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Extended Abstract 

On March 2014, the Israeli Employment Service (IES) began operating the Employment Circles 

program  aimed  at  integrating welfare  recipients  into  the  labor market.  The  program was 

initially  implemented  as  a  pilot  accompanied  by  a  research  design  based  on  randomized 

allocation of participants into treatment and control groups. This randomized controlled trial 

(RCT)  enables  to  identify  the  program’s  effect  without  bias.  It  is  one  of  the  first  social 

experiments conducted by a governmental body in Israel and serves as a model for evidence‐

based  policy  design.  The  program  targets  unemployed  welfare  claimants  aged  18‐50  (in 

August  2016,  the  program  was  extended  to  include  also  welfare  claimants  aged  50‐55). 

Program participants are required to report 3 times a week to their local employment office: 

twice for participating  in workshops or  individual training sessions and once for a meeting 

with the employment office’s caseworker for receiving work referrals and for reviewing the 

progress made  in  the program and  in  the  job  seeking process. At  the  same  time, welfare 

claimants in the control group, continue to receive the customary service given to all welfare 

recipients: reporting once a week to the employment office and a meeting with a caseworker 

once  every  few  weeks.  These  days,  the  program  operates  in  36  employment  offices 

nationwide. From the program’s launch to November 2018, 48,000 welfare claimants have 

been referred to the program.  

This paper evaluates the program’s effect on its participants during 12‐18 months after their 

allocation to the program. During the evaluation period, the program operated as a pilot in 



16 of the 71 employment offices of the IES. To evaluate the effect of the program, we combine 

data  from  the  IES  and  the National  Insurance  Institute  of  Israel  databases, which  include 

detailed information on a wide range of individual‐level characteristics, employment, income 

from work, and social security payments, before and after the allocation into treatment and 

control  groups.  12 months  after  allocation  to  the  program,  the  employment  rate  among 

participants was 8 percentage points higher compared to the control group. At the same time 

point, the employment rate in the control group was 33%. This suggests that the program led 

to  a  25%  improvement  in  the  employment  rate  among  participants.  The  difference  in 

employment  rate  in  favor  of  program  participants  compared  to  the  control  group  was 

maintained also after additional 6 months, that is, after 18 months from allocation date. At 

the same time, after 12 months, the program led to a reduction of 15 percentage points in 

the rate of reporting to employment offices (a 39% decrease compared to the corresponding 

rate among the control group, which was 38%); and to a reduction of 11 percentage points in 

the  rate  of  individuals  eligible  for  Social  Security  income  support  payments  (guaranteed 

minimal  income)  ‐  a  27%    decrease  compared  to  a  rate  of  40%  in  the  control  group.  The 

reduction of 15 percentage points in the rate of reporting to employment offices attributed 

to the program effect, may be split into three paths: about a third of participants switched to 

employment and stopped receiving welfare payments; a third switched to employment and 

started  to  receive  low  wage  income  supplementation;  and  a  third  stopped  reporting  to 

employment  offices,  stopped  receiving  welfare  payments,  and  do  not  have  reported 

employment or income in Social Security records. The cumulative income from work among 

program participants – during the first 12 months from date of allocation to the program – 

was, on average, 2,000 ILS higher than the equivalent cumulative income among the control 

group. The program’s effect was higher among populations with  lower pre‐program  labor 

force attachment, and specifically among the Arab population, participants with lower levels 

of education, women, participants aged 35 and up, participants with a self‐reported health 

limitations,  and  among  participants  with  prior  history  of  welfare  dependency  and 

unemployment  in  the  two  years  period  before  allocation  to  the  program.  The  estimated 

average savings in welfare payments per participant during 12 months after allocation to the 

program are 1,850 ILS, while the estimated program cost per participant is 1,450 ILS per year. 

These findings together, suggest that the program pays its cost back to the government after 

less than 12 months of implementation. 
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  הקדמה .1

ומסכם ממצאים עבור תכית  2016אשר פורסם במאי  1מסמך זה היו דו"ח המשך לדו"ח בייים

  מעגלי תעסוקה המבוססים על תוי שכר, תעסוקה וקצבאות שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

תכית של מדייות פעילה בשוק העבודה שמטרתה לשלב תובעי גמלת הבטחת  המעגלי תעסוקה הי

הכסה (להלן: ה"ה) בעבודה מתאימה ולמוע גלישה לאבטלה מתמשכת ותלות בגמלאות. התכית 

  18-50.2מופעלת על ידי שירות התעסוקה הישראלי ומיועדת לתובעי גמלת ה"ה בי 

מבוקר: בכל שבוע ערכה הקצאה אקראית של תובעי יושמה במתכות של מערך יסויי התכית 

הבטחת הכסה לקבוצת טיפול (המשתתפים בתכית) ולקבוצת ביקורת, שביחס אליה בחן השיוי 

לשכה  באופן פרד בכל הההקצאה האקראית התבצע .במצבם של המשתתפים בקבוצת הטיפול

ים ומחדשי רישום (להלן תובעי הבטחת הכסה חדששוות:  אוכלוסייהובקרב שתי קבוצות 

"הזרם"), ותובעי הבטחת הכסה קיימים בעלי ותק של מספר שים כתובעי הבטחת הכסה (להלן 

ממשלתי בישראל  גוףמערך המחקר הוא אחד מהיסויים הראשוים שערכו על ידי . "המלאי")

  .לעיצוב מדייות מבוססת ממצאיםייחודית ומהווה דוגמה 

החלה "מעגלי תעסוקה" לפעול בשבע לשכות של שירות  2014במרץ  התכית יושמה בשלּבים.

החלה  2014ביוי  ;)ברק, טבריה, ירושלים-שמש, בי-פחם, אשדוד, בית-אום אלעפולה, התעסוקה (

שבע, ביתר עילית, חיפה, מודיעין, צרת, צפת, רהט, שפרעם -פעילות בתשע לשכות וספות (באר

פתח תקווה, , החלה פעילות באחת עשרה לשכות וספות (2016יוי . שתיים לאחר מכן, באביב)-ותל

כון ראשון לציון, לוד, חדרה, תיה, קריות, אשקלון, כפר יאסיף, סכין, כפר כא, ופרדס חה). 

עמודה  ח בטבלה.המדוו(במצטבר) לפי הפילוח ה"ה תובעי  48,000 -, הופו לתכית  כ2018לובמבר 

 משתתפים החדשיםה) מציגה את מספר 2ועמודה (בכל שה תכית המשתתפי ) מציגה את מספר 1(

  3:לתוכית שהופו בכל שה

  בתכית מעגלי תעסוקה מספר מטופלים ומספר משתתפים חדשים בכל שה

  שה
  

 
  מספר המשתתפים 
  בתכית בשה

)1(  

מספר תובעי הבטחת 
הכסה שוים המופים 

  לתכית בשה
)2(  

  3,310  3,614(החל ממרץ) 2014

2015 9,450  7,926  

2016 16,250  12,624  

2017 20,996  12,915  

  11,235  18,933(עד ובמבר) 2018

                                                       
  : קישור לדו"ח בייים 1 
 2016.pdf-cms.tau.ac.il/sites/economy_en.tau.ac.il/files/media_server/Economics/foerder/papers/16-english-https://econ  

  :לתקציר הדו"חקישור 
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/Pages/Maagley0716.aspx  

פרטים הורחבה התכית וכללה גם  2016לא כללים פרטים העובדים בשכר מוך ומקבלים השלמת הכסה. באוגוסט  2 
  .50-55גילאי ב
מסגרת ) או סופרים את מספר הפרטים שטופלו ב1שבעמודה ( ) ובע מכך2) ועמודה (1ההבדל במספרים בין עמודה ( 3

) או מציגים 2בשה (כולל פרטים בהתחילו את הטיפול בשה קודמת והמשיכו לקבל טיפול) בעוד שבעמודה (התכית 
) אים כוללים פרטים 2(בוסף, המספרים המוצגים בעמודה . לפי שה את מספר הפרטים החדשים המופים לתכית

 בו היו אמורים להיות מופים לתכית.מועד לקבוצת הטיפול לבין ה תםאד הקצבין מועבלשכה הפסיקו להתייצב אשר 
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 אוכלוסיית המחקר .2

חודשים לאחר ההקצאה לתכית  18-ו 12היתוח המופיע בדו"ח זה מתמקד בתוצאות המדדות 

שהוקצו בין  עבור משתתפים .2014ועל כן כולל אך ורק את המשתתפים שהוקצו לתכית במהלך 

    4.מיום ההקצאה חודשים 18גם עבור התקופה של תוצאות מוצגות , 2014מאי ל 2014פברואר 

), ופרטים עקב פוטציאל קטן לתכית קבוצת ביקורתבה לא הייתה מודיעין (העיר ביכוי לשכת 

ם, המדגם אך הפסיקו להתייצב בלשכה טרם הקצאת ,שהוגרלו לקבוצת הטיפול או הביקורת

פרטים עבור תוצאות  1,643-חודשים, ו 12תובעי ה"ה עבור תוצאות לאחר  6,151ביתוח להלן כולל 

  .  (טיפול וביקורת יחד) חודשים 18לאחר 

חודשים ממועד ההקצאה לתכית.  18-ו 12כאמור, בדו"ח זה אחו בוחים את השפעת התכית 

כלל תוצאות קצרות טווח בלבד. בוסף, ביתוח להלן אשר  2016זאת ביגוד לדו"ח הבייים ממאי 

או מתבססים על תוים מהליים על תעסוקה ושכר, אשר לא היו זמיים לו במועד כתיבת הדו"ח 

  הקודם.

  

  המחקר מערך .3

 בכל): RCT – Randomized Controlled Trial( מבוקר יסוי מערך של במתכות מיושמת התכית

 .ביקורת ולקבוצת טיפול לקבוצת – הלשכה ברמת – ה"ה תובעי של אקראית הקצאה ערכת שבוע

  . המלאי ואוכלוסיית הזרם אוכלוסיית עבור בפרדההקצאה מתבצעת 

 התייצבותם לאחר מתבצעת) הזרם אוכלוסיית( רישום מחדשיו החדשים המתייצבים של ההקצאה

 בעת. התעסוקה שירות של במערכת הפרטים רשמים במסגרתה אשר, בלשכה הראשוה

 מתאם פוגשים הטיפול לקבוצות שהוקצו ה"ה דורשי, התעסוקה בשירות השלישית התייצבותם

, דומה באופן". תעסוקה מעגלי" לתכית תםובחרהי על להם מודיע אשר לתכית ייחודי השמה

 מעגלי"ל הצטרפותם על מיודעים לתכית הוקצו אשר ה"ה תובעי של הקיים מהמלאי מתייצבים

 השייכים עבודה דורשי. לתכית הקצאתם לאחר השמה מתאם עם הראשוה בפגישתם" תעסוקה

 התכית של קיומה על ידיעה שום ללא הרגיל הוהל פי על ללשכה להגיע ממשיכים ביקורת לקבוצת

 אם, ה"ה תובע של הזוג בן על גם חלה לקבוצות ההקצאה. ביקורת לקבוצת השתייכותם עצם על או

 שאר שלו והסטטוס ביקורת או טיפול לקבוצת אחת פעם רק מוקצה פרט כל. ה"ה תובע הואגם 

  .ואחרי סיומה התכית תקופת כל במהלך קבוע

 בעיות מעות בכךהיא בגדר חובה.  הטיפול לקבוצת שהוקצה מי עבור תכיתההשתתפות ב

 האקראית ההקצאה, כן כמו. מוטיבציה בסיס על משתתפיםה של עצמית בחירהשעשויות לבוע מ

. התכית מפעילי של או התעסוקה לשכות אשי של דעת שיקול פי על לתכית כיסה מאפשרת איה

בהם קיימת בחירה עצמית של משתתפי התכית או  שבמקרים משום, למחקר משמעותי זה עיקרון

 תהמתקבלו התוצאות אם לדעת יתןהתוכית לא  שיבוץ בתכית לפי שיקול הדעת של מפעילי

. בה להשתתף בחרו או שבחרו אלה של ייחודיים ממאפייים או עצמה התכית מהשפעות ובעות

                                                       
  .2015זמיים עד דצמבר היו כתיבת הדו"ח, תוי תעסוקה ושכר מרשות המיסים יתוח אקוומטרי וכון למועד  4 
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 אישיות סיבות או בריאותיים חסמים בשל( מהתכית גריעה דרשת שבהם חריגים מצבים

. קבוע מראש והל פי על, בלבד התעסוקה שירות של ההשמה ל"סמכ ידי על מאושרים) מיוחדות

 המחקר תקופת תום( 2016 לדצמבר כון, לה המיועדים מסך 1.5%-כ מהתכית גרעו בפועל

 למוע על מת ,מהתכית שגרעו ואל כולל, הפרטים כלל על מתבסס הממצאים יתוח). הוכחי

  .הטיה

  

  תוים .4

בסיס  . לאומי לביטוח המוסד התעסוקה ושל שירות של התוים מאגרי בין משלב היתוח בדו"ח זה

התוים המהלי של שירות התעסוקה הישראלי כולל תוים על פעילות דורשי העבודה בלשכות 

למועד ההקצאה האקראית, אשר  המעודכיםדמוגרפיים -שירות התעסוקה ותוים חברתיים

מקורם ממרשם האוכלוסין ו/או כאלו המבוססים על דיווח עצמי של דורשי העבודה בלשכה. בסיס 

הלי של המוסד לביטוח לאומי מספק מידע חודשי לגבי גמלאות הביטוח הלאומי התוים המ

והכסות מעבודה של דורשי העבודה, לפי ואחרי מועד ההקצאה האקראית. בשל רגישות התוים, 

  שי מסדי התוים מוזגו וותחו בחדר המחקר המאובטח של המוסד לביטוח לאומי.  

