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 פתח דבר

ובהם החיים, בשניםהאחרונותגוברתהמגמהלעודדאתשילובםשלאנשיםעםמוגבלותבכלתחומי

,בעקבותהמלצותהוועדההציבוריתלבדיקתצורכיהנכיםבראשותהשופט0008תחוםהתעסוקה.ביולי

שרשינהאתמבנהקצבתנכותכלליתואתתנאיבחוקהביטוחהלאומיא307לרוןז"ל,התקבלתיקון

הזכאותלקצבה.השינוינועדלעודדאנשיםעםמוגבלותשמסוגליםלעבוד,להשתלבבעבודהאולהגדיל

נכנסלתוקףבאוגוסט יישוםהתיקון עלמנתלהעריךאת0007אתהיקףהשתתפותםבשוקהעבודה. .

בחוקעלמצבהתעסוקהשלבעלי יזםמחקרמעקב,מוגבלותהשלכותהתיקון המוסדלביטוחלאומי

מכוןברוקדיילבשיתוףעםהמוסדלביטוחלאומי.-ג'וינט-שביצועוהופקדבידימאיירס

ה מסכםאתממצאי שלבהדוחהנוכחי אשר המחקר, של תמונתמצבהראשון השיעוריםשלנותן על

 העבודהבעלי בגיל באוכלוסייה שונות מבישראלמוגבלויות לפ, שלהם התעסוקה ומצב ניאפייניהם

השפעתהתיקוןבחוקתיבדקבהמשך,יבוצעהשלבהשנישלהמחקרשבו.שהתיקוןבחוקנכנסלתוקפו

עלמצבהתעסוקהשלבעלימוגבלות.

:מחקרלצוותהאנומודים

בןד אסף שטרוסברג, נורית נאון, -ניז שהם, הרן, ודפנה ארנון מרחל זיו מכון-ג'וינט-מאיירסענת

,אופירפינטוושנטלוסרשטייןמהמוסדלביטוחהלאומי.דודרבקהפריאור,אלכסנדרגאליה;ברוקדייל



ל מודים לגיבושואנו רבות תרם אשר זה, מחקר של היועץ חיפה, מאוניברסיטת רימרמן אריה פרופ'

וליווהאותולאורךכלשלביובהערותוהארותמועילות.



יםהבאים:תודתנונתונהגםלאנש

ובןשלומי,'הרכזים,מרקמלקוביץתמיר,מנהלתהיחידה,-חןצוק–צוותעבודתהשדהבמכוןברוקדייל

אסףשרון–מכוןברוקדיילעובדימסירותאתמלאכתהריאיוןהמורכבת;וכלהמראייניםאשרביצעוב

נטליצדיקעלהיענותםבכלעתשבהעלהצורךבעזרהבתהליךעיב-ואברהםוולדה ודנתוניםחיוניים,

הטלמהמוסדלביטוח-מיהעורב;ואווליןאיבלעלהתרגוםלאנגליתבכורעלהסיועבעיצובהדוחהסופי

ומיעלהעריכההלשוניתשלדוחזה.לא



ג'קחביבפרופ'ד"רדניאלגוטליב

יילמכוןברוקד-ג'וינט-מאיירסמנכ"להמוסדלביטוחלאומי,סמנכ"למחקרותכנון
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 מצית ת

 מטרות המחקר. 1

למחקרנקבעוכמהמטרותעיקריות:

לאמודאתהשיעוריםשלתחומימוגבלותשוניםבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה. .א

 ללמודעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקרבתחוםשלמשאביםלתעסוקה. .ב

למאפייניםסוציולב .ג המוגבלותוהקשרשלו אתמצבהתעסוקהשלבעלי דמוגרפייםולמאפייני-חון

 המוגבלות.

נוספים .ד תחומים ועל מוגבלות עם אנשים של תעסוקה על בחוק התיקון של ההשלכות את לבחון

 שיכוליםלהשתנותבעקבותשינוימצבהתעסוקה)כגוןמצבכלכלי(.

ללמודמניסיונןשלמדינותמערביותבשילובאנשיםעםמוגבלויותלערוךסקירתספרותשמטרתה .ה

 בשוקהתעסוקה.

