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 המחקר תמצית

-מאיירסמכון  ערךטחון יהזדקנות אוכלוסיית נכי צה"ל שבטיפול אגף שיקום נכים במשרד הב בעקבות

הסקר עמדו הצרכים  במוקד. זו וסייהלבחון את השלכות ההזדקנות על אוכל שמטרתו סקרברוקדייל -ג'וינט

 . מלאםל שיוכל כדיהאגף  של וערכותי"ל והצההמשתנים של נכי 

תחומי ב פגיעה וסוגיהבדלים במצבם של נכי צה"ל לפי קבוצות גיל  בו נבחנוסקר. הממצאי  אתח זה מציג דו

מדווחים על  והמחקר שהספרות מאחרהבריאות, הרווחה, התעסוקה, הפנאי והקשרים החברתיים. 

את קצב ההזדקנות של נכי צה"ל בהשוואה  גםבקרב בעלי מוגבלות היה עניין לבחון  מוקדמת הזדקנות

 לאוכלוסייה הכללית. 

 העבודה שיטת

נכות ומעלה. המדגם  20%להם שנכי צה"ל  2,392סמך נתוני אגף השיקום רואיינו מאוכלוסיית האגף  על

ומעלה(  70% –; קשה 40%-69% – ; בינונית20%-39% –ת הנכות )קלה וחומר שלייצוג הולם  לאפשרתוכנן 

"ל צה נכי אוכלוסיית כלל את מייצגים שהם כך, שוקללו הראיונותממצאי  פיזית(.ול סוגי הפגיעה )נפשית שו

  .ומעלה 20% של נכות שלהם

 מחקר כלי ועל הספרות סקירת על והסתמך המחקר לצורך במיוחד שהוכן טלפוני שאלון היה המחקר כלי

 ובקשרים ורווחה בפנאי, בתעסוקה, ובתפקוד בבריאות התמקד השאלון. קודמים במחקרים שנוסו

שאפשר יהיה  כדי, האוכלוסייה בכלל סקרים מתוך בשאלות שימוש על דגש הושם .וחברתיים משפחתיים

 .האוכלוסייה בכלל הממצאיםהשאלון לבין  ממצאי בין להשוות

 בשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המרכזיים הסקריםן מ כמה באמצעות נעשתה ההשוואה

 משנים החברתי והסקר 2009 בריאות יבשירות שימוש סקר, 2004/2003 לאומי בריאות סקר: האחרונות

 לכלל ההשוואה, (המדגם פי-על 94%) גברים אוכלוסיית בעיקרה היא"ל צה נכי שאוכלוסיית מאחר. שונות

  .גבריםביחס ל רק נערכה האוכלוסייה

האוכלוסייה יש לזכור שאוכלוסיית נכי צה"ל היא אוכלוסייה בפיקוח ובטיפול.  בכלל לממצאים בהשוואה

 בכלל מאשר ממצאים יותרבשל כך עשויים להתגלות  כי ייתכןו ,מטבע הדברים מתבצעות בה יותר בדיקות

 כוחות יוצאיאוכלוסייה של  היותה מעצם סלקטיבית"ל צה נכי שאוכלוסיית לזכור יש עוד. האוכלוסייה

 שלסלקטיביות לזכור חשוב( תיעשה אםאנשים עם מוגבלות ) של אחרות לאוכלוסיות בהשוואה. הביטחון

 . הממצאים על השפעה להיות עשויה זו

 הדוחן מ עיקריים ממצאים

  .לכלל האוכלוסייה ,ונשווה אותם מחקרהן שעלו מ יםהממצאים העיקרינביא כאן את 

  מחלות

 התקף לב שבץ מוחי,, ניסרט ידולג ,תלויות בגיל: מחלות לב ולחץ דםהשכיחותן של מחלות  הנבדק במחקר

 כפימאשר בכלל האוכלוסייה.  שלושהעד פי  שנייםפי שכיחותן גבוהה בקרב נכי צה"ל נו ש. מצאסוכרתו
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 גבוה בסיכון נתונה ונפשיות פיזיות מוגבלויות עם האנשים אוכלוסיית ,הספרות מסקירת בירורב שעולה

 דם כלי מחלות: הראשונית המוגבלות בעקבות נוספת כרונית תחלואה לפתח הכללית האוכלוסייהן מ יותר

 (. משניתועוד )תחלואה  דיכאון, סוכרת, הלב של

 מוכר אדם שבגללן מחלות לבין משנית תחלואה שהן מחלות בין להפרידבידינו מידע שאפשר לנו  היה לא

( ונפשיות פיזיות פגיעות לעומת) מחלות בשל הוכרו"ל צה מנכי 20%-כ שרק, מאחר אולם"ל. צה נכהבתור 

 הנטייהן מ נובע האוכלוסייה כלל לבין"ל צה נכי בין התחלואה בשיעור מהפער חלק שלפחות להסיק ניתן

עצם העובדה שנמצא ששיעורי התחלואה גבוהים  .נוספת כרונית תחלואה לפתח נכי צה"ל שלהגדולה יותר 

הנכות של מרבית נכי צה"ל שהוכרו על בסיס  חומרתבקרב נכים בעלי חומרת נכות בינונית וקשה, ואילו 

 מחזקת את היכולת להסיק מסקנה זו. ,דווקא קלה יאמחלות ה

 בשכיחות לגידול הנטייה לבין לאוכלוסייה בהשוואה"ל צה נכי של הירוד הבריאותי המצב בין שילוב

 יותר מבוגרים של בריאותיים מאפיינים צעיר בגיל כברצה"ל יש  שלנכי לתוצאה מביא הגיל עם המחלות

 .הכללית באוכלוסייה

  מניעה בדיקות ועל בריא חיים אורח על הקפדה

ן מ פחות בריא חיים אורח מנהלים מוגבלות עם אנשים כי עולה יתישראלההעולמית ו הספרותן מ

 יתר-להשמנת נטייה, יתר-עישון, ניידות חוסר, גופניתפעילות -בתת מתבטא הדבר. הכללית האוכלוסייה

 . מחלות של מוקדם לגילוי רפואיות בדיקות על הקפדה-ומאי

 ומקיימים( 35% לעומת 24%) פחות מעשנים"ל צה נכי. שונה המצב"ל צה נכי בקרב כי עולה הממצאיםן מ

 (. 54% לעומת 53%) האוכלוסייה כלל של לזה דומה בשיעור גופנית פעילות

 של מקיומם נובעהספרות ן לעומת הממצאים מ זה בתחום"ל צה נכי שליחסית  הטוב מצבם כי ייתכן

"ל צה מנכי 23%": הלוחם בית" הוא האלה השירותים אחד. בעבורם ונגישים מותאמים, ייחודיים שירותים

 .הנכות בחומרת או בגיל העלייה עם עולה והשיעור, בו מבקרים

להמליץ לאנשים עם מוגבלות לערוך בדיקות פחות  יםנוט יםהרפואי יםכי הצוות הכללית נמצאספרות ב

מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי בקבוצות  כן-פי-על-אףלגילוי סרטן  מאשר לאנשים בכלל האוכלוסייה. 

 האוכלוסייה כללנטיות שיעורם של נכי צה"ל שעשו בדיקות לגילוי סרטן הערמונית דומה לזה של ווהגיל הרל

 ודם( 37% לעומת 49%) קולונוסקופיה בדיקות עשו"ל צה נכי בקרב יותר גבוה שיעור וכי( 39% לעומת 38%)

בדיקות ממוגרפיה ומשטח צוואר בפחות  נבדקו, נשים נכות צה"ל זאת עם(. 54% לעומת 61%) בצואה סמוי

לעומת  45%משטח צוואר הרחם:  ;71%לעומת  61%הרחם מאשר נשים בכלל האוכלוסייה )ממוגרפיה: 

61% .) 

 איננו"ל צה נכי של מצבם ,הבריאות וקידום חיים אורחהפרמטרים המעידים על  שברוב מסתמן הכול בסך

 .האוכלוסייה כלל לש מזה פחות טוב
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  עבודה

 אוכלוסיית אך(, 68%) האוכלוסייה לכלל ביחס נמוך שיעור זהו אמנם. מועסקים"ל צה מנכי 55%-שמצאנו 

 קרבב שיעור המועסקים 45 גיל שעד נמצא, גיל קבוצות לפי בהשוואה. האוכלוסייה מכלל מבוגרת"ל צה נכי

 בקבוצות. מוגבלות עם האנשים באוכלוסיית המקובלן מ וגבוה האוכלוסייה בכלל שיעורל דומה"ל צה נכי

 שיעור ומעלה 65 מגיל כי מענייןאבל . האוכלוסייה מבכלל נמוך יםמועסקה"ל צה נכי שיעור 64-46 הגיל

 . האוכלוסייה שבכלל לזה דומה"ל צה נכי בקרב יםמועסקה

 שיעורכי  נראה(. 60%נכי צה"ל אשר אין להם פגיעות נפשיות שיעור המועסקים גבוה אף יותר ) בקרב

 .זה ממאמצים שנעשים בכיוון נובע הגבוה ההעסקה

 ומשפחתיים חברתיים קשרים

. כלל האוכלוסייהמהספרות, אנשים עם מוגבלות חווים אינטראקציות עם בני משפחתם וחבריהם פחות  לפי

 פי שלושהמפגשים חברתיים גבוה שאינם משתתפים ב ותמוגבלאנשים עם שיעור ה כיבספרות נמצא 

 , והשיעור גבוה עוד יותר בקרב הבלתי מועסקים. ותמוגבל נשים שאין להםבהשוואה לא

 נכי קרבב. ביותר הקרובה התמיכה רשת היאהמיידית  שהמשפחה כיוון, רבה חשיבות המשפחתי למצב

 כלל בקרב+. 75 בני מבקרב חוץ, גילה תוקבוצ בכל, יותר גבוה או זהה בזוגיות החיים ששיעור מצאנו"ל צה

 כלל של מאשר יותר טוב"ל צה נכי של מצבם לפיכך. בזוגיות חייםשל  נמוך אחוז ישעם מוגבלות  יםאנשה

 .עם מוגבלות יםאנשה

 ד עם הגילועולה מאמנכי צה"ל גרים לבד, שיעור דומה לזה שבכלל האוכלוסייה. אחוז הגרים לבד  10%-כ

 (. 18%+ )75בקרב בני  18%-ומגיע ל

זהו שיעור כמעט כפול  .משפחה בני עם נמוכה קשר תדירות 4%-של מצאנו לבד הגריםצה"ל  נכי בקרב

ועומד על  עולה השיעור+ 75 בניצה"ל  נכי בקרבמהשיעור המקביל בקרב הגרים לבד בכלל האוכלוסייה. 

 הסובלים מתדירות קשר נמוכה עם בני משפחה שיעור ,יםמועסק"ל שאינם נכי צה בקרב כי מצאנו עוד. 9%

 (.3% לעומת 6%) יםמועסקה בקרב יותר מאשר גבוה

 .(9%לעומת  20%כלל האוכלוסייה )הגברים בעל העדר חברים מאשר יותר נכי צה"ל מדווחים הגברים 

+ 75 בגיל הפערים נשארים. אולם, האוכלוסייה כללבקרב  והןצה"ל  נכי בקרב הן, הגילשיעור זה עולה עם 

 (.22% לעומת 31%) חברים להם שאין"ל צה נכי בשיעור חדה עלייה יש

  פנאי

 הולכים אינם 37%; הים חוף או פארקים כגון, בקהילה פתוחים למקומות יוצאים אינםמנכי צה"ל  24%

 אינם 61%; סרטים כגון ובילוי פנאי בפעילויות משתתפים אינם 50%; למופעים או חברתיים לאירועים

 14%; חברתיים מועדונים או ים"סמתנ, קהילתיים במרכזים מבקרים אינם  82%-ו תרבות לאירועי הולכים

 .פנאי פעילות בשום כלל משתתפים אינם"ל צה מנכי



 

iv 

 שלא אנשים דהיינו .המועסקים מבקרב נמוכה מועסקים שאינם מי בקרב פנאי בפעילויות ההשתתפות

שהגיל עולה,  ככלכמו כן,  .זמן ובילוי פנאי בפעילויות גם להשתלב מצליחים אינם העבודה בשוק השתלבו

 בה עולה עם הגיל השתתפותהששיעור ההשתתפות בפעילויות פנאי בקרב נכי צה"ל יורד. הפעילות היחידה 

  .עלה אינם משתתפיםומ 65מבני  71%-כ המועדון חברתי, אך גם באו היא ביקור במרכז קהילתי, מתנ"ס 

דיכאון להספרות עולה כי אוכלוסייה מבוגרת עם מוגבלות היא קבוצה פגיעה להשפעות משניות, בעיקר ן מ

 מצאנולא אך , דיווחו על תחושת בדידות לעתים קרובות או מפעם לפעםמנכי צה"ל  37%בדידות חברתית. לו

 גיל.השל תחושת בדידות או חוסר רווחה נפשית עם  התגברות

 עזרה

או שהם חשים כי הם זקוקים ממלווה )מטפל או מטפלת אישיים( בחנו את מידת העזרה שנכי צה"ל מקבלים 

בניקיון וניהול של משק כן ו (יום: רחצה, התלבשות, אכילה וכדומה-פעולות היוםבלה בטיפול האישי בהם )

 הבית.  

 אישי טיפול

 75 בני בקרב 21%-לזה עולה  שיעור .בתשלום אישיים מטפלת או מטפל יש"ל צה מנכי 5%-ל+ . 

 10% שיעור זה. כזה לשירות זקוקיםדיווחו שהם  אישיים או מטפלת מטפל להם שאין"ל צה נכימ 

  .שאינם מקבלים אותו+ 75 בניבקרב  26% עומד על, והוא הגיל עם הוא אף עולה

 16% בהם. האישי בטיפול קבועהעזרה  משפחה מבני מקבלים"ל צה מנכי 

 הבית משק ניהול

 75בני  בקרב 54%-לזה עולה  שיעור. בתשלום בניהול משק הבית בבית זרהמנכי צה"ל יש ע 34%-ל .+ 

 15% ִאתם גר שאינומשפחה  מבן הבית משק בניהול סיוע מקבלים"ל צה מנכי. 

 34% זה עולה עם הגיל והוא  שיעור. הבית משק בניהול נוספת לעזרה זקוקיםדיווחו שהם "ל צה מנכי

 +.75 בניבקרב  41%עומד על 

 אליה לפנות כתובת

מתעוררת בעיה הקשורה למצבם או  אםטחון יל מי לפנות במשרד הבאלהם  שישמרגישים מנכי צה"ל  63%

 יש צורך להתייעץ.  אם

 גבוה נכות אחוז אנשים עם ושל נפשיות פגיעות אנשים עם של מצבם

 פגיעות נפשיות נכי צה"ל ללאלבין  נפשיות פגיעותנכי צה"ל עם הבדלים בין 

פגיעות  בלי נכי צה"לחמור ממצבם של של נכי צה"ל עם פגיעות נפשיות שמצבם  מצאנוים תחומבכל ה כמעט

 :של נכי צה"ל עם פגיעות נפשיות לעומת נכי צה"ל בלי פגיעות נפשיות למצבם נביא דוגמאות אחדותנפשיות. 

  יש סוכרת 22%לעומת  30%-ל -סוכרת . 

  בכלל כמעט או בכלל הביתן מ יוצאים אינם 4% לעומת 14% - הביתן יציאה מ . 
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  מעשנים. 20%לעומת  40% -עישון 

  עוסקים בפעילות גופנית. 55%לעומת  41% -פעילות גופנית 

 פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה  עםמנכי צה"ל  41%-פגיעות נפשיות ו עםמנכי צה"ל  30% - בודהע

 פגיעה נפשית. בלימנכי צה"ל  60%לעומת נפשית מועסקים 

 פגיעה נפשית ופגיעה נוספת ם עמנכי צה"ל  36%-פגיעות נפשיות ולם עמנכי צה"ל  43%-ל - חברים

 . פגיעה נפשית בלימנכי צה"ל  14%עומת לשאינה נפשית אין חברים 

 ים על תחושת בדידותמדווח 30%לעומת  75% - בדידות . 

 הנכות חומרת לפי הבדלים

בהם הבדלים בולטים לפי חומרת הנכות. בדקנו גם את ההבדלים בכל רמת  שיש מוצגים מאפיינים להלן

 נכות לפי העלייה בגיל. 

  מחלות-  

 קשההנכים ן מוהנכים בינוני ן מ 50%הנכים קל, ן מ 39% - דם לחץו לב תומחל -

 קשההנכים ן מו בינוני הנכיםן מ 10%  ,קל הנכיםן מ 7% - סרטני גידול -

 קשה הנכיםן מ 9% ,בינוני הנכיםן מ 7%, קל הנכיםן מ 4% - מוחי שבץ -

 .הנכות חומרת לפי מובהק הבדל אין -סוכרת  -

 הביתן מ יוצאים אינם קשההנכים ן מ 9%, בינוני יםהנכן מ 8%הנכים קל, ן מ 5% - הביתן יציאה מ 

 .בכלל כמעט או בכלל

  (. 60אחוז המעשנים בקרב נכי צה"ל עולה עם העלייה בחומרת הנכות )למעט בקבוצת הגיל  -עישון+ 

  משום אולי, בקרב נכי צה"ל גופניתה פעילותלהפחתת ה נה גורמתאי הנכות חומרת -פעילות גופנית 

 נכי, ואמנם. שלהם הנכות לחומרתהותאמו  עבורםב והפעילויותלנכי צה"ל  המיועדים שהמתקנים

 .הלוחם בבית יותר מבקרים וקשה בינונית בחומרה"ל צה

 קשה הנכיםן מ 33% ,בינוני הנכיםן מ 45%ים, מועסקקל  הנכיםן מ 63% - עבודה.  

 בולט בעיקר  הדבר ככל שהחומרה עולה, שיעור המשתתפים בפעילויות פנאי ותרבות יורד. - פנאי

אה למקומות פתוחים, כגון פארקים או ייצובבביקורים במוסדות תרבות בקהילה, כגון מוזאונים, 

 חוף הים.

 מדווחים על תחושת בדידות קשה הנכיםן מ 43% ,בינוני הנכיםן מ 48%, קל הנכיםן מ 32% - בדידות. 

 תחזיות אוכלוסייה

נכים לטיפול באוכלוסייה המתבגרת ערכנו תחזית הערכות אגף שיקום ימבחינת ה התמונה השלמת לצורך

 את אומדת התחזית. ומעלה נכות 20% שלהם"ל צה נכי אוכלוסייתהגילי של  ולהרכב להיקף 2020לשנת 

 הצפויה של האוכלוסייה להזדקנות ובהתאם המחקר תוצאות לנוכח שלה הצרכים ואת האוכלוסייה היקף

 (.לדוח ב בנספח מפורטים המלאים האוכלוסייה)אומדני 
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 תוצאות פי-על(. 2011כיום )אמצע  27,300לעומת  איש 25,100-כ להיות צפוי 2020 באמצע האוכלוסייה היקף

+ בקרב נכי צה"ל עומד 65-ה בני של חלקם. מהיר בקצב ומזדקנת הולכת"ל צה נכי אוכלוסיית, התחזית

 .2020באמצע  38% ועל 2015 באמצע 29%על  יעמוד האומדן לפי. 21%כיום על 

+ 65ולאור הגידול הצפוי בחלקם של בני  בגיל המבוגר שכדי לקדם את מצבם של נכי צה"להמחקר עולה ן מ

יש צורך מיוחד בחיזוק הפעילות החברתית ופעילות פנאי, התייחסות מיוחדת לנכים הגרים  מכלל נכי צה"ל,

 בהתייחסות לצרכים בתחום ניהול משק הבית.כן לבד המתאפיינים בהעדר רשת תמיכה משפחתית ו

 .במשרד הביטחון נכים שיקוםאגף  בסיועהמחקר מומן 
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 תודה דברי

ברצוננו להודות לאנשי צוות אגף שיקום נכים במשרד הבטחון שסייעו בידינו בעת ביצוע המחקר והעמידו 

לרשותנו את הנתונים הנדרשים, ובראשם למר זאב ויסמן על היוזמה לעריכת מחקר זה. תודה מיוחדת לנכי 

 הפעולה.צה"ל שהסכימו להשתתף במחקר על הסיוע ושיתוף 

תמיר, מנהלת היחידה לעבודת שדה, למר בן שלומי שריכז את -תודה לצוות המכון ובמיוחד לגב' חן צוק

 מלאכת איסוף הנתונים, לגב' רעיה כהן על העריכה הלשונית וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס.
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 לוחות רשימת

  : התפלגות נכי צה"ל לפי גיל1לוח 

  הכללית לפי קבוצות גיל : התפלגות הגברים מקרב נכי צה"ל והשוואה עם האוכלוסייה 2לוח 

   : התפלגות נכי צה"ל לפי חומרת הנכות3לוח 

   )באחוזים( : התפלגות נכי צה"ל לפי חומרת הנכות ולפי גיל4לוח 

   )במספרים מוחלטים( התפלגות נכי צה"ל לפי חומרת הנכות ולפי גיל: 5לוח 

   : התפלגות נכי צה"ל לפי סוג הפגיעה6לוח 

   : התפלגות נכי צה"ל לפי מגדר7לוח 

   )באחוזים( : התפלגות נכי צה"ל לפי רמת השכלה ולפי גיל8לוח 

   )במספרים מוחלטים( : התפלגות נכי צה"ל לפי רמת השכלה ולפי גיל9לוח 

   )באחוזים( : התפלגות נכי צה"ל לפי מבנה משק בית ולפי גיל10לוח 

  )במספרים מוחלטים(: התפלגות נכי צה"ל לפי מבנה משק בית ולפי גיל 11לוח 

   : מידת שביעות הרצון של נכי צה"ל ממצבם הגופני, לפי גיל12לוח 

   צה"ל ממצבם הנפשי, לפי גיל: מידת שביעות הרצון של נכי 13לוח 

   : נכי צה"ל שסובלים מבעיות שינה, לפי גיל14לוח 

   : נכי צה"ל הלוקים במחלות שונות, לפי גיל15לוח 

   : שכיחות מחלות בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה )גברים(16לוח 

   לפי גיל, בקרב נכי צה"ל ,: מספר מחלות כרוניות מצטבר17לוח 

   , לפי גילADL: נכי צה"ל המוגבלים בביצוע פעולות 18לוח 

  : נכי צה"ל עם מוגבלות פיזית בניידות מחוץ לבית, לפי גיל19לוח 

   ולפי קבוצת גיל GHQלפי מדד  ,של נכי צה"ל ת: מצב הרווחה הנפשי20לוח 

   לפי גיל: נכי צה"ל שביקרו רופא או התייעצו עמו בשבועיים לפני הריאיון, 21לוח 

   החודשים טרם הריאיון, לפי גיל 12-: נכי צה"ל שאושפזו בבית חולים ב22לוח 

החודשים טרם הריאיון במסגרת אשפוז יום, לפי  12-: נכי צה"ל שקיבלו טיפול רפואי ב23לוח 
   גיל

  )באחוזים( החודשים טרם הריאיון, לפי גיל 12-: נכי צה"ל שהשתמשו בשירותי חירום ב24לוח 

   : נכי צה"ל שמעשנים, לפי גיל25לוח 



 

 

  : נכי צה"ל שעוסקים בפעילות גופנית, לפי גיל 26לוח 

   : נכי צה"ל המקפידים על דיאטה לירידה במשקל, לפי גיל27לוח 

   : המצב התעסוקתי של נכי צה"ל, לפי גיל28לוח 

   : נכי צה"ל לפי סוג משק בית ולפי גיל29לוח 

   שביעות הרצון של נכי צה"ל מהחיים, לפי גיל :  מידת30לוח 

  : מידת שביעות הרצון של נכי צה"ל ממצבם הכלכלי, לפי גיל 31לוח 

   : נכי צה"ל שמבקרים בבית הלוחם, לפי גיל32לוח 

  : נכי צה"ל שאינם משתתפים בפעילויות פנאי שונות, לפי גיל33לוח 

   הסקר לנופש בארץ, לפי גיל: נכי צה"ל שיצאו בשנה שלפני 34לוח 

   : נכי צה"ל שהשתמשו במחשב בשלושת החודשים שלפני הריאיון, לפי גיל35לוח 

   , לפי גילןאיוי: נכי צה"ל שהשתמשו באינטרנט בשלושת החודשים שלפני הר36לוח 

   : נכי צה"ל שציינו שיש בדירתם ליקויים לתיקון, לפי גיל37לוח 

  : נכי צה"ל המדווחים כי דירתם אינה מותאמת לנכותם, לפי גיל 38לוח 

   2020-ותחזית ל 2011 –: היקפן של תופעות בקרב נכי צה"ל  39לוח 

  

  רשימת לוחות בנספחים

   ומעלה 65: סיכום היקף התופעות בקרב נכי צה"ל בני 1אלוח 

  2011אמצע  –ומשתנים עיקריים : אוכלוסיית הבסיס של נכי צה"ל לפי גיל 1בלוח 

   2015תחזית לאמצע  –: אוכלוסיית נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים 2בלוח 

   2020תחזית לאמצע  –: אוכלוסיית נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים 3בלוח 

   2025תחזית לאמצע  –: אוכלוסיית נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים 4בלוח 

  : התפלגות המדגם המקורי ונכי צה"ל שרואיינו בפועל לפי גיל 1גלוח 

  : התפלגות המדגם המקורי ונכי צה"ל שרואיינו בפועל, לפי סוג פגיעה 2גלוח 

   : התפלגות המדגם המקורי ונכי צה"ל שרואיינו בפועל, לפי חומרת הפגיעה3גלוח 

  : התפלגות המדגם המקורי ונכי צה"ל שרואיינו בפועל, לפי מגדר 4גלוח 

 

  



 

 

 תרשימים רשימת

  :  מודל לתחלואה משנית1תרשים 

  : מודל לקידום בריאות2תרשים 

  : נכי צה"ל המדווחים על מצב גופני טוב מאוד או מצוין, לפי גיל וחומרת נכות3תרשים 

גופני טוב מאוד או מצוין לפי גיל, בקרב נכי צה"ל  : אחוז הגברים המדווחים על מצב4תרשים 
  וכלל האוכלוסייה

: הגברים המדווחים על מצב נפשי טוב מאוד או מצוין לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל 5תרשים 
  האוכלוסייה

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל  וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שסובלים מבעיות שינה6תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,החולים בסוכרת : הגברים7תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים הסובלים ממחלת לב ולחץ דם8תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שדיווחו על שבץ מוחי9תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שדיווחו על התקף לב10תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שדיווחו על גידול סרטני11תרשים 

  : מספר ממוצע של מחלות כרוניות לנפש בקרב נכי צה"ל, לפי גיל12תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,מחלות כרוניות או יותר 6: הגברים בעלי 13תרשים 

  , לפי גיל וחומרת נכות ADL: נכי צה"ל המוגבלים בביצוע פעולות 14תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ם,יו-: הגברים עם מוגבלות בפעולות יום15תרשים 

  פיזית, לפי חומרת נכות וגיל : מוגבלות בניידות מחוץ לבית של נכי צה"ל עם מוגבלות16תרשים 

ולפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל  GHQ: הגברים חסרי רווחה נפשית לפי מדד 17תרשים 
  האוכלוסייה

: הגברים שביקרו רופא או שקיבלו ייעוץ רפואי בשבועיים שלפני הריאיון, לפי גיל, 18תרשים 
  בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב  ,החודשים טרם הריאיון 12-שאושפזו בבית חולים בארץ ב: הגברים 19תרשים 
  נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה

  : נכי צה"ל שמעשנים, לפי חומרת נכות וגיל20תרשים 

  : הגברים המעשנים, לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה21תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שעוסקים בפעילות גופנית22תרשים 



 

 

לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל  ,: הגברים המקפידים על דיאטה לירידה במשקל23תרשים 
  האוכלוסייה

  : נכי צה"ל שעובדים, לפי חומרת נכות וגיל24תרשים 

  : הגברים העובדים, לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה25תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שאינם עובדים26תרשים 

: הגברים שרוצים לעבוד גם לו יכלו להרשות לעצמם שלא לעבוד, לפי גיל, בקרב נכי 27תרשים 
  צה"ל וכלל האוכלוסייה

  : נכי צה"ל שהיו מעוניינים לעבוד לּו נמצאה להם עבודה מתאימה, לפי גיל28תרשים 

  : נכי צה"ל שחיים במצב של "לבדיות", לפי גיל 29תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שנשואים או חיים בזוגיות30תרשים 

  על מספר הילדים שלהם, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה םלפי דיווח ,: הגברים31תרשים 

  לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,: הגברים שגרים לבד32תרשים 

: נכי צה"ל שאין להם חברים שִאתם הם נפגשים או מדברים בטלפון, לפי חומרת נכות 33תרשים 
  וגיל

לפי גיל, בקרב נכי  ,: הגברים שאין להם חברים שִאתם הם נפגשים או מדברים בטלפון34תרשים 
  צה"ל וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב נכי צה"ל  ,שנפגשים עם חברים בתדירות נמוכה מפעם בחודש: הגברים 35תרשים 
  וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב נכי צה"ל  ,: הגברים שחשים בדידות לעתים קרובות או מפעם לפעם36תרשים 
  וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב נכי צה"ל וכלל  ,: הגברים החשים שאין על מי לסמוך בשעת משבר37תרשים 
  האוכלוסייה

  ידי בן משפחה, לפי גיל-: הסיבות להפסקת הסיוע לנכי צה"ל על38תרשים 

: אחוז הגברים שמדווחים על שביעות רצון כללית מהחיים, לפי גיל, בקרב נכי צה"ל 39תרשים 
  וכלל האוכלוסייה

לפי גיל,  ,או בכלל לא ממצבם הכלכלי: הגברים המדווחים שאינם מרוצים כל כך 40תרשים 
  בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה

  : נכי צה"ל שמבקרים בבית הלוחם, לפי חומרת נכות וגיל41תרשים 

  : מדוע לא מבקרים בבית הלוחם, לפי גיל 42תרשים 

חומרת : נכי צה"ל שיוצאים למקומות פתוחים ציבוריים, כגון פארקים וחוף ים, לפי 43תרשים 
  נכות וגיל



 

 

: הגברים שאינם יוצאים לנופש או טיול בארץ הכולל לינה, לפי גיל, בקרב נכי צה"ל 44תרשים 
  וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב נכי  ,: הגברים שהשתמשו במחשב בשלושת החודשים שלפני הריאיון45תרשים 
  צה"ל וכלל האוכלוסייה

לפי גיל, בקרב נכי  ן,איויבשלושת החודשים שלפני הר: הגברים שהשתמשו באינטרנט 46תרשים 
  צה"ל וכלל האוכלוסייה
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 המחקר ושאלות מטרות, רקע. 1

. 10%-גבוהה מ נכותדרגת  להם שנקבעה איש אלף 50.5-כ רשומים הביטחון במשרד נכים שיקום אגףב

 . חמישיםמ למעלהבני  הםמהם  שלישים שני כמעט

 . איש 27,283 – ויותר 20%בטיפול במי שדרגת הנכות שלהם היא  הוא האגףעיסוקו של  עיקר

 "לצה נכי"נכי צה"ל" לציון  הכוללניהמונח  כאן ישמש ולפיכך ,אלו"ל צה נכיעל  מחקרב נעסוקזה  דוחב

 ומעלה. 20%שדרגת הנכות שלהם היא 

שתי תופעות  .מוגבלויות להם שיש אנשיםה כללהאחרונות גוברת ההתייחסות להזדקנותם של  בשנים

 מוגבלות עםבתוחלת החיים של אנשים  משמעותית היעליהיא  האחת התופעה: לכך קשרמרכזיות עולות ב

 המוגבלות בעלי בשיעור היבעלי הןו הזקנים המוגבלות בעלי מספרב בגידול הן מתבטאת זו עלייה –

 בהשוואה :"של בעלי מוגבלות מוקדמתמוגדרת "הזדקנות  השנייה התופעה; המוגבלים בקרב המבוגרים

סובלים מהופעה מוקדמת של תהליכי  צעיר מגיל מוגבלות להם שהייתה מהאנשים רביםלכלל האוכלוסייה, 

 Bigby, 2002 ;;Kemp) שלהם ובמצב הבריאות התפקוד ביכולת משמעותית החמרה, ועקב כך יש הזדקנות

& Kraus, 1999  Plassman et al., 2000.)  

