בלי 

  )₪(שכר מעבודה  168 1,327 721 607** ילדים

 יהערבי השינוי בשיעור מועסקים 184 0.3- 9.5 9.8-*
אה עם נשו

או בלי 
 ילדים

  )₪(שכר מעבודה  186 362 595 233-

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  בקרב יחידים על השינוי בשיעור המועסקים לתכנית נמצאה השפעה חיובית מובהקת

 . הוריות עולות-ערבים וחד

  או ללא עם (בקרב תובעים ערבים יחידים לתכנית היתה השפעה משמעותית ביותר

נקודות אחוז  26.2-נאמדת ב שיעור המועסקיםשינוי בהשפעת התכנית על ה: )ילדים

 . ₪ 475-נאמדת ב של תובעים אלוממוצע הכנסתם מעבודה ה על תהשפעו

 15.5-נאמדת ב שיערו המועסקיםהשפעת התכנית על השינוי בהוריות עולות -בקרב חד 

 .בממוצע₪  791-ועל שכרן ב נקודות אחוז

 368(הוריות ותיקות -עוד נמצאה לתכנית השפעה מובהקת על שכרן מעבודה של חד ₪ (

 ). ₪ 607(גברים ערבים נשואים ועל שכרם של 

 כמעט שלא חל שינוי בשיעור . לתכנית השפעה שלילית על נשים ערביות נשואות

 9.5- התעסוקה בקבוצת הניסוי בעוד שבקבוצת הביקורת גדל שיעור המועסקות ב
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נקודות אחוז על השינוי  9.8נזקפת לתכנית השפעה שלילית של , לפיכך. נקודות אחוז

 36.בשיעור המועסקות

 לא נמצאה לתכנית השפעה על התובעים הנמנים על הפרופילים האחרים. 

  

   וניםלפי מאפיינים ש מדדי תעסוקההשפעת התכנית על  15.7

ל לפי מאפיינים שונים "בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על מדדי התעסוקה הנ

לת מגבלות על היכו, השכלה, גיל: שעשויים להקל או להקשות או השתלבות בעבודה

    .ריחוק משוק העבודה ועומס טיפול בילדים קטנים בקרב נשים, לעבוד

   

השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקים וממוצע ההכנסה מעבודה לפי : 139לוח 
  )₪, נקודות אחוז(פרטים , קבוצת גיל

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

 18-24 מועסקים השינוי בשיעור 265 319 30.9 28.8 2.1

  )₪(שכר מעבודה  265 319 957 1,032 75-
  25-34 השינוי בשיעור מועסקים 659 721 31.7 23.5 8.3**

  )₪(שכר מעבודה  664 724 1,543 924 620***
  35-44 השינוי בשיעור מועסקים 735 685 24.0 15.6 8.4**

  )₪(שכר מעבודה  737 688 1,359 1,182 177
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  על השינוי לתכנית השפעה דומה  הנמצא 44-35ובקבוצת הגיל  34-25בקבוצת הגיל

נמצאה לתכנית , 34-25בקרב בני רק , אולם). נקודות אחוז 8.4-כ(בשיעור המועסקים 

   .השפעה מובהקת על ממוצע השכר מעבודה

  

ממוצע ההכנסה מעבודה לפי השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקים ו: 140לוח 
  )₪, נקודות אחוז(פרטים , השכלה

שפעת ה
 התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

 0-8 השינוי בשיעור מועסקים 230 275 12.9 11.5 1.4
  )₪(שכר מעבודה  231 277 972 816 156

  9-11 השינוי בשיעור מועסקים 413 399 28.6 14.6 14.0***

  )₪(שכר מעבודה  415 401 1,199 849 350**

                                              
ראוי , )השפעה שלילית(ועל נשים נשואות ) השפעתה חיובית(נית על גברים נשואים לאור ההבדלים בהשפעת התכ 36

כלומר של שני בני הזוג וכן לבחון מהי השפעת התכנית , לבחון מהי השפעת התכנית על מצב התעסוקה של המשפחה
 .   המשפחהאנו בוחנים את ההבדלים ברמת , העוסק בהכנסות המשפחה, 17בפרק . על הכנסות בני הזוג מעבודה
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0.0 24.3 24.3 637   12 השינוי בשיעור מועסקים 683

  )₪(שכר מעבודה  687 639 1,283 1,043 240*
  13+ השינוי בשיעור מועסקים 484 506 34.9 26.8 7.7

  )₪(שכר מעבודה  484 508 1,674 1,334 340**
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 שנות  11-9בעלי של שיעור המועסקים השינוי ביובית של התכנית על נמצאה השפעה ח

   .לימוד

  שנות לימוד  12נמצאה השפעה חיובית על ממוצע השכר מעבודה של תובעים בעלי

  . מעלהו

  
  פרטים, השפעת התכנית על מדדי תעסוקה לפי חומרת מוגבלות: 141לוח 

שפעת ה
 התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

השינוי בשיעור מועסקים 1,187 1,275 33.9 26.0 7.9**  לא מוגבל

  )₪(שכר מעבודה  1,192 1,279 1,607 1,222 385***

השינוי בשיעור מועסקים 552 492 13.0 9.6 3.3  1מוגבל
  )₪(שכר מעבודה  554 495 790 670 120
השינוי בשיעור מועסקים 78 50 13.1 3.9 9.2 מוגבל 

 2מאד
  )₪(שכר מעבודה  78 50 796 293 503

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 GHQבמדד  10-12בעיות תפקוד בעבודה או בעל ציון  3דווח על  1
  דווח שמקבל גמלת נכות 2

  

  שיעורעל השינוי בלא , ים המוגדרים כמוגבליםתובעהשפעה על לא נמצאה לתכנית 

 . מעבודה תםכנסלא על ממוצע הו מועסקיםה

 על ) אם כי אינה מובהקת בשל גודלה הקטן של קבוצה זו(אה לתכנית השפעה נמצ

 ). מוגבלים מאד(המקבלים קצבת נכות  תובעים

  
  פרטים, מידת הריחוק משוק העבודהלפי  מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 142לוח 

שפעת ה
התכנית

ביקורת  N  ניסוי
 ביקורת

N  
  ניסוי

    

שיעור מועסקיםהשינוי ב 800 788 32.2 28.6 4.7 עבד בשנה 
שקדמה 
  )₪(שכר מעבודה  800 789 1,930 1,700 230* להפניה

השינוי בשיעור מועסקים 401 411 31.3 22.5 8.8  5-עבד ב
השנים 
שקדמו 
  להפניה

  )₪(שכר מעבודה  402 216 1,190 725 465***

השינוי בשיעור מועסקים 613 609 15.3 10.0 5.2 -לא עבד ב
  )₪(שכר מעבודה  618 609 638 420 218**השנים  5
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דמו שק
  להפניה

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  בשנה שקדמה שלא היו מועסקים גדולה יותר בקרב תובעים השפעה נמצאה לתכנית

בחמש השנים שקדמו למועד , למועד התביעה אולם היה להם נסיון תעסוקתי קודם

במקביל . נקודות אחוז 8.8-המועסקים נאמדת ב ההשפעה על השינוי בשיעור. תביעהה

 . ₪ 465-ההשפעה על ממוצע השכר מעבודה נאמדת ב

  
מטופלות ושאינן מטופלות  בקרב נשים מדדי תעסוקההשפעת התכנית על : 143לוח 

  פרטים, 1בילדים קטנים
שפעת ה

התכנית
ביקורת  N  ניסוי

 ביקורת
N  
  ניסוי

    

עור מועסקיםהשינוי בשי 394 401 17.0  15.7 1.3 מטופלות 
בילדים 
  )₪(שכר מעבודה  399 402 1,029 772 257* קטנים

השינוי בשיעור מועסקים 701 680 30.8 22.3 8.5** אינן 
מטופלות 

בילדים 
 702 682 1,484 1,251 233**  קטנים

  )₪(שכר מעבודה 

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 .12ילדים מתחת לגיל  5חות או לפ 5שיש להן ילד מתחת לגיל  1

 מטופלות בילדיםשאינן של נשים  שיעור המועסקיםלתכנית השפעה על השינוי ב 

של נשים  על שכרן הממוצע מעבודהגם השפעה לתכנית  הנמצא, עם זאת. קטנים

 . מטופלות בילדים קטניםה

 מן הראוי לבחון מהו שיעור התעסוקה בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים ובאיזה 

 . זאת בהשוואה לנשים שאינם מטופלות בילדים קטנים, היקף משרה הן מועסקות

  

בקרב נשים המטופלות , חודשים לאחר מועד ההפניה 8תעסוקה של נשים  :144לוח 
  בילדים קטנים ובקרב נשים שאינן מטופלות בילדים קטנים  

  מטופלות בילדים קטנים  אינן מטופלות בילדים קטנים  
  ביקורת  ניסוי  רתביקו  **ניסוי  
N 329  321  104  122  

  64.6  56.5  47.4  44.4  לא עובדת
  26.5  30.4  33.3  27.4 עובדת במשרה חלקית
  9.0  13.0  19.3  28.3  עובדת במשרה מלאה

  *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
 

  שיעור המועסקות בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים נמוך בהשוואה לנשים שאינן

 .הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת, ות בילדים קטניםמטופל
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 הן , שיעור המועסקות בקבוצת הניסוי גבוה משיעור המועסקות בקבוצת הביקורת

בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים והן בקרב נשים שאינן מטופלות בילדים 

ת בקבוצמלאה שיעור המועסקות במשרה , בקרב הנשים העובדות, כמו כן. קטנים

בקרב נשים  35%-לעומת כ 50%-כ, גדול לעומת שיעורן בקבוצת הביקורתהניסוי 

  .בקרב נשים המטופלות בילדים קטנים 25%לעומת  30%-וכ, שאינן מטופלות בילדים

 

  איכות ההשמה 15.8

בניתוח איכות ההשמה של המועסקים שהשתלבו בעבודה נכללים רק תובעים שלא היו 

ההשוואה בין הניסוי לביקורת . חודשים לאחר מכן 7 לם עבדומועסקים במועד התביעה או

היקף , משלח היד: נערכה על פני סדרת פרמטרים העשויים להעיד על איכות ההשמה

ההשוואה נערכת על בסיס קבוצתי ולא פרטני . ושביעות רצון מהעבודה, שכר, המשרה

טים שהשתלבו מאחר שהפרטים שהשתלבו בעבודה בקבוצת הניסוי אינם מזווגים לפר

מספר המשתלבים , בפרט. הן במספרם והן במאפייניהם, בעבודה בקבוצת הביקורת

  ).  תצפיות בהתאמה 225-ו 298המדגם כולל ( 450ובקבוצת הביקורת  598בקבוצת הניסוי 

  

  משלח יד

 31% 19%, מהמועסקים החדשים בקבוצת הניסוי נקלטו כעובדי מכירות ושירותים 

התפלגות . כעובדים בלתי מקצועיים 21%-יים בתעשיה ובבנין ונקלטו כעובדים מקצוע

משלחי היד בהם נקלטו המועסקים החדשים בקבוצת הביקורת דומה לזו של קבוצת 

 .הניסוי

 

משלחי היד בהם הושמו המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי ובקבוצת : 145לוח 
  )באחוזים(הביקורת 

  המועסקים החדשים   
 ביקורת ניסוי

 14 13טכניים ומנהלים, חופשיים, י יד אקדמייםמשלח
 12 16 עובדי פקידות

 32 31 עובדי מכירות ושירותים
 17 19 עובדים מקצועיים בתעשייה ובבניין

 25 21 עובדים בלתי מקצועיים
  

  היקף משרה

 57% שיעור דומה לזה בקבוצת , מהמועסקים החדשים נקלטו במשרה מלאה

 .הביקורת
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  מספר דומה לזה של קבוצת , שעות בשבוע 34.7ים עובדים בממוצע המועסקים החדש

 .הביקורת

  

היקף המשרה בה עובדים המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי לעומת : 146לוח  
  (%)הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
  56.1  56.9  שיעור המועסקים במשרה מלאה

  34.1  34.7  ממוצע שעות עבודה בשבוע
  

  

לעבודה חלקית בקרב המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי  הסיבה העיקרית: 147לוח 
  (%)לעומת הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
  27  29  הצורך לטפל בילדים קטנים

  31  24  המעסיק לא מאפשר יותר שעות עבודה
  22  18  נוספת לא מצא עבודה במשרה מלאה או עבודה חלקית

  3  7  לימודים
  12  13  מגבלות בריאות

  6  9  אחר
  

 המרואיינים בקבוצת הניסוי  ידי-על יקרית לעבודה במשרה חלקית שדווחה הסיבה הע

 .  29% –הצורך לטפל בילדים קטנים : היא

 במסגרת מקום : שתי הסיבות הבאות משקפות העדר הזדמנויות למשרה מלאה

לא (או מחוצה לו , 24% -) המעסיק לא מאפשר יותר שעות עבודה(העבודה הקיים 

 . 18% -) או עבודה חלקית נוספת מצא עבודה במשרה מלאה

 13% מנמקים את העבודה במשרה חלקית בסיבות בריאות. 

  

  הגורם המעסיק

  

של המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי לעומת ) משלם השכר(סוג המעסיק : 148לוח 
  (%)הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
      שכיר
  79  76  מקום העבודה       
  17  21  חברת כוח אדם       
  2  2  איעצמ
  2  1  אחר
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 76%  מועסקים  21%מקום העבודה שלהם ואילו  ידי- על מועסקים באופן ישיר

 .המצב דומה בביקורת. באמצעות חברת כוח אדם

  



  

 

 151

  שביעות רצון מעבודה 

שביעות רצון כוללת מהעבודה בקרב המועסקים החדשים בקבוצת הניסוי : 149לוח 
  (%)לעומת הביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
  18  25  מאדמרוצה 
  46  45  מרוצה

  23  18  לא כל כך מרוצה
  13  12  כלל לא מרוצה 

  

 70%  25%-מרוצים ו 45% –מהמועסקים החדשים בקבוצת הניסוי מרוצים מעבודתם 

 .מרוצים מאד

  

 יציבות בעבודה  ותחושת ביטחון תעסוקתי

  יתה זו ה, ניסוי שעבדו בעת הריאיוןקבוצת הב משתלביםמבין המועסקים ה 80%עבור

ומשך הזמן הממוצע בה היו מועסקים בה , עבודתם היחידה מאז הצטרפותם למרכז

 7עבודות או יותר במהלך  3היו  4%-עבודות ול 2היו  16%-ל .חודשים 4.9 הוא

 . החודשים

 אך משך , התפלגות מספר העבודות של המועסקים החדשים דומה, בקבוצת הביקורת

חודשים  4.4 –ודתם היחידה קצר יותר הזמן בו היו מועסקים אלה שזו להם עב

 .בממוצע

 53%  מהמשתלבים בקבוצת הניסוי חוששים כי יאבדו את עבודתם במהלך השנה

 .לא יודעים 14%-אינם חוששים ו 33%, הקרובה
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קבלת גמלה להבטחת הכנסה שבעה חודשים לאחר הגשת . 16

  התביעה

חודשים לאחר שהגישו  7ה להבטחת הכנסבשיעור מקבלי הגמלה פרק זה בודק את ההבדל 

ואת ההבדלים בין , כלל המשפחות בניסוי לבין כלל המשפחות בביקורת בקרבתביעה 

מקורות ההכנסה של המשפחות בניסוי שאינן מקבלות גמלה להבטחת הכנסה לבין 

  .  מקורות ההכנסה של המשפחות בביקורת

  

חודשים לאחר  7 שיעור המשפחות המדווחות על קבלת גמלת הבטחת הכנסה: 150לוח 
  )אחוזים(הגשת התביעה בקרב תובעים בניסוי ובביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
N 1,259 1,259  

 7לא מקבלות גמלה להבטחת הכנסה בתום 
  *חודשים מיום התביעה

68  60  

 p<0.01 paired t-test    

  

  חודשים מהגשת  7שיעור המשפחות בניסוי שלא קיבלו גמלה להבטחת הכנסה לאחר

 ). 60%לעומת  68%(גבוה משיעור המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה  התביעה

  חודשים מהגשת  7יותר משפחות בניסוי לא קיבלו גמלה להבטחת הכנסה לאחר

אם כי הבדלים אלו קטנים ואינם מובהקים , התביעה בשל אי זכאות וויתור על גמלה

  .  סטטיסטית

  

ם מיום התביעה לגמלת הבטחת חודשי 7לאי קבלת גמלה בתום  37סיבות: 151לוח 
  )38אחוזים(הכנסה בקרב המשפחות בניסוי שהגישו תביעה ובקרב המשפחות  בביקורת 

  ביקורת  ניסוי  
N 732 666  

  52  51  לא הייתי זכאי
  15  19  וויתור על גמלה
  9  11  שלילת גמלה

  24  20  39אחר
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01***  t-test for independent groups    

  

                                              
, ידי שני בני זוג- ולכן כאשר ניתנו שתי סיבות שונות על, שני בני הזוג ידי-על מהמקרים ניתנו סיבות שונות  10%-בכ 37

  .נלקחה הסיבה של תובע הגמלה

  .אחוז מתוך כלל המשפחות שענו על שאלה זו 38

, יכול ללכת למרכז/לא מוכן,  םקשיים בירוקרטי: בקטגוריה זו מקובצות תשובות ששיעור המענה עליהן נמוך 39
  .'שביתה בשירות התעסוקה וכו
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של  מקורות הכנסה מעבודה ומגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בחודש התביעה: 152לוח 
חודשים מיום  7המשפחות בניסוי ושל המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה בתום 

  ) אחוזים(התביעה 
  ביקורת  ניסוי  
N 859 758 

  42  40  יש הכנסה מעבודה
  24  26 דהיש הכנסה מגמלה אחרת של ביטוח לאומי ולא מעבו

  5  5  40יש הכנסה ממקורות אחרים
  29  29  ל"ללא הכנסה מהמקורות הנ

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01***  t-test for independent groups    

  

 חודשים מהגשת התביעה הייתה  7מהמשפחות בניסוי שלא קיבלו גמלה לאחר  40%-ל

 .ורתמהמשפחות בביק 42%הכנסה מעבודה בעת הגשת התביעה לעומת 

 29% חודשים מהגשת  7שלא קיבלו גמלה בתום , מהמשפחות בניסוי ובביקורת

 .היו ללא הכנסה כלל בעת הגשת התביעה, התביעה

 26% קיבלו , חודשים מהגשת התביעה 7שלא קיבלו גמלה בתום , מהמשפחות בניסוי

 .  בביקורת 24%גמלה אחרת מביטוח לאומי בעת הגשת התביעה לעומת 

  

חודשים  7רות הכנסה מעבודה ומגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בתום מקו: 153לוח 
של המשפחות בניסוי ושל המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה בתום  מהגשת התביעה

  ) אחוזים(חודשים מיום התביעה  7
  ביקורת  ניסוי  
N  859 758 

  60  60  יש הכנסה מעבודה
  15  17  יש הכנסה מגמלה אחרת של ביטוח לאומי ולא מעבודה

  5  5  6יש הכנסה ממקורות אחרים
  20  18  ל"ללא הכנסה מהמקורות הנ

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01***  t-test for independent groups    

  

 חודשים  7שדיווחו שלא קיבלו גמלה בתום , מהמשפחות בניסוי ובביקורת 60%-ל

 16%-ורק לכ הייתה הכנסה מעבודה בתום שבעת החודשים הללו, מהגשת התביעה

שלא קיבלו גמלה לאחר שישה , כלומר פחות משפחות. הייתה הכנסה מגמלה אחרת

הסוציאלי ורובן מקבלות  ןנתמכות על ידי מערכת הביטחו, חודשים מהגשת התביעה

 . את הכנסתן מעבודה

  ניתן לראות כי שיעור המשפחות בניסוי בעלות הכנסה מעבודה שלא קיבלו גמלה

- ובביקורת שיעור זה עלה מ, 60%-ל 40%-שת התביעה עלה מחודשים מהג 7לאחר 

 .60%-ל 42%

                                              
  . 'הכנסות מריבית וכו, השכרת דירה, פנסיה, הכנסה ממקורות אחרים כגון מזונות40

 .'הכנסות מריבית וכו, השכרת דירה, פנסיה, הכנסה ממקורות אחרים כגון מזונות 6
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  ניתן לראות כי שיעור המשפחות בניסוי ובביקורת שלא קיבלו גמלה להבטחת הכנסה

נקודות האחוז  11-חודשים מהגשת התביעה ונותרו ללא הכנסה כלל ירד ב 7בתום 

 .    בביקורת 20%- בניסוי ו 18%נקודות האחוז בביקורת אך עדיין עומד על  9-בניסוי וב
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  תעסוקה והכנסות המשפחה. 17

  מבוא 17.1

ל ההכנסות ברמת המשפחות בפרק זה נאמוד את השפעת התכנית על מצב התעסוקה וע

  .עבור אוכלוסיית המלאי 8לפי אותם המדדים שהוגדרו בפרק , התובעות

  

  השפעת התכנית על ההכנסה של משפחות התובעים 17.2

, צגים אומדנים של השפעת התכנית על השינוי במצב התעסוקה של המשפחהמו 154בלוח 

על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה שבעה חודשים לאחר חודש הגשת התביעה וכן על 

גמלת נכות וגמלת הבטחת , שכר מעבודה -  מקורות ההכנסה העיקריים של המשפחה

  .  הכנסה

  
  )נקודות אחוז(משפחות , וגהשפעת התכנית על מצב התעסוקה של בני הז: 154לוח 

השפעת 
 התכנית

  ביקורת
 

  ניסוי
  

N   

 שינוי בתעסוקה של בני הזוג  1,393 31.2 23.0 8.2***

  41שיעור מקבלי גמלה 1,285 32.0 39.8 7.7-***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  הבמשפחשל בני הזוג נמצא כי לתכנית הייתה השפעה חיובית על השינוי בתעסוקה ,

  .  נקודות אחוז 7.2-שנאמדת ב

 בעוד שבקבוצת . נמצאה השפעה שלילית של התכנית על זכאות לגמלת הבטחת

מהמשפחות בקבוצת  32%רק , מהמשפחות היו זכאיות לגמלה 39.8%הביקורת 

 . נקודות אחוז 7.7כלומר ניתן לייחס לתכנית ירידה של . הניסוי היו זכאיות

  

                                              
) חודשים לאחר מועד התביעה 7(האם בחודש האמור "על התשובה לשאלה . מהמשפחות 9%-חסרים נתונים עבור כ 41

וייתכן גם שמרואיין סירב להשיב על ' לא זוכר/לא יודע', לא', 'כן'ניתן היה להשיב " ?קבלת גמלת הבטחת הכנסה
לא זכרו או סירבו להשיב על /מקבוצת הביקורת לא ידעו 2.4%-מהמרואיינים בקבוצת הניסוי ו 1.9%רק . השאלה
משום שהזכאות לגמלה היא משפחתית והממצאים . ין כי במקרה של זוגות שני בני הזוג רואיינועוד נצי. השאלה

היה עלינו לקבוע האם המשפחה קבלה או לא קבלה גמלת הבטחת הכנסה , בפרק זה מוצגים ברמת המשפחה
ות של בני הזוג התאמה בין התשוב-בקרב חלק לא זניח מהזוגות נתגלתה אי. בהסתמך על התשובות של שני בני הזוג

הערכים . בחרנו לזקוף למשפחה ערך חסר, ובמקרה בו אחד מבני הזוג השיב בחיוב ובן הזוג השני השיב בשלילה
  .  החסרים מצויים בקרב משפחות שאינן מזווגות בהכרח ולכן שיעור הערכים החסרים הוא גבוה
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   )₪(משפחות , ההכנסה של בני הזוג ממקורות עיקרייםהשפעת התכנית על : 155לוח 
השפעת 
 התכנית

  ביקורת
 

  ניסוי
  

N   

הכנסה מעבודה של בני הזוג 1,405 1,654 1,301 353***

  42גמלת הבטחת הכנסה 1,242 450 611 161-***

 גמלת נכות 1,405 158 86 72

271***   44 43הכנסה כוללת 1,405 2,277 2,006 
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  353-הנאמדת בבני הזוג מעבודה השפעה על הכנסות הניכרת ₪.  

  בממוצע ₪  161של  ירידהנאמדת ב סכום גמלת הבטחת הכנסההשפעת התכנית על

  .למשפחה בקבוצת הניסוי לעומת משפחה בקבוצת הביקורת

 תנמצא כי לתכנית הייתה השפעה חיובית על השינוי בהכנסה המשפחתית הכולל .