המוגבלות, בעלי אוכלוסיית על מעקב מחקר לבצע הוחלט המחקריות לשאלות תשובות מתן לצורך

–מועדשנילפנייישוםהחוק;–מועדראשוןשעשויהלהיותמושפעתמהשינויבחוק,בשתינקודותזמן:

השפיעהשינויבחוקעלמצבאיךיםלאחריישוםהחוק.המעקבבשניהמועדיםמאפשרלבדוקכשלוששנ

התעסוקהשלבעלימוגבלות.בנוסף,ממצאיהמחקרבמועדהראשוןנועדולאמודאתהשיעוריםשלסוגי

יקרהמוגבלותהשוניםבאוכלוסייה.הםנועדוגםלאסוףמידעעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בע

בתחוםהתעסוקה.

הדוחהנוכחימסכםאתממצאיהמחקרשנעשהבמועדהראשון.

 . שיטת המחקר2

 בשלב שלבים: שני היו הראשון שנעשהבמועד בעליהראשוןלמחקר לאיתור ראיונותסינון התקיימו

 בשלב כללית. נכות קצבת מקבלים שאינם העבודה, בגיל ישראל אוכלוסיית בקרב השנימוגבלות

התקיימוראיונותעומקעםמישאותרוכבעלימוגבלותבשלבהראשוןועםמקבליקצבתנכותכללית.

 אוכלוסיית המחקר  1.2

(בישראל,החייםבקהילה)הןמקבליקצבתנכותכלליתשלהביטוח39-38בעלימוגבלותבגילהעבודה)

 .הלאומיוהןכאלהשאינםמקבליםקצבהזו(

 מדגם  1.1

מדהמדגםכל שכבות: שתי כלליתל נכות קצבת מקבלי של 3,600–גםמייצג שלאיש, ומדגםמייצג

העבודהשאינםמקבליםקצבתנכותכללית סינון36,859–אנשיםבגיל נערך בקרבהאחרונים, איש.



ii 

נערכהדגימהמשניתשל מוגבלות, כבעלי בסינון שזוהו בקרבמי מוגבלות. לצורךאיתוראנשיםבעלי

3,080 איש. שלבעלי המדגמיםאיש.0,300מוגבלותלצורךראיונותהעומקכללאםכןהמדגםהסופי

לייצגאתכלל כדי באוכלוסייההכללית, בהתאםלפרוטוקולהדגימהובהתאםלמשקלהיחסי שוקללו

  האנשיםבגילהעבודהבישראלואתכללהאנשיםעםמוגבלות.



 כלי המחקר  1.2

כבעל:שאלון סינון .א מזוהה אדם האוכלוסייה. כלל בקרב מוגבלות עם אנשים לזיהוי קצר שאלון

מוגבלותאםענהבחיובעלרכיבאחדלפחותמארבעתרכיביהשאלון:

 האםישלובעייתבריאותאונכותכלשהי,פיזיתאונפשית,שנמשכתלפחותחצישנה,שמפריעה

מאודאומפריעהבתפקודהיומיומי.

 שאלות נפשי,סדרת פיזי, האלה: מהתחומים אחד בכל תפקודית מוגבלות עם אנשים לזיהוי

השאלותמבוססותעלהנחיות בקרבהאוכלוסייההכללית. וקוגניטיבי,  )ראייהושמיעה( חושי

) הבריאותהעולמי ארגון הWHO, & World Bank, 2011; WHO, 2001של ושל  Washington-(

Group(National Center for Health Statistics – Washington Group on Disability Statisticsבנוגע)

לאופןשבוישלסנןאנשיםעםמוגבלותבסקריאוכלוסייהארציים.אדםמזוההכבעלמוגבלות

 במידהשענהבחיובעללפחותאחדמהתחומיםהנזכרים.

 מדגם לראיונות עומק

 דגימה משנית

 תוצאות סינון

 ביצוע סינון

 מדגם נפשות

(67-18אוכלוסייה )  
15,169 

13,847 
לא מקבלים 
 קצבת נכות

10,070 
 בוצע סינון 

2,747 
בעלי 

 מוגבלות

1,280 

2,602 

7,323 
ללא 

 מוגבלות

3,777 
 נפל סינון

1,322  
מקבלים  

 קצבת נכות
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 )מבחי העבודה יכולת את המגבילה כרונית מחלה של קיום על שעותשאלה העבודה, סוג נת

 העבודהאותקופותהעבודה(.