 מחקרים של מסקירה עולות המוקדמת קנהיהזִ מוגבלות והן  עם אנשיםהעלייה בתוחלת החיים של  הן

 מהסקרים נתונים על מבוססים אלו מחקרים. מוגבלותה בעלי בקרב צרכיםה אתו הבריאות מצב את שבחנו

משותף של  מחקר על כןו לאומי לביטוח המוסד של פרסומים עלו 2006-2003"ס בשנים הלמהחברתיים של 

  (.2005ואחרים,  שטרוסברג) נכות קצבת מקבלי שעניינוהמוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל 

 -ג'וינט-מאיירסמכון לנכים  שיקום אגף פנה, לעיל שפורטו התופעותהזדקנות האוכלוסייה המטופלת ו לאור

 וא מטפל. ה בהםשקנה של הנכים ילגיל ז המעבר בעקבות להיערך כיצד לבחון במטרה ברוקדייל

 המחקר שאלות

ומה הצרכים הייחודים  זדקניםמה "לצה נכימפורט יותר מטרת המחקר היא לבחון מה מצבם של  באופן

 שאלות המחקר הן:. הוהחבר הפנאי, והתעסוקה העבודה, הרווחה, הבריאות בתחומילהם 

 משתנותה תופעותהזו מאפשרת לעמוד על  חינהב ?בגילים שונים הנכים ביןבמאפיינים  ההבדלים מה .1

-תת בקרב וגם "לצה נכיבקרב כלל אוכלוסיית  ןשונות נבח תופעותעם הגיל. הקשר בין גיל לבין 

 .(לאחרות נפשיות פגיעות בין הבדלנו) נכותסוג ו הלפי חומר ,קבוצות

 את שמאפיינות תופעות האם ?השונים תחומיםלבין כלל האוכלוסייה ב "לצה נכיבין  ההבדלים מה .2

 ?האוכלוסייה כלל לעומת הנכים בקרב אופן באותו מתרחשות ההזדקנות

 ?בשנים הבאות, בהתאם להזדקנות האוכלוסייההצפויה התפתחות הצרכים  מהי .3

פרק  .השיטה שעליה התבסס המחקר תתוארולאחר מכן  זו בסוגיה המחקרית הספרות תיסקרלהלן 

 . אפשריים פעולה וכיווני תחזיות יובאו, ואחר כך שנבדקו בתחומים המחקר ממצאי את יפרט הממצאים
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 ספרות סקירת. 2

 יההובילה לירידה בשיעורי התמותה ולעלי השנים במרוצת והשיקומית הרפואית בטכנולוגיה ההתקדמות

-מ השנים עםתה בתוחלת החיים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוחלת החיים בישראל על

 כי מראים הסקרים , בקרב גברים.2008-ב 79.1-ל 1990-ב 74.9-ומ, בקרב נשים; 2008-ב 83-ל 1990-ב 78.4

 האנשים במספר לגידול מובילה זו מגמה. החיים בתוחלת עלייה מסתמנת מוגבלויות עם אנשים בקרב גם

 ;Freedman & Martin, 1998; Manton, Corder & Stallard, 1997) יותר מבוגרים בגילים מוגבלויות עם

National Council on Disability, 2009; Waidmann & Liu, 2000 .)עם  אנשיםבתוחלת החיים בקרב  העלייה

 אפוא יםנאלצ הםאחת  לאמחלות כרוניות משניות לצד המוגבלות.  שיפתחואת הסיכון  מעלהמוגבלות 

 . ההזדקנות תהליכילא רק עם מוגבלותם אלא גם עם מחלות ותופעות משניות שמתפתחות עם  להתמודד

 מוגבלות עם אנשים בקרב משנית כרונית תחלואה התפתחות 2.1

 משנית תחלואה התפתחות .א

 תחלואה; הראשונית מהמחלהמתפתחת באופן סיבתי מהנכות או  (secondary condition)משנית  תחלואה

 יותר גבוה סיכוןנמצאים ב מוגבלויות עם אנשים. הראשוניתהעדר הנכות משנית אינה יכולה להופיע ב

( ודיכאון סוכרת, הלב של דם כלי מחלותמשנית )כגון  כרונית תחלואה לפתח הכללית האוכלוסייהאשר מ

(Pope & Tarlov, 1991.) 

 בקרב( secondary conditions) משניים מצבים להתפתחות( מציגים מודל Pope & Tarlov, 1991) וטרלוב פופ

 מצבים ארבעההראשונית  מהמוגבלותעשויים להתפתח  המודל לפי(. 1 תרשים) מוגבלויות עם אנשים

 ונכות. תפקודית הגבלה: מחלה, לקות, בעקיפין או במישריןהמשפיעים על איכות החיים של הפרט,  משניים

 יש גורמי סיכון נוספים שעשויים להוביל להתפתחותם של מצבים משניים:  הראשונית הנכות מלבד

 התלויים גורמים ובהם, בגוף שמתפתחים סיכון גורמי - להתפתחות תחלואה משנית ביולוגיים גורמים

 .   הגוף מערכות בין אינטראקציה וכן נרכשים מאפיינים, בגנטיקה

 והתרבותיות החברתיות הנורמותסוגים: האחד,  שני - משנית תחלואה להתפתחות סביבתיים גורמים

 תיוהזדמנומעט ת יועם מוגבלונשים אמדיניות חברתית שמקנה ל ,הלדוגמ. הפרט בסביבת המקובלות

מוגבלויות ניכרת בחברה. על כן, אנשים עם כלכלית חברתית ותלות הוביל לל העשויתעסוקתיות וחברתיות, 

  .יותר להשתלב בשוק העבודה ולרכוש שירותים וטיפולים שונים, המטיבים עם מצב בריאותם יתקשו

 עשויה מוגבלות עם לאנשים נגישה שאינה סביבה, ה)לדוגמ מתפקד הפרט שבה, הסביבה הפיזית השני

 (.          פיזית להיפגעות הסיכון את להעלות

, הפרט של הבריאות מצב על להשפיע שעשויים חיים ואורח התנהגות דפוסי - חיים ואורח התנהגות דפוסי

 להעלות עשויבריא"  לא" חיים סגנון. גופנית ופעילות תזונה, צריכת אלכוהול, שימוש בסמים, עישון לדוגמה

 תחלואה נוספת ואף להוביל לתמותה.  לפיתוח הסיכון רמת את



 

3 

 תזונהפעילות גופנית,  כגון בתחומים) ההתנהגות בדפוסי ושינויים בריאות וקידום מניעה תכניות פיתוח

 הסיכון את לצמצם, נוספת התדרדרות ולמנוע הבריאות רמת את לקדם יכולים( עישון הפסקתו

 חיים ולהאריך החיים איכות את לשפר, תפקוד יכולת על לשמור, משניים תחלואה מצבי של להתפתחותם

 מדגים את המודל לתחלואה משנית. 1תרשים   (.Pope & Tarlov, 1991) מוגבלויות עם אנשים בקרב

   מודל לתחלואה משנית  :1תרשים 

 
 זה מודל. הגדרה מתוקף משנית לתחלואה סיכון גורם הוא" הראשוני. "המצב המשנית התחלואה מודל: 1 תרשים
 המצבים בין אינטראקציה בחשבון מביא גם הוא. נכות ועד ממחלה – דבר כל להיות יכולה משנית שתחלואה מראה

 . למשניים הראשוניים
 (. Pope & Tarlov, 1991: 217מקור: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 גורמי סיכון )ובהם המצב הראשוני(

אירועים 
 למשל שיקום לקוי, זיהומים, בידוד

מחלה 
כרונית 
 משנית

מוגבלות 
 משנית

מגבלת 
תפקוד 
 משנית

ליקוי 

 משני

 תהלי  התפתחות של מוגבלות משנית

איכות 

 חיים
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  מוגבלות בעלי בקרב משנית תחלואה על השוואתיים נתונים .ב

בסיכון גבוה יותר  ונתונים הכללית מהאוכלוסייה יותר פגיעים מוגבלויות עם אנשים כי מראים מחקרים

נמצא כי  מוגבלויות עם אנשים בקרב(. במחקר ארוך טווח Kilngbeil et al., 2004לפתח מחלות כרוניות )

)כגון טרשת נפוצה,  מתקדמות נכויות עם אנשים בקרב הןלאורך הזמן חלים שינויים במצב הבריאות, 

"קבועות"  מחלות עם אנשים בקרב והן( פוליו-ותסמונת פוסט דיסטרופיות, מחלות שרירים פרקינסון

( שהם בגדר החמרה תפקודית מוחית פגיעה, מוחי שיתוקקטועות,  גפיים, פגיעה בחוט השדרה, ה)לדוגמ

 (. 1996, ועזריה)עורי 

 מאחרים יותר נזקקים והם קשות בריאות בעיות ישעם מוגבלויות  לאנשים(, 2006) משה ובן פלדמן לפי

י הסיכון של אנשים עם מוגבלויות כ מצא 2001-מקרוליינה  בצפון מחקר גםרפואיים.  ולטיפולים לתרופות

 בסוכרת; 6.5 פי גבוה הואלב וכלי דם  במחלות: הכללית לאוכלוסייה בהשוואהלפתח מחלות משניות גבוה 

 (.Havercamp et al., 2004) 2.3הוא גבוה פי  דם בלחץ; 3.5פי  גבוה הוא

בקרב אנשים עם מוגבלויות גבוה פי  מחרדותעולה כי הסיכון לסבול מדיכאון ו 2001-ב בוושינגטון ממחקר

 סקר מממצאי גם(. Kinne et al., 2004) 2.09 פי גבוה בדידותלחוש  כון;  הסיהאוכלוסייה כלל של מזה 2.18

כי אנשים עם מוגבלויות סובלים מהפרעות רגש וחרדה  עולה, 2004-2003-מבישראל,  הלאומי הבריאות

 (.2009לוי,  ונקמולי משש) ותמוגבל להם שאין ממי שנייםיותר מפי 

 התפתחות תחלואה משנית לפי סוג נכות

יותר גבוהה  שכיחותבעלת תחלואה כרונית משנית נושא ב ומהעולם מהארץשל מספר מחקרים  סקירה להלן

 .  הראשונית המוגבלותשל  חלוקה לפי, הכללית אוכלוסייהב מאשרמוגבלים ית הבקרב אוכלוסי

 פיזית  נכות
 ומחלות דם לחץ יתר, סוכרתלפתח  נטייהעל רקע חבלתי עולה  תחתונות גפיים קטועי בקרב שנערך ממחקר

 מאוחרתפקוד שמופיעות  בעיות על נוסףבשכיחות גבוהה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית,  איסכמיות לב

  .(1996, ועזריהעורי ), כגון כאבי גב ושינויים בעמוד השדרה יותר

נמצא  םגפיי ובקטועיבפגועי עמוד שדרה  שהתמקדו( Yekutiel et al., 1989) ואחריםיקותיאל  של במחקרם

  (.מוגבלותשאין להם  אנשיםהביקורת )בהשוואה לקבוצת  לבביתשיעור גבוה יותר של תחלואה 

 חושית נכות
 חירשים/  שמיעה לקויי

 שכיחות נהיש שבהםים מבוגרעולה כי בקרב ה, שמיעה לקות עם אנשיםחירשים ו בקרבשנערך מחקר מתוך 

 זהות גיל בקבוצות, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית לחץ דם וסוכרת יתרגבוהה יותר של תחלואה, כולל 

(National Council on Disability, 2009.) 

 עיוורים/  ראייה לקויי

בעלת סיכון גבוה יותר זו  אוכלוסייהעולה כי , ראייה לקות עם אנשיםעיוורים ו בקרבשנערך מחקר  לפי

 (.National Council on Disability, 2009הכללית ) אוכלוסייהלעומת המחלות לב ויתר לחץ דם  לפתח
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 מאשר לבביתתחלואה  שליותר גבוה  שיעורשהתמקד באנשים שהתעוורו על רקע טראומטי נמצא  במחקר

 (.Defrin et al.,2005) מוגבלות ללא אנשיםבקרב 

 נפשיות  בעיות
מחלות לב וכלי דם  לפתח הסיכוןאנשים עם בעיות נפשיות הראו כי באוכלוסייה זו  בקרבמחקרים  מספר

 (. Hayward, 1995; Glassman & Shapiro, 1998; Musselman et al., 1998הכללית ) באוכלוסייהאשר מ גבוה

 בהשוואה גבוהתחלואה בסוכרת גם הוא  לפתח הסיכון ,מראים כי בקרב אנשים עם בעיות נפשיות מחקרים

, אברים של קטיעות כולללאוכלוסייה הכללית. התפתחות תחלואה זו עשויה להוביל לסיכונים נוספים, 

 (.  Desai, 2002; Lustman, 1988) תחושה ורפלקסים של נםהפרעה עצבית הגורמת לאבדו עיוורון

  

 ומחלות דם לחץ יתר, סוכרת כגון, משניות כרוניות מחלות לפתח מוגבלויות עם אנשיםשל  הסיכון, לסיכום

 במצב החמרה היאהכרוניות המשניות  המחלותשל  תוצאתן. הכללית לאוכלוסייה בהשוואה, גבוה לב

 .איכותםשל האנשים עם מוגבלות ועל  החיים אורח עליש השלכות  ולכך, והתפקודי הבריאותי

  מוגבלות עם אנשים בקרב סיכון וגורמי בריאותית התנהגות 2.2

 לאוכלוסייה בהשוואה בריא פחות חיים אורח לנהלנטייה  יש מוגבלות עםלאנשים  כי מראים מחקרים

 אופעילות גופנית, חוסר ניידות, תזונה ירודה -תת הם בקרבם השכיחים מהמאפינים ים. אחדהכללית

 נאלצת זו קבוצהעל כך,  וסףנ. בריאותם עם מיטיבות שאינן התנהגויות לפתח, והם נוטים יתר-השמנת

 רפואי וציוד מכשור והעדר רפואיים שירותים על מידע העדרלא נגישים,  שירותים של בעיות עם להתמודד

. מונעות רפואיות בבדיקות ולהיבדק נאות רפואי טיפול לקבל מהם מונעים ואלה, לצורכיהם המותאם

 משניות כרוניות מחלות לפתח הסיכון את להגדיל כדי בו ויש, הבריאות רמת על משפיע הגורמים שילוב

 .האוכלוסייה מביתר גבוהים בשיעורים

 גופנית פעילות

 שלבקרב הקבוצה  כי מראה, ומעלה 65 בני של חייהם אורחשבחן את , 2003שנת מ, הברית בארצות מחקר

(; מוגבלים הלא בקרב 26.2% לעומת 14.7%) גופנית פעילות שביצעו יותר נמוך אחוז נצפה המוגבלות בעלי

(McGuire et al., 2007 .)קרב מ 37.7%ומעלה, עולה כי  18, בקרב בני 2005שנת מ, הברית מארצותאחר  מסקר

ת מוגבל לאאוכלוסייה המה 49.4%מוגבלויות ביצעו פעילות גופנית בהתאם להמלצות, לעומת אנשים עם 

(Rimmer et al.,  2007  .) 

 פחות נוטההראה כי קבוצה זו  44-18 גילאיואנשים עם בעיות שמיעה  חירשים בקרב 2008שנת מ מחקר

 (. National Council on Disability, 2009) הכללית לאוכלוסייה בהשוואה גופנית בפעילות להשתתף

ים המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף משרד הבריאות בשנ הלשכה שערכה, בארץ לאומי בריאות סקרתוך מ

 יתרזה ב משיעור נמוךהאוכלוסייה המוגבלת  בקרביעור העוסקים בפעילות גופנית , עולה כי ש2004-2003

 60 גילאיבקבוצת הגיל המבוגרת ) בולטת היאהאוכלוסייה. תופעה זו מסתמנת בכל קבוצות הגיל, ובייחוד 
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)שמש  ;מוגבלים( מהלא 49%, מהמוגבלים 27%מאוד,  מהמוגבלים 18%: גופנית בפעילות עוסקים) ;(ומעלה

 (. 2009לוי,  ונקמולי

 יתר-השמנת

 שאינה מהאוכלוסייה יותר יתר-השמנת של בעיות לפתחמראים כי אנשים עם מוגבלויות נוטים  מחקרים

 2.96 פיעולה כי לאוכלוסייה עם מוגבלות יש סיכוי גדול  2001שנת מ בוושינגטון ממחקר, לדוגמה. מוגבלת

שנת מ, הברית מארצות מחקר עוד(. Kinne et al., 2004) אכילה בעיות עקב יתר-השמנת של בעיות לפתח

 להםשאין  אנשיםאורח חייהם של  לבין מוגבלות עם ומעלה 65בני  אנשים של חייהם אורח בין השווה, 2003

בגבול התקין  גוף מסת של יותר נמוך אחוז נצפה המוגבלת הקבוצה בקרב כימתוך המחקר עולה . מוגבלות

 (. BMI( ;)McGuire et al., 2007)לפי מדד 

, היה גבוה יותר בכל BMIכי מדד מסת הגוף,  העלה 2004-2003השנים מ בישראללאומי הבריאות ה סקר

יתר בקרב -השמנת נמצאה: 59-40הגיל  בשכבתבמיוחד  בלט הפער. מוגבלות עםאנשים  אצלשכבות הגיל 

 אנשיםבקרב  היתר-להשמנת בהשוואה ומשמעותיים גבוהים בשיעוריםמוגבלים ומוגבלים מאוד  אנשים

 שמש(; )מוגבלים הלא בקרב 13%, מאוד המוגבלים בקרב 26%, המוגבלים בקרב 24%) מוגבלותלהם  שאין

 (. 2009לוי,  ונקמולי

 גבוהה נטייה יש זו לקבוצההראה כי  שמיעה לקות עם ואנשים חירשים בקרב 2008 בשנת שנערך מחקר

 (. National Council on Disability, 2009) הכללית לאוכלוסייה מאשר יתר-השמנת של בעיות לפתח יותר

בעיות השמנה  יותר ישלאוכלוסייה זו הראה כי  ,ראייה לקות עם ואנשים עיוורים בקרב 2008שנת מ סקר

 מבחינה פחותפעילה  ראייה לקויות עם והאנשים העיוורים תהכללית. אוכלוסיי אוכלוסייהלמ( 1.5)פי 

 (. National Council on Disability, 2009) פחות טובזי הפי ה, ומצבפיזית

 יתר-השמנת על דיווח זו באוכלוסייה יותר גבוה שיעור כי הראה נפשיות בעיות עם אנשים בקרב מחקר

 (.   Tham et al., 2007) הכללית באוכלוסייה המקביל מהשיעור

 ומהווה בריאותיות לבעיות מובילה, המוגבלות מצבי את מחמירה יתר-השמנתמחקרים רבים מראים כי 

 לבין מוגבלים בקרב גופנית פעילות העדר בין זיקה יש. מוקדמת ולתמותה כרונית לתחלואה סיכון גורם

 מגביר גופנית פעילות להעדר יתר-השמנת בין השילוב, כלומר. משניות מחלות לפתח וסיכון גוברת מוגבלות

 (.Wyatt et al., 2006; Yates et al., 2008) משנית תחלואה לפתח הסיכון את ומעלה המוגבלות את

 עישון

לאומי  מסקר. בהשוואה לכלל האוכלוסייה מספר מחקרים עולה כי אנשים עם מוגבלות מעשנים יותר לפי

בקרב  משיעורם 50%-עולה כי שיעור המעשנים בקרב המוגבלים היה גבוה ב 2004שנת מ הברית בארצות

 2004-2003שנים בבריאות לאומי שנערך בישראל  בסקר(. לעומת זאת, Armour et al., 2007מוגבלים ) הלא

(, בשונה מההבדלים הבולטים 59-40יותר )בעיקר בקבוצת הגיל  מעטגבוה רק נמצא כי שיעור המעשנים 

 (. 2009לוי,  ונקמולי שמש) הברית בארצותבסקר הלאומי  שנמצאו
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הראה  ראייה לקות עם ואנשים עיוורים ובקרב שמיעה ותלק עם ואנשים חירשים בקרב 2008שנת מ מחקר

 ,National Council on Disability ) הכללית אוכלוסייהבהשוואה להמעשנים גבוה  שיעור אלו ותכי בקבוצ

2009 .) 

, נפשיות בעיות ללאשהשווה את דפוסי העישון בין אנשים עם בעיות נפשיות לאוכלוסייה הכללית  מחקר

 (. Lasser et al., 2000) לשנייה בהשוואה שנייםהראה כי שיעור המעשנים בקרב הקבוצה הראשונה גבוה פי 

 מונעים רפואיים וטיפולים שירותים, למידע נגישות

 משנית כרונית לתחלואהיחיד  גורם איננו הבריאות עם מיטיב שאינו חיים וסגנון התנהגות דפוסי אימוץ

רפואיים  שירותיםבעיה בהנגשה פיזית של  גם ישכי  עולה ממחקרים. ותמוגבלוי עם אנשים בקרב

 החסמים בגללבריאות.  לקידוםובקבלת מידע על שירותים ותכניות  תוהמוגבלעם  האנשים לאוכלוסיית

 להתדרדרות להוביל כדי יש ובכךשאינן מטופלות כראוי,  או לעתיםכרוניות אינן מאובחנות  מחלות ,האלה

 עיוורים בקרב, לדוגמה(. Altman & Bernstein, 2008; Pope & Tarlov, 1991) חיים ולסיכון הבריאות במצב

 וחסרהלקידום פעילות גופנית(  כניותת משל)ל לצורכיהם מותאמותיש מחסור בתכניות  ראייה ולקויי

 זמןה עםולקויי הראייה.  העיוורים לצורכי מותאם אינו הרפואי הציוד גםלמרכזי השירות.  נגישות

 שהמכשור מכיווןכראוי:  תמטופל אינה יאבכך ה גם אךמשנית בסוכרת,  תחלואהזו נוטה לפתח  אוכלוסייה

 בריאותם, מצב הדם לחץ ואת בדם הסוכר רמות את בעצמם למדודולקויי הראייה  לעיווריםמאפשר  אינו

 (.National Council on Disability, 2009) עוד מחמיר

צוואר הרחם(  ומשטחסרטן )ממוגרפיה  לגילוי בדיקותהראו כי שיעור ה הברית בארצות אחדים מחקרים

 Altman & Bernstein, 2008; Ramirezהנשים ) כלל בקרבזה  לשיעורבקרב נשים עם מוגבלות היה נמוך יחסית 

et al., 2005; Wei et al., 2006 .)בגפיים מוגבלות בעלות בנשים התמקדו ההבדלים כי הראה יותר ישן מחקר 

(. גם בקרב גברים Iezzoni et al., 2001 למוגבלויותיה מותאםרפואי  כשורמ די יןאזו  לאוכלוסייה; התחתונות

עם מוגבלויות, השיעורים בביצוע בדיקות סקירה לגילוי סרטן )בדיקה לגילוי סרטן הערמונית( נמוכים 

 (. Ramirez et al., 2005) האוכלוסייה ליתר בהשוואה

מרכזי וחשוב במניעה  גורם הוא סרטן לגילוי הסקירה בדיקותשמפנה ל הרפואי הצוות כי ולהע מהמחקרים

 מקליפורניה מחקר ממצאילפי  כיהסרטן. עם זאת, מפתיע לגלות  ממחלותותמותה  תחלואהובצמצום של 

 בדיקות על – כאחד וגברים נשים – מוגבלות עם לאוכלוסייה פחות להמליץ נוטההרפואי  הצוות, 2001-ב

ממוגרפיה, משטח צוואר הרחם, בדיקה לגילוי סרטן הערמונית,  על השאר בין) סרטןסקירה לגילוי 

חשופה  ותהמוגבל בעלישאוכלוסיית  אףובדיקת דם סמוי בצואה( מאשר ליתר האוכלוסייה,  קולונוסקופיה

 (. Ramirez et al., 2005יותר לגורמי סיכון )

  

בקרבם נטייה  יש. בריא חיים אורח לנהל פחותנשים עם מוגבלויות נוטים מראים כי א מחקריםלסיכום, 

 חלקם. מוגבלותלה  שאיןבהשוואה לאוכלוסייה הכללית  יתר-השמנתו עישוןלפתח בעיות של  יותררבה 

 והתכניות לצורכיהם מותאם אינו הרלוונטי, כיוון שהמכשור גופנית בפעילות לעסוק כלל יכולים אינם

 נגישותשל  העדרם. מלבד זאת, בחסר לוקות מגבלותיהםו יהםליכולות בהתאםהמקדמות פעילות 
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-לאי, נאות לאלטיפול  יםמוביל מותאםרפואי  מכשור ושל תחלואה למניעת תכניות של, רפואיים לשירותים

 .והתפקודי הבריאותי במצב ולהתדרדרות מחלות של אבחונן

  בריאות קידום 2.3

הגברת רמת הפעילות הגופנית, קידום תזונה נבונה ומניעת השמנה(, קידום  ובהם) חיים באורח שינויים

 יכוליםידע והגברת היענות לביצוע בדיקות סקירה לגילוי מחלות  שלשירותים ו של התכניות בריאות, הנגש

ה תחלוא לפיתוח הסיכון גורמי את ולהקטין מוגבלויותלה  שישלשפר את התפקוד בקרב האוכלוסייה 

 כרונית משנית.  

  בריאות לקידום מודל. א

 – מוגבלות עם אנשים בקרב הבריאות תחום לקידוםמודל  מציעים( Wilber et al., 2002) ואחרים וילבר

  (.2 תרשים) הבריאות מצב ולקידום המשנית התחלואה רמת לצמצום

)כגון גיל, מין השכלה, השתייכות אתנית(  אישיים מאפייניםו הנכות סוגמציג מערכת יחסים בין  המודל

 : ובהםבין הנכות לרמת הבריאות,  מתווכיםגורמים  מספרהבריאות.  רמת ביןל

 ולתחבורה בריאות למרכזי נגישות 

 באלכוהול, ביצוע פעילות גופנית, שמירה  שימושמעישון ומ הימנעות)כגון  בריאות מקדמת התנהגות

 על משקל תקין(  

 רתיותחב ורשתות תמיכה 

 הביטוח כןשלו ו כלכליים-חברתיים מאפיינים, האדם של התעסוקתי המצב גם בחשבון מובאים במודל

הבריאות ועל  מצבעל  להשפיעבהם כדי  ושישאינדיקטורים לאיכות חיים  הםשלו, בהנחה ש הרפואי

 התפתחות תחלואה משנית. 
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  : מודל לקידום בריאות2תרשים 

 
 (Wilber et al., 2002: 397)מקור: 

 מוגבלות עם אנשים בקרב משנית תחלואה להפחתת בריאות וקידום מניעה תכניות. ב

את  לשפר. יש בהם כדי מחלות לפתח הסיכון את להקטין יכולים החיים באורח ששינוייםמורים  מחקרים

, כמו כלל האוכלוסייה, מוגבלות עםממדי הבריאות, לשמור על היכולת התפקודית ולהאריך חיים. אנשים 

 . חייהם אורח את ישנו אםיכולים לשנות את מצב בריאותם 

 Living Well with a היאלתכנית התערבות לקידום אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מוגבלות  דוגמה

Disability.1 גופנית פעילות, עישון כגון, סיכון גורמי על ידע כוללת והיא הברית צותתכנית זו פותחה באר 

 בת סדנה כוללת התכנית. בריא חיים אורחבשילוב כלים להגברת המודעות האישית והמוטיבציה ל תזונהו

, מדכא חיים מאורח הימנעות, חיובית מחשבה, בעיות פתרון, מטרות קביעתהעוסקים ב מפגשים שמונה

. בריא חיים אורח על שמירהוכן  עצמי ייצוג, גופנית פעילות, תזונה, מידע חיפוש, בריאותית תקשורת

 בהתנהגות המקדמת אורח חיים בריא.  עלייה המשתתפים הראו התכנית בעקבות

                                                   
1 http://www.livingwelliowa.org/LWD/livingwell.htm 

 

 

 גורמים מתווכים
 מותאמים

 עזרה אישית 
                  

 גישה נוחה ל:

               
 רפואה / כירורגיה

 טיפול ראשוני
 מומחיות

 שיקום בריאות הנפש
 רפואה אלטרנטיבית

 כוללים תרופות

         
 התנהגות בריאה / קידום בריאות

           
                     
                                         
                     
                    
                 /              
             

 אחר

 השתלבות בעבודה 
 חברתי-כלכלי גבוה מעמד 
 ביטוח בריאות מותאם 
 תמיכה חברתית / קשרים חברתיים 

 סוג המוגבלות ורמתה

 (                ADL 

- IADL) 

       

                    

               

          /         

      

 

 תוצאות

                  

 פחות תחלואה משנית מסכנת

  מש 

 הפרעה בתפקוד 

 שימוש בשירותי בריאות 

  העוצמה של חוויית התחלואה

 המשנית

 

 שיפור הבריאות הכללית

  תפיסה של הבריאות כטובה

 יותר

 שיפור לעומת השנה הקודמת 

  פחות אובדן ימי עבודה )כולל

 ימי לימוד בביה"ס(

 

 

  גיל, מגדר, השכלה, מוצאגורמים חברתיים-דמוגרפיים:

 

 ( – מסגרת מושגיתMSSCסקר מסצ'וסטס לתחלואה משנית )

 

http://www.livingwelliowa.org/LWD/livingwell.htm
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 Healthy אלפיתוח סגנון חיים בריא בשיתוף אנשים עם מוגבלויות הי הברית מארצותנוספת  תכנית

Lifestyles for People with Disabilities .חודשיות  ולפגישות לסדנה באיםהתכנית המשתתפים  במסגרת

ורוחנית. משתתפי התכנית  רגשית ,פיזית, חברתית: פעילותלהם כמה תחומי  ויש חודשים שישהבמשך 

-בין ביחסיםמשמעותי בניהול אורח חיים בריא, בביצוע פעילות גופנית, בתזונה בריאה,  שיפור הפגינו

     .(Abdullah et al., 2004) מתח מצבי ובניהול אישיים

את תחום הבריאות בקרב אנשים  לקדם פוטנציאלבהם  שיש  בספרות שהועלותחומים עיקריים  שישה להלן

 עם מוגבלות ולהוביל להפחתה בתחלואה כרונית משנית: 

 בעולם )כגון  תכניות מספר - גופנית פעילות המבצעים האנשים אחוז הגדלתLiving Well with a 

Disability (  גופנית פעילות בביצועבריאותית  תועלת שישמוכיחות (Ravesloot et al., 2007 .)דוח 

 עורי) הבריאות משרד של" 2020 בריא"עתיד  התכנית מסגרת, במוגבלות לנושא המיוחדת הוועדה

 אתלקדם  דיכ מוגבלות עם אנשים בקרב הגופנית הפעילות להגברת לפעול( ממליץ 2009, ופרג

 ,.Riley et al) המעכביםעלם מהחסמים ומהגורמים אין להת זאת לעשות יהיה שאפשר כדי. בריאותם

2008; Rimmer et al., 2004 בצירוף הצעות המחקרית הספרות מן שעולה כפי, מהם כמה(. להלן ,

 להתמודדות עמם:  

 להסרת אפשרי פתרון. פעילות לבצע ונפשית פיזית יכולת חוסר בגלל חסם היאעצמה  המוגבלות -

 המטופל של והתפקודי הבריאותי למצבו המותאמת גופנית פעילות של סוג קידום: זה חסם

(Ginis & Hicks, 2007   .) 