 . ₪ 271-ההשפעה נאמדת ב

  

בקבוצת הניסוי ובקבוצת , )זוג-בני(שינויים במספר המועסקים במשפחה  :156לוח 
  ) אחוזים(הביקורת 

  ***ניסוי ביקורת
1,405 1,405 N 

  לא עבדו ולא השתלבו בעבודה 36.9 45.3

 לא עבדו אולם לפחות אחד מבני הזוג השתלב בעבודה 35.8 26.9

 ד מבני הזוג עבד ולא חל שינויאח 21.2 22.0

  בן הזוג השני השתלב בעבודהאחד מבני הזוג עבד ו 1.4 1.9

 אחד מבני הזוג עבד ולפחות אחד מהם הפסיק לעבוד 4.7 3.9
p<0.10* ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  ההבדל המהותי בהתפלגות השינויים במספר המועסקים במשפחה הוא בהשתלבות

מהמשפחות בקבוצת  35.8%: ת בהן אף אחד מבני הזוג לא עבדבעבודה בקרב משפחו

 . מהמשפחות בקבוצת הביקורת 26.9%הניסוי לעומת 

  

                                              
חלק מהמשפחות שכן קבלו גמלה לא , 36בהמשך להערה . 10%-חסרים נתונים על הכנסה מגמלת הבטחת הכנסה ל 42

  .דווחו על גובה הגמלה
ההכנסה מגמלת הבטחת וההכנסה , סכמנו את ההכנסה של שני בני הזוג מעבודה, בחישוב ההכנסה הכוללת 43

ולא כללנו ) ילד נכה, ילדים(לא כללנו מרכיבים אחרים כגון קצבאות אחרות מהמוסד לביטוח הלאומי . מקצבת נכות
זאת מזום שהשפעת התכנית נאמדת ביחס להכנסה בנקודת זמן אחת וייתכן שהבדלים במרכיבים . ריםמקורות אח

  .  אלו נמצאו בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת בטרם הגישו תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
לת על מנת לא להשמיט מספר רב של תצפיות בשל הערכים החסרים במשתנה גובה גמ, בחישוב ההכנסה הכוללת 44

בחישוב ההכנסה ללא ביצוע הזקיפה . זקפנו את ממוצע הגמלה למשפחות בהן ערך זה היה חסר, הבטחת הכנסה
ואילו בקבוצת  2,204צמדים מזווגים כי ממוצע ההכנסה הכוללת בקבוצת הניסוי עמד על  1,242התקבל בקרב 

  .     8%ל ברמת מובהקות ש₪  198- השפעת התכנית נאמדת ב, כלומר. 2,006הביקורת על 
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משפחות בקבוצת , מועד התביעהחודשים לאחר  7הכנסה מגמלה ומעבודה  :157לוח 
  הניסוי לפי שינוי במספר המועסקים במשפחה

₪ N      
 בודהלא עבדו ולא השתלבו בע קצבההכנסה מ 486 553

  הכנסה מעבודה 516 0
לא עבדו אולם לפחות אחד מבני הזוג  קצבההכנסה מ 472 362

  הכנסה מעבודה 501 2,745  השתלב בעבודה
לפחות אחד מבני הזוג עבד קצבההכנסה מ 356 491

  הכנסה מעבודה 383 2,476
  

 משפחות שלא היתה להן הכנסה מעבודה במועד  בקרב, ה הממוצעת מגמלהכנסהה

 .553₪-נאמדת ב, חודשים 7תביעה וגם לא ה

 שלא היתה להן הכנסה מעבודה בקרב משפחות , הממוצעת מגמלה ומעבודה הכנסהה

 .₪ 3,107-נאמדת ב, אולם לפחות אחד מבני הזוג השתלב בעבודה תביעהבמועד ה

נבחן כעת את השפעת התכנית על מצב התעסוקה וההכנסה המשפחתית לפי פרופיל 

  .שפחותדמוגרפי של המ

  
שבעה חודשים לאחר מועד , השפעת התכנית על מצב התעסוקה של המשפחה: 158לוח 

  )₪, נקודות אחוז(לפי פרופיל דמוגרפי , הגשת התביעה
השפעת 
 התכנית

     N  ניסוי ביקורת

יה /ה יהודי/יחיד שינוי בתעסוקה של בני הזוג 410 39.8 36.7 3.1
 ללא ילדים

  ר מקבלי גמלהשיעו 400 .180 30.0 12.1-***

ה /יה יחיד/ערבי שינוי בתעסוקה של בני הזוג 115 32.2 6.2 26.0***
 עם או בלי ילדים

-8.9 46.5 37.7 115    שיעור מקבלי גמלה

שינוי בתעסוקה של בני הזוג 182 33.5 26.7 6.8  הורי-חד ותיק

0.4     שיעור מקבלי גמלה 183 40.2 39.7

**11.5 21.6 33.1 233 עסוקה של בני הזוגשינוי בת   הורי -עולה חד

   שיעור מקבלי גמלה 222 46.0 46.8 0.8-

  שינוי בתעסוקה של בני הזוג 270 25.5 16.6 8.9
זוג יהודי עם או 

 בלי ילדים
שיעור מקבלי גמלה 229 27.4 38.5 11.1-   

זוג ערבי עם או  שינוי בתעסוקה של בני הזוג 184 14.9 10.5 4.3
 בלי ילדים

   שיעור מקבלי גמלה 135 42.6 53.4 10.8-
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  לתכנית לא נמצאה השפעה מובהקת , ברמת הפרט 15בהמשך לממצאים שהוצגו בפרק

נזכיר כי נמצאה השפעה . ערבים או יהודים, על מדדי התעסוקה בקרב זוגות נשואים
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מתקזזת עם השפעתה החיובית  שלילית על נשים ערביות נשואות אולם זו ככל הנראה

 . על בעליהן

  על מצב התעסוקה של ערבים יחידים ועל השינוי בשיעור המועסקים השפעת לתכנית

 . בקרב חד הוריות עולות

  לתכנית נמצאה השפעה מובהקת על קבלת גמלת הבטחת הכנסה רק בקרב יחידים

  .נקודות אחוז 12.1ההשפעה נאמדת בירידה של . יהודים ללא ילדים

  
  

שבעה חודשים לאחר , השפעת התכנית על הכנסות המשפחה ממקורות שונים: 159לוח 
  )₪, נקודות אחוז(לפי פרופיל דמוגרפי , מועד הגשת התביעה

השפעת 
 התכנית

     N  ניסוי ביקורת

שכר של בני הזוג 416 1,387 1,208 179 יה /ה יהודי/יחיד
  נסהגמלת הבטחת הכ 383 188 367 179-***  ללא ילדים

גמלת נכות  416 40 69 -28

הכנסה כוללת 416 1,644 1,651 -7

שכר של בני הזוג 117 1,003 503 500** עם ה /יה יחיד/ערבי
  גמלת הבטחת הכנסה 114 496 578 82-  או בלי ילדים

גמלת נכות  117 13 60 47-

הכנסה כוללת 117 1,510 1,142 369*

בני הזוג שכר של 185 1,312 942 370*  הורי-חד ותיק
  גמלת הבטחת הכנסה 178 585 569 15

גמלת נכות  185 168 100 68

הכנסה כוללת 185 2,056 1,628 428*

שכר של בני הזוג 235 2,275 1,504 771***   הורי -עולה חד

  גמלת הבטחת הכנסה 208 574 669 94-

גמלת נכות  235 25 97 72-

הכנסה כוללת 235 2,905 2,253 652***

שכר של בני הזוג 270 2,152 2,038 113 זוג יהודי עם או בלי 
  גמלת הבטחת הכנסה 227 383 786 403-** ילדים

גמלת נכות  270 494 69 425*

הכנסה כוללת 270 3,028 2,880 147

שכר של בני הזוג 184 1,491 1,033 458* זוג ערבי עם או בלי 
  גמלת הבטחת הכנסה 134 899 1,002 103-  ילדים

גמלת נכות  182 180 140 40
373  הכנסה כוללת 184 2,515 2,141

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  םערביממוצע ההכנסה מעבודה בקרב משפחות של  התכנית עלנמצאה השפעה של 

בקרב וכן  )בהתאמה₪  771-ו₪  370(ותיקות ועולות הוריות -חד, )₪ 500( יםיחיד

  ).₪ 458(זוגות ערבים 
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 נמצאה בקרב מובהקת השפעה . ת הבטחת הכנסהלתכנית הייתה השפעה ממוצע גמל

ובקרב יהודים יחידים ) תביחס לקבוצת הביקור₪  403-סכום הנמוך ב(זוגות יהודים 

  ). לעומת הביקורת₪  179-סכום הנמוך ב(ללא ילדים 

 ההשפעה נאמדת ב. גות יהודיםנמצאה השפעה על הכנסה מקצבת נכות רק בקרב זו -

  .בחודש₪  425

  בקרב יחידם ערבים ונשים חד לתכנית היתה השפעה חיובית על ההכנסה הכוללת

-בחודש קרב חד₪  428-ב, הוריות עולות-בקרב חד₪  652-ההשפעה נאמדת ב. הוריות

 .בקרב יחידים ערבים₪  369- ב, הוריות ותיקות

  

  המקור ההכנסה העיקרי של המשפח 17.3

סעיף זה בוחן את ההבדלים במקור ההכנסה העיקרי של משפחות בניסוי לעומת משפחות 

הוצגו נתונים על מקורות ההכנסה של תובעים שלא קבלו גמלת  16בפרק . בביקורת

בסעיף זה נבחן מהם מקורות . חודשים לאחר מועד הגשת התביעה 7הבטחת הכנסה 

מוצגים  160בלוח . קבוצת הביקורת הכנסה של כלל התובעים בקבוצת הניסוי לעומת

חודשים לאחר מועד הגשת  7אומדנים של השפעת התכנית על מקורות הכנסה שונים 

כך שהקטגוריות מוציאות האחת את השנייה וסדורות בהתאם למידת החשיבות , התביעה

  .   המיוחסת להן לאור מטרתה של התכנית

  
פחות בקבוצת הניסוי ובקבוצת התפלגות מקור ההכנסה העיקרי בקרב מש: 160לוח 

  )אחוזים(הביקורת 
  ביקורת  ניסוי  *מקור הכנסה

N 1405  1405  
  51  58  הכנסה מעבודה

  26  13 ה"מקבלים גמלת ה, אין הכנסה מעבודה
מקבלים קצבאות , ה"אין הכנסה מעבודה ומגמלת ה

  אחרות מהביטוח הלאומי
11  8  

  2  3  הכנסה קבועה ממקורות אחרים כולל מבן משפחה
  13  15  ל"אף אחד ממקורות ההכנסה הנ

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 13% מהמשפחות בקבוצת הניסוי אינן עובדות אולם מקבלות גמלת הבטחת הכנסה .

 .מהמשפחות בקבוצת הביקורת 26%זאת לעומת 

 15%  מהמשפחות בקבוצת הניסוי דווחו שאין להן הכנסה מאף אחד מהמקורות

 ). 13%( לה ובקבוצת הביקורת נמצא שיעור דומההרשומים למע
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מאפיינים של משפחות מופנות שדווחו כי אין להן הכנסה מעבודה או מקצבאות  :161לוח 
  )אחוזים(קבוצת הניסוי , מקורות אחריםשל המוסד לביטוח לאומי או מ

דווחו שיש   
להם הכנסה 

קבועה ממקור 
  כלשהו

  ללא הכנסה

N 206  1,199  
      דיור

  20  11 בעלות של הזוג   
  28  55  בעלות הורים או קרוב משפחה   
  11  9  דיור ציבורי   
  36  20  שכירות   
  5  5  אחר   
      גיל

   18-24  25  13  
   25-34  40  36  
   35-44  32  41  
   +45  3  10  

      פרופיל דמוגרפי
  25  56  ה/ה יחיד/יהודי   
  8  8  ה עם או בלי ילדים/יה יחיד/ערבי   
  14  8  חד הורי ותיק   
  19  3  חד הורי עולה   
  21  12  זוג נשוי יהודי   
  13  13  זוג נשוי ערבי   

      הכנסה ממקורות אחרים
  16  18  עבודות מזדמנות   
  33  38  נעזר בבני משפחה   
  24  21  הלוואות   
  5  2  מכרתי רכוש   
  7  4  חסכונות   
  9  7  ח"גמ   
  10  7  רווחה   
  24  13  ברדרפטאו   
  7  3  בתי תמחוי   
  20  24  אחר    
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  מרכזים. 18

  מבוא 18.1

כפי  התכנית אורות לתעסוקה פועלת בארבעה מרכזי תעסוקה באחריות מפעילים שונים

ם שמתגוררים באזורי תובעיםבמחקר כולל התובעים באוכלוסיית  זרם .9שצוין בפרק 

החל (וגם תובעים מאזורי ההרחבה ) ב"הלבהם פעלה גם תכנית מ(המקוריים של התכנית 

  . באזורים השונים תובעיםמוצגת התפלגות ה 162בלוח ). 2008מינואר 

  

  פרטים ומשפחות, התפלגות המופנים בניסוי לפי מרכז :162לוח 
  פרטים  משפחות  
  1,824  1,405  כ"סה

  18  19  אשקלון
  33  34  חדרה

  19  19  חדרה      
  14  15  נתניה      

  23  23  יםירושל
  25  24  נצרת

  21  20  נצרת      
  2  2  נצרת עילית      
  2  2  עין מאהל      

  

מכלל  IWS ,23%ים מתגוררים באשקלון ומטופלים במרכז של חברת תובעמה 19%

מהתובעים  34%. ים מתגוררים במערב ירושלים ומטופלים במרכז של אמיןתובעה

 15%-חדרה ואזור במתגוררים ם תובעיל המכל 19%: נס'מטופלים במרכזים של חברת אג

חברת  ידי-על אזור נצרת ומטופלים במרכז המופעל ים מתגוררים בתובעמה 24%. בנתניה

     .אגם

נבחן , השוניםהמטופלת במרכזים בפרק זה נעמוד על ההבדלים בין מאפייני האוכלוסייה 

התכנית בכל  ים בכל מרכז ונאמוד את השפעתתובעאת ההבדלים בתשומות שקיבלו ה

דלים משתני שמטרתו לבחון האם ישנם הב-בסוף הפרק נציג ניתוח רב. אחד מהמרכזים

כאשר מפקחים על ההבדלים במאפייני האוכלוסייה , בהשפעת התכנית בין המרכזים

  .המטופלת
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  מאפיינים של התובעים לפי מרכז 18.2

  

  פרטים לפי מרכז, נבחריםמאפיינים : 163לוח 
ירושלים נצרת    כ"סה  אשקלון חדרה
460 426 606 332 1,824 N
שיעור המועסקים במועד  22.6 29.6 21.6 17.6 23.7

*התביעה
***ה"זיקה למערכת ה     

זיקה חלשה מאד     33 21 37 48 26
זיקה חלשה או בינונית    42 50 43 39 39  
35 13 20 29 24 זיקה חזקה   

  ***ור מועסקיםשיע 22.6 29.6 21.6 17.6 23.7
אישה 60 65 59 54 64

גיל     
11 14 15 19 15 18-24
43 35 35 32 36 25-34 
40 40 41 40 40 35-44 
7 11 9 9 9 45+ 

  נשוי: מצב משפחתי 46 37 43 43 60
18ילדים מתחת לגיל  70 62 73 70 72
  יוצא אתיופיה 8 13 12 3 1

  מ"יוצא ברה 27 36 30 27 15
  ערבי 26 0 25 5 66
29 28 28 35   יחיד ללא ילדים  30
  הורי -חד ותיק 11 12 10 17 4
6 12 19 16   הורי -חדעולה   14

 נשויגבר   23 16 22 22 29
 אישה נשואה  24 21 21 21 32

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  17.6%(בירושלים שיעור המועסקים במועד הגשת הביעה היה הנמוך ביותר .(

 ).29.6%(קלון נמצא שיעור המועסקים הגבוה היותר באש

  למערכת הבטחת מאד  לשהבעלי זיקה חהם שיעור גבוה של התובעים בירושלים

נמוך זאת לעומת אשקלון ונצרת בהן נמצא שיעור , 48% -תובעים חדשים - הכנסה

בנצרת נמצא שיעור גבוה של ). בהתאמה 26%-ו 21%( יחסית של תובעים חדשים

  ).35%(למערכת הבטחת הכנסה  זקהבעלי זיקה חתובעים 

  השיעור הגבוה ביותר של תובעים שהיו מועסקים במועד התביעה נמצא באשקלון

  ).17.6%(ואילו הנמוך ביותר נמצא בירושלים ) 29.6%(

 בירושלים נמצא שיעור נמוך של נשים בהשוואה לאשר המרכזים.  

 לון שיעור גבוה יותר של צעירים התפלגות הגילאים דומה בין המרכזים אם כי באשק

  ).  43%( 25-34ואילו בנצרת שיעור גבוה יותר של תובעים בני ) 19%( 18-24בני 
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 שיעור נמוך יותר של . מהתובעים בנצרת הם נשואים רובם המכריע ערבים 60%-כ

ושיעור נמוך מזה נמצא באשקלון ) 44%(תובעים נשואים נמצא בירושלים ובחדרה 

)37%.( 

 30%-חד הוריים בעוד שבכל המרכזים האחרים שיעורם קרוב ל 10%ק בנצרת ר :

  ).60%-כ(ובירושלים רובן ותיקות ) 60%- כ(בחדרה ובאשקלון רובן עולות 

  

 פרטים לפי מרכז, משאבים לתעסוקה: 164לוח 
ירושלים נצרת   כ"סה אשקלון חדרה
460 426 606 332 1,824 N 

  השכלה     
21 5 17 2 13 0-8 
27 16 24 24 23 9-11 
31 45 36 41 38 12 
21 33 23 33 27 13+ 
  יש מקצוע 54 65 53 52 49
  היסטוריה תעסוקתית     

35 50 42 53 44 עבד במהלך השנה שלפני 
  התביעה

השנים אך לא  5עבד במהלך  22 20 26 25 16
  בשנה שלפני התביעה

השנים שלפני  5-עבד קודם ל 7 8 6 6 7
  התביעה

  לא עבד מעולם 27 20 26 19 43
  חסם ידיעת עברית 19 5 21 6 38
  מוגבלות 35 26 40 27 41
  עומס טיפול בילדים קטנים 37 33 36 41 37

  

 התובעים במרכזים השונים נבדלים במשאבים לתעסוקה שעומדים לרשותם.  

  כ(שנות לימוד באשקלון ובירושלים  13+או  12בולט שיעורם הגבוה של תובעים בעלי -

  ).48%(שנות לימוד לכל היותר  11בעוד שבנצרת שיעור גבוה של תובעים בעלי ) 78%

  גם שיעור התובעים שעבדו במהלך השנה שקדמה למועד התביעה היה גבוה באשקלון

). בהתאמה 35%-ו 42%(לעומת חדרה ונצרת ) בהתאמה 50%-ו 53%(ובירושלים 

  ).43%(ו מעולם במקביל נמצא בנצרת שיעור גבוה של תובעים שלא עבד

  שיעור גבוה של המצאות חסמים פוטנציאליים ידי-על אופיינים מהתובעים בנצרת :

  .מהם מוגדרים מוגבלים 41%

  או  5ילד מתחת לגיל (בירושלים שיעור גבוה של תובעים המטופלים בילדים קטנים

  .41%-כ, )12ילדים מתחת לגיל  5לפחות 
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  תשומות לפי מרכז 18.3

מהסעיף . נתונים על הפעילויות שקיבלו המשתתפים בכל אחד מהמרכזיםבסעיף זה נציג 

מעניין לבחון לפיכך , הקודם עולה כי לאוכלוסייה המטופלת בכל מרכז מאפיינים שונים

  . האם השירותים שקיבלו המשתתפים משקפים הבדלים אלו

 )באחוזים(לפי מרכז , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז :165 וחל
נצרתחדרהירושליםוןאשקלכ"סה  

N 1'159208 288 388 274כ "סה
 18 12 11 21 15 מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
 65 72 80 63 71 **פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /סדנאות לכישורי חיים ו
 ***חיפוש עבודה

33 48 39 22 33 

 39 47 51 54 47 חיפוש עבודה עצמאי
 35 15 12 23 20 ***ים/ניים עיו/קורס
 20 )3( )7( 15 10 **י הכשרה מקצועית/קורס

 7 7 )6( 13 8 1שיקום מקצועי
 11 15 13 13 13 1שירות בקהילה

      *מספר הפעילויות
0 15 12 12 17 16 
1 28 25 28 30 28 
2 19 12 21 24 15 

7-3 38 51 39 29 41 
      2סדנאות/קורסים

 53 32 46 58 45 ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול : לויותשתי הפעי. המופנות לקבוצת הביקורת
  .השאלות הזה

  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, מבין סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 2

  

  שיעור גבוה של תובעים שהשתתפו בפעילות במרכז באשקלון השתתפו בסדנאות

כז בנצרת נמצא שיעור גבוה של במר. לחיפוש עבודה כמו גם בקורסים מקצועיים

נתונים אלו  - תובעים שהשתתפו בקורסים עיוניים ובקורס להכשרה מקצועית

בשני . תובעים באזור נצרתמתיישבים עם השיעור הגבוה של הימצאות חסמים בקרב ה

 .למעלה ממחצית התובעים המשתתפים עברו לפחות קורס או סדנה אחת, המרכזים
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  )באחוזים( מרכזלפי , פים לגבי רצון הצוות לעזור להםהערכת המשתת :166 לוח
 נצרת חדרה ירושליםאשקלוןכ"סה 

N 957 231 318 231 957 
     רצון הצוות לעזור 

 9 17 26 16 17במידה רבה מאד   
  31 37 30 26 32 במידה רבה   
 24 15 26 24 22 במידה מעטה   
 36 30 18 34 29 בכלל לא   

ר בשיפור הצוות עז
      המצב התעסוקתי 

 7 )9( 16 )11( 11במידה רבה מאד   
 11 17 15 )14( 14 במידה רבה   
 24 17 16 20 19 במידה מעטה   
 58 57 53 55 56 בכלל לא   
 

 במידה , התרשמומהתובעים שהשתתפו בתכנית וטופלו בירושלים ובחדרה  55%-כ

במרכזים  40%-זאת לעומת כ. צו לעזור להםשאנשי הצוות ר, רבה או במידה רבה מאד

 .באשקלון ובנצרת

  שיעור נמוך יותר של משתתפים סברו שהצוות אכן עזר להם לשפר את מצבם

דווחו מהמשתתפים בחדרה  26%-וכ ירושליםמהמשתתפים ב 31%-כ, התעסוקתי

במרכז באשקלון  18%-15%לעומת שהצוות עזר להם במידה רבה או במידה רבה מאד 

 . כז בנצרתובמר

  

  ועל ממוצע השכר מעבודה מצב התעסוקההשפעת התכנית על  18.4

בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על תעסוקה של הפרטים המופנים בכל אחד 

  .6לפי המדדים שהוגדרו בפרק , מהמרכזים

  

פרטים לפי , השפעת התכנית על שיעור מועסקים ועל ממוצע השכר מעבודה: 167לוח 
  מרכז

ושליםיר נצרת כ"סה אשקלון חדרה  
460 426 606 332 1,824 N  

 השינוי בשיעור המועסקים 5.8** 5.9 4.5 4.3 8.7**
  הרחבת משרה 1.2- 4.8-* 0.7- 0.3 0.7-
  שינוי במצב התעסוקה 4.6* 1.1 3.8 4.6 8.0*

***322 104 241 ***507 278***   )₪(שכר מעבודה 
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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 בשאר . נקודות אחוז 8-כ, בנצרת יכרתנהשינוי במצב התעסוקתי התכנית על  תהשפע

המרכזים לא נמצאה השפעה מובהקת על השינוי בשיעור המועסקים אן על השינוי 

  .במצב התעסוקתי

  נקודות  -4.8 -הנאמדת ב, שלילית על הרחבת משרהנמצאה לתכנית השפעה באשקלון

 . אחוז

 יובית מובהקת על ממוצע השכר מעבודה של תובעים לתכנית נמצאה השפעה ח

 ).₪ 322(ובנצרת ) ₪ 507(באשקלון  המתגוררים

  

  

  הכנסות של המשפחה ממקורות שוניםהשפעת התכנית על  18.5

קבלת גמלה וההכנסות של , בסעיף זה נאמוד את השפעת התכנית על מצב התעסוקה

  .17 רקלפי המדדים שהוגדרו בפ, המשפחות בכל אחד מהמרכזים

  

  משפחות לפי מרכז, השפעת התכנית על מצב התעסוקה ועל קבלת גמלה: 168 לוח
  כ"סה אשקלון חדרה ירושלים נצרת
334 329 475 268 1,405 N
שינוי במצב התעסוקה  7.2** 8.9 6.5 4.1 9.9*
 שיעור מקבלי גמלה 7.7-*** 10.1-* 9.5-** 7.7- 3.3-

 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  מצב התעסוקה של בני הזוגשינוי על ה מובהקת השפערק בנצרת נמצאה לתכנית .

  .בירושליםמעט בחדרה ונמוכה מתונה  ,אשקלוןב גםה הגבו ההשפעה

  7-כ(גמלת הבטחת הכנסה  המשפחות שדווחו על קבלתל שיעור ע ההשפעלתכנית 

). נקודות אחוז -9.5(ובחדרה ) נקודות אחוז -10.1(באשקלון ) תביעהחודשים לאחר ה

   .ההשפעה במרכזים האחרים אינה מובהקת

  

  משפחות לפי מרכז,השפעת התכנית על הכנסות המשפחה: 169 לו
  כ"סה אשקלון חדרה ירושלים נצרת
334 329 475 268 1,405 N

***419 32 285 ***787  שכר מעבודה  353***
  גמלת הבטחת הכנסה  153-*** 118- 253-** 124- 70-
  גמלת נכות 72 234 15 0 92*

  הכנסה כוללת 271** 903*** 47 93- 442***
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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 מצב התעסוקה באשקלון ובנצרת ניכרת במקביל להשפעה החיובית על השינוי ב

₪  787-השפעת התכנית על הכנסת המשפחה מעבודה נאמדת ב. הכנסה מעבודהב

 .לא נמצאה השפעה מובהקת במרכזים האחרים. תבנצר₪  419-באשקלון וב

  לתכנית נמצאה השפעה על הכנסה מגמלת הבטחת הכנסה בקרב משפחות המתגוררות

  . ביחס לביקורת₪  253ירידה של , באזור חדרה

  מתגוררות באשקלון הות השפעה על ההכנסה הכוללת של משפחנמצאה לתכנית

 .  בהתאמה₪  442-ו₪  903, ובחדרה

  

  המרכזים ןהבדלים בי: משתני-וח רבנית 18.6

כאשר , בפרק זה אנו רוצים לבחון האם יש הבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית

- הניתוח הרב. לוקחים בחשבון את ההבדלים במאפייני האוכלוסייה ובמאפייני האזור

  ): משתנים תלויים(ה מדדים שלושמשתני נערך ביחס ל

ים שלא תובעבקרב , תביעהלאחר מועד ה ה חודשיםבעשכ) לא עובד/עובד(תעסוקה  .1

 .תביעההיו מועסקים במועד ה

 . תתובעוהמשפחות הבקרב כלל , תביעהה חודשים לאחר מועד הבעש, קבלת גמלה .2

בקרב כלל המשפחות , התביעה חודשים לאחר מועד הבעש, הכנסות המשפחה .3

 .תתובעוה

הניתוח , פעת התכניתעל מנת לבחון את השפעת התכנית ואת ההבדלים בין המרכזים בהש

בדקנו את השפעת המרכזים על ידי . כלל את אוכלוסיית הניסוי ואת אוכלוסיית הביקורת

  .של הדוח' בחלק ב 9כפי שמוסבר בפרק . בחינת האינטראקציה בין מרכז לבין ניסוי

  

בקרב פרטים שלא היו מועסקים במועד , תביעהה חודשים לאחר מועד הבעתעסוקה ש

   תביעהה

חודשים  בעהש הנבחן את ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על תעסוק בחלק זה

  . מועד הגשת התביעהבקרב אלה שלא היו מועסקים ב, התביעלאחר מועד ה
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ם שלא היו מועסקים במועד תובעיגרסיה לוגיסטית השתלבות בעבודה בקרב ר :170לוח 
  תביעהה

 יחס צולב מובהקות
 ניסוי אשקלון 2.045 0.025
 ניסוי ירושלים 1.140 0.585
 ניסוי נצרת 3.024 0.000
 ניסוי חדרה 1.391 0.142

   
  )ביחס לחדרה( אשקלון 0.748 0.337
 )ביחס לחדרה( ירושלים 0.810 0.366
 )ביחס לחדרה( נצרת 0.420 0.001

   
  קבוע 0.613 0.205
 אישה 0.791 0.108
 נשוי 0.626 0.165
  ילדים 1.578 0.013
 נשוי עם ילדים 0.892 0.763
  יוצא אתיופיה 0.844 0.642
 מ"יוצא ברה 1.437 0.024
 ערבי 0.661 0.032
0.009 1.640 25-34 
0.056 1.492 35-44 
0.413 1.326 45+ 
0.835 1.056 9-11 
0.636 1.127 12 
0.159 1.446 13+
0.463 1.181 1 
0.124 0.708 2 
0.000 0.388 3 
0.076 0.752 4-6 : GHQ 
0.019 0.650 7-9 
0.000 0.453 10-12 
  בינוניתזיקה  1.175 0.385
  זיקה חזקה 1.060 0.769

    
 מספר תצפיות 1334 
 11.6 McFadden R squared 

  

 נמצא כי לתכנית השפעה חיובית  ,)170לוח (משתני -בדומה לממצאים מהניתוח הדו

 תביעההיו מועסקים במועד ה שלאתובעים  השתלבותם בעבודה שלמובהקת על 

גם כאשר מפקחים על ההבדלים במאפייני האוכלוסייה ועל , אשקלוןנצרת ובב

לא נמצאה לתכנית השפעה מובהקת בקרב מופנים . ההבדלים בין האזורים השונים

  .אזור חדרההמתגוררים בירושלים וב

  2-כיחס צולב ( אשקלוןלעומת ) 3-יחס צולב כ(גדולה יותר בנצרת ההשפעה .( 
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 ישנם מספר מאפיינים של האוכלוסייה שמשפיעים על הסיכוי להשתלב , כצפוי

