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, "2004 –נשי� המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ", אסתר טולידנו

 2005פברואר  , 195' סקר מס

 ,2004הפרסו� מציג נתוני� על נשי� שקיבלו דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 

ביטוח על תשלומי� לדמי מזונות וכ� על החייבי� בדמי מזונות ועל היק� חובותיה� ל

תשלומי דמי המזונות ממומני� באמצעות תקבולי� מהבעלי� , פי החוק על. לאומי

 .החייבי� ובאמצעות האוצר

 אל� תיקי מזונות 47.5  היו במוסד לביטוח לאומי כ2004כי בסו� שנת , הסקר העלה

 אל� תיקי� של נשי� 23.5  אל� תיקי� של נשי� שקיבלו דמי מזונות וכ24 כ: פעילי�

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

ס% כל התקבולי� מבני הזוג . ח בקירוב" מיליו� ש432 שולמו דמי מזונות בס% 2004 ב

 מס% כל התשלומי� 38%ח שה� " מיליו� ש164 החייבי� בתשלו� לתקופה זו היה כ

 .ששולמו לנשי� בשנה זו

  2005מארס , 196' סקר מס, "2004מקבלי דמי אבטלה בשנת ",  אסתר טולידנו

בהשוואה לשני� , 2004מובטלי� שקיבלו דמי אבטלה בשנת דוח מציג נתוני� על ה

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

 . האבטלה

ומספר המובטלי� ,  נבלמה העמקת האבטלה במשק הישראלי2004בשנת , על פי הנתוני�

הסיבה להמש% הירידה בזכאי� לדמי אבטלה נעוצה . בלו דמי אבטלה הוסי� לרדתשקי

 .2002בהחמרת תנאי זכאות לדמי אבטלה ביולי 
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בתביעה פרטי� על (מקור הנתוני� הוא קוב+ נתוני התביעות לדמי אבטלה שאושרו 

 ).על מאפייני� דמוגרפיי� וכ� על היסטוריית התעסוקה של המובטל, התשלו�

 2005 יוני, 197 'סקר מס, "2003"2004, חברות בקופת חולי�", קק בנדל'ז

מוצגי� בו . 2003  בהשוואה ל2004דוח זה מציג נתוני� על חברות בקופות החולי� בשנת 

. ישובינתוני� על התפלגות המבוטחי� לפי משתני� דמוגרפיי� וכלכליי� שוני� וכ� לפי 

 המשמש מקור , לביטוח לאומי המוסדשמנהלהנתוני� מתבססי� על קוב+ בריאות 

 .הרישו� הבלעדי של מספר תושבי מדינת ישראל החברי� בקופות החולי�

 בקופת 54.4% בה� כ, מיליו� נפש היו מבוטחי� בקופות החולי� 6.9 כ, 2004בסו� שנת 

 9.8% בקופת חולי� מאוחדת וכ 11.7% כ, בקופת חולי� מכבי 24.0% כ, החולי� הכללית

מבוטחי� חדשי�  253,000  כ2004מהנתוני� עולה כי במהל% שנת . מיתבקופת חולי� לאו

כי ,  נמצא עוד. מבוטחי� עברו לקופה אחרת74,000 ועוד כ, נרשמו באחת מקופות החולי�

, בקופות החולי� מכבי ומאוחדת מבוטחות האוכלוסיות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר

האוכלוסיות בעלות ההכנסה הנמוכה ואילו בקופות החולי� הכללית והלאומית מבוטחות 

 .יותר

 2005יוני ,  198' סקר מס, "2004מקבלי דמי פגיעה בשנת ", שולי בר ורבקה פריאור

 ואת המגמות שהסתמנו 2004פרסו� זה מתאר את אוכלוסיית מקבלי דמי פגיעה בשנת 

�ני� הנתוני� המוצגי� בדוח כוללי� מאפיי. בתחו� פגיעה בעבודה במהל% העשור האחרו

דמוגרפיי� של מקבלי דמי פגיעה ומאפייני� של הפגיעה בעבודה ומש% ההיעדרות 

במקביל מוצגי� נתוני� על הענ� הכלכלי שבו מועסקי� מי שנפגעו בעבודה . מעבודה

 . ומובאת הצעה לאיתור מוקדי סיכו� לפגיעה בעבודה

  ל20% ה מהממצאי� מראי� שבעשור האחרו� עלה שיעור הנשי� בי� מקבלי דמי פגיע

מספר ימי אי הכושר ;  כתוצאה מהגידול בשיעור הנשי� המשתתפות בכוח העבודה27%
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מספר ימי ; בעיקר כתוצאה משינויי חקיקה,  השני� האחרונות5 הממוצעי� לנפגע ירד ב

נמו% באופ� ניכר )  עובדי� ויותר500(אי הכושר הממוצע לנפגע שעובד אצל מעסיק גדול 

הענ� הכלכלי ; ) עובדי�5 פחות מ(ל מי שעובד אצל מעסיק קט� ממספר ימי אי הכושר ש

אול� מבחינת שיעור הנפגעי� , שבו מספר התאונות הגבוה ביותר הוא התעשייה

כפי שבאה לידי , מבחינת חומרת התאונה. מהמועסקי� הענ� הפגיע ביותר הוא החקלאות

 הגור� העיקרי לפגיעה –ענ� הבנייה במקו� הראשו� , ביטוי בממוצע ימי אי כושר לנפגע

 ).בעבודה או בדר% אליה(בעבודה הוא נפילה ואחריו תאונת דרכי� 

 –ישוב ולפי משתני� כלכליי� שוני� יממוצעי שכר והכנסה לפי ", ק בנדלק'ז

 2005אוקטובר , 199 'סקר מס, "2002"2003 

� על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני, דוח זה מציג נתוני� על שכר והכנסה

אוכלוסיות העובדי� ב עוסקי�הנתוני� . 2003  ו2002דמוגרפיי� וכלכליי� שוני� בשני� 

כמו כ� כלולי� בדוח . השכירי� והעובדי� העצמאי� המבוטחי� במוסד לביטוח לאומי

שוב ולפי מספר הילדי� יהשוויו� בהכנסות מעבודה לפי י נתוני� על עשירוני� ועל מדד אי

  .במשפחה

 המוסד לביטוח לאומי ואשר מרכז באופ� שמנהל  ביטוח ושכר� על קוב+הנתוני� מתבססי

�בצי ו היו רשומי� בק2003בשנת . שוט� מידע על האוכלוסיות המבוטחות ועל הכנסותיה

 אל� עובדי� שהיו ג� 30  אל� עובדי� עצמאי� וכ202 כ,  מיליו� שכירי�2.4 המוסד כ

 7,458של העובדי� השכירי� היה השכר הממוצע . שכירי� וג� עצמאי� במהל% השנה

 .ח לעובד עצמאי" ש6,040לעומת הכנסה חודשית ממוצעת של , ח לחודש עבודה"ש

.  מהשכר הממוצע של הגברי�40% נמצא עוד כי שכר הנשי� לחודש עבודה היה נמו% בכ

התפלגות השכר לפי צורת יישוב מראה כי שכר הממוצע ביישובי� העירוניי� הלא 

 . מהשכר הממוצע ביישובי� היהודיי�34% ו% בכיהודיי� הוא נמ
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, "2005 –נשי� המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ", אסתר טולידנו

 2006פברואר  , 200' סקר מס

, 2005הפרסו� מציג נתוני� על נשי� שקיבלו דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 