 הבריאות מצב, התפקוד רמת עלשמירה  לצורךמודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית  חוסר -

 (. Defrin et al., 2005) המוגבלות בעלי אוכלוסייתיש להגביר את המודעות בקרב  - החיים ואיכות

 בושה, כאבים, פחדים בשלגיות, כגון עייפות וחוסר מוטיבציה להיות פעיל פסיכולו עכבות -

 ,.Murphy-Southwick & Seekins, 2000; Rimmer, 1999; Stuifbergen et al) ירוד עצמי וביטחון

 (.Defrin et al., 2005ניתן לפתח תכנית לפעילות ביתית ) זה חסם להסיר כדי(; 1990

להסיר חסם זה יש לקדם ולפתח את תחום  כדי - מותאם וציוד תחבורה העדר בגללנגישות פיזית  חוסר -

 (.   Rimmer, 1999) המוגבלויותהתשתיות הפיזיות ואת הציוד בהתאם לצרכים של האוכלוסייה עם 

להדריך את הצוות ולהכשירו  יש - המטפל הצוות של הכשרה העדר עקב לשירות נגישות חוסר -

  (.  Rimmer, 1999) האוכלוסייה של המיוחדים לצרכים אםבהתהנגישות לשירות,  בקידום

  (.     Rimmer, 1999לממן את הפעילות ) המוגבלת לאוכלוסייהמאפשר  אינובמשאבים כלכליים  חוסר -

 מוגבר תרופתי טיפול על מעידים שונים מחקרים - יתר-בהשמנת הלוקיםאחוז האנשים  הפחתת 

(. חלק מהתרופות Moxey et al., 2003) הכללית לאוכלוסייה בהשוואה מוגבלות בעלת אוכלוסייה בקרב

 הואלא בריאותי  תפריט גם. יתר-לגרום להשמנת ותאת התיאבון ועלול מגבירות שהשימוש בהן רב

ר, הית-( והשמנתגבוה דם ולחץ סוכרת, סרטן, דם וכלילב  מחלות)  כרונית תחלואה לפתחסיכון  גורם

 של חשיבותם מכאן Montana Disability and Health Program (Moxey et al., 2003.)לדוגמה בתכנית 

 .מוגבלויות עם לאנשים זה בתחום הייעוץהתזונה ו
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 עם לאוכלוסיות עישון להפסקת ודרכים העישון ותאת המידע על סכנ להנגישצורך  יש - עישון מניעת 

, לפי סוג מוגבלויות עם אנשים בקרב עישון להפסקת תכניות לפתח יש, כן כמו. שונות מוגבלויות

. קוגניטיבית מוגבלות עם לאנשיםעישון  להפסקת תכניתהותאמה  באוסטרליה, ההמוגבלות. לדוגמ

 .Center for Developmental Disability Health Victoria, 2007התכנית נמצא באינטרנט  מדריך

 ביצוע על משפיעים גורמים מספר - ממאיריםגידולים  לגילוי סקר בדיקות לביצוע ההיענות הגברת 

 הבדיקה למקום נגישות, להיבדק לצורך ומודעות ידע כגון, ממאירים גידולים לגילוי סקר בדיקות

 (.  Cooper & Yoshida, 2007) מוגבלות עם למטופלים ומסייע תומך צוות והימצאות מותאם ולציוד

 נגישות  בבעיית נתקלים מוגבלויות עם אנשים - ציבורית ותחבורה רפואיים שירותים, מידע הנגשת

רפואית  וטכנולוגיה ציודכן אין די  כמורפואיים.  טיפולים לצורךלתחבורה ולשירותי בריאות 

שירותים או תכניות לקידום  בעניין מספיק מידעלצרכים של אנשים עם מוגבלות ואין  מותאמים

 להנגיש אפוא חשובשל המוגבלים.  חייהם איכות עלבריאות. כל אלה יחד משפיעים על מצב הבריאות ו

מרכזי שירות  להנגישמרכזים רפואיים, הן פרטיים והן ציבוריים, ולספק טיפול רפואי נאות. כמו כן יש 

 בסביבה.  תלותםלקדם חיים עצמאיים ולצמצם את  המוגבלות בעלי תכדי לעזור לאוכלוסיי

 אינם מקבלים  מוגבלות עם לאוכלוסייה שירות שנותנים המקצוע אנשי - המטפל הצוות הכשרת

. כדי לקדם את תחום וניסיון הכשרה, ידע דילהם  אין; מוגבלויות עם באנשים הטיפול אופן עלתדרוך 

 המוגבלת סוג לפי באוכלוסייה טיפולה בעניין ולהדריכוהבריאות, יש להכשיר את הצוות המקצועי 

 (. Pope & Tarlov, 1991; Rimmer, 1999) שלה

 בקרב החיים איכות את ולשפר הבריאות תחום את לקדם שמטרתן הנחיות פרסםהבריאות העולמי  ןארגו

 השתלבות ומעודד התזונה הרגליהמודעות ל את להגביר קורא הוא השאר בין. מוגבלויות עם אנשים

 תחלואה ולמנוע הבריאות תחום את לקדם שמטרתה מדיניות יתחופ OECDבפעילות גופנית. גם מדינות 

 .  המבוגרים בגילים כרונית

 בישראל בריאות וקידום מניעה תכניות. ג

 שירותים לפיתוח רודמן וקרן ישראל ממשלת, ישראל'וינט ג של האסטרטגית בשותפות נכלל בריאות קידום

למניעת  2020 ועדתבשלבי פיתוח בהתאם להמלצות  כיום נתון. הנושא מוגבלות עם למבוגרים קהילתיים

 תחלואה בקרב אנשים עם מוגבלות. 

 לצורך  מוגבלות עם לאנשים תכניות מפעילים – שונים בתחומים שירות נותניובהם  – בישראלגופים  מספר

 המרכז, "למשלהפסקת עישון. ונכונה  תזונהצריכת , גופנית פעילותהגברת ביצוע , בריא חיים אורח םוקיד

אלו  שוניםמוגבלות  סוגישיש להם  לאנשים נגישות המאפשר משולב מתקן הוא" הנגב שער, ההידרותרפי

-באוריינטציה שיקומית. הצוות כולל אנשי מקצוע פרה נעשיתפעילות גופנית. הפעילות  לצורךמאלו, 

. מרכז נוסף, מרכז תקבוצתי הןו תפרטני הן היאכושר. העבודה  מדריכי וכן הידרותרפיהובתחום ה יםרפואי

 צוותוכן  מותאמים כושר חדריבמרכז  ישם איל"ן, מציע שירות בתחום הפעילות הגופנית. ספורט לנכי

 , מדריכים ומאמנים. יםמלוו, ומאמן מכשיר
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בריאות ושמירה על תפקוד בקרב  קידום שליש ידע וניסיון בתחומים שיכולים לסייע למהלך רחב  בישראל

 אנשים עם מוגבלות.    

         בישראל שנקבעו היעדים

קבע  שרד הבריאותמ 2תחלואה משנית בקרב אנשים עם מוגבלות ולמניעת בריאות לקידום הוועדה במסגרת

 :מרכזיים יעדים שני

 בקרב( בשבוע דקות 150)לפחות  בינונית בעוצמה גופנית פעילות ביצוע בשיעור 30%-ב העלאה 
 גופנית לפעילות ועדה-בתת שנקבעו לאומיות-בין להמלצות בהתאם - חמורה מוגבלות עם אוכלוסייה

(USDHHS - Physical activity guidelines for Americans .)מעוניינת לצמצם את  הבריאות משרד ועדת

 לביצוע הנחיות פורסמו לאחרונה .האוכלוסייהכלל  לבין מוגבלות עם האוכלוסייהפערי הבריאות בין 

להיות פעילים כפי שמומלץ לכלל  להם קוראות הנחיות. המוגבלות עם לאנשים גופנית פעילות

 האוכלוסייה.

 יתרה-השמנת שיעורי בין בפער 33% של הפחתה (BMI>=30 ) 

 כיווןולגמילה,  עישון למניעתנפרד נקבע יעד  לא - כלל האוכלוסייה לעומת חמורה מוגבלותבעלי  אצל

הוא היעד לאנשים עם מוגבלויות מעשנים. הבשיעור  בין שתי הקבוצות שבישראל ישנם הבדלים קטנים

 מהמעשנים(.   35%זהה ליעד הלאומי שנקבע לאוכלוסייה הכללית )הפחתה של  אפוא

. לגיבוש מטרות מדידה ההדרוש ,בנוסף, קיימים יעדים שהם בפיתוח. יעדים אלו נועדו להשלמת פערי המידע

     יעדים אלה כוללים: 

 ן:להל הבדיקות אתהמומלצת  בתדירותמבצעים מידע על אחוז האנשים עם מוגבלות ה איסוף 

 השד סרטן לגילוי ממוגרפיה .1

 הגס  המעידם סמוי בצואה לגילוי סרטן  בדיקת .2

 .הרחם צוואר סרטן לגילוי הרחם צוואר משטח .3

 עם אנשים של בריאותיות והתנהגויות התפקודי המצב, הבריאותי המצב אתבסיס מידע הכולל  בניית 

  מוגבלות

 נכון - מוגבלות עם לאנשים ובמרפאות בדיקה במכונימידע על נגישות מבנים ונגישות השירות  איסוף 

 עם לאנשים ממלכתיים בריאות שירותי הנגשת המחייב, החוק הוראת בין גדול פער יש 2007-ל

  המציאות לבין, מוגבלות

 גופנית פעילות לבצע למוגבלים המאפשרות השירות הנגשת ועלמידע על התשתיות הפיזיות  איסוף 

, מדריכים"סים, ומתנ ספורט או כושר מכוני של מבניםלתשתיות ולשירותים הן  דוגמאות - בקהילה

  .המוגבלים לצורכי מותאםמבנים המחזיקים ציוד 

                                                   
( חמורה מוגבלות)בעלי  מאוד גדול או גדול לקושי הגורמת גופנית בעיהלהם  שישומעלה  21מתייחסים לבני  היעדים 2

  בית או עריכת קניות.ה ניקיון כגון, יומיות-יום פעולות בביצוע
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 חברתיות ורשתות תמיכה 2.4

 נפשית לרווחה חברתית תמיכה בין הקשר. א

מאוד על המצב הנפשי בקרב האוכלוסייה  חשובותרבים מראים כי לתמיכה חברתית יש השלכות  מחקרים

 ומצבי מלחצים זו אוכלוסייהעל  להגן כדי בה ישהכללית, ובייחוד בקרב האוכלוסייה המבוגרת יותר. 

 ,Mendes de Leon et al., 2001; Oxman et al., 1992; Turner & Nohהנפשית ) רווחתהאת  לקדם וכדי דיכאון

1988; Unger et al., 1999 מחקרים מראים כי אנשים עם קשרים חברתיים חזקים מדווחים על מצב נפשי .)

 ,.Cohen  Wills, 1985; Mendes de Leon et alמעט משאבים חברתיים )& רק להם שיש למי בהשוואהטוב 

 משפחה קרובי עם חזקות חברתיות תשמערכו הראה( Jang et al. 2002) ה'נג ועמיתיג של מחקרם(. 2001

 על הפרט ממצבים רגשיים שליליים.   מִגנות וחברים

כשאנשים עם , אולםשעולה מהמחקרים, לתמיכה המשפחתית יש חשיבות פסיכולוגית חסרת תחליף.  כפי

 קשישיםל הופכים םהמהורי רבים - הזו התמיכה ברשת שינוייםחווים הם , מבוגר לגילמוגבלות מגיעים 

 יךשאינם יכולים להמש מי של םשיעור גדל ,שהתומכים מבוגרים יותר ככל. בעצמם מוגבלים ואף דומא

פטירתם הם מותירים חלל גדול בכל הקשור בבן משפחתם  עם .בעבר שניתן לזה דומה בהיקף עזרהלתת 

 (. 2005, ואחרים שטרוסברג) המוגבל

. הוריהם לאחר חיים מאריכים שהילדים מצב םגנוצר  מוגבלות עם אנשים של החיים בתוחלת העלייה בשל

 לא. בעבר, כפי שעשו להםהם יכולים לסייע  בהכרח לא, מזדקניםבעלי המוגבלויות  שלזוגם  בנישגם  מאחר

 הולכת והתחושהעל תחושת בדידות וניכור מהקהילה,  מדווחיםעם מוגבלות  מזדקנים כי אפואמפתיע 

עולה  מהספרות(. National Organization on Disability, 2002) יותר חמורה המוגבלות שדרגת ככל ומתחזקת

 לחץ במצבי ונתונים יותר דיכאוניים מזדקנים מוגבלים. המבוגרים בגילים למוגבלותבין דיכאון  קשר

. אוכלוסייה מבוגרת עם מוגבלות היא הקבוצה הפגיעה ביותר להשפעות משניות, מוגבלים ללא בהשוואה

  חברתית ובדידות חרדות, דיכאון בעיקר

(Bruce, 2001; Kinne et al., 2004; Kennedy et al., 1990; Zeiss et al., 1996.) 

  נפשית ורווחה( mastery) עצמית שליטה. ב

 הרווחה לבין( mastery) סביבתו ועל חייו על פרטחיובי בין תחושת השליטה של  קשר ישעולה כי  מהספרות

(. עוד עולה מהספרות כי Jang et al., 2002; Pearlin et al., 1981; Schieman & Turner, 1998) שלו הנפשית

ם שליטה לה שישים אנשיותר עם בעיותיו הבריאותיות.  טוב"שליטה עצמית" מאפשרת לפרט להתמודד 

ך  למשל הם ; כיותר טובה בריאותית התנהגותעצמית גבוהה נוטים לנהוג באופן מניעתי טוב יותר ונוקטים 

 ;Menec & Chipperfiedeld, 1997) בריאה תזונה על ומקפידיםגופנית  פעילות מבצעיםנמנעים יותר מעישון, 

Seeman & Seeman, 1983 .)והם חברתיים משאבים יותר יש גבוהה עצמית שליטה עם לפרטיםעל כך,  נוסף 

 דיכאון של יותר נמוכות רמות עלם מדווחי גם הם. וקשיים בעיות עם להתמודד כיצד יותר טוב יודעים

  (.Pearlin et al. , 1981; Turner & Noh, 1988) יותר נמוכה שליטה רמת עם לאנשים בהשוואה
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 חברתית מעורבות. ג

עם מוגבלות חווים פחות אינטראקציות עם בני משפחתם וחבריהם בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.  אנשים

 מנעיםנשעם מוגבלות  האנשים(, שיעור 2007) וגריפל ברגמן-ארטן, רימרמןלפי ממצאי המחקר של 

 האנשים בקרב. מגמה זו מחריפה ותמוגבל להם שאין אנשיםבהשוואה ל החברתיים גבוה פי שלוש ממפגשים

: הבלתי מועסקים נמצאים בקשרים חברתיים מועטים יותר עם סביבתם מועסקים שאינםעם המוגבלות 

 לגורמים מיוחסות הנמוכה למעורבות הסיבות. בתעסוקה שולביםהמ מוגבלותעם  אנשיםבהשוואה ל

)כגון בעיות נגישות, העדר  סביבתיים לגורמים)כגון קשיים רגשיים, חשש מחוויית דחייה( ו פנימיים

, נוחות חוסר, מפחד לנבוע עשויה נכויות עם אנשים של והדחייה הבידוד תחושתלמעורבות(.  הזדמנויות

 (.2007, ואחרים רימרמן)נגישות וזמינות  קשייוכן מ ארגונים מצד עידוד חוסר, החברה של שליליות עמדות

מעורבים חברתית  להיות פחות נוטים( אנשים עם מוגבלות 2007ואחרים, רימרמןממצאי המחקר ) לפי

 חברתיים באירועים למשל. הם מבלים פחות בפעילויות מחוץ לביתם, מוגבלותשאין להם בהשוואה לאלו 

 במוסדות ובביקור( לסרטים יציאה)כגון ספורט ו הפנאי לשעות בפעילויות(, ותערוכות הצגות, מופעיםון )כג

עולה כי  עוד(. רמת המעורבות פוחתת ככל שדרגת המוגבלות קשה יותר. מוזאוניםו ספרייה)כגון,  תרבות

המשולבים בתעסוקה משתתפים בתדירות גבוהה יותר בכל סוגי הפעילויות מחוץ  מוגבלותבעלי  אנשים

 שאינם מועסקים.  מוגבלותבעלי  אנשיםלביתם בהשוואה ל

חברתית הוא העדר עידוד מצד ארגונים חברתיים להשתתפותם  למעורבות העיקרי החסם כי הראה המחקר

 על לדווח ונוטים לקהילה שייכות יותרנים מפגי הםמשולבים בתעסוקה  הם אםשל אנשים עם מוגבלות. 

 (. 2007ואחרים,  רימרמן) חברתיות בפעילויות מעורבות יותר

  

 יותר חשופים מוגבלויות עם אנשים, האוכלוסייה לכלל בהשוואההמחקרית מראה כי  הספרות, כוםלסי

-בתת מתאפיינים חייהםכן,  כמולב וכלי דם.  מחלותוכן  סוכרת, דם לחץ יתר כגון, משנית כרונית לתחלואה

 פחות ונוטים וחרדות דיכאון, חברתית בדידות יותר חשים הם. יתר-השמנתו ישוןלע נטייהגופנית,  פעילות

 אביזריםנגישות לשירותי בריאות, העדר  בבעיית נתקלים הםכל כך  נוסףבפעילויות חברתיות.  להשתתף

 הנאותים הרפואיים הטיפולים את במלואם מקבלים ואינם בהם המתאים הטיפול לצורך רפואי וציוד

משתנים עם  מוגבלותעם  אנשיםהמיוחדים. מן הספרות עולה כי הצרכים של  לצורכיהם המותאמים

להם ולפתח תכניות לקידום  המוצעיםהזדקנותם, ולפיכך יש להרחיב את מערך השירותים והטיפולים 

 ידע המשלבות תכניות לפתח יש, למשל. תיותמשמעו לתוצאות שמובילותו הוכחה שהצלחתןבריאות 

 חיים אורח לקיים והמוטיבציה האישית המודעות להגברת כלים וכן, לרבות ידע על גורמי סיכון, בריאותי

, כגון ייעוץ פסיכולוגי, רכיביםיש צורך לבנות סל שירותים מקיף, תומך ומותאם שיכלול מגוון  כן כמו. בריא

ה חברתית, הנגשת תחבורה ושירותים, טיפול ומעקב רפואי מותאם הרחבת קשרים חברתיים ותמיכ

והתאמת ציוד ומכשור רפואי. סל תומך זה יאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות חיים ארוכים יותר ברמת 

 .ואיכותית יותר יותר טובהבריאות 
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 המחקר שיטת. 3

 ל"צה נכי בקרב סקר 3.1

 צה"ל. הסקר היה טלפוני.נערך סקר רחב היקף בקרב מדגם מתוך נכי 

 הדגימה. א

נכות ומעלה.  20%להם  אשר, איש 3,600"ל צה מנכי דגמנונכים במשרד הביטחון  שיקום אגףסמך נתוני  על

 70% –; קשה 40%-69% –; בינונית 20%-39% –)קלה  הנכויות לחומרת הןייצוג הולם  לספקהמדגם תוכנן 

 לאוכלוסייתעבר,  ממחקרי מידע לפיהיא פגיעה נפשית.  שלהםלנכי צה"ל שהפגיעה העיקרית  הןומעלה( 

; לראיינםגם קושי רב יותר  ויש מוגבלות להם שיש האנשים יתרשל  מצורכיהםשונים  צרכים הנפש פגועי

  נוסף בעת תכנון המדגם. לפיכך ניתן להם ייצוג

 המחקר כלי. ב

התמקד  השאלוןעל כלי מחקר שנוסו במחקרים קודמים.  שהסתמךשאלון מיוחד  הוכןהמחקר  לצורך

שימוש  על הושם דגשבבריאות ובתפקוד, בתעסוקה, בפנאי ורווחה ובקשרים משפחתיים וחברתיים. 

הנוגעים לנכי  הממצאים בין להשוותיהיה  שאפשר כדיבשאלות מתוך סקרים שנעשו בכלל האוכלוסייה, 

 וסייה. האוכל לכלל הנוגעים הממצאים לבין צה"ל

 השיקום אגף של מנהליים נתונים ניתוח 3.2

כדי לענות על היקף הצרכים העתידי השתמשנו בנתוני אגף השיקום אשר כוללים מידע דמוגרפי ומידע לגבי 

ממצאי הסקר אפשרו להשתמש בתחזית . 2020בשנת  סוג הפגיעה ליצירת תחזיות להיקף האוכלוסייה הצפוי

  .הצרכים העתידיכדי לאמוד את היקף זו 

 להשוואה מידע מקורות 3.3

 לבין נהבי להשוות נכון היה לא( המדגם פי-על 94%) מגברים בעיקרה מורכבתשאוכלוסיית נכי צה"ל  מאחר

)עובדה זו אף  שנבחנו הפרמטרים ברוב נשיםהבדלים בין גברים ל שיש מאחר, נשים כוללהאוכלוסייה,  כלל

 בקרב תיעשהלכלל האוכלוסייה  שההשוואה הוחלטנכי צה"ל(. לפיכך  קרבעולה בהשוואה בין גברים לנשים ב

 : האחרונות בשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המרכזיים מהסקרים כמה, באמצעות בלבד גברים

 בשירותי שימושוכן על  מחלות עלוכלל שאלות  2004/2003נערך בשנים ש הלאומי הבריאות סקר 

  הנפש ובריאות בריאות

 אחת עושה הלשכהש הסקרים מסדרת אחד, בריאות בשירותי שימוש, על 2009-מ האחרון הסקר 

 דיווח על מחלות ועל שימוש בשירותי בריאות  כולל הוא, ושנים לכמה

 שאלון קבוע בנושאים  כולל הוא, ו2002מאז  שנה בכלנערך באופן שוטף ש סקרהחברתי,  הסקר

הושם דגש על טיפול של בני משפחה  2006-בפעם בנושא אחר.  בכלמתחלף העוסק  שאלון וכןחברתיים 

 .בריאותית והתנהגות בריאות מצב על דגש הושם 2010-בם. מוקשרים ע

 .שנבחנה לסוגיה בהתאם נעשה בסקרים השימוש
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 השדה עבודת

 במכתבאל הנכים שעלו במדגם.  השיקום אגף מטעם פנייה כתבמ נשלח הנדגמים עם הקשר יצירת לפני

 הנכים שיקום אגף אנשי עם להתקשרות טלפון מספרי במדגם לעולים נמסרו כן כמו. המחקר נושא הוסבר

 להתראיין.  מעונייניםשלא יהיו  למקרה, המכון אנשי ועם

 עצמו היה טלפוני ונמשך כשעה.  הריאיון

 ראיונות.   2,392התקיימו  הכול בסך. 2011 ואוגוסט אפריל החודשים בין תקיימוה הראיונות

הראיונות  מספר היה כן על. מהשאלות 20%התבסס על ראיונות עם נכי צה"ל שהשיבו לפחות על  המחקר

( 8%) 170-ו במלואם בוצעו ראיונות( 92%) 1,953. מהאגף הנדגמים 3,600 מתוך, 2123למחקר  הרלוונטיים

 . חלקית בוצעו

עולה  בפועל שרואיינו"ל צה נכישל  המאפיינים לבין נדגמוש"ל צה נכי של המאפיינים בין( ג נספח) מהשוואה

 במאפייניהם דומים המחקר במסגרת שרואיינו הנכים, כלומרמאוד.  דומים הקבוצותשתי  מאפייניכי 

 . האגף מאוכלוסיית שנדגמו לנכים

עם  התקיימו (5%) 112-( התקיימו עם הנדגם עצמו, ו95%) 2,011 עליהם התבסס שהמחקר מהראיונות

 .עצמו הנדגם עם יאיוןאפשר לקיים ר היה שלא כיוון, בנדגם עסקו אךאפוטרופוס 

 ומעלה.  20%נכות של  להם שיש"ל צה נכי אוכלוסיית כלל את מייצגים הם וכך, שוקללושבוצעו  הראיונות

 המחקר ממצאי. 4

 המחקר אוכלוסיית של כלליים מאפיינים  4.1

( 2010)בהתאם לנתונים שהתקבלו בסוף  ומעלה 20% היא נכותם שדרגתנכי צה"ל  27,283נאפיין את  להלן

 מגדר, רמת השכלה והרכב משק בית.   סוג פגיעה, גיל, חומרת נכות,  לפי

 גיל .א

נפש(  5,593+ )65 יבנ הם הקרבבמהגברים  21%: הכללית מהאוכלוסייהמבוגרת  "לצה נכי אוכלוסיית

  .(2-ו 1)לוחות  55-מ גבוהשל נכי צה"ל  החציוני גילההכללית.  אוכלוסייהבמהגברים  13%לעומת 

  גיל לפי"ל צה נכי התפלגות: 1 לוח
                 
  כ"סה נכי צה"ל

 :מזה
 +65 כ"סה

 בני
20–44 

 בני
45–54 

 בני
55–64 

 בני
65–74  

 בני
75+  

 7.9 12.0 29.4 21.0 29.7 19.9  100 אחוזים
         

 2,209 3,383 8,294 5,811 7,584 5,593  27,283 מוחלטים מספרים
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 )באחוזים( גיל קבוצות לפי הכללית האוכלוסייה עם השוואהו"ל צה נכי מקרב הגברים התפלגות: 2 לוח
                   

  כ"סה אוכלוסייה
 : מזה
 +65"כ סה

 בני
20–44 

 בני 
45–54 

 בני
55–64 

 בני 
65–74  

 בני
75+  

 8.1 12.4 30.4 21.3 27.8 20.5  100 "לצה נכי
         

 5.9 7.5 14.6 16.0 56.1 13.4  100 3כללית אוכלוסייה

   הפגיעה חומרת .ב

-69%אחוזי נכות(, בינונית ) 20%-39%קלה ) –לשלוש קבוצות של חומרת נכות  הלקוחנכי צה"ל  אוכלוסיית

שווה לפי חומרת הנכות, אם כי בחומרה הקלה  באופן יחסית(. נכי צה"ל מתפלגים ומעלה 70%) וקשה( 40%

   . (3)לוח  נפש 9,986  – קלה נכות חומרתבעלי  הםמנכי צה"ל  37%: נכים של גבוה יותר מעט אחוז יש

 לפי חומרת הנכות  : התפלגות נכי צה"ל3 לוח
 

 כ"סה
 קלה נכות חומרת

(39%-20%) 
 בינונית נכות חומרת

(69%-40%) 
 קשה נכות חומרת

 (ומעלה 70%)
 30.8 32.6 36.6 100 אחוזים

 8,403 8,894 9,986 27,283 מוחלטים מספרים

 

  חומרהו גיל .ג

 . (5-ו 4)לוחות  נכי צה"ל חולקה לשלוש קבוצות של חומרת נכות לפי שלוש קבוצות גיל אוכלוסיית

 (באחוזים)ולפי גיל  נכותה תחומר לפי ל"צה נכי: התפלגות 4 לוח

 "כסה גיל
 קלה נכות חומרת

(39%-20%) 
 בינונית נכות חומרת

(69%-40%) 
 קשה נכות חומרת

 (ומעלה 70%)
20–45 100 44.2 28.4 27.4 
46–59 100 33.6 33.7 32.7 
60+ 100 33.6 34.9 31.6 
 

 (מוחלטים במספרים)ולפי גיל הנכות  תחומר לפי ל"צה נכי: התפלגות 5 לוח

 "כסה גיל
 קלה נכות חומרת

(39%-20%) 
 בינונית נכות חומרת

(69%-40%) 
 קשה נכות חומרת

 (ומעלה 70%)
20–45 8,430 3,726 2,394 2,310 
46–59 9,331 3,135 3,145 3,051 
60+ 9,522 3,199 3,323 3,009 

 נפש נפגעי .ד

ניתוח הנתונים גילינו שבפרמטרים רבים יש הבדלים בין בעלי פגיעות נפשיות לבעלי פגיעות שאינן  במהלך

: בעלי פגיעות נפשיות בלבד; בעלי פגיעה נפשית 6, כפי שמוצג בלוח נפשיות ולפיכך הפרדנו בין שלוש קבוצות

 בעלי הםמנכי צה"ל  (11%)חלק קטן  רקשלהם פגיעה נוספת שאינה נפשית; בעלי פגיעות שאינן נפשיות. 

 נפש(.   24,228) נפשיות שאינן פגיעות בעלי הםמנכי צה"ל  80%נפש(.  3,055) בלבד נפשית פגיעה

                                                   
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2010נתונים מסקר חברתי,  3
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  הפגיעה סוג לפי"ל צה נכי התפלגות: 6 לוח

 בלבד נפשית פגיעה כ"סה 
 ופגיעה נפשית פגיעה
 נפשית שאינה נוספת

 שאינה פגיעה
 נפשית

 79.7 9.1 11.2 100 אחוזים
     

 21,745 2,483 3,055 27,283 מוחלטים מספרים

  מגדר .ה

 . (7)לוח  נפש 25,619 –גברים  הםצה"ל  מנכי 94%

  מגדר לפי ל"צה נכי התפלגות: 7 לוח
 נשים גברים "כסה 

 6.1 93.9 100 אחוזים
    

 1,664 25,619 27,283 מוחלטים מספרים

 

  השכלה .ו

, 9-ו 8כפי שעולה מלוחות "ל. צה נכיכלל האוכלוסייה וכן בקרב  בקרביורדת רמת ההשכלה  בגיל היהעלי עם

שנות לימוד, ואילו בקבוצת  8רמת השכלה נמוכה של עד  בעלי הםצה"ל  מנכי 1%-מ פחות 44-20בקבוצת הגיל 

 20%בעלי תואר ראשון לפחות לעומת  הם 44-20הגיל  בקבוצת 40%-כ. זו השכלה ברמת הם 21%+ 65הגיל 

   +. 65-ה בני מקרב

 (באחוזים) גיל ולפי השכלה רמת לפי ל"צה נכי התפלגות: 8 לוח

 כ"סה גיל
 תעודת ללא

 בגרות
 תעודת
 בגרות

-על ספר מבית סיום תעודת
 אקדמי לתואר שלא תיכוני

 לימודים
 יםיאקדמ

20–44 100 28.9 20.0 10.6 40.5 
45–54 100 44.4 14.1 8.7 32.8 
55–64 100 56.2 9.3 7.7 26.8 
65 + 100 63.6 9.5 6.6 20.3 
65–74 100 60.9 9.9 6.5 22.8 
75+ 100 67.9 9.1 6.5 16.5 

 
 (מוחלטים במספרים) גיל ולפי השכלה רמת לפי ל"צה נכי התפלגות: 9 לוח

 כ"סה גיל
ללא תעודת 

 בגרות
 תעודת
 בגרות

-על ספר מבית סיום תעודת
 אקדמי לתואר שלא תיכוני

 לימודים
 יםיאקדמ

20–44 7,585 2,192 1,517 804 3,072 
45–54 5,811 2,580 819 506 1,906 
55–64 8,294 4,661 771 639 2,223 
65+ 5,592 3,557 531 369 1,135 
65–74 3,386 2,060 335 220 771 
75+ 2,209 1,500 201 144 364 
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  ביתה משק הרכב .ז

עם או בלי ילדים, הן  ,זוגות של הם הבית משקי רובמוצג הרכב משק הבית של נכי צה"ל.  11-ו 10בלוחות 

  נפש(.  4,938) גרים לבד 18%+ 75-ה בקרב בני .בקרב הצעירים והן בקרב המבוגרים יותר

 (באחוזים) גיל ולפי בית משק נהבמ לפי ל"צה נכי התפלגות: 10 לוח

 לבד גר כ"סה גיל
 עם או  זוג

 בלי ילדים

עם  גר
 אךילדים 
 זוג בן ללא

 עם גר
 הורים

בדיור  גר
מוגן/במוס
ד או בבית 

 חולים
 בית משק
 אחר

20–44 100 12.2 61.3 1.9 17.7 0.8 6.1 
45–54 100 7.0 73.6 4.1 6.5 0.8 7.9 
55–64 100 8.4 77.3 1.8 2.8 0.5 9.2 
65+ 100 10.9 72.5 0.1 1.0 2.7 12.8 
65–74 100 6.4 82.0 0.1 1.5 1.3 8.7 
75+ 100 18.1 57.3 - - 4.9 19.7 
 

 (מוחלטים במספרים) גיל ולפי משק בית מבנה לפי ל"צה נכי התפלגות: 11 לוח

 לבד גר כ"סה גיל
  או עם זוג
 ילדים בלי

 עם גר
 אך ילדים
 זוג בן ללא

 עם גר
 הורים

בדיור  גר
מוגן/במוס
ד או בבית 

 חולים
 בית משק
 אחר

20–44 7,584 925 4,649 144 1,342 61 463 
45–54 5,811 407 4,277 238 378 46 459 
55–64 8,294 697 6,411 149 232 41 763 
65+ 5,593 610 4,055 6 56 151 716 
65–74 3,383 217 2,774 3 51 44 294 
75+ 2,209 400 1,266 0 0 108 435 

  

שאוכלוסיית נכי צה"ל  ,ל האוכלוסייהלכלהצגת הממצאים, ובייחוד בהשוואת ממצאים  בעתחשוב לזכור 

בשל כך  כיתכן ייותר בדיקות וי לגביהטיפול. מטבע הדברים, מתבצעות לפיקוח ול הנתונההיא אוכלוסייה 

 לתת את הדעת לכךאוכלוסייה. עוד יש ה כלל עלמאשר אודותיה  עליותר ממצאים  להתגלות עשויים

 אם)טחון. בהשוואה יכוחות הב ייוצאאוכלוסייה של  כי צה"ל סלקטיבית מעצם היותהשאוכלוסיית נ

השפעה לזכור שלסלקטיביות זו עשויה להיות  חשובמוגבלות   של אנשים אחרים עם אוכלוסיותלעשה( ית

  על הממצאים.