 .שאלהעלהשתתפותבמסגרותהחינוךהמיוחד 

 מיועדלקבלתמונתמצבמפורטתבתחומיםהאלה::שאלון עומק לאדם עם מוגבלות .ב

 דמוגרפיים-מאפייניםסוציו

 מאפייניבריאותותפקוד

 מאפייניםכלכליים 

 עסוקהומוטיבציהלעבודמאפייניתעסוקה:משאביםלתעסוקה,מצבת 

 מאפייניהעבודותשלאנשיםעםמוגבלותשעובדים 

 בקרב בעבודה שילוב לצורך הדרושה והעזרה התעסוקה בתחום צרכים תעסוקה, לאי סיבות

 הבלתימועסקים

 קבלתשירותישיקוםורווחה

 הליך איסוף הנתונים 1.2

.0030עדמארס0007הראיונותהתקיימוטלפוניתבתקופהשמיולי

 מקורות המידע: 

 .א סינון עםאחד–ריאיון באמצעותריאיון מולאו הזוג בני שני לגבי הסינון שאלוני זוג, במקרהשל

מהם.במקרהשלאדםלאנשוי,השאלוןמולאבאמצעותריאיוןעםאותואדם.

 .ב עומק לראיי–ריאיון לאהיהאפשר כאשר המוגבלות. עםהאדםבעל טלפוני אתמולאבריאיון ן

האדםעצמו,מסיבותקוגניטיביות,בריאותיותאובשלבעיותשמיעה,המידענאסףבאמצעותריאיון

 טלפוניעםקרובמשפחהשמכיראותוהיטב)ריאיון"אודות"(.

 מספר הראיונות שבוצעו: 

.(96%שאלוניסינון)010101שאלוניסינון:מתוךהמדגםלראיונותסינוןבוצעובפועל .א

שאלו .ב בפועל בוצעו עומק לראיונות המדגם מתוך עומק: )00601ני עומק מניתוח1(34%שאלוני .

ב העומקנמצאכי שלשאלוני מוגבלותהיהאפשרמהםלא393-ראשוני כבעל לזהותאתהמשיב

אלה ממקרים שבחלק ייתכן מוגבלות. כבעל זוהה הוא הסינון שבשאלון אף שנבדקו, בתחומים

אנשיםעםמוגבלות.00511וגבלותזמנית.אילכך,הניתוחיםנעשועלמדגםשלהסיבהלכךהיתהמ

 המדגםשוקללכךשייצגאתכללאוכלוסייתהאנשיםעםמוגבלותבגילהעבודהבישראל.

                                                   
שאלונים(היושאלוני"אודות".389מתוךהשאלוניםשמולאו,כעשירית)1
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 (67-18. שיעורי מוגבלות באוכלוסיית ישראל בגיל העבודה )3

לותלפחותבאחדמןהתחומיםהאלה:בהגדרתאוכלוסייתבעלימוגבלותנכללואנשיםשישלהםמוגב

וריכוז למידה/קשב ליקויי פיזית, מוגבלות נפשית, מוגבלות שמיעה, מוגבלות ראייה, מוגבלות

מהתחומים אחד לא באף מוגבלות להם שאין אנשים נכללו בנוסף, קוגניטיבית. מוגבלות מאובחנים,

(.עבודה המגבילה יכולתמחלה כרונית ןהללו,אולםישלהםמוגבלותבעבודהבגללמחלהכרונית)להל

 שיעורם של כלל בעלי המוגבלות  2.2

הםבעלימוגבלותבתחוםאחדלפחות,כלומרכמיליוןאיש,מהאוכלוסייהבגילהעבודה7.40%נמצאכי

גםאנשיםעםמוגבלות בחישובשיעורהמוגבלותנכללו חשובלהדגישכי לעיל. התחומיםשהוזכרו מן

כן,חשובלצייןכימקבליקצבתנכותכללית,שהםבעלימוגבלותקשה,מהוויםרקכחמישיתקלה.כמו

) המוגבלות בעלי העבודה(.מ4%מכלל בגיל דומה האוכלוסייה זה במחקר שנמצא המוגבלות שיעור

אויתבריאותמדווחיםעלקיוםבעי04.0%(,אשרבו0007לשיעורשנמצאבסקרהחברתישלהלמ"ס)

אשר"מפריעהמאודנכות שנה, שנמשכתלפחותחצי נפשית, פיזיתאו לאכלכךמפריעה/כלשהי, /

 מפריעה"בתפקודהיומיומי.