הסיכוי למצוא עבודה יורד עם : הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת, בעבודה

; 18-24מאשר בקרב תובעים בני  24אולם הוא גבוה יותר בכל הקבוצות מעל גיל  הגיל

 גדולסיכוי  יהודיםל; יותר להשתלב בעבודהסיכוי גבוה מ לשעבר "יוצאי ברהלעולים 

דל עם רמת ההשכלה אם כי הסיכוי להשתלב בעבודה ג; יותר להשתלב בעבודה

מקטינות את הסיכוי  מגבלות ביכולת לעבוד ;המקדם של משתנה זה אינו מובהקת

 3ההשפעה השלילית מובהקת ובולטת בקרב תובעים שדווחו על , להשתלב בעבודה

לבעיות רגשיות  גבוה יותר סיכון; גבילות את התפקוד בעבודהבעיות בריאות המ

 .את הסיכוי להשתלב בעבודהבאופן מובהק  ןמקטי

 אשקלון וחדרה, ין ירושליםסיכוי להשתלב בעבודה בבעוד שלא נמצאו הבדלים ב ,

נמצא כי הסיכוי להשתלב בעבודה באזור נצרת נמוך באופן משמעותי מאשר בשאר 

  . האזורים

  

ה חודשים לאחר מועד בעש, ותתובעת הבטחת הכנסה בקרב כלל המשפחות הקבלת גמל

  ה תביעה

לפי דווח (בחלק זה נבחן את ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על קבלת גמלה 

ה חודשים בעשכזאת , הגישו תביעה לגמלת הבטחת הכנסהבקרב כלל המשפחות ש) עצמי

  . התביעלאחר מועד ה
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  משפחות , חודשים לאחר התביעה 7סטית קבלת גמלה רגרסיה לוגי :171לוח 
 יחס צולב מובהקות

 ניסוי אשקלון 0.576 0.060
 ניסוי ירושלים 0.781 0.331
 ניסוי נצרת 0.754 0.224
 ניסוי חדרה 0.646 0.058

   
  )ביחס לחדרה( אשקלון 1.458 0.143
 )ביחס לחדרה( ירושלים 1.161 0.531
 )חס לחדרהבי( נצרת 1.469 0.097

   
  קבוע 0.601 0.066
 נשוי 0.980 0.958
 עם ילדים 1.569 0.004
 נשוי עם ילדים 0.824 0.644
 יוצא אתיופיה 0.729 0.327
 מ"יוצא ברה 1.099 0.531
 ערבי 1.708 0.004
0.952 1.012 25-34
0.005 1.751 35-44 
0.376 0.747 45+
  בינוניתזיקה  0.477 0.000
  זיקה חזקה 0.368 0.000

  
 מספר תצפיות 1378 
 8.4 McFadden R squared

  

 הבדל בהשפעת התכנית נמצא  ,)171לוח (משתני -ניתוח הדועלו בשממצאים לה דומב

לתכנית נמצאה השפעה מובהקת באשקלון ובחדרה אולם לא בירושלים . בין המרכזים

  .ובנצרת

 35-44גבוה יותר בקרב בני : הביעתחודשים לאחר מועד ה 7, הסיכוי לקבלת גמלה 

גבוה יותר בקרב ; גבוה יותר בקרב משפחות עם ילדים; לעומת קבוצות הגיל האחרות

 . יותר חלשהיותר ככל שהזיקה למערכת הבטחת הכנסה  גבוה; ערבים

 נמצא סיכוי גבוה יותר לקבלת , הן בקבוצת הניסוי והן קבוצת הביקורת, באזור נצרת

  . גמלה

  

בקרב כלל המשפחות , מגמלת הבטחת הכנסה ומקצבת נכות, ללת מעבודהההכנסה הכו

  התביעה חודשים לאחר מועד הבעש, תתובעוה
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, בחלק זה נבחן את ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית על ההכנסה הכוללת מעבודה

ה בעשכזאת , גישו תביעהבקרב כלל המשפחות שה, מגמלת הבטחת הכנסה ומקצבת נכות

  .התביעמועד ה חודשים לאחר

  

  משפחות, חודשים לאחר מועד ההפניה 8רגרסיה לינארית הכנסה כוללת של : 172לוח 
 מקדם מובהקות

  ניסוי אשקלון 598 0.007
 ניסוי ירושלים 207- 0.294
 ניסוי נצרת 373 0.021
 ניסוי חדרה 142 0.403

   
  )ביחס לחדרה( אשקלון 322- 0.066
 )לחדרה ביחס( ירושלים 14- 0.936
 )ביחס לחדרה( נצרת 243- 0.124

   
  קבוע 1572 0.000
  נשוי 876 0.008
 עם ילדים 397 0.001
 נשוי עם ילדים 204- 0.572
 יוצא אתיופיה 64 0.789
 מ"יוצא ברה 479 0.000
 ערבי 372- 0.008
0.548 88 25-34
0.031 335 35-44
0.545 146 45+
  בינוניתזיקה  135- 0.268
  זיקה חזקה 271- 0.046

  
 מספר תצפיות 1436 
 10.6 R squared 

  

 כי השפעת הניסוי באשקלוןנמצא  ,)172לוח (משתני -בדומה לממצאים מהניתוח הדו 

היתה גדולה יותר , ה וקצבת נכות"גמלת ה, על סך ההכנסה הכוללת מעבודה, ובנצרת

דלים במאפייני זאת גם כאשר מפקחים על ההב, חדרה ובירושליםמאשר ב

   .האוכלוסייה ועל ההבדלים בין האזורים השונים

 זוגות נשואיםגדולה יותר בקרב : ה וקצבת נכות"גמלת ה, ההכנסה הכוללת מעבודה ;

יותר בקרב משפחות  גדולה; מ לשעבר"יותר בקרב משפחות עולים יוצאי ברה הגבוה

יותר ככל  גדולה; 35-44 בגילאיםגבוהה יותר בקרב משפחות בהן התובע ; תיהודיו

 .יותר חלשהשהזיקה למערכת הבטחת הכנסה 

  ההכנסה של משפחות באשקלון נמוכה ביחס להכנסה של משפחות המתגוררות

   .האזורים האחרים
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  התובעים המתגוררים במזרח ירושלים. 19

  

  מבוא 19.1

לא , כפי שצוין. בפרק זה נציג נתונים על תובעים ערבים המתגוררים במזרח ירושלים

נציג נתונים על תעסוקה והכנסות מעבודה ונבחן . הותאמה קבוצת ביקורת לאוכלוסייה זו

  . חודשים 7-את השינויים כעבור כ

  

  ביצוע ראיונות בקרב תובעים המתגוררים במזרח ירושלים : 173לוח 
  מספר ראיונות  ביצוע %

 
  מדגם

 

  משפחות  162 128 79
  פרטים  268  204 76

  

הקבוצה : צות של ערבים ביחס אליהן נערוך השוואה של הממצאיםהגדרנו שתי קבו

 ;ערבים מקבוצת הניסוי שאינם מתגוררים במזרח ירושלים תובעיםהראשונה כוללת אל 

  . הקבוצה השנייה כוללת את כל הערבים בקבוצת הביקורת

הערבים מקבוצת הניסוי שאינם תושבי מזרח ירושלים שוקללו כך שהמדגם ייצג נאמנה 

הערבים השייכים לאזורי הביקורת לא שוקללו משום שהם לא נדגמו על . כלוסייה זואו

  .  מנת לייצג אוכלוסייה מסוימת מוגדרת

  

  מאפיינים של המופנים ממזרח ירושלים 19.2

  .ים המתגוררים במזרח ירושליםתובעבסעיף זה נציג את המאפיינים של ה

  

  פרטים,רים במזרח ירושלים תובעים המתגור, מאפיינים דמוגרפיים: 174לוח 
ערבים 
מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי 
 הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

 

592 498 268 N 
  אישה 58 61 56

גיל   
14 9 10 18-24 
39 39 41 25-34 
40 44 39 35-44 
8 8 10 45+ 

  זוג 77 75 71
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73 79 72  **יש ילדים
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  זאת לעומת , נמוך יותר של פרטים שיש להם ילדיםבמזרח ירושלים שיעור מעט

 .ערבים מקבוצת הניסוי המתגוררים באזורים אחרים

  
  פרטים , תובעים המתגוררים במזרח ירושלים, מצב משפחתי: 175לוח 

ערבים 
מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי 
  הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

 

 תימצב משפח   
 יחיד ללא ילדים 23 25 29
 גבר נשוי 37 35 37
34 40 40  אישה נשואה

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 אין הבדלים בהתפלגות הרכב המשפחה.  

  
  פרטים ,תובעים המתגוררים במזרח ירושלים , השכלה והיסטוריה תעסוקתית: 176לוח 

ערבים 
מאזורי 
הביקורת

ערבים 
אחרים 
מאזורי 
 ויהניס

ערביי 
מזרח 
ירושלים

 

***השכלה   
27 23 42 0-8 
27 30 25 9-11 
30 31 18 12 
16 16 15 +13 
  **יש מקצוע 33 41 42

  **היסטוריה תעסוקתית   
 עבד בשנה שלפני התביעה 22 26 26
 עבד בחמש השנים אך לא בשנה שלפני התביעה 13 14 22
 העבד קודם לחמש השנים שלפני התביע 5 8 8

 לא עבד בעבר 60 53 43
 ***עבריתחסם ידיעת  65 45 30
 ***ותמוגבל 62 52 45
 עומס טיפול בילדים קטנים 50 45 45

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  זאת בהשוואה ) 42%(שנות לימוד  0-8ים בעלי תובעבמזרח ירושלים שיעור גבוה של

 . בקרב ערבים מקבוצת הביקורת 27%-בקרב ערבים מאזורי ניסוי אחרים ו 23%-ל

  ושיעור גבוה של ; דווחו שיש להם מקצוערח ירושלים זים ממתובעשיעור נמוך של

 .תובעים ממזרח ירושלים דווחו שלא עבדו כלל בעבר
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  ביחס , ים ממזרח ירושלים שיש להם חסם פוטנציאליתובענמצא שיעור גבוה יותר של

ים ממזרח ירושלים שיש להם תובעל בולט השיעור הגבוה ש. לכל אחד מהחסמים

 . ים המוגדרים מוגבליםתובעושיעור גבוה מאד של ; ידיעה מועטה של השפה העברית

 

  התייצבות והשתתפות בפעילות במסגרת המרכז 19.3

 .פעילות במסגרת המרכזבים תובעהוהשתתפות בסעיף זה נציג נתונים על התייצבות 

משתייכים לניסוי אשר מתגוררים באזורים במקביל אנו מציגים נתונים על ערבים ה

  .האחים בהם פועלת התכנית

   

תובעים המתגוררים במזרח , התייצבות והשתתפות בפעילות במסגרת התכנית: 177לוח 
  פרטים ,ירושלים 

ערביי מזרח   
 ירושלים 

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

      ***סטטוס התייצבות
  37  30  לא התייצב

  12  9  התייצב
  24  30  והפסיק השתתף
  27  31  משתתף

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

  לעומת  61%(ים ממזרח ירושלים השתתפו בפעילות במרכז תובעשיעור גבוה יותר של

 ).בקרב ערבים מאזורי הניסוי האחרים 51%

  

 ,תובעים המתגוררים במזרח ירושלים, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 178לוח 
  )זיםבאחו(  פרטים

ערביי מזרח   
 ירושלים 

ערבים אחרים 
מאזורי 
 הניסוי

N 163 253 
 21 20  מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
 66 80 ***פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

 26 34 *או מיומנויות חיפוש עבודה/סדנאות לכישורי חיים ו
 38  41 חיפוש עבודה עצמאי

 30 31 ים/ים עיוני/קורס
 16 3 ***ה מקצועיתי הכשר/קורס

 8 6 1שיקום מקצועי
 16 6 ***1שירות בקהילה

   מספר הפעילויות
0 12 18 
1 31 29 
2 18 15 

7-3 39 37 
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   2סדנאות/קורסים
 44 46 לפחות אחד

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
לא גילאי (ואיינים מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמר  1
ובעקבות זאת ענו על השאלות ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה ) 45+

  . המופנות לקבוצת הביקורת
קורסים עיוניים וקורסים , שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה:  כולל 2

  מקצועיים

  

 עסוקתיתפגישות אישיות עם יועץ דווחו על אשר  ממזרח ירושליםים תובעשיעור ה ,

היה גבוה יותר מאשר משתתפים , סדנאות לכישורי חיים או מיומנויות חיפוש עבודה

שיעור נמוך יותר דיווח על השתתפות , לעומת זאת. ערבים מאזורי הניסוי האחרים

 . שיקום תעסוקתי ושרות בקהילה, בקורס הכשרה מקצועית

  

  )באחוזים( פרטים,תובעים המתגוררים במזרח ירושלים , המשתתפיםהערכת : 179 לוח
ערביי מזרח   

  ***ירושלים
ערבים אחרים 
 מאזורי הניסוי

N 146 220 
    **רצון הצוות לעזור

 11 12 במידה רבה מאד   
 23 23 במידה רבה   
 27 41 במידה מעטה   
 34 23 בכלל לא   

   **י הצוות עזר בשיפור המצב התעסוקת
 10 6 במידה רבה מאד   
 10 14 במידה רבה   
 23 34 במידה מעטה   
 54 44 בכלל לא   

 p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 הן . אין הבדל מהותי באשר להערכה של המשתתפים את רצון הצוות לסייע להם

, שמוהתר 35%-כ, המופנים ממזרח ירושלים והן הערבים מאזורי הניסוי האחרים

שיעור נמוך יותר של .  שאנשי הצוות רצו לעזור להם, במידה רבה או במידה רבה מאד

 .20%-כ, משתתפים סברו שהצוות אכן עזר להם לשפר את מצבם התעסוקתי

  

  השינויים בתעסוקה של מופנים ממזרח ירושלים 19.4

נתונים על  נציג, ראשית. ים ממזרח ירושליםתובעסעיף זה נציג נתונים על תעסוקה של ב

וכן את שיעור העובדים , חודשים 7-שיעור המועסקים בחודש ההפניה לתכנית ולאחר כ

נציג אומדנים לשינויים שחלו במדדי תעסוקה , לאחר מכן. המועסקים במשרה מלאה
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, הרחבת המשרה של מופנים עובדים, בשיעור המועסקים: בקרב פרטים במהלך תקופה זו

  . והשכר הממוצע מעבודה) המרכיבים הקודמיםהכולל שת שני (מצב התעסוקה 
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ה תביעה מועדשיעור המועסקים ושיעור העובדים המועסקים במשרה מלאה ב: 180לוח 
  פרטים , חודשים לאחר מכן 7-לתכנית ו

ערביי מזרח   
 ירושלים 

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

ערבים מאזורי 
 הביקורת

N       
        תביעהבחודש ה

  16.1  23.3  20.9  שיעור מועסקים
  28  39  49  מהם במשרה מלאה    

       מועד התביעהחודשים לאחר  7
  25.5  36.8  37.7  שיעור מועסקים

  39  36  57  מהם במשרה מלאה    
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

  

 היה נמוך מאשר שיעור ) 13.7%(שיעור המועסקים במזרח ירושלים , בחודש ההפניה

וגם משיעור ) 19.5%(נים הערבים מאזורי הניסוי האחרים המועסקים בקרב המופ

 ). 18.6%(המועסקים בקרב ערבים מקבוצת הביקורת 

 8 שיעור המועסקים וגם שיעור העובדים המועסקים במשרה , חודשים לאחר ההפניה

בעוד ששיעור המועסקים במשרה מלאה בקבוצת . מלאה עלה בכל שלוש הקבוצות

עמד , ירושלים וגם בקרב ערבים מאזורי הניסוי האחרים בקרב ערבים ממזרח, הניסוי

שיעור העובדים המועסקים במשרה מלאה בקרב ערבים מקבוצת הביקורת , 40%-על כ

 . בלבד 20%עמד על 

  

שינוי במצב התעסוקה ושינוי , הרחבת משרה, השינוי בשיעור המועסקים: 181לוח 
  פרטים, בממוצע השכר מעבודה

ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

  

592 498 268 N 
 שינוי בשיעור המועסקים  16.7 13.5 ***9.3
 הרחבת משרה 2.9 0.7 **0.5
 שינוי במצב התעסוקה 19.6 14.2 ***9.9
  )₪(שינוי בשכר מעבודה  482 *324 ***255

p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01 )רח ירושליםמבחן להבדל עם מז(  

  

 נקודות אחוז 9.9-השינוי בשיעור המועסקים בקרב מופנים ממזרח ירושלים נאמד ב .

הרחיבו את היקף משרתם כך שהשינוי במצב , שיעור קטן של מופנים שעבדו

במקביל עלה ממוצע השכר . נקודות אחוז 10.6-התעסוקה של המופנים נאמד ב

 . ₪ 196-מעבודה ב

 ורי ניסוי האחרים מעט גדולים יותר אולם ההבדלים אינם השינויים בקרב ערבים מאז

ההבדלים בין השינויים בקרב ערביי מזרח ירושלים לבין השינויים , מנגד. מובהקים

ערביי מזרח ירושלים המטופלים במסגרת : בקרב ערבים מקבוצת הביקורת מובהקים

 .התכנית עולים על ערביי קבוצת הביקורת בכל המדדים
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בהכנסה מעבודה ובהכנסה מגמלת הבטחת הכנסה בקרב  שינויים 19.5

  מופנים ממזרח ירושלים

  

  השפעת התכנית על הכנסות המשפחה: 182לוח 
ערבים מאזורי 
 הביקורת

ערבים אחרים 
מאזורי הניסוי

ערביי מזרח 
 ירושלים

  

395 313 162 N 
 שינוי במצב התעסוקה  28.9 **19.6 ***13.7

 לי גמלהשיעור מקב 40.3 41.5  *49.7
 שינוי בהכנסה מעבודה  1,542 **1,393 ***826

  השינוי בגמלת הבטחת הכנסה  696 727 *869
p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01 )מבחן להבדל עם מזרח ירושלים(  

  

 14.6-השינוי במצב התעסוקה של המשפחה בקרב מופנים ממזרח ירושלים נאמד ב 

שמונה חודשים לאחר מועד ההפניה לתכנית כ, נקודות אחוז ושיעור מקבלי הגמלה

הרחיבו את היקף משרתם כך שהשינוי , שיעור קטן של מופנים שעבדו. 56%עמד על 

השינוי בהכנסה מעבודה . נקודות אחוז 10.6-במצב התעסוקה של המופנים נאמד ב

 . ₪ -748-ואילו השינוי בהכנסה מגמלה נאמד ב₪  695-נאמד ב

 וההבדלים ביניהם , ורי ניסוי האחרים גדולים יותרהשינויים בקרב ערבים מאז

 . לשינויים בקרב ערביי מזרח ירושלים מובהקים

  ההבדלים בין השינויים בקרב ערביי מזרח ירושלים לבין השינויים בקרב ערבים

 .מקבוצת הביקורת מובהקים בכל המדדים פרט לשינוי בהכנסה מעבודה
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תנאי הזכאות ומימוש  ידע לגי, מודעות: מענק ההתמדה. 20

  י דיווח עצמי"עפ, הזכאות

  

  מודעות וידע

מענק ההתמדה הוא אחד החידושים המשמעותיים מבחינת , 11פרק כפי שצוין ב

בסדרה של שאלות בקשנו ללמוד האם ". אורות לתעסוקה"המשתתפים שיושמו בתכנית 

ות ויודעים באיזו מידה הם מכירים את תנאי הזכא? המשתתפים מודעים לקיום המענק

על סמך , מה מקשה על  משתתפים שלכאורה? מה עליהם לעשות כדי למצות את זכותם

האוכלוסייה שביחס אליה נבדקו השאלות ? זכאים למענק לממש את זכאותם, עדותם

בנות זוגם בקבוצת הניסוי שהתיצבו במרכזי התעסוקה /הללו היא כלל התובעים ובני

 1,221כ "סה, 2008פברואר  – 2007ספטמבר  לפחות פעם אחת במהלך ששת החודשים

  .פרטים

  

   1)באחוזים(בעלי ידע נכון על המענק ועל תנאי הזכאות לגביו : 183לוח 
N 1,221  

  60  מדווחים שהם יודעים על קיום המענק
  22  מדווחים שהם יודעים את תנאי הזכאות

    היודעים את תנאי הזכאות הבאים %
  7  החודשילפחות בשכר ₪  850גידול של 

  18  עבודה במשך חודש רצוף לפחות
  17  הצגת תלושי שכר

    היודעים פרטים לגבי גובה המענק ואופן התשלום %
  5  חודשים 12-הגבלת משך קבלת המענק ל
  16  היות המענק דיפרנציאלי

    הסכום המינימלי של המענק עבור כל התקופה
  3  הסכום המכסימלי של המענק עבור כל התקופה

  19  המענק משולם בתשלומים היות
  .     לא רק אלה שדיווחו כי הם יודעים על קיום המענק, כל האחוזים בלוח מחושבים מתוך כלל המתייצבים 1

  

 60%  מהתובעים שהתיצבו לפחות פעם אחת במרכזים דיווחו שהם יודעים על קיום

 .מענק ההתמדה

  פ מצוות "הסברים בע קבלו את המידע באמצעות) 88%(רובם המכריע של היודעים

שמעו עליו בערוצים בלתי פורמליים  9%-ו, למדו על אודותיו מדפי ההסבר 5%. המרכז

 .או בני משפחה/חברים ו, משתתפים אחרים -

 22% בלבד מהתובעים מדווחים שידועים להם תנאי הזכאות למענק. 
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 זכאות רבים מאלה שטענו כי הם יודעים את תנאי ה) במבחן הידע הקצר התברר כי א

בלוח . לרבים אחרים היה מידע לא מדויק או שגוי) ב; בעצם לא ידעו פריטים שונים

 .מוצג רק אחוז בעלי הידע הנכון

  שלושת הפריטים לגבי תנאי הזכאות הם בעלי חשיבות רבה יותר מהאחרים כיון שעל

עליו להגדיל את היקף שעות העבודה : המשתתף לנהוג לפיהם כדי למצות את זכאותו

זה התרגום להגדלת השכר , בתעריף של שכר מינימום(שעות שבועיות  10-ו בערך בשל

ועליו להביא תלושי , עליו לעבוד במשך חודש אחד לפחות ברציפות, )₪ 850-החודשי ב

מהתובעים ידעו את התשובה הנכונה ביחס לכל אחד  7%-18%רק . שכר מהמעסיק

 .משלושת הפריטים הללו

 5%  נוספים ידעו  6%. חודשי עבודה לכל היותר 12המענק עבור ידעו שאפשר לקבל את

לא ידעו לציין את משך הזמן , שיש הגבלה על משך הזמן שאפשר לקבל את המענק

 ).  3%(כ פחות משנה "בד, או ציינו משך זמן שגוי) 3%(הזה 

 16% אולם באשר . יודעים שהמענק אינו אחיד לכולם ושהוא משולם בתשלומים

 . כסימלי והמינימלי קיים חוסר ידע כמעט מוחלטלגובה המענק המ

  נראה כי למרות המאמצים של צוותי המרכזים לספק הסברים על המענק ותנאי

 . עדיין לרבים מהמשתתפים אין תמונה ברורה ומדויקת, הזכאות לגביו

  

  מימוש הזכאות

  

  התובעים והמקבלים    , שיעורי הזכאים הפוטנציאליים למענק: 184לוח 
  N  %  מתוך:  

  60  737  יודעים על קיום המענק
שהתיצבו במרכזי הפרטים  1,221

  התעסוקה לפחות פעם אחת
  היודעים על קיום המענק   737  51  375  הגדילו את היקף תעסוקתם

  שהגדילו היקף תעסוקתם 375  81  305  ₪ 850-שכרם גדל לפחות ב
  ח"ש 850-ששכרם גדל לפחות ב 305  38  115  תבעו את המענק

  שתבעו את המענק 115  75  86  ו את המענקקבל
  

  דיווחו  מחציתכ: מרכזים שידעו על קיום המענקב תובעים שהתייצבומה 60%בקרב

דיווחו כי בעקבות השינוי  81%; ה חל שיפור במצבם התעסוקתיתביעכי מאז מועד ה

ולכן הם זכאים למענק באופן , ₪ 850-במצבם התעסוקתי גדל שכרם החודשי לפחות ב

 .ציאליפוטנ

 דיווחו כי הם תבעו את מענק התמדה בעבודה  38%, מתוך הזכאים הפוטנציאליים

על חשבון דיווחו כי קבלו תשלום או מספר תשלומים  75%ומתוך התובעים למענק 

 .המענק במהלך שבעת החודשים שחלפו בין מועד התביעה והריאיון
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  לכאורה היו זכאים לו מי ש ידי-על הסיבות העיקריות לאי תביעת המענק המדווחות

קושי באספקת אישורים , )46%(חוסר ידע מה יש לעשות כדי למצות את הזכות : הן

 .)5%(מהמעסיק 

 77% ו, מתובעי המענק קבלו הסבר מצוות המרכז כיצד עליהם לממש את זכאותם -

מתובעי המענק דיווחו כי היה להם  25%. (קבלו עזרה בהצגת תלושי בשכר שלהם 41%

 ). תלושי בשכר קושי בהשגת

  

  ניתוחים משלימים המתבססים על נתונים מנהליים: 'דחלק 

  

, התביעות באזורי ההרחבה של הניסוי המגמות בהיקףניתוח . 21

בהם לא פועלת התכנית באזורי הביקורת ובשאר אזורי הארץ 

  אורות לתעסוקה

  

עות לגמלת בפרק זה אנו בוחנים האם לתכנית אורות לתעסוקה יש השפעה על היקף התבי

אנו מנתחים  את המגמה של היקף התביעות , על מנת לענות על שאלה זו. הבטחת הכנסה

שהוגשו באזורי ההרחבה של התכנית לאורך זמן בהשוואה למגמה באזורי הביקורת של 

נובמבר  -בין יולי , התכנית ובהשוואה למגמה בשאר אזורי הארץ בהם  לא פועלת התכנית

  .2008ת באזורי ההרחבה לבין דצמבר ערב החלת התכני, 2007

הניתוח מבוסס על הנתונים המנהליים ממערכת המידע על גמלאות הבטחת ההכנסה של 

בקבצים המנהליים מופיע חודש התביעה ואזור המגורים עבור כל . המוסד לביטוח לאומי

מציג את מספר התביעות  1לוח . רשומה של משפחה שהגישה תביעה בחודשים האמורים

  . 45י משפחות בהן לפחות אחד מבני הזוג מתחת לגיל "לת דורש עבודה שהוגשו עבעי

  

 כאשר נעשתה ההבחנה , הפילוח לאזורים נעשה בהתאם להגדרת האזורים בניסוי

ב לפני התכנית אורות "בהם פעלה תכנית מהל, בין אזורי הניסוי המקוריים

ביחס . 2007בר לבין אזורי המיצוי אליהם הורחבה התכנית בדצמ, לתעסוקה

לאזורים בהם לא פועלת התכנית נעשתה הבחנה בין אזורי הביקורת שהוגדרו 

במסגרת המחקר למטרת ההערכה של השפעת התכנית לבין שאר אזורי הארץ 

 .בהם לא פעלה התכנית
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  בהן לפחות אחד מבני הזוג , כולל רק משפחות תובעות בעילת דורש עבודה 1לוח

ת אשר מחויבות להשתתף בתכנית אורות לתעסוקה שהן המשפחו, 45מתחת לגיל 

הגדרה זו חופפת להגדרה של אוכלוסיית . כתנאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 . המחקר בשאר חלקי הדוח

באזורי , באזורי הניסוי המקוריים, 45עד גיל , מספר התביעות בעילת דורש עבודה: 1לוח 
ועד ' 07מיולי , פועלת התכנית באזורי הביקורת ובשאר אזורי הארץ בהם לא, ההרחבה

  '  08דצמבר 

חודש
  אזורי הניסוי

אזורים בהם לא פועלת התכנית 
  אורות לתעסוקה

  כ"סה
אזורים 
  יםמקורי

אזורי 
 הרחבהה

 ביקורת
אזורי שאר 

 הארץ
7/07 179 147726 2327 3379 
8/07 163 158 803 2498 3622 
9/07 123 136 522 1830 2611 

10/07 145 171 736 2355 3407 
11/07 148 161 742 2285 3336 
12/07 102 141 613 2030 2886 

1/08 116 183 787 2510 3596 
2/08 106 169 692 2209 3176 
3/08 119 144 679 2130 3072 

*4/08113 141 643 1990 2887 
5/08 107 138 607 1850 2702 
6/08 105 128 620 1943 2796 
7/08 144 161 761 2419 3485 
8/08 146 163 612 1986 2907 
9/08 114 147 684 2159 3104 

10/08 105 103 449 1372 2029 
11/08 141 177 784 2731 3833 
12/08 142 206 839 2858 4045 

  .'08הנתונים נזקפו כממוצע של החודשים מרץ ומאי . חסרים' 08הנתונים עבור חודש אפריל * 

  

היות וישנן . בצורה ברורה יותר, לראות את המגמה ברמה הכלל ארציתמאפשר  1תרשים 

חודשי נע המאפשר להתרשם -תנודות בנתונים החודשיים אנו מציגים ממוצע תלת

  . מהמגמות ביתר קלות
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בכלל , 45בעילת דורשי עבודה עד גיל ) חודשי נע-ממוצע תלת(מספר התביעות : 1תרשים 
  2008לדצמבר  2007בין יולי , אזורי הארץ
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  .'08הנתונים נזקפו כממוצע של החודשים מרץ ומאי . חסרים' 08הנתונים עבור חודש אפריל * 

  

  08לספטמבר ' 07ניתן להתרשם שהיתה מגמת ירידה בהיקף התביעות בין יולי' .