, בעוד מידע לגבי תעסוקה ושכר 2017דע לגבי גמלאות זמין עד מרץ כון למועד יתוח התוים, המי

החודשים   18 – 12. בשל ההתמקדות ביתוח השפעת התוכית במהלך 2015זמין עד דצמבר 

הראשוים מיום ההקצאה, או מגבילים את המדגם לדורשי עבודה אשר הוקצו לתכית במהלך 

  התקופה. מלואעבור קורות מכל המ, שכן עבורם קיים מידע מלא 2014שת 

  

  המחקר אוכלוסיית מאפייי .5

 הטיפול קבוצת בין הדמיון את הבודקים איזון מבחי לצד 1 בלוח מוצגים הטיפול קבוצת מאפייי

 ובפרד עבור הלשכה ברמתכל חודש  התבצעה האקראית וההקצאה הואיל. הביקורת קבוצת לבין

 מספיקה איה הטיפול קבוצת מול הביקורת קבוצת של ישירה השוואה, הזרם והמלאי אוכלוסיית

לפיכך, עבור כל אחד מהמשתים, או מדווחים את ההפרש . בייהן הדמיון מידת את לבחון כדי

יחידת הקצאה: לשכה, חודש הממוצע בין קבוצת הטיפול והביקורת בקרב פרטים השייכים לאותה 

  :עבור כל אחד מהמאפייים היה תהאמד (זרם/מלאי). המשוואה אוכלוסייהקבוצת הקצאה ו

X α βTreatment µ ε  )1(  

 tבחודש אשר הוקצה לקבוצת טיפול/ביקורת  jמלשכה  iמאפיין של פרט המציין את  Xכאשר 

היו אידיקטור המציין שייכות לקבוצת  Treatment(זרם או מלאי);   pהשייך לקבוצה ו

מציין את ההפרעה האקראית אשר יכולה  εמציין אידיקטור ליחידת ההקצאה.  µ-הטיפול ו

  להיות מתואמת עבור אותם פרטים שהוקצו באותה לשכה באותו פרק זמן.
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 המשתים של המשותפת תוהמובהק לבחית Fבוסף, או מדווחים בטבלה את תוצאות מבחן 

זות את הסיכוי להשתייך לקבוצת הטיפול המסבירים בעזרת המודל הבא אשר בוחן האם יתן לח

  :על סמך המאפייים האישיים של הפרטים

Treatment α X β µ ε  )2(  

 47%-כאשר כ ,35הגיל הממוצע הוא  ,מאוכלוסיית המחקר הן שים 54%-כי כ 1יתן ללמוד מלוח 

החקרת  ההאוכלוסיימ 36%הים עולים.  21% -הם הורים יחידים ו 22%מהפרטים הם שואים, 

 %95-חרדים. כ %19-מהפרטים הים ערבים ו %35 5מעידה על עצמה כבעלת מגבלה בריאותית.

. שות לימוד 12-הם בעלי פחות מ 39%כאשר  שות לימוד ומטה 12היא בעלת  אוכלוסייהמה

 ,הקצאה לתכיתשקדמה להחקרת קיבלה הבטחת הכסה במהלך השה  אוכלוסייהכמחצית מה

  קיבלו הבטחת הכסה שלוש שים לפי הקצאתם לתכית.  24%-כאשר כ

מבחי האיזון, אשר בודקים האם קיים הפרש משמעותי במאפייים בין קבוצת טיפול וביקורת 

בפרט, יתן לראות כי אין הבדלים  6המאפייים. כמעט כלמעידים על כך ששתי הקבוצות מאוזות ב

ל משתי התוצאה מהתקופה שלפי ההקצאה לתוכית: קבלת משמעותיים בין שתי הקבוצות בכ

הבטחת הכסה, תעסוקה והכסה מעבודה. יתר על כך, מבחן המובהקות המשותפת מעיד על כך 

, כלומרשכלל מאפייי הפרט אים יכולים לחזות את הסיכוי להשתייך לקבוצת טיפול או ביקורת. 

 בקבוצת התוצאות לפיכך, .השוואה וברות מאוזות קבוצות שתי יצרה אכן האקראית ההקצאה

לקבוצת משתתפי מעגלי תעסוקה ללא השתתפותם  קורה היה מה ללמוד לו מאפשרות הביקורת

   7, והשוואה בין שתי הקבוצות מאפשרת לאמוד את השפעת התכית.בתוכית

 

  ממצאים .6

על מת לאמוד את השפעת התכית על משתי תוצאה שוים, בצע השוואה בין קבוצת טיפול 

וביקורת השייכים לאותו סוג אוכלוסייה (זרם/מלאי) ואשר הוקצו לתוכית באותה לשכה וחודש. 

 ההקצאה יחידת על פיקוח תוךבפועל, האמידה מתבצעת על ידי השוואה בין טיפול וביקורת 

 מאפייי, הפעילות בדפוסי לשכות בין פוטציאלים הבדלים על לפקח תןי כך. האקראית

 בין והבדלים זמן פי על העבודה שוק במצב שיויים, המקומיים העבודה שוק ותאי אוכלוסייהה

 יש אם( והביקורת הטיפול קבוצות בין הבדלים על לפקחעל מת . ּוותיקים חדשים עבודה דורשי

 לרמת ולהגיע השוות את להקטין, )סופי במדגם שמדובר מאחר האקראית ההקצאה אף על כאלה

, המשוואה כוללת גם פיקוח על מאפייים אישיים של הפרטים, באמידה יותר גבוהה דיוק

  .היסטוריה תעסוקתית, והיסטוריה של קבלת קצבאות

                                                       
הרישום בלשכת התעסוקה. זהו דיווח עצמי אשר דורשי עבודה שאלים האם הם סובלים ממגבלה בריאותית במעמד  5 

  איו מגובה במסמכים רפואיים ו/או החלטה של ועדה רפואית.
מאפייים שבחו כאשר הפערים מבחיה כמותית הים קטים.  25מתוך  4-למעשה, מצאו הבדלים מובהקים רק ב6 

  ובהקים כאשר בודקים מספר רב של השערות. בוסף, ראוי לציין שמבחיה סטטיסטית, צפויים להימצא מספר פערים מ
מהסטת למשל זאת בהחה שלא קיימות השפעות עקיפות של התכית על קבוצת הביקורת. השפעות אלו יכולות לבוע  7 

 הביקורת. תקבוצמ (כגון הפיות לקורסים, תכיות אחרות או ראיוות עבודה) משאבים אחרים של שירות התעסוקה
שא בדק ולא מצאו עדויות לכך. בוסף, יתן להיח כי העלייה בשיעור התעסוקה בקרב משתתפי בדו"ח הבייים הו

התכית איה מיתרגמת לאובדן מקומות עבודה פוטציאלים עבור קבוצת הביקורת. הסיכויים לתרחיש זה זיחים 
  מאחר ומספר המשתתפים בקבוצת הטיפול קטן יחסית לגודל של שוק העבודה. 
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  :האמדת המשוואה להלן

𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝛼 𝛽𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑋 ′𝜆 µ 𝜀  )3(  

  pהשייך לקבוצה  tבחודש  jמלשכה  iמציין את משתה התוצאה של פרט  Outcomeכאשר 

היו וקטור  Xהיו אידיקטור המציין שייכות לקבוצת הטיפול,  Treatment ,(זרם או מלאי)

אשר  18מספר ילדים מתחת לגיל  ,השכלה מין, גיל,דמוגרפיים אישיים (-של מאפייים חברתיים

 ,)יחיד הבחזקת הפרט, אידיקטורים לשוי, עולה, מדווח על מגבלה בריאותית, ערבי, חרדי והור

ואידיקטורים לקבלת הבטחת  )היסטוריה תעסוקתית (מספר חודשי עבודה, הכסות מעבודה

קטור ליחידת מציין אידי µהכסה במהלך שלושת השים שקדמו להקצאה האקראית), 

מציין את ההפרעה האקראית אשר יכולה להיות  ε -, וזרם/מלאי)-חודש-ההקצאה (לשכה

 מתואמת עבור אותם פרטים שהוקצו באותה לשכה באותו פרק זמן.

  

  לתכית הקצאה מיום חודשים 18-ו 12 לאחר תוצאות 6.1

חודשים  18-ו 12או מדווחים את התוצאות המרכזיות של השתתפות במעגלי תעסוקה,  2בלוח 

 על המתבססים בסוגריים התקן סטיות ואת יםהאומד את מציג לתכית. הלוח תםהקצאלאחר 

אשר מעיד על מה  הביקורת קבוצת בקרב התוצאה משתה של הממוצע ואת) 3( משוואה אמידת

 אפקט את צת הטיפול לולא היו משתתפים בתוכית ומאפשר לאמודקבופרטים מהיה קורה ל

 הטיפול.

 התוכיתיתן ללמוד כי ), 1 עמודה( בתכית חודשים 12 של וותק עם יותר הגדול המדגם על בהתבסס

-שכ בעוד. התעסוקה בשירות המתייצבים הפרטים בשיעור אחוז קודות 15-כ של לירידה הביאה

 הקצאתם ממועד חודשים 12 לאחר בלשכות להתייצב ממשיכים הביקורת מקבוצת מהפרטים 38%

 משמעות. ממשיכים להתייצב בלשכות הטיפול לקבוצת השייכים מהפרטים 23% רק, לקבוצה זו

לשכות ב המתייצבים הפרטים בשיעור 39% -כ של לירידה הביאה תעסוקה שמעגלי היא הדבר

  .לתכית ההקצאה מיום חודשים 12 לאחר התעסוקה שירותשל 

 בקבוצת התעסוקה שיעור, לתכית ההקצאה מועד מאז חודשים 12 לאחר כי לראות יתן, זאת לצד

התוכית  ,קרי). 33% לעומת 41%( אחוז קודות 8-כבגבוה יותר ביחס לקבוצת הביקורת  הטיפול

  .הביקורת לקבוצת ביחס התעסוקה בשיעור 24%-כ של עלייההביאה ל

 30%( הכסה הבטחת גמלאות מקבלי בשיעור דומה גודל בסדר לירידה הובילה התוכית, במקביל

   .26%-ירידה של כ – חודשים 12 לאחר) 41% לעומת

חודשים לאחר ההקצאה בקרב קבוצת הטיפול  12בממוצע, ההכסה המצטברת מעבודה במהלך 

 1,850-כ של ירידהמהתון המקביל בקרב קבוצת הביקורת. יחד עם זאת, חלה  ₪ 2,000-כגבוהה ב

 בהכסות סךממוצע הפער ב. הראשוה השה במהלך הכסה הבטחת מקצבאות ההכסות בסך ₪

 אומדן אך ,₪ 167 על עומד, לתוכית ההקצאה לאחר חודשים 12במהלך  המקורות משיהמצטברת 
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 כולליםראה בהמשך כי חישובי ההכסה הממוצעת בקרב כלל קבוצת הטיפול  .מובהק איו כלל זה

הטרוגיות גדולה. כלומר, אמם לא חל שיוי משמעותי בממוצע ההכסות של קבוצת הטיפול 

ישם פרטים אשר הכסתם הכוללת מקצבאות ועבודה עלתה באופן משמעותי אך  ,בכללותה

  .הכוללת בעקבות התכית ופרטים אחרים אשר חוו ירידה בהכסה

 הלאומי הביטוח של אחרות קצבאות קבלת יעורבש לשיוי גרמה לא התכית חשוב לציין כי

 חלופיות קצבאות על להישען החלו לא התכית שמשתתפי כך על מצביעה ממצא ,)וכות אבטלה(

 הדרישה או המוגברת ההתייצבות תדירות זו אם בין( עליהם שהושתו התכית מדרישות כתוצאה

  ).התכית בסדאות חלק לקחת

חודשים  18תוצאות עבור מדגם מצומצם יותר בעל וותק של לפחות מציגות  2בלוח  3-ו 2עמודות 

 שהתקבלו לאלו דומות) 2במדגם המצומצם (עמודה  חודשים 12 לאחר תוצאותממועד ההקצאה. ה

) 3 עמודה( ההקצאה מועד לאחר חודשים 18 עבור התוצאות). 1 עמודה( עיקריה המדגם עבור

 בעוד .בעין עומדות, לתוכית ההקצאה מועד לאחר שה שהתקבלו שההשפעות כך על מצביעות

 הכסה הבטחת מקבלי שיעור דומה ובאופן, במקצת גדל הביקורת קבוצת בקרב התעסוקה ששיעור

כלומר,  .שמר והטיפול הביקורת קבוצת בין הפער, וספים חודשים שישה אותם במהלך ירד

 18שמר גם לאחר  חודשים 12השיפור בשיעור התעסוקה בקרב משתתפי התוכית לאחר 

  חודשים.