 השיעורים של תחומי המוגבלות השונים  2.1

השונים המוגבלות תחומי של השיעורים אמידת היא הנוכחי המחקר של החשובות התרומות אחת

(מבעליהמוגבלותישיותרמתחוםאחד59%נמצאכיכמעטלמחצית)באוכלוסייהבגילהעבודהבארץ.

המוגבלותהרלוונטיים מתחומי אחד בכל נספרו הללו מוגבלות. 2של סכוםהשיעורים כן -גבוהמ)על

להלןהשיעוריםשעלומןהמחקר:(.05.9%



                                                   
 קזה.יכולתעבודהשהוגדרהללאחפיפות,כאמורבמבואלפרהמגבילהחוץמתחוםמחלהכרונית2

2.1% 

2.5% 

3.7% 

4.2% 

4.2% 

9.2% 

17.5% 

 מחלה כרונית מגבילת יכולת עבודה בלבד

 קשב וריכוז מאובחנים/ליקויי למידה

 מוגבלות שמיעה

 מוגבלות ראייה

 מוגבלות קוגניטיבית

 מוגבלות נפשית

 מוגבלות פיזית
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 שיעורי מוגבלות לפי מאפיינים דמוגרפיים 2.2

שיעוריהםשלתחומיהמוגבלותהשוניםבקרבכללהאוכלוסייהבארץבנוסףלשיעורבעליהמוגבלותול

קבוצותנבחרותשלהאוכלוסייההכללית:-בגילהעבודה,נבדקושיעוריהמוגבלותבקרבתת

 בקבוצות המין: 

 (06.4%(גבוהקצתיותרמאשרבקרבנשים)04.7%שיעורבעליהמוגבלותבקרבגברים.)

 גבריםיששיעוריםגבו בקרב של )מוגבלותשמיעהיםיותר ושל0.8%לעומת5.9%ה נשים( בקרב

 בקרבנשים(.0.0%לעומת6.0%ליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים)

 מוגבלותקוגניטיביתשל(ו4.3%שיעוריםגבוהיםיותרשלמוגבלותראייה)עםזאת,בקרבנשיםיש

 דמשניהתחומים(.בכלאח6.5%(בהשוואהלשיעוריםבקרבגברים)4.0%)

 בקבוצות גיל שונות: 

 45-64בגילאי09.0%-ל65-38בגילאי35.9%-עםהעלייהבגילחלהעלייהבשיעורבעלימוגבלות)מ,

(.39-44בגילאי50.9%-ל

 ליקויי בתחום מאשר חוץ המוגבלות, תחומי בכל חלה הגיל עם המוגבלות בשיעורי העלייה

 בשכבתהגילהצעירה)למידה/קשבוריכוזמאובחנים, השיעורגבוהלמדי 5.0%שבו 65-38בגילאי

בגילאיםהמבוגריםיותר(.מאחרשלאסבירכישכיחותםשלליקויילמידה/בעיותקשב3.6%לעומת

האבחון וכלי הידע המודעות, להתפתחות קשור זה שממצא להניח אפשר הגיל, עם יורדת וריכוז

 ולהרחבתהיקףהמאובחניםבאוכלוסייההצעירה.בתחוםבשניםהאחרונות,אשרהביא

 ביישובים יהודיים/ערביים: 