מגמה זו מתיישבת עם מגמת הירידה בשיעור האבטלה בחודשים אלו עליה דווחה 

 .טטיסטיקההלשכה המרכזית לס

  כנראה בשל , ניכרת מגמת עליה חזקה בהיקף התביעות' 08החל מאוקטובר

 .המשבר הכלכלי שפקד את המשק

  

   45.נפנה כעת לבחינת השפעת התכנית על זרם התובעים באזורי ההרחבה

, כאלו ששהו במערכת הבטחת הכנסה, נציין כי זרם התובעים כולל גם תובעים חוזרים

  . עה לחזור ולקבל גמלהיצאו ממנה והגישו תבי

כך שהיקף התביעות ', 07התכנית אורות לתעסוקה הוחלה על אזורי ההרחבה בדצמבר 

מאפשר לנו לאמוד את היקף התביעות שהוגשו בטרם הוחלה ' 07נובמבר -בחודשים יולי

                                              
ייתכן שהיקף התביעות באזורים אלו . אנו לא מתייחסים במסגרת המחקר למגמות באזורי הניסוי המקוריים 45

 .'07עד שהוחלפה בתכנית אורות לתעסוקה ביולי ' 05ב אשר פעלה החל מאוגוסט "מושפע מתכנית מהל
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, 45עד גיל , אנו מציגים את מספר התביעות בעילת דורשי עבודה 2בתרשים . התכנית

, באזורי ההרחבה של הניסוי', 07נובמבר -תביעות בין החודשים יוליכאחוז מממוצע ה

חושב , כמו בתרשים הקודם.באזורי הביקורת ובשאר אזורי הארץ בהם לא פועלת התכנית

-ממוצע תלת חודשי נע וכאמור הוא מוצג כאחוז מתוך ממוצע התביעות בחודשים יולי

 ).100%-קו ה(' 07נובמבר 

  

, 45בעילת דורשי עבודה עד גיל ) חודשי נע-ממוצע תלת(מספר התביעות : 2תרשים 
באזורי הבירות , אזורי ההרחבהב', 07נובמבר -כאחוז מממוצע התביעות בחודשים יולי

  )לא כולל אזורי הניסוי המקוריים(ובשאר אזורי הארץ 
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הרחבה ביקורת שאר הארץ ממוצע התביעות בחודשים יולי -נובמבר 07'

  

  .'08הנתונים נזקפו כממוצע של החודשים מרץ ומאי . חסרים' 08הנתונים עבור חודש אפריל * 
 

  אין הבדלים מהותיים במגמה של היקף התביעות בין אזורי ההרחבה לאזורים

כי להחלת התכנית על אזורי ההרחבה לא היתה , ניתן להסיק אם כן.  האחרים

יש לציין כי בחודשים  .השפעה על היקף התביעות לגמלת הבטחת הכנסה

אזורים הראשונים של החלת התכנית היתה אף עליה בהיקף התביעות לעומת ה

, כפי שציינו בזמנו. ותופעה דומה מצאנו בהערכה של התכנית מהלב, האחרים

ישנה סברה שהדבר נובע מתיקון כלשהו ברישום במערכת המידע וניתן לראות כי 

 . לאחר מספר חודשים הבדל זה נעלם

  

  תונים מנהליים על מלאי הזכאיםנ. 22
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היה במערכת לפרט ש, מצא במערכתבקובץ המנהלי מצוין מצבו התעסוקתי של כל פרט שנ

בלוח . מופיע ערך חסרבחודשים שלאחר מכן ופיע במערכת מ בחודש מסוים אולם אינו

הבא מופיעים הנתונים המנהליים עבור מלאי הפרטים במשפחות שהיו זכאיות לגמלה 

ה מהפרטים יצאו ניתן לדעת כמ. בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת, 2007בחודש נובמבר 

   .כמה מהם נשארו ומה מצבם התעסוקתי של אלו שנשארו בה, כתמהמער

  

בקבוצת הניסוי , בקרבםבמערכת ושיעור המועסקים נשארו שיעור המופנים ש: 1לוח 
  ובקבוצת הביקורת 

  שיעור המועסקים
  מבין הפרטים שנשארו במערכת

 חודש  שיעור הפרטים שנשארו במערכת

  ניסוי ביקורת ניסוי ביקורת
2263 2263 2263 2263 N 
42.1 41.4 98.9 98.1 11.07 
42.8 47.2 95.5 81.4 12.07 
42.3 52.1 92.8 77.7 1.08 
42.4 53.7 91.6 73.4 2.08 
42.4 57.6 88.4 68.5 3.08 
42.0 58.0 87.2 67.3 4.08
42.8 58.8 86.1 63.8 5.08 
43.8 60.5 83.8 62.0 6.08 
42.4 60.1 81.2 60.1 7.08 
42.8 60.0 81.2 60.7 8.08 
42.6 59.8 78.5 57.6 9.08 
42.5 60.2 79.1 55.6 10.08 

 
 בעוד שקצב . ניכר כי לתכנית יש השפעה על קצב היציאה של המלאי מהמערכת

, )פרטים בחודש 40-50(בכל חודש  2%-היציאה בקבוצת הביקורת יציב ועומד על כ

 4%, )פרטים 400-כ(הראשון בחודש  17%-קצב היציאה בקבוצת הניסוי עומד על כ

ולאחר מכן מתייצב  )פרטים בכל חודש 100-כ(נוספים בשלושת בחודשים העוקבים 

 .בדומה לקצב ביציאה בקבוצת הביקורת 2%-על כ

  שיעור המועסקים בקבוצת הביקורת בקרב אלו שנשארו במערכת יציב ועומד על

באופן משמעותי  שיעור המועסקים בקבוצת הניסוי לעומת זאת גבוה. 42.5%-כ

 ).1ראה תרשים (חודשים ממועד ההפניה  6זאת כבר לאחר , 60%-ומתייצב על כ
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בקבוצת , בקרבםבמערכת ושיעור המועסקים נשארו שיעור המופנים ש: 1תרשים 
  הניסוי ובקבוצת הביקורת
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ביקורת- % מועסקים ניסוי -% מועסקים ביקורת-במערכת ניסוי -במערכת
  

 

 חודשים של  6מכלל המופנים בקבוצת הניסוי נשארו במערכת גם לאחר  60%-כ

 - קבוצה זו ניתן להגדיר כ. מהם אינם מועסקים 40%-כ. סגרת התכניתטיפול במ

- כ. והיא מהווה כרבע ממלאי המופנים לתכנית" גרעין הקשה לטיפול בתכנית"

חודשים של  6מכלל המופנים בקבוצת הביקורת נשארו במערכת גם לאחר  80%

ה גרעין הקש"ה, כלומר. מהם אינם מועסקים 60%-כ. טיפול בשרות התעסוקה

 .  מהווה כמעט מחצית ממלאי הזכאים" לטיפול בשרות התעסוקה

  התמונה שמתקבלת מהנתונים המנהליים חלקית משום שהנתונים חסרים עבור

האם יש בהן : משפחות שיצאו מהמערכת ואיננו יודעים מה מצבן של משפחות אלו

 מחקר ההערכה? מהו מקור ההכנסה שלהן? מה מצבן הכלכלי? פרטם עובדים

בין השאר להשיב על שאלו אלו ולהשלים את , נועד צאיו הוצגו למעלהשממ

 . הנתונים החסרים בתמונה
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  נספחים

  א נספח

  עבודת שדה

  מכתבים מקדימים 

למשפחות בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת נשלח מכתב מקדים המיידע אותם בדבר 

ומי ומכון ברוקדייל מהמכתב נודע למשפחות כי מראיין מטעם המוסד לביטוח לא. המחקר

במקביל . ייצור עימם קשר והם התבקשו לשתף פעולה ולהשיב לשאלות במסגרת המחקר

במכתב ביקשנו את שיתוף . נשלחו לנציגי המרכזים מכתב המיידע אותם בדבר המחקר

  .הפעולה של העובדים במרכזי התעסוקה

  הטיפול ברשומות שלא אותרו

לאומי העביר למכון ברוקדייל מספרי טלפון של  המוסד לביטוח, לצורך ביצוע הראיונות

. מספרי הטלפון שנמסרו הם מתוך הנתונים הקיימים במערכת הבטחת הכנסה. המשפחות

רשומות שלא נוצר איתן  46.רבים ממספרי הטלפון שנמסרו נמצאו שגויים או מנותקים

בר מספר כאשר הצט, בנוסף. קשר טלפוני עברו הליך של איתור בעזרת שרותים מקוונים

פנינו לנציגי החברות המפעילות את מרכזי , גדול של רשומות שלא אותרו בקבוצת הניסוי

התעסוקה במסגרת התכנית בבקשה לסייע לנו באיתור המשפחות שהגישו תביעה באזור 

   47.בו הם פועלים ונציגי המרכזים העבירו לנו פרטים עדכניים כאשר היה בידיהם מידע כזה

  סירוב להתראיין   

לפיכך היה עלינו לצפות שחלק מהם יסרבו . לא ניתן לחייב את הנדגמים להתראיין

הפנייה הטלפונית . פעמים בבקשה להתראיין 3פנינו לכל נדגם עד . להשתתף במחקר

לאחר סירוב שני נשלח מכתב בו . הראשונה נעשתה כשבוע לאחר משלוח המכתב המקדים

הפנייה השלישית . גשנו את חשיבות המחקרביקשנו את שיתוף הפעולה של המרואיין והד

אם הנדגם עמד בסירובו להתראיין הוא הוצא . היתה כשבוע לאחר משלוח המכתב השני

  .ממאגר הרשומות להקצאה ונקבע לו סטטוס של סירוב סופי

  ביצוע הראיונות 

 8-כ, 2008לאוקטובר  2008בין אוגוסט  הרואיינ ,הניסוי והביקורת, מלאיקבוצת ה

, הניסוי והביקורת, קבוצת הזרם .אורות לתעסוקה לאחר מועד ההפניה לתכנית חודשים

                                              
היו בידי המוסד לביטוח והפרטים ש) ביעההגשת הת( הפניהלאחר מועד ה) חודשים 7(חודשים  8- הראיונות בוצעו כ 46

 .עשויים היו להשתנות במהלך התקופהלאומי 
שלא  מופניםלא ניתן היה לעדכן פרטי . שהשתתפו בפעילות במסגרתם מופניםבמרכזים יש מידע עדכני רק עבור  47

  . חזרו למרכז או עזבו את מערכת הבטחת הכנסה
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פי מועד -על, 15.10.08-ועד ה 1.4.08-החל מה, חודשים לאחר הגשת התביעה 7-כ נהרואיי

 שלוש וזווגבקבוצת הניסוי לכל משפחה , הצפוינפל בשל ה. משפחההתביעה של כל הגשת 

על מנת להגדיל את הסיכוי לראיין צמדים מזווגים זאת , משפחות דומות מאזורי הביקורת

  . של משפחות

תיכלל ) משפחה או פרט(מקבוצת הניסוי  על מנת שרשומה, בהתאם לשיטת ההערכה

היה עלינו לראיין את הרשומה מקבוצת הניסוי ואת הרשומה שהותאמה לה , בניתוח

ניסוי  - מותצמדים בהם לא בוצע ריאיון עם שתי הרשו, לפיכך. מקבוצת הביקורת

אלא רק בתיאור המאפיינים , המתיחס להשפעת התכניתלא נכללו בניתוח  -  וביקורת

   .ובדיווח על ההשתתפות במרכזים

קבוצת הניסוי כוללת משפחות שאינן מתגוררות במזרח ירושלים שנמצאה להן , כפי שצוין

ומשפחות  ,משפחות שאינן מתגוררות במזרח ירושלים שלא נמצאה להן ביקורת, ביקורת

ערכנו ראיונות בכל אחת מתתי הקבוצות . ממזרח ירושלים שלא הותאמה להן ביקורת

מספר הראיונות שבוצעו בכל , )N(הקבוצות באוכלוסייה -מופיע גודלן של תתי 6לוח . הללו

  .    קבוצה ואחוזי הביצוע-תת

  

  משפחות , ביצוע ראיונות בקבוצת הניסוי: 1לוח 

  ביצוע %
  מספר
 ראיונות

  וכלוסייהא
N  

 

  מלאי      
  )כ"סה(ניסוי   2,075 1,428 69
  עם ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  1,743 1,197 69
  צמדים מזווגים של ניסוי וביקורת  1,743 983 56
  ללא ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  77 31 40
  ללא ביקורת, מזרח ירושלים  255 200 78

 זרם     
  )כ"סה( ניסוי  1,655 1,037 63
  עם ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  1,401 855 61
  של ניסוי וביקורת צמדים מזווגים 1,401 720 51
  ללא ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  92 54 59
  ללא ביקורת, מזרח ירושלים  162 128 79

 

 משפחות בקבוצת הניסוי שיש להן 1,743מתוך  1,197רואיינו : בקבוצת המלאי 

ניתוח . המשפחה המתאימה מקבוצת הביקורת רואיינה גם הןמ 983עבור . ורתביק

מייצגות , שלאחר שקלול מתאים, רשומות 983 יכלולהשפעת התכנית לפי משפחות 

על התשומות  5 אוכלוסיית הניסוי וכן בפרק נהפייוא וב 3בפרק  .משפחות 1,743
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כ "סה, מזרח ירושלים לאוכלוסיית הניסוי ללא ערביי נותייחסהבמסגרת התכנית 

 .משפחות 1,820שלאחר השקלול מייצגות , משפחות 1,228

 משפחות בקבוצת הניסוי שיש להן  1,401משפחות מתוך  855רואיינו : בקבוצת הזרם

ניתוח . מתוכן רואיינה גם המשפחה המתאימה מקבוצת הביקורת 720עבור . ביקורת

מייצגות , אחר שקלול מתאיםשל, רשומות 720השפעת התכנית לפי משפחות יכלול 

תשומות באוכלוסיית הניסוי ו סקים במאפייניהעו 14-ו 5ם יפרק. משפחות 1,401

ערביי מזרח ללא לאוכלוסיית הניסוי  מתייחסיםבמסגרת התכנית שהיא קבלה 

   .משפחות 1,493שלאחר השקלול מייצגות  , משפחות 909כ "סה, ירושלים

  
  פרטים , סויביצוע ראיונות בקבוצת הני: 2לוח 

  מספר  ביצוע %
 ראיונות

  אוכלוסייה
N  

 

  מלאי      
  )כ"סה(ניסוי   2,748 1,825 66
  עם ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  2,263 1,501 66
  צמדים מזווגים של ניסוי וביקורת  2,263 1,218 54
  ללא ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  112 41 37
  ביקורת ללא, מזרח ירושלים  373 283 76

 זרם     
  )כ"סה(ניסוי   2,215 1,317 60
  עם ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  1,825 1,045 57
  של ניסוי וביקורת צמדים מזווגים 1,825 871 48
  ללא ביקורת, ניסוי ללא מזרח ירושלים  122 68 56
  ללא ביקורת, מזרח ירושלים  268  204 76

 

 1,218עבור . ביקורת ם מקבוצת הניסוי שיש להןפרטי 1501רואיינו : בקבוצת המלאי 

בניתוח השפעת התכנית לפי . מהם רואיין גם הפרט המתאים מקבוצת הביקורת

, שלאחר שקלול מתאים, רשומות 1,218נכללות ) למשל בפרק תעסוקה(פרטים 

בפרק בו נאפיין ונתאר את אוכלוסיית הניסוי וכן בפרק על . פרטים 2,263 מייצגות

 ,במסגרת התכנית נתייחס לאוכלוסיית הניסוי ללא ערביי מזרח ירושליםהתשומות 

 .רשומות שבוצע איתן ראיון 1,542 ידי-על פרטים המיוצגים  2,375

 פרטים מקבוצת הניסוי שיש להן  1,825פרטים מתוך  1,045רואיינו : בקבוצת הזרם

תוח השפעת ני. מהם רואיין גם הפרט המתאים מקבוצת הביקורת 871עבור . ביקורת

 1,825מייצגות , שלאחר שקלול מתאים, רשומות 871התכנית לפי פרטים יכלול 

תשומות במסגרת על הפרק בנאפיין ונתאר את אוכלוסיית הניסוי וכן  ובפרק ב. פרטים

תובעים ובנות  1,947, ללא ערביי מזרח ירושליםלאוכלוסיית הניסוי  נתייחסהתכנית 

 .פרטים שרואיינו 1,113 ידי-על זוגם המיוצגים 
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שלא  רשומותביקורת ל חלק מהן. רשומות נוספות מקבוצת הביקורתרואינו נציין כי 

ביקורת נוספת  ןוחלק מה, בקבוצת הניסוילהן  תאימותמרשומות ההצלחנו לראיין את ה

   48.)ביקורת עודפת(שכן ראיינו  בקבוצת הניסוי רשומותל

  

  מבחני מובהקות

ההשוואה בין קבוצת הניסוי  ,)שעות עבודההכנסה או  ,למשל( רווחייםמשתנים  עבור .1

שחל  שינוילגבי כל פרט חושב ה .שינוייםלקבוצת הביקורת נעשתה בדרך של הפרש ה

שינוי לגבי באותה דרך חושב ה .מועד הגשת תביעה ושבעה חודשים לאחר מכן בין

הפרש במקרים אלה המובהקות של . שינוייםחושב הפרש ה, לבסוף .הפרט שמזווג לו

 ).t-test for paired samples(למדגם מזווג  tההפרשים נבחנה על ידי מבחן 

ם או יליאההשוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת לגבי משתנים אורדינ .2

נעשתה על ידי מבחן ) שינוי בשיעור התעסוקה או זכאות לגמלה, למשל(קטגוריאליים 

2. 

המוגדרות לפי משתנים שלא נלקחו  קבוצות-ההשוואה בין הניסוי לביקורת בתת .3

 t-test for independent (למדגמים בלתי תלויים  tבחשבון בזיווג נעשתה על ידי מבחן 

samples.( 

עבור (ביותר עבור חלק מהמשתנים  מבחנים אלו אינם המבחנים היעיליםלציין כי  ראוי

). tר מאשר מבחן יות יעיליםים קיימים מבחנים ימשתנים בינאריים ומשתנים אורדינאל

: מתבססת על שלושה שיקולים עיקריים החלטה לערוך את המבחנים כפי שצוין לעילה

ולכן תוצאות מבחני המובהקות פחות  קובץ הנתונים כולל מספר גדול של רשומות, ראשית

הניתוחים , משום שהמדגם מורכב, שנית). תחת הגדרות מתאימות(רגישות לסוג המבחן 

פקודה זו מאפשרת . SPSSבחבילת התוכנה של  Complex Samplesנעשו בעזרת פקודת 

הפקודה משתמשת בנתונים על מבנה המדגם לצורך חישוב . בלבד 2 ומבחן  tביצוע מבחן 

תיקונים אלו חשובים ועשויים להיות מהותיים אף יותר מאשר השימוש . סטיית התקן

י כמה מהמשתנים לגב, ףלבסו. אלייםאורדינאו ריים אבמבחן מתאים של משתנים בינ

לסוג  ערכנו בחינה של מובהקות הממצאים תחת המבחנים המתאימים, המרכזיים

ומצאנו שאין הבדלים במובהקות ) Wilcoxon-ו Sign ומבחני McNemarמבחן ( המשתנה

  .    של התוצאות על פי המבחנים השונים

                                              

 ביצוע הראיונות לאחר תחילתנעשתה  ל"כנ ן עם אחת מהביקורתגריעת הביקורות הנוספות לאחר ביצוע ראיו 48
  .ולפיכך נמצא מספר של ביקורת עודפות
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, הניתוח הינה פרטיםכאשר יחידת , היות שאוכלוסיית המחקר כוללת פרטים שהם בני זוג

בניתוחים , לפיכך. יש להתייחס למתאם במאפיינים ובהתנהגות של בני זוג בקרב משפחות

השתמשנו . )זוג בתוך כל משפחה-של בני(אשכולות לפי פרטים התייחסנו למשפחות כ

חשב את מנת ל-על SPSS -ב) Complex Samples(ניתוח של מדגמים מורכבים ב

  .מסוג זה מסד נתוניםלבחנים המתאימים מובהקות הממצאים לפי המ

  

  ב נספח

  )באחוזים( אוכלוסיית המלאי ,לפי מגדר ,השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 1לוח 
  נשים גברים  כ"סה  

N  1,574  441  1133  
  17  24  19  *מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  62  63  62 פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

  20  20  20 ו מיומנויות חיפוש עבודהא/סדנאות לכישורי חיים ו
  24  23  24 חיפוש עבודה עצמאי

  15  11  14  *ים/ים עיוני/קורס
  4  )2(  3 י הכשרה מקצועית/קורס

  3  )4(  3   1שיקום מקצועי
  4  7  5    1שירות בקהילה

       מספר הפעילויות 
0  26  26  26  
1  33  31  34  
2  20  22  19  

7-3  21  21  21  
       2סדנאות/קורסים

  30  25  28   לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

דיווחו ) 45+לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
 .ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת הביקורת) במקום במרכז(בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות

  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה:  כולל 2
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 )   באחוזים( אוכלוסיית המלאי, לפי גיל, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 2לוח 
  3+ 45 35-44  18-34  כ"סה  
N 1,574  494  905  175  

מיון מקצועי או אבחון 
  תעסוקתי 

19   15   22   17   

פגישות אישיות עם יועץ 
  תעסוקתי

62  62  64  55  

או /סדנאות לכישורי חיים ו
  *מיומנויות חיפוש עבודה

20  23  19  )13(  

  23  22  27  24  חיפוש עבודה עצמאי
  ))6((  16  14  14  **ים/ים עיוני/קורס
  ))3((  4  )3(  3  י הכשרה מקצועית/קורס

  ))3((  3  )4(  3   1שיקום מקצועי
  ))6((  3  7  5  ** 1שירות בקהילה

          מספר הפעילויות
0  26  27  25  30  
1  33  31  33  37  
2  20  19  20  20  

7-3  21  23  22  13  
          2סדנאות/קורסים

  18  29  30  28  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

דיווחו ) 45+לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
. ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת הביקורת) במקום במרכז(בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .במסלול השאלות הזהשיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות : שתי הפעילויות
  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
אין בידינו מידע האם הם השתתפו בפעילויות מטעם המרכז . 45-אלה הם בני זוג של משתתפים שגילם נמוך מ 3

  .או שהם המשיכו בהשתתפות על בסיס וולונטרי, תתפות במרכזמחויבים בהש 49-45במהלך החודשיים שבהם גילאי 
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 אוכלוסיית המלאי, משפחתילפי מצב , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 3לוח 
  )  באחוזים(

  נשויילדים+יחיד  יחיד  כ"סה  
N 1,571  226  726  619  

מיון מקצועי או אבחון 
  ***תעסוקת

19   29   13   23   

פגישות אישיות עם יועץ 
  תעסוקתי

62  66  63  60  

או /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***מיומנויות חיפוש עבודה

20  27  14  24  

  22  22  36  24  **חיפוש עבודה עצמא
  17  9  22  14  ***ים/ים עיוני/קורס
  )4(  )3(  ))3((  3  י הכשרה מקצועית/קורס

  )4(  )2(  )6(  3  1שיקום מקצועי
  7  )2(  12  5  *** 1שירות בקהילה
          ***יות מספר הפעילו

0  26  18  30  24  
1  33  26  38  29  
2  20  23  16  24  

7-3  21  33  16  23  
          2סדנאות/קורסים

  34  21  39  28  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

 דיווחו) 45+לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
. ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת הביקורת) במקום במרכז(בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות
  רסים מקצועייםקורסים עיוניים וקו, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2

  

 אוכלוסיית המלאי, לפי רמת השכלה, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 4לוח 

  ) באחוזים(

  ל"ש+ 9  ל"ש 8-0 כ"סה  
N 1,574 529  1,045  

  17  23  19  **מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  63  62  62  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

 או מיומנויות חיפוש/סדנאות לכישורי חיים ו
  **עבודה

20  23  18  

  25  22  24  חיפוש עבודה עצמאי
  13  17  14  *ים/ים עיוני/קורס
  3  4  3  י הכשרה מקצועית/קורס

  3  4  3   1שיקום מקצועי
  5  5  5    1שירות בקהילה

        מספר הפעילויות 
0  26  25  26  
1  33  30  35  
2  20  20  20  

7-3  21  25  19  
        2סדנאות/קורסים

  26  33  28  *לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
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דיווחו ) 45+לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1
. ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת הביקורת) במקום במרכז(בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה שיקום: שתי הפעילויות

  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2

  

  

אוכלוסיית , עבודההכניסה ללפי מועד , השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 5לוח 
  )באחוזים( המלאי

ד התחיל לעבו  כ"סה  
לפני 

ההצטרפות 
ועבד   למרכז 

  לאחר מכן

התחיל לעבוד 
ההצטרפות אחרי 

 למרכז

  לא עבד 
לפני 

ההצטרפות 
וגם למרכז 

 לא אחרי כן
N 1,500  709  270  521  

  29  25  9  19  ***מיון או אבחון
פגישות אישיות עם יועץ 

  **תעסוקתי
63  58  72  64  

או /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***עבודהמיומנויות חיפוש 

20  10  31  26  

  29  33  17  24  ***חיפוש עבודה עצמאי
  23  16  6  14  ***ים/ים עיוני/קורס
  5  ))3((  )3(  3  י הכשרה מקצועית/קורס

  5  )4(  ))1((  3  **1שיקום מקצועי
  9  )8(  ))1((  5  ***1שירות בקהילה

          ***מספר הפעילויות
0  26  34  13  22  
1  33  41  31  22  
2  20  15  26  25  

7-3  21  10  30  31  
          2סדנאות/קורסים 

  39  39  15  28  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  
דיווחו ) 45+לא גילאי (מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר משום שחלק מהמרואיינים   1

. את ענו על השאלות המופנות לקבוצת הביקורתובעקבות ז) במקום במרכז(בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 
  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות

  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, מבין סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 2

  

  זרם

  (%)ית הזרם אוכלוסי, לפי מגדר, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 6לוח 
 נשים     גברים    כ     "סה  
N 1149  445  703  

  13  18  15  מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי 
  71  72  71  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

  34  32  33  או מיומנויות חיפוש עבודה/סדנאות לכישורי חיים ו
  46  50  47  חיפוש עבודה עצמאי

  23  18  21  ים/ים עיוני/קורס
  11  7  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  8  8  8    1שיקום מקצועי
  11  16  13     1שירות בקהילה

        *מספר הפעילויות
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0  15  15  15  
1  28  26  29  
2  19  23  17  

7-3  38  36  40  
        2סדנאות/קורסים

  47  41  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

) 45+לא גילאי (משום שחלק מהמרואיינים ) ???(מידע בפעילויות אלה קטן יותר  מספר המשתתפים שיש לגביהם   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות. הביקורת
  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה:  כולל 2

  
  

  (%) אוכלוסיית הזרם, לפי גיל, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 7לוח 
   3  45+    44-35    34-25      24-18כ     "סה  
N  1149  153  421  478  96  

  )23(  18  14  ))5((  15  *י או אבחון תעסוקתימיון מקצוע
  59  71  74  72  71  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות /סדנאות לכישורי חיים ו
  חיפוש עבודה

33  42  35  30  26  

  30  47  50  52  47  *חיפוש עבודה עצמאי
  ))10((  23  22  19  21  ים/ים עיוני/קורס
  ))3((  11  9  )12(  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  ))9((  8  6  )13(  8   1שיקום מקצועי
  )15(  12  13  )14(  13     1שירות בקהילה

            מספר הפעילויות 
0  15  )10(  13  15  29  
1  28  24  27  29  27  
2  19  24  18  19  )20(  

7-3  38  42  41  27  23  
            2סדנאות/קורסים

  31  41  48  56  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

) 45+לא גילאי (משום שחלק מהמרואיינים ) ???(מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .כללות במסלול השאלות הזהשיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נ: שתי הפעילויות. הביקורת
  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2
אין בידינו מידע האם הם השתתפו בפעילויות מטעם המרכז . 45-אלה הם בני זוג של משתתפים שגילם נמוך מ  3

. או שהם המשיכו בהשתתפות על בסיס וולונטרי, בים בהשתתפות במרכזמחוי 49-45במהלך החודשיים שבהם גילאי 
  .המשתתפים בתכנית באופן וולונטרי 45+משתתפים אלה אינם מייצגים את גילאי 

  
  

  (%)   אוכלוסיית הזרם, לפי מצב משפחתי, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז: 8לוח 
  נשויילדים+יחיד  יחיד  כ"סה  
N 1149  330  377  442  
יון מקצועי או אבחון מ

  תעסוקתי
15   15   14   17   

פגישות אישיות עם יועץ 
  ***תעסוקתי

71  79  76  62  

או /סדנאות לכישורי חיים ו
  ***מיומנויות חיפוש עבודה

33  42  33  26  

  36  52  59  47  ***חיפוש עבודה עצמאי
  19  19  25  21  ים/ים עיוני/קורס
  7  11  12  10  י הכשרה מקצועית/קורס
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  7  7  9  8  1מקצועי שיקום
  11  13  15  13    1שירות בקהילה

          ***מספר הפעילויות 
0  15  )8(  12  22  
1  28  20  29  33  
2  19  25  18  16  

7-3  38  47  41  29  
          2סדנאות/קורסים

  37  43  57  45  ***לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

) 45+לא גילאי (משום שחלק מהמרואיינים ) ???(ות אלה קטן יותר מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילוי  1
ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת ) במקום במרכז(דיווחו בטעות על התייצבותם בשירות התעסוקה 

  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות. הביקורת
  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי, ורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודהסדנאות לכיש: כולל 2

  
  

, לפי עוצמת הזיקה למערכת הבטחת הכנסה, השתתפות בפעילויות מטעם המרכז:  9לוח 
  (%)  אוכלוסיית הזרם

זיקה   כ  "סה  
    חזקה 

זיקה 
 חלשה   

N  1149  535  614  
  20  9  15  *מיון מקצועי או אבחון תעסוקתי
  68  75  71  פגישות אישיות עם יועץ תעסוקתי

או מיומנויות חיפוש /סדנאות לכישורי חיים ו
  עבודה

33  33  33  

  45  50  47  חיפוש עבודה עצמאי
  21  21  21  ים/ים עיוני/קורס
  11  8  10  י הכשרה מקצועית/קורס

  6  10  8  1שיקום מקצועי
  14  12  13  1שירות בקהילה

        מספר הפעילויות 
0  15  13  16  
1  28  27  28  
2  19  23  16  

7-3  38  36  39  
        2סדנאות/קורסים

  44  46  45  לפחות אחד
 *p<0.10 ;   **p<0.05 ;  ***p<0.01  

) 45+לא גילאי (משום שחלק מהמרואיינים ) ???(מספר המשתתפים שיש לגביהם  מידע בפעילויות אלה קטן יותר   1
ובעקבות זאת ענו על השאלות המופנות לקבוצת ) במקום במרכז(ת התעסוקה דיווחו בטעות על התייצבותם בשירו

  .שיקום מקצועי ושירות בקהילה אינן נכללות במסלול השאלות הזה: שתי הפעילויות. הביקורת
  קורסים עיוניים וקורסים מקצועיים, שיקום מקצועי,סדנאות לכישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה: כולל 2

  

  

  בחן רגישותמ: 'גנספח 

מבחן הרגישות הינו השוואה בין התוצאות המתקבלות כאשר מתקנים את הנתונים 

שהיה שייך במקור לקבוצת הניסוי וענה על , ידי פרט-ומשייכים את התשובות שניתנו על

לבין , )וכך גם לגבי פרט בביקורת(למרכז התעסוקה , שאלות של שירות התעסוקה
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את אותם פרטים שענו על שאלות במסלול שאינו  התוצאות המתקבלות כאשר מורידים

  :להלן התוצאות. נכון ומתעלמים מתשובותיהם

  

שיעור המתייצבים והלא מתייצבים בקרב הפרטים בניסוי ובקרב הפרטים : 1לוח 
  )אחוזים(בקבוצת הביקורת 

  הורדה  תיקון       
  ביקורת  ניסוי  ביקורת ניסוי 
N  1,824  1,824  1,596  1,596  

ו כלל בשל אי חובת לא השתתפ
  התייצבות

  
12*  

  
10*  

  
13**  

  
10**  

לא השתתפו כלל ומחויבים 
  להתייצב

  
30**  

  
25**  

  
34***  

  
25***  

  ***31  ***24  *31  *27  השתתפו והפסיקו
  **34  **29  34  31  עדיין משתתפים

p<0.10*  ;p<0.05** ; p<0.01*** paired t test   

  

ושהורדת הפרטים שענו במסלול לא נכון , בדניתן לראות שישנם שינויים בניסוי בל

מגדילה את אחוז הפרטים שלא השתתפו ומפחיתה את אחוז הפרטים שהשתתפו 

כל התוצאות מובהקות כאשר מבצעים את , כמו כן. והפסיקו או עדיין משתתפים

  .הורדת הפרטים

  
סיבות להפסקת השתתפות במרכזי התעסוקה ובשירות התעסוקה בקרב כלל : 2לוח 
  )אחוזים(  ונים בניסוי וכלל הפרטים בביקורתהפ
  הורדה  תיקון  
  ביקורת  ניסוי  ביקורת  ניסוי  
N  1,824 1,824 1,596  1,596  
  100  100  100  100  כ באחוזים"סה

  ***35  ***47  ***35  ***42  לא השתתף כלל
  **34  **29  34  31  עדיין משתתף

  2  2  2  2 לא חייב להתייצב
  12  10  12  11  עובד
  6  5  6  7  ר על גמלהוויתו

מעבר לקצבה 
  אחרת

1  1  1  1  

  ***10  ***6  ***10  ***6  49אחר/ לא זכאי 
p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01*** paired t-test    

  

כאשר שיעור הלא משתתפים עלה אך עדיין גבוה משיעור , ניתן לראות שקיים הבדל בניסוי

ה בביקורת כשבתיקון הוא גבוה שיעור המשתתפים ירד והוא נמוך משיעור ז, זה בביקורת
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שיעור הפרטים שוויתרו על גמלה ירד והפך להיות נמוך משיעור זה , מהשיעור בביקורת

  . בביקורת

  
חודשים לאחר  7שיעור המשפחות המדווחות על קבלת גמלת הבטחת הכנסה : 3לוח 

  )אחוזים(  הגשת התביעה בקרב תובעים בניסוי ובביקורת
  הורדה  תיקון  
  ביקורת  ניסוי  יקורתב  ניסוי  
N  1,259 1,259  1,092  1,092 

לא מקבלות גמלה להבטחת הכנסה 
  חודשים מיום התביעה 7בתום 

68***  60***  66*  61*  

  

הפער בין שיעור המשפחות , שבעקבות הורדת הפרטים שענו במסלול לא נכון ניתן לראות

ת קיים אם כי הוא יורד חודשים לבין שיעור זה בביקור 7בניסוי שלא מקבלות גמלה לאחר 

  .נקודות אחוז 5-נקודות אחוז ל 8-מ

  
חודשים מיום התביעה לגמלת הבטחת הכנסה  7סיבות לאי קבלת גמלה בתום : 4לוח 

  )50אחוזים(בקרב המשפחות בניסוי שהגישו תביעה ובקרב המשפחות  בביקורת 
  הורדה  תיקון  
  ביקורת  ניסוי  ביקורת  ניסוי  
N  732 666 608  593 
  51  53  52  51  הייתי זכאי לא

  16  18  15  19  וויתור על גמלה
  9  9  9  10  שלילת גמלה

  23  20  24  20  51אחר

  

שיעור הפרטים , אין הבדל מהותי בין תיקון התצפיות לבין הורדתן פרט לכך שבתיקון

שיעור זה , ובהורדה, בניסוי שלא היו זכאים לגמלה היה נמוך משיעור זה בביקורת

  .יעור בביקורתבניסוי גבוה מהש

  

                                              
שישנה קבוצה משלימה  של תובעים שקיבלו  ןמכיוו 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל. אחוז מתוך כלל המשפחות 50

  חודשים מיום הגשת התביעה 6גמלה בתום 
  
, יכול ללכת למרכז/לא מוכן,  קשיים בירוקרטים: שיעור המענה עליהן נמוךבקטגוריה זו מקובצות תשובות ש  51

  .'שביתה בשירות התעסוקה וכו
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חודשים  7מקורות הכנסה מעבודה ומגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בתום : 5לוח 
של המשפחות בניסוי ושל המשפחות בביקורת שלא קיבלו גמלה בתום  מהגשת התביעה

  ) אחוזים(חודשים מיום התביעה  7
  הורדה  תיקון  
 ביקורת  ניסוי  ביקורת  ניסוי  
N 859 758 721  670  

  58  59  60  60  ה מעבודהיש הכנס
יש הכנסה מגמלה אחרת של ביטוח 

  לאומי ולא מעבודה
17  15  18  16  

  5  5  5  5  6יש הכנסה ממקורות אחרים
  21  18  20  18  ל"ללא הכנסה מהמקורות הנ

p<0.10*  ;p<0.05** ;p<0.01***  t-test for independent groups    

  

שיעור בעלי הכנסה : הבדל הוא קטןניתן לראות שיש הבדל בתוצאות הביקורת אבל ה

כן -כמו. מעבודה בניסוי ירד בנקודת אחוז והוא גבוה במעט משיעור זה בביקורת

  . ההבדלים בין הניסוי לביקורת אינם מובהקים גם בתיקון וגם בהורדה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
 .'הכנסות מריבית וכו, השכרת דירה, פנסיה, הכנסה ממקורות אחרים כגון מזונות 6
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  שאלון מלאי: 'נספח ד

  המוסד לביטוח לאומי              מכון ברוקדייל                             -וינט'ג- מאיירס

  מינהל המחקר והתכנון                                                                                             

  

  

  

  

  

  "אורות לתעסוקה"מחקר הערכה על תכנית 

  

  

שאלון לפרטים שהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה 

  2007לתכנית בדצמבר והופנו  2007בחודש נובמבר 

  

  )ניסוי וביקורת, מלאי(

  

5.7.2008  

  

  סופי
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  _____________________הקלד מספר מראיין. 1
  _____________________הקלד מספר מרואיין. 2

  _____ציין את הספרה האחרונה במספר הנדגם. א2

  

תיח עבור לפ)0ספרה אחרונה במספר נדגם היא (אם המרואיין שייך לקבוצת הניסוי 
  . המיועד למשתתפים בניסוי

עבור לפתיח הקרא את הפתיח המיועד )0- ספרה אחרונה במספר נדגם שונה מ(אחרת 
  לנדגם מקבוצת הביקורת

   

  פתיח למשתתף בקבוצת הניסוי

  

  ,שלום

שהוא , ואני מראיין מטעם המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל___________ שמי 
אנו עורכים מחקר הערכה על תכנית אורות . רווח מכון מחקר ציבורי שלא למטרות

המיועדת לעזור למקבלי גמלת הבטחת הכנסה להשתלב ") תכנית ויסקונסין("לתעסוקה 
במסגרת המחקר אנו רוצים ללמוד באיזו מידה התוכנית עוזרת למקבלי הגמלה . בעבודה

  .וכיצד ניתן לשפר אותה

  . ענות על השאלות שאציג באזניךואני מבקש שתסכים ל, אתה נבחרת להשתתף במחקר

מידע זה לא . י המרואיינים"של המידע שנמסר עשמירת סודיות מוחלטת המכון מחויב ל
אם אתה (לריאיון אין כל קשר עם הגמלה שאתה מקבל . יועבר לשום גורם באופן שמי

  .ומה שתגיד לנו לא יכול בשום אופן לפגוע בך, )מקבל

 3עבור לשאלה  

  

  בוצת הביקורתפתיח למשתתף בק

  

  ,שלום

שהוא , ואני מראיין מטעם המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל___________ שמי 
אנו עורכים מחקר על אנשים מכל הארץ שפנו . מכון מחקר ציבורי שלא למטרות רווח

מטרת המחקר היא ללמוד על המצב של . לביטוח לאומי בקשר לגמלת הבטחת הכנסה
מלה והמשפחות המקבלות אותה כדי לראות איך אפשר לשפר המשפחות התובעות את הג

  . את מצבן

  

  . ואני מבקש שתסכים לענות על השאלות שאציג באזניך, אתה נבחרת להשתתף במחקר

  

מידע זה לא . י המרואיינים"של המידע שנמסר עשמירת סודיות מוחלטת המכון מחויב ל
אם אתה (ם הגמלה שאתה מקבל לריאיון אין כל קשר ע. יועבר לשום גורם באופן שמי

  .ומה שתגיד לנו לא יכול בשום אופן לפגוע בך, )מקבל
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  )מתוך קובץ הנתונים ציין כאן את המצב המשפחתי: למראיין. (3
  יחיד .1
  זוג .2

  )אם אינך בטוח שאל בתבונה. ציין כאן את מין המרואיין: למראיין. (4
  גבר .1
  אישה .2

  

I .משאבים וחסמים, מאפיינים  

  

  .בקש לשאול אותך כמה שאלות כלליות עליך ועל משפחתךתחילה אני מ

  ______/______/? _____מה תאריך הלידה שלך. 5

  יום/   חודש  /   שנה                  

  )לא יודע לומר מה תאריך הלידה לשאול מה גילו/אם המרואיין מסרב: למראיין(

5.1 ____________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?מצבך המשפחתימה . 6
 אה/נשוי .1
 ה/רווק .2
  ה/גרוש .3
  ה/פרוד .4
  ה/אלמן .5
 אה/בת זוג אבל לא נשוי/ה עם בן/חי .6

  מסרב לענות. 77

  ? גרים בבית באופן קבוע כולל אותך, מבוגרים וילדים, כמה אנשים, כ"בסה. 7

      ולא כולל ילדים בפנימייהכולל חיילים בשירות סדיר 

  נפשות  __________

  13ר לשאלה עבומסרב לענות. 77

  13עבור לשאלה 1אם השיב 

  ?גרים בבית חוץ ממך 18כמה מבוגרים מעל גיל . 8

  מבוגרים _______ ___

  10עבור לשאלה 0אם השיב 

ברשותך . הגרים איתך בבית 18אני מבקש לקבל ממך כמה פרטים על המבוגרים מגיל . 9
  נתחיל מהמבוגר הצעיר ביותר

  ?מה הקרבה המשפחתית אליך  גיל 

  

  בת זוג/בן .1  לעגל כלפי מטה :הערה למראיין 
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 בת לא נשוי/בן .2  
 בת נשוי/בן .3
 אחות של אחד מבני הזוג/אח .4
 אם של אחד מבני הזוג/אב .5
 בן משפחה אחר .6
  אדם ללא קרבה משפחתית .7

9.1     

9.2     

9.3     

9.4     

9.5     

9.6     

גם ילדים  ( 18-בן זוגך שגילם מתחת ל/האם גרים אתך בבית ילדים שלך או של בת. 10
  ?)מנישואים קודמים

  כן .1
  13עבור לשאלה  לא .2

  מסרב לענות. 77

  ?_________________גרים בבית 18כמה ילדים מתחת לגיל . 11

  מסרב לענות. 77

ברשותך נתחיל מהילד הצעיר . אני מבקש ממך לומר לי מה גילאי הילדים הגרים בבית. 12
  ביותר

  גיל 

   לעגל כלפי מטה :הערה למראיין 

  מסרב לענות. 77

12.1   

12.2   

12.3   

12.4   

12.5   

12.6  

  

  )להקריא תשובות: למראיין(? כיצד אתה מגדיר את עצמך. 13
 14עבור לשאלה יהודי .1
  ערבי מוסלמי .2
  ערבי נוצרי .3
  דרוזי .4
 נוצרי לא ערבי .5
 לא דתי  /אתאיסט )לא להקריא: למראיין( .6
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 _____________אחר .7

  מסרב לענות. 77

 15עבור לשאלה  

  

  )להקריא תשובות: למראיין(האם אתה . 14
  חרדי .1
 דתי .2
  דתי לאומי .3
 דתי-מסורתי .4
  כ דתי"לא כ-מסורתי .5
 חילוני .6

  מסרב לענות. 77

  

  .נעבור לשאלות על השכלה

ובקורס  , בישיבה, כולל לימודים באוניברסיטה? ספר-בבתי כ למדת"כמה שנים בסה. 15
  )לא כולל אולפן: למראיין(שנמשך לפחות שנה 

       שנות לימוד_____ _____ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  18עבור לשאלה )לא למד כלל(שנות לימוד  0אם השיב 

  )     להקריא תשובות: למראיין(? מהו מוסד הלימודים האחרון בו למדת. 16
  )    כותאב/כולל חדר(חטיבת ביניים /ס יסודי"בי .1
 )     שיבה מקצועיתכולל י(חקלאי /ס תיכון במסלול מקצועי"בי .2
 )     עיונית-כולל ישיבה תיכונית(ס תיכון במסלול עיוני "בי .3
 )    חרדית(ישיבה  גדולה  .4
  )    לא במסלול לתואר אקדמי(תיכוני להכשרת מורים וגננות -ס על"בי .5
 )     לא במסלול לתואר אקדמי(תיכוני להנדסאים ולטכנאים -ס על"בי .6
לא במסלול לתואר , לאחיות מוסמכות ס"כגון בי(תיכוני אחר -ס על"בי .7

 )     אקדמי
 מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי      .8
 )     במשך שנה או יותר(השלמת השכלה  .9

 __________ אחר .10

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 ?  מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקבלת. 17
  לא קיבלתי אף תעודה     .1
כולל מי שלמד בתיכון (די או חטיבת ביניים ס יסו"תעודת סיום של בי .2

  )     ולא סיים
 )     שאינה תעודת בגרות(ס תיכון "תעודת סיום של בי .3
 תעודת בגרות     .4



  

 

 206

כגון מורה (שאינה תעודה אקדמית , תיכוני-ס על"תעודת סיום של בי .5
 )     או אחות

 תואר אקדמי או תואר מקביל      .6
 שנות לימוד      12או  11, 10תעודת השלמת השכלה של  .7
 __________     תעודה אחרת .8

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? מהי שפת האם שלך. 18
  21עבור לשאלה עברית .1
  ערבית .2
  רוסית .3
 אמהרית .4
 צרפתית/ספרדית .5
  ________________פרט. אחר .6

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? האם אתה יכול לשוחח שיחה פשוטה בעברית. 19
  מצוין/מאד טוב .1
  טוב .2
  קצת .3
  בכלל לא .4

  )להקריא תשובות(? האם אתה יכול לכתוב מכתב פשוט בעברית. 20
  מצוין/טוב מאד .1
  טוב .2
  קצת .3
  בכלל לא .4

  )        להקריא תשובות(? האם אתה יודע לעבוד על מחשב. 21
 מצוין/טוב מאד .1
 טוב .2
 קצת .3
 בכלל לא .4

  ?     האם יש לך מקצוע. 22
  כן      .1
      25עבור לשאלה  לא    .2

  25עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  25עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  _______________________________ נא תאר בפרוטרוט? מהו מקצועך. 23

  ?האם עבדת אי פעם במקצוע זה. 24
  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76
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  מסרב לענות. 77

  ?האם יש לך רשיון נהיגה. 25
  כן .1
  לא .2

  מסרב לענות. 77

  

  . יו אני מבקש לשמוע האם יש לך קשיים בהשתלבות בעבודה מסיבות של בריאותעכש

מספר שמגבילה אותך מבחינת  ,פיזית או נפשית, בעיה בריאותיתהאם יש לך . 26
       ?שאתה יכול לעבוד ביום השעות

       כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 סוג העבודהשמגבילה אותך מבחינת  ,נפשית פיזית או, בעיה בריאותיתהאם יש לך . 27
       ?שאתה יכול לעשות

      כן .1
       לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

ימים או ( תקופותשבגללה יש  ,פיזית או נפשית, בעיה בריאותיתהאם יש לך . 28
  ?     שבהן אינך יכול לעבוד) שבועות

       כן .1
      לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

מטרים בלי עזרה של אדם אחר או מכשיר  400האם קשה לך ללכת ברגל מרחק של . 29
  ?)המרחק בין שתי תחנות אוטובוס, למשל(

  לא קשה .1
  קשה .2
  לא מסוגל .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?פסיכיאטר/י פסיכולוג"האם אתה מטופל באופן קבוע ע. 30
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

   32עבור לשאלה   26-28על לפחות אחת מהשאלות ' כן'אם השיב 

  34עבור לשאלה אחרת
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לא : למראיין(? ספר לי מהן בעיות הבריאות העיקריות שמגבילות אותך בעבודה . 32
  )אפשר לסמן יותר מבעיה אחת, את התשובות להקריא

  ארתריטיס, בעיות פרקים כמו  ראומטיזם .1
  צוואר כאבי גב או .2
  רגל/ קטוע יד , שיתוק בגפיים, בפרק/ פגיעה בעצם , שבר בגפיים .3
  נשימה\בעית ריאות .4
  בעית שמיעה   .5
  בעית ראייה .6
  בעית לב .7
  היה לי שבץ .8
  לחץ דם גבוה .9

  סוכרת .10
  חרדה/דיכאון .11
  בעיה נפשית .12
  בעיות למידה/לקות למידה .13
 משקל יתר .14
 סרטן  .15
  _________________פרט. אחר  .16

  

יכולתך או הקושי שיש לך בביצוע פעולות גופניות שונות עכשיו אשאל אותך על . 33
  )     להקריא תשובות(

יכול אבל  לא קשה   
 קשה לי

יכול אבל 
קשה לי 
  מאד

לא יכול 
  בכלל

, באיזו מידה קשה לך להתכופף ולקום חזרה  33.1
  ?     למשל כדי להרים משהו קטן מהרצפה

1  

  

2  3  4  

ת חפץ באיזו מידה קשה לך להרים ולשא  33.2
  ?     ג"ק 5במשקל 

1  

  

2  3  4  

באיזו מידה קשה לך לעשות את הפעולות   33.3
למשוך או לדחוף חפץ כגון : הבאות עם הידיים

להרים את שתי הידיים מעל הראש כדי , כסא
 ?     להוריד חפץ ממדף

1  

  

2  3  4  

באיזו מידה קשה לך להרים ולתפוס חפצים   33.4
   ?   קטנים כגון סיכה או מטבע

1 

  

2  3  4  

  

  

  ניסיון תעסוקתי

   

  .אני רוצה לשאול אותך על הנסיון שלך בעבודה, ברשותך
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  ? )כולל( 2007- ל 2002האם עבדת לפחות שלושה חודשים ברציפות בין . 34

  37עבור לשאלה   כן.  1

  לא . 2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? פותהאם עבדת אי פעם לפחות שלושה חודשים ברצי. 35
  כן      .1
 42עבור לשאלה  לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

   ?מה הייתה השנה האחרונה שבה עבדת לפחות שלושה חודשים ברציפות. 36

  ____________שנת 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  42עבור לשאלה   

  )להקריא תשובות(? 2007-ל 2002כ עבדת במהלך חמש השנים בין "כמה שנים בסה. 37
  עד שנה .1
  יותר משנה ועד שנתיים .2
  יותר משנתיים ועד שלוש שנים .3
  יותר משלוש שנים .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?2007האם היית מועסק לפחות שלושה חודשים ברציפות במהלך שנת . 38
  כן .1
   לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? עבודה שנמשכה לפחות שבוע אחד ברציפות הייתה לך 2007האם בדצמבר . 39
מילואים או חופשת , מחלה: כולל מי שנמצא בחופשה בתשלום(כן הייתה לי עבודה  .1

  44עבור לשאלה )לידה
 לא הייתה לי עבודה    .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

, כגון? איזו עבודה בעיקר עשית, 2007- ל 2002בפעם האחרונה שעבדת בין השנים . 40
  _________  ניקיון, תיקון מכשירי טלפון

  ? האם עבדת במשרה מלאה, 2007- ל 2002בפעם האחרונה שעבדת בין השנים . 41
  כן .1
  לא .2
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 43עבור לשאלה  

  ? הייתה לך עבודה שנמשכה לפחות שבוע אחד ברציפות 2007האם בדצמבר . 42
מילואים או חופשת , מחלה: לל מי שנמצא בחופשה בתשלוםכו(כן הייתה לי עבודה  .1