 המחקר קבוצת של הבריאותי המצב 4.2

  גופניתה בריאותהמ סובייקטיבית רצון שביעות .א

 בריאות בסקרי האחרונות בשנים נפוצה והנפשי הגופני מהמצב הרצון שביעות לגבי הסובייקטיבית השאלה

 מצבו את הפרט של בתפיסה אלא מקצועית בהערכה מדובר שאין לזכור חשוב. חברתיים ובסקרים
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 מתייחסים הם שבה מהדרך והן הנדגמים של האובייקטיבי מהמצב הן מושפעות אלו. זה בעניין ובתחושתו

 .זה למצב

 50%-חושבים שמצבם הגופני טוב ו 37%ד או מצוין, וחושבים שמצבם הגופני טוב מא 13% צה"ל נכימקרב 

 כך טוב או בכלל לא טוב. -חושבים שמצבם לא כל

 6%-כ+ 75 בגיל. מאוד טוב או מצוין הגופני שמצבם המעריכים בשיעור ירידה יש בגיל העלייה עם - גיל

 .(12)לוח  מאוד טוב או מצוין הגופני מצבם כי מעריכים

 לפי גיל )באחוזים( ,הגופני םממצב"ל צה נכי של הרצון שביעות מידת: 12לוח 

 טוב דומצוין/ טוב מא סה"כ גיל
לא כל כך טוב/ 

 טובבכלל לא 

 50.0 36.9 13.1 100 סה"כ
20–44 100 19.9 40.9 39.2 
45–54 100 12.4 38.2 49.4 
55–64 100 9.9 33.2 56.9 
65–74 100 9.7 36.5 53.8 

+75 100 6.0 31.8 62.2 
 

הרצון  שביעותחומרת הנכות.  משווים בין קבוצות אםהשפעה על שביעות הרצון גם  לגיל - נכות חומרת

 . (3)תרשים  חומרת נכות בכליורדת עם הגיל 

 )באחוזים( לפי גיל וחומרת נכות ,מצוין או מאוד טוב גופני מצב על המדווחים "לצה נכי: 3 תרשים

 

קרב נכים ללא פגיעה נפשית. בקרב אשר בשביעות הרצון בקרב בעלי פגיעה נפשית נמוכה מ - פגיעה סוג

להם  ישש מיד או מצוין. בקרב וסבורים שמצבם הגופני טוב מא 41%פגיעה נוספת( בעלי פגיעה נפשית )ללא 

ואילו בקרב  ,ד או מצויןוסבורים שמצבם הגופני טוב מא 35%פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית 

 ד או מצוין. ום הגופני טוב מאבסבורים שמצ 53%בעלי פגיעות שאינן נפשיות 
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 8% לעומת מצוין או דומא טוב הגופני שמצבם אמרו 13%, הנשים של מזה טוב הגברים של מצבם - מגדר

 4.מובהק אינו זה הבדל אך ,הנשיםמ

 םהערכתפי -על, כללכ. בלבד גברים בקרב היא האוכלוסייה כללל ההשוואה - האוכלוסייה כללל השוואה

חושבים שמצבם הגופני צה"ל  מנכי 13%כלל האוכלוסייה.  של זהמ פחות טובהגופני  מצבם"ל צה נכי של

  5.מכלל האוכלוסייה %52 עומתד או מצוין, לוטוב מא

 הן בקרב נכי צה"ל והן בקרב כלל האוכלוסייה.  ,את הירידה בשביעות הרצון עם הגיל משקףלהלן  4 תרשים

צה"ל  נכי הערכתפי -על. האוכלוסייה בכלל מאשר מצבם בהערכת גיל לפי הבדלים פחות יש"ל צה נכי בקרב

 מעריכיםכלל האוכלוסייה הצעירים ב ,של המבוגרים. לעומת זאת האך במעט מז טוב מצבם הצעירים

 של המבוגרים.  הטוב בהרבה מז מצבםש

 נכיידי -עלכלל האוכלוסייה לבין הערכת המצב ידי -עלבקרב המבוגרים אין הבדל גדול בין הערכת המצב 

  ."לצה

  האוכלוסייה כללו נכי צה"ל בקרב, לפי גיל מצוין או מאוד טוב גופני מצב על המדווחים הגברים: 4 תרשים
 )באחוזים(

 

                                                   
מספר התצפיות בנשים במדגם קטן ואינו מאפשר להסיק מסקנות סטטיסטיות בכל המקרים. במקרה זה ההבדל  4

הגופני. ייתכן כי בין הנשים לגברים אינו גדול דיו לבסס מסקנה שאכן קיים הבדל בין גברים לנשים באשר למצבם 
 ההבדל שעולה מהנתונים מקרי. ככלל, ההבדלים בדוח זה מובהקים אלא אם כן צוין אחרת.

 21האוכלוסייה הנחקרת היא של בני  ,הדוח המשךבו כאן הנזכר( 2004/2003לפי נתונים מסקר הבריאות הלאומי ) 5
 ומעלה.
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  נפשיתה בריאותהמ סובייקטיבית רצון שביעות .ב

 משביעות גבוהה( מאוד טוב או מצוין הנפשי שמצבם)סבורים "ל צה נכי בקרב הנפשי מהמצב הרצון שביעות

 שהעריכו 13% לעומת מצוין או דומא טוב הנפשי שמצבם סבורים"ל צה מנכי 35%: הגופני מהמצב נםרצו

 .מצוין או מאוד טוב הגופני מצבםש

  .(13)לוח  ויורדת רק לאחר גיל זה 75עד גיל  היציב הנפשי מהמצב הרצון שביעות - גיל

 לפי גיל )באחוזים( ,הנפשי םממצב"ל צה נכי של הרצון שביעות מידת: 13לוח 

 טוב דומצוין/ טוב מא סה"כ גיל
לא כל כך טוב/  

 בכלל לא טוב

 31.6 33.3 35.1 100 סה"כ
20–44 100 38.6 29.8 31.6 
45–54 100 37.4 30.6 31.9 
55–64 100 32.1 34.8 33.1 
65–74 100 35.1 32.8 32.1 

+75 100 26.9 49.4 23.7 

 

פגיעות נפשיות באשר לשביעות  להם שאין מיטבעי יש הבדל בין בעלי פגיעות נפשיות ל באופן-  פגיעה סוג

מאלו שיש  6%ד או מצוין. ונפשית סבורים שמצבם הנפשי טוב מא שנפגעו מימ 9%רצונם ממצבם הנפשי. 

 מימ 41%ד או מצוין לעומת ולהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית סבורים שמצבם הנפשי טוב מא

 שאין להם פגיעות נפשיות. 

 הנשים. מ 23%ד או מצוין לעומת ורים שמצבם הנפשי טוב מאמהגברים סבו 36% - מגדר

 בכללל גברים ש מזו נמוכה "לצה נכי גברים בקרב הנפשי מהמצב הרצון שביעות - האוכלוסייה כללל השוואה

. האוכלוסייה כללמ 67% לעומת מצוין או דומא טוב הנפשי שמצבם סבורים "לצה מנכי 36%: האוכלוסייה

 יאה האוכלוסייה כלל בקרבזאת  לעומת. דומא מתונה היא"ל צה נכי בקרב אולם ,הגיל השפעת ניכרת כאן גם

 (5)תרשים  לא נמצא הבדל משמעותי בין נכי צה"ל לבין כלל האוכלוסייה. +65. בקבוצת הגיל ביותרבולטת 
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 כללו בקרב נכי צה"ל ,לפי גיל מצוין או מאוד טוב נפשי מצב על המדווחים הגברים: 5 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה

 

 שינה בעיות .ג

 ושלושה אחוזים מנכי צה"ל סובלים מבעיית שינה.  שבעים

 הגיל קבוצות בין הבדלשינה ידועה כבעיה המתגברת עם הגיל. עם זאת, בקרב נכי צה"ל אין  בעיית - גיל

 . (14)לוח  שינהה תילבעי ביחס

 )באחוזים( לפי גיל ,שינה עיותבמ שסובלים "לצה נכי: 14לוח 

 סה"כ גיל
 סובלים אינם

 שינה מבעיית

 סובלים
 שינה מבעיית

 72.9 27.1 100 סה"כ
20–44 100 28.2 71.8 
45–54 100 27.8 72.2 
55–64 100 25.4 74.6 
65–74 100 26.9 73.1 

+75 100 28.4 71.6 

 

 להם שיש מילהם פגיעה נפשית סובלים יותר מבעיית שינה מאשר  ישש מי – נכי צה"ל מקרב - פגיעה סוג

בקרב בעלי פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה  94%-בקרב בעלי פגיעה נפשית בלבד ו 91%: פגיעות אחרות

 שאין להם פגיעה נפשית. מיבקרב  69%נפשית לעומת 

 אךסובלים מבעיית שינה,  68%לחומרת הנכות יש השפעה על בעיית השינה. בקרב הנכים קל  - נכות חומרת

 .  סובלים מכך 80%-כ נכים בחומרה בינונית וקשההבקרב 

 85%מהגברים דיווחו על בעיית שינה לעומת  72%; גברים סובלים פחות מנשים מבעיות שינה - מגדר

 מהנשים.
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 כללגברים בל בהשוואה ניכר בשיעור שינה מבעיות סובלים"ל צה נכיגברים  – האוכלוסייה כללל השוואה

 . (6)ר' תרשים  בהתאמה %30 לעומת %72 6:האוכלוסייה

 שינה מבעיות בליםהסו של שיעורה :גילה לבין שינהה בעיות שכיחות בין"ל צה נכי בקרב קשר נמצא לא

יש עלייה משמעותית עם הגיל בשיעור  . לעומת זאת, בקרב כלל האוכלוסייהםשוניה יםבגיל יציב נשאר

 הסובלים מבעיות שינה. 

 )באחוזים( האוכלוסייה כללו בקרב נכי צה"ל ,גיל לפי ,שינה מבעיות ובליםשס הגברים: 6 תרשים

 

 מחלות .ד

מחלות  חמששל  ןשכיחות אתבקרב נכי צה"ל גיל במידה רבה. בדקנו ב הידוע כי הופעתן תלוישמחלות  ישנן

כלל האוכלוסייה )בקרב גברים(. המחלות שנבדקו הן נתוני  ביןל הנתונים בין השווינואופייניות להזדקנות ו

. נמצא כי שכיחות המחלות בקרב קיומו של גידול סרטניהתקף לב, מחלות לב ולחץ דם ו ,מוחי שבץ, כרתוס

בכלל האוכלוסייה )בקרב אשר מ חברהמחלות אצל נכי צה"ל  היקףנכי צה"ל תלויה בגיל. עוד נמצא כי 

 גברים(, בכל הגילים. 

 .(15)לוח  הגיל עם עולה המחלות כל שכיחות - גיל

  

                                                   
 2004/2003יקה, עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסט 6
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 )באחוזים( לפי גיל ,שונות מחלותב םוקילה"ל צה נכי: 15לוח 

 גיל

מחלות לב ולחץ 
 התקף לב שבץ מוחי גידול סרטני דם

סוכרת או סוכר 
 גבוה

 23.7 11.4 5.1 7.9 43.3 סה"כ
20–44 19.8 2.1 1.2 2.6 8.2 
45–54 37.4 5.3 3.5 6.0 19.1 
55–64 51.5 10.2 5.5 14.0 33.6 

74–65 69.5 15.9 7.5 20.5 38.9 
+75 74.1 16.5 18.6 34.6 34.8 

 

לחץ דם עולה ות לב ושל מחל ןקיומ שכיחותהמחלות מושפעת גם מחומרת הנכות.  שכיחות - נכות תחומר

 נכיםמה 4% וווחידשבץ מוחי  עלבקרב נכים בחומרה בינונית או קשה.  50%-בקרב הנכים קל לכ 39%-מ

-ו בינוני נכיםמה 13%, קל נכיםמה 11%ידי -לב דווח על התקף קשה. נכיםמה 9%-ו בינוני נכיםמה 7%, קל

 אין. קשה או בינוני מהנכים 10%-מו קל מהנכים 7%-מ התקבל סרטני גידול על דיווח. קשהנכים מה 12%

 .הנכות חומרת לפי כרתוס על בדיווח מובהק הבדל

פגיעה. בקרב בעלי פגיעה נפשית הפי סוג -סרטני על גידולו כרתוס בשכיחותנמצאו הבדלים  - פגיעה סוג

בקרב בעלי פגיעות שאינן נפשיות. לעומת זאת בעלי פגיעות נפשיות  22%לעומת  כרתוס על דיווחו 30%

 בקרב בעלי פגיעות שאינן נפשיות.  9%דיווחו על גידול סרטני לעומת  5%סובלים פחות מסרטן: 

מחלת לב ולחץ דם  ועלנשים( מה 5%גברים לעומת מה 12%) לב התקף על נשיםמ יותר דיווחו גברים - מגדר

 לעומת 5%) של גברים ונשים דומים אחוזים דיווחו מוחי שבץ עלנשים(. מה 21%גברים לעומת מה 45%)

 הבדל נמצא לא(. בהתאמה, 14% לעומת 24%) סוכרת על מנשים יותר דיווחו גברים .(בהתאמה ,4%

 (.8%) לנשים גברים בין סרטני גידול בשכיחות

אשר בקרב נכי צה"ל מגברים בכל אחת מהמחלות היקף התופעה גבוה אצל  - 7האוכלוסייה כללל השוואה

 . (16)לוח  כלל האוכלוסייה, בכל הגיליםגברים ב

  )באחוזים( ;)גברים( האוכלוסייה וכלל ל"בקרב נכי צה מחלות שכיחות: 16לוח 
 כלל האוכלוסייה  נכי צה"ל

 21.3 44.7 דם ולחץ לב מחלות
 2.8 8.0 סרטני גידול
 2.1 5.1 מוחי  שבץ

 5.1 11.7 לב התקף
 7.6 24.3 גבוה סוכר או סוכרת
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 : גיל לפי, האוכלוסייה בכלל וגברים "לצה נכי גברים בקרב מחלות של ןשכיחות עלים תרשימ מספר להלן

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל"ל צה נכי בקרב, גיל לפי, כרתובס החולים גבריםה: 7 תרשים

 
 

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל "לצה נכי בקרב, גיל לפי ,דם ולחץ לב ממחלת הסובלים גבריםה: 8 תרשים
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 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל "לצה נכי בקרב, גיל לפי ,מוחי שבץ על שדיווחו גבריםה: 9 תרשים

 

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל"ל צה נכי בקרב, גיל לפי ,לב התקף על שדיווחו גבריםה: 10 תרשים

 
 

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל "לצה נכי בקרב, גיל לפי ,סרטני גידול על שדיווחו גבריםה: 11 תרשים
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. מאשר בשאר האוכלוסייה יםהגיל בכל"ל צה נכי בקרב בוהג קנהיבזת מחלות שכיחו  בים וקהל שיעור

. בנכותהכרה ה תלהפריד בין תחלואה משנית לבין מחלות שהן סיב אפשרהתהמחקר הנוכחי לא  במסגרת

 פגיעות פיזיות ונפשיות( בשל האחרים ואילו) מחלות בשל הוכרו"ל צה מנכי כחמישית שרק רמאח, אולם

 מהנטייה נובע האוכלוסייה כלל לבין "לצה נכי בין התחלואה בשיעור מהפער חלק לפחותלהסיק ש אפשר

עצם העובדה שנמצא ששיעורי התחלואה גבוהים בקרב נכים  .נוספת כרונית תחלואה לפתח "לצה נכי של

בעלי חומרת נכות בינונית וקשה, ואילו מרבית הנכים שהוכרו על בסיס מחלות הם דווקא בחומרת נכות 

 מחזקת את היכולת להסיק מסקנה זו. ,קלה

נוסף שבדקנו באשר לתחלואה. גם  פרמטרמספרן של המחלות הכרוניות הוא  - הכרוניות המחלות מספר

גיל. הצטברות מחלות אף נחשבת למחלה בפני עצמה בגלל הקושי שהיא מעמיסה על  תזוהי תופעה תלוי

החולה, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, ובגלל הקושי בטיפול עקב יחסי גומלין בין המחלות ובין 

 . מהן אחתהתרופות לכל 

 מחלות או יותר(.  6ממצב של מספר מחלות כרוניות גבוה )סובלים  26% נכי צה"ל בקרב

מחלות המספר ( 44–20) הגיל הצעירה בקבוצתמספר המחלות הכרוניות עולה עם העלייה בגיל.  - גיל

 . (12ותרשים  17)לוח  +75בקבוצת הגיל  6.1לעומת  2.8 ואה "לצה נכי בקרבממוצע לנפש ה

 )באחוזים( "לצה נכי בקרב, גיל לפי ,מצטבר כרוניות מחלות מספר: 17לוח 

 מחלות 6+ מחלות 5–2 מחלה אחת אין מחלות סה"כ גיל 

 25.7 57.6 10.9 5.9 100 סה"כ
20–44 100 7.5 18.3 63.6 10.6 
45–54 100 6.8 12.2 61.6 19.3 
55–64 100 5.6 6.2 58.3 29.9 
65–74 100 1.8 7.3 45.0 45.9 

+75 100 4.5 1.9 39.9 53.7 

 

  גיל לפי, בקרב נכי צה"ל לנפש כרוניות מחלות של ממוצע מספר: 12 תרשים
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 ששיש קל  הנכים מקרב 22%-ל. ת לבין חומרת הנכותוקיים קשר בין מספר המחלות הכרוני - נכות חומרת

 .קשה נכיםה קרבמ 34%-לו ,בינוני נכיםה קרבמ 32%-ל ,יותר או כרוניות מחלות

 מהנשים. 21% עומתמחלות כרוניות או יותר ל שש ישמהגברים  26%-ל - מגדר

כלל אשר גברים ב( מיותר או 6) כרוניות מחלות מיותר סובלים "לצה נכי גברים - האוכלוסייה כללל השוואה

   .(13)ר' תרשים  בכלל האוכלוסייה %4בקרב נכי צה"ל לעומת  %26 8:האוכלוסייה

"ל, צה נכי בקרב והן האוכלוסייה כלל בקרב הן ניכרת גילב העלייה עםהמדווחים על התופעה  באחוזעלייה 

. אפשר אפוא לומר שהוא להזדקנות האינדיקטורים אחד הוא מחלות מספר"ל. צה נכי בקרב יותר חזקה אך

   ."לצה נכי בקרב מוקדמת הזדקנות של תהליך ףמשק

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל "לצה נכי בקרב, גיל לפי ,יותר או כרוניות מחלות 6 בעלי גבריםה: 13 תרשים

 

  יומיות-םיו בפעולות מוגבלות .ה

 ADL. מוגבלות בפעולות %36עומד על  9(ADL) יומיות-םיו פעולות בביצוע המוגבלים שיעור ,"לצה נכי בקרב

ואכן גם בקרב נכי צה"ל התופעה הולכת  ,היא תוצאה של הפגיעה אבל גם תופעה ידועה של הזדקנות

 ומחמירה עם הגיל. 

–20בגילים  23%-מ –עולה באופן משמעותי עם העלייה בגיל  ADLביצוע פעולות בשיעור המוגבלים  - גיל

 .(18)לוח  +75בגיל  60%-ל 44

  

                                                   
  2004/2003עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  8
9  Activities of Daily Living יכולת לבצע, או קושי בביצוע אחת או יותר מהפעולות האלה: התלבשות, רחיצת -אי

 פנים, התיישבות וקימה, כניסה למיטה ויציאה ממנה, אכילה.
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 )באחוזים( גיל לפי, ADLפעולות  ביצוע: נכי צה"ל המוגבלים ב18לוח 
 ADL-ב יםמוגבל ADL-ב יםלא מוגבל סה"כ גיל

 36.0 64.0 100 סה"כ
20–44 100 76.6 23.4 
45–54 100 68.1 31.9 

55–64 100 58.2 41.8 
65–74 100 57.3 42.7 

+75 100 39.8 60.2 

 

מהנכים קל  27%עולה באופן טבעי עם חומרת הנכות.  ADLלות ופעביצוע המוגבלים ב שיעור - נכות חומרת

 . (14)תרשים  מהנכים קשה 60%-מהנכים בינוני ו ADL ,46%מוגבלים בפעילות 

  )באחוזים( לפי גיל וחומרת נכות ,ADLפעולות  ביצועבהמוגבלים  : נכי צה"ל14 תרשים

 

. ההבדל אינו מובהק 33% ובקרב נשים 36%בקרב גברים הוא  ADLשיעור המוגבלים בביצוע פעולות  - מגדר

 סטטיסטית. 

( גבוה  36%) נכי צה"לגברים בקרב  ADLשיעור המוגבלים בפעולות כצפוי,  - האוכלוסייה כללל השוואה

 (.15) תרשים  בכל הגילים 10,כלל האוכלוסייהקרב גברים בהשיעור במ

                                                   
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2009עיבודים מתוך סקר שימוש בשירותי בריאות,  10
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  בקרב נכי צה"ל וכלל האוכלוסייה ,גיל לפי ם,יו-םיו בפעולות מוגבלות עם הגברים: 15 תרשים

 

 לבית מחוץ בניידות מוגבלות .ו

 מסוגל או לביתו מרותק אדםש פירושה (פיזית)הנובעת ממגבלה  לבית מחוץ בניידות מוגבלותפי ההגדרה -על

, בגפיים בעיות)שיתוק,  יתזפי מבעיה נובעת וומוגבלות, אחר אדם או מכשיר תבעזר רק לבית מחוץ לנוע

 (.מהבית לצאת פחד)כגון  אחרת מבעיה ולא( גב בעיות

 ית בניידות מחוץ לבית. זסובלים ממוגבלות פי 12%נכי צה"ל  בקרב

 . (19)לוח  שיעור המוגבלים בניידות עולה באופן משמעותי עם הגיל - גיל

 )באחוזים( גיל לפי, לבית מחוץ בניידות יתזפי מוגבלות עם"ל צה נכי: 19לוח 

 סה"כ גיל
ית זאין מוגבלות פי

 בניידות מחוץ לבית
ית זיש מוגבלות פי

 בניידות מחוץ לבית

 12.3 87.7 100 סה"כ
20–44 100 92.4 7.6 
45–54 100 88.9 11.1 
55–64 100 87.4 12.6 
65–74 100 87.2 12.8 

+75  100 70.8 29.2 

 

חומרת הנכות. בכל רמת חומרה ניכרת השפעת הגיל  עםטבעי, שיעור המוגבלות עולה  באופן-   נכות חומרת

 . (16)תרשים  ומעלה( בכל קבוצת נכות 60) קנהיהזעל המוגבלות. ניתן לראות החמרה משמעותית בגיל 
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  וגיל נכות חומרת לפי, יתזפי מוגבלות עם"ל צה נכישל  לבית מחוץ ניידותב מוגבלות: 16 תרשים

 

 מהבית יציאה .ז

 או בכלל מהבית יוצא אינו אדם אם. תקינה חיים לפעילות מדד מהווה, שהוא צורך לכל, מהבית יציאה

 כדי בכך יש, לצאת רצון או צורך העדר בגלל או נפשית בעיה בגלל ובין פיזי קושי בגלל בין, בכלל כמעט

 .חברתית בפעילות פגיעה על גם ולפעמים בתפקוד ירידה על להעיד

 מהבית יוצאים 79%(. פחות או בשבוע)פעם  בכלל כמעט או בכלל מהבית יוצאים אינם 6% ,"לצה נכי קרבמ

"ל צה נכי רוב ,כלומר. בשבוע פעמים לארבע פעמיים בין יוצאים 15% ועוד יותר או בשבוע פעמים חמש

 .פעיל חיים אורח מנהלים

חלקם של , שבה +75בקבוצת הגיל אשר מ חוץהקושי לצאת מהבית אינו מושפע כמעט בכלל מהגיל,  - גיל

אחוז אלו שאינם יוצאים מהבית בכלל , הגילבאופן ניכר. בקרב כל קבוצות  עולה שאינם יוצאים מהבית מי

  .16%-ל עולה חלקם+ 75-ה בני בקרבו, 6%-ל 5%או כמעט בכלל נע בין 

 מי בקרב. 14%-כ בכלל כמעט או בכלל מהבית יוצאים לא – נפשית פגיעה שנפגעו מי בקרב - פגיעה סוג

 .בלבד 4% מהבית יוצאים לא – נפשית פגיעה להם שאין

 5% קלהה נכותה בעלי בקרב. מהבית לצאת הקושי על טבעי באופן משפיעה הנכות חומרת - נכות תחומר

 בעלי קרבמ 9%-ו בינוניתה נכותה בעלי קרבמ 8% םלעומתו ,בכלל כמעט או בכלל מהבית יוצאים אינם

 .קשהה נכותה

 או בכלל מהבית יוצאות אינן 13% נשיםהמ –נכי צה"ל  בקרב. מגברים פחות מהבית יוצאות נשים - מגדר

  .גבריםהמ 6% לעומת בכלל כמעט

 (GHQ) נפשית רווחה .ח

 סדרתמבוסס על  הוא ."נפשית"רווחה  לבדיקת מקובל מדד הואGHQ (General Health Questioner ) מדד

 להם ישש אנשים לאיתור סינון כלי משמש המדד. הנדגם של הנפשיות התחושות את הבוחנות שאלות
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 אם נקבע נפשית רווחה חוסר .שאלות 12 של בסדרה שימוש נעשה זה במחקר. נפשיים לקשיים פוטנציאל

 מדווחים 35%"ל, צה נכי בקרב. שלילי מצב או מצוקה על המצביעה תשובה התקבלה יותר או שאלות 4-ב

 .נפשית רווחה חוסר על

  (.20)לוח  פי גיל בדיווח על חוסר רווחה נפשית, אך הם אינם מובהקים סטטיסטית-הבדלים על יש - גיל

 )באחוזים( גיל לפיו GHQלפי מדד  ,של נכי צה"ל ת: מצב הרווחה הנפשי20לוח 
 נפשית רווחה חוסר נפשית רווחה סה"כ גיל

 35.2 64.8 100 סה"כ
20–44 100 63.2 36.8 
45–54 100 60.7 39.3 
55–64 100 65.2 34.8 
65–74 100 70.6 29.4 

+75 100 71.3 28.7 

הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית ברמת הרווחה הנפשית לפי חומרת הנכות.  נמצאו - נכות תחומר

נכים הבקרב  42%-נכים בינוני והבקרב  47%דיווחו על חוסר רווחה נפשית, לעומת  29%בקרב הנכים קל 

 קשה. 

נפשית אחוז הדיווח על חוסר רווחה נפשית גבוה בהרבה הפגיעה ההנכים בעלי  בקרבצפוי, כ - פגיעה סוג

נפשית ללא הפגיעה המבעלי  70% דיווחו על חוסר רווחה נפשית מאשר בקרב הנכים ללא פגיעה נפשית.

 מקרב הנכים 27%לעומת , נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשיתהפגיעה המקרב בעלי  76%-ופגיעה נוספת 

 ללא פגיעות נפשיות. 

 אינם ההאל ההבדלים אך, מהנשים 44% לעומת נפשית רווחה חוסר על דיווחו מהגברים 35% - מגדר

 .סטטיסטית מבחינה מובהקים

הגברים מ 22% לעומת נפשית רווחה חוסר על דיווחו"ל צה נכיהגברים מ 35% - האוכלוסייה כללל השוואה

. נפשית רווחה חוסר על בדיווח עלייה לבין גיל בין ברור קשר יש האוכלוסייה כלל בקרב 11.האוכלוסייה כללב

 עם נמשכת הירידה. נפשית רווחה חוסר על בדיווח ירידה יש 55 מגיל: נהשו תמונה מצאנו"ל צה נכי בקרב

 כי לציין חשוב. האוכלוסייה כלל של לאלה זהים"ל צה נכי בקרב הנתונים 65 גילמ כךו ,בגיל העלייה

 .(17)תרשים  סטטיסטית מבחינה מובהקים אינם"ל צה נכי בקרב גיל לפי נפשית רווחה במדד ההבדלים

                                                   
  2004/2003עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  11
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 האוכלוסייה וכלל"ל צה נכי בקרב, ולפי גיל GHQלפי מדד  ,רווחה נפשית חסרי: הגברים 17 תרשים
 )באחוזים(

 

 וחירום אשפוז, רופא בשירותי שימוש דפוסי 4.3

שירותי חירום  שלאשפוזים ו שלקבלת ייעוץ רפואי,  של, הביקורים אצל רופא של פםזה יוצג היק בפרק

ית בריאות משתמשת בשירותים רפואיים יאוכלוסייה מוגבלת או עם בע, בקרב נכי צה"ל. ידוע כי לרוב

 אוכלוסייה הכללית. מההרבה ב נרחבבהיקף 

 רפואי ייעוץ קבלת או רופא אצל ביקור .א

בשבועיים  אתואו התייעצו ( ופסיכיאטר משפחה רופא )כגוןרופא ( ביקרו 44%למחצית נכי צה"ל ) קרוב

 .הריאיוןשלפני 

ציינו  44–20מהצעירים בקבוצת הגיל  37%: התייעצויות עם רופא עולה עם הגילהאחוז הביקורים או  - גיל

 +75 גילאי 50%-ו 74–65 גילאי 55%, לעומת לריאיון שקדמובשבועיים  רופאאו התייעצו עם  רופא שביקרו

  .(21)לוח 

 )באחוזים( גיל לפי, הריאיון לפני בשבועיים מוע התייעצו או רופא שביקרו"ל צה נכי: 21 לוח

 סה"כ גיל
עם  צורופא/התייע ויקרב

 רופא 
 לארופא/ ולא ביקר
 ם רופא ע צוהתייע

 55.7 44.3 100 סה"כ
20–44 100 37.1 62.9 
45–54 100 45.3 54.7 
55–64 100 45.0 55.0 
65–74 100 54.7 45.3 
75+ 100 50.0 50.0 

 

נכי מבשיעורים גבוהים מבקרים רופא  אורופא  עםלהם פגיעה נפשית מתייעצים  ישנכי צה"ל ש - פגיעה סוג

להם פגיעה נפשית,  ישש מנכי צה"ל 54% או מתייעצים עם רופא רופאללא פגיעות נפשיות. מבקרים  צה"ל
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שאין להם פגיעות  צה"ל מנכי 41%-ו, להם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית ישש צה"ל מנכי 63%

 נפשיות.  