 (.00.7%מאשרביישוביםיהודיים)גבוהיותר(07.6%)שיעורבעליהמוגבלותביישוביםערביים

 בר גם הספציפייםכך המוגבלות תחומי שלוב ובתחום כרונית מחלה של מבתחום חוץ ליקויי,

אומדן-עדרמודעותלנושאמביאיםלתתהעדרכליאבחוןבשפההערביתוהלמידה/קשבוריכוז,שבו

 ביישוביםהיהודיים(.0.3%,לעומת0.8%שלהתופעה)

 . מאפיינים של בעלי מוגבלות בגיל העבודה 4

כלל בקרב השונים המוגבלות תחומי של ושיעוריהם המוגבלות בעלי כלל של שיעורם הצגת לאחר

המוגבלותהעבודהאוכלוסייהבגיל באוכלוסייתבעלי הדוחמתמקד אתמאפייניההבישראל, ומתאר

לתעסוקה; חסמים( )או משאבים שהם מאפיינים )ב( דמוגרפיים; מאפיינים )א( האלה: בתחומים

כלכליים; מאפיינים התחומים )ג( שלושת בעבור הממצאים מוצגים זה בחלק תעסוקה. מאפייני )ד(

יהתעסוקהמוקדשפרקנפרדבהמשך,מאחרשתחוםזההואנושאמרכזיבמחקרהראשונים.למאפיינ

 נבדקלעומק.ש
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המאפייניםמוצגיםלכללבעליהמוגבלותוגםלפיהמוגבלויותהשונות,מאחרשהןקשורותבמאפיינים

תביותרצרכיםשוניםשלאנשיםעםמוגבלות.היותשבערךמחציתמאוכלוסייהזוהםבעלימוגבלובו

מוגבלותמ האוכלוסייהפולחהלתחומי וקיימתחפיפהביןהתחומים,  להלן–ללא חפיפה תחוםאחד,

מוגבלותשהיולאנשיםבמדגםכלהצירופיםשלתחומיהלשלשםכך,נבדקהשכיחותםסוגי מוגבלות4

שהתחומימקריםעםתחוםמוגבלותיחיד,דרךמקריםעםמוגבלותכפולה,ועדמקריםעםשלו)החלב

שלאוכלוסייתבעליהמוגבלות,לפיסוגמוגבלות:זותפלגותגבלותויותר(.מהבדיקההתקבלההמו

 









 שכיחים מוגבלות סוגי של קבוצות ארבע התקבלו לראות, שאפשר יחידה–כפי מוגבלות של שלוש

)פיזיתונפשית( מוגבלותכפולה ואחתשל מחלהכרונית( נפשית, 3)פיזית, קבוצותאלהמכסות. ארבע

כלאחדמהםהופיעש,מאוכלוסייתבעליהמוגבלות.כלהצירופיםהאחריםשלתחומיהמוגבלות33%

מ קטנה בשכיחות 4%-במדגם יתר את מכסים יוצגו67%, בהמשך המוגבלות. בעלי אוכלוסיית של

המאפייניםשלארבעהקבוצותשלסוגיהמוגבלותהשכיחים.



  דמוגרפייםמאפיינים  2.2

 כלל בעלי המוגבלות: 

(בהשוואהלאלהשלכלל39-38במחקרנבדקוהמאפייניםהדמוגרפייםשלבעליהמוגבלותבגילהעבודה)

.מהבדיקהעלוהממצאיםהעיקרייםהאלה:4האוכלוסייהבארץבאותוגיל

 .מין:ההתפלגותדומהלזושלכללהאוכלוסייה

 ללבכ38%(לעומת39-44)בקבוצתהגילהמבוגרתמהם60%–למדיגיל:בעליהמוגבלותמבוגרים

 בכללהאוכלוסייה.55%(לעומת65-38)בקבוצתהגילהצעירהמהם03%רקוהאוכלוסייה,

 (30%מצבמשפחתי:שיעורהנשואיםבקרבםדומהלשיעורבקרבכללהאוכלוסייה.) 

 (לעומת35%הרכבמשקבית:שיעורגבוהלמדימתגורריםבגפם בקרבהאוכלוסייההכללית3%,

35-00בגיל

5.) 

 בקרבכללהאוכלוסייה(.38%לעומת00%גבוהקצתיותר)מגזר:שיעורהערבים 

                                                   
הפיזיתאוהנפשיתנכללוגםהםמוגבלