
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח פרסומי�



 ס ק ר י �

 

, "2001 –נשי� המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ", אסתר טולידנו

 2002פברואר , 178' סקר מס

 

על , הפרסו� מציג נתוני� על נשי� המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

. מיותשלומי� לדמי מזונות וכ� על החייבי� בדמי מזונות ועל היק� חובותיה� לביטוח לא

ידי �ידי תקבולי� מהבעלי� החייבי� ועל�תשלומי דמי המזונות ממומני� על, פי החוק�על

 . האוצר

 

 אל� תיקי מזונות 43� היו במוסד לביטוח לאומי כ2001כי בסו� שנת , הסקר העלה

 אל� תיקי� של נשי� 17� אל� תיקי� של נשי� שקיבלו דמי מזונות וכ27�כ: פעילי�

 .% נשאר חוב בלתי משול� של בני הזוגא, שחדלו לקבל תשלו�

 

ס% כל התקבולי� מבני הזוג  . ח בקירוב" מיליו� ש457 שולמו דמי מזונות בס% 2001�ב

 מס% כל התשלומי� 39%שה� , ח" מיליו� ש178�החייבי� בתשלו� לתקופה זו היה כ

 .ששולמו לנשי� בשנה זו

 

 2002מאי , 179' סקר מס, "1996#2000מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה "

 

הפרסו� מציג את אוכלוסיית מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי 

דמוגרפיי� �לפי מאפייני� סוציו, תו% השוואת שנה זו ע� שני� קודמות, 2000בשנת 

שאי� בכוחה לדאוג לפרנסתה ותלויה , אוכלוסייה זו. והשוואת� לאוכלוסייה הכללית

: עלת ייצוג יתר של האוכלוסיות החלשות בחברה וה�היא ב, ברשת התמיכה האחרונה

 .50עולי� ויחידי� מעל גיל , הוריות�משפחות חד, נשי�
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, גיל, התפלגות� לפי מאפייני� של מי�, הסקר מכיל נתוני� רבי� על היק� המקבלי�

. מקורות הכנסה וגובה ההכנסה, שהות במערכת, ותק באר+, עילות זכאות, הרכב משפחה

 .שינויי� בעילות הזכאות ואינדיקטורי� למש% השהייה במערכתהסקר בוח� 

 

 2002מאי , 180' סקר מס, "2001מקבלי דמי אבטלה בשנת ", אסתר טולידנו

 

בהשוואה לשני� , 2001ח מציג נתוני� על מובטלי� שקיבלו דמי אבטלה בשנת "הדו

מאפייני� של קודמות ובפירוט מאפייני� דמוגרפיי� ותעסוקתיי� של המובטלי� ומספר 

 .האבטלה

 

שיעור האבטלה .  חלה החמרה במצב האבטלה במשק הישראלי2001בשנת , על פי הנתוני�

מספר מקבלי דמי אבטלה עלה בשיעור גבוה . 2000� ב8.8% לעומת 9.3%�במשק עלה ל

2001� אל� ב104.7� ל2000� אל� ב92.6�מ: יותר. 

 

,  ומקבלי קצבה לשירותי� מיוחדי�מקבלי קצבת נכות", שנטל וסרשטיי$ ורבקה פריאור

 2002מאי , 181' סקר מס" 2001

 

 בהשוואה לשני� קודמות 2001הפרסו� מציג נתוני� על נכי� שקיבלו קצבת נכות בשנת 

כמו . מאפייני הנכות ומקורות ההכנסה שלה�, תו% פירוט המאפייני� הדמוגרפיי� שלה�

הנתוני� מבוססי� על קוב+ . די�כ� מוצגי� נתוני� על מקבלי הקצבה לשירותי� מיוח

 .התשלומי� של קצבת נכות והקצבה לשירותי� מיוחדי�

 

 איש וקצבה לשירותי� מיוחדי� 145,527 קיבלו קצבת נכות 2001בדצמבר , פי הנתוני��על

. מקבלי הקצבה לשירותי� מיוחדי� מקבלי� ג� קצבת נכות) 75%(מרבית .  איש19,630 –

בוגר הפסיקו לקבל קצבת נכות א% זכאות� לקצבה  ה� נכי� שבשל גיל� ה20%�כ

השאר ה� נכי� שאינ� זכאי� לקצבת נכות בשל הכנסות . לשירותי� מיוחדי� נשמרת

 .מעבודה או בשל זכאות לדמי מחלה
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10� והוותק הממוצע שלה� במערכת הוא כ45�הגיל הממוצע של מקבלי קצבת נכות הוא כ 

כשליש .  ה� נכי� מאושפזי�7.5%�ות זמנית וכ ממקבלי הקצבה ה� בעלי נכ10%�כ. שני�

אול� למרבית  הנכי�  , 75%�ממקבלי הקצבה  ה� נכי�  שאחוז נכות�  הרפואית  גבוה מ

מספר הליקויי� הממוצע של מקבלי קצבת .  ויותר75%כושר של �נקבעה דרגת אי) 83%(

 .לשליש מה� יש ליקוי אחד בלבד; 2.7�נכות הוא כ

 

 2002יוני , 182' סקר מס, "2000#2001, בקופת חולי�חברות ", ק בנדלק'ז

 

מתוארי� . 2000� בהשוואה ל2001ח זה מציג נתוני� על חברות בקופות החולי� בשנת "דו

בו השינויי� שחלו בחברות בקופות החולי� לאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

לפי משתני� דמוגרפיי� מוצגי� בו נתוני� על התפלגות המבוטחי� , כמו כ�. 1995בינואר 

הנתוני� מתבססי� על קוב+ הבריאות שמנהל המוסד . וכלכליי� שוני� וכ� לפי יישוב

לביטוח לאומי והמשמש מקור הרישו� הבלעדי של מספר תושבי מדינת ישראל החברי� 

 .בקופות החולי�

 

ופת  בק55.6%�בה� כ,  מיליו� נפש היו מבוטחי� בקופות החולי�6.6�כ, 2001בסו� שנת 

10.0%� בקופת חולי� מאוחדת וכ10.9%�כ,  בקופת חולי� מכבי23.5%�כ, החולי� הללית 

 מבוטחי� חדשי� 260,000� כ2001מהנתוני� עולה כי במהל% שנת . בקופת חולי� לאומית

 . מבוטחי� עברו לקופה אחרת67,000�ועוד כ, נרשמו באחת מקופות החולי�

 

1999# –י ישוב ולפי משתני� כלכליי� שוני� ממוצעי שכר  והכנסה לפ",  ק בנדלק'ז

 2002אוקטובר , 183' סקר מס, "2000

 

על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני� , ח זה מציג נתוני� על שכר והכנסה"דו

הנתוני� מתייחסי� לאוכלוסיות . 2000� ו1999דמוגרפיי� וכלכליי� שוני� בשני� 

וכ� למקבלי , טחי� במוסד לביטוח לאומיהעובדי� השכירי� והעובדי� העצמאיי� המבו

ח נתוני� "כמו כ� כלולי� בדו. קצבת נכות וגמלה להבטחת הכנסה, קצבת זיקנה ושאירי�
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השוויו� בהכנסות מעבודה לפי יישוב ולפי מספר הילדי� �על עשירוני� ועל מדד אי

 .במשפחה

 

חלוקת דמי הנתוני� מתבססי� על קוב+ הבריאות שמנהל המוסד לביטוח לאומי לש� 

והמרכז באופ� שוט� מידע על האוכלוסיות , ביטוח הבריאות לקופות החולי� השונות

,  מיליו� שכירי�2.1� היו רשומי� בקובצי המוסד כ2000בשנת . המבוטחות ועל הכנסותיה�

השכר .  אל� עובדי� שהיו ג� שכירי� וג� עצמאי�31� אל� עובדי� עצמאיי� וכ196�כ

לעומת הכנסה חודשית , ח לחודש עבודה" ש7,188כירי� היה הממוצע של העובדי� הש

 .ח לעובד עצמאי" ש7,309ממוצעת של 

 

, 184' סקר מס, "2000#2001 –מקבלי גמלאות לפי יישוב ", מרי� שמלצר ואירה קור$

 2002נובמבר 

 

, חוברת זו מציגה את הפריסה הגיאוגרפית של מקבלי הגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי

מופיעי� בה נתוני� דמוגרפיי� על האוכלוסייה .  של חוברות קודמות דומותוהיא המש%

ג� לפי , בישראל לפי גיל בכל יישוב וכ� נתוני� על מקבלי גמלאות במוסד לביטוח לאומי

זאת במגמה לאפיי� כל יישוב מבחינה דמוגרפית וכלכלית . מועצות אזוריות ומחוזות

 .י� הכלכליי� של היישובובהתייחס למקומו של הביטוח הלאומי בחי

 

ריכוז של מקבלי דמי , ריכוז של קשישי� ביישוב, לדוגמה, מאפיי� של יישוב יכול להיות

הנתוני� מוצגי� במונחי� של אחוז . 'ריכוז של משפחות ברוכות ילדי� וכד, אבטלה

המקבלי� קצבה מאוכלוסיית היישוב ושל אחוז המקבלי� קצבה ביישוב מסוי� מכלל 

 .שנת ההתייחסות לאוכלוסייה ולמקבלי גמלאות בסקר זה זהה. לה במדינהמקבלי הגמ

 

לראשונה מוצגי� בחוברת זו נתוני� על גובה קצבאות ממוצעות בענפי� נבחרי� 

 .המשולמות ביישובי� השוני�
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נשי� המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת ", אסתר טולידנו

 2003אר פברו, 185' סקר מס, "2002

 

על , הפרסו� מציג נתוני� על נשי� המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

. תשלומי� לדמי מזונות וכ� על החייבי� בדמי מזונות ועל היק� חובותיה� לביטוח לאומי

ידי �ידי תקבולי� מהבעלי� החייבי� ועל�תשלומי דמי המזונות ממומני� על, פי החוק�על

 . האוצר

 

 אל� תיקי מזונות 45� היו במוסד לביטוח לאומי כ2002כי בסו� שנת , הסקר העלה

 אל� תיקי� של נשי� 17� אל� תיקי� של נשי� שקיבלו דמי מזונות וכ28�כ: פעילי�

 .א% נשאר חוב בלתי משול� של ב� הזוג, שחדלו לקבל תשלו�

 

ני הזוג ס% כל התקבולי� מב. ח בקירוב" מיליו� ש510 שולמו דמי מזונות בס% 2002�ב

 מס% כל התשלומי� 37%שה� , ח" מיליו� ש189�החייבי� בתשלו� לתקופה זו היה כ

 .ששולמו לנשי� בשנה זו

 

 2003מאי , 186' סקר מס, "2000#2001, שיקו� אנשי� ע� נכויות ואלמנות", לאה ענבר

 

�פי חוק הביטוח הלאומי לטיפול שיקומי�זכאי� על, אנשי� ע� נכויות ואלמנות בישראל

כדי לשלב� בעבודה ההולמת את יכולת� , קצועי מעובדי השיקו� של המוסד בעיקרמ

חלק . חלק� זכאי� ג� למימו� הוצאות הנלוות לתוכנית שיקומ�. התפקודית והמקצועית

מהנכי� הכלליי� זכאי� לקצבת נכות מלאה או חלקית בהתא� למידת אובד� הכושר 

 .שלה� להשתכר

 

 עבדו שלא) נכי� כלליי� ונפגעי עבודה(מהמשתקמי� ממצאי הפרסו� מורי� כי שליש 

ולכחמישית מהנכי� , בעת הפנייה לשיקו� שולבו במעגל העבודה בסיו� הטיפול השיקומי

לנכי� הכלליי� שעבדו בסיו� הטיפול הופסקה הקצבה . הכלליי� הקצבה הופסקה

 .בשיעור קצת יותר גבוה
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היק� הקצבאות יש כמוב� משמעות יש לציי� שלהפחתה במספר מקבלי הקצבה ולצמצו� ב

כמו כ� מעיד הדבר על . כלכלית המתבטאת בחיסכו� בהוצאה הציבורית בעבור קצבאות

השתלבות של נכי� כלליי� בעבודה שבה רמת השכר שלה� היתה גבוהה מהרמה שנקבעה 

יכולתו של נכה להתפרנס באופ� עצמאי תורמת . בחוק ובהוראות לעניי� תשלו� הקצבה

 .פי נורמות המקובלות בחברה�העצמי כפרט יצרני המתפקד עללדימויו 

 

 2003מאי , 187' סקר מס, "2002מקבלי דמי אבטלה בשנת ", אסתר טולידנו

 

בהשוואה לשני� , 2002ח מציג נתוני� על מובטלי� שקיבלו דמי אבטלה בשנת "הדו

פייני� של קודמות ובפירוט מאפייני� דמוגרפיי� ותעסוקתיי� של המובטלי� ומספר מא

 .האבטלה

 

, למרות זאת.  חלה החמרה במצב האבטלה במשק הישראלי2002בשנת , על פי הנתוני�

הסיבה לכ% נעוצה בהחמרת תנאי זכאות לדמי . מספר המובטלי� שקיבלו דמי אבטלה ירד

 .אבטלה

 

בתביעה פרטי� על (מקור הנתוני� הוא קוב+ נתוני התביעות לדמי אבטלה שאושרו 

 ).מאפייני� דמוגרפיי� וכ� על היסטורית התעסוקה של המובטלעל , התשלו�

 

 2003יוני , 188' סקר מס, "2001#2002, חברות בקופת חולי�", ק בנדלק'ז

 

מתוארי� . 2001� בהשוואה ל2002ח זה מציג נתוני� על חברות בקופות החולי� בשנת "דו

ח בריאות ממלכתי בו השינויי� שחלו בחברות בקופות החולי� לאחר החלת חוק ביטו

כמו כ� מוצגי� בו נתוני� על התפלגות המבוטחי� לפי משתני� דמוגרפיי� . 1995בינואר 

הנתוני� מתבססי� על קוב+ הבריאות המנוהל על ידי . וכלכליי� שוני� וכ� לפי יישוב

המוסד לביטוח לאומי והמשמש מקור הרישו� הבלעדי של מספר תושבי מדינת ישראל 

 .חולי�החברי� בקופות ה
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 בקופת 55.2%�בה� כ,  מיליו� נפש היו מבוטחי� בקופות החולי�6.7�כ, 2002בסו� שנת 

� בקופת חולי� מאוחדת וכ11.1%�כ,  בקופת חולי� מכבי23.7%�כ, החולי� הכללית

 מבוטחי� 256,000� כ2002 מהנתוני� עולה כי במהל% שנת . בקופת חולי� לאומית10.0%

 . מבוטחי� עברו לקופה אחרת56,000�החולי� ועוד כחדשי� נרשמו באחת מקופות 

 

2000# – ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתני� כלכליי� שוני�", ק בנדלק'ז

 2003אוקטובר , 189' סקר מס, "2001

 

על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני� , ח זה מציג נתוני� על שכר והכנסה"דו

הנתוני� מתייחסי� לאוכלוסיות . 2001� ו2000 דמוגרפיי� וכלכליי� שוני� בשני�

וכ� למקבלי , העובדי� השכירי� והעובדי� העצמאיי� המבוטחי� במוסד לביטוח לאומי

ח נתוני� "כמו כ� כלולי� בדו. קצבת נכות וגמלה להבטחת הכנסה, קצבת זקנה ושאירי�

ר הילדי� השוויו� בהכנסות מעבודה לפי יישוב ולפי מספ�על עשירוני� ועל מדד אי

 .במשפחה

 

הנתוני� מתבססי� על קוב+ הבריאות המנוהל על ידי המוסד לביטוח לאומי לש� חלוקת 

ואשר מרכז באופ� שוט� מידע על , דמי ביטוח הבריאות לקופות החולי� השונות

2.4� היו רשומי� בקובצי המוסד כ2000בשנת . האוכלוסיות המבוטחות ועל הכנסותיה� 

 אל� עובדי� שהיו ג� שכירי� וג� 30� אל� עובדי� עצמאיי� וכ197�כ, מיליו� שכירי�

ח לחודש " ש7,604השכר הממוצע של העובדי� השכירי� היה . עצמאי� במהל% השנה

 .ח לעובד עצמאי" ש7,169לעומת הכנסה חודשית ממוצעת של , עבודה

 

, "2003 –נשי� המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ", אסתר טולידנו

 2001ינואר , 190' סקר מס

 

, 2003הפרסו� מציג נתוני� על נשי� שקיבלו דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 

על תשלומי� לדמי מזונות וכ� על החייבי� בדמי מזונות ועל היק� חובותיה� לביטוח 
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י� ידי תקבולי� מהבעלי� החייב�תשלומי דמי המזונות ממומני� על, פי החוק�על. לאומי

 .ידי האוצר�ועל

 

 אל� תיקי מזונות 46� היו במוסד לביטוח לאומי כ2003כי בסו� שנת , הסקר העלה

 אל� תיקי� של נשי� 22� אל� תיקי� של נשי� שקיבלו דמי מזונות וכ24�כ: פעילי�

 .א% נשאר חוב בלתי משול� של ב� הזוג, שחדלו לקבל תשלו�

 

ס% כל התקבולי� מבני הזוג . ח בקירוב" ש מיליו�446 שולמו דמי מזונות בס% 2003�ב

 מס% כל התשלומי� 39%ח שה� " מיליו� ש173�החייבי� בתשלו� לתקופה זו היה כ

 .ששולמו לנשי� בשנה זו
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 חות מחקר"דו

 

, תמר אהרוני ותמר הרו$, דניז נאו$, מרי� שמלצר, ברנדה מורגנשטיי$, יהודית קינג

חסמי� וצורכי הסיוע , משאבי�: ת הכנסהמצב התעסוקה של מקבלי הגמלה להבטח"

,  מכו$ ברוקדייל–וינט 'המוסד לביטוח לאומי וג, 79' מחקר מס, "להשתלבות בעבודה

 2003פברואר 

 

דוח זה נכתב במסגרת מחקר מקי� שנועד להעמיק את המידע על מצב� של המשפחות 

יבוריי� ולפי הדיור והשימוש בשירותי� צ, הבריאות, המקבלות גמלה בתחומי התעסוקה

 .אינדיקטורי� נוספי� של רמת חיי�

 

מבוססי� על נתוני , והדוחות שיפורסמו בעתיד, המוקדש לתחו� התעסוקה, הדוח הזה

סקר מדגמי שערכו המוסד לביטוח לאומי ומכו� ברוקדייל ועל נתוניו מהקוב+ המינהלי של 

בלו גמלה במסגרת הסקר נאס� מידע על אורחות החיי� של משפחות שקי. המוסד

הנתוני� שנאספו מהמדג� הארצי מייצגי� . 2000 ובראשית 1999להבטחת הכנסה בשלהי 

 .רק את מי שנמצאו במערכת הבטחת הכנסה בתקופת הריאיו�

 

הדוח מתמקד בתעסוקה מהיבטי� שוני� וביחס לקבוצות שונות באוכלוסיית מקבלי 

ומציג תמונה רחבה של הוא מתאר את הקשר של מקבלי הגמלה לשוק העבודה . הגמלה

. המשאבי� העומדי� לרשות� כדי להשתלב בעבודה ושל חסמי� המקשי� עליה� בכ%

 .כמו כ� הוא עומד על סוגי העזרה שמקבלי הגמלה זקוקי� לה כדי להשתלב בעבודה

 

' מחקר מס, "שיקו� ונכונות לעבודה בקרב מקבלי קצבאות נכות בישראל", דליה גורדו$

 2003אפריל , אומיהמוסד לביטוח ל, 80

 

על הנכונות , עבודה זו מציגה נתוני� על השתלבות נכי� מקבלי קצבאות בשיקו� מקצועי

העבודה עושה . לעבודה שלה� ועל הקשר בי� עבודה ליציאה מקצבה של נכי� כלליי�
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נתוני� מנהליי� , נתוני סקר ארצי על מקבלי קצבות נכות: שימוש במגוו� גדול של נתוני�

 .נתוני� מנהליי� על כלל העובדי� בישראל ועוד, קצבות אלהעל מקבלי 

 

הממצאי� מורי� כי נפגעי עבודה משתלבי� יותר מנכי� כלליי� בשיקו� מקצועי וא� 

, מי שהשתלב בעבודה מתמיד בה באותה מידה, אול� בשתי הקבוצות. מצליחי� בו יותר

כי ההבדל בשיעור , מורהממצא חשוב נוס� . בי� שהיה נכה כללי ובי� שהיה נכה עבודה

העובדי� בי� מי שעבר טיפול שיקומי למי שלא עבר טיפול כזה היה גבוה יותר בי� הנכי� 

 .בעוד שבי� נכי העבודה רבי� יותר משתקמי� ג� בכוחות עצמ�, הכלליי� חשובה יותר

 

פי נתוני� �על(לגבי נכי� כלליי� נבדקו ג� נתוני� על יציאה ממעגל מקבלי הקצבה 

כי שיעור היציאה מהקצבה קט� למדי ומרבית היציאה מהקצבה , נמצא). י�מנהלי

כמעט כל מי שיצאו מהקצבה יצאו ממנה בהקשר , כמו כ�. מתרחשת סמו% לכניסה אליה

של בדיקה מנהלית חוזרת של הזכאות לקצבה שיוז� המוסד במועד המעבר מזכאות 

מ� היוצאי� ) 61.4%(עור ניכר שי, למרות עובדה זו. לקצבה זמנית לזכאות לקצבה צמיתה

יוצא אפוא שיש קשר הדוק בי� יציאה . 2000�1998מהקצבה עבדו לפחות בחלק מהתקופה 

 .אול� לא נית� כמוב� לקבוע מה כא� הסיבה ומה התוצאה. מהקצבה לעבודה