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

תשלומי דמי המזונות ממומני� באמצעות תקבולי� מהבעלי� , פי החוק על. לאומי

 .החייבי� ובאמצעות האוצר

 אל� תיקי מזונות 48  היו במוסד לביטוח לאומי כ2005כי בסו� שנת , הסקר העלה

 אל� תיקי� של נשי� 23  אל� תיקי� של נשי� שקיבלו דמי מזונות וכ25 כ: פעילי�

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

ס% החוב .  חלה עלייה בשיעור התשלומי� הממומני� באמצעות בני זוג החייבי�2005 ב

חוב " הוא 30% כ. ח" מיליארד ש2.9  הסתכ� בכ1972 שהצטבר מהפעלת חוק מזונות ב

 ".אבוד

  2006מארס , 201' סקר מס, "2005בטלה בשנת מקבלי דמי א",  אסתר טולידנו

בהשוואה לשני� , 2005מובטלי� שקיבלו דמי אבטלה בשנת דוח מציג נתוני� על ה

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

 . האבטלה

ירידה זו לוותה .  חלה ירידה ניכרת בשיעור האבטלה במשק2005בשנת , על פי הנתוני�

ולפיכ% שיעור� מתו% כלל הבלתי , ביציבות יחסית במספר המקבלי� דמי אבטלה

 .  2005  ב21% לעומת 24% מועסקי� עלה לכ

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

 ).לעל מאפייני� דמוגרפיי� וכ� על היסטוריית התעסוקה של המובט, התשלו�

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

 ).על מאפייני� דמוגרפיי� וכ� על היסטוריית התעסוקה של המובטל, התשלו�
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 דוחות מחקר

 2005פברואר , 84' מחקר מס, "שוברי� לרכישת שירותי שיקו�", דליה גורדו)

לצור% רכישת שירותי שיקו� " תלושי שירות"י� נמסרו לידי המשתקמ, במסגרת ניסוי זה

 �בתהלי% שיקומי רגיל פקיד שיקו� מדרי% את . עצמאיעל פי ראות עיניה� באופ

כאשר , הניסוי לווה במעקב. קובע עימו את תוכנית השיקו� ומאשר כל שלב בה, המשתק�

". רותתלושי שי"קבוצות הניסוי והביקורת הוקצו באופ� מקרי מבי� מי שבחרו לקבל 

. במסגרת המעקב רואיינו המשתקמי� בתו� שנתיי� ובתו� ארבע שני� לפנייה לשיקו�

 .נוס� על נתוני ראיונות המעקב נעשה שימוש ג� בנתוני� מינהליי� שוני�

הניסו נועד לבדוק באיזו מידה החלטה עצמאית ואחריות אישית בנוגע לתוכנית השיקו� 

השילוב בעבודה ,  מימוש תוכנית השיקו�בקרב משתקמי� מתאימי� ישפרו את שיעור

 .ושביעות הרצו� מהתהלי%

נמצא כי למשתקמי� שבחרו לקבל תלושי שירות היו תוכניות ברורות אשר לעתיד� 

המשתקמי� בקבוצת הניסוי אמנ� השתלבו , בהתא� להשערות הניסוי. המקצועי

ות לימודי� בתוכניות שיקו� מהר יותר מחבריה� בקבוצת הביקורת והשתלבו בתוכני

ה� ג� התמידו יותר בביצוע תוכנית השיקו� ). לפחות בטווח הקצר(בשיעור גובה יוותר 

אול� ההשתלבות בעבודה בקבוצת הניסוי לא היתה שונה מזו . והיו שבעי רצו� יותר

 .שנמצאה בקבוצת הביקורת והוצאותיה� היו גבוהות הרבה יותר

, "י� של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסהאיכות החי", יהודית קינג וגדעו) מאור שביט

 2005פברואר , )מכו) ברוקדייל"וינט'בשיתו* ע� ג (85' מחקר מס

המחקר מתמקד באיכות החיי� של המשפחות שקיבלו גמלה להבטחת הכנסה בראשית 

שחלק� אינו נפו+ , איכות החיי� נבחנה במספר תחומי� ובאמצעות מדדי�. 2000

, למשל, כ%. קר במונחי הכנסה או הוצאה לתצרכתבמחקרי� הבודקי� רמת חיי� בעי

אלא ג� את מצב התחזוקה ) בבעלות או בשכירות(המחקר מדגיש לא רק את דפוסי הדיור 
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המחסור , המחקר מציג מדדי� על חוסר מספיקות ההכנסה, באופ� דומה. של הדירה

. מצוקהומדדי� לקשיי הנזילות של המשפחות ב) כמו מזו� ותרופות(במוצרי� בסיסיי� 

אלא על שיעורי , הטבות והנחות במחיר השירותי�, דגש מוש� לא על הזכאות לשירותי�

על , במקביל מובאי� מדדי� על התמיכה החברתית שמשפחות אלו זוכות לה. המיצוי

 .מעורבות� החברתית ועל דפוסי השימוש בפנאי

' מחקר מס, "יהאביזרי עזר ממוחשבי� בשימוש אנשי� עיוורי� ולקויי ראי", לאה ענבר

 2005מארס , 86

עניינו המרכזי של המחקר לעמוד מקרוב על שימוש שעושי� אנשי� עיוורי� ולקויי ראייה 

המחקר בח� . באביזרי עזר ממוחשבי� למטרת עבודה ולמטרת לימודי� במסגרת אקדמית

היבטי� שוני� של שימוש באביזרי עזר ממוחשבי� וניתח את אפקטיביות השימוש 

הא� ה� מעריכי� ? הא� המשתמשי� נעזרי� באביזרי� לצור% עבודת�: העזרבאביזרי 

הא� בעקבות השימוש באביזרי� משתמשי� נזקקו ? כי שימוש באביזרי העזר עזר לה�

הא� המשתמשי� מעריכי� כי ה� עצמאי� יותר בביצוע של מטלות ? חונ%/פחות למקריא

ל העיוורי� ולקויי ראייה בעשיית עוד בח� המחקר את מיומנויותיה� ש? בתחו� הלימודי�

 .מטלות בתחו� הלימודי�

 � עיוורי� ולקויי ראייה שנעזרו במימו� אביזרי עזר בידי המוסד 252במחקר רואיינו בטלפו

ממצאי המחקר מצביעי� על שימוש . ח ויותר כל אחד" ש10,000לביטוח לאומי בסכו� של 

בעיקר היה שימוש ). 94%(רואייני� באביזרי עזר ממוחשבי� על ידי הרוב המכריע של המ

א� כי לא , בדומה לאביזרי� הנמצאי� בשימוש כלל האוכלוסייה, במחשב ובמדפסת

בצג ברייל ובמדפסת , בצג קולי, בסורק, ה� השתמשו ג� בתוכנת הגדלה. באותה מידה

 . אביזרי עזר הייחודיי� לאנשי� עיוורי� ולקויי ראייה–ברייל 

 אלה שעבדו השתמשו 60% מקרב 80%  אפקטיבי שכ� יותר מהשימוש באביזרי עזר היה

ה� השתלבו לרוב במקצועות שבה� נדרשה . באביזרי עזר למטרת עבודה ובמסגרתה

 .השכלה אקדמית
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 , 87' מחקר מס, "2002"2003, ממדי העוני מצד ההוצאות", אנדבלד"מירי סבג

 2005אפריל 

הוצגה גישה חדשה " הוצאות בישראלפיתוח מדד עוני ניסיוני מצד ה", 82' בפרסו� מס

 ושיושמה 90 המתבססת על שיטה שפיתחה ועדה אמריקנית בשנות ה, למדידת עוני

המחושבת לכל משפחה בהתא� " הוצאת ס�"הגישה מחשבת את העוני על בסיס . בישראל

הגישה מרחיבה את . כאשר משפחה שהכנסתה נמוכה מהוצאה זו נחשבת ענייה, להרכבה

 .ומוסיפה את צד ההוצאה לתצרוכת כממד חשוב בניתוח רמת חיי�הגדרת העוני 

בדומה . 2002 2003פרסו� זה ממשי% את המחקר הקוד� ומציג את הממצאי� לשני� 

הממצאי� מצביעי� על עלייה והעמקה של ממדי , לגישה היחסית הנהוגה בביטוח הלאומי

 . גישה זו שונה במקצתא� כי הרכב האוכלוסייה הענייה על פי, העוני בי� שתי השני�

, המימו) הממשלתי לשירותי חינו, ובריאות והתפלגות ההכנסות", אנדבלד"מירי סבג

 2005יוני , 88' מחקר מס, "2001"2005

המחקר מציג מודל האומד את גודל ההעברה בעי� לשירותי חינו% ובריאות הניתני� 

 בתחו� 2001 2005י� למשפחות במימו� ממשלתי וכ� את השינויי� הריאליי� שחלו בשנ

 .זה

האומדני� מתבססי� בי� היתר על נתוני תקציב המדינה כפי שה� מפורסמי� באתר 

וה� עשויי� להשתנות בהתא� לעדכו� , האינטרנט של משרד האוצר לתארי% מסוי�

 .הנתוני� הנעשה מעת לעת או בהתא� לנתוני� חדשי� אחרי� המובאי� בחשבו� במודל

רות בעי� מהוות יותר מחמישית מהכנסת� הפנויה המותאמת הממצאי� מראי� כי ההעב

)�ההעברות בעי� מקטינות את . של המשפחות) דהיינו זו הכוללת את מרכיב ההעברות בעי

עיבוד . א� כי מידת הפרוגרסיביות שלה� נמוכה, אי השוויו� בהתחלקות ההכנסות במשק

החינו% גבוהה יותר הנתוני� לפי עשירוני� מלמד שהחשיבות היחסית של שירותי 

ההעברה בעי� (והיא הולכת ופוחתת ע� העלייה במדרג העשירוני� , בעשירוני� התחתוני�
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� חלה ירידה 2005  ל2001בי� השני� ). לנפש בעשירו� התחתו� כפולה מזו שבעשירו� העליו

ירידה , ה� לשירותי חינו% וה� לבריאות,  במימו� הממשלתי4.5% ריאלית מצטברת של כ

עה יותר על בעלי ההכנסות הנמוכות שאצל� מרכיב ההעברה בעי� בס% ההכנסה שהשפי

 .גדול

מקבלי קצבאות נכות מהמוסד ", רבקה פריאור ודניז נאו), נורית שטרוסברג, שולי בר

 מאפייני תעסוקה של מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות –לביטוח לאומי 

 2005אוגוסט , 89' מחקר מס, "מעבודה

 :חקר מוצגי� ממצאי� בשלושה נושאי� עיקריי�במ

שיעורי העובדי� בקרב מקבלי קצבת נכות כללית ובקרב מקבלי קצבת נכות מעבודה  *

מוגבלות בתפקיד ורמת , ליקוי עיקרי, דרגת נכות, מי�, בחתכי� לפי גיל, )בנפרד(

 .השכלה

נ� כלכלי ע, מעמד בעבודה, סוג המעסיק: מאפייני התעסוקה של נכי� שעובדי� *

סידורי� מיוחדי� שנעשי� עבור� במקו� העבודה ואופ� , רמת שכר, ומשלח יד

 .הגעת� לעבודה

 .אפיוני� של הנכי� שאינ� עובדי� *

תמונת מצב התעסוקה של נכי� מהווה בסיס לקידו� המדיניות לשילוב� של נכי� בשוק 

 של נכי� הממצאי� מלמדי� ששיעור התעסוקה. העבודה ולחיזוק התמרי+ לעבודה

א% שיעורי התעסוקה , שנפגעו בעבודה גבוה א� יותר מהשיעור הממוצע בכלל האוכלוסייה

וייתכ� שנית� להגדיל� באמצעות פעולות , בקרב מקבלי קצבת נכות כללית נמוכי� מאוד

ממוקדות המביאות בחשבו� את מגבלות הבריאות של מקבלי הקצבה ואת סוגי העזרה 

 .שה� זקוקי� לה
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" ?מי עובר בי) קופות החולי� בישראל", ק בנדלק ולאה אחדות'ז, אליעמיר שמו

 2005דצמבר , המוסד לביטוח לאומי, 90' מחקר מס, )באנגלית(

 מכלל 1%שיעור מעבר המבוטחי� מקופת חולי� אחת לאחרת עומד על , 1998 מ

מטרת מחקר זה היא לאפיי� את אוכלוסיית העוברי� תו% השוואה . המבוטחי� בשנה

וכ� לבחו� את , עוברי� באות� קבוצות הגיל והמי� בקופת המוצא בוטחי� הלאלמ

המחקר משתמש בנתוני קוב+ . ההשלכות על המדיניות הציבורית בתחו� הבריאות

 כדי להשוות כמה מאפייני� 2000  ו1999הבריאות של המוסד לביטוח לאומי לשני� 

 .עוברי� כלכליי� בי� העוברי� לבי� הלא סוציו

בתו% אות� קבוצות . י� מראי� כי אחוז העוברי� הול% ויורד ככל שהגיל עולההממצא

�) בעלי שכר נמו% ואלה המקבלי� גמלה להבטחת הכנסה(המבוטחי� העניי� , הגיל והמי

נראה אפוא כי המבוטחי� . נוטי� לעבור יותר מאשר המבוטחי� בעלי הכנסות גבוהות

וכי , לוסייה המבוטחת בקופות החולי�העוברי� אינ� מהווי� מדגי� מייצג של האוכ

ושל המוגבלי� בקבוצות מסוימות הוא תופעה ) שה� חולי� יותר(ייצוג יתר של העניי� 

 .ייחודית בישראל

חקיקה , צרכי�, פגיעות: נפגעי איבה בישראל", רבקה פריאור ושולי בר, אורי ינאי

באוניברסיטה ס לעבודה סוציאלית "מחקר משות* ע� ביה, "והגשת טיפול וסיוע

 2005יולי ,  העברית

מתאר תמורות , הפרסו� מתאר את התפתחות דרכי הטיפול והסיוע לנפגעי איבה בישראל

אלמנות ומשפחות שכולות שנפגעו בפעולות איבה ומציג את , שחלו בזכויותיה� של נכי�

 ומשמעות החמרה זו בקשר למאפייני 2000ההחמרה שחלה בפעולות איבה החל בספטמבר 

כמו כ� מאיר המחקר סוגיות בהגשת שירותי רווחה . פגעי� בפעולות האיבה וצורכיה�הנ

 .לנפגעי איבה ולמשפחותיה�

) הרוגי� ופצועי�(בגידול במספר הנפגעי� , ההחמרה התבטאה בריבוי מספר פעולות איבה

בשימוש במחבלי� מתאבדי� שגרמו לפיגועי� המוניי� ובמיקוד , הממוצע לאירוע חבלני
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בתו% הקו הירוק , עירוניות ות החבלנית בריכוזי אוכלוסייה אזרחית ובדרכי� בי�הפעיל

 .ל"ומחוצה לו וא� בחו

 אנו חווי� פגיעות במשפחות שלמות או 2000מספטמבר : מאפייני הקורבנות השתנו

�בפגיעות חמורות וארוכות טווח בגו� , זמנית פגיעות במספר מערכות גו� בו, חלקי� מה

ת איבה חוזרות באנשי� שכבר נפגעו בעבר וכ� בפגיעות בתיירי� ובעובדי� בפגיעו, ובנפש

 .זרי�

 