  44עבור לשאלה )לידה
 לא הייתה לי עבודה    .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

ועד היום עבדת לפחות שבוע אחד ברציפות  2007האם בתקופה שחלפה מדצמבר . 43
  ?באותו מקום עבודה

 כן .1
 ) חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  

  עבודה ראשונה

  

   2008בשנת  תמורת שכרספר לי בבקשה על העבודות בהן עבדת 

  

  2008תחילה אני מעוניין לשמוע על העבודה הראשונה בה היית מועסק בשנת 

  

  ?ומתי התחלת לעבוד בעבודה ז. 44

  ______/  ______    ציין חודש ושנה

  שנה         חודש                          

  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

טיפול , כגון ייצור תרופות? מה היתה הפעילות העיקרית של מקום העבודה.  45
                 בקשישים

_______________________________________________________ 

  ניקיון, תיקון מכשירי טלפון, כגון? איזו עבודה בעיקר עשית במקום עבודה זה. 46
_________________________________________________________  

: אומנים יש לציין/למורים: הערה למראיין(?   כמה שעות בשבוע עבדת בעבודה זו. 47
  שעות________ __________) כולל שעות נוספות ושעות הכנה

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? האם במקביל לעבודה זו עבדת בעבודה נוספת. 48
  כן      .1
  50עבור לשאלה  לא .2
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

               שעות___________?כ עבדת בכל העבודות"כמה שעות בשבוע בסה. 49

  לא זוכר/לא יודע. 76

  ענותמסרב ל. 77

  ?  )או יותר(כ עבדת במשרה מלאה "האם  בסה. 50
     52עבור לשאלה כן .1
  לא      .2

     52עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

     52עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ציין רק סיבה אחת  ? לכך שעבדת במשרה חלקית העיקריתמהי הסיבה .  51
  תלא מצאתי עבודה במשרה מלאה או עבודה חלקית נוספ .1
 המעסיק לא יכול היה לתת לי יותר שעות  .2
 או תפקוד פיזיות או נפשיות           /בגלל מגבלות בריאות ו .3
  אני מטפלת בילדים/יש לי ילדים קטנים  .4
 מוגבל     /ת בבן משפחה חולה/אני מטפל .5
 למדתי     /אני לומד .6
  __________     אחר .7

  )     להקריא תשובות(? ממי קבלת את שכרך בעת ההיא בעבודתך העיקרית. 52
  55עבור לשאלה  המעסיק     /מקום העבודה .1
   55עבור לשאלה חברת כוח אדם     .2
 הייתי עצמאי .3
 55עבור לשאלה עובד בעסק משפחתי תמורת שכר .4
 55עבור לשאלה  ____________________  פרט . אחר .5

  55עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  55עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ?2007מה היתה הכנסתך מעבודה בחודש דצמבר . 53

  נטו₪ ___________ /ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? כמה כסף הוצאת בחודש עבור נסיעות לעבודה. 54

  ח"ש______________________        

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 58עבור להוראות לשאלה  

  

  ?2007שבה עבדת בחודש דצמבר  העיקרית שכרך בעבודההיה מה . 55

   )לשעהשכר לחודש או שכר ( 
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אחרת את הנטו , עדיף לציין מה השכר ברוטו לחודש. רצוי למלא את הכל :למראיין(
  ).לציין את השכר לשעה, ואם לא ידוע, לחודש

  אין הכנסה – 0

  ח"ש 19.95=ימום לשעה שכר מינ

ברוטו שכרך היה מה 
  ?בעבודה זו

55.1  

  ______לחודש ₪ כמה 

55.3  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

אם לא יודע סכום ברוטו (
היה מה ) שאל לגבי הנטו

  ? בעבודה זונטו שכרך 

55.2  

  ______לחודש ₪ כמה 

55.4  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

  

  :הבאות האם בעבודה זו נהנית מן ההטבות. 56

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2   כן. 1 קרן פנסיה או קופת גמל    ) א

  לא זוכר/לא יודע. 76 

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2  כן. 1ימי חופשה בתשלום            ) ב

  לא זוכר/לא יודע. 76 

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2 כן . 1  להתשלום עבור ימי מח) ג

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  57המשך לשאלה  ) 48בשאלה  1(אם יש לו עבודה נוספת 

  58עבור לשאלה אחרת

מה היתה הכנסתך מכל העבודות בחודש דצמבר , אמרת שהיתה לך עבודה נוספת. 57
2007 ?  

  נטו₪ _______ ____/ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  

  

  

  

  הוצאות על תחבורה

  ?לקח לך להגיע למקום עבודתך, בדרך כלל, כמה זמן . 58
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 63עבור להוראות לפני שאלה  עבדתי מהבית  .1
 עד חצי שעה .2
 יותר מחצי שעה ועד שעה .3
 יותר משעה ועד שעה וחצי  .4
 יותר משעה וחצי .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם היתה לך הסעה מאורגנת למקום העבודה מטעם המעסיק.  59
  63עבור להוראות לפני שאלה  כן   .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

לא /אם לא יודע: למראיין(? כמה כסף הוצאת בחודש עבור נסיעות לעבודה. 60
  )מסרב לציין זאת בהערה/זוכר

  _________₪  

  לא זוכר/דעלא יו. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם בנוסף לשכר קיבלת החזר הוצאות נסיעה. 61
  כן .1
 63עבור להוראות לפני שאלה  לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

מסרב /לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(? כמה כסף קיבלת כהחזר הוצאות נסיעה. 62
  )לציין זאת בהערה

 ______________₪  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  הוצאות טיפול בילדים 

  63המשך לשאלה  5ילד מתחת לגיל 

  65עבור להוראות לפני שאלה אחרת

צריכה למצוא סידור עבור אחד או יותר מילדייך /האם בגלל שעבדת היית צריך. 63
  ?5הקטנים מתחת לגיל 

  כן .1
  65עבור להוראות לפני שאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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) 5מתחת לגיל (ת ממך לספר לי על המסגרות בהן נמצאו ילדייך הקטנים /אני מבקש. 64
  ועל ההוצאות הכרוכות בכך

  היכן נמצא הילד בשעות בהן את עבדת 64.1  
 עבור לילד הבאבטיפול הורה  .1
עבור לילד אח גדול שומר עליו .2

  הבא
 בטיפול אדם אחר .3
 מעון/משפחתון .4
 הבא עבור לילדלבד בבית .5
 _________.אחר .6

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם זה היה  64.2
  סידור בתשלום

 כן .1
עבור לילד לא .2

 הבא

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

כמה שילמת בחודש עבור  64.3
  סידור זה בלי לקבל החזר

  

  

  ח בחודש"ש________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

       1ילד 

       2לד י

       3ילד 

       4ילד 

       5ילד 

  65המשך לשאלה  5-11ילד בגיל 

  67עבור לשאלה אחרת

עד  5האם בגלל שעבדת היית צריכה למצוא סידור עבור אחד או יותר מילדייך מגיל . 65
  ?ס"לשעות שאחרי הגן או ביה 11

  כן .1
 67עבור לשאלה  לא .2
  67עבור לשאלה  אין לי ילדים בגילאים האלו, לא .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אחרי הגן או , 11עד  5ת ממך לספר לי על המסגרות בהן שהו ילדייך מגיל /אני מבקש. 66
  ועל ההוצאות הכרוכות בכך, ס"ביה

  ס"היכן נמצא הילד אחרי הגן או ביה 66.1  
 עבור לילד הבאבטיפול הורה  .1
עבור לילד אח גדול שומר עליו .2

  הבא
 אחר בטיפול אדם .3
 מועדונית/צהרון .4
 עבור לילד הבאלבד בבית .5
 _________.אחר .6

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם זה היה  66.2
  סידור בתשלום

 כן .1
עבור לילד לא .2

 הבא

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

כמה שילמת בחודש עבור  66.3
  סידור זה בלי לקבל החזר

  

  

  ח בחודש"ש________

  לא זוכר/עלא יוד. 76

  מסרב לענות. 77

  

       1ילד 

       2ילד 
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       3ילד 

       4ילד 

       5ילד 

  

  מוגבל/הוצאות טיפול בבן משפחה חולה

לא ? טיפלת בבן משפחה חולה או מוגבל, 2007האם במקביל לעבודתך בחודש דצמבר . 67
  .12כולל ילדים מתחת לגיל 

  כן .1
  75עבור לשאלה לא .2

  75לשאלה  עבורלא זוכר/לא יודע. 76

  75עבור לשאלה מסרב לענות. 77

אם לא : למראיין(___________ ?מה גילו של בן המשפחה החולה או המוגבל. 68
  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/יודע

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? מה הקרבה המשפחתית שלו אלייך. 69
  בת/בן .1
  נכד .2
  בת זוג/בן .3
  ךבת זוג/הורה שלך או של בן .4
 )דוד, למשל סבא(בן משפחה אחר  .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?איזה סידור היה לך עבור בן המשפחה המוגבל. 70
  71עבור לשאלה  מצאתי סידור בתשלום .1
  בן זוגי מטפל בו .2
  הוא נמצא בטיפול של הילדים הגדולים  .3
  שכן או אדם אחר שומר עליו ללא תשלום , קרוב משפחה אחר .4
 מטפלת מטעם ביטוח לאומי/פליש לו מט .5
 הוא נמצא לבד בבית .6
  __________________פרט . אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 75עבור לשאלה  

  

אם לא : למראיין(ח בחודש"ש?________________כמה שילמת עבור סידור זה. 71
  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/יודע

  לא זוכר/לא יודע. 76

  לענותמסרב . 77
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  ?קיבלתם החזר על הוצאות אלו/האם קיבלת? האם מישהו השתתף בתשלום. 72
  כן .1
  75עבור לשאלה לא .2

  75עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

  75עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?מי השתתף בתשלום. 73
  משרד הרווחה .1
 עמותות .2
 משרד הבטחון .3
 ביטוח לאומי .4
 ______________.אחר .5

אם : למראיין(? וע החודשי במימון הסידור לבן המשפחה החולהמה היה גובה הסי. 74
  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/לא יודע

  בחודש₪ ______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  )     להקריא תשובות(? האם היית מרוצה מעבודתך העיקרית, באופן כללי. 75
  מרוצה מאוד  .1
  מרוצה .2
  לא כל כך מרוצה .3
  צה    בכלל לא מרו .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם אתה עדיין עובד במקום זה. 76
  כן .1
  78עבור לשאלה  לא .2

  78עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ? האם אתה חושש כי תאבד את עבודתך העיקרית בשנה הקרובה. 77
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  81עבור להקדמה לשאלה   42בשאלה  1או  39בשאלה  1תשובה 

  155עבור לשאלה אחרת

  

  )מסרב לציין בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(? מתי הפסקת לעבוד שם. 78

          ________    ______  

  שנה             חודש                           
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  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

  .נא ציין רק את הסיבה העיקרית? מדוע הפסקת לעבוד בעבודה זו. 79
 98עבור לשאלה  מצאתי עבודה אחרת .1
 פוטרתי  .2
 העבודה היתה לזמן מוגבל .3
 עזבתי בגלל השכר הנמוך .4
 או תפקוד פיזיות או נפשיות  /בגלל מגבלות בריאות ו .5
 לא היה לי סידור מתאים לילדים   .6
  __________________________________פרט . אחר .7

  רלא זוכ/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם מצאת עבודה אחרת שבה עבדת לפחות שבוע. 80
 98עבור לשאלה כן .1
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  

  שינויים בעבודה ובהוצאות נלוות

  

ועד היום חלו שינויים בתנאי  2007האם בתקופה שחלפה מדצמבר אני מעוניין לדעת 
  ? העסקתך

  ? במספר השעות השבועיות שאתה עובדאו  בהיקף משרתךהאם חל שינוי . 81
 כן .1
 84עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 האם כיום אתה עובד בעבודה זו יותר שעות או פחות שעות מאשר בחודש דצמבר. 82
2007?  
  יותר שעות .1
  פחות שעות .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אומנים יש /למורים: הערה למראיין(?   כמה שעות בשבוע אתה עובד בעבודה זו. 83
  שעות __________________ ) כולל שעות נוספות ושעות הכנה: לציין
  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? 2007בחודש דצמבר בנוסף לעבודות שהיו לך , ד עבודההאם אתה עובד כיום בעו. 84
  כן      .1
  86עבור לשאלה  לא .2
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  שעות             ________  ?כ אתה עובד בכל העבודות"כמה שעות בשבוע בסה. 85

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?מעבודה חל שינוי בהכנסותיךהאם . 86
  ןכ .1
  88עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם הכנסתך מעבודה גדלה או פחתה בהשוואה להכנסה מעבודה שהיתה לך בחודש . 87
  ?2007דצמבר 

  הכנסתי גדלה .1
  הכנסתי פחתה  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?במקום עבודתךאו בתנאים הסוציאליים להם אתה זכאי  שינוי בהטבותהאם חל . 88
 _____________________________________________פרט. כן .1
 לא .2
  עצמאי  .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  שינויים בהוצאות על תחבורה 

  ?האם חל שינוי בהוצאות שלך על תחבורה למקום העבודה. 89
  כן .1
  92עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 ?ההוצאות על תחבורה עלו או ירדוהאם . 90
  ח לחודש"ש____________עלו ב .1
 ח בחודש"ש_____________ירדו ב .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  ? האם יש לך הסעה מאורגנת למקום העבודה מטעם המרכז. 91
  כן .1
 לא .2
  אני עצמאי .3
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

   שינויים בהוצאות טיפול בילדים

  92המשך לשאלה  12ילד מתחת לגיל 

  95עבור להוראות לשאלה אחרת

  ? האם חל שינוי בהוצאות שלך על טיפול בילדים. 92
  כן .1
  95עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 ?האם ההוצאות שלך על טיפול בילדים עלו או ירדו. 93
  ח לחודש"ש____________עלו ב .1
 ח בחודש"ש_____________ירדו ב .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? האם את מקבלת עזרה כספית או סידור לילדים מטעם מרכז התעסוקה. 94
  כן .1
 לא .2
  לא הלכתי למרכז תעסוקה .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  שינויים בהוצאות על טיפול בבן משפחה חולה או מוגבל

  

לא כולל ילדים ? טיפול בבן משפחה חולה או מוגבל האם חל שינוי בהוצאות שלך על. 95
  .12מתחת לגיל 

  כן .1
 )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  אני לא מטפל בבן משפחה חולה או מוגבל .3

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  

 ?עלו או ירדו, האם ההוצאות על הטיפול בבן המשפחה. 96
  ח לחודש"ש____________עלו ב .1
 ח בחודש"ש_____________ירדו ב .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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  ? ת עזרה כספית על טיפול בבן המשפחה מטעם מרכז התעסוקה/ה מקבל/האם את. 97
  כן .1
 לא .2
  לא הלכתי למרכז תעסוקה .3

  א זוכרל/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה(  

  

  עבודה שנייה

  ? מתי התחלת לעבוד בעבודה זו. 98

  ______/  ______    ציין חודש ושנה

  שנה         חודש                          

  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

טיפול , ייצור תרופות כגון? מה היתה הפעילות העיקרית של מקום העבודה. 99
                 בקשישים

_______________________________________________________ 

  ניקיון, תיקון מכשירי טלפון, כגון? איזו עבודה בעיקר עשית במקום עבודה זה. 100
_________________________________________________________ 

: אומנים יש לציין/למורים: הערה למראיין(?   עבדת בעבודה זוכמה שעות בשבוע . 101
  שעות__________________ ) כולל שעות נוספות ושעות הכנה

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? האם במקביל לעבודה זו עבדת בעבודה נוספת. 102
  כן      .1
  104עבור לשאלה  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

               שעות________  ?כ עבדת בכל העבודות"כמה שעות בשבוע בסה. 103

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?  )או יותר(כ עבדת במשרה מלאה "האם  בסה. 104
      106עבור לשאלה כן .1
  לא      .2

     106עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

      106עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  

  ?   לכך שעבדת במשרה חלקית העיקריתמהי הסיבה . 105
  לא מצאתי עבודה במשרה מלאה או עבודה חלקית נוספת .1
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 המעסיק לא יכול היה לתת לי יותר שעות .2
 או תפקוד פיזיות או נפשיות /בגלל מגבלות בריאות ו .3
  אני מטפלת בילדים/יש לי ילדים קטנים  .4
 מוגבל     /ת בבן משפחה חולה/אני מטפל .5
 למדתי     /אני לומד .6
  __________     אחר .7

  )     להקריא תשובות(? ממי קבלת את שכרך בעת ההיא בעבודתך העיקרית. 106
      108עבור לשאלה המעסיק /מקום העבודה .1
      108עבור לשאלה חברת כוח אדם    .2
 הייתי עצמאי  .3
     108עבור לשאלה עובד בעסק משפחתי תמורת שכר .4
     108עבור לשאלה _______ _____________פרט . אחר .5

      108עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

      108עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?מה היתה הכנסתך החודשית מעבודה. 107

  נטו₪ ___________ /ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 111עבור לשאלה  

   )לחודש או לשעה(? ית בה עבדתהעיקרשכרך בעבודה היה מה . 108

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אחרת את הנטו , עדיף לציין מה השכר ברוטו לחודש. רצוי למלא את הכל :הערה למראיין(
  ).לציין את השכר לשעה, ואם לא ידוע, לחודש

  אין הכנסה –0

  ח"ש 19.95=שכר מינימום לשעה 

  108.1 ?בעבודה זוברוטו מה שכרך 

  ______לחודש ₪ מה כ

108.3  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

אם לא יודע סכום ברוטו (
מה שכרך ) שאל לגבי הנטו

  ? בעבודה זונטו 

108.2  

  ______לחודש ₪ כמה 

108.4  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

  

  

  :האם בעבודה זו נהנית מן ההטבות הבאות. 109

  עובד בעסק משפחתי. א רלוונטיל. 3  לא. 2   כן. 1 קרן פנסיה או קופת גמל    ) א

  לא זוכר/לא יודע. 76

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי . לא רלוונטי. 3  לא. 2  כן. 1 זכאות לימי חופש              ) ב
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  לא זוכר/לא יודע. 76

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2 כן . 1  תשלום עבור ימי מחלה) ג

  לא זוכר/עלא יוד. 76

 מסרב לענות. 77

  110עבור לשאלה  ) 102בשאלה  1(אם יש לו עבודה נוספת 

  111עבור לשאלה אחרת

מה היתה הכנסתך החודשית מכל העבודות בהן , אמרת שהיתה לך עבודה נוספת. 110
  ?עבדת

  נטו₪ ___________ /ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  )     להקריא תשובות(? האם היית מרוצה מעבודתך, ופן כלליבא. 111
  מרוצה מאוד  .1
  מרוצה .2
  לא כל כך מרוצה .3
  בכלל לא מרוצה     .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם אתה עדיין עובד במקום זה. 112
  כן .1
 114עבור לשאלה  לא .2

  114עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ? עבודתך העיקרית בשנה הקרובה האם אתה חושש כי תאבד את. 113
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 137עבור להוראות לפני שאלה    

  )מסרב לציין בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(? מתי הפסקת לעבוד שם. 114

          ________    ______  

  שנה             חודש                           

  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

  .נא ציין רק את הסיבה העיקרית? מדוע הפסקת לעבוד בעבודה זו. 115
  117עבור לשאלה   מצאתי עבודה אחרת .1
 פוטרתי  .2
 העבודה היתה לזמן מוגבל .3
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 עזבתי בגלל השכר הנמוך .4
 או תפקוד פיזיות או נפשיות  /בגלל מגבלות בריאות ו .5
  לא היה לי סידור מתאים לילדים   .6
  __________________________________פרט . אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם מצאת עבודה אחרת שבה עבדת לפחות שבוע. 116
  כן .1
  )חיפוש עבודה( 155לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155לשאלה  מסרב לענות. 77

  

  עבודה שלישית

  )מסרב לציין בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(? מתי התחלת לעבוד בעבודה זו. 117

  ______/  ______    ציין חודש ושנה

  שנה         חודש                          

  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

ול טיפ, כגון ייצור תרופות? מה היתה הפעילות העיקרית של מקום העבודה. 118
                 בקשישים

_______________________________________________________ 

  ניקיון, תיקון מכשירי טלפון, כגון? איזו עבודה בעיקר עשית במקום עבודה זה. 119
_________________________________________________________ 

: אומנים יש לציין/למורים: הערה למראיין(?   כמה שעות בשבוע עבדת בעבודה זו. 120
  שעות__________________ ) כולל שעות נוספות ושעות הכנה

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? האם במקביל לעבודה זו עבדת בעבודה נוספת. 121
  כן      .1
  123עבור לשאלה  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  שעות             ________      ?כ עבדת בכל העבודות"סהכמה שעות בשבוע ב. 122

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  ?  )או יותר(כ עבדת במשרה מלאה "האם  בסה. 123
     125עבור לשאלה כן .1
  לא      .2



  

 

 224

     125עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

     125עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?   לכך שעבדת במשרה חלקית תהעיקרימהי הסיבה . 124
  לא מצאתי עבודה במשרה מלאה או עבודה חלקית נוספת .1
 המעסיק לא יכול היה לתת לי יותר שעות .2
 או תפקוד פיזיות או נפשיות /בגלל מגבלות בריאות ו .3
  אני מטפלת בילדים /יש לי ילדים קטנים .4
 מוגבל     /ת בבן משפחה חולה/אני מטפל .5
 למדתי     /אני לומד .6
  _________     _אחר .7

  )     להקריא תשובות(? ממי קבלת את שכרך בעת ההיא בעבודתך העיקרית. 125

      127עבור לשאלה המעסיק /מקום העבודה. 1

       127עבור לשאלה חברת כוח אדם   . 2

  הייתי עצמאי . 3

     127עבור לשאלה עובד בעסק משפחתי תמורת שכר. 4

     127עבור לשאלה _______ _____________פרט . אחר. 5

      127עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

      127עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?מה היתה הכנסתך החודשית מעבודה. 126

  נטו₪ ___________ /ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 130עבור לשאלה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )לחודש או לשעה(? העיקרית בה עבדתעבודה שכרך בהיה מה . 127

  לא זוכר/לא יודע. 76
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  מסרב לענות. 77

אחרת את הנטו , עדיף לציין מה השכר ברוטו לחודש. רצוי למלא את הכל :הערה למראיין(
  ).לציין את השכר לשעה, ואם לא ידוע, לחודש

  אין הכנסה –0

  ח"ש 19.95=שכר מינימום לשעה 

  127.1 ?זובעבודה ברוטו מה שכרך 

  ______לחודש ₪ כמה 

127.3  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

אם לא יודע סכום ברוטו (
מה שכרך ) שאל לגבי הנטו

  ? בעבודה זונטו 

127.2  

  ______לחודש ₪ כמה 

127.4  

  ______לשעה ₪ כמה ) או(

  

  :האם בעבודה זו נהנית מן ההטבות הבאות. 128

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2   כן. 1 קרן פנסיה או קופת גמל    ) א

  לא זוכר/לא יודע. 76

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי . לא רלוונטי. 3  לא. 2  כן. 1 זכאות לימי חופש              ) ב

  לא זוכר/לא יודע. 76

 מסרב לענות. 77

  עובד בעסק משפחתי. לא רלוונטי. 3  לא. 2 כן . 1  תשלום עבור ימי מחלה) ג

  לא זוכר/לא יודע. 76

 מסרב לענות. 77

  

  129עבור לשאלה  ) 121בשאלה  1(אם יש לו עבודה נוספת 

  130עבור לשאלה אחרת

מה היתה הכנסתך החודשית מכל העבודות בהן , אמרת שהיתה לך עבודה נוספת. 129
  ?עבדת

  נטו₪ ___________ /ברוטו₪ ___________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  נותמסרב לע. 77

  )     להקריא תשובות(? האם היית מרוצה מעבודתך, באופן כללי. 130
  מרוצה מאוד  .1
  מרוצה .2
  לא כל כך מרוצה .3
  בכלל לא מרוצה     .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם אתה עדיין עובד במקום זה. 131
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  כן .1
  133עבור לשאלה  לא .2

  133עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  133עבור לשאלה  ותמסרב לענ. 77

  ? האם אתה חושש כי תאבד את עבודתך העיקרית בשנה הקרובה. 132
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 137עבור להוראות לפני שאלה 

  )מסרב לציין בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(? מתי הפסקת לעבוד שם. 133

          ________    ______  

  שנה             חודש                           

  מסרב לענות/לא זוכר/לא יודע. 0111

  .נא ציין רק את הסיבה העיקרית? מדוע הפסקת לעבוד בעבודה זו. 134
  129עבור לשאלה  מצאתי עבודה אחרת  .1
 פוטרתי  .2
 העבודה היתה לזמן מוגבל .3
 עזבתי בגלל השכר הנמוך .4
 ות או נפשיות  או תפקוד פיזי/בגלל מגבלות בריאות ו .5
  לא היה לי סידור מתאים לילדים   .6
  __________________________________פרט . אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם מצאת עבודה אחרת שבה עבדת לפחות שבוע. 135
  כן .1
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ?האם אתה עדיין עובד במקום זה. 136
  כן .1
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה   לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  הוצאות על תחבורה

  

המשך  ) 125בשאלה  3או תשובה  106בשאלה  3תשובה (אם המרואיין עובד כעצמאי 
  137בשאלה 
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   138עבור לשאלה אחרת

לא /אם לא יודע: למראיין(? כמה כסף בחודש אתה מוציא על נסיעות לעבודה. 137
  )מסרב לציין זאת בהערה/זוכר

  ח "ש________________________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 143עבור להוראות לפני שאלה   

  ?דתךלוקח לך להגיע למקום עבו, בדרך כלל, כמה זמן . 138
 143עבור להוראות לפני שאלה  אני עובד מהבית .1
 עד חצי שעה .2
 יותר מחצי שעה ועד שעה .3
 יותר משעה ועד שעה וחצי  .4
 יותר משעה וחצי .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם יש לך הסעה מאורגנת למקום העבודה מטעם המעסיק או מרכז התעסוקה.  139
  143עבור להוראות לפני שאלה  כן  .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?כמה כסף אתה מוציא בחודש עבור נסיעות לעבודה. 140

  _________₪  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם בנוסף לשכר אתה מקבל החזר הוצאות נסיעה. 141
  כן .1
  143עבור להוראות לפני שאלה  לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?כמה כסף אתה מקבל כהחזר הוצאות נסיעה. 142

 ______________₪  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  הוצאות טיפול בילדים

  

  143המשך לשאלה   5ילד מתחת לגיל 
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  145עבור להוראות לפני שאלה אחרת

האם בשל יציאתך לעבודה היית צריכה למצוא סידור שלא היה לך קודם עבור אחד . 143
  ? 5ו יותר מילדייך הקטנים מתחת לגיל א

  כן .1
 145עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

מתחת לגיל (ת ממך לספר לי על המסגרות בהן נמצאים ילדייך הקטנים /אני מבקש. 144
  ועל ההוצאות הכרוכות בכך) 5

  היכן נמצא הילד בשעות בהן את עובדת 144.1  
 הבא עבור לילדבטיפול הורה .1
  עבור לילד הבאאח גדול שומר עליו .2
 בטיפול אדם אחר .3
 מעון/משפחתון .4
 במסגרת מטעם המרכז .5
 עבור לילד הבאלבד בבית .6
 _________.אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם זה סידור  144.2
  בתשלום

 כן .1
עבור לא .2

 לילד הבא

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

כמה את משלמת  144.3
בחודש עבור סידור זה בלי 

  לקבל החזר

  

  ח בחודש"ש________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

       1ילד 

       2ילד 

       3ילד 

       4ילד 

       5ילד 

  

  145המשך לשאלה   5-11ילד בגיל 

  1470עבור לשאלה אחרת

דם עבור אחד האם בשל יציאתך לעבודה היית צריכה למצוא סידור שלא היה לך קו. 145
  ? 11עד  5או יותר מילדייך מגיל 

  כן .1
  147עבור לשאלה  לא .2
 147עבור לשאלה  אין לי ילדים בגילאים אלו. לא .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

אחרי  11עד  5ת ממך לספר לי על המסגרות בהן נמצאים ילדייך מגיל /אני מבקש. 146
  בכךועל ההוצאות הכרוכות , ס"הגן או ביה

  ס"היכן נמצא הילד אחרי הגן או ביה 146.1  
 עבור לילד הבאבטיפול הורה  .1

האם זה סידור  146.2
  בתשלום

כמה את משלמת  146.3
בחודש עבור סידור זה בלי 
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  עבור לילד הבאאח גדול שומר עליו .2
 בטיפול אדם אחר .3
 מועדונית/צהרון .4
 במסגרת מטעם מרכז התעסוקה .5
 עבור לילד הבאלבד בבית .6
 _________.אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

 כן .1
עבור לילד לא .2

 הבא

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  לקבל החזר

  

  ח בחודש"ש________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

       1ילד 

       2ילד 

       3ילד 

       4ילד 

       5ילד 

  

  

  מוגבל/הוצאות טיפול בבן משפחה חולה

  

לא כולל , האם טיפלת בבן משפחה חולה או מוגבל לפני שיצאת לעבודתך האחרונה. 147
  ?12ילדים מתחת לגיל 

  כן .1
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ?ו המוגבלמה גילו של בן המשפחה החולה א. 148

  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(___________   

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? מה הקרבה המשפחתית שלו אלייך. 149
  בת/בן .1
  נכד .2
  בת זוג/בן .3
 בת זוגך/הורה שלך או של בן .4
  ) דוד, למשל סבא(בן משפחה אחר  .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?ת עם בן המשפחה המוגבל/איך הסתדר, בעקבות יציאתך לעבודה. 150
 151עבור לשאלה  מצאתי סידור בתשלום .1
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  בן זוגי מטפל בו .2
  הוא נמצא בטיפול של הילדים הגדולים  .3
  שכן או אדם אחר שומר עליו ללא תשלום , קרוב משפחה אחר .4
 מטפלת מטעם ביטוח לאומי/יש לו מטפל .5
  הוא נמצא לבד בבית  .6
  __________________פרט . אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה(  

ח "ש?________________משלמת עבור סידור זה/ה משלם/כמה את. 151
  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(בחודש

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?ת החזר על הוצאות אלו/ה מקבל/האם את? תתף בתשלוםהאם מישהו מש. 152
  כן .1
  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא .2

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  )חיפוש עבודה( 155עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ?מי משתתף בתשלום. 153
  משרד העבודה או משרד הרווחה .1
 עמותות .2
 מרכז התעסוקה .3
 ומיביטוח לא .4
 ______________.אחר .5

  ?מה הוא גובה הסיוע החודשי במימון הסידור לבן המשפחה החולה. 154

  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(בחודש ₪ ______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  חיפוש עבודה
  

שנמשכו פחות ועד היום עבדת בעבודות  2007האם בתקופה שחלפה מדצמבר . 155
  ?משבוע אחד ברציפות

  155.1עבור לשאלה כן .1
  לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 155עבור להקדמה לפני שאלה  
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  ?________________בכמה עבודות כאלו עבדת 155.1

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  .עכשיו אשאל אותך מספר שאלות בנושא חיפוש עבודה

  

, כלומר? אתה חפשת עבודה באופן פעיל, השבועות האחרונים 4מהלך האם ב. 155.2
  '?שאלת חברים על הצעות עבודה וכד, שלחת קורות חיים או טלפנת למעסיקים

 כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?ועד עתה 2007בכמה ראיונות עבודה היית מחודש דצמבר . 156
  לא הייתי בראיונות עבודה .1
  תראיונו 2-1 .2
  ראיונות 5-3 .3
4. 10-6   
  10-יותר מ .5
  לא יודע כמה, הייתי בראיונות עבודה )לא להקריא( .6

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  157המשך בשאלה  )155בשאלה  2תשובה (אם לא חיפש עבודה 

   158עבור לשאלה אחרת 

  

ה נא ציין רק את הסיב? מדוע לא חיפשת עבודה בארבעת השבועות האחרונים.  157
  .העיקרית

 )פרק הכנסות( 159עבור לשאלה לא מעוניין לעבוד יותר שעות/אני עובד  .1
 אני לא יכול בגלל בעיות בריאות או תפקוד פיזיות או נפשיות  .2
 אני מטפלת בילדי הקטנים .3
 אני מטפל בבן משפחה חולה או מוגבל  .4
 הכשרה    /לימודים .5
 לא מעוניין לעבוד .6
 לל גילי הגבוהמעסיקים לא רוצים להעסיק אותי בג .7
 אני נמצא בשלבים של הקמת עסק .8
 התייאשתי מלנסות למצוא עבודה .9

 ________________________________פרט . אחר .10

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?שהיקשה עלייך להשתלב בעבודה מתאימה ויציבה/מה הדבר העיקרי שמקשה. 158
 בעיות בריאות או תפקוד פיזיות או נפשיות .1
 י מטפלת בילדי הקטניםאנ .2
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 אני מטפל בבן משפחה חולה או מוגבל .3
 אין לי נסיון .4
 אין לי מקצוע .5
 השכלה/חסרה לי הכשרה .6
 כי העברית שלי לא מספיק טובה .7
 מעסיקים לא רוצים להעסיק אותי בגלל גילי הגבוה .8
 יש רק עבודות בשכר נמוך .9

 אין עבודה באזור מגוריי .10
 בן זוגי מתנגד לכך .11
  ______________פרט. אחר .12

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

III .הכנסות  
  

בת זוגך בחודש /עכשיו אני מבקש לשאול אותך מה היו מקורות ההכנסה שלך ושל בן
  .והאם חל שינוי במקורות ההכנסה מאז ועד היום  2007דצמבר 

  הכנסה שלך מעבודה. 159

  

  בת זוגך/הכנסות ממקורות אחרים שלך ושל בן. 160

  4טור   3טור   2טור   1טור   

הכנסה 
שלך 
 מעבודה

האם , קשהתזכיר לי בב
היתה   2007בחודש דצמבר 

  ?לך עבודה

  כן . 1

  3עבור לטור  לא . 2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

מה היתה ההכנסה 
שקיבלת ממקור   נטו
  ? זה

  ח"ש________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  

  ?האם אתה עובד כיום

  

  כן . 1

עבור לשורה לא . 2
  הבאה

  זוכרלא /לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  נטומה ההכנסה 
שקיבלתם ממקור זה 

  ? בחודש האחרון

  ח"ש________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  4טור   3טור   2טור   1טור   

  מקור הכנסה

האם הייתה 
לכם הכנסה 
ממקור זה  

בחודש דצמבר 
2007  ?  

  כן. 1

עבור  לא . 2
  3לטור 

מה היתה 
  נטוההכנסה 

שקיבלתם 
ממקור זה   

בחודש דצמבר 
2007  

לא . 76
  לא זוכר/יודע

מסרב . 77

האם בתקופה שחלפה 
  2007מחודש דצמבר 

ועד היום השתנתה 
  ?ההכנסה ממקור זה

  

  כן. 1

עבור לשורה לא . 2
  הבאה

  נטומה ההכנסה 
שקיבלתם 
ממקור זה 

  בחודש האחרון

  

לא /לא יודע.76
  זוכר

מסרב .77
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  161המשך לשאלה   5בשאלה  1>+ זוג  או 5בשאלה  0>+יחיד 

   162עבור לשאלה  אחרת

  

לא . 76
  לא זוכר/יודע

מסרב . 77
  לענות

  לענות

  

  

  

  לא זוכר/דעלא יו. 76

  מסרב לענות. 77

  

  לענות

  

  

  

  

בת /הכנסה מעבודה של בן. 1
  הזוג

        

קצבת ילדים מהביטוח . 2
סך הקצבאות עבור כל (הלאומי 

  )הילדים

        

         קצבת נכות שלך. 3

          גבת הזו/קצבת נכות של בן . 4

          קצבת נכות של ילד. 5

קצבאות אחרות של ביטוח . 6
נפגעי , שארים, מזונות(לאומי 
דמי , נפגעי עבודה, איבה

  )אבטלה

        

הכנסה ממקורות אחרים כגון  . 7
, פנסיה, מזונות מהבעל לשעבר

קצבה חודשית ממשרד 
מהשכרת דירה או , הביטחון
הכנסות מריבית , חדר

יוע בשכר לא כולל ס: למראיין(
  )דירה ממשרד הבינוי והשיכון

        

תמיכה כספית קבועה מבן . 8
  משפחה

        

הכנסות של אנשים 
 18אחרים בני 

, ומעלה מלבד בן זוגך
 החיים במשק הבית

  1טור 

האם יש לו הכנסה 
ביטוח מ, מעבודה
מפנסיה או , לאומי

  2טור 

  מה מקורות

  ?ההכנסה שלו

  )אפשר לסמן יותר מתשובה אחת(

  3טור 

מה סכום ההכנסה שלו מכל 
  ?המקורות  ביחד
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  אחרים בבית מלבד בן זוגך  אני מבקש לשמוע על הכנסות של המבוגרים ה. 161

  

  ?האם קיבלת גמלת הבטחת הכנסה בחודש האחרון.  162
  כן .1
 164עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ח"ש?__________________מה היה סכום הגמלה שקיבלת. 163

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  165עבור לשאלה  

  ? המדוע לא קיבלת גמל. 164
 בן זוגי מעבודה היו גבוהות מדי   /לא הייתי זכאי כי ההכנסות שלי ושל בת .1
  )רכב, למשל לימודים(לא הייתי זכאי מסיבות אחרות  .2
  עברתי לקצבה אחרת .3
 החלטתי לוותר על הגמלה .4
  )טעות בדיווח, האישורים אבדו, למשל(סיבות בירוקרטיות  .5
  166עבור לשאלה חודשיים/שללו לי את הגמלה לחודש .6
 __________________________________פרט . אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?ממקור אחר 

  כן. 1

עבור לבן  לא . 2
  משפחה הבא

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  

  עבודה. 1

  קצבת הבטחת הכנסה. 2

  קצבת נכות. 3

  קצבת זקנה. 4

  קצבאות אחרות מביטוח לאומי. 5

  פנסיה. 6

  ________פרט. אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  ח"ש_____________

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

        1בן משפחה 

        2בן משפחה 

        3בן משפחה 

        4בן משפחה 
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ועד היום קרה ששללו לך את גמלת הבטחת  2007האם בתקופה שחלפה מדצמבר . 165
  ?הכנסה

  כן .1
  180עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76 

  מסרב לענות. 77

  ?_____________ועד היום 2007כמה פעמים שללו לך את הגמלה מדצמבר . 166

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?מדוע שללו לך את הגמלה. 167
  בגלל היעדרות  .1
  בגלל שסרבתי להצעת עבודה .2
  בגלל אי שיתוף פעולה .3
  בגלל שסרבתי למסור מסמכים או מסרתי אותם באיחור .4
  זוגי -בגלל התנהגות של בן .5
  ______________פרט. אחר .6

  זוכרלא /לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

עבור  'לא'השיב  3ובטור  1בטור  160בשאלה  וגם' לא'השיב  3בטור  159אם בשאלה 
  168לשאלה 

  169עבור לשאלה  אחרת

. בת זוגך הכנסות מעבודה/אמרת שבחודש האחרון לא קיבלת גמלה וגם לא היו לך או לבן. 168
אפשר לסמן יותר מתשובה . ובותלהקריא תש לא: למראיין(? איך הסתדרת מבחינה כלכלית

  )אחת
  בן זוגי עבד בעבודות מזדמנות/עבדתי בעבודות מזדמנות .1
  נעזרתי בבני משפחה .2
  חברים/ הלוואות מאנשים פרטיים  .3
  מכרתי רכוש .4
  שחררתי קופת גמל/שברתי תכנית חסכון/חסכונות .5
  חים"או גמ/קיבלתי עזרה מעמותות ו .6
  קיבלתי עזרה מלשכת הרווחה .7
  דרפט בבנקהגדלתי את האובר .8
  קיבלתי ארוחות או חבילות מזון מבתי תמחוי .9

  _____________אחרת פרט .10

  

 170עבור לשאלה  

אמור . אקריא לך רשימה של מקורות הכנסה אפשריים פרט להכנסה מעבודה ומגמלאות. 169
  .לא/ולסמן לגבי כל אחת כן להקריא תשובות: למראיין(? לי האם בחודש האחרון נעזרתם בהם

  ודות מזדמנותעבדתי בעב .1
  נעזרתי בבני משפחה .2
  חברים/ הלוואות מאנשים פרטיים  .3
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  מכרתי רכוש .4
  שחררתי קופת גמל/שברתי תכנית חסכון/חסכונות .5
  חים"או גמ/קיבלתי עזרה מעמותות ו .6
  קיבלתי עזרה מלשכת הרווחה .7
  הגדלתי את האוברדרפט בבנק .8
  קיבלתי ארוחות או חבילות מזון מבתי תמחוי .9

  _____________אחרץ פרט .10

  

  דיור

  ):     להקריא תשובות(האם הדירה שבה אתה גר היא  . 170
   178עבור לשאלה בבעלותך או בבעלות בן זוגך .1
 178עבור לשאלה בבעלות ההורים שלך או בבעלות ההורים של בן הזוג .2
  בבעלות קרוב משפחה אחר .3
   הוסטל, משרד הקליטה, בדיור ציבורי  כגון עמידר  .4
  ת    בשכירות פרטית או ציבורי .5
  בדמי מפתח .6
 במרכז קליטה  .7
 דר רחוב .8
 ______________ אחר  .9

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?)בשקלים( 2007מהו גובה שכר הדירה שאתה שילמת בחודש דצמבר . 171

  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין( 
  174עבור לשאלה לא שילמתי   .1
2.  __________ ₪  

  לא זוכר/ודעלא י. 76

  מסרב לענות. 77

  ?     האם קבלת סיוע בשכר דירה. 172
    כן      .1
 174עבור לשאלה לא    .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אם לא : למראיין(ח בחודש"ש?__________מה היה גובה הסיוע בשכר דירה. 173
  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/יודע

  לא זוכר/לא יודע. 76

  סרב לענותמ. 77

  ?האם במהלך שבעת החודשים שחלפו חל שינוי בשכר הדירה שאתה משלם. 174
  כן .1
  176עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76  
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  מסרב לענות. 77

  )בשקלים(?  מהו גובה שכר הדירה ששלמת בחודש האחרון. 175

  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין( 

 __________ ₪  

  לא זוכר/לא יודע .76

  מסרב לענות. 77

  ?     האם כיום אתה מקבל סיוע בשכר דירה . 176
    כן      .1
 180עבור לשאלה לא    .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

ח "ש?__________מה היה גובה הסיוע בשכר דירה שקיבלת בחודש האחרון. 177
  )ערהמסרב לציין זאת בה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 180עבור לשאלה  

  ?האם אתה משלם משכנתא חודשית. 178
  כן .1
 180עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ח"ש?___________מה גובה המשכנתא שאתה משלם בחודש. 179

  )מסרב לציין זאת בהערה/לא זוכר/אם לא יודע: למראיין(

  לא זוכר/ודעלא י. 76

  מסרב לענות. 77

 

IV .השתתפות במרכז או בשירות התעסוקה  

  

ואם , עכשיו אני מבקש לשמוע ממך האם בקרת במרכז התעסוקה או בשירות התעסוקה
  ?מה עשית שם, כן

, אגם, אמין(האם במהלך שבעת החודשים האחרונים הלכת למרכז התעסוקה . 180
 ?אחתלפחות פעם )  או ויסקונסין IWS, נס'אג

  184עבור להוראות לפני שאלה כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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האם במהלך שבעת החודשים האחרונים הלכת ללשכת התעסוקה לפחות פעם . 181
  ?אחת
  184עבור להוראות לפני שאלה כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?רות התעסוקהמדוע לא הלכת אף פעם למרכז התעסוקה או לש. 182
 184עבור להוראות לפני שאלה הייתי במרכז .1
 184עבור להוראות לפני שאלה הייתי בלשכת התעסוקה .2
/ נרקומן/ילד בן פחות משנתיים/בן משפחה חולה/מחלה(לא הייתי חייב להתייצב  .3

  )במעצר
 מצאתי עבודה ולא הייתי זקוק לגמלת הבטחת הכנסה .4
 183ור לשאלה עבהחלטתי לוותר על גמלת הבטחת הכנסה .5
 בת זוגי היו גבוהות /לא הייתי זכאי כי ההכנסות שלי ושן בן .6
למשל (תביעתי נדחתה מסיבות אחרות /לא הייתי זכאי לגמלת הבטחת הכנסה .7

 ) רכב, לימודים
 קבלתי קצבה אחרת .8
  _______________________________________פרט . אחר .9

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 265שאלה עבור ל   

  ?מה הסיבה העיקרית שבגללה החלטת לוותר על הגמלה.  183
 בגלל מגבלות בריאות .1
 משום שסכום הגמלה נמוך .2
 כי ממילא המרכז לא מצא לי עבודה .3
 סדנאות ששולחים אותי/כי אני לא מוכן להשתתף בקורסים .4
 כי המרכז לא נתן לי סיוע בטיפול בילדים .5
 כי אני רוצה לגדל את הילדים בעצמי .6
 מוגבל/י אני מטפל בבן משפחה חולהכ .7
 אעבוד/משפחה לא רוצה שאני אלך למרכז/כי בן זוגי .8
 _______________ אחר .9

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  265עבור לשאלה   

  

  

  

  השתתפות במרכז

עבור לשאלה )0ספרה אחרונה במספר נדגם היא (אם המרואיין שייך לקבוצת הניסוי 
184   
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  229עבור לשאלה )0- אחרונה במספר נדגם שונה מ ספרה(אחרת 

  ?באיזו עיר היה מרכז התעסוקה אליו הלכת. 184
  אשקלון .1
  שדרות .2
  ירושלים .3
  חדרה .4
  נתניה .5
  נצרת .6
 נצרת עילית .7
  ________________פרט. אחר .8

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?2007האם המשכת ללכת למרכז התעסוקה גם אחרי דצמבר . 185
  188לשאלה  עבורכן .1
  לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?מדוע הפסקת ללכת למרכז התעסוקה. 186
 עבדתי ולא הייתי צריך להשתתף בפעילות/ כי אני עובד .1
 בת זוגי היו גבוהות /לא הייתי זכאי כי ההכנסות שלי ושל בן .2
 )רכב, למשל לימודים(לא הייתי זכאי מסיבות אחרות  .3
 187עבור לשאלה מלההחלטתי לוותר על הג .4
 קבלתי קצבה אחרת .5
ילד בן פחות /בן משפחה חולה/מחלה(לא הייתי חייב להתייצב  .6

  )במעצר/נרקומן/משנתיים
 229עבור לשאלה התחלתי להתייצב בלשכת התעסוקה  .7
 מרכז התעסוקה סגור .8
 עברתי דירה לאזור אחר שלא נכלל בתכנית .9

 _____________אחר .10

  לא זוכר/לא יודע. 76

  לענות מסרב. 77

  265עבור לשאלה   

  ?מה הסיבה העיקרית שבגללה החלטת לוותר על הגמלה.  187
 בגלל מגבלות בריאות .1
 משום שסכום הגמלה נמוך .2
 כי ממילא המרכז לא מצא לי עבודה .3
 סדנאות ששולחים אותי/כי אני לא מוכן להשתתף בקורסים .4
 כי המרכז לא נתן לי סיוע בטיפול בילדים .5
 הילדים בעצמי כי אני רוצה לגדל את .6
 מוגבל/כי אני מטפל בבן משפחה חולה .7
 אעבוד/משפחה לא רוצה שאני אלך למרכז/כי בן זוגי .8
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 _______________ אחר .9

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

   265עבור לשאלה   

  ?אורינטציה באופן אישי או קבוצתי שבה הסבירו על התכנית/האם עברת הדרכה. 188
  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/עלא יוד. 76

  מסרב לענות. 77

מתכנן יעדים (האם נפגשת באופן אישי או בקבוצה עם יועץ תעסוקתי של המרכז . 189
  )להקריא תשובות(? )מנהל תיק/תעסוקתי

 באופן אישי, כן .1
  רק במסגרת קבוצתית, כן .2
 לא נפגשתי .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

פסיכולוג , רופא: מקצועית הכוללת ידי ועדה-האם הופנית למיון מקצועי על. 190
  ? תעסוקתי ועובד סוציאלי

  כן .1
 193עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם נשלחת לאבחון מקצועי תעסוקתי או אבחון רפואי. 191

  כן. 1

  לא . 2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

שבוע היית צריך לבוא לכמה שעות ב, לאחר המיון בועדה המקצועית. 192
  שעות שבועיות ?_________למרכז

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם במהלך ארבעת השבועות האחרונים הלכת למרכז או השתתפת בפעילות . 193
  ?מטעם המרכז מחוצה לו

  195עבור לשאלה  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?__________הלכת למרכז או השתתפת בפעילות מטעמו מה היה החודש האחרון בו. 194
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?כמה פעמים בשבוע היית צריך ללכת למרכז. 195
  חמש פעמים בשבוע/כל יום .1
  פעמים בשבוע 2-4 .2
  פעם אחת בשבוע .3
  197עבור לשאלה פחות מפעם בשבוע/פעם בחודש .4
  197עבור לשאלה לא הייתי צריך ללכת למרכז .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

כמה שעות בשבוע היית במרכז או השתתפת בפעילות מטעמו בשבוע האחרון . 196
  שעות בשבוע?________שהלכת

  197המשך לשאלה   לא זוכר/לא יודע. 76

  197המשך לשאלה   מסרב לענות. 77

   197המשך לשאלה   שעות 30-אם ענה פחות מ

 199עבור להוראות לפני שאלה ו יותרשעות א 30אם ענה 

שעות שבועיות או שלא היית צריך ללכת  30- מה הסיבה שבגללה השתתפת פחות מ. 197
  ?למרכז

 עבדתי ולא הייתי צריך להשתתף בפעילות/ כי אני עובד .1
 198עבור לשאלה 45-כי אני בן למעלה מ .2
 המתנתי לאבחון מקצועי/כי אני ממתין .3
 12גיל ילדים מתחת ל 5כי יש לי  .4
 5כי אני הורה יחיד לילד מתחת לגיל  .5
 כושר עבודה-נקבע לי אי .6
 כי כך נקבע לי בועדת הפחתת שעות .7
 כי כך נקבע לי בועדת חריגים .8
 )ותק בהבטחת הכנסה, מוגבלויות רפואיות, אקדמאים, עולים(אני ממתין למסלול  .9

 כי כך נקבע לי במרכז .10
 הייתי בקורס מטעם משרד העבודה .11
 _____________אחר .12

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  198המשך לשאלה  197בשאלה  2אם השיב 

  198דלג להוראות אחרי שאלה אחרת

  ?האם חתמת על טופס של משתתף מבחירה. 198
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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  201עבור לשאלה  193בשאלה ' כן'אם השיב 

  199 עבור לשאלה193בשאלה ' לא'אם השיב 

  199עבור לשאלה 193בשאלה ' מסרב לענות'או ' לא זוכר/לא יודע'אם השיב 

  ?מדוע הפסקת ללכת למרכז התעסוקה. 199
 עבדתי ולא הייתי צריך להשתתף בפעילות/  כי אני עובד .1
 בת זוגי היו גבוהות /לא הייתי זכאי כי ההכנסות שלי ושל בן .2
 לא הייתי זכאי מסיבות אחרות .3
 קיבלתי שלילה .4
 200עבור לשאלה לטתי לוותר על הגמלההח .5
 קבלתי קצבה אחרת .6
ילד בן פחות /בן משפחה חולה/מחלה(לא הייתי חייב להתייצב  .7

  )במעצר/נרקומן/משנתיים
 229עבור לשאלה התחלתי להתייצב בלשכת התעסוקה  .8
 מרכז התעסוקה נסגר .9

 עברתי דירה לאזור אחר שלא נכלל בתכנית .10
 _____________אחר .11

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 201עבור לשאלה  

  ?מה הסיבה העיקרית שבגללה החלטת לוותר על הגמלה.  200
 לא יכול לעמוד בדרישות המרכז בגלל מגבלות בריאות .1
 משום שסכום הגמלה נמוך .2
 כי ממילא המרכז לא מצא לי עבודה .3
 כי אני לא מסוגל למלא את דרישות המרכז .4
 סדנאות ששולחים אותי/םכי אני לא מוכן להשתתף בקורסי .5
 כי המרכז לא נתן לי סיוע בטיפול בילדים .6
 אני רוצה לגדל את הילדים בעצמי .7
 מוגבל/כי אני מטפל בבן משפחה חולה .8
 אעבוד/משפחה לא רוצה שאני אלך למרכז/כי בן זוגי .9

 _______________ אחר .10

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

או מה עשית במסגרת הפעילות במרכז , שההייתי רוצה לשמוע מה אתה עו. 201
  )להקריא את הסעיפים(מאז שהתחלת לבקר בו , בתוך המרכז או מחוצה לו, התעסוקה

האם השתתפת מאז   סוג הפעילות
  ?שהתחלת לבקר במרכז

  כן     .1
 לא   .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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    מנהל התיק כל כמה זמן/פגישות אישיות עם היועץ  201.1

כתיבת קורות , כולל הכנה לריאיון עבודה(קורס לחיפוש עבודה   201.2
  ")שער לעבודה(", הכנה לעבודה, כישורי חיים) חיים

  

    חיפוש עבודה עצמאי   201.3

    שירות בקהילה  201.4

    שיקום תעסוקתי   201.5

הכרת , השלמת השכלה, אנגלית, )אולפן(עברית , למשל, קורס עיוני  201.6
  כישורי מחשב בסיסיים/בהמחש

  

טכנאי (מחשבים : למשל, הכשרה מקצועית/קורס ללימוד מקצוע  201.7
PC ( ,תפירה, מזכירות, חיווט והלחמה, טבחות, יזמות עסקית  

  

    קורסים אחרים  201.8

    הייתי במרכז ללא פעילות מוגדרת או מתוכננת 201.9

  202המשך בשאלה 201.7בסעיף " כן"אם המרואיין ענה 

  212עבור לשאלה אחרת

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 202

__________________________________________________________  

  ?כמה שעות בשבוע? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 203

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?אם למדת בקורס נוסף ללימוד מקצועה. 204
  כן .1
  210עבור לשאלה  לא .2

  210עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  210עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 205

__________________________________________________________  

  ?ה שעות בשבועכמ? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 206

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  ?האם למדת בקורס נוסף. 207
  כן .1
  210עבור לשאלה  לא .2
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  210עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  210עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 208

__________________________________________________________  

  ?כמה שעות בשבוע? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 209

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? ים בהם השתתפת מטעם המרכז היו מתאימים לך/האם הקורס. 210
 ם מאדמתאימי .1
 מתאימים .2
 כך מתאימים-לא כל .3
  לא מתאימים בכלל .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

במציאת עבודה ובתהליך , או יכול לעזור לך, האם להערכתך הקורס המקצועי עזר לך. 211
  )להקריא תשובות(? ההשתלבות בעבודה

  )או יכול לעזור מאד(עזר  מאד  .1
  )יכול לעזור(עזר  .2
  )כל כך יכול לעזורלא (לא כל כך עזר  .3
  )לא יכול לעזור כלל(לא עזר כלל  .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 213עבור להוראות אחרי שאלה  

  ?האם היית רוצה ללמוד בקורס מקצועי. 212
  כן .1
  213עבור להוראות אחרי שאלה לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפרוטרוט? ודבאיזה קורס מקצועי היית רוצה ללמ. 213

____________________________________________________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  214המשך בשאלה 201.6בסעיף " כן"אם המרואיין ענה 

  219עבור להוראות לפני שאלה אחרת

  

  נא תאר בפרוטרוט? באיזה קורס למדת. אמרת שלמדת בקורס עיוני. 214
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________________________________________________  

  ?האם למדת בקורס עיוני נוסף. 215
  כן .1
  217עבור לשאלה  לא .2

  217עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  217עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 216

__________________________________________________________  

להקריא (? ים בהם השתתפת מטעם המרכז היו מתאימים לך/ים העיוני/האם הקורס. 217
  )תשובות

 מתאימים מאד .1
 מתאימים .2
 כך מתאימים-לא כל .3
  לא מתאימים בכלל .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

במציאת , או יכול לעזור לך, האם להערכתך הקורס העיוני בו השתתפת עזר לך. 218
  ?)להקריא תשובות(? הליך ההשתלבות בעבודהעבודה ובת

  )או יכול לעזור מאד(עזר  מאד . 1

  )יכול לעזור(עזר . 2

  )לא כל כך יכול לעזור(לא כל כך עזר . 3

  )לא יכול לעזור כלל(לא עזר כלל . 4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  219המשך בשאלה 201.4בסעיף " כן"אם המרואיין ענה 

  220לשאלה עבור אחרת

להקריא : למראיין(האם השירות בקהילה שעליו סיפרת עזר לך מן הבחינות הבאות . 219
  )אפשר לסמן יותר מתשובה אחת. תשובות

  למדת לבנות סדר יום של אדם עובד .1
  למדת כישורים מקצועיים .2
  צברת נסיון בעבודה .3
  הכרת אנשים שימליצו עליך כשתחפש עבודה .4
  שכרהגביר את רצונך לקבל עבודה ב .5
  שיפר את סיכוייך למצוא עבודה .6
  יצרת קשרים חברתיים .7
  _______________________פרט. אחר .8

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? האם קיבלת עזרה בתחבורה למרכז. 220
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  היתה לי הסעה מאורגנת. כן .1
 ות נסיעההחזר הוצא, חופשי חודשי, קיבלתי סיוע כספי כגון כרטיסי נסיעה. כן .2
  לא  .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  המשך להוראות הבאות 201לפחות באחד מהסעיפים בשאלה " כן"אם המרואיין ענה 

  223עבור לשאלה אחרת

  221המשך לשאלה   12ילד מתחת לגיל 

  223עבור להוראות לשאלה אחרת

מחוץ למרכז היית האם בתקופה שבה בקרת במרכז או השתתפת בפעילות מטעמו . 221
? 12זקוקה לסידור שלא היה לך קודם לפחות עבור אחד מילדיך הקטנים מתחת לגיל 

  )להקריא תשובות(
  כן .1
  223עבור לשאלה יש לי ילדים אבל לא הייתי זקוקה  .2
 223עבור לשאלה אין ילדים או אין ילדים קטנים  .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

? או עזר במימון סידור כזה, כגון שמרטפיה, סידור בחינםהאם המרכז נתן לך . 222
  )אפשר לסמן יותר מתשובה אחת. להקריא תשובות: למראיין(

  נתן סידור בחינם לפחות לאחד מילדי .1
   נתן עזרה במימון .2
  ללא נתן כלום .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  שביעות רצון מהמרכז

  

להקריא (? או צוות המרכז רוצים לעזור לך/עסוקתי שלך והאם בדרך כלל הרגשת שהיועץ הת. 223
  )תשובות

  במידה רבה מאד .1
  במידה רבה .2
  במידה מעטה .3
  בכלל לא .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

או צוות המרכז עזרו לך להשתלב בעבודה או להרחיב את /האם היועץ התעסוקתי שלך ו. 224
  )להקריא תשובות(? היקף התעסוקה

  מאד במידה רבה .1
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  במידה רבה .2
  במידה מעטה .3
 בכלל לא .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?לא כולל עזרה במימון סידור לילדים ונסיעות, האם המרכז נתן לך עזרה כספית. 225
  כן .1
          227עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

אפשר לסמן יותר . להקריא תשובות(? כזהאם תוכל לפרט עבור מה קבלת עזרה כספית מהמר. 226
  )מתשובה אחת

  תשלום שכר דירה .1
  טיפול שיניים .2
  )כולל טיפול פסיכולוגי(טיפול רפואי אחר  .3
  בגדי עבודה .4
  משקפיים .5
  ס לילדים"ציוד ביה .6
  קייטנות לילדים בחופש .7
  ________________________פרט. אחר .8
  ________________________פרט. אחר .9

  רלא זוכ/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם יש סוג של עזרה שאתה זקוק לה לצורך השתלבות בעבודה ולא קיבלת בכלל . 227
  ?באמצעות המרכז

   265עבור לשאלה  לא .1

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  דברים 3אפשר לציין עד ? איזה סוג של עזרה. 228

1._______________________  

2._______________________  

3._______________________  

  

  265עבור לשאלה   

  

  שרות התעסוקה

  

במהלך ארבעת השבועות האחרונים הלכת לשרות התעסוקה או השתתפת , האם. 229
  ?בפעילות מטעמו מחוצה לו
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  231עבור לשאלה כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?____________התעסוקהמה היה החודש האחרון בו הלכת ללשכה של שרות . 230

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  298עבור לשאלה  

  ?כל כמה זמן אתה מתייצב בלשכת התעסוקה כיום. 231
  פעם בשבוע .1
 אחת לחודש .2
 לא צריך להתייצב .3
  לא מתייצב .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

ת מטעמו בשבוע כמה שעות בשבוע היית בשרות התעסוקה או השתתפת בפעילו. 232
  שעות שבועיות?_______________האחרון שהלכת

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  233המשך לשאלה  229בשאלה ' לא'אם השיב 

  235עבור לשאלה אחרת 

 ?מדוע הפסקת ללכת ללשכה של שרות התעסוקה. 233
 עבדתי ולא הייתי צריך להתייצב /כי אני עובד .1
 בת זוגי היו גבוהות /כי ההכנסות שלי ושל בןלא הייתי זכאי לגמלה  .2
 תביעתי נדחתה/לא הייתי זכאי מסיבות אחרות .3
 234עבור לשאלה החלטתי לוותר על הגמלה .4
 קבלתי קצבה אחרת .5
/ נרקומן/ילד בן פחות משנתיים/בן משפחה חולה/מחלה(לא הייתי חייב להתייצב  .6

  )במעצר
  _______________אחר .7

  לא זוכר/לא יודע. 76

  סרב לענותמ. 77

 235עבור לשאלה 

  ?מה הסיבה העיקרית שבגללה החלטת לוותר על הגמלה.  234
 בגלל מגבלות בריאות .1
 משום שסכום הגמלה נמוך .2
 כי ממילא לשכת התעסוקה לא מצאה לי עבודה .3
 כי אני לא מסוגל למלא את דרישות המרכז .4
 סדנאות ששולחים אותי/כי אני לא מוכן להשתתף בקורסים .5
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 עסוקה לא נתן לי סיוע בטיפול בילדיםכי שירות הת .6
 אני רוצה לגדל את הילדים בעצמי .7
 מוגבל/כי אני מטפל בבן משפחה חולה .8
 אעבוד/משפחה לא רוצה שאני אלך ללשכה/כי בן זוגי .9

 _______________ אחר .10

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

מאז , או מטעמו הייתי רוצה לשמוע באילו פעילויות השתתפת בשרות התעסוקה. 235
  )להקריא את הסעיפים(שהתחלת להתייצב בלשכת התעסוקה 

האם השתתפת מאז שהתחלת   סוג הפעילות
  ?להתייצב בשירות התעסוקה

  כן     .1
 לא   .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

    )פקיד השמה(עם מתאם השמה , יותר מאחת, פגישות אישיות  235.1

    עץ השמהפגישות אישיות עם יו  235.2

כתיבת קורות , כולל הכנה לריאיון עבודה(סדנה לחיפוש עבודה   235.3
  הכנה לעבודה, כישורי חיים, חיים

  

    אבחון פסיכולוגי תעסוקתי  235.4

    אינטרנט/חיפוש עבודה בלשכת התעסוקה באמצעות מישרומט  235.5

    השלמת השכלה, )אולפן(עברית , למשל, קורס עיוני  235.6

חיווט , טבחות: למשל, הכשרה מקצועית/קורס ללימוד מקצוע  235.7
  יזמות עסקית, מחשבים, תפירה, מזכירות, והלחמה

  

    קורסים אחרים  235.8

  236המשך בשאלה 235.7בסעיף " כן"אם המרואיין ענה 

  249עבור להוראות לפני שאלה אחרת

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 236

__________________________________________________________  

  ?כמה שעות בשבוע? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 237

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ציין רק את הגורם העיקרי ? מי בעיקר שילם עבור לימודיך בקורס. 238
  האני או מישהו מהמשפח .1
  שירות התעסוקה, משרד הקליטה, משרד העבודה .2
  עמותה .3
  ______________________________פרט . אחר .4
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם למדת בקורס נוסף. 239
  כן .1
  247עבור לשאלה  לא .2

  247עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  247עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? דתבאיזה קורס למ. 240

__________________________________________________________  

  ?כמה שעות בשבוע? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 241

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ת הגורם העיקרי ציין רק א? מי בעיקר שילם עבור לימודיך בקורס. 242
  אני או מישהו מהמשפחה .1
  שירות התעסוקה, משרד הקליטה, משרד העבודה .2
  עמותה .3
  ______________________________פרט . אחר .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם למדת בקורס נוסף. 243
  כן .1
  247עבור לשאלה  לא .2

  247עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  247עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 244

__________________________________________________________  

  ?כמה שעות בשבוע? כמה שבועות? כמה זמן נמשך הקורס. 245

  שעות בשבוע      , _________ שבועות_______ 

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ציין רק את הגורם העיקרי ? שילם עבור לימודיך בקורס מי בעיקר. 246
  אני או מישהו מהמשפחה .1
  שירות התעסוקה, משרד הקליטה, משרד העבודה .2
  עמותה .3
  ______________________________פרט . אחר .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77
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  )להקריא תשובות(? ים בהם השתתפת היו מתאימים לך/האם הקורס. 247
 אימים מאדמת .1
 מתאימים .2
 לא כל כך מתאימים .3
 לא מתאימים בכלל .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

במציאת עבודה ובתהליך ההשתלבות , או יכול לעזור לך, האם להערכתך הקורס המקצועי עזר לך. 248
  )להקריא תשובות(? בעבודה

  )או יכול לעזור מאד(עזר מאד  .1
  )יכול לעזור(עזר  .2
  )לא כל כך יכול לעזור(לא כל כך עזר  .3
  )לא יכול לעזור כלל(לא עזר כלל  .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

 251עבור להוראות לפני שאלה  

  ?האם היית רוצה ללמוד בקורס מקצועי. 249
  כן .1
  251עבור להוראות לפני שאלה לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפרוטרוט? ללמודבאיזה קורס מקצועי היית רוצה . 250

____________________________________________________  

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  251המשך בשאלה 235.6בסעיף " כן"אם המרואיין ענה 

  258עבור להוראות לפני שאלה אחרת

  נא תאר בפרוטרוט? באיזה קורס למדת. אמרת שלמדת בקורס עיוני. 251

________________________________________________  

  ציין רק את הגורם העיקרי ? מי בעיקר שילם עבור לימודיך בקורס. 252
  אני או מישהו מהמשפחה .1
  שירות התעסוקה, משרד הקליטה, משרד העבודה .2
  עמותה .3
  ______________________________פרט . אחר .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם למדת בקורס נוסף .253
  כן .1
  256עבור לשאלה  לא .2
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  256עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  256עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  נא תאר בפירוט? באיזה קורס למדת. 254

__________________________________________________________  

  הגורם העיקרי ציין רק את ? מי בעיקר שילם עבור לימודיך בקורס. 255
  אני או מישהו מהמשפחה .1
  שירות התעסוקה, משרד הקליטה, משרד העבודה .2
  עמותה .3
  ______________________________פרט . אחר .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

? ים בהם השתתפת מטעם שרות התעסוקה היו מתאימים לך/ים העיוני/האם הקורס. 256
  )להקריא תשובות(

 מתאים מאד .1
 תאיםמ .2
 לא כל כך מתאים .3
 לא מתאים בכלל .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

במציאת , או יכול לעזור לך, האם להערכתך הקורס העיוני בו השתתפת עזר לך.  257
  ?)להקריא תשובות(? עבודה ובתהליך ההשתלבות בעבודה

  )או יכול לעזור מאד(עזר  מאד . 1

  )יכול לעזור(עזר . 2

  )לא כל כך יכול לעזור(זר לא כל כך ע. 3

  )לא יכול לעזור כלל(לא עזר כלל . 4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  המשך להוראות הבאות 235לפחות באחד מהסעיפים בשאלה " כן"אם המרואיין ענה 

  261עבור לשאלה אחרת

  258המשך לשאלה   12ילד מתחת לגיל 

  261עבור להוראות לשאלה אחרת

  

בתקופה שבה היית צריכה להתייצב בלשכת התעסוקה היית זקוקה לסידור  האם. 258
לא כולל ילד חולה ? 12שלא היה לך קודם לפחות עבור אחד מילדיך הקטנים מתחת לגיל 

  )להקריא תשובות. (או מוגבל
  כן .1
  261עבור לשאלה לא הייתי זקוקה  .2
  261עבור לשאלה אין ילדים או אין ילדים קטנים  .3
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  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ? האם שרות התעסוקה עזר לך במימון סידור כזה. 259
  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם הפנו אותך לגורם שיסייע לך. 260
  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  שביעות רצון מלשכת התעסוקה

  )להקריא תשובות(? התעסוקה רוצה לעזור לךכ הרגשת שצוות העובדים בלשכת "האם בד. 261
  במידה רבה מאד .1
  במידה רבה .2
  במידה מעטה .3
  בכלל לא .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם הצוות בלשכת התעסוקה עזר לך  להשתלב בעבודה או להגדיל את מספר שעות . 262
  )להקריא תשובות(? העבודה

 במידה רבה מאד .1
  במידה רבה .2
  במידה מעטה .3
 אבכלל ל .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם יש סוג של עזרה שאתה זקוק לה לצורך השתלבות בעבודה ולא קיבלת בכלל . 263
  ?באמצעות שרות התעסוקה

   265עבור לשאלה לא .2
  כן .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  .דברים 3אפשר לציין עד ? איזה סוג של עזרה. 264

1._______________________  

2._______________________  

3._______________________  
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  מיצוי זכויות בביטוח לאומי

פנית לביטוח לאומי בבקשה לקבל קצבת , ועד היום 2007האם מאז חודש דצמבר . 265
  ?    נכות

  כן .1
  268עבור לשאלה לא  .2

  268עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

  268עבור לשאלה מסרב לענות. 77

פקיד ההשמה או עובד אחר במרכז או בלשכת /מנהל התיק/האם היועץ התעסוקתי. 266
  ?התעסוקה עזר לך בהגשת התביעה

  כן .1
  לא .2
  לא הלכתי למרכז או ללשכת התעסוקה בזמן שהגשתי התביעה .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם אשרו לך את קצבת הנכות. 267
  כן .1
  לא .2
  עדיין לא קבלתי תשובה .3

  לא זוכר/א יודעל. 76

  מסרב לענות. 77

פנית לביטוח לאומי בבקשה לשיקום , ועד היום 2007האם מאז חודש דצמבר  .268
  ?מקצועי

  כן .1
  270עבור לשאלה  לא .2

  270עבור לשאלה  לא זוכר/לא יודע. 76

  270עבור לשאלה  מסרב לענות. 77

  ?האם אשרו לך שיקום מקצועי מביטוח לאומי. 269
  כן  .1
 לא .2
  קבלתי תשובה עדיין לא .3

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

ועד היום אתה או מישהו אחר מבני משפחתך קבלתם  2007האם מאז חודש דצמבר . 270
  ?טיפול של עובד סוציאלי בלשכת הרווחה

  כן .1
  272עבור לשאלה לא .2

  272עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76
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  272עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?2007ם בקשר עם לשכת הרווחה גם לפני דצמבר האם היית. 271
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

  רווחת ילדים ותפקוד הורים

  :ההפניה לשאלות בסעיף זה בהתאם לדווח על הילדים

  . לחיצה על הכפתור של תוכנת הדגימה כדי לראות את גיל הילד שעלה במדגם

כי הוא עלה ______הילד שהוא בן , מילדייך ברשותך אשאל אותך מספר שאלות על אחד
  .במדגם הילדים שלנו

  ? ________________________ה/מה שם הילד. 272

  __________________) כפי שהוא מופיע בתוכנת הדגימה(גיל הילד : לא להקריא. 273

  ?ס"האם הילד לומד בבי. 274
  278שאלה  כן .1
  הוא קטן, לא .2
  287לה שא הוא עזב את הלימודים, לא .3
  287שאלה  הוא סיים את לימודיו, לא .4

האם בחצי השנה האחרונה השתתפת באסיפות הורים או בפעילויות המתקיימות בגן . 275
  ?משפחתון שבו נמצא הילד/מעון /

  בכולן .1
  בחלק .2
  באף אחת .3
  הילד לא נמצא במסגרות כאלו. לא רלוונטי .4
  לא היו אסיפות הורים .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  תמסרב לענו. 77

האם קרה שהילד נשאר בבית יותר מחצי שעה כשאת היית צריכה לצאת , בשבוע האחרון. 276
  ?לקניות או לסידורים

  אף פעם .1
  פעם אחת .2
  פעמים 2-3 .3
  פעמים  3יותר מ .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?הקראת לו סיפור או צפיתם ביחד בטלויזיה, האם בשבוע האחרון בילית עם הילד ביחד. 277
  אף פעם .1
  פעם אחת .2
  פעמים 2-3 .3
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  פעמים 3יותר מ  .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  287עבור לשאלה 

ס שבו לומד הילד או "האם בחצי השנה האחרונה השתתפת באספות הורים בביה. 278
  ?ס מקיים עם ההורים"בפעילויות שביה

  בכולן .1
  בחלק .2
  באף אחת .3
  הילד לא נמצא במסגרות כאלו. לא רלוונטי .4
  יו אסיפות הוריםלא ה .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?כמה פעמים עזרת לילד בשיעורי בית או פיקחת עליו שיכין אותם, בשבוע האחרון. 279
  אף פעם .1
  פעמים 2-1 .2
  פעמים 4-3 .3
  פעמים או יותר 5 .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? א היה בביתהאם בשבוע האחרון ידעת מה הילד עושה כאשר הוא ל. 280
  כל יום, כן .1
  בחלק מהימים ידעתי ובחלק לא .2
  לא ידעתי .3

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? האם בשבוע האחרון ידעת עם מי הוא נמצא כשהוא לא היה בבית. 281
  כל יום, כן .1
  בחלק מהימים ידעתי ובחלק לא .2
  לא ידעתי .3

  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(? ספרי הלימוד הנחוצים יש את כל________ האם ל. 282
  יש הכל .1
  יש חלק .2
  אין בכלל .3

  

  )להקריא תשובות(הכין את שיעוריו  ______ האם בשבוע האחרון . 283
  כל יום .1
  בלק מהימים .2
  באף יום .3

  לא זוכר/לא יודע. 76
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  מסרב לענות. 77

  )להקריא תשובות(ס "מה רמת הציונים הממוצעת של הילד בביה, באופן כללי. 284
  טוב מאד, מצוין .1
  טוב .2
  כמעט טוב .3
  מספיק .4
  נכשל .5

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

האם ילדך נעדר , בחודש האחרון. ס מכל מיני סיבות"ידוע שילדים נעדרים לפעמים מביה. 285
  )להקריא תשובות(? במשך ימים שלמים ולא בשל מחלה

  כן .1
  חושבת שכן .2
  חושבת שלא .3
  לא .4

  לא זוכר/לא יודע. 76

  לענות מסרב. 77

  )להקריא תשובות(? ס"היו בעיות משמעת בביה______ האם קרה של, בחודש האחרון. 286
  כן .1
  חושבת שכן .2
  287עבור לשאלה חושבת שלא .3
  287עבור לשאלה  .לא .4

  287עבור לשאלה לא זוכר/לא יודע. 76

  287עבור לשאלה מסרב לענות. 77

ס ליום או למספר "מביה) ולקס(הושעה ________האם , בשנת הלימודים הנוכחית. 'א286
  ?ימים

  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

V .מודעות לזכויות ומענקים במסגרת ההשתתפות במרכז התעסוקה  
  

  שאלות אלו מופנות רק לתובעים שהופנו להתייצבות במרכזי התעסוקה

  א2בשאלה  0

  עבור לסוף הראיוןאחרת

  ).הבונוס(דה אני מבקש לשאול אותך על מענק ההתמ

על התמדה בעבודה ) בונוס(האם אתה יודע שמרכז התעסוקה נותן מענק כספי . 287
  ?למשתתפים שהשתלבו בעבודה או הרחיבו את היקף התעסוקה
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  כן .1
  305עבור לשאלה לא .2

  305עבור לשאלה מסרב לענות. 77

אפשר לסמן יותר ; לא להקריא תשובות: למראיין(? איך נודע לך על המענק. 288
  )מתשובה אחת

  צוות המרכז הסביר לי .1
  קראתי בדפי הסבר שיש במרכז .2
  קראתי באינטרנט .3
  קראתי בעיתון .4
  משפחה/משתתפים אחרים/שמעתי מחברים .5
  המעסיק שלי אמר לי .6
  צוות ביטוח לאומי אמר לי .7
  _______________. אחר .8

 האם אתה יודע). הבונוס(יש כמה תנאים כדי להיות זכאי למענק התמדה בעבודה . 289
  ?  מהם
  כן .1
 305עבור לשאלה לא .2

  305עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ? האם תוכל לומר לי מהם התנאים הללו. 290

. לא בערך אם ציין אך לא במדויק/סמן בטבלה לגבי כל פריט כן,אין להקריא : למראיין
  אחרי כל תשובה שמתקבלת שאל האם יש תנאי נוסף

  

  בערך. 3  לא. 2  כן. 1  הפריט

        ₪ 850-חודשי גדל בהשכר ה. 1

        עבודה במשך חודש אחד לפחות ברציפות. 2

  -------------       )תלושי שכר(הבאת אישורים מהמעסיק . 3

  

  ?האם יש הגבלה על משך הזמן שאפשר לקבל את המענק. 291
  כן .1
  293עבור לשאלה לא .2
  293עבור לשאלה לא יודע .3

  293עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  

  ?לכל היותר אפשר לקבל מענק, זמן עבור כמה. 292

  חודשים_________.1

  לא יודע. 2

  מסרב לענות. 77

  ?האם כל מי שזכאי למענק מקבל את אותו הסכום. 293

  296עבור לשאלה כן. 1
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  לא. 2

  296עבור לשאלה לא יודע. 3

  296עבור לשאלה מסרב לענות. 77

  ?מהו הסכום המינימלי של המענק עבור כל התקופה. 294

  ח"ש___________.1

  לא יודע. 2

  מסרב לענות. 77

  ?מהו הסכום המכסימלי של המענק עבור כל התקופה. 295

  ח"ש___________.1

  לא יודע. 2

  מסרב לענות. 77

  ?האם המענק משולם בפעם אחת או בתשלומים. 296

  בתשלומים. 1

  בפעם אחת. 2

  לא יודע. 3

  מסרב לענות. 77

התחלת (ועד היום חל שיפור במצבך התעסוקתי  2007מאז חודש דצמבר , האם. 297
  ? )עברת לתפקיד טוב יותר, הגדלת את מספר שעות העבודה שלך, לעבוד
  כן .1
 305עבור לשאלה לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

לחודש ₪  850חלה עלייה של לפחות , בעקבות השינוי במצבך התעסוקתי, האם. 298
  ?בשכרך מעבודה

  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/יודע לא. 76

  מסרב לענות. 77

  ?האם בקשת מענק על התמדה בעבודה. 299
  301עבור לשאלה כן .1
 לא  .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  ?מדוע לא ביקשת מענק. 300
  לא ידעתי מה צריך לעשות .1
 לא הצלחתי להביא אישורים .2
 _______________________פרט. אחר .3

  לא זוכר/לא יודע. 76
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  ענותמסרב ל. 77

  ?האם הסבירו לך במרכז מה עליך לעשות כדי לקבל את המענק. 301
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  305עבור לשאלה 299בשאלה  77 76או ' לא'אם השיב 

  ?האם היה לך קושי להביא את המסמכים הדרושים. 302
  כן .1
  לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

עסוקתי או מישהו אחר במרכז התעסוקה נתן לך עזרה בהשגת האם היועץ הת. 303
  ?המסמכים הדרושים

  כן .1
  לא   .2

  לא זוכר/לא יודע. 76 

  מסרב לענות. 77

על התמדה ) בונוס(האם במהלך שבעת החודשים האחרונים שולם לך מענק . 304
  ?בעבודה

  כן .1
 לא .2

  לא זוכר/לא יודע. 76

  מסרב לענות. 77

  

. רונה והיא נוגעת למצבים רגשיים שונים שיש לכולנועכשיו הגענו לשאלה האח. 305
  ) להקריא  תשובות(     ?אחרוניםההדברים הבאים בשבועות  תדירות קרו  לךבאיזו 

לעתים  כל הזמן  
  קרובות

 בכלל לא לפעמים

  3  2  1  0      לא יכולת לישון בגלל דאגות    305.1

  3  2  1  0       היית מסוגל להתרכז במה שאתה עושה    305.2

  3  2  1  0       הרגשת שאתה יעיל ותורם    305.3

  3  2  1  0       היית מסוגל להתמודד עם הבעיות שלך    305.4

  3  2  1  0  הרגשת שאתה מסוגל לקבל החלטות    305.5

  3  2  1  0     לךשהרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי     305.6

  3  2  1  0  הרגשת די מאושר         305.7

  3  2  1  0      נהנית מפעילויות יומיומיות    305.8

  3  2  1  0  הרגשת מדוכא         305.9
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הרגשת שאתה לא יכול להתגבר על הקשיים   305.10
       שלך

0  1  2  3  

  3  2  1  0  הרגשת לחוץ       305.11

  3  2  1  0      חשבת על עצמך כאדם חסר ערך  305.12

  

  .יתוף הפעולההודה למרואיין על ש. סוף הריאיון

  :שאלות למראיין

  _____________________הקלד מספר מראיין. 306

  ________________________הקלד מספר מרואיין. 307

  ?האם עלו בעיות כלשהן בזמן הראיון. 308

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________  

  ?האם בוצע ראיון מלא. 309
  כן .1
  _____________________________ הופסק בשאלה. לא .2

  