, כך שיעור גבוהה יותר חומרת הנכות משפיעה על אחוז הביקורים. ככל שדרגת הנכות - נכות חומרת

 הנכים עם נכות קשה(. מ 49%מהנכים עם נכות קלה לעומת  41%ההתייעצויות עם רופא עולה )ו הביקורים

-כההתייעצויות עם רופא )ו בין הגברים לנשים באחוז הביקורים סטטיסטית מובהקים הבדלים אין - מגדר

 הגברים(. מ 44%מהנשים ביקרו או התייעצו לעומת  50%

 שלפני בשבועיים רפואי ייעוץ שקיבלו או רופא אצל שביקרו יםהגבר שיעור - האוכלוסייה כללל השוואה

הפער קיים בכל קבוצות הגיל,  12.האוכלוסייה כללקרב גברים בב השיעורמ גבוה"ל צה נכי קרבמ הריאיון

 .  (18)תרשים  מצטמצם מעט בקבוצות הגיל המבוגרות יותר הואאם כי 

 נכי בקרב, גיל לפי, הריאיון שלפני בשבועיים רפואי ייעוץ שקיבלו או רופא שביקרו גבריםה :18 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה

 

 אשפוזים .ב

 (יום אשפוז כולל)לא  חולים בבית אשפוז

ממוצע האשפוזים ה. מספר לריאיון שקדמוהחודשים  12-מנכי צה"ל אושפזו בבית חולים בארץ ב 19%

 (.  0.09בכלל האוכלוסייה )אשר פי ארבעה מ – 0.38 ואה בקרבם שנתי לנפשה

 צה"ל נכי מאחוזשהתאשפזו כפול  צה"ל אחוז נכי+ 75בגיל +. 55מגיל  ,האשפוזים עולה עם הגיל אחוז - גיל

 .      (22)לוח  שהתאשפזו (55-פחות מ בניהצעירים יותר )

  

                                                   
, הלשכה 2009עיבודים מתוך סקר בריאות  13, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2009עיבודים מתוך סקר בריאות  12 

 המרכזית לסטטיסטיקה 
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 )באחוזים( גיל לפי, הריאיון טרם החודשים 12-ב חולים בבית שאושפזו ל"צה נכי: 22 לוח
 לא אושפזו בבית חולים אושפזו בבית חולים סה"כ גיל

 81.0 19.0 100 סה"כ
20–44 100 14.9 85.1 
45–54 100 13.5 86.5 
55–64 100 21.0 79.0 
65–74 100 24.4 75.6 
75+ 100 34.0 66.0 

 

 ישמהנכים ש 25%נפשיות. הנכים ללא פגיעות מלהם פגיעה נפשית אושפזו יותר  ישנכי צה"ל ש - פגיעה סוג

שאין להם פגיעות נפשיות. ההבדלים אינם מובהקים  מהנכים 18% לעומת אושפזולהם פגיעה נפשית 

 סטטיסטית.  

 שיעור כך, עולה הנכות שדרגת ככל. מאושפזיםה הנכים אחוז על משפיעה הנכות חומרת - נכות חומרת

 הנכים עם נכות קשה(. מ 27%מהנכים עם נכות קלה אושפזו לעומת  16%) עולה המאושפזים

 18% לעומת אושפזו מהגברים 19%) האשפוזים באחוז לנשים גברים בין משמעותיים הבדלים אין - מגדר

 (.מהנשים

 גבוה הראיונות שלפני החודשים 12-ב שאושפזו"ל צה נכי בקרב הגברים שיעור - האוכלוסייה כללל השוואה

 הפער קיים בכל קבוצות הגיל.   13.האוכלוסייה כללקרב גברים בב השיעורמ

 ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,הריאיון טרם החודשים 12-ב בארץ חולים בבית שאושפזו בריםגה: 19 רשיםת
)באחוזים( האוכלוסייה וכלל

                                                   
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2009עיבודים מתוך סקר בריאות  13
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 יום  אשפוז

. מספר הריאיון שלפניהחודשים  12-בקיבלו טיפול רפואי במסגרת אשפוז יום  16% –נכי צה"ל תוך כלל מ

 . 1.66 ואהממוצע לנפש באשפוז יום בשנה הים אשפוזה

מהצעירים בקבוצת  13%: שקיבלו טיפול רפואי במסגרת אשפוז יום עולה מעט עם הגיל צה"ל נכי אחוז - גיל

+. 75גילאי  18%, לעומת הריאיון שלפניהחודשים  12-קיבלו טיפול במסגרת אשפוז יום ב 44–20הגיל 

 .   (23)לוח  נם מובהקים סטטיסטיתההבדלים לפי גיל אי

 גיל לפי, יום אשפוז במסגרת הריאיון טרם החודשים 12-ב רפואי טיפול שקיבלו ל"צה נכי: 23 לוח
 )באחוזים(

 סה"כ גיל
קיבלו טיפול במסגרת 

 אשפוז יום
לא קיבלו טיפול במסגרת 

 אשפוז יום
 83.8 16.2 100 סה"כ

20–44 100 13.2 86.8 
45–54 100 15.0 85.0 
55–64 100 18.0 82.0 
65–74 100 20.7 79.3 
75+ 100 18.3 81.7 
 

הנכים ללא מלהם פגיעה נפשית קיבלו פחות טיפול רפואי במסגרת אשפוז יום  ישנכי צה"ל ש - פגיעה סוג

מהנכים שאין להם פגיעות  17% לעומת ,טיפול קיבלוהם פגיעה נפשית ל ישמהנכים ש 10%פגיעות נפשיות. 

 נפשיות.  

חומרת הנכות משפיעה על אחוז הנכים שמקבלים טיפול במסגרת אשפוז יום. ככל שדרגת  - נכות חומרת

מהנכים עם נכות קלה קיבלו טיפול באשפוז יום  14%, כך שיעור הנכים שקיבלו טיפול עולה )עולה הנכות

 הנכים עם נכות קשה(. מ 23%לעומת 

 הנשים. מ 10%מהגברים קיבלו טיפול באשפוז יום לעומת  17% - מגדר

 אשפוז ללא חירום שירותי

השתמשו בשירותי חירום, כגון חדר מיון )לא כולל אשפוז(, מגן דוד אדום,  27% –נכי צה"ל תוך כלל מ

 לשימוש לנפש הממוצע הפעמים מספר. הריאיון שלפניהחודשים  12-, ב"רומתמרפאת מר"מ, תר"מ 

 . 1.76 הוא בשנה חירום בשירותי

 מהצעירים 30%) גיל לפי אשפוז ללא חירום בשירותי השימוש בהיקף משמעותיים הבדלים אין - גיל

 הסיבה כי תכןיי+(. 75 גילאי בקרב 26% לעומת אשפוז ללא חירום בשירותי השתמשו 44–20 הגיל בקבוצת

 אשפוז בעקבותיה גררה חירום לשירותי שפנייתם היא אשפוז ללא חירום בשירותי פחות השתמשו+ 75 שבני

  .      (24)לוח 
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 )באחוזים( גיל לפי, הריאיון טרם החודשים 12-ב חירום בשירותי שהשתמשו ל"צה נכי: 24 לוח

 כ"סה גיל
 בשירותי השתמשו

 חירום
 בשירותי השתמשו לא

 חירום
 73.3 26.7 100 כ"סה
20–44 100 29.9 70.1 
45–54 100 25.5 74.5 
55–64 100 24.6 75.4 
65–74 100 26.4 73.6 
75+ 100 26.1 73.9 

 

אין הבדלים משמעותיים בהיקף השימוש בשירותי חירום בין נכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית  - פגיעה סוג

  26% לעומת חירום בשירותי השתמשומהנכים שלהם פגיעה נפשית  29%לנכים ללא פגיעות נפשיות )

 שאין להם פגיעות נפשיות(.    מהנכים

 היקף כך, עולה הנכות שדרגת ככל. חירום בשירותי השימוש היקף על משפיעה הנכות חומרת - נכות חומרת

(. קשה נכות עם הנכיםמ 33% לעומת חירום בשירותי השתמשו קלה נכות עם מהנכים 24%) עולה השימוש

 הפניות שיעור שגם אלא יותר גבוהים האשפוז ששיעורי בלבד זו לא, קשה נכות עם ל"צה נכי בקרב, כלומר

 . יותר גבוה אושפזו לא שבהם חירום לשירותי

 בשירותי השתמשו והנשים מהגברים 27%. חירום בשירותי בשימוש לנשים גברים בין הבדלים אין - מגדר

 .חירום

 בריאות מקדמת התנהגות 4.4

יכולת תפקודו. במסגרת המחקר נבדקו  עלשלו ו אורח החיים של הפרט יכול להשפיע על רמת הבריאות

 דיאטהעישון, פעילות גופנית ו –ת שעשויות להשפיע על רמת הבריאות של נכי צה"ל מספר התנהגויות בריאּו

כדי ללמוד אם קיימים הפרמטרים האלה  לפיעם כלל האוכלוסייה  השוואה נעשתה. במשקל להפחתה

 לאוכלוסייה הכללית.   הבדלים בדפוסי ההתנהגות בין נכי צה"ל 

 עישון .א

 . )מעשנים כיום לפחות פעם בשבוע( הם מעשניםשכרבע מנכי צה"ל דיווחו 

 .(25)לוח  גילבהעלייה  עםיורד  ל"צה נכי מקרב מעשניםהשיעור  - גיל

 )באחוזים( גיל לפי, שמעשנים ל"צה נכי: 25 לוח
 מעשנים לא מעשנים סה"כ גיל

 76.6 23.4 100 סה"כ
20–44 100 29.4 70.6 
45–54 100 30.4 69.6 
55–64 100 22.3 77.7 
65–75 100 12.4 87.6 

+75 100 3.5 96.5 
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 .עשניםהמ אחוז גם עולה, עולה המעשנים. ככל שהחומרה אחוזמשפיעה על הנכות  חומרת - חומרת נכות

  . (20)תרשים  המעשניםעם העלייה בגיל יורד אחוז ניכרת השפעת הגיל:  בתוך כל קבוצת חומרה

 )באחוזים( וגיל נכות חומרת לפי, שמעשנים"ל צה נכי: 20 תרשים

 

 (. %20)נכים ללא פגיעה נפשית מ( %40)כפול  בשיעור מעשנים 14נפשית פגיעה להם ישש"ל צה נכי - פגיעה סוג

 אין הבדל בין אחוז המעשנים לאחוז המעשנות.  - מגדר

כלל אשר בקרב גברים במ נמוךנכי צה"ל גברים שיעור המעשנים בקרב  - האוכלוסייה כללל השוואה

ד בקרב נכי צה"ל ובקרב כלל ו. ההתנהגות עם השתנות הגיל דומה מאהאוכלוסייה בכל קבוצות הגיל

 . (21)תרשים  האוכלוסייה

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,מעשניםה הגברים :21 תרשים

 

                                                   
 הכוונה לנכים שיש להם פגיעה נפשית בלבד, ללא פגיעה מסוג אחר. 14
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 גופנית פעילות .ב

  15.הריאיון שלפניבשבועיים  גופנית בפעילות עסקו כי דיווחו ל"צה מנכי כמחצית

יה בגיל, אם כי בגילים המבוגרים יותר יעם העלדי למנותר יציב  גופנית בפעילות העוסקיםשיעור  - גיל

 . (26)לוח  פי גיל אינם מובהקים-על ההבדליםמסתמנת ירידה קלה. 

 )באחוזים( גיל לפי, גופנית בפעילות שעוסקים ל"צה נכי: 26 לוח

 סה"כ גיל
 עוסקים
 גופנית בפעילות

  עוסקים לא
 גופנית בפעילות

 47.8 52.2 100 סה"כ
20–44 100 53.0 47.0 
45–54 100 52.3 47.7 
55–64 100 49.9 50.1 

75–65 100 58.3 41.7 
+75 100 48.5 51.5 

 

אין להם פגיעה שצה"ל שלהם פגיעה נפשית עוסקים פחות בפעילות גופנית מנכי צה"ל  נכי - פגיעה סוג

עוסקים בפעילות גופנית; בקרב בעלי פגיעה נפשית ופגיעה  41% – נפשית. בקרב בעלי פגיעה נפשית בלבד

עוסקים  55% – פגיעה שאינה נפשיתבעלי  ובקרב ,עוסקים בפעילות גופנית 43% – אחרת שאינה נפשית

 פעילות גופנית. ב

 .גופנית בפעילות העוסקים שיעור על השפעה אין כמעט הנכות לחומרת - נכות חומרת

 . 40%לעומת  53%גברים עוסקים בפעילות גופנית יותר מנשים,  - מגדר

 כללגברים ב של לזה דומה בשיעורעוסקים בפעילות גופנית  ל"צה נכיגברים  - האוכלוסייה כללל השוואה

 . (22)תרשים  קבוצות הגיל בכל, 16האוכלוסייה

                                                   
 30, הריאיון שלפנילפחות יום אחד בשבועיים  היא לפעילות גופנית כגון ריצה, הליכה, שחייה או התעמלותהכוונה  15

 דקות מצטברות ביום.
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2010עיבודים מתוך הסקר החברתי  16
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 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,גופנית בפעילות שעוסקים הגברים : 22תרשים

 

   גופנית בפעילותעיסוק -לאי העיקרית הסיבה

שאינם עוסקים בפעילות  מימ 69%היא בעיה בריאותית.  גופנית בפעילותעיסוק -לאי העיקרית הסיבה

(, 23%עיסוק בפעילות גופנית הן שחדר הכושר יקר מדי )-עוד סיבות שעלו לאי .זו בעיהגופנית ציינו 

( ושלא קיבלו הדרכה לגבי הפעילות הגופנית 22%אינם אוהבים לעסוק בפעילות גופנית ) הנשאליםש

  )ניתן היה לציין יותר מסיבה אחת(. ;(21%המתאימה להם )

פעילות הגופנית המתאימה להם, בד הדרכה מקצועית ורות עולה כי לאנשים עם מוגבלויות חשובה מאהספמ

מנכי צה"ל  30%נזק. מנתוני המחקר עולה כי רק לכיוון שפעילות גופנית שאינה מתאימה עלולה לגרום 

 סוג הפעילות הגופנית המתאימה להם. בקיבלו הדרכה 

  תחלואה של מוקדם לגילוי בדיקות .ג

 למניעת רפואיות בדיקותאך אין בהן די.  ,גופנית ושמירה על משקל תקין תורמות למניעת תחלואה פעילות

, כגון סרטן, ויש להן חשיבות רבה בתהליך קידום משניתמניעת תחלואה ב חשוב רכיב וותמה מחלות

 יחסית מוקדם בשלב לגלות שמטרתן שונות בדיקות ישנןבקרב אנשים עם מוגבלויות.  רבעיק ,הבריאות

: מניעה בדיקות המבצעים שיעור "לצה נכי בקרב נבדק המחקר במסגרת. ומחלות בריאותיות בעיות

 ובדיקת בצואה סמוי דם בדיקת, הערמונית בבלוטת סרטן לגילוי בדיקה, הרחם צוואר משטח, ממוגרפיה

  ים:   אחדממצאים  מעלה כלל האוכלוסייהלהשוואה . היקולונוסקופ

 הכללית אוכלוסייהב המקביל מהשיעורשעשו בדיקה זו נמוך  +40 נותב ל"צה נכותשיעור  – ממוגרפיה 

 .(בהתאמה ,71% לעומת 61%)

 המקביל מהשיעורשעשו בדיקה זו נמוך + 35 בנות ל"צה נכותשיעור  – הרחם צוואר משטח 

 .(בהתאמה ,61% לעומת  45%) הכללית אוכלוסייהב

 המקביללשיעור  דומה זו בדיקה ועשש+ 50 בני לשיעור נכי צה" – הערמונית בבלוטת סרטן גילוי 

  .(בהתאמה ,39% לעומת 38%)הכללית  באוכלוסייה
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 אוכלוסייהב המקביל מהשיעורשעשו בדיקה זו גבוה + 50 בני ל"צה נכישיעור  – בצואה סמוי דם 

 .(בהתאמה, 54%לעומת  61%) הכללית

 אוכלוסייהב המקביל מהשיעורשעשו בדיקה זו גבוה + 50 בני ל"צה נכישיעור  – היקולונוסקופ 

 (.בהתאמה ,37%לעומת  49%הכללית )

לבצע את הבדיקה.  של הפרטמושפע ממספר גורמים ואינו תלוי רק בהחלטה  חלותביצוע בדיקות לגילוי מ

המסייע הימצאות צוות תומך למותאם לסוג הנכות והשירותים רפואיים, לציוד לחוסר נגישות למידע,  גם

  אבחון של מחלות כרוניות אצל אנשים עם מוגבלויות.לעתים למטופלים עם מוגבלות מונעים 

 במשקל להפחתה דיאטה. ד

 דיאטה לירידה במשקל.  עלים מקפיד ל"צה נכי מקרב אחוזים ושבעה עשרים

בשיעור המקפידים  ירידה+ יש 75בקרב בני על דיאטה עולה מעט עם הגיל, אם כי  המקפידיםשיעור  - גיל

 . (27)לוח  על דיאטה

 )באחוזים( גיל לפי, במשקל לירידה דיאטה על המקפידים ל"צה נכי: 27 לוח
 לא עושים דיאטה דיאטה עושים סה"כ גיל

 73.5 26.5 100 סה"כ
20–44 100 24.0 76.0 

45–54 100 27.3 72.7 
55–64 100 29.9 70.1 
75–65 100 28.8 71.2 

+75 100 17.1 82.9 

 

 דיאטה כמעט אינו מושפע מחומרת הנכות.  על המקפידיםשיעור האנשים  - נכות חומרת

 אינו ההבדל אך, 26% לעומת 32%, מגברים יותר במשקל ירידה לצורך דיאטה על מקפידות נשים - מגדר

 .סטטיסטית מובהק

 גבוה"ל צה נכיגברים  בקרב במשקל ירידה לצורך דיאטה העושים שיעור - האוכלוסייה לכלל השוואה

 +75-ה בני מקרב חוץ, הגיל קבוצות בכל קיים הפער 17.האוכלוסייה כללקרב גברים בב המקביל מהשיעור

 . (23)תרשים 

                                                   
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2010עיבודים מתוך הסקר החברתי  17
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 האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,במשקל לירידה דיאטה על המקפידים הגברים: 23 תרשים
 )באחוזים(

 

 תעסוקה 4.5

"ל צה מנכי 42%-ו ,עבודה ימחפש"ל צה מנכי 4%(. עצמאיים או)שכירים  מועסקים 55%"ל צה נכי קרבמ

 18.העבודה לכוח שייכים אינם

 . (28)לוח  המועסקים יורד באופן טבעי עם העלייה בגיל שיעור - גיל

 (באחוזים) גיל לפי, ל"צה נכי של תעסוקתיה מצבה: 28 לוח

 עובד סה"כ גיל
לא עובד אך מחפש 

 עבודה
עובד ולא מחפש לא 

 עבודה
 41.6 3.6 54.8 100 סה"כ
44–20 100 70.6 5.7 23.7 
54–45 100 63.7 4.9 31.4 
64–55 100 56.5 2.8 40.7 
74–65 100 27.6 0.4 72.1 

+75 100 7.3 0.0 92.7 

 

 בקרב 30%ההעסקה הם  שיעורי. צה"ל נכינכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית מועסקים פחות מכלל  - פגיעה סוג

להם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית;  ישש צה"ל נכי בקרב 41%להם פגיעה נפשית;  ישש צה"ל נכי

 אין להם פגיעות נפשיות. ש צה"ל נכי בקרב 60%-ו

 שיעור יורד עולה שהחומרה ככל. העבודה בשוק ההעסקה על היא גם משפיעה הנכות חומרת - נכות חומרת

  .המועסקים

                                                   
פירושה שאדם אינו מועסק ואינו מחפש עבודה. הסיבות לה יכולות להיות גיל שאינו השתייכות לכוח העבודה -אי 18

מתאים לשוק העבודה )כגון לאחר פרישה או בזמן לימודים(, חוסר רצון או עניין לעבוד וכן ייאוש ממציאת עבודה 
 והפסקת החיפושים.
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   .(24)תרשים  רמות חומרת הנכות בכל ההעסקה שיעור יורד בגיל העלייה עם - גיל

 )באחוזים( וגיל נכות חומרת לפי, עובדיםש"ל צה נכי: 24 תרשים

  

 אינו לנשים הגברים בין ההבדל אך, מהנשים 50% לעומת מועסקים מהגברים 55%"ל צה נכי מקרב - מגדר

 גברים בין ההבדל לעומת קטן"ל צה נכי בקרב לנשים גברים בין ההבדל האוכלוסייה לכלל בהשוואה. מובהק

 (.מהנשים 54%; מהגברים 68%) האוכלוסייה בכלל לנשים

גברים של  זהמנמוך  והוא 55%המועסקים בקרב נכי צה"ל הוא הגברים  אחוז - האוכלוסייה כללל השוואה

 (.25)תרשים  19 מועסקים( %68כלל האוכלוסייה )ב

 המועסקים אחוז. 54-45 גילה בקבוצת הואבין נכי צה"ל לבין כלל האוכלוסייה  בהעסקה הפער של מקורו

בשאר קבוצות הגיל,  (.אוכלוסייהה כללב 80% לעומת"ל צה נכי בקרב 65%) יותר נמוך"ל צה נכי בקרב בה

 54-45 הגיל קבוצת האוכלוסייה בכללאחוז המועסקים בקרב נכי צה"ל דומה לזה של כלל האוכלוסייה. 

 מדיםול לאאנשים כבר שזהו גיל משום ש בין היתר ,הוא הגבוה ביותר בה שיעור המועסקיםשקבוצה  היא

בקרב נכי צה"ל, שיעור המועסקים בקבוצת גיל זו נמוך  אךטרם הגיעו לגיל פנסיה מוקדמת. בדרך כלל ו

 מקבוצת הגיל הצעירה יותר. 

 שבכלל לזה כמעט זהה( 60%) המועסקים שיעור נפשיות פגיעות להם איןש"ל צה נכי שבקרב מעניין

 בכלל השיעור כמחצית הוא נפשית פגיעה להם שיש המועסקים שיעור, זאת לעומת ;האוכלוסייה

 (.30%) האוכלוסייה

                                                   
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי סקרתוך מעיבודים  19
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 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,עובדיםה הגברים:  25תרשים

 

)לא  עובדים הלאכלל האוכלוסייה גם בקבוצת גברים בד לזה של ונכי צה"ל דומה מאגברים של  מצבם

 :64-55-ו 54-45שייכים לשוק העבודה(. הבדל קיים בקבוצות גיל הביניים  לאעובדים אך מחפשים עבודה ו

בכלל האוכלוסייה  מאשרבהתאמה(  ,43%-ו 35%עובדים גבוה מעט בקרב נכי צה"ל ) הלאשיעור אלו  בגילים

 .(26ים )תרש (בהתאמה, 30%-ו 20%)

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,עובדים שאינם הגברים: 26 תרשים

 

 לעבוד הרצון .א

ו מבחינה כלכלית להרשות כלם לעבוד לו ינרצו עלאת המועסקים היום שאלנו  - האוכלוסייה לכלל השוואה

דומה  זה נתון. מעוניינים להמשיך לעבודמהגברים המועסקים( השיבו שהיו  73%לא לעבוד. הרוב )שלעצמם 

היו מעוניינים להמשיך  %80שהיו ממשיכים לעבוד,  המשיביםמ 20(.%75) ד לנתון בכלל האוכלוסייהומא

 .(27)לוח  לעבוד בתשלום גם לאחר גיל פרישה

                                                   
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי סקרם מתוך עיבודי 20
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 ל"צה נכי בקרב, גיל לפי, לעבוד לאש לעצמם להרשות יכלו לו גם לעבוד רוציםש הגברים: 27 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל

 

 שם: דומא המבוגרים בקרבאשר מ חוץ, הגיל עם משתנה אינו כלכלי הכרח בכך אין אם גם לעבוד הרצון

 מספר+ 75 בני בקרב. המועסקים בקרב רק נשאלה שהשאלה לזכור יש. יותר עוד גבוהים השיעורים

 .מתשובתם העולה ההעדפה את בפועל מבטאת מועסקים שהם עובדההש נראהו, קטן הוא המועסקים

 חלקית עבודה .ב

 65מועסקים במשרה חלקית. אחוז המועסקים במשרה חלקית גבוה יותר בקרב בני  28% – מהעובדים

 מאפיין רגיל של הזדקנות.  – ומעלה

 23%. בקרב הנכים קל גדול יותר עובדים במשרה חלקיתה של חלקם שחומרת הנכות גבוהה יותר, ככל

. פגיעה נפשית 48% – ובקרב הנכים קשה ;37% – בקרב הנכים בינוני; עובדים במשרה חלקית  מועסקיםמה

 מועסקיםמה 49%להם פגיעה נפשית  שיש צה"ל בקרב נכי: משפיעה גם היא על עבודה במשרה חלקית

 ללא פגיעה נפשית.  צה"ל בקרב נכי 25%עובדים במשרה חלקית לעומת 

 המחלה או המגבלההשאלה אם  על בחיוב ענו 70%. חלקית לעבודה הגורם להיות יכולות שונות סיבות

 13%; מלאה במשרה לעבוד מעוניינים םאינש אישרו 17%; חלקית במשרה עבודתםל סיבה היא שלהם

 הסיבה הם פנסיה או לימודיםהשאלה אם  על בחיוב ענו 10% ;מלאה במשרה עבודה מצאו שלא אישרו

 ,בית במשק מטפלים שהם היא חלקית במשרה לעבודתם שהסיבה אישרו 6%; חלקית במשרה לעבודתם

 .חולה משפחה בבן או בילדים

 מהעבודה רצון שביעות .ג

לא כל כך מרוצים או כלל  15%ד מעבודתם. ווחמישה אחוזים מהעובדים מרוצים או מרוצים מא שמונים

 כלל האוכלוסייה. למרוצים. אין הבדל בשביעות הרצון לפי חומרת הנכות, הגיל או בהשוואה  אינם
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 העבודה בשוק אינם .ד

 המשךב .עבודהמחפשים  אךאינם מועסקים  4%-ו העבודה לשוק שייכים אינם"ל צה מנכי 42%, שנאמר כפי

לשוק העבודה ואלה שאינם )אלה שאינם שייכים אלו שאינם עובדים  לעומק מצבם של ייבחןזה  פרק

 .עובדיםה לבין בינם הבדלים על לעמודניסיון  ייעשהו מועסקים(

שייכות -אי לא עבדו מעולם. מצב כזה, של 8%שכיום אינה שייכת לשוק העבודה, רק  קבוצהה מתוך

מבעלי  15%. פשיתה נמור יותר בקרב בעלי פגיעמצב זה ח העבודה.בשוק  מצביע על בעיה להשתלב ,תמידית

 להם פגיעות שאינן נפשיות.  ישש 6%יחידה( לא עבדו מעולם לעומת הפגיעה ה שהיאנפשית )הפגיעה ה

 לראות אפשר. 44-20, הצעירה הגיל לקבוצת ייכיםש כלל עבדו שלא אלו מתוך( 47%) למחצית קרוב - גיל

 השתלבות-טרום של בשלבים עדיין נתונים זו בקבוצה מהצעירים חלק, כןש; מההסבר חלק לפחותבכך 

 .העבודה בשוק

הם בעלי  41%שלא עבדו כלל, ות בשוק העבודה. מתוך אלו הנכות השפעה על השתלב לחומרת - נכות חומרת

 הם בעלי נכות קלה.  25%הם בעלי נכות בינונית ורק  33%נכות קשה, 

 העבודה לשוקייכות תשה-לאי סיבות

 המוגבלות היא שייכים שאינם הסיבהכשנשאלו אם  בחיוב ענו העבודה לשוק שייכים שאינם מאלה 87%

 ,תנאים מבחינת מתאימה עבודה מצאוכשנשאלו אם הסיבה היא שלא  בחיוב והגיב 9%. שלהם המחלה או

 או ניסיון להם אין אם כשנשאלו ובבחי ענו 6%-ו עבודה; ואמלמצ התייאשו 7% ;מגורים אזור או שכר

 .הכשרה

( 48%צאה להם עבודה מתאימה. היתר )נמ לּו עבודל רוצים היו( 52%מאלה שאינם בשוק העבודה ) מחצית

נמצאת להם עבודה מתאימה. באופן טבעי, עם העלייה בגיל פוחת  הייתהלא היו מעוניינים לעבוד אף אם 

 . (28)תרשים  נמצאת עבודה מתאימה הייתההרצון להשתלב בשוק העבודה, גם אם 

 )באחוזים( גיל לפי, מתאימה עבודה להם נמצאה לּו לעבוד מעוניינים שהיו ל"צה נכי: 28 תרשים
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 בקרב 54%: מתאימה עבודה להם נמצאה לו לעבוד מעוניינים שהיו מנשים יותר השיבו גברים - מגדר

  .מובהק אינו זה נתון אך, הנשים בקרב 36% לעומת הגברים

  בעבודה ושילוב הכשרה
סדנאות הכנה לעבודה מציע  הוא ;בשוק העבודה להשתלבע ומשקיע מאמצים רבים בסי טחוןימשרד הב

השתתפו בסדנת הכנה  10%-מנכי צה"ל קיבלו עזרה בחיפוש עבודה ו 16%ועזרה במציאת מקומות עבודה. 

 לעבודה. 

ת מהם השתתפו בסדנ 11%עובדים.  הלאהמחקר עולה כי מאמצים גדולים יותר הושקעו בקבוצת  מנתוני

  מהעובדים.  14%מהם קיבלו עזרה בחיפוש עבודה לעומת  19%-העובדים, ומ 9%הכנה לעבודה לעומת 

 מאפיינים –  עובדים ואינם עובדים

מתוך רצון (. 45%השתלבו בשוק העבודה ) לאמכלל נכי צה"ל  תפרק, קרוב למחציהשצוין בתחילת  כפי

בין מאפייני שהקשר במחקר זה  נבדק בשוק העבודהשל נכי צה"ל  השתלבותם-לאי הסיבותלהבין יותר את 

  לבין מצבם בשוק העבודה. מאחר שהמאפיינים הנחקרים הם רובם ככולם תלויי גיל, עובדים הלא

 ההשוואה נעשתה תוך נטרול השפעת הגיל. 

מחלות  6-אקדמאים(; תחלואה )בעלי פחות מ-המאפיינים שנבדקו הם: השכלה )אקדמאיים לעומת לא

לעומת רווחה נפשית נמוכה  4-קטן מ GHQרווחה נפשית גבוהה ) נפשית רווחהמחלות ויותר(;  6לעומת בעלי 

GHQ 4 ית, בתחלואה זוגיות. עולה כי אנשים שאינם עובדים מאופיינים בהשכלה שאינה אקדמ ;(או יותר

ברווחה נפשית נמוכה ובחיים ללא בני זוג. המאפיין הבולט ביותר הוא רווחה נפשית נמוכה אולם גבוהה, 

  ייתכן גם שלחוסר התעסוקה יש השפעה על מידת הרווחה הנפשית. 

 2%, שעובדים לאלו בהשוואה פנאי בפעילויות פחות משתתפים גם עובדים שאינם"ל צה שנכי מצאנו עוד

 יוצאים עובדים שאינם אלו. עובדים שאינם מאלו 16% לעומת פנאי לפעילויות כלל יוצאים אינם מהעובדים

 מעט יוצאים אולם ,אלוב צאוכיו בקהילה פתוחים למקומות, תרבות למוסדות, חברתיים לאירועים פחות

 .יםחברתי ניםמועדו או ים"סמתנ, קהילתיים במרכזים לביקורים יותר

 ואהתחל רמת עם, נמוכה שכלההמתאיינים ברמת  עובדים שאינם"ל צה שנכי כך על מצביע הדברים סיכום

 ממעטים גם הם העבודה בשוק השתלבו שלא לעובדה מעבר .זוג בני ובלי נפשית רווחה חוסר, יותר גבוהה

  .זמן ובילוי פנאי לפעילויות לצאת

 וחברתיים משפחתיים קשרים 4.6

 המשפחתיים הקשריםהמחקר היא סוגיית ה"לבדיות":  רתגבמס הדעת את עליה ושנתּנ הסוגיות אחת

, תמיכת הסביבה בו ותחושותיו. חתימצבו המשפ ובהם, אחדים מפרמטרים מורכבים אדם של והחברתיים

בחינת העדר תמיכה מ קיצוניב מגורים לבד ופגישות מועטות או בכלל לא עם בני משפחה יוצר מצ של צירוף

מקרב נכי צה"ל  4%קבוצה זו שחיה במצב של "לבדיות" מהווה רק "לבדיות".  המכונה ,וקשרים חברתיים

 .(29)תרשים  זה מצב להיווצרות תורם מבוגר גיל כלומראולם חלקם בכל קבוצת גיל הולך ועולה עם הגיל, 
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  )באחוזים( גיל לפי", לבדיות" של במצב שחיים ל"צה נכי: 29 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וילדים משפחתי מצב .א

בקרב נכי צה"ל  .של אדם רביות והקרובה המיידית התמיכה רשת שזוהי כיוון רבה חשיבות המשפחתי למצב

 פרודים. 1%-אלמנים ו 3%גרושים,  7%רווקים,  11%נשואים או חיים בזוגיות,  79%

קרב בשה נשואים בקרב נכי צה"ל דומה לזגברים הת העובדה שאחוז הולטב - האוכלוסייה כללל השוואה

ם בקרב נכי צה"ל אחוז הנשואי זו גיל קבוצתב .44-20בקבוצת הגיל אשר מ חוץ, אוכלוסייהכלל הגברים ב

( בהשוואה לכלל 29%קבוצת גיל נמוך בקרב נכי צה"ל ) אותהאחוז הרווקים ב ;(30)תרשים  רגבוה יות

 21.(%43האוכלוסייה )

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,בזוגיות חיים או שנשואים הגברים: 30 רשיםת
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בכלל מאשר תר + הוא גבוה יו75בקרב נכי צה"ל בני  עולה עם הגיל.האלמנים  שיעורבאופן טבעי, 

גיל נישואין מבוגר יותר של בנות הזוג של נכי לכך היא  הסיבהכי  תכןי. י18%לעומת  23%: וכלוסייהאה

 צה"ל, בהשוואה לכלל האוכלוסייה. 

הגברים מ 9%. האוכלוסייה כללהגברים במ 30% לעומת, ילדיםלהם  איןדיווחו ש"ל צה נכיהגברים מ 14%

 19%לעומת ) ילדים שלושהדיווחו על  29%; ילדים שנידיווחו על  19%; אחד ילדדיווחו שיש להם צה"ל  נכי

כלל הגברים מ 10%לעומת ) ילדים ארבעהדיווחו על צה"ל  נכיהגברים מ 17%; (כלל האוכלוסייהמהגברים ב

 .יותר או ילדים חמישהדיווחו על צה"ל  נכימהגברים  12%-ו; (האוכלוסייה

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב ,שלהם הילדים מספר על םדיווח לפי ,הגברים: 31 תרשים

 

 הבית משק מבנה. ב

גרים עם בני משפחה  15%; הוריםאו  ילדיםגרים עם בני/בנות זוג,  73%; גרים לבד 10%: נכי צה"ל בקרב

 בית חולים. בדיור מוגן או בגרים במוסד,  1%-גרים עם אחרים שאינם קרובי משפחה ו 2%; אחרים

 כלל בדרך מאוד הצעירים: יותר המבוגריםו יותר הצעיריםמי שגרים לבד הם בעיקר  טבעי באופן - גיל

  .(29)לוח  התרוקןמשום שמשק הבית שלהם כבר  דומא והמבוגרים ,בית משק הקימו שטרם מאחר

  )באחוזים( גיל ולפי בית משק סוג לפי ל"צה נכי: 29 לוח

 לבד גר כ"סה גיל
 או עם זוג
 ילדים בלי

 ילדים עם גר
 זוג בן ללא אך

 עם גר
 ההורים

בדיור  גר
 מוגן/במוסד

 או בבית חולים  
 בית משק
 אחר

 8.8 1.1 7.6 2.0 70.8 9.7 100 "כסה
20–44 100 12.2 61.3 1.9 17.7 0.8 6.1 
45–54 100 7.0 73.6 4.1 6.5 0.8 7.9 
55–64 100 8.4 77.3 1.8 2.8 0.5 9.2 
65–74 100 6.4 82.0 0.1 1.5 1.3 8.7 
75+ 100 18.1 57.3 - - 4.9 19.7 
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ללא פגיעות בקרב נכי צה"ל אשר אחוז הגרים לבד גבוה מ נפשיותה פגיעותהבעלי  בקרב - פגיעה סוג

 בהתאמה. , 9%לעומת  13%: נפשיות

 לבד גריםהגברים ה לאחוז זהה זה נתון. לבד גרים"ל צה נכיהגברים מ 9% - האוכלוסייה כללל השוואה

כלל גברים בנכי צה"ל לפי גיל דומה לזו של גברים תפלגות מבנה משק הבית של . ה22(%9) האוכלוסייה בכלל

 .(32)תרשים  האוכלוסייה

 לבד גרים

 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,לבד שגרים הגברים:  32 תרשים

 

 העמקה ביתרמשפחה, בדקנו  גרים לבדם נהנים פחות מרשת תמיכה ישירה של בניש מישבאופן טבעי  מאחר

 נפגשיםלבד  הגריםמנכי צה"ל  18%פחה אחרים ובאיזו תדירות. עד כמה הם בקשר עם בני מש :את מצבם

יותר מפעמיים בחודש  מנכי צה"ל הגרים לבד נפגשים לא 46% .משפחתם בני עם יום כלב כמעט או יום כלב

 .עם בני משפחה

 עם יום כלב כמעט או יום כלב יםנפגש לבד גריםה"ל צה נכיהגברים מ 17% - האוכלוסייה כללל השוואה

מנכי צה"ל הגרים לבד נפגשים  %47. 23האוכלוסייה בכלל לבד גריםגברים המה %27 לעומת משפחתם בני

זה  מצבייתכן כי מהגרים לבד בכלל האוכלוסייה.  35%לעומת  עם בני משפחתם לא יותר מפעמיים בחודש

בקרב תחושת בדידות. ואכן  עלצרכים שאינם מסופקים ועל של "לבדיות" מצביע על חוסר בתמיכה, 

מקרב אלו שאינם  36%פעם לעומת די תים קרובות או מיחשים בדידות לע 70%הנמצאים במצב "לבד" 

 . ""לבד
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 חברים עם קשר. ג

 תם הם נפגשים או מדברים בטלפון. מנכי צה"ל יש חברים שִא  81%-ל

להם פגיעה  שיש צה"ל מנכי 43%-לם: ות חבריפח יש נפשיות פגיעותלהם  שישצה"ל  לנכי - פגיעה סוג

ופגיעה אחרת שאינה נפשית  נפשיתלהם פגיעה  שישמהנכים  36%-; לנפשית ללא פגיעה אחרת אין חברים

  אין חברים. 14%-לפגיעות נפשיות  צה"ל שאין להם מנכי; אין חברים

עם חברים. ניתן לראות שבקרב הצעירים אחוז  של נכי צה"ל קשרהמשפיעה על הנכות  חומרת - נכות חומרת

נכים בינוני, הבקרב  17%-בקרב הנכים קל, ל 12%-חברים עולה עם חומרת הנכות מ להם שאין"ל צה נכי

ללא חברים עולה במעבר מנכות קלה נכי צה"ל וז אח 59-46גיל בקרב הנכים קשה. בקבוצת  24%-לו

 קרבבחברים זהה  להם שאין מי+ אחוז 60 הגיל משתנה בקרב הנכים קשה. בקבוצת אינו הואו ,לבינונית

 . (33)תרשים  ;(30%( ואילו בקרב הנכים בינוני הוא גבוה יותר )22%והנכים קשה )הנכים קל 

 וגיל נכות חומרת לפי, בטלפון מדברים או נפגשים הם תםשא   חברים להם שאין: נכי צה"ל 33 תרשים
 )באחוזים(

 

 .מהנשים 6% לעומת חברים להם שאין דיווחו מהגברים 20% - מגדר

 כללהגברים במ %91 לעומת חברים יש"ל צה נכיהגברים מ %80-ל - האוכלוסייה כללל השוואה

 עם. האוכלוסייה כלל בקרב וגם"ל צה נכי בקרב גם החברתי המצב על השפעה יש לגיל 24.האוכלוסייה

 גיל קבוצת בכל יותר חמור המצב"ל צה נכי בקרב אולם. חברים להם איןש מי לש חלקם עולה בגיל העלייה

  .(34)תרשים 
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 ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,בטלפון מדברים או נפגשים הם תםשא   חברים להם שאין הגברים: 34 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל

 

 עם החברים  הקשר תדירות

שיש להם חברים(.  מיכלל האוכלוסייה )מתוך שב תדירותלבקרב נכי צה"ל  דומה חברים עם הקשר תדירות

 .בשבוע פעם לפחות םִאת מדברים או נפגשיםיש להם חברים שמקרב נכי צה"ל  82%

, פחות מאשר נכי צה"ל בתדירות גבוהה ,עם חברים קשרב נמצאים נפשית פגיעהנכי צה"ל עם  - פגיעה סוג

 חבריהם עם מדברים או נפגשים אחרת פגיעה ללא נפשית פגיעה עם"ל צה נכימ 73%. ללא פגיעה נפשית

 .נפשיות פגיעות להם שאין הנכים בקרב 84% לעומת בחודש פעםלפחות 

עם  קשרה תדירותלדומה נכי צה"ל גברים דירות הקשר עם חברים בקרב ת - כלל האוכלוסייהל השוואה

מקרב נכי צה"ל נפגשים או  89% :(לל האוכלוסייה )מתוך אלו שיש להם חבריםכקרב גברים בחברים ב

יש  בקרב נכי צה"ל קרב כלל האוכלוסייה. לגילמ 91%מדברים עם חבריהם לפחות פעם בשבוע לעומת 

 על הגיל בהשפעת משמעותי הבדל אין 64-55 הגיל קבוצת עד: בכלל האוכלוסייהאשר השפעה שונה מ

 ,עם חבריהם חריפה "לצה נכי של המפגשים בתדירות ירידהה ומעלה זה מגיל אולם ,מפגשיםה תדירות

"ל צה מנכי 15% :+75 הגיל בקבוצת. הירידה מגיעה לשיאה יותר מתונההיא  האוכלוסייה בכלל ואילו

 .(35)תרשים  בחודש מפעם פחות של מפגשים תדירות על מדווחים האוכלוסייה בכלל 7% לעומת
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 וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,בחודש מפעם נמוכה בתדירות חברים עם שנפגשים הגברים: 35 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה

 

 רצון מהקשר עם חברים  שביעות

 שאין נפשיתה פגיעהה בעלי בקרב. חברים עם שלהם מהקשר מרוציםד או ומנכי צה"ל מרוצים מא 98%

 99% לעומת( נפשית שאינה אחרת ופגיעה נפשיתה פגיעהה מבעלי 93%) מרוצים 96% – נוספת פגיעה להם

 מאנשי 5%+: 75 הגיל בקבוצת למעט ,הרצון שביעות על השפעה אין לגיל. נפשית שאינה פגיעהה מבעלי

 .האחרות הגיל בקבוצות 2%-כ לעומת מהקשר מרוצים לא דומא שהם או מרוצים אינם זו קבוצה

 "לבדיות" 

 מי קרבב 19% לעומת חברים אין מהם 26%-ל :חברים עם הקשר מבחינת חמור" יים"לבדה של מצבם

 ".יים"לבד שאינם

 בדידות תחושת. ד

  .(פעםל מפעם או קרובות)לעתים  בדידות מתחושת סובלים"ל צה נכימ 38%

אין הבדלים כמעט בין קבוצות הגיל באשר לתחושת : אין השפעה מובהקת על תחושת הבדידות לגיל - גיל

ההבדלים אינם  ךעל בדידות, א( 35%מהמבוגרים )( 39%)הצעירים מדווחים יותר שהבדידות. מפתיע 

  מובהקים.

מבעלי  75% :סובלים הרבה יותר מבדידות מאשר נכים ללא פגיעה נפשית נפשיות פגיעות בעלי - פגיעה סוג

בקרב  30%על בדידות לעומת  מדווחיםעם פגיעות נוספות(  הןפגיעות נוספות ו בלי הןנפשיות )הפגיעות ה

 בקבוצה זו.  תדוחק בעיהמצביע על  והוא ,הנכים ללא פגיעות נפשיות. זהו פער עצום

פחות משפיעה גם היא על תחושת הבדידות. נכים קל מדווחים על בדידות הנכות  חומרת - נכות חומרת

 בקרב הנכים בינוני. 48%-בקרב הנכים קשה ו 43%בקרב הנכים קל,  32%מנכים קשה ובינוני: 

 , אך תוצאה זו אינה מובהקת. 37%לעומת  46%: מגבריםיותר נשים מדווחות על בדידות  - מגדר
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הרמה  בהבולטת כלל האוכלוסייה היא בקרב הגברים בלבד. לההשוואה  - כלל האוכלוסייהל השוואה

למצב  בניגוד 25(.%25) האוכלוסייה כללבאשר מ יותר( %37)הגבוהה של תחושת בדידות בקרב נכי צה"ל 

 מגיעה אינה היא גיל קבוצת שוםב אולםעם הגיל,  עולה האוכלוסייה בכללתחושת הבדידות בקרב נכי צה"ל, 

 .(36)תרשים  נכי צה"ל בקרב הבדידות לתחושת

 וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,פעםל מפעם או קרובות לעתים בדידות שחשים הגברים: 36 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה

 

 לסמוך מי על אין או יש. ה

 .תמיכה רשת של בקיומה ואמונה בסיסי ביטחון תחושתאו העדרה של  קיומה על מלמדת זה בעניין השאלה

 מי על להם שאין מרגישים 17%; מצוקה או משבר בשעת לסמוך מי על להם שיש מרגישים"ל צה מנכי 83%

 .לסמוך

 קרבמ מאשר םקרביותר מ רבים .מרגישים פחות תחושת ביטחון נפשיות פגיעותעם  צה"ל נכי - פגיעה סוג

נפשית הפגיעה הבעלי מ 24%: בשעת משבר חשים שאין להם על מי לסמוך נפשית פגיעה להם שאין"ל צה כינ

בעלי פגיעות שאינן  צה"ל נכימ 15%בעלי פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית לעומת מ 30%בלבד, 

 . משבר שעתין להם על מי לסמוך בחשים שא נפשיות

אין על מי לסמוך בשעת ש העל תחוש, בהתאמה( 12%לעומת  17%)גברים מדווחים יותר מנשים  - מגדר

 משבר, אך הבדל זה איננו מובהק. 

 ,משבר בשעת לסמוך מי על להם שאין מרגישים"ל צה נכיהגברים מ 17% - האוכלוסייה כללל השוואה

 תחושהה על הדיווח האוכלוסייה כלל בקרב %9.26 – האוכלוסייה כללגברים ב קרבב מהנתון כפול כמעט

"ל צה נכי בקרב. יציבות יש ומעלה זה ומגיל ,64-55 הגיל קבוצת עד ,הגיל עם עולה לסמוך מי על שאין

                                                   
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי סקרתוך מעיבודים  25
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי סקרתוך מעיבודים  26
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 חריפה הגיל השפעת גם אולם, גיל בכל האוכלוסייה כלל בקרב גבוה לסמוך מי על איןש התחושה על הדיווח

 . (37)תרשים  וממשיכה לעלות עם ההזדקנות האוכלוסייה כללבמ

 וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,משבר בשעת לסמו  מי על שאין חשיםה הגברים: 37 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה

 

 "לבדיות"

 תחושת על יותר מדווחים( משפחה בני עם לא בכלל או מעט ונפגשים לבד)גרים  "לבדיות" במצב"ל צה נכי 

 ".יות"לבד במצב שאינם אלו בקרב 16% לעומת מהם 37%: "לסמוך מי על אין"

 עוד קיימת הנואינ בעבר תהישהי תמיכה. ו

אלא גם בשינויים בסביבה התומכת.  כךוהזדקנות אינם קשורים רק ב גילתוצאה של  שהםמהשינויים  חלק

 הוא וכגון הזדקנותשונות  שתמך ועזר בעבר אינו יכול לעשות זאת יותר מסיבות משפחה בןשייתכנו מצבים 

( או שינויים גאוגרפיים )עזיבה של ילדים ומהרבה )פרדה או גירושין, ריב וכדעצמו או מותו, שינוי ביחסי הִק 

 להיות שהסתדר בעבר צה"ל נכהל גרוםכאלה עשויים ל מצביםאת הבית או מעבר למקום מגורים מרוחק(. 

 לתמיכה נוספת.כיום  זקוק

 75%, כך שדיווחו מיתוך מ. זאת עושהוכעת אינו  בעבר םשעזר לה משפחה בןמנכי צה"ל דיווחו שהיה  15%

 .מקבלים שהם העזרה או התמיכה בהיקף משמעותית ירידה החל כך עקבש דיווחו

משפחה  בן הדיווחו שהי 44-20מקבוצת הגיל  18%המדווחים על מצב זה יורד עם העלייה בגיל:  אחוז - גיל

מבני  6%-ו 74-65-מבני ה 12%; 64-55-מבני ה 15%וכן  54-45-מבני ה 15%שעזר להם וכעת אינו עוזר עוד; 

 ומעלה.  75-ה

בעיקר  מדובר 44-20הגיל  משפחה שסייע בעבר. בקבוצותה בן זהותלהבדל בין קבוצות הגיל באשר  יש

מדובר  עדיין 54-45מהמקרים(, אך גם אחים ואחיות ולפעמים גם בני זוג. בקבוצת הגיל  66%הורים )ב

 שתמכו(. בקבוצה זו מופיעים גם ילדים 27%( וגם אחים ואחיות )35%הורים שהיו התומכים העיקריים )ב

 (. 19%( ובני זוג )18%וכעת אינם עוזרים עוד )
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ההורים נעלמים כמי שעזרו ותמכו וכעת אינם עושים  – 74-65-ו 64-55 בקבוצות הגילים – בגיל יההעלי עם

קודם  זאת עוד, וכן יורד מקומם של אחים ואחיות. הסיבה היא שההורים הפסיקו לעזור כבר שנים רבות

וכעת אינם עושים ( כמי שעזרו 74-65-ה בנימ 61%-ו 64-55-הבני מ 48%. מי שמופיע בעיקר הם הילדים )לכן

 (. 74-65-ה בקרב בני 17%-ו 64-55 -ה בקרב בני 23%זאת עוד וכן בני זוג )

 (. 25%) וילדים( 64%) זוג בני בעיקרזאת יותר הם  יםעוש םואינ בעבר והמשפחה שסייע ניב+ 75-הבני  בקרב

גם הסיבות להפסקת הסיוע או התמיכה שונות בין קבוצות הגיל. בקרב הצעירים הסיבות העיקריות הן 

 בן( והידרדרות במצבו הבריאותי או התפקודי של צה"ל המשפחה או של נכה בןשינוי מקום מגורים )של 

+ הסיבות 75-הבקרב בני , זאת לעומתמופיעה כסיבה.  אינהכמעט  התומך המשפחה בןהמשפחה. פטירה של 

 .(38)תרשים  הבריאותי במצבו הידרדרות אוהמשפחה  בן של פטירתוהעיקריות הן 

על בן משפחה שעזר להם ואינו עושה זאת עוד  המדווחיםנפשיות אחוז הפגיעות הבעלי  בקרב - פגיעה סוג

מבעלי פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה  25%-שיש להם פגיעה נפשית בלבד ו צה"ל מנכי 21%: גבוה יותר

 .כך על דיווחו 13% נפשיות פגיעות ללא צה"ל נכי בקרב ואילו, זה מצב עלנפשית דיווחו 

 ותהנכ מבעלי 19% לעומת משפחה בן של התמיכה הפסקת על דיווחו 11% קל הנכים בקרב - נכות חומרת

 זולתב נעזרים ההגבוה בחומרה צה"ל שנכי היא כךל הסיבה כי נראה. קשהה ותהנכ מבעלי 24%-ו תבינוניה

 .מאחרים יותר

 )באחוזים( גיל לפי ,משפחה בן ידי-על"ל צה לנכי הסיוע להפסקת הסיבות: 38 תרשים
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 מהחיים רצון שביעות 4.7

 ד מהחיים. ומנכי צה"ל מרגישים שהם מרוצים או מרוצים מא 80%

יותר רצון  שבעיה בגיל. המבוגרים ימידת שביעות הרצון של נכי צה"ל מהחיים עולה עם העלי - גיל

 . (30)לוח  +75-ה בנימ 15%מהצעירים אינם מרוצים מהחיים לעומת  20%מהצעירים. 

 ( באחוזים) גיל לפי, חייםהמ ל"צה נכי של הרצון שביעות מידת : 30 לוח

 "כסה גיל
 מאוד/מרוצים מרוצים
 מהחיים

 לא/בכלל  כך כל לא
 מהחיים מרוצים

 20.2 79.8 100 "כסה
20–44 100 79.8 20.2 
45–54 100 77.3 22.7 
55–64 100 79.0 21.0 
65–74 100 82.8 17.2 
75+ 100 85.4 14.6 

 

 צה"ל מנכי 53%כלל נכי צה"ל. מפחות להם פגיעה נפשית שבעי רצון מהחיים  ישנכי צה"ל ש - פגיעה סוג

 נכים ללא פגיעה נפשית. מה 13%להם פגיעה נפשית דיווחו שאינם מרוצים מהחיים לעומת  ישש

נכים מהנכות יש השפעה על מידת שביעות הרצון מהחיים. נכים קל מדווחים יותר  לחומרת - נכות חומרת

החיים מרוצים מ אינםאינם מרוצים או כלל  16%. בקרב הנכים קל על שביעות רצון מהחיים בינוני או קשה

 נכים בינוני או קשה.הבקרב  26%לעומת 

 מובהק סטטיסטית.  ומהגברים. הבדל זה אינ 20%מהנשים אינן מרוצות מהחיים לעומת  23% - מגדר

. 27כלל האוכלוסייהגברים ב מאשר מהחייםשבעי רצון  פחותכי צה"ל נגברים  - האוכלוסייה כללל השוואה

שביעות הרצון מהחיים : כלל האוכלוסייהאשר בהשפעת הגיל בקרב נכי צה"ל הפוכה מ כימעניין לראות 

נכי צה"ל אינה  בקרב, אך השפעת הגיל פוחתתעם העלייה בגיל, ואילו בכלל האוכלוסייה היא  עולה בקרבם

במידת שביעות הרצון מהחיים בין נכי צה"ל לכלל האוכלוסייה מצטמצמים  הפעריםמובהקת סטטיסטית. 

 .   (39)תרשים  + מסתמנת התלכדות לשיעור דומה75-ה ה בגיל, כך שבקרב בניים העליע

                                                   
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי מסקר נתונים 27
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 וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,מהחיים כללית רצון שביעות על שמדווחים הגברים: 39 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה

 

 "לבדיות"

" יותמנכי צה"ל במצב "לבד 43%. זהאלו שאינם במצב מנכי צה"ל במצב "לבדיות" מרוצים מהחיים פחות 

 ".יותמאלו שאינם במצב "לבד 19%מרוצים לעומת  אינםאינם מרוצים מהחיים או בכלל 

 כלכליה מצבהמ רצון שביעות. א

 בם הכלכלי. ד ממצום מאמנכי צה"ל מרוצים או מרוצי אחוזים שמונים80%

 אינם 44-20בקבוצת הגיל  50%מידת שביעות הרצון מהמצב הכלכלי משתפרת עם העלייה בגיל.  - גיל

 . (31)לוח  +75-ה יאבקרב גיל 21%מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 

 (באחוזים) גיל לפי, הכלכלי ממצבם ל"צה נכי של הרצון שביעות מידת: 31 לוח

 "כסה גיל
  מאוד מרוצים/מרוצים
 הכלכלי ממצבם

 מרוצים לא בכלל/מרוצים כך כל לא
 הכלכלי ממצבם

 41.0 59.0 100 "כסה
20–44 100 49.6 50.4 
45–54 100 57.5 42.5 
55–64 100 60.4 39.6 
65–74 100 69.3 30.7 

75+ 100 79.3 20.7 

 

 צה"ל מנכי 58%. הנכים כלל מאשרנכי צה"ל עם פגיעה נפשית מרוצים פחות ממצבם הכלכלי  - פגיעה סוג

 מהנכים ללא פגיעות נפשיות. 37%רוצים ממצבם הכלכלי לעומת מ אינם נפשית פגיעה להם ישש

. גבריםמ 40%מרוצות לעומת  אינןמהנשים  56%פחות ממצבן הכלכלי מאשר גברים. מרוצות נשים  - מגדר

 הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית. 
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תופעה זו קיימת עם העלייה בגיל.  יורדחוסר שביעות הרצון מהמצב הכלכלי  - האוכלוסייה כללל השוואה

נכי צה"ל. שיעור המדווחים על חוסר שביעות רצון גברים בקרב  הןו 28קרב גברים בכלל האוכלוסייהב הן

כלל האוכלוסייה בשיעור הומעלה  65ממצבם הכלכלי דומה בקרב נכי צה"ל ובקרב כלל האוכלוסייה. בגיל 

 . (40)תרשים  נכי צה"ל בקרב מהשיעור גבוהעל חוסר שביעות רצון מהמצב הכלכלי  יםמדווחה של

 נכי בקרב, גיל לפי ,הכלכלי ממצבם לא בכלל או כ  כל מרוצים םאינש מדווחיםה הגברים: 40 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל ל"צה

 

 פעילות פנאי ותרבות 4.8

 הםפעילויות הפנאי ש ןה המ ,התרבות של נכי צה"ל תדפוסי צריכ מההן פעילויות הפנאי ו הבחלק זה נבחן מ

 צרכים נוספים בתחום הפנאי.  להם ישמעוניינים בהן ואם 

 ביקורים בבית הלוחם .א

  מנכי צה"ל דיווחו שהם מבקרים בבית הלוחם. 23%

 +(60 ואה המבקרים מסך 30%-כשל  גילם) הלוחם בבית לבקר יותר נוטה יותר המבוגרת האוכלוסייה - גיל

 .(32)לוח 

 )באחוזים( גיל לפי ,הלוחם בבית שמבקרים ל"צה נכי: 32 לוח
 הלוחם בבית מבקרים לא הלוחם בבית מבקרים גיל כ"סה

 77.1 22.9 "כסה 100
100 20–44 20.9 79.1 
100 45–54 19.4 80.6 
100 55–64 23.9 76.1 
100 65–75 29.1 70.9 
100 75+ 27.6 72.4 
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מבקרים בבית הלוחם: . צה"ל כלל נכימפחות  בבית הלוחם פגיעה נפשית מבקרים עםנכי צה"ל  - פגיעה סוג

מהנכים שלהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית;  17% בלבד; מהנכים שלהם פגיעה נפשית 15%

 אין להם פגיעות נפשיות. שמהנכים  25%-ו

שיעור  גם עולה, עולה ככל שהחומרה: בבית הלוחם משפיעה על הביקורים הנכות חומרתגם  - חומרת נכות

 .      (41)תרשים  המבקרים

 )באחוזים( וגיל נכות חומרת לפי, הלוחם בבית שמבקרים"ל צה נכי: 41 תרשים

 

מהנשים, אך ההבדל בין הגברים  19%מהגברים מבקרים בבית הלוחם לעומת  23%מקרב נכי צה"ל  - מגדר

 לנשים אינו מובהק סטטיסטית. 

   הלוחם בבית הביקורים תדירות

זאת לפחות  עושים בבית הלוחם מבקריםהמעל מחצית  .נכי צה"ל נוטים לבקר בבית הלוחם בתדירות גבוהה

 פעם בשבוע. 

משפיעה על תדירות הביקורים. ככל שעולה דרגת החומרה, כך שיעור הנכות  חומרת - חומרת נכות

 . יותר המבוגרים בגילים בעיקרהמבקרים בתדירות גבוהה עולה, 

 מנכי 34%. צה"ל נכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית מבקרים בתדירות נמוכה בהשוואה לכלל נכי - פגיעה סוג

 58%-שלהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית; ו צה"ל מנכי 51%ת; ם פגיעה נפשילה ישש צה"ל

    אין להם פגיעות נפשיות. שמהנכים 

 ( שמבקרים בבית הלוחם שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד מהביקורים.     98%כמעט כל נכי צה"ל )

כי הסיבה  עולה ךכמנכי צה"ל אינם מבקרים כלל בבית הלוחם. כאשר בוחנים את הסיבות ל 70%מעל 

 ושל סיבה זו עולה ככל שגיל המנכי צה"ל ציינו סיבה זו(. שכיחות 40%ה ביותר היא בעיות בריאות )השכיח

 . (42)תרשים  העול צה"ל הנכ של
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 לפי גיל )באחוזים( ,הלוחם בבית מבקרים לאמדוע : 42 תרשים

 

 פעילויות בשעות הפנאי  .ב

אינם משתתפים כלל בפעילויות פנאי ותרבות. פעילויות אלה כוללות יציאה למקומות  14%מנכי צה"ל 

 מופעים, הצגות וסרטים.    ובהםפתוחים כגון פארקים או חוף ים או ביקורים במוסדות תרבות בקהילה, 

 םאינש דיווחומבוטל  ת הפנאי של נכי צה"ל לפי תחומים, עולה כי שיעור לאיופעילו אתכאשר בוחנים 

 ת: יובפעילו משתתפים

 82% אינם מבקרים במרכזים קהילתיים.  

 61% ומוזאונים ותיאינם מבקרים במוסדות תרבות בקהילה, כגון ספר.   

 51%  רועי ספורטיבפעילויות שעות פנאי, כגון סרטים וא משתתפיםאינם.    

 37% רועים חברתיים, כגון מופעים, הצגות ותערוכותיאינם הולכים לא. 

 24%  טבע. ה חיקואינם יוצאים למקומות פתוחים בקהילה כגון פארקים, חוף ים 

בפעילויות הפנאי )בעיקר יציאה למקומות  להשתתף מהצעירההאוכלוסייה המבוגרת נוטה פחות  - גיל

 . (33)לוח  ביקור במרכזים קהילתייםמ חוץפתוחים(, 

 )באחוזים( גיל לפי ,שונות פנאי בפעילויות משתתפים שאינם ל"צה נכי: 33 לוח

 גיל

 ביקור
 מרכזב

 קהילתי 

 ביקור
מוסדות ב

 בות,תר
 וןכגון מוזא

פעילויות 
שעות פנאי, ב

 כגון סרטים

  השתתפות
רועים יאב

 חברתיים, 
 כגון מופעים

 יציאה
למקומות 
 פתוחים,

 כגון פארקים
 23.8 36.6 51.2 60.5 81.5 "כסה
20–44 84.2 58.2 35.2 37.2 12.7 
45–54 86.6 59.4 46.6 37.9 18.0 
55–64 81.1 63.1 61.0 35.7 27.0 
65–74 72.4 55.2 61.2 29.8 35.7 
75+ 73 68.7 70.7 45.8 49.1 
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, פחות בפעילויות הפנאי בהשוואה לכלל נכי צה"ל משתתפיםנכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית  - פגיעה סוגי

 31%לעומת לאירועים חברתיים כלל הולכים  אינם 66%) רועים חברתייםיפחות לא הולכים, הם הלדוגמ

בקרב  47%לעומת יוצאים לסרטים  אינם 70%צאים פחות לסרטים )ו, י(נכי צה"ל ללא פגיעה נפשיתבקרב 

לעומת מבקרים במוסדות תרבות  אינם 83%ת )שית(, מבקרים פחות במוסדות תרבוללא פגיעה נפ"ל צה נכי

מות פתוחים, כגון פארקים, חוף הים וטיולים נפשית( ויוצאים פחות למקוללא פגיעה "ל צה נכי בקרב 57%

 ללא פגיעה נפשית(.  ל"צה נכיבקרב  ,21%לעומת יוצאים למקומות פתוחים  אינם 43%בע )בחיק הט

, כך שיעור גוברת משפיעה על פעילות הפנאי של נכי צה"ל. ככל שהחומרההנכות  חומרת גם - חומרת נכות

בולט בעיקר בביקורים במוסדות תרבות בקהילה, כגון  הדברהמשתתפים בפעילויות פנאי ותרבות יורד. 

 הים לחוף או לפארקים יציאה על הגיל השפעתפארקים או חוף הים.  למשל ,מקומות פתוחיםומוזאונים 

 .(43)תרשים  חומרה קבוצת כל בתוך בולטת

 וגיל נכות חומרת לפי, ים וחוף פארקים כגון, ציבוריים פתוחים למקומות שיוצאים"ל צה נכי: 43 תרשים
 )באחוזים(

 

ציינו כי ישנן פעילויות פנאי שהם מעוניינים לעסוק בהן. כאשר בוחנים באילו  20%נכי צה"ל תוך כלל מ

רועים חברתיים, כגון הצגות, ידיווחו על ביקור בא 53%פעילויות עיקריות היו מעוניינים להשתתף, עולה כי 

 טבע.    וחיק ה ים פיחועל יציאה למקומות פתוחים, כגון פארקים,  41%-תערוכות וסרטים ו

 יציאה לנופש .ג

מנכי  35%לינה מחוץ לבית.  שכללטיול בארץ ללנופש או  הסקר שלפניבשנה  יצאו 65% מקרב נכי צה"ל

 רץ עם לינה. טיול באללנופש או  הסקר שלפניצה"ל לא יצאו בשנה 

ומעל , לנופש בארץ הסקר שלפניקבוצות הגיל הצעירות יותר לא יצאו בשנה ב החבריםכשליש מ - גיל

 . (34)לוח  +75קבוצת הגיל ב החבריםלמחצית מ
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 )באחוזים( גיל לפי ,בארץ לנופש הסקר שלפני בשנה שיצאו ל"צה נכי: 34 לוח
 לנופש יצאו לא לנופש יצאו "כסה גיל

 34.6 65.4 100 "כסה
20–44 100 67.4 32.6 
45–54 100 70.6 29.4 
55–64 100 64.8 35.2 
65–75 100 66.2 33.8 
75+ 100 45.1 54.9 

 

מנכי צה"ל שאין להם  33% מכלל נכי צה"ל. פחות יוצאים לנופש נפשית פגיעהנכי צה"ל שלהם  - פגיעה סוג

שלהם  צה"ל מנכי 41%-ו פגיעה נפשיתרק שלהם  צה"ל מנכי 47%לעומת  לא יצאו לנופש פגיעות נפשיות

  . פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית

 לא נמצאו הבדלים בשיעור נכי צה"ל שאינם יוצאים לנופש לפי רמת הנכות שלהם.     - נכות חומרת

 לנופש בארץ.   הסקר שלפניכשליש מהגברים ומהנשים לא יצאו בשנה  - מגדר

מנכי  35%: הגברים בכלל האוכלוסייה ממצבנכי צה"ל טוב  גברים מצבם של - האוכלוסייה כללל השוואה

בקרב נכי צה"ל  היציאה לנופש-אי שיעורי 29.בקרב כלל האוכלוסייה %47לנופש לעומת  יוצאים אינםצה"ל 

נמוכים יותר בכל הגילים. כאשר בוחנים את התופעה לפי גיל עולה כי בקרב נכי צה"ל והאוכלוסייה הכללית 

 .  (44)תרשים  שאינם יוצאים לנופש גדל מיעולה, שיעור הגיל ככל ש: מגמה דומה יש

 וכלל ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,לינה הכולל בארץ טיול או לנופש יוצאים אינםש הגברים: 44 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה
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 אינטרנטבשימוש במחשב ו. ד

 במחשב שימוש

 מבוגרים. מהכשלושה רבעים מנכי צה"ל משתמשים במחשב. כצפוי, הצעירים משתמשים יותר 

 )באחוזים( גיל לפי ,הריאיון שלפני החודשים בשלושת במחשב שהשתמשו ל"צה נכי: 35 לוח
 במחשב השתמשו לא במחשב השתמשו "כסה גיל
 24.7 75.3 100 "כסה
20–44 100 93.3 6.7 
45–54 100 77.8 22.2 
55–64 100 71.2 28.8 
65–74 100 60.9 39.1 
75+ 100 37.8 62.2 

 

 משתמשים 54%: צה"ל מכלל נכי פחות משתמשים במחשב נפשית פגיעהצה"ל שלהם  נכי - פגיעה סוג

שלהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית  צה"ל מנכי 66% ,שלהם פגיעה נפשית צה"ל מנכיבמחשב 

 פגיעות נפשיות.  להם שאין  צה"ל מנכי 79%-ו

 "ל.צה נכי של הנכות רמת לפי במחשב השימוש בהיקף הבדלים נמצאו לא - נכות חומרת

 .    בהתאמה ,75%לעומת  84% :משתמשות מעט יותר מגברים במחשב נשים - מגדר

כלל אשר גברים ביותר מ מעטנכי צה"ל משתמשים במחשב גברים  - האוכלוסייה לכלל השוואה

 . (45)תרשים  , בכל קבוצות הגיל30האוכלוסייה

 ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ,הריאיון שלפני החודשים בשלושת במחשב שהשתמשו הגברים: 45 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל
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 באינטרנט  שימוש

( 96%במחשב ) שמשתמשיםכאשר בוחנים את היקף השימוש באינטרנט עולה כי כמעט כל נכי צה"ל 

 . (36)לוח  יה בגיליכמעט אינו משתנה עם העל באינטרנטמשתמשים באינטרנט לצרכים שונים. השימוש 

 )באחוזים( גיל לפי ,ןאיויהר שלפני החודשים בשלושת באינטרנט שהשתמשו ל"צה נכי: 36 לוח
 באינטרנטהשתמשו  לא באינטרנט השתמשו "כסה גיל
 3.8 96.2 100 "כסה
20–44 100 99.0 1.0 
45–54 100 97.1 2.9 
55–64 100 93.4 6.6 
65–74 100 93.3 6.7 
75+ 100 90.8 9.2 

 

 צה"ל מנכי 92%צה"ל:  קצת פחות מכלל נכי במחשב משתמשים נפשית פגיעהצה"ל שלהם  נכי - פגיעה סוג

 פגיעות נפשיות.   להם מהנכים שאין 97%להם פגיעה נפשית השתמשו באינטרנט לעומת  ישש

 "ל.צה נכי של הנכות רמת לפי באינטרנט בשימוש הבדלים מצאונ לא - נכות חומרת

 אינו ההבדל אך, (בהתאמה, 96% לעומת 98%) מגברים יותר מעט אינטרנטב משתמשות נשים - מגדר

 .סטטיסטית מובהק

היא בקרב גברים בלבד. שיעור דומה  31האוכלוסייה כללל ההשוואה - האוכלוסייה לכלל השוואה

מכלל האוכלוסייה. כאשר בוחנים את היקף השימוש  95% לעומתמנכי צה"ל  96%באינטרנט:  יםמשתמש

. המצב כלל האוכלוסייהמיותר באינטרנט  בקבוצות הגיל הצעירות נכי צה"ל משתמשים כילפי גיל עולה 

 . (46)תרשים  בקבוצות הגיל המבוגרות יותר הפוך

                                                   
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2010 חברתי מסקר נתונים 31
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 ל"צה נכי בקרב, גיל לפי ן,איויהר שלפני החודשים בשלושת באינטרנט שהשתמשו הגברים: 46 תרשים
 )באחוזים( האוכלוסייה וכלל

 

 מגורים תנאי 4.9

המתגוררים בדירה שיש בה  צה"ל נכי שיעור :זה יוצג המצב הפיזי של הדירה שבה גרים נכי צה"ל בחלק

. וליקויים אלהטיפול ב-לאי ליקויים כלשהם, כגון סדקים בקירות, רטיבות וצנרת לקויה, והסיבה העיקרית

 לנכותם.   גרים הדירה שבה נכי צה"ל  להתאמת בקשר הראיונותתוצאות  יוצגוכמו כן 

 הדירה של הפיזי המצב .א

כי בדירתם יש ליקויים שהם מעוניינים לתקנם )כגון סדקים בקירות, רטיבות  מדווחיםמנכי צה"ל  30%-כ

 וצנרת לקויה(.    

כי יש בדירתם ליקויים )שהם מעוניינים לתקנם( יורד באופן ניכר בקבוצת הגיל  המצייניםאחוז הנכים  - גיל

ים. אחוז זה נותר שיש בדירתם ליקוי מציינים 44–20מהנכים בקבוצת הגיל הצעירה  31%+. 75המבוגרת 

-רד באופן חד לויהוא + 75גילאי אצל (, ואילו 29%) 64–45ברמה דומה גם בקבוצות הגיל המבוגרות יותר 

 .  (37)לוח  18%

 )באחוזים( לפי גיל ,לתיקון ליקויים בדירתם שיש שציינו"ל צה נכי: 37 לוח
 אין בדירה ליקויים ליקויים יש בדירה  סה"כ גיל

 71.3 28.7 100 סה"כ
20–44 100 31.4 68.6 
45–54 100 29.7 70.3 
55–64 100 29.3 70.7 
65–74 100 26.0 74.0 
75+ 100 17.9 82.1 
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שיש בדירתם ליקויים )שהם מעוניינים  יםדווחמנכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת  - פגיעה סוג

 46%: נפשית או פגיעה אחרת שאינה נפשית רק פגיעהלהם  שישלתקנם( בשיעורים גבוהים בהשוואה לנכים 

, לעומת כאלושיש בדירתם ליקויים  מדווחיםלהם פגיעה נפשית ופגיעה אחרת שאינה נפשית  ישש צה"ל מנכי

 שאין להם פגיעות נפשיות.    צה"ל מנכי 27%-פגיעה נפשית בלבד ו להם שיש צה"ל מנכי 30%

שיש בדירתם ליקויים )שהם מעוניינים  המדווחים "לצה חומרת הנכות משפיעה על אחוז נכי - נכות חומרת

עם נכות  צה"ל נכימ( 26%)בשיעורים נמוכים יותר על ליקויים  מדווחיםעם נכות קלה  צה"ל נכי(: לתקנם

 .  (34%) וקשה( 32%) בינונית

 34%גברים )מהלתקנם( בשיעורים גבוהים  ותמעוניינ ן)שה העל ליקויים בדיר מדווחותהנשים  - מגדר

 , בהתאמה(. ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית. 28%לעומת 

מספר סיבות לכך שהליקויים בדירתם אינם מטופלים כראוי. הסיבה השכיחה ביותר, הן  מעליםצה"ל  נכי

מנכי צה"ל ציינו  57%והן בקרב המבוגרים יותר, היא הקושי הכלכלי לממן את התיקון ) יםבקרב הצעיר

 סיבה זו(.     

 לנכות הדירה התאמת .ב

 ציינו כי דירתם אינם מותאמת לנכות שלהם.    12%נכי צה"ל  קרבמ

 מדווחים :כי דירתם אינה מתאימה לנכותם המדווחים צה"ל משמעותיים באחוז נכי גיל אין הבדלי - גיל

 . (38)לוח  +75בקבוצת הגיל  14% לעומת 44-20בקבוצת הגיל הצעירה  צה"ל מנכי 11%על כך 

 )באחוזים( לפי גיל ,לנכותם מתמותא אינה דירתםכי  המדווחים: נכי צה"ל 38 לוח

 הדירה מותאמת לנכות סה"כ גיל
 מתמותא ינההדירה א

 לנכות
 12.0 88.0 100 סה"כ

20–44 100 88.7 11.3 
45–54 100 86.9 13.1 
55–64 100 87.4 12.6 
65–74 100 91.2 8.8 
75+ 100 86.5 13.5 

 

מותאמת לנכותם  הכי דירתם אינ מדווחיםלהם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת יש נכי צה"ל ש - פגיעה סוג

 צה"ל מנכי 15%: רק פגיעה נפשית או פגיעה אחרת שאינה נפשית שלהם צה"ל נכימבשיעורים גבוהים 

שאין להם פגיעות נפשיות  צה"ל מנכי 12%, לעומת כך על יםדווחמשלהם פגיעה נפשית ופגיעה שאינה נפשית 

 מהנכים בעלי פגיעה נפשית בלבד. ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית.   8%-ו

התאמת הדירה -בשיעורים נמוכים יותר על אי מדווחיםעם חומרת נכות קלה  צה"ל נכי - נכות חומרת

התאמה, לעומת -על אי מדווחיםעם נכות קלה  צה"ל מנכי 9%עם נכות בינונית וקשה ) צה"ל נכימלנכותם 

 קשה(.  הנכות ה בעלימ 15%-בינונית והנכות ה בעלימ 17%
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 12%טיסטית )ההבדלים בין גברים לנשים בחוסר ההתאמה של הדירה לנכות אינם מובהקים סט - מגדר

 (. בהתאמה ,10%לעומת 

 הדירה בהתאמת סיוע

מותאמת לנכותם לא פנו לגוף כלשהו לקבל סיוע בהתאמת  אינהכי דירתם  המדווחים 71% – מנכי צה"ל

בקרב  70%-ו 44-20בקרב קבוצת הגיל  71%: הדירה. לא נמצאו הבדלים בהיקף הפניות לקבלת סיוע לפי גיל

 + לא פנו לקבלת סיוע. 75-הבני 

בקרב קבוצות הגיל : ה לקבלת סיוע בהתאמת הדירה משתנה לפי גיליפני-לציין כי הסיבה העיקרית לאי יש

ואילו ; שיעזור לפתור את בעיית ההתאמות אמון בגורם כלשהו-אי היאהסיבה השכיחה  75מתחת לגיל 

             לקבל סיוע. כדישניתן לפנות לגוף כלשהו  ידיעה-יא אהי+ 75הסיבה השכיחה בקבוצת הגיל 

 צרכים בלתי מסופקיםקבלת שירותים ו 4.10

. נוספת לעזרה וזקוקים עזרה מקבלים או לעזרה זקוקים"ל צה נכי בהםש תחומים מגוון סוקר זה פרק

 .שירותים בפיתוח צורך יש בהםש תחומים או להרחיב ניתןש שירותיםה תתמונ תא הציגל נועד הפרק

 ומתנדב חונך .א

 חונ 

 לפעילויותבין השאר  ,נפשית פגיעה בעלי"ל צה נכי ליווי הן בהן מסייע שהחונך העיקריות הפעילויות

 חונך בשירותי יםנעזר 28%להם פגיעה נפשית  שישמנכי צה"ל  .בבית סיועוכן  העבודה למקוםו חברתיות

 מעוניינים 20%בשירות של חונך,  יםנעזר אינםש נפשית פגיעה בעלי צה"ל נכימ. בעבר בשירותיו שנעזרו או

  .זה שירות לקבל

 בעליאין הבדל בולט בשיעור השימוש בשירותי חונך לפי קבוצות גיל, אולם ניתן לראות כי נכי צה"ל  - גיל

 74-65-ה בני בקרב 15%הצעירים ) צה"ל מאשר נכי זה בשירות פחות יםשתמשמ 65 גיל מעלפגיעה נפשית 

היו  גםצעירים  .שלהם השיקום בזמן נפוץ או קיים היה לא ותהשיר כי כנראה, +(75-הבני  בבקר 2%-ו

 .(+75-ה בנימ 8%לעומת  44-20-ה בנימ 24% – נפשיתה פגיעהה בעליבקרב )מעוניינים בו יותר ממבוגרים 

 57% :נפשהבקרב נפגעי  פי חומרת הנכות-הבדלים בולטים בשיעורי השימוש בחונך על יש - נכות חומרת

 יותר קשה שהנכות ככל. קלה נכות בדרגת 18%-ו בדרגת נכות בינונית 36% בו, משתמשים בדרגת נכות קשה

 יםשתמשמ שאינם מי בקרב ,אולםו .הגיל קבוצות לבכ ניכרת זו מגמה .בשירות השימוש שיעור עולה

 .ולקבל ברצון נכותה חומרת לפי בולטים הבדלים אין בשירות

 36%, ואולם. נפשיתה פגיעהה בעלי בקרב, מהגברים 28%-בשירותי חונך ו תשתמשוממהנשים  32% - מגדר

 ההבדל אינו מובהק סטטיסטית.  .מהגברים 19% לעומת זה בשירות צורךה על תצהירומ מהנשים

 מתנדב של ביקור

 אין מביקורים של מתנדב בביתם. בגלל המספר הקטן של משיבים בנושא יםנהנ"ל צה מנכי מאחוז פחות

  .ביקרו אצלם כבר שמתנדבים צה"ל נכי לע ניםונת ספקל אפשרות
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 . כזה בביקורמעוניינים  12%שלא ביקר אצלם מתנדב,  מי קרבמ

מעוניינים נפשית.  הנכים בעלי פגיעה נפשית מעוניינים יותר בביקורי מתנדב מנכים ללא פגיע - פגיעה סוג

להם פגיעה נפשית ופגיעה נוספת  ישש מימ 20% ,פגיעות נפשיות רק להם ישש מימ 25%בביקור מתנדב: 

 להם פגיעות שאינן נפשיות.  ישש מימ 10%-שאינה נפשית ו

, מעוניינים בביקור מתנדב 44-20-ה בנימ 11%הרצון בביקורים של מתנדב עולה בדרך כלל עם הגיל.  - גיל

מתנדב ב+. העלייה ברצון 75-המבני  19%-ו 74-65-המבני  15% ,64-55-המבני  9%, 54-45-ה מבני 15%

 .באוכלוסייה בקרב המבוגרים מוכרת גם בקרב כלל הזקנים

מהנכים קל מעוניינים  11%סיוע של מתנדב לפי חומרת הנכות. באין הבדלים מובהקים ברצון  - נכות חומרת

 מהנכים קשה. 13%-ו מהנכים בינוני 15%, בביקור של מתנדב

  מהגברים. 12%-מהנשים מעוניינות בביקור של מתנדב ו 19% - מגדר

 יםנעזר 28%מאחוז מנכי צה"ל נעזרים בשירותי מתנדב. בקרב נכי צה"ל בעלי פגיעה נפשית  פחותלסיכום, 

 חונך של שירות לקבל מעוניינים 20% ובשירותים אל יםאו נעזר משתמשים שאינם מי בקרבבשירותי חונך. 

מעוניינים בביקורים של מתנדב. מבוגרים מעוניינים בביקורים של  13%-ו נפשית(הפגיעה ה)מתוך בעלי 

מתנדב יותר מצעירים, ואילו צעירים מעוניינים בעזרה של חונך יותר ממבוגרים. עם העלייה בחומרת הנכות 

 במתנדב. ורךהצגובר הצורך בעזרה של חונך, אך לאו דווקא 

 רפואי וטיפול עזרה .ב

אלו  מרפאות .המחוז מרפאות הוא"ל צה לנכי מספק נכיםה שיקום אגףש העיקריים השירותים אחד

 אנשי עם ראיונותמ. המוכרת הפגיעה עקב שנגרמו בתנאי צה"ל, נכי של הרפואיים ובצרכים בבעיות מטפלות

 קופות שירותי לבין המחוז מרפאת יןבהאחריות  קתלחלו שרבק צה"ל נכי בקרב הבלבול להוע האגף

 :החולים

 קופות למרפאות ומתי המחוז למרפאת לפנות עליהם מתי יודעים שהם אמרו 80%"ל צה נכיתוך כלל מ

 .זאת יודעים שאינם ציינו 20%. החולים

 נפשיות.לא נמצא הבדל מובהק בנושא זה בין בעלי פגיעות נפשיות לבעלי פגיעות שאינן  - פגיעה סוג

כך עולה +(, ככל שהגיל 75בקבוצת הגיל המבוגרת )אשר מ חוץ: פי קבוצות גיל-הבדלים בולטים על יש - גיל

הצעירים יודעים פחות לאן עליהם לפנות.  ,לגשת. כלומרצה"ל  נכה על שאליה פוחת הבלבול אשר למרפאה

 17%; 54-45-ה בקרב בני 22%אינם יודעים לאיזו מרפאה עליהם לגשת;  44-20בקרב קבוצת הגיל  25%

 .לפנות עליהם לאן יודעים אינם 17%+ 75-ה בני בקרב; 74-65-ה בקרב בני 10%; 64-55-ה בקרב בני

צה"ל  מנכי 16%, ואולםבחומרה בינונית או קשה מרגישים שהם יודעים לאן לפנות.  צה"ל נכי - נכות חומרת

 מהנכים בינוני ציינו שאינם יודעים לאיזו מרפאה עליהם לפנות. בקרב הנכים קל 15%-קשה ו בדרגת נכות

 ציינו שאינם יודעים לאיזו מרפאה לפנות.  23% –
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סאות בגלל קיומם של שני גורמים מטפלים. יהם נופלים בין הכשמנכי צה"ל מרגישים  21%עולה כי  עוד

שקרה שקיבלו  יםציינמ 12%-בת לפנות אליה בבעיה רפואית ושהם מרגישים כי אין להם כתו יםציינמ 24%

מנכי צה"ל מרוצים  77%ל, ושר לטיפול בהם. בסך הכקהנחיות סותרות ממרפאת המחוז ומקופות החולים ב

 25%) בכלל אינם מרוצים או מרוצים כך כל לא 23% ;מקבלים שהם הרפואי מהטיפולד ואו מרוצים מא

 .המבוגרים(בקרב  16%בקרב הצעירים, 

מנכי צה"ל מרגישים שהם יודעים לאן  80%-הטיפול הרפואי והקשר עם מרפאות המחוז, כ נושאב, לסיכום

 קיבלו 12%-ו אליה לפנות כתובת להם שאין מרגישים 25%-כלפנות ומרוצים מהטיפול הרפואי בהם. 

-איו לטיפול בתוהכת לגבי ודאותוה-אי מידת כי עולה עוד. בהם הרפואי הטיפול לגבי סותרות הנחיות

 .הצעירים בקרב יותר רבות הרצון שביעות

 בבית ועזרה אישי טיפול .ג

 אישי טיפול

פוי כצ .םיו-םיוה פעולות שאראת  לבצעו לאכול, להתלבש, להתרחץ להם שעוזר  מטפל יש"ל צה מנכי 5%-ל

 ד.ומבוגרים מאים והנכים קש הם

-74-ה בקרב בני 5.6%-ל 44-20-ה בקרב בני 2.3%-מ – עם הגיל השיש להם מטפל עול צה"ל אחוז נכי - גיל

 יש מטפל.  21%-+ ל75-הבני  בקרב. 65

צה"ל  נכי בקרב. אחוז( מטפל )פחות מחצי ישקל ובינוני  צה"ל נכימד ונמוך מא שיעורל - נכות חומרת

 .ומעלה 60-ה בנימ 32%-ול ומטה 60-ה מבני 23%-ל: יותר גבוה מטפל להם שיש הנכים שיעור קשהבחומרה 

שירות זה. הצורך בשירות ל זקוקים הםמרגישים ש 10%מקרב נכי צה"ל שאין להם מטפל  - בשירות צור 

 74-65-הבקרב בני  12%-והצורך עולה ל ,אמרו שיש להם צורך בשירות 44-20-המבני  7%: עולה עם הגיל

 +. 75-ה בקרב בני 26%-ול

 קשה מהנכים 20%-ו בינוני מהנכים 15%, קל מהנכים 6%: בשירות עולה גם עם חומרת הנכות הצורך

 .מטפל של בשירות צורך להם שיש הרגישו

מהם מרגישים  77%שמקבלים את השירות עולה צורך לקבל תוספת של שעות מטפל.  צה"ל בקרב נכי גם

 צורך בשעות טיפול נוספות. 

בני ממקבלים סיוע בטיפול אישי גם  46%טיפול אישי,  עבורבתשלום בנכי צה"ל שמקבלים עזרה בקרב 

מקבלים  14%טיפול אישי, רק  עבורמשפחה. לעומת זאת, בקרב נכי צה"ל שאינם מקבלים עזרה בתשלום ב

, אשר מקבלת עזרה בתשלום בקבוצה זו תפקודי צורךעיד על לה כדי בכך יש סיוע בטיפול אישי מבני משפחה.

 . מספיק אינו בתשלום שהסיוע משום כנראהמשפחה,  גם בבניאולם נעזרת 

מנכי צה"ל זקוקים לעזרה נוספת בפעולות יומיומיות כגון רחצה, הלבשה וכד', מכל מקורות  12%ל ובסך הכ

. אחוז 22%: 75העזרה )בתשלום ולא בתשלום(. אחוז הזקוקים לעזרה נוספת גבוה במיוחד בקרב בני +
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בקרב בעלי נכות בינונית  11%בקרב בעלי נכות קלה,  5%ולה עם חומרת הנכות: הזקוקים לעזרה נוספת ע

 בקרב בעלי נכות קשה. 20%-ו

שמקבלים מימון,  צה"ל נכיתוך מ .נומקבלים סיוע במימו, יש להם מטפלש צה"ל מנכי 83% - במימון סיוע

שאין להם מטפל ומרגישים  מתוך אלו מהמוסד לביטוח לאומי. 13%-טחון וימקבלים סיוע ממשרד הב 86%

 פנו 10%. םלקבל בבקשה טחוןיהב למשרד פנו 32% רקשאינם מקבלים מימון,  מי אושהם זקוקים לשירות 

 .החולים לקופות בבקשה פנו 5%-ו לאומי לביטוח למוסד בבקשה

 בבית עזרה

 עזרהל הממוצע השעות מספרמשק הבית.  שלניקוי וניהול  לצורךבית בתשלום ב המנכי צה"ל יש עזר 34%-ל

 .לשבוע שעות 7.4 הוא ביתב

בקרב נכי צה"ל שלהם פגיעה נפשית או פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית, אחוז  - פגיעה סוג

 משתמשים בשירות זה.  36%. בקרב נכי צה"ל שאין להם פגיעה נפשית 22% הואהשימוש בשירות זה 

-המבני  36%משתמשים בשירות זה,  44-20-ה מבני 30%בית. בעם העלייה בגיל עולה השימוש בעזרה  - גיל

 +.75-המבני  54%-ו 74-65

 מהנכים קשה. 43%-מהנכים קל והנכים בינוני משתמשים בשירות ו 32% - נכות חומרת

זקוקים מרגישים שהם צריכים יותר שעות סיוע.  47%ית, בב עזרהמתוך אלו שיש להם  - בשירות צור 

 קשה. הנכות המבעלי  50%-בינונית והנכות המבעלי  54%קלה, הנכות המבעלי  43%לסיוע נוסף: 

 משפחה בנימ עזרה

 אישי  טיפול
)רחצה, אכילה, הלבשה וניידות  אישי בטיפולמבני משפחה  קבועה קבלים עזרהמ 16%נכי צה"ל תוך כלל מ

 בבית(. 

 מבני 13%בדל אינו מובהק. השל נכי צה"ל, אך ה םעולה עם העלייה בגיל נותניםבני משפחה ש סיועה - גיל

 ומעלה. 65-ה מבני 20%-ו 64-45-ה מבני 15%מקבלים סיוע מבני משפחה,  44-20-ה

מקבלים עזרה מבני  10%נכים קל הבני משפחה עולה עם חומרת הנכות. בקרב מהסיוע  - נכות חומרת

 נכים קשה.הבקרב  34%-נכים בינוני והבקרב  21%משפחה, 

 רפואי טיפול
החלפת ו כגון זריקות בטיפולים ,מנכי צה"ל עזרה מבני משפחה 12%קיבלו  הראיונות שלפניבחצי השנה 

 תחבושות. 

 10%הבדל אינו מובהק. השל נכי צה"ל, אך  םבני משפחה עולה עם העלייה בגילמהסיוע בטיפול רפואי  - גיל

 +.75-המבני  15%-מקבלים סיוע מבני משפחה וכ 54-20-מבני ה
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פגיעה המבעלי  13%-נפשיות קיבלו סיוע בטיפול רפואי מבני משפחה, והפגיעות המבעלי  6% - פגיעה סוג

 פגיעה שאינה נפשית.ם וגפגיעה נפשית  להם שיששאינה נפשית או 

בינונית הנכות המבעלי  16%קלה קיבלו סיוע בטיפול רפואי מבני משפחה, הנכות המבעלי  8% - נכות חומרת

 קשה. הנכות המבעלי  23%-ו

  הבית משק ניהול
 . הבית משק בניהולתם גר ִא  אינושמשפחה  מנכי צה"ל מקבלים סיוע מבן 15%

, 54-45-ה מבני 11%, מקבלים סיוע 44-20-המבני  19% :קבוצות הגיל לפינה תשמאחוז מקבלי הסיוע  - גיל

 +.75-ה מבני 23%-ו 74-65-ה מבני 14%, 64-55-ה מבני 11%

נפשית הפגיעה המקבלים סיוע; בקרב בעלי  19% פיזיתנפשית ללא פגיעה הפגיעה הבקרב בעלי  - פגיעה סוג

 מקבלים סיוע. 13%עלי פגיעות שאינן נפשיות מקבלים סיוע; ובקרב ב 26%ופגיעה נוספת שאינה נפשית 

מקבלים  20%בינונית הנכות המקבלים סיוע; בקרב בעלי  11%קלה  םנכותש"ל צה נכיבקרב  - נכות חומרת

 מקבלים סיוע.  22%קשה הנכות הסיוע; ובקרב בעלי 

מכל המקורות ' וכדקניות, בישול, ניקיון ב מנכי צה"ל זקוקים לעזרה נוספת בניהול משק הבית 34%

קלה זקוקים הנכות ה+ זקוקים לעזרה בניהול משק הבית. בעלי 75-ה מבני 41%: )בתשלום ולא בתשלום(

  , בהתאמה. 48%-ו 43%קשה זקוקים ליותר עזרה, הבינונית והנכות האולם בעלי  ,(27%פחות לעזרה נוספת )

 סיכום

ידי בני משפחה. -יש עזרה בטיפול אישי על 16%-טיפול אישי ול עבורמנכי צה"ל יש עזרה בתשלום ב 5%-ל

סיוע מבני משפחה בטיפולים רפואיים כגון החלפת תחבושות. אחוז הנכים שיש  מקבליםמנכי צה"ל  12%

מהנכים  10%מבוגרים. הקשה הנכות ה+ ובקרב בעלי 75-ה להם עזרה בתשלום גבוה בעיקר בקרב בני

 ם הגיל ועם חומרת הנכות. והצורך עולה ע ,מרגישים שהם זקוקים לשירות כזה

בקרב המבוגרים יותר ובקרב בעלי  ,מנכי צה"ל יש עזרה בניקיון וניהול משק הבית בתשלום. גם כאן לשליש

שמקבלים את השירות זקוקים  צה"ל שיש להם עזרה. כמחצית נכי "לצה קשה עולה אחוז נכיהנכות ה

משפחה שאינו גר  מקבלים סיוע בניהול משק הבית מבן צה"ל מנכי 15%ת בתחום זה. ולשעות סיוע נוספ

 תם. ִא 

 בניהול נוספת לעזרה זקוקים וכשליש יומיות-םיו בפעולות נוספת לעזרה זקוקים"ל צה מנכי 12% ולכה ךבס

 .הנכות חומרת ועם הגיל עם עולה נוספת לעזרה הזקוקים אחוז. הבית משק

 המשפחה על עומס .ד

ליווי וב יום-בחיי היוםצה"ל  לנכיסיוע ב השאר ביןהמשפחה מהווים מקור תמיכה וליווי,  בני, שראינו כפי

, לא נבדק באופן מקיף צה"ל נכיעם  רקלטיפולים או לסידורים. במסגרת המחקר, אשר התבסס על ריאיון 

 משפחה בניש במצבים הקורה ,עדרות מהעבודה של בני משפחהיעם זאת בדקנו ה העומס על בני המשפחה.
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 עדרותיה, כן על יתר. המשפחה בני על ואחרות כלכליות השלכות לה ישו מוגבלויות עם באנשים מטפלים

 .משלימים פורמליים בשירותים רוחסמ על להצביע יכולה לימודים או מעבודה

 בשלושת מלימודיו או מעבודתו עדרילה נאלץ משפחתם מבני מישהו כי דיווחו 18%"ל צה נכיכלל מ

 .וב הטיפול בגלל, הריאיון שלפני החודשים

 ,74-65-ה בקרב בני 14%ועד  44-20בקבוצת הגיל  21%-מ :הגיל עם פוחת התופעה היקף, טבעי באופן - גיל

גדול יותר בקבוצות  ,הורים בעיקר, . העומס על בני משפחה18%-ל +75-ה עולה שוב בקרב בני הוא לבא

 זה בשלב ;קנהיהזמאחר שזהו גיל הכניסה למצב הנכות. עם העלייה בגיל פוחת העומס, עד לגיל  ,הצעירות

  .של נכה צה"ל וילדי עלזוג וההעומס גדל שוב בגלל תופעות הזדקנות. עיקר העומס מוטל אז על בני 

עם  צה"ל ( או נכי28%פגיעה נפשית בלבד ) להם שיש צה"ל יותר בקרב נכי רחבהיקף התופעה  - פגיעה סוג

 (.15%שלהם פגיעה שאינה נפשית ) צה"ל ( לעומת נכי32%פגיעה נפשית ופגיעה נוספת שאינה נפשית )

עדר מעבודה או מלימודים גדל עם העלייה בחומרת ילה יםנאלצבני משפחה שאחוז המקרים  - נכות חומרת

 . 26% ובקרב הנכים קשה 24% בקרב הנכים בינוני, דיווחו על כך 13%הפגיעה. בקרב הנכים קל 

 םתמחל או םנכות בגלל כי יםדווחמ"ל צה מנכי 17%(, הריאיון שלפני החודשים תבשלוש רקלא ו) כללכ

 מבני מישהו כי יםציינמ 7%; שלו הלימודים או העבודה שעות את צמצם או שינה משפחתם מבני מישהו

 מקום ףהחליכי מישהו מבני משפחתם  מציינים 4%-ו; שלו הלימודים או העבודה את לגמרי עזב משפחתם

 .עבודה

 לפנות מי לא יש .ה

 גםטחון, ימי לפנות במשרד הב לאציינו שהם מרגישים כי יש להם  ושלושה אחוזים מנכי צה"ל שישים

 37%הם מרגישים צורך להתייעץ עם גורם פורמלי.  אםמצבם או במתעוררת בעיה הקשורה  אםבטלפון, 

 מקרב נכי צה"ל מרגישים כי אין להם כתובת כזו. 

 ת הגילואולם בקבוצ(. 64%-כ)טחון ימי לפנות במשרד הב לאסבורים שיש להם  64עד גיל  צה"ל נכי - גיל

 מרגישים שיש להם אל מי לפנות.  75מבני + 53%-ו 74-65מבני  58% :המבוגרות יותר תחושה זו פוחתת

 נכי ,טחון. כלומרימי לפנות במשרד הב לאעם העלייה בחומרת הנכות עולה התחושה שיש  - נכות חומרת

תכוף יותר עם המערכת. הקשר ה בשלאולי , חומרה קשה יותר מרגישים שיש להם כתובת דרגתב צה"ל

מרגישים כך ובקרב  71%בקרב הנכים בינוני  ואילו ,מי לפנות לאמרגישים שיש להם  57%בקרב הנכים קל 

 .73% – הנכים קשה

 .בנספח א 1אבמרוכז בלוח סיכום כללי של ממצאי פרק זה מופיע 
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  אוכלוסייה תחזיות - לעתיד כיוונים. 5

בטיפול האגף שזה אנו מפרטים את תוצאות תחזיות האוכלוסייה שערכנו לגבי אוכלוסיית נכי צה"ל  בפרק

 ההרכב את ,להעריך את היקף האוכלוסייה במטרה ות נערכוהתחזי .נכות ומעלה 20% בעלילשיקום נכים, 

 .האוכלוסייה להזדקנות ובהתאם המחקר תוצאות פיל הצרכי אתו הבאות בשניםהגילי שלה 

 הנוכחית באוכלוסייה תמותה: גורמים שני של תוצאה הם"ל צה נכי באוכלוסיית הצפויים השינויים

 אוכלוסיית לע בידינו שהיה הנתונים בסיס מתוך שבוח תמותה לע המידע. אליה חדשים של והצטרפותם

קבוצות באוכלוסייה. -והוא נאמד כשיעור מתוך אוכלוסיית נכי צה"ל לפי תת ,נכי צה"ל בהווה ובעבר

מבצע צבאי או התרחשות  ,ד בשינויים לא צפויים הנובעים ממלחמהוהצטרפותם של נכים חדשים תלויה מא

דווקא  לאוהצטרפות הנובעת  יש יהלע. נוסף מטפל בה האגףש הידוע באוכלוסיי אחרת שתביא לגידול לא

 עשויהשעל היקף המצטרפים הגדולה  ההשפעה. לנוכח ומהמחלות, תאונות וכדמ אלא ,מבצעית פעילותמ

ליוני  2006צפויים, ערכנו תחזית המתבססת על ממוצע של חמש השנים שבין יולי -לאירועים בלתילהיות 

מלחמת לבנון השנייה ומבצע עופרת יצוקה. תחזית זו מייצגת שילוב בין היקפי הצטרפות   תתקופ – 2011

 הנובעים מפעילויות מבצעיות לבין היקפי הצטרפות הנובעים מפעילות שוטפת.

 ליוני 2010 יולי שבין בתקופה שחושבו הצטרפות היקפי על המתבססת נוספת תחזית ערכנו השוואה לשם

 של הנתונים. מיוחדים אירועים ללא שוטפת מפעילות הנובעים הצטרפות היקפי המייצגת תקופה, 2011

 .התחזיות שתי בין העיקריים ההבדלים את נציין אולם, כאן מוצגים אינם זו תחזית

 העבודה שיטת 5.1

 :ומגבלות כלליות הנחות

 בכל שינוי ללא שארויי הבסיס בתקופת ההצטרפות והיקף התמותה ששיעורי בהנחה נערכה התחזית .1

 .הבסיס מתקופת מתרחקים שאנו ככל ופוחת הולך נכונה זו שהנחה הסיכוי. התחזית תקופת

 האוכלוסייה של הנכות שאחוזי הנחנו, נכות רמות בין מעבר על סטטיסטיים נתונים בידינו שאין כיוון .2

 .כאלה שינויים ישנם שבפועל ידוע כי אף, התחזית בתקופת שינוי ללא ישארוי

 לנו היו שלא מאחר אולם. טחוןיהב כוחות כלל מתוך כשיעור המצטרפים היקף את לאמוד היה נכון .3

 האחרונות השנים בחמש הממוצע המצטרפים היקף את אמדנו, הביטחון כוחות על מספריים נתונים

 .אלו אומדנים לפי קבועה הצטרפות והנחנו, באוכלוסייהקבוצות -תת לפי

סמך נתונים שהתקבלו מאגף שיקום הנכים חושבו שיעורי תמותה למשך מספר שנים אחורנית. כל  על

אוכלוסייה, גברים, נשים, נכים שלהם ה ולהכ ך: סאלההשיעורים חושבו לפי גיל בודד ועבור הקבוצות ה

(, נכים שלהם פגיעות נפשיות )פגיעה נפשית ללא פגיעה נוספת ופגיעה נפשית עם פגיעה נוספת שאינה נפשית

 מתוך(. ומעלהנכות  70%(, נכים קשה )40%-69%(, נכים בינוני )20%-39%פגיעות שאינן נפשיות, נכים קל )

. האחרונות השנים שלוש סמך על תמותה שיעורי ממוצע חושב שנתי בסיס על שהתקבלו התמותה שיעורי

 בשיעורים להשתמש נכון, התחזית מהלך בכל תקפים יהיו האלה התמותה ששיעורי מניחים שאנו מאחר
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 לנבוע שעלולים מזעזועים להימנע מרצון נובעשנתיים -רב בממוצעים השימוש. שנמצאו ביותר האחרונים

 .אלו בחישובים המקובל שהוא שנים שלוש של בממוצע השתמשנופעמית. -חד מסטייה

בהווה ובעבר חושב היקף  נתונים שהתקבלו מהאגף לגבי תאריך תחילת הנכות של אוכלוסיית האגף מתוך

קבוצות שלהן חושבו שיעורי התמותה. היקפי ההצטרפות השנתיים חושבו הההצטרפות לפי גיל בודד ועבור 

קבוצה -חמש שנים אחורנית, ומתוכם חושב היקף הצטרפות ממוצע שנתי, לכל קבוצות גיל ולכל תת

 ות שנתי עבור השנה האחרונה. ה חושב היקף הצטרפימהקבוצות המפורטות לעיל. עבור התחזית השני

 לקדם כדי( 2011)אמצע  הבסיס באוכלוסיית שוב השתמשנו, ההצטרפות והיקפי התמותה שיעורי בהינתן

 .החדשים המצטרפים מספר והוספת הנפטרים מספר הפחתת ידי-על שנה אחר שנה האוכלוסייה את

 השלכות – האוכלוסייה הזדקנות 5.2

 פי-על. 2011באמצע  27,300-לעומת כ איש 25,100-כ להיות צפוי 2020 באמצע נכי צה"ל תאוכלוסיי היקף

"ל צה נכי בקרב+ 65-ה בני של חלקם. מהיר בקצב ומזדקנת הולכת"ל צה נכי אוכלוסיית, התחזית תוצאות

)לוחות מלאים של תוצאות . 2020באמצע  38%-בו 2015 באמצע 29%-נאמד ב הוא ;21% על כיום עומד

 מפורטים בנספח ב(.התחזית 

 היקף ,שנים חמש של ממוצע על ולא בלבד האחרונה השנה של הצטרפות נתוני על המבוססת התחזית לפי

. התחזיות שתי פי-על דומה םבקרב+ 65-ה בני של חלקם. אנשים 22,900-כ להיות צפוי "לצה נכי תאוכלוסיי

 האחרונה השנה על המבוססת התחזיתלפי  יותר קטן מצטרפים מהיקף נובע האוכלוסייה בהיקף ההבדל

 בתחזית המחושב המצטרפים היקף לעומת "לצה נכי באוכלוסיית יותר מהיר לצמצום מובילזה  יקףה .בלבד

השפעת  של ינהלבחבסיס  שימשוממצאי המחקר ותחזית האוכלוסייה  .תקופות מגוון על המבוססת

להם תופעה  ישלהבחין בין מספר האנשים שהזדקנות האוכלוסייה על היקף התופעות שנמצאו במחקר. יש 

 ופעות ששכיחותן עולה עם הגיל יגרמואותה תופעה )שכיחות(. ת ול ישמסוימת לבין האחוז באוכלוסייה ש

לכך ששכיחות הסובלים מהתופעה בקרב כלל הנכים תעלה אף היא, בגלל העלייה בחלקם של המבוגרים 

היקף הסובלים מהתופעה עשוי לגדול, לא להשתנות ואף להצטמצם. הדבר כי  ייתכןבאוכלוסייה. עם זאת, 

 תלוי בעוצמת הקשר שבין שכיחות התופעה ובין הגיל, ובירידה בגודלה הכללי של האוכלוסייה. 

 :דוגמאות מספר להלן

 הסובלים של בחלקם שינוי צפוי לא, גיל לפי התופעה בשכיחות הבדל שאין מאחר: שינה בעיות 

-כל 2011-ב איש 19,900-כמ יצטמצם מהתופעה הסובלים היקף. בעתיד"ל צה נכי בכלל מהתופעה

 .כולה "לצה נכיאוכלוסיית  של בגודלה ירידה בגלל, 2020-ב 18,300

 לכן צפויה עלייה בחלקם של הסובלים  ,לב ולחץ דם: שכיחות מחלות אלו עולה עם הגיל מחלות

. 2020-ב 12,200-כיום ל 11,900-מ: 2020-ב 48%-( לכיום )בקרב כלל נכי צה"ל 44%-מ וממחלות אל

 שחלקם של המבוגרים בקרב נכי צה"ל הולך ועולה עם הזמן.  היאכך ל הסיבה

 12,100) 48%-לאיש(  14,800היום ) 54%-: ירידה צפויה בחלקם של העובדים בקרב נכי צה"ל מעבודה 

 .יותר מאשר בקרב המבוגרים , מאחר ששיעור העובדים בקרב הצעירים גבוה2020איש( באמצע 
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 מצפוי לעלות פי דפוסי השימוש הקיימים היום( -של נכי צה"ל המבקרים במרכז קהילתי )על חלקם-

  .איש( 5,000-, אולם היקף המשתמשים לא ישתנה )כ20%-ל 19%

 השתנותל לאש צפוי המשתמשים והיקף, 11%-ל 10%-מ לעלות צפוי"ל צה נכי קרבב במטפל הצורך 

 (.איש 2,700-)כ

 רפואיותהשלכות גם  צפויותהיקף, ולפיכך המספר תופעות שבהן צפוי שינוי משמעותי מבחינת  להלן

 מבחינת הטיפול באוכלוסייה: וחברתיות 

 2,400-כל 2,200-כמ – 8% של עלייה: סרטני גידול 

 1,500-כל 1,400-כמ – 8% של עלייה: מוחי שבץ 

 3,500-כל 3,200-כמ – 9.5% של יהיעל: לב התקף 

 3,900-כל 3,600-כמ – 8% של עלייה: מהבית האייצ-אי 

 1,500-כל 1,400-כמ – 6% של עלייה: לשיקום מהאגף אישי טיפול תקבל 

 12,000-כל 15,000-כמ  – 19% של ירידה: עבודהל יציאה  

 5,200-כל 5,800-כמ – 10%-כ של ירידה: זוג-בן בלי חיים 

 2,400-כל 2,600-כמ – 9%-כ של ירידה: לבד ריםוגמ.  

 התופעה היקף. מחקרה תבאוכלוסיי פןהיק ואת במחקר שנמצאו העיקריות התופעות את מציג להלן 39 לוח

 מקרב התופעה אחוז חושב מכן לאחר. בפועל האוכלוסייה גודל ולפי גיל קבוצת בכל שכיחותה לפי חושב

 .(2020 אמצעמועד התחזית )ו מועד ביצע הסקר( – 2011)אמצע  הבסיס לתקופת נערך החישוב"ל. צה נכי כלל
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 2020-ותחזית ל 2011 – נכי צה"ל בקרב  תופעותשל  היקפן :39לוח 
 

 כניסה, וקימה התיישבותפנים,  רחיצת, התלבשות: אלהאו קושי בביצוע אחת או יותר מהפעולות ה לבצעיכולת -אי 1
  אכילהויציאה ממנה,  למיטה

נובע יותר מהבדל קוהורטי מאשר מתהליך  ,)א(. סביר שהשינוי בשכיחות עם הגיל, של הבדידות והרווחה הנפשית 2
פי שכיחות התופעה בהרכב הגילי כיום והחלתה -הזדקנות. אף על פי כן גם עבור תופעות אלו נערכה התחזית על

המשמש כלי סינון לאיתור אנשים שלהם  GHQ פי מדד-לגבי ההרכב הגילי בעתיד, כפי שנעשה בכל התופעות. ב(. על
 4-פוטנציאל לקשיים נפשיים. מצב של רווחה נפשית ירודה הוגדר אם התקבלה תשובה המעידה על מצב שלילי ב

 שאלות. 12-או יותר מ
נובע יותר מהבדל קוהורטי מאשר מתהליך הזדקנות. אף על פי כן  ,הבדידות של, הגיל עם בשכיחות שהשינוי סביר 3

פי שכיחותו בהרכב הגילי כיום והחלתה לגבי ההרכב הגילי בעתיד, -ם עבור תופעת הבדידות נערכה התחזית עלג
 כפי שנעשה לגבי כל התופעות.

 

 התופעה

 2011 אמצע
 המחקר ממצאי פי-על

 2020 אמצע
 המחקר ממצאי פי-על תחזית

-ב התופעה היקף
 "לצה נכי מכלל %

 התופעה היקף
 מוחלטים במספרים

-ב התופעה היקף
 "לצה נכי מכלל %

 התופעה היקף
 מוחלטים במספרים

     בריאות בעיות
 18,282 72.7 19,883 72.9 בעיות שינה

 12,188 48.4 11,934 43.7 מחלות לב ולחץ דם
 2,403 9.6 2,216 8.1 גידול סרטני
 1,524 6.1 1,415 5.2 שבץ מוחי 
 3,467 13.8 3,165 11.6 התקף לב

 6,621 26.3 6,603 24.2 סוכרת או סוכר גבוה
 ADL1 36.2 9,870 37.7 9,497-ב ותמוגבל

 3,262 13.0 3,345 12.3 מוגבלות בניידות מחוץ לבית

 יותרמהבית ) ציאהי-אי
 3,927 15.6 3,631 13.3 פעם בשבוע(מ

 GHQ2  35.2 9,590 33.9 8,532 י לפ רווחה נפשית

     תעסוקה
 12,085 48.0 14,837 54.4 עובדים

 משק מבנה, משפחתי מצב
     ובדידות הבית
 5,223 20.8 5,796 21.2 זוג-ןב בלי חיים

 2,388 9.5 2,615 9.6 רים לבדוגמ

בדידות לעתים קרובות או 
 9,330 37.1 10,277 37.7 3פעםל פעםמ

     פנאי פעילויות
 13,360 53.1 14,241 52.2 בפעילות גופנית עיסוק

 5,125 20.4 5,075 18.6 ר במרכז קהילתיוקיב

     בבית ועזרה אישי טיפול
 1,463 5.8 1,383 5.1  טיפול אישי תקבל

 2,724 10.8 2,680 9.8 צורך במטפל
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 לעתיד היערכות 5.3

ההזדקנות המהירה הצפויה בקרב נכי צה"ל עולה כי במרבית התחומים לא צפויים שינויים  למרות

ההזדקנות המוקדמת של  היא לכך סיבהדרסטיים מבחינת היקף האוכלוסייה הזקוקה לטיפול. ה

עולה מהספרות ומהמחקר  הדבר .כבר בגילים צעירים זיקנההמתבטאת במאפיינים של  זו אוכלוסייה

, ידי ביטוי בולט הם עבודה ובריאותם, התחומים שבהם הזדקנות האוכלוסייה תבוא לאולו הנוכחי.

 יהיה כך ועקבלשינוי בהיקף התופעות בקרב כלל נכי צה"ל כתוצאה מהזדקנות, אלו יש לצפות  בתחומים

 . של אגף שיקום הנכים מחודשת בהיערכות גם צורך

 . מסוימות מחלותיהיה שינוי בשכיחותן של  הבריאות בתחום

צא לשוק העבודה ולכן דרושה חשיבה האגף לא י   שבטיפולהעבודה, חלק גדול יותר מהאוכלוסייה  בתחום

 במסגרתפנאי והן  לעתותהגדלת האפשרויות לניצול זמן, הן  עלעל פיתוח תחומי עיסוק מחוץ לשוק העבודה ו

 את להכיר יש כך לשםסייה, עיסוקים אחרים. ניתן להשתמש באפשרויות העומדות לרשות כלל האוכלו

האוכלוסייה המתאימה  אתת והפנלו אודותיהם עלהעובדים בלשכות  את ליידעהפתרונות הקיימים, 

 אוכלוסיית נכי צה"ל.  מעןפיתוח פתרונות ייחודיים ללאליהם. ניתן לפעול גם 
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 נספחים

 ומעלה 65 בני ל"צה נכי בקרב התופעות היקף סיכום - א נספח

  ומעלה 65 בני"ל צה נכי בקרב התופעות היקף סיכום :1אלוח 

  

 
 באחוזים

 +65 בני מקרב
 במספרים
 מוחלטים 

   בריאות מצב
 4,071 72.8 שינה בעיות   
 4,005 71.6 מחלות לב ולחץ דם   
 906 16.2 גידול סרטני    
 665 11.9 שבץ מוחי    
 1,460 26.1 התקף לב   
 2,103 37.6 סוכרת או סוכר גבוה   
 ADL 49.6 2,774-ב ותמוגבל   
 *5.66  ממוצע לנפש –מחלות    
 1,068 19.1 ניידותב ותמוגבל   
 1,633 29.2 חוסר רווחה נפשית    

   

   בריאות מקדמת התנהגות
 3,546 63.4 דם סמוי בדיקת   
 2,981 53.3 בדיקת קולונוסקופיה   
 2,606 46.6 )בקרב נשים בלבד( בדיקת ממוגרפיה   
 2,696 48.2 )בקרב גברים בלבד( הערמוניתלגילוי סרטן בבלוטת  בדיקה   
 856 15.3 )בקרב נשים בלבד( הרחם צוואר משטח בדיקת  
   

       תעסוקה
 1,102 19.7 מועסקים בשוק בעבודה   

   

   משפחתי מצב
 1063 19.0 גרוש/פרוד/אלמן/רווק   

   

   בית משק מבנה
 610 10.9 לבד יםרוגמ   
   

   וחברתיים משפחתיים קשרים
 1,449 25.9 אתם בטלפון יםאו מדבר יםאין חברים שנפגש   
 330 5.9 לא יותר מפעמיים בחודש  עם בני משפחה ותשילבד ופג יםרוגמ   
 1,946 34.8 קרובות/לפעמיםבדידות לעתים  תרגשה   
 1258 22.5 לסמוךצבי מצוקה או משבר אין על מי במ   
 537 9.6 הופחתה משמעותית  או  הופסקהתמיכה משפחתית    

   

   ותרבות פנאי פעילות
 749 13.4 בפעילות פנאי כלשהי פותשתתה-יא   

   

   רפואי וטיפול עזרה
 לפנות למרפאת המחוז ומתי מתי  העייד -אי – עזרה רפואיתב צורך בעת   

 710 12.7 אות קופות החולים למרפ
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   בבית ועזרה אישי טיפול
 654 11.7 יום-םיו עולותפל מטפל יש
 934 16.7 עזרה זו ב ךרוצ הרגשת אף עליום -םפעולות יולמטפל  אין
 2,410 43.1 הבית משק וניהול ניקוי בפעולות בתשלום בית עוזרת יש

 988 41.0 (עזרה)בקרב המקבלים  הבית משק של ניהוללו ניקויל בתשלום שעות יותרב צורך
 1,124 20.1 מבני המשפחה בטיפול אישי    קבועה עזרה
 783 14.0  יותר עזרה בפעילויות יומיות, כגון רחצה, הלבשהב צורך

   

   פורמליים שירותים בקבלת בעיות
עדר מעבודתו או יהחודשים האחרונים מישהו מבני המשפחה נאלץ לה בשלושת

 861 15.4 מלימודיו בגלל המצב הבריאותי לצורך השגחה בבית, ליווי לטיפולים או סידורים 

 כדי או למצב הקשורה בעיה תבע( טלפונית גם) הביטחון במשרד לפנות מי לא אין
 2,433 43.5 ץהתייעל

 לנפש ממוצע מחלות מספר* 
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 האוכלוסייה היקף תחזית – ל"צה נכי סייתאוכלו - ב נספח

 בגלל. הקרובה לעשרת או למאה המספרים עוגלו"ל צה נכי אוכלוסיית על להלן יםהמפורט נתוניםב
 .שבלוחות לוהכ לסך יםמסתכמ לא בהכרח קבוצותה על נתוניםה, העיגולים

 2011אמצע  – נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים הבסיס של אוכלוסיית :1בלוח 

 גיל
 התפלגות
 גברים נשים "כסה באחוזים

 פגיעה
 תפיזי

 פגיעה
 תנפשי

 נכות
 הקל

 נכות
 תבינוני

 נכות
 קשה

 2,800 7,750 16,000 5,410 21,100 24,700 1,790 26,500 100.0 "כסה
44-20 30.7 8,100 1,000 7,100 6,200 1,900 5,300 2,100 790 
54-45 19.9 5,300 370 4,900 4,100 1,200 3,200 1,500 540 
64-55 28.9 7,700 270 7,400 6,100 1,600 4,300 2,500 900 
74-65 12.5 3,300 60 3,300 2,800 520 1,900 1,000 370 

75+ 8.0 2,100 90 2,000 1,900 190 1,300 650 200 
65+ 20.6 5,400 150 5,300 4,700 710 3,200 1,650 570 

 

 2015 אמצעתחזית ל – אוכלוסיית נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים :2ב לוח

 גיל
 התפלגות
 גברים נשים "כסה באחוזים

 פגיעה
 תפיזי

 פגיעה
 תנפשי

 נכות
 הקל

 נכות
 תבינוני

 נכות
 קשה

 2,610 7,440 15,900 5,540 20,200 23,900 1,860 25,800 100.0 "כסה
44-20 27.9 7,200 900 6,300 5,300 1,900 4,800 1,800 700 
54-45 17.4 4,500 400 4,100 3,500 970 2,800 1,300 430 
64-55 26.0 6,700 370 6,300 5,200 1,500 4,000 2,100 700 
74-65 19.7 5,100 100 5,000 4,200 930 2,900 1,600 570 

75+ 8.8 2,300 90 2,200 2,000 240 1,400 640 210 
65+ 28.6 7,400 190 7,200 6,200 1,170 4,300 2,240 780 

 2020 אמצעתחזית ל – אוכלוסיית נכי צה"ל לפי גיל ומשתנים עיקריים :3בלוח 

 גיל
 התפלגות
 גברים נשים "כסה באחוזים

 פגיעה
 תפיזי

 פגיעה
 תנפשי

 נכות
 הקל

 נכות
 תבינוני

 נכות
 קשה

 2,430 7,000 15,700 5,496 19,564 23,300 2,020 25,100 100.0 "כסה
44-20 24.7 6,200 770 5,500 4,452 1,769 4,100 1,500 600 
54-45 17.2 4,300 490 3,900 3,447 894 2,900 1,100 390 
64-55 20.2 5,100 340 4,700 3,951 1,126 3,100 1,500 490 
74-65 26.7 6,700 340 6,500 5,331 1,368 3,900 2,100 690 

75+ 11.0 2,800 80 2,700 2,382 340 1,700 800 260 
65+ 37.7 9,500 420 9,200 7,714 1,707 5,600 2,900 950 

 

 2025 אמצעל תחזית – עיקריים ומשתנים גיל לפי"ל צה נכי אוכלוסיית :4ב לוח

 גיל
 התפלגות
 גברים נשים "כסה באחוזים

 פגיעה
 תפיזי

 פגיעה
 תנפשי

 נכות
 הקל

 נכות
 תבינוני

 נכות
 קשה

 2,200 6,600 15,500 5,550 18,600 22,100 1,970 24,200 100.0 "כסה
44-20 22.6 5,500 660 4,800 3,900 1,600 3,700 1,300 530 
54-45 17.4 4,200 480 3,700 3,200 1,100 2,800 1,100 360 
64-55 18.1 4,400 370 4,000 3,400 920 2,800 1,200 380 
74-65 24.2 5,900 340 5,500 4,600 1,300 3,600 1,800 530 

75+ 17.5 4,200 120 4,100 3,500 630 2,600 1,200 400 
65+ 41.7 10,100 460 9,600 8,100 1,930 6,200 3,000 930 
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 המדגם לבין שרואיינה האוכלוסייה בין השוואה: מתודולוגי ניתוח - ג נספח

מסגרת המחקר בנכי צה"ל שרואיינו בפועל  ביןו( איש 3,600) נדגמוש"ל צה נכי בין המאפיינים השוואת להלן

(. מההשוואה עולה כי אין הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות. כלומר, האוכלוסייה איש 2,123)

 שיקוםשנדגמו מתוך אוכלוסיית אגף  צה"ל שרואיינה בפועל במסגרת המחקר דומה מאוד במאפייניה לנכי

 שרד הביטחון.  מב נכים

לפי המשתנים  במאפייניהם,הדומים ואוכלוסיית המחקר,  המקורי המדגםנתונים על התפלגות  להלן

 בהם השתמשנו לניתוח המאפיינים שנחקרו. שהעיקריים 

 גיל

 פי חלוקה לחמש קבוצות גיל עיקריות. -על נעשתההאוכלוסייה  תבדיק

 )באחוזים( לפי גיל ,בפועלונכי צה"ל שרואיינו  המקורי המדגם: התפלגות 1ג לוח
 רואיינו  המקורי המדגם קבוצות גיל

20–44 30.4 27.6 
45–54 20.3 20.9 
55–64 29.8 30.9 
65–74 11.6 13.3 
75+ 7.9 8.3 
 100 100 "כסה

 

 נפש נפגעי

 שאינה ופגיעה נפשית פגיעה של הצירוף או העדרה ,נפשית פגיעה של קיומה פי-על חולקו האוכלוסייה נתוני

 .נפשית

 )באחוזים( סוג פגיעהלפי , בפועלונכי צה"ל שרואיינו  המקורי המדגם: התפלגות 2ג לוח
 רואיינו  המקורי המדגם 

 11.2 13.2 בלבד נפשית פגיעה
 9.1 10.1 נפשית שאינה נוספת ופגיעה נפשית פגיעה
 79.7 76.7 נפשית שאינה פגיעה

 100 100 "כסה
 

 נכות חומרת

( 40%-69%אחוזי נכות(, בינונית ) 20%-39%קלה ) :נכות חומרת של קבוצות לשלוש חולקה האוכלוסייה

 ומעלה(. 70%וקשה )

 )באחוזים( לפי חומרת הפגיעה בפועל, ונכי צה"ל שרואיינו המקורי המדגם: התפלגות 3ג לוח
 רואיינו  המקורי המדגם 

 36.6 38.0 (20%-39%) קלה
 32.6 32.0 (40%-69%) בינונית
 30.8 30.0 (ומעלה 70%) קשה
 100 100 "כסה
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 מגדר

 )באחוזים( מגדר לפי ,בפועל שרואיינו"ל צה ונכיהמקורי  המדגם: התפלגות 4ג לוח
  רואיינו המקורי המדגם 

  93.6 93.4 גברים
 6.4 6.6 נשים
 100 100 "כסה
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