  

  תוצאות ברמת משק הבית 6.2

חודשים לאחר ההקצאה.  12מקודת מבט של משק הבית  התוכית השפעת על מדווחים או 3 בלוח

אבל עם תוספת של  2כפי שהוצגו בלוח  הפרט ברמתאו מדווחים שוב על התוצאות  1בעמודה 

תמקדים בפרטים שוים לפי הסטטוס של או מ 4עד  2משתי תוצאה ברמת משק הבית ובעמודות 

לעומת משקי בית  לתכית הוקצו הזוג בי שימשווה בין משקי בית בהם  2בי הזוג שלהם. עמודה 

 הזוג מבי אחד רקמשווה בין משקי בית בהם  3בהם שי בי הזוג הוקצו לקבוצת הביקורת. עמודה 

 לא זוג בן עם או רווקים פרטיםמתמקדת ב 4עמודה  8לקבוצת טיפול או קבוצת ביקורת. הוקצה

 ההכסות סך סכימת י"ע מחושבות הבית משק ברמת וגמלאות מעבודה ההכסות סך. ידוע

 הםביימ הראשון של ההקצאה שלאחר החודשים 12 במהלך הזוג בי שי של הגמלאות ותשלומי

 סך, הזוג בן על תוים ללא שואים ופרטים רווקים פרטים עבור. ביקורת או טיפול לקבוצת

  .  הפרט וגמלאות להכסות זהות הבית משק של מעבודה וההכסות הגמלאות

 ההכסה בסך ₪ 3400-כ של לעלייה הביאה התכית), 1 עמודה( אוכלוסייהה כלל בקרב

 הבטחת מקצבאות ההכסות בסך ₪ 2850-כ  של ולירידה, מעבודה הבית משק של המצטברת

  .מובהק איו זה אומדן אך ,₪ 550-כ על עומד המקורות משי בהכסות השיוי סך .הכסה

 חזקה הכסה הבטחת וקבלת, תעסוקה, בלשכות התייצבות על התכית השפעת כי לראות יתן

 אחד רק בהם המקרים לעומת), 2 עמודה( לתכית הוקצו הזוג בי שי בהם בית משקי בקרב יותר

                                                       
במקרים בהם רק אחד מהם חייב בהתייצבות בשירות התעסוקה,  קבוצת טיפול/ביקורתחד מבי הזוג מוקצה לרק א  8 

  או מקרים בהם רק אחד מבי הזוג עומד בקריטריוים להשתתפות בתכית (גיל, תעסוקה במועד ההקצאה וכו').
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עומד והשיפור בשיעור התעסוקה בקרב קבוצה זאת משמעותי ביותר ). 3 עמודה( הוקצה הזוג מבי

ביחס לשיעור התעסוקה בקרב הפרטים מקבוצת הביקורת  48%קודות אחוז, שיפור של  11-על כ

 בסך והירידה הבית משק של המצטברת ההכסה בסך הגידול, בהתאם. 23%אשר עומד על 

 הוקצו הזוג בי שי בהם בית משקי בקרב יותר משמעותיים הכסה הבטחת מקצבאות ההכסות

חודשים מיום  12משקי הבית בהם שי בי הזוג הוקצו לתכית, הרוויחו במצטבר במהלך  .לתכית

  קורת.ייותר בהשוואה לבי הזוג שהוקצו לקבוצת הב ₪ 6,800-הקצאתם לתכית, כ

) 3(עמודה תכית השפעת התכית עבור הפרטים במשקי בית בהם רק אחד מבי הזוג הוקצה ל

השיפור בתעסוקה בקרב קבוצה זו עומד אך עדיין משמעותית ומובהקת.  מעט מוכה יותר,אמם 

ביחס לשיעור התעסוקה המתקבל בקרב קבוצת הביקורת  25%-שיפור של כ –קודות אחוז  8על 

סה גם בקרב קבוצה זו חל שיפור משמעותי (אך מוך במקצת) בהכ .)31%-כ(חודשים  12לאחר 

סך ההכסה מעבודה המצטברת חודשים לאחר ההקצאה לתכית.  12מעבודה שצברו במהלך 

ביחס  ₪ 4,550-גבוהה בכבהם רק פרט אחד הוקצה לתכית חודשים של משקי הבית  12במהלך 

  להכסה שצברו הפרטים מקבוצת הביקורת.

ממצא מעיין וסף בהקשר של השפעת התכית ברמה של משק הבית עולה מהשוואה של השפעת 

התכית על ההכסה המצטברת מעבודה של הפרט ביחס להשפעת התכית על ההכסה המצטברת 

מעבודה של כלל משק הבית. גם עבור משקי הבית בהם שי בי הזוג הוקצו לתכית וגם עבור אלו 

 משק של מעבודה המצטברת ההכסה סך על שהאפקטה לתכית, יתן לראות שבהם רק אחד הוקצ

 התכית כלומר,. הפרט של מעבודה המצטברת ההכסה על מהאפקט משמעותי באופן גדול הבית

 בה טלו אם בין, התוכית משתתפי של הזוג בי של מעבודה ובהכסה בתעסוקה לגידול הביאה

לקרות אשר יכול  בכללותו תכית על על משק הביתחיובית ל על השפעהלמד מממצא זה  .לא או חלק

גש עם הזדמויות בשוק העבודה, או הצורך אישית חיובית, מפ-דרך אפיקים שוים: דימיקה בין

 .להכסה וספת במקרים בהם בן הזוג הפסיק להתייצב

ל דומה ) היה חיובית ובסדר גוד4השפעת התכית על תעסוקת פרטים ללא בי זוג (עמודה 

להשפעת התכית בקרב משקי בית בהם רק אחד מבי הזוג הוקצה לתכית. העלייה בתעסוקה 

ביחס לקבוצת  -20%קודות אחוז המהווה שיפור של כ 7.5-בקרב הקבוצה הזאת היא של כ

לצד זה, הירידה בסיכוי לקבל הבטחת הכסה מוכה יותר, אך עדיין משמעותית ועומדת  הביקורת.

מהפרטים  40%-). ממצא זה מתיישב עם העובדה שכ21%-דות אחוז (ירידה של כקו 7.3על 

המצאים בקבוצה זו הם הורים יחידים אשר סביר להיח ששיעור גדול יותר מהם ממשיך להיות 

  זכאי לקצבה למרות הצטרפותו למעגל העבודה.

 

   השפעה הטרוגית של התכית 6.3

 הייתה לתכית האם בוחים או, שוות אוכלוסייה קבוצות) עבור 3ה של משוואה (אמיד על ידי

 לאחר חודשים 12, שוים דמוגרפיים-סוציו מאפייים בעלי הכסה הבטחת תובעי על שוה השפעה

 בקרב אפקטיבית הייתה התכיתכי  ראה, א4 בלוח המדווחות התוצאות פי על. לתכית ההקצאה

שים גם במוחים  בקרב יותר משמעותית תעסוקה על ההשפעה כי אם, כאחד וגברים שים
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קודות אחוז  8-העלייה בתעסוקה אצל שים היה של כ .אבסולוטיים וגם במוחים יחסיים

  ).-16%קודות אחוז (שיפור של כ 6-העלייה בקרב גברים היה של כאחוזים) ו 29%-(שיפור של כ

 כי עולה הערבית אוכלוסייהה על השפעתה עם היהודית אוכלוסייהה על התכית השפעת מהשוואת

 על התכית להשפעת האומדים. הערבית אוכלוסייהה בקרב במיוחד אפקטיבית הייתה התכית

 פי גדולים הערבים המשתתפים בקרב הכסה הבטחת קצבאות וקבלת תעסוקה, התייצבות

היהודית אוכלוסייהה בקרב מקבליהםל בהשוואה שלושה-יםיש.   

גם בקרב האוכלוסייה החרדית רשמה עלייה בתעסוקה יחד עם ירידה בהתייצבות בשירות 

 900-התעסוקה. עם זאת, גודל המדגם המצומצם יחסית בשלב זה בקרב אוכלוסייה זאת (כ

תצפיות) איו מאפשר לאמוד את השפעת התכית באופן מדויק עבור חלק ממשתי התוצאה. יתן 

מעותית ומובהקת בשיעור הפרטים המתייצבים בשירות התעסוקה של בכל זאת לזהות ירידה מש

וירידה בהכסה  ₪ -2,900קודות אחוז יחד עם עלייה בהכסה מצטברת מעבודה של כ 11-כ

  . ₪ 1,500-המצטברת מהבטחת הכסה של כ

תובות מעייות עולות מההשוואה בין הירידה בשיעור הפרטים המקבלים הבטחת הכסה והעלייה 

בשיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיות שוות. בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית העלייה בשיעור 

מול ירידה  0.14התעסוקה היה בסדר גודל דומה לירידה בשיעור מקבלי הבטחת הכסה (עלייה של 

) גבוהה 0.071), הירידה של שיעור מקבלי הבטחת הכסה בקרב האוכלוסייה היהודית (0.16של 

מסתמת תמוה  החרדית אוכלוסייה).  כמו כן, בקרב ה0.039ה (ייה בשיעור התעסוקיותר מהעל

) גבוהה יותר מהירידה בשיעור מקבלי הבטחת 0.065הפוכה, כך שהעלייה בשיעור התעסוקה (

לפערים אלו בזהירות מאחר והאומדים אים מדויקים מספיק  ). ברם יש להתייחס0.039הכסה (

ים הללו מובהקים. בוסף, ציין כי הממצאים מראים תמוה כוללת בקרב על מת לקבוע האם הפער

מתייחסים לשיויים ברמת הפרט בוגע לקבלת קצבאות ותעסוקה יחד  ולאהאוכלוסיות השוות 

  .6.4אשר יתחו בהמשך הדו"ח בפרק 

 טחתהב ולתובעי, וגברים לשים פילוחה ל ידיע, הערבית אוכלוסייהב מתמקדים אחו ב4 בלוח

עלייה מרשימה ודומה במוחים  על מצביעות התוצאות. הארץ ובדרום הארץ בצפון הכסה

 – 15-אבסולוטיים בשיעור התעסוקה בקרב גברים ערבים ושים ערביות כאחד בסדר גודל של כ

קודות אחוז בהתאמה. יחד עם זאת, מאחר ושיעור התעסוקה בקבוצת הביקורת בקרב שים  13

), השיפור בתעסוקה באחוזים היו גבוה יותר 36%לעומת  16%היו מוך יותר בהשוואה לגברים (

  . 42%לעומת  82%בקרב שים: 

 מאשר הצפון ערביי בבקרשיפור גדול יותר בתעסוקה  עלההשוואה בין צפון לבין דרום מלמדת 

יחד  9.בהתאמה) %42-ו %63המהווים שיפור של  –קודות אחוז  0.09לעומת  0.15( דרוםה ערביי

הערבית מהדרום  אוכלוסייהעם זאת, הירידה בהכסה מקצבאות היתה מוכה יותר בקרב ה

 12בחישוב כולל של הכסה מצטברת מעבודה וקצבאות במהלך בהשוואה לאוכלוסיית הצפון ו

בקרב  ₪ 2800-כ של מובהק לגידול הביאה התוכיתחודשים לאחר התכית מתקבל כי 

בין צפון לדרום  בתוצאות ההבדל האם לקבוע יתן לא כי דגיש .הערבית מהדרום אוכלוסייהה

                                                       
9  ו מאפשר השוואה מדויקת בתתי קבוצות שלשים וגברים בצפון ובדרום.גודל המדגם המצומצם יחסית אי 
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 עיקר, למשל בדרום( הדרום וערביי הצפון ערביי של השוים צפים הבלתי ממאפיייהם ובע

 המקומיים העבודה שוק מאפייי של תוצאה זוהי שמא או) בדואית היא הערבית אוכלוסייהה

  .והדרום הצפון לשכות בקרב התכית אפקטיביות ברמת הבדלים או, השוים

 35 בי לעומת ומטה 34 בי, הוריים חד ה"ה תובעי בקרב התכית השפעת על מדווחים אוג 4בלוח 

. ממצאים שלא אלו לעומת בריאותית מגבלות על התעסוקה לשירות שדיווחו אלו ובקרב, ויותר

 שמצאו ההשפעות מאשר שוה שאיו באופן הוריים חד בקרב אפקטיבית התכית כי מראים

. בהשוואה לצעירים יותר ומעלה 35 בי בקרב יותר אפקטיבית ושהתכית, אוכלוסייהה כלל בקרב

בהתייצבותם  בריאותית מגבלהאשר דווחו על  אלו בקרב יותר גדולה התכית השפעתעוד מצא כי 

בקרב האוכלוסייה  .שכזו מגבלה על דיווחו לא אשר אלו מאשר הראשוה בשירות התעסוקה

קודות אחוז המהווים  14-שדווחה על מגבלה בריאותית חלה עלייה בשיעור התעסוקה של כ

זאת הביא לעלייה בהכסה המצטברת  אוכלוסייההשיפור בתעסוקה בקרב . 61%-שיפור של כ

   .₪ 1950-חודשים לאחר ההקצאה של כ 12מסך המקורות במהלך 

 ורמת , תלות בקצבאותתעסוקתית היסטוריה לפי הטרוגיות בהשפעות מתמקדים אחו ד4 בלוח

הממצאים מלמדים . ההשכלהעלייה ברמת  עם יורדת התוכית אפקטיביות כי ומוצאים, השכלה

 בקרב מאשר לימוד שות 12-מ פחות בעלי ה"ה תובעי בקרב יותר חזקה השפעההיתה כי לתכית 

בקרב  .תיכוית-על השכלה בעלי בקרב מובהקת לא וכלל יותר וחלשה, לימוד שות 12 בעלי אלו

קודות אחוז  11-שות לימוד מצאה עלייה בשיעור התעסוקה של כ 12-פרטים בעלי פחות מ

קודות אחוז  6-שות לימוד היה כ 12השיפור בתעסוקה של פרטים בעלי ) כאשר 40%(שיפור של 

 בקרב לימוד שות עשרה משתים יותר בעלי של יחסית הקטן המדגם גודל בשל ).17%-(שיפור של כ

 יוצא פועל אכן הוא המובהקות חוסר האם לקבוע יתן לא), בכלל ה"ה ותובעי( התוכית משתתפי

  . או מגבלות של עוצמה סטטיסטי משכילה אוכלוסייה על התכית של השפעה העדר של

בשתיים שקדמו את הקצאתם במערכת הקצבאות היסטוריה ו תעסוקתית היסטוריה לפי הפילוח

 יותר מוכה זיקה בעלי ה"ה תובעי בקרב התכית של יותר גבוהה אפקטיביות על מצביעלתוכית 

 להקצאה שקדמו השתיים במהלך ה"ה קצבאות קיבלו אשר פרטים בקרב, קרי( העבודה לשוק

  ).לתכית להקצאה שקדמו השתיים במהלך עבדו לא שכלל כאלו ובקרב,  לתכית

 

 חודשים לאחר ההקצאה לתוכית 12סטטוס הפרטים  6.4

, הביקורת ובקבוצת הטיפול בקבוצת הפרטים של מאפיייהם את מציגים או ב5-ו א5 בלוחות

  . האקראית ההקצאה לאחר חודשים 12 שלהם הסטטוס פי על, בהתאמה

  בקרב קבוצת הטיפול:

 29%  ,םמהפרטים עובדיםם, שירות התעסוקהב עוד מתייצבים איה"ה מקבלים ואי; 

 13% ם עובדים, ממשיכיםה"ה לקבלוממשיכים  ,שירות התעסוקהב להתייצב אי; 

 11% ה"ה ומקבלים עובדים (סהאשר למעשה מוגדרת כהשלמת הכ); 
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 %33 םם, התעסוקה בשירות עוד מתייצבים אים ה"ה גמלאות מקבלים אימועסקים ואי 

  10).רשמית(

  ביקורת:ה קבוצת בקרב

 24% ם ,עובדיםם, בשירות התעסוקה עוד מתייצבים איה"ה מקבלים ואי; 

 28% ם עובדים, ממשיכיםה"ה לקבלוממשיכים  ,שירות התעסוקהב להתייצב אי; 

 7% ה"ה ומקבלים עובדים ;(סהאשר למעשה מוגדרת כהשלמת הכ) 

 27% םם, התעסוקה בשירות עוד מתייצבים אים ה"ה גמלאות מקבלים אימועסקים ואי 

 ).רשמית(

מעיין בהקשר זה, להתמקד בהבדלים בהשתייכות לקבוצות השוות בין הפרטים שהוקצו לקבוצת 

שהשפעת התכית על  כך על מצביעיםאלו  הבדלים 11הטיפול לבין אלו השייכים לקבוצת הביקורת.

 קודות אחוז מוסברת על ידי כך 15-הירידה בהתייצבות של פרטים בשירות התעסוקה של כ

לתעסוקה וקבלת  וסף כשליש, קצבאות קבלת ואי תעסוקה לסטאטוס עברומהפרטים  כשלישש

, התייצבות-אי של לסטאטוס וכשליש), ה"ה קצבת מקבלים עדיין אך ,מועסקים( הכסה השלמת

  .מדווחת תעסוקה וללא גמלאות קבלת אי

ב או מציגים גם את מאפייי הפרטים השייכים לקבוצות השוות לפי סטטוס 5-א ו5בלוחות 

תעסוקה, התייצבות וקבלת ה"ה במטרה לבחון האם קיים ייצוג יתר של פרטים לפי מאפייים 

 8ממשתתפי התכית (עמודה  33%-שמסוימים בקבוצות השוות. לדוגמה, יתן לראות כי בעוד 

חודשים  12א) אים עובדים, אים מתייצבים בשירות התעסוקה ואים מקבלים ה"ה לאחר 5בלוח 

מההורים היחידים מצאים בסטטוס זה. בוסף, פרטים בסטטוס זה  28%מיום ההקצאה, רק 

חודשים מיום  12(אים עובדים, אים מתייצבים בשירות התעסוקה ואים מקבלים ה"ה לאחר 

מערכת של הבטחת הכסה בהשוואה לפרטים בקבוצות ב יחסית מוך בוותק מאופייים ההקצאה)

  השוות. 

או מתמקדים בפרטים מקבוצת הטיפול על פי הסטטוס התעסוקתי שלהם ובוחים את  6בלוח 

הערכים השיוי שחל בהכסה מעבודה, בהכסה מקצבת ה"ה ובהכסה הכוללת בהשוואה בין 

  12חודשים אחרי מועד ההקצאה. 12חודשים לפי הקצאתם לתכית לעומת  12במשתים אלו 

, כאשר ₪ 3,700-ממוצע השכר החודשי בקרב הפרטים אשר עובדים שה לאחר יום ההקצאה היו כ

בממוצע (כולל  ₪ 1,650ההכסה החודשית שלהם מעבודה שה לפי ההקצאה לתכית היתה רק 

                                                       
טטוסים פחות פוצים כמו עובד ומתייצב בלשכה אך איו מקבל ה"ה, או מתייצב, ישם גם פרטים וספים עם ס 10 

עובד ומקבל ה"ה וכו'. מאחר וקבוצות אלו הן קטות יחסית ויתכן וחלק מהפרטים כללים רק בשל טעות בתוים או 
  תעסוקה או ה"ה, לא דון בקבוצות אלו בהרחבה.בעיה של עדכון תוי התייצבות, 

אשר בודק את הסיכוי של הפרט להיות בקטגוריות השוות על מת  , דרשת אמידה של מודל מולטיומיבעיקרון 11 
לפקח על יחידת ההקצאה. מבדיקה מקדימה קיבלו כי התוצאות מאוד דומות ולכן על מת לפשט את הדיון, או 

  מציגים כאן השוואה פשוטה של ממוצעים.
פרטים  153פרטים. לא כללים בלוח  048,3-בפרטים השייכים לקבוצת הטיפול, או מתמקדים בלוח זה  3,201מתוך  12 

המופיעים בקבצים המהליים כלא עובדים, ולא מקבלים ה"ה, אך מתייצבים בכל זאת בלשכה. יתכן כי סטאטוס זה 
  ובע מטעות בתוים או בבעיות של תזמון בעדכון סטטוס של הפרט. 
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יחד עם זאת, כמעט ולא חל שיוי בסכום גמלת ה"ה הממוצע  13רטים שלא עבדו).אפס עבור הפ

 כתוצאהחודשים לפי ההקצאה.  12חודשים אחרי הקצאתם לתכית לעומת  12שפרטים אלו קיבלו 

יתן לראות כי בסה"כ ההכסה הממוצעת לחודש (מעבודה ומקצבת ה"ה) של הפרטים מכך, 

. בקרב הפרטים אשר אים עובדים ואים ₪ 2,050-עלתה בכ השייכים לקבוצת הטיפול ועובדים

חודשים לאחר הקצאתם בתכית, חלה ירידה בהכסה החודשית הכוללת, אשר  12מקבלים ה"ה 

-בממוצע. בקרב פרטים אשר מקבלים ה"ה ואים עובדים חלה עלייה של כ ₪ 1,200-עומדת על כ

צעת מקצבת ה"ה. חשוב לציין שלא יתן בהכסה הכוללת כתוצאה מעלייה בהכסה הממו ₪ 300

לייחס לשיויים אלו פרשות סיבתית. מטרת הלוח היה לאפשר לקורא להתרשם מהשיוי במצבם 

חודשים  12הכלכלי של פרטים שוים שהוקצו לקבוצת הטיפול על פי הסטטוס התעסוקתי שלהם 

  לאחר הכיסה לתכית.

  

  השפעת התכית על פי זמן 6.5

 חודש כל עבור )3( משוואה את אמדו, זמן פי על התכית של הדימית ההשפעה תא לבחון מת על

 12 לפחות של וותק עם פרטים בקרב, לתכית הכיסה מאז שחלפו החודשים 12 במהלך וחודש

,  שבחו החודשיים התוצאה ממשתי אחד כל עבור גרפי באופן התוצאות את מציגים או .חודשים

 בין) 95% של סמך בר רווח כולל( האמד הפער את מדווחים או איור כל של הימי בצד כאשר

 בקרבהאמדים  הממוצעים את האיור של השמאלי ובצד, תון חודש בכל והביקורת הטיפול קבוצת

  14.זמן לאורך והביקורת הטיפול קבוצת

 השפעת יתוח. התעסוקה בשירות התייצבות על זמן לאורך התכית השפעת את מציג, 1 איור

, הטיפול לקבוצת ההקצאה לאחר דיתימי השפעה שיש כך על מלמד הזמן פי על התכית

, לתכית מההקצאה חודשיים לאחר כבר. בתכית פעילה השתתפות לאחר וספות והשפעות

. הביקורת קבוצת לעומת אחוז קודות 8-בכ מוך התכית משתתפי בקרב המתייצבים שיעור

ממצא  .האחוז קודות 15-כ על חודשים שבעהכ לאחר ומתייצב הזמן עם להתרחב ממשיך הפער

זה מרמז על כך שהשפעת התכית פועלת בשי ערוצים פרדים בקרב אוכלוסיות שוות: פרטים 

(אשר דורשים בין היתר  תאי התכית עקבלהתייצב בשירות התעסוקה  יםמסוימים מפסיק

בשבוע). כאשר חלקם, כפי שראה בהמשך, מצטרף התייצבות בשירות התעסוקה שלוש פעמים 

ממשיכים להתייצב ולהשתתף בתכית, חשפים לתכי . פרטים אחרים, למעגל העבודה

  15 הסדאות, ומצטרפים עם הזמן למעגל העבודה.

 טרם שים משלוש החל, או מציגים את שיעור התעסוקה של קבוצת הטיפול והביקורת 2 באיור

 שיעורי, לתכית הקצאה טרם כי מראה האיור. ההקצאה לאחר הש ועד לתכית ההקצאה

. כצפוי, ובדומה לדפוסים בצפים בתכיות זהים היו והביקורת הטיפול קבוצת בקרב התעסוקה

, תעסוקה, שיעור התעסוקה של פרטים משתי הקבוצות יורד במהלך השה שלפי הקצאתם לתכית

                                                       
היקף שעות העבודה, אך על פי תוי הסקרים שערכו אין בתוים מהליים של ביטוח לאומי מידע על ראוי לציין כי  13 

בקרב קבוצת טיפול וביקורת עולה שמרבית הפרטים אשר הצטרפו למעגל העבודה בעקבות התכית עשו זאת בהיקפים 
   .דו"ח בייים) –) תכית מעגלי תעסוקה 2016של משרה חלקית (ראה שלוסר ושן (

 ישוב הממוצע בקבוצת הביקורת והוספת האומדן להשפעת התכית.של קבוצת הטיפול אמד על ידי חהממוצע  14
 לכיסה עד הממוצע הזמן משך כי עולה עבודה חיפוש או שיוי, הכה לסדאות משתתפים של הכיסה מועדי מיתוח 15

  .כחודשיים הוא לסדאות
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אך חשוב לציין כי הירידה זהה עבור שתי הקבוצות. שיעור התעסוקה מתחיל לעלות לאחר מכן 

בהדרגה לאחר מועד ההקצאה אבל עולה קצב מהיר יותר ומגיע לרמה גבוהה יותר בקרב קבוצת 

 תלרמ חוזרת הביקורת קבוצת, ההקצאה לאחר חודשים 12 כי לראות יתןכן,  כמוהטיפול. 

 לתכית ההקצאה טרם בתעסוקה לירידה שקדמו בשים האוכלוסייה תא השאפיי התעסוקה

) שלא 41%מגיע לרמה גבוהה יותר ( התעסוקה שיעור הטיפול קבוצת שבקרב בעוד, )33%(סביב 

   .צפתה בהיסטוריה התעסוקתית שלה או של קבוצת הביקורת

על מת לחקור את התחלופה בין תעסוקה, קבלת הבטחת הכסה והתייצבות בשירות התעסוקה, 

(העדר התייצבות והעדר  מהמערכת ליציאה הסיכוי על התכית השפעתאת , 3 באיוראו מציגים 

 ההכסה הבטחת תובעיחלק מ כי ללמוד יתן זה מאיור). מדווחת( תעסוקה ללא קבלת ה"ה),

להיכס לתעסוקה  ומבלי, הכסה הבטחת קצבת לקבל מבלי, התעסוקה בשירות להתייצב מפסיקים

מדווחת. היציאה מהמערכת מתרחשת על פי הזמן, אך חשוב להתמקד בהקשר זה בפער הפתח 

בין קבוצת הטיפול והביקורת אשר יתן לייחס להשפעת התכית. הפער בין שתי הקבוצות מצביע 

הפרטים אשר מפסיקים להתייצב  בשיעור אחוז קודות 7-כ של לגידול הביאה התכיתעל כך ש

הפער בין  .או מקבלים הבטחת הכסה(במערכת הרשמית) בשירות התעסוקה ואים עובדים 

שלושה חודשים ממועד ההקצאה לתכית ושאר -קבוצת טיפול וביקורת פתח לאחר כחודשיים

פתח יחסית צמוד למועד ההקצאה עצם העובדה שהפער בין שתי הקבוצות  יציב על פי הזמן.

מרמז על כך שהדרישות המוגברות של התכית הורידו עבור חלק  שאר יציב על פי הזמןלתכית ו

  .וגרמו להם להפסיק להתייצב בלשכת התעסוקה מהפרטים את הכדאיות מקבלת הבטחת הכסה

בקרב  זמן לאורך סההכ הבטחת מקבלי שיעוראו משלימים את התמוה על ידי הצגה של  4 באיור

. וחודש חודש בכל הכסה הבטחת לקבלת הסיכוי על התוכית והשפעתקבוצת הטיפול וביקורת 

 עד והביקורת הטיפול קבוצת בקרב זהה היה הכסה הבטחת גמלת מקבלי שיעור כי לראות יתן

 מקבלי בשיעור פער פתח מההקצאה הראשוים החודשיים במהלך וכי, האקראית ההקצאה מועד

 המשיך הביקורת קבוצות בקרב ההכסה הבטחת מקבלי שיעור בעוד. הקבוצות שתי בין הקצבה

 משתתפי בקרוב קודם עוד עצרה החיובית המגמה, לרדת שהחל לפי וסף חודש במשך לעלות

 לאחר חודשיים הכסה הבטחת מקבלי בשיעור קודות 10-כ של בפער והתבטאה, התוכית

מעיין לציין כי ביגוד לפער בין קבוצת הטיפול והביקורת אשר פתח בהדרגה  .האקראית ההקצאה

בשיעור התעסוקה ובשיעור ההתייצבות, הפער בשיעור מקבלי הבטחת הכסה פתח יחסית מהר 

(לאחר חודשיים) ושאר יציב. ממצא זה מוסבר על ידי כך שחלק מהפרטים מקבוצת הטיפול 

 ך חודשים רבים לאחר הקצאתם לתכית.ממשיכים לקבל השלמת הכסה במש

 מקצבאות הכסות, מעבודה הכסות עבור המקבילות התוצאות את מדווחים 7-ו, 6, 5 איורים

 בין הבדל קיים לא כי לראות יתן. בהתאמה, יחדיו המקורות משי כוללת והכסה, הכסה הבטחת

 מתחילה מעבודה ההכסה, לתכית הכיסה עם וכי, ההקצאה טרם והביקורת הטיפול קבוצת

. הפער בין קבוצת הטיפול וביקורת בשי יורדת הכסה הבטחת מגמלת שההכסה בזמן בו לעלות

כאשר הממוצע בקבוצת הטיפול בסך ההכסות מעבודה משתי התוצאה הולך ומתרחב על פי זמן 

 משי סהההכ סךממוצע  עולה על הרמה שצפתה לאורך שלוש השים שקדמו להקצאתן לתכית.

עבור קבוצת הטיפול והביקורת גבוה מהממוצע שצפתה לאורך שלוש השים שקדמו  המקורות

להקצאה לתכית. אך, מצד שי, אין פער משמעותי בממוצע סך ההכסות של קבוצת טיפול וביקורת 
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לאחר ההקצאה לתכית. כפי שהוסבר לעיל, חוסר ההשפעה של התכית על ממוצע סך ההכסות 

טים ובע מהשפעות מוגדות של התכית עבור קבוצות שוות: בעוד שחל גידול בסך של הפר

ההכסה של הפרטים אשר הצטרפו למעגל העבודה בעקבות התכית, חלה ירידה בסך ההכסות 

בקרב אלו שהפסיקו להתייצב ואיבדו את הזכאות לקצבה מבלי שמצאו תעסוקה (לפחות באופן 

  רשמי). 

(מעבודה, מקצבת הבטחת  המצטברת ההכסה עבור המצב תמות את מציגים 10-ו, 9, 8 איורים

החודשים לאחר הקצאת הפרטים  12הכסה ומשי מקורות ההכסה יחד בהתאמה) במהלך 

מראים שהפערים בהכסה המצטברת מעבודה  8לקבוצת טיפול וביקורת. הממצאים העולים מאיור 

יותר) לבין קבוצת הביקורת הולכים ומתרחבים על  בין קבוצת הטיפול (אשר מגיעה להכסה גבוהה

העלייה בתעסוקה, ועקב כך גם בהכסה מעבודה של קבוצת פי הזמן. ממצא זה מעיד על כך ש

באופן דומה,  דו"ח זה).של הטיפול שארה יציבה לאורך הזמן (לפחות עד לתום תקופת החקירה 

בהכסה המצטברת ביקורת קבוצת הל וחלה התבדרות בין קבוצת הטיפוכי  9או רואים באיור 

מצד שי, אפשר  .עם הזמן הפער בין שתי הקבוצות הולך ומתרחבמקצבת הבטחת הכסה. כלומר, 

שבעוד שאין הבדלים מובהקים בהכסה המצטברת משי המקורות בין קבוצת  10לראות באיור 

יפול (אשר כאמור, איה הטיפול והביקורת, יתן להבחין במגמה של עלייה בפער לטובת קבוצת הט

  מדדת באופן מדויק דיו בכדי לאפשר מובהקות סטטיסטית).

 

  ממצאים וספים על השכר 6.6

כפי שראיו, התכית הביאה לגידול בתעסוקה ולעלייה בהכסה מעבודה. בשביל לבחון את השפעת 

, שכר התכית על טיב התעסוקה, בדקו את השפעת התכית על הסיכוי לקבל שכר חודשי חיובי

. ₪ 8,000 -וכך הלאה עד שכר חודשי גבוה מ ₪ 2,000 -, שכר חודשי גבוה מ₪ 1,000 -חודשי גבוה מ

חודשים לאחר הקצאת הפרטים לקבוצת טיפול וביקורת  12-ו 6הבדיקה עשתה בשתי קודות זמן: 

) כאשר המשתה המוסבר בכל אחת 3על ידי אמידה של סדרת רגרסיות המבוססות על משוואה (

מציג את האומדים של כל אחד  11מהמודלים היו אידיקטור לשכר גבוה מסכום מסוים. איור 

מעבודה היה פועל  בהכסה העלייהממקדמי הרגרסיה יחד עם רווחי הסמך. מהתוצאות עולה כי 

שכן השפעת התכית חיובית בעיקר  ,מוך יחסיתבהיקף עבודה חלקי ובשכר  וקהיוצא של תעס

כלומר, למרות ששיעור התעסוקה גבוה יותר  .לחודש ₪ 3,000-4,000שכר של עד  בתחום של קבלת

עבור פרטים בקבוצת הטיפול ביחס לקבוצת הביקורת, אין הבדל בין שתי הקבוצות בשיעור 

  .₪ 4,000-הפרטים המרוויחים יותר מ

זמן של משתתפי התכית בקודות  2016עם זאת, מהתבוות בהתפלגות השכר הראלי במחירי 

כך יתן ללמוד מהתפלגות השכר של מדגם  ) עולה כי שכרם עלה על פי הזמן.13, 12שוות (איורים 

) שהשכר החודשי 12חודשים מיום ההקצאה (המוצגת באיור  12-הפרטים עם וותק של יותר מ

חודשים  6כעבור  ₪ 3211-ל  ₪ 2850-חודשים לאחר ההקצאה לתכית, עולה מ 6החציוי המדד 

. חשוב לציין כי מתרחשת ₪ 3715-ל ₪ 3395-ים. באופן דומה השכר החודשי הממוצע עולה מוספ

עלייה בשכר למרות הצטרפותם של פרטים חדשים למעגל העבודה בין שתי התקופות (אשר סביר 

להיח שמצאים בזב התחתון של התפלגות השכר ומושכים את התפלגות השכר למטה). באופן 
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בהמשך העלייה בשכר על ידי יתוח התפלגות השכר של הפרטים מקבוצת דומה, יתן להבחין 

. השכר החציוי 13חודשים לפחות מיום ההקצאה אשר מוצגת באיור  18הטיפול בעלי וותק של 

 ₪ 3551-ול 12בחודש  ₪ 3277-בחודש השישי לאחר ההקצאה ועולה ל ₪ 2930-במדגם זה מדד בכ

בחודש השישי לאחר ההקצאה ועולה  ₪ 3270-ע מדד בכלאחר ההקצאה. השכר הממוצ 18בחודש 

  לאחר ההקצאה. 18בחודש   ₪ 3947-ול 12בחודש  ₪ 3782-ל

חשוב לציין כי מאחר והתכית הביאה לעלייה בשיעור התעסוקה של קבוצת הטיפול, לא יתן לבצע 

הפרטים ביקורת כי סביר להיח שהרכב ההשוואה ישירה של השכר של פרטים מקבוצת הטיפול ו

מקבוצת הטיפול אשר עובדים שוה מהרכב הפרטים מקבוצת הביקורת שעובדים. כלומר, בקרב 

המועסקים, יש אחוז גבוה יותר של פרטים שוליים אשר הצטרפו למעגל  מקבוצת הטיפול הפרטים

יותר בהשוואה  ךהשתכרות מו פוטציאלהעבודה בזכות התוכית. פרטים אלו הם לרוב בעלי 

  מועסקים מקבוצת הביקורת.לפרטים ה

  

  יתוח אפקטיביות 7

 על עמדה למשתתף והעלות, ח"ש מיליון 5.6 על) בפועל ההוצאה( התכית תקציב עמד 2014 בשת

 הורחב 2015 לשת התקציב); זו בשה הטיפול בקבוצת משתתפים 3,300-לכ בהתאם( ח"ש 1,700-כ

 המשתתפים ובתוספת, משתתפים 7,900-כ לתכית התווספו זו בשה. ח"ש מיליון 11.5-כ על ועמד

 בשת בתכית המשתתפים מספר עמד, 2015 שת תוך אל הפעילות את המשיכו אשר 2014 משת

. ח"ש 1,200-בכ  מוערכת 2015 בשת למשתתף העלות, לכך בהתאם. משתתפים 9,900-כ על 2015

 הממוצעת ההוצאה עמדה התכית של לפעילותה) 2015-2014( הראשוות השתיים במהלך, כן על

 שימוש ועשה, התעסוקה שירות ידי על מופעלת שהתכית מאחר. ח"ש 1,450-כ על למשתתף

 הסדאות מחי לצוות שכר מעלות בעיקר מורכבת זו עלות, השירות של הקיימות בתשתיות

  . האישיים והמאמים

 השתתפות חודשי 12 לאחר שהתקבלו בטחת הכסהה קצבאות בסך הירידה על התכית השפעת

 לשה ח"ש 1,450-כ על עומדת למשתתף התכית שעלות כיוון). 2 לוח ראה( ₪ 1,850-בכ מוערכת

. בה ההשתתפות מתחילת משה פחות לאחר לממשלה העלות התכית מחזירה אתש להסיק יתן

 זוהי, החודשי ההעברה לסכום מעבר הכסה הבטחת לקבלת הלוות ההטבות אובדן בהיתן

  . התכית לכדאיות חסר הערכת

  

  סיכום 8

 המיועדת", תעסוקה מעגלי" התכית הישראלי התעסוקה שירות במסגרת לפעול החלה 2014 שתב

 לאבטלה התדרדרות ובמיעת בתעסוקה בשילובם לסייעבמטרה , הכסה הבטחת גמלת לתובעי

דו"ח זה מציג ממצאים לגבי השפעת התוכית על מגוון רחב של משתי . בגמלאות ותלות ממושכת

  חודשים מיום הקצאתם הפרטים לתוכית.  18-ו 12תוצאה לאחר 
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 של אקראית הקצאה ערכהובכל לשכה  שבוע בכל הערכת התוכית מבוססת על יסוי מבוקר:

 בחן אליה שביחס, תביקור ולקבוצת) בתכית המשתתפים( טיפול לקבוצת הכסה הבטחת תובעי

 של בעיה על להתגבר מאפשר זה מחקר מערך. הטיפול בקבוצת המשתתפים של במצבם השיוי

, חדשי מחקר במערך מדובר. התערבות תכיות של בהערכה רווחת בעיה – לטיפול עצמית סלקציה

 השפעת של ומדויקת אמיה הערכה מאפשרהו, בישראל מדייות בתכיות כן לפי יושם לא שכמעט

  ".תעסוקה מעגלי" התכית

 בשיעורי לירידה הביאהיתוח התוצאות מלמד כי שים עשר חודשים לאחר ההקצאה, התוכית 

 המתקבל לשיעור ביחס 39% של ירידה( אחוז קודות 15-כ של התעסוקה בשירות התייצבות

 הבטחת גמלאות המקבלים הפרטים בשיעורבקיטון  לוותה זאת ירידה ).0.38: הביקורת בקבוצת

, )0.41( הביקורת קבוצת בקרב לשיעור ביחס 27% של ירידה המהווה אחוז קודות 11-כ שלהכסה 

 בקבוצת המתקבל לשיעור ביחס 25% של עלייה(קודות אחוז בשיעור התעסוקה  8ובעלייה של 

 התוצאות מיתוח מדגם מצומצם יותר של בעלי וותק ארוך יותר בתכית, עולה כי ).0.33: הביקורת

  .גם שה וחצי לאחר ההקצאה בעין עומדות לתוכית ההקצאה מועד לאחר שה שהתקבלו

קודות אחוז  15-השפעת התכית על הירידה בהתייצבות של פרטים בשירות התעסוקה של כ

 וסף כשליש, קצבאות קבלת-ואי תעסוקה לסטאטוס עברומהפרטים  כשלישש מוסברת על ידי כך

 לסטאטוס וכשליש), ה"ה קצבת מקבלים עדיין אך ,מועסקים( הכסה השלמתלתעסוקה וקבלת 

בהתאם לכך, מצא כי בממוצע,  .מדווחת תעסוקה וללא גמלאות קבלת אי, התייצבות-אי של

התוכית הביאה לעלייה בסך ההכסות מעבודה של הפרטים יחד עם ירידה מקבילה בהכסה 

עת של התכית על סך ההכסות של הפרטים מסתיר מהבטחת הכסה.  החישוב של ההשפעה הממוצ

את ההשפעה ההטרגוית של התכית על קבוצות שוות: בעוד שחל שיפור משמעותי בסך ההכסות 

של הפרטים אשר הצטרפו למעגל העבודה, חלה במקביל ירידה בסך ההכסות של הפרטים אשר 

  הפסיקו להתייצב ואיבדו את זכאותם לקצבה. 

 בקרב יותר הגדול התכית השפעתהכסות משק הבית עולה כי התכית על סך מיתוח השפעת 

התכית הביאה לגידול בתעסוקה ובהכסה מעבודה , וכי לתכית הוקצו הזוג בי שי בהם בית משקי

 של ההטרוגיות ההשפעות יתוח של בי הזוג של משתתפי התוכית, בין אם טלו בה חלק או לא.

גדולה יותר  , השפעהכלל האוכלוסייההתכית הייתה אפקטיבית בקרב כי בעוד  מלמד התכית

, בעלי אשר דווחו על מגבלה בריאותית ומעלה, דורשי עבודה 35צפתה בקרב שים, ערבים, בי 

  .בקצבאות תלות של היסטוריההשכלה מוכה, ובעלי זיקה מוכה יותר לשוק העבודה ו

-טווח הקצר, עולה שבעוד שעלות התוכית למשתתף היתה כמיתוח אפקטיביות של התוכית ב

חודשים, לחיסכון מצטבר בתשלומי הבטחת הכסה  12לשה, התוכית הביאה, כעבור  ₪ 1,450

. לכן, יתן לקבוע כי ההשקעה של הממשלה בתכית מחזירה את עצמה ₪ 1,850 -למשתתף של כ

  לאחר פחות משה.

ית והפרטים מקבוצת ביקורת בטווח הארוך יותר, על מת או משיך לעקוב אחר משתתפי התכ

חודשים בקרב משתתפי התוכית מעידה על  18-ו 12ללמוד האם העלייה בתעסוקה שצפתה במשך 

שיוי פרמטי במצבם התעסוקתי ומתורגמת לשיפור משמעותי במצבם הכלכלי לאורך זמן. 

קוב אחר כלל האוכלוסייה שהוקצתה השימוש בתוים מהליים במחקר זה, אשר מאפשרים לע
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לקבוצות טיפול וביקורת, מהווה יתרון משמעותי ביחס למחקרים דומים אשר ערכו בעולם 

ומבוססים על מדגמים קטים ועל משתי תוצאה המדדים בתוי סקרים בהם יש בעיות של 

שרים מעקב ואשר אים מאפ מסוימותסלקציה הובעות מחוסר מעה לסקרים בקרב אוכלוסיות 

 לאחר אותם פרטים לאורך זמן.

 

 



ממוצע של
טיפול - ביקורתקבוצת הטיפול

ממוצע של 
טיפול - ביקורתקבוצת הטיפול

(1)(2)(1)(2)

0.5230.013קבלת ה"ה 0.544-0.011אישה
(0.013)בחודשים [1-;12-](0.018)

0.2700.004קבלת ה"ה 34.5710.169גיל
(0.016)בחודשים [13-;24-](0.263)

0.2360.007קבלת ה"ה 0.4730.004נשוי
(0.013)בחודשים [25-;36-](0.012)

2.8190.003מספר חודשי עבודה 2.0000.061מספר ילדים
(0.129)בתקופה [1-;12-](0.068)

3.9260.068מספר חודשי עבודה 0.2190.003הורה יחיד
(0.141)בתקופה [13-;24-](0.012)

4.2860.143מספר חודשי עבודה *0.208-0.024עולה
(0.149)בתקופה [25-;36-](0.013)

9,75480הכנסה כוללת מעבודה0.3620בעל מגבלה בריאותית
(614)בתקופה [1-;12-](0.013)(דיווח עצמי)

16,320680הכנסה כוללת מעבודה0.3470.011ערבי
(820)בתקופה [13-;24-](0.011)

18,242860הכנסה כוללת מעבודה**0.1890.019חרדי
(871)בתקופה [25-;36-](0.009)

5,946250הכנסה כוללת מה"ה*0.394-0.028פחות מ-12 שנות לימוד
(326)בתקופה [1-;12-](0.015)

3,755220הכנסה כוללת מה"ה*120.5550.029 שנות לימוד
(269)בתקופה [13-;24-](0.016)

3,211190הכנסה כוללת מה"ה0.0500יותר מ-12 שנות לימוד
(208)בתקופה [25-;36-](0.008)

p-value0.451 להבדל מובהק בין שתי הקבוצות3.358-0.056וותק בה"ה
(0.013)

3,2016,151מספר תצפיות

מאפייני קבוצת הטיפול ומבחני איזון :1 לוח

הערות: הלוח מציג את מאפייני אוכלוסיית משתתפי התוכנית מעגלי תעסוקה (עמודה 1). עמודה 2 מציגה את ההפרש במאפיינים בין 
קבוצת התוכנית לבין קבוצת הביקורת לאחר פיקוח על יחידת ההקצאה. סטיות התקן במבחני האיזון מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת 

יחידת ההקצאה. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 2016. וותק בה"ה נמדד בחודשים. שיוך למגזר החרדי התבצע לפי אחד 
משלושה קריטריונים: (1) הפרט מחזיק בטלפון כשר ; (2) מתאם ההשמה זיהה את הפרט כחרדי; (3) מתגורר ביישוב חרדי לפי הגדרת 

הלמ"ס.  *** מובהק ברמה של 1%; ** מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



מדגם עם וותק של לפחות 
12 חודשים מיום ההקצאה
תוצאות לאחר 18 חודשיםתוצאות לאחר 12 חודשיםתוצאות לאחר 12 חודשים

(1)(2)(3)

***0.133-***0.171-***0.15-התייצבות בשירות התעסוקה
(0.019)(0.027)(0.027)
0.3840.4050.330

***0.082***0.089***0.079תעסוקה
(0.014)(0.022)(0.025)
0.3310.3260.353

**276*200**161הכנסה חודשית מעבודה
(121)(114)(65)(אפס עבור מי שלא עובד)

1,3451,3411,422

**3334**2130***2026הכנסה מצטברת מעבודה
(1404)(902)(563)(אפס עבור מי שלא עובד)

12,30111,89720,306

***0.105-***0.132-***0.105-מקבל הבטחת הכנסה
(0.017)(0.024)(0.022)
0.4080.4150.360

***184-***233-***170-הכנסה חודשית מהבטחת הכנסה
(41)(41)(29)(אפס עבור מי שלא מקבל)

625651562

***3507-***2300-***1860-הכנסה מצטברת מהבטחת הכנסה
(558)(376)(278)(אפס עבור מי שלא מקבל)

8,8138,99412,576

9-3392-סה"כ הכנסה
(72)(108)(119)

1,9711,9921,984

167-171-173סה"כ הכנסה מצטברת
(663)(908)(1372)

21,11420,89132,881

0.009-0.002-0.01-קבלת קצבאות אחרות
(0.009)(0.017)(0.019)
0.1110.1120.134

615116431643סה"כ תצפיות

מדגם עם וותק של לפחות 18 חודשים מיום ההקצאה

תוצאות עיקריות עבור השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה :2 לוח

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, מספר 
ילדים, מגדר, שייכות למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום מגבלה בריאותית, 

עולה, מספר חודשי עבודה, הכנסות מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך שלושת השנים שקדמו להקצאה 
האקראית, ופיקוח על יחידת ההקצאה. שגיאות התקן מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת יחידת ההקצאה. ערך התוצאה 

בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** מובהק 
ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



כללי
שני בני הוזג 

הוקצו
רק אחד מבני 
הזוג הוקצה

רווקים / בן זוג 
לא ידוע

(1)(2)(3)(4)

-0.15***-0.233***-0.14***-0.133***
(0.019)(0.048)(0.031)(0.019)
0.3840.5260.3500.349

***0.075***0.078***0.109***0.079תעסוקה
(0.014)(0.036)(0.023)(0.021)
0.3310.2310.3080.382

*57192*300**161הכנסה חודשית מעבודה
(99)(115)(159)(65)(אפס עבור מי שלא עובד)

1,3450,8411,3091,532

**1811**2258**2407***2026הכנסה מצטברת מעבודה
(851)(1040)(1194)(563)(אפס עבור מי שלא עובד)

12,3017,56611,61714,324

***0.073-***0.095-***0.236-***0.105-מקבל הבטחת הכנסה
(0.017)(0.060)(0.028)(0.020)
0.4080.6300.3890.347

***147-***160-***324-***170-הכנסה חודשית מה"ה
(43)(40)(79)(29)(אפס עבור מי שלא מקבל)

625809552615

***1624-***1838-***3140-***1860-הכנסה מצטברת מה"ה
(412)(503)(699)(278)(אפס עבור מי שלא מקבל)

8,81310,5838,0048,786

8.9-24.8-102.145.4-סה"כ הכנסה
(71.6)(149.6)(119.3)(108.2)
1,9711,6501,8602,147

167-734420187סה"כ הכנסה מצטברת
(663)(1197)(1205)(1002)

21,11418,14919,62223,110

0.0090.0060.007-0.02-קבלת קצבאות אחרות
(0.009)(0.014)(0.016)(0.014)
0.1110.0480.0720.152

*324192*647***283הכנסה חודשית מעבודה של משק הבית
(99)(227)(343)(102)(אפס אם אין הכנסה)

2,1141,7463,2701,532

**1811**4574**6827***3399הכנסה מצטברת מעבודה של משק הבית
(893)(2716)(2140)(851)

20,21315,74732,50514,324

***147-***255-***664-***257-הכנסה חודשית מה"ה של משק הבית
(43)(70)(155)(40)(אפס עבור משק בית שלא מקבל)

0,9001,6170,9670,615

-2844***-6186***-3274***-1624***
(363)(1300)(811)(412)

12,59621,24013,9918,786

26-176945סה"כ הכנסה של משק הבית
(101)(313)(216)(108)
3,0143,3634,2372,147

5556411301187סה"כ הכנסה מצטברת של משק הבית
(915)(2584)(2088)(1002)

32,80936,98646,49623,110

6151104518453259סה"כ תצפיות

התייצבות בשירות התעסוקה

הכנסה מצטברת מה"ה של משק הבית

12 חודשים מיום ההקצאה בקרב זוגות ויחידים לוח 3: השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה לאחר

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, מספר 
ילדים, מגדר, שייכות למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום מגבלה בריאותית, 

עולה, מספר חודשי עבודה, הכנסות מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך שלושת השנים שקדמו 
להקצאה האקראית, ופיקוח על יחידת ההקצאה. שגיאות התקן מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת יחידת ההקצאה. ערך 

התוצאה בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** 
מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



יהודים לא חרדיםחרדיםערבים יהודיםנשיםגברים
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

-0.138***-0.158***-0.102***-0.229***-0.111**-0.098***
(0.024)(0.023)(0.017)(0.032)(0.047)(0.018)
0.3470.4100.3050.4660.3780.287

*0.0650.034*0.14**0.039***0.083***0.062תעסוקה
(0.023)(0.019)(0.019)(0.019)(0.044)(0.021)
0.3910.2890.4320.2270.3510.452

4831915653**119137הכנסה חודשית מעבודה
(100)(172)(86)(86)(62)(131)(אפס עבור מי שלא עובד)

1,9350,9321,8000,8731,1231,968

710*96534012933***17311855הכנסה מצטברת מעבודה
(815)(1671)(772)(705)(490)(1137)(אפס עבור מי שלא עובד)

17,4178,71817,0607,3579,85518,850

***0.039-0.081-***0.16-***0.071-***0.115-***0.086-מקבל הבטחת הכנסה
(0.023)(0.020)(0.017)(0.028)(0.043)(0.017)
0.3420.4550.3390.4800.4580.310

***146-*118-***232-***137-***183-***150-הכנסה חודשית מה"ה
(36)(65)(44)(31)(40)(33)(אפס עבור מי שלא מקבל)

479728557697631538

***1785-**1491-***2250-***1705-***1915-***1710-הכנסה מצטברת מה"ה
(375)(741)(451)(312)(415)(286)(אפס עבור מי שלא מקבל)

7,1529,9768,0489,6078,6147,908

31-46-898638-93-סה"כ הכנסה
(131)(69)(84)(103)(172)(95)
2,4141,6612,3561,5701,7542,506

21-60-74011511442-1074סה"כ הכנסה מצטברת
(1117)(612)(732)(955)(1748)(809)
24,56918,69425,10916,96418,46926,757

0.007-0.006-0.009-0.007-0.008-0.011-קבלת קצבאות אחרות
(0.012)(0.012)(0.014)(0.012)(0.027)(0.015)
0.0920.1240.1360.0860.1040.144

2,6753,4763,5932,5589052,688סה"כ תצפיות

התייצבות בשירות 
התעסוקה

12 חודשים מיום ההקצאה לפי מין ומגזר לוח 4א: השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה לאחר

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, מספר ילדים, 
מגדר, שייכות למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום מגבלה בריאותית, עולה, מספר 

חודשי עבודה, הכנסות מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך שלושת השנים שקדמו להקצאה האקראית, ופיקוח על 
יחידת ההקצאה. שגיאות התקן מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת יחידת ההקצאה. ערך התוצאה בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. 

הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



דרוםצפוןגבריםנשיםערבים - כללי
(1)(2)(3)(4)(5)

-0.229***-0.222***-0.229***-0.267***-0.11***
(0.032)(0.035)(0.049)(0.031)(0.029)
0.4660.4880.4220.4850.428

***0.086***0.151***0.15***0.134***0.14תעסוקה
(0.019)(0.023)(0.040)(0.022)(0.010)
0.2270.1630.3550.2390.203

**331***291**507***203***319הכנסה חודשית מעבודה
(138)(110)(242)(48)(86)(אפס עבור מי שלא עובד)

8734401749897826

***3314***3142***5727***2334***3401הכנסה מצטברת מעבודה
(1186)(967)(2003)(412)(772)(אפס עבור מי שלא עובד)

7,3573,73014,6887,5416,997

*0.076-***0.187-***0.136-***0.163-***0.16-מקבל הבטחת הכנסה
(0.028)(0.028)(0.048)(0.028)(0.043)
0.4800.5200.4010.4790.484

105-***278-***210-***239-***232-הכנסה חודשית מה"ה
(72)(45)(70)(44)(44)(אפס עבור מי שלא מקבל)

697775539649791

536-***2828-***2408-***2236-***2250-הכנסה מצטברת מה"ה
(827)(406)(674)(502)(451)(אפס עבור מי שלא מקבל)

9,60710,4197,9669,09910,604

86-3629713226סה"כ הכנסה
(103)(62)(253)(121)(174)
1,5701,2152,2871,5461,617

**11519833193142778סה"כ הכנסה מצטברת
(955)(616)(2048)(1083)(1372)

16,96414,14922,65416,64017,600

**0.007-0.0080.0010.004-0.023-קבלת קצבאות אחרות
(0.012)(0.014)(0.017)(0.015)(0.012)
0.0860.0880.0810.1040.049

255816718871869689סה"כ תצפיות

התייצבות בשירות התעסוקה

12 חודשים מיום ההקצאה בקרב האוכלוסייה הערבית לוח 4ב: השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה לאחר

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, 
מספר ילדים, מגדר, שייכות למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום 
מגבלה בריאותית, עולה, מספר חודשי עבודה, הכנסות מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך 

שלושת השנים שקדמו להקצאה האקראית, ופיקוח על יחידת ההקצאה. שגיאות התקן מוצגות בסוגריים ומקובצות 
ברמת יחידת ההקצאה. ערך התוצאה בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 

2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



גיל 35 או יותרמתחת לגיל 35חד הורי
ללא מגבלה 
בריאותית

בעלי מגבלה 
בריאותית

(1)(2)(3)(4)(5)

***0.238-***0.11-***0.203-***0.102-***0.169-התייצבות בשירות התעסוקה
(0.031)(0.023)(0.027)(0.020)(0.030)
0.4250.2900.4930.3400.479

***0.144***0.049***0.109***0.054**0.073תעסוקה
(0.035)(0.019)(0.020)(0.016)(0.022)
0.3580.3800.2760.3740.238

***32433*204144166הכנסה חודשית מעבודה
(104)(86)(92)(102)(135)(אפס עבור מי שלא עובד)

1,21415021,1651,5510,897

***9614393***2004**2001**2693הכנסה מצטברת מעבודה
(1084)(903)(695)(755)(774)
11,18013,92410,43514,4407,624

***0.153-***0.085-***0.123-***0.083-**0.084-מקבל הבטחת הכנסה
(0.035)(0.022)(0.025)(0.019)(0.023)
0.4550.3360.4920.3870.456

***243-***140-***200-***140-*159-הכנסה חודשית מהבטחת הכנסה
(39)(35)(41)(41)(86)(אפס עבור מי שלא מקבל)

895516751605671

***2456-***1574-***2165-***1560-**2270-הכנסה מצטברת מהבטחת הכנסה
(424)(344)(389)(377)(957)(אפס עבור מי שלא מקבל)

12,1707,60910,1978,5479,393

*44.94.11-33.4-109190סה"כ הכנסה
(141)(118)(88)(94)(110)
2,1092,0181,9172,1551,567

**423442-161-6131936סה"כ הכנסה מצטברת
(1379)(1060)(720)(839)(863)
23,35121,53320,63222,98817,018

0.031-0.004-0.019-0.011-0.008-קבלת קצבאות אחרות
(0.031)(0.011)(0.014)(0.009)(0.019)
0.2830.0790.1490.0790.183

12583144300740662085סה"כ תצפיות

12 חודשים מיום ההקצאה לפי מאפיינים דמוגרפים לוח 4ג: השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה לאחר

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, מספר 
ילדים, מגדר, שייכות למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום מגבלה בריאותית, 

עולה, מספר חודשי עבודה, הכנסות מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך שלושת השנים שקדמו 
להקצאה האקראית, ופיקוח על יחידת ההקצאה. שגיאות התקן מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת יחידת ההקצאה. ערך 

התוצאה בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** 
מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



מתחת ל-12 
שנות לימוד

12 שנות 
לימוד

מעל 12 
שנות לימוד

ללא קבלת 
ה"ה ב-24 

חודשים לפני 
ההקצאה

קיבל ה"ה ב-
24 חודשים 

לפני ההקצאה

ללא 
היסטוריה 

תעסוקתית ב-
24 חודשים 

לפני ההקצאה

היסטוריה 
תעסוקתית ב-
24 חודשים 

לפני ההקצאה

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

***0.115-***0.206-***0.17-***0.044-0.127***0.119-***0.205-התייצבות בשירות התעסוקה
(0.025)(0.024)(0.088)(0.025)(0.021)(0.030)(0.018)
0.4670.3280.1730.3140.4640.4910.304

***0.068***0.093***0.112*0.0530.046***0.063***0.105תעסוקה
(0.021)(0.020)(0.078)(0.024)(0.018)(0.018)(0.020)
0.2600.3760.5470.3730.2840.1660.455

**193*122***28451259-**167**192הכנסה חודשית מעבודה
(95)(69)(86)(111)(867)(83)(83)(אפס עבור מי שלא עובד)

1,0241,4133,6181,6031,0520,6121,895

**1949***2121***366613052600-***1780***2703הכנסה מצטברת מעבודה
(799)(629)(705)(967)(8500)(690)(636)(אפס עבור מי שלא עובד)

9,08012,98635,01014,8959,3504,59118,081

***0.091-***0.129-***0.118-***0.091-0.09***0.084-***0.144-מקבל הבטחת הכנסה
(0.022)(0.020)(0.088)(0.023)(0.020)(0.022)(0.021)
0.4920.3550.1670.2700.5660.5370.312

***144-***217-***203-***177-138***158-***213-הכנסה חודשית מה"ה
(36)(39)(37)(39)(164)(36)(39)(אפס עבור מי שלא מקבל)

754541267393890837467

-2447***-1635***1525-1504***-2224***-2074***-1761***
(360)(344)(1580)(356)(345)(450)(354)

10,2217,9384,3905,72712,32311,1197,084(אפס עבור מי שלא מקבל)

218-107-8756-9650-סה"כ הכנסה
(88)(86)(860)(118)(84)(76)(100)

1,7781,9543,8851,9961,9421,4492,362

256145-2141-19937647188סה"כ הכנסה מצטברת
(716)(749)(8251)(1096)(774)(739)(910)

19,30120,92439,39920,62221,67315,71025,165

0.002-0.008-0.011*0.023-**0.015-0.005-0.094-קבלת קצבאות אחרות
(0.013)(0.012)(0.048)(0.013)(0.011)(0.015)(0.012)
0.1140.1110.0870.1310.0890.1070.114

262532153113002314925653586סה"כ תצפיות

לוח 4 ד: השפעת התוכנית מעגלי תעסוקה לאחר 12 חודשים מיום ההקצאה לפי השכלה, היסטורה תעסוקתית והיסטוריה של תלות בקצבאות

הכנסה מצטברת מהבטחת 
הכנסה

הערות: הלוח מציג את השפעת התוכנית על מספר משתני תוצאה. בכל האמידות נכללים המשתנים המפקחים גיל, מספר ילדים, מגדר, שייכות 
למגזר הערבי, שייכות למגזר החרדי, מצב משפחתי נשוי, משפחה חד-הורית, קיום מגבלה בריאותית, עולה, מספר חודשי עבודה, הכנסות 

מעבודה, ואינדיקטורים לקבלת הבטחת הכנסה במהלך שלושת השנים שקדמו להקצאה האקראית, ופיקוח על יחידת ההקצאה. שגיאות התקן 
מוצגות בסוגריים ומקובצות ברמת יחידת ההקצאה. ערך התוצאה בקרב קבוצת הביקורת בכתב נטוי. הכנסות מעבודה ומגמלאות הינן במחירי 

2016. *** מובהק ברמה של 1%; ** מובהק ברמה של 5%; * מובהק ברמה של 10%.



סה"כ
XXXX√√√√מתייצב

X√X√√XX√עובד
XX√√X√X√מקבל ה"ה

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1,7410.6300.6140.6300.5520.6060.4790.7010.529אישה
100%4%5%3%13%9%26%8%32%

35.735.732.737.436.633.633.234.0גיל

1,5140.4630.4250.3970.5040.5740.3940.5520.505נשוי
100%3%4%2%14%10%24%7%35%

2.411.831.642.532.851.512.601.92מספר ילדים

7000.3430.1830.2470.2690.2870.2070.2290.182הורה יחיד
100%5%4%3%16%10%28%7%28%

6670.1850.1830.2600.1890.1630.2670.1840.182עולה
100%3%4%3%12%6%37%6%29%

1,1590.3240.3530.3290.4460.3550.3090.3980.378בעל מגבלה בריאותית (דיווח עצמי)
100%3%5%2%16%8%25%7%35%

1,1110.2590.4840.2740.3570.4780.2790.3880.358ערבי
100%3%7%2%13%11%24%7%34%

6060.2500.1700.1370.2160.2230.1590.2140.193חרדי
100%4%4%2%15%9%25%7%34%

1,2620.3700.3920.3290.4530.4060.3380.4880.408פחות מ-12 שנות לימוד
100%3%5%2%15%8%25%8%34%

1,7780.5830.5560.5890.5200.5620.5780.4930.555שנות לימוד 12
100%4%5%2%12%8%30%6%33%

0,1610.0460.0520.0820.0260.0320.0840.0200.038יותר מ-12 שנות לימוד
100%3%5%4%7%5%49%2%25%

8.4913.7713.1516.7273.5902.1863.4782.425וותק בה"ה (בחודשים)
2,1770.4720.5950.6030.590.6140.7160.6620.742זרם

100%2%4%2%11%7%31%6%36%

1,6740.7590.5160.4380.7030.7410.4190.7510.432קבלת ה"ה בחודשים [1-;12-]
100%5%5%2%18%11%23%9%27%

8640.4630.2550.1780.4510.4340.1600.5120.200קבלת ה"ה בחודשים [13-;24-]
100%6%5%2%22%13%17%12%25%

7550.4170.2090.2330.4030.3940.1350.4480.167קבלת ה"ה בחודשים [25-;36-]
100%6%4%2%22%13%17%12%23%

3.192.404.881.272.564.271.492.34מספר חודשי עבודה בתקופה [1-;12-]

4.073.055.442.503.585.682.343.32מספר חודשי עבודה בתקופה [13-;24-]

4.623.405.302.864.185.952.973.68מספר חודשי עבודה בתקופה [25-;36-]

9,1877,94014,6783,7577,90015,9874,1958,070הכנסה כוללת מעבודה בתקופה [1-;12-]

14,62512,10721,2289,69513,37125,7018,23413,300הכנסה כוללת מעבודה בתקופה [13-;24-]

17,49312,43721,04211,50315,66027,18110,49215,786הכנסה כוללת מעבודה בתקופה [25-;36-]

1,5260.5090.4310.740.2760.3710.6810.3080.417תעסוקה בתקופה [1-;12-]
100%4%4%4%8%6%42%4%29%

1,6330.4810.490.6580.360.4780.6910.3330.446תעסוקה בתקופה [13-;24-]
100%3%5%3%9%7%40%4%29%

1,7070.5190.4510.6440.4050.5020.6910.4130.48תעסוקה בתקופה [25-;36-]
100%3%4%3%10%7%38%5%30%

3840.0930.2090.1640.0840.040.0810.0550.187קבלת קצבה שאינה ה"ה בחודש 12
100%3%8%3%9%3%20%3%52%

3,201108153734172519382011060מספר תצפיות
100%3%5%2%13%8%29%6%33%

סטטוס הפרט בחודש 12 לאחר ההקצאה

לוח 5א: מאפייני קבוצת טיפול על פי הסטטוס שלהם בחודש 12 לאחר ההקצאה

הערות: הלוח מציג את מאפייני קבוצת הטיפול על פי הסטטוס שלהם, 12 חודשים לאחר ההקצאה האקראית. בכל תא מדווח הערך 
הממוצע של מאפיין בקרב כלל הפרטים בסטטוס מסוים, ומתחתיו אחוז הפרטים בעלי מאפיין זה השייכים לאותו סטטוס (למעט גיל 

והכנסות, עבורם מדווח אך ורק הערך הממוצע). הכנסות מעבודה הינן במחירי 2016.



סה"כ
XXXX√√√√מתייצב

X√X√√XX√עובד
XX√√X√X√מקבל ה"ה

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1,7350.7500.6630.3710.6270.6100.4820.7680.582אישה
100%4%6%1%30%4%20%8%27%

34.235.932.837.033.731.832.831.9גיל

1,5340.4640.4670.3230.6320.6440.3930.6540.502נשוי
100%3%5%1%34%5%18%8%26%

2.521.991.322.862.641.392.891.85מספר ילדים

5580.3690.2310.2260.1870.2710.1730.2050.16הורה יחיד
100%6%7%3%27%6%22%7%23%

5960.3330.1360.2740.1300.2460.3000.1730.184עולה
100%5%4%3%18%5%36%5%25%

9260.2980.4320.3060.4000.2460.2060.2220.331בעל מגבלה בריאותית (דיווח עצמי)
100%3%8%2%35%3%16%4%29%

1,4470.3450.6510.3550.6270.4320.3170.5510.492ערבי
100%2%8%2%35%4%16%7%27%

2990.1430.0470.0970.1060.1610.0950.1030.100חרדי
100%4%3%2%29%6%23%6%27%

1,3630.4520.5030.5160.5880.4240.3300.5460.426פחות מ-12 שנות לימוד
100%3%6%2%35%4%17%7%25%

1,4370.5120.4500.4680.3950.5420.5670.4320.522שנות לימוד 12
100%3%5%2%22%4%28%6%29%

0,1500.0360.0470.0160.0170.0340.1040.0220.052יותר מ-12 שנות לימוד
100%2%5%1%9%3%49%3%28%

3.0241.4141.2101.8292.7290.9591.2431.000וותק בה"ה (בחודשים)
2,4760.690.8170.8870.7840.8140.8810.8380.88זרם

100%2%6%2%26%4%25%6%28%

1,2910.6670.2780.3710.5890.6100.2970.7620.322קבלת ה"ה בחודשים [1-;12-]
100%4%4%2%37%6%16%11%20%

7500.4290.1890.2260.3680.4580.1180.5190.166קבלת ה"ה בחודשים [13-;24-]
100%5%4%2%40%7%11%13%18%

6650.3570.1660.1610.3350.4320.1070.4760.135קבלת ה"ה בחודשים [25-;36-]
100%5%4%2%41%8%11%13%16%

3.262.625.181.413.234.671.362.42מספר חודשי עבודה בתקופה [1-;12-]

3.463.385.052.624.105.951.693.05מספר חודשי עבודה בתקופה [13-;24-]

3.883.325.032.824.745.702.123.47מספר חודשי עבודה בתקופה [25-;36-]

8,2359,77318,4384,5668,93718,2553,0378,016הכנסה כוללת מעבודה בתקופה [1-;12-]

10,95314,74320,45710,74614,20327,8124,30811,523הכנסה כוללת מעבודה  בתקופה [13-;24-]

12,05714,64421,11911,62416,03127,2196,54514,182הכנסה כוללת מעבודה בתקופה [25-;36-]

1,3630.5240.4080.6940.2850.5250.7320.2490.429תעסוקה בתקופה [1-;12-]
100%3%5%3%17%5%38%3%25%

1,4160.4760.4260.5970.3550.5250.70.2810.454תעסוקה בתקופה [13-;24-]
100%3%5%3%20%4%35%4%26%

1,4240.4760.4380.5970.3580.5680.6730.2920.473תעסוקה בתקופה [25-;36-]
100%3%5%3%21%5%34%4%27%

3280.0950.3430.1130.050.0590.0690.0590.184קבלת קצבה שאינה ה"ה בחודש 12
100%2%18%2%13%2%15%3%45%

2,9508416962818118713185801מספר תצפיות
100%3%6%2%28%4%24%6%27%

לוח 5ב: מאפייני קבוצת ביקורת על פי הסטטוס שלהם בחודש 12 לאחר ההקצאה

סטטוס הפרט בחודש 12 לאחר ההקצאה

הערות: הלוח מציג את מאפייני קבוצת הביקורת על פי הסטטוס שלהם, 12 חודשים לאחר ההקצאה האקראית. בכל תא מדווח הערך 
הממוצע של מאפיין בקרב כלל הפרטים בסטטוס מסוים, ומתחתיו אחוז הפרטים בעלי מאפיין זה השייכים לאותו סטטוס (למעט גיל 

והכנסות, עבורם מדווח אך ורק הערך הממוצע). הכנסות מעבודה הינן במחירי 2016.



עובד
אינו עובד ואינו 

מקבל ה"ה
מקבל ה"ה 
ואינו עובד

(1)(2)(3)

3,67800הכנסה מעבודה 12 חודשים לאחר ההקצאה

1,6541004638הכנסה מעבודה 12 חודשים לפני ההקצאה

2,023-1004-638שינוי בהכנסה מעבודה

33101,667הכנסה מה"ה 12 חודשים לאחר ההקצאה

286212740הכנסה מה"ה 12 חודשים לפני ההקצאה

44-212928שינוי בהכנסה מהבטחת הכנסה

4,00801,667סה"כ הכנסות 12 חודשים לאחר ההקצאה

1,9401,2161,378סה"כ הכנסות 12 חודשים לפני ההקצאה

2,068-1,216290שינוי בסה"כ ההכנסות

1,3701,060618מספר תצפיות

לוח 6: הכנסות הפרטים מקבוצת הטיפול לפי הסטטוס שלהם בחודש 12 לאחר ההקצאה

הערות: הלוח מציג את הכנסותיהם הממוצעות של משתתפי התכנית 12 חודשים לפני ואחרי ההקצאה 
האקראית, על פי הסטטוס שלהם לאחר שנה מיום ההקצאה האקראית. הכנסות מעבודה וקצבאות הינן 

במחירי 2016.



Figure 1: Reporting to employment office
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Figure 2: Employment
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Figure 3: Not employed, not reporting to employment office and not getting income support
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Figure 4: Received income support payments
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Figure 5: Income from work
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Figure 6: Income support payments
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Figure 7: Total income
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Figure 8: Cumulative income from work
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Figure 9: Cumulative income support payments
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Figure 10: Cumulative total income
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Figure 11: Treatment Effect on Distribution of Income from Work

-.0
5

0
.0

5
.1

.1
5

0 2000 4000 6000 8000
income

(a) 6 months after randomization

-.0
5

0
.0

5
.1

.1
5

0 2000 4000 6000 8000
income

(b) 12 months after randomization



Figure 12: Distrbution of wages among employed treatment group members - 12 months sample
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(a) 6 months after randomization
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(b) 12 months after randomization

Figure 13: Distrbution of wages among employed treatment group members - 18 months sample
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(a) 6 months after randomization
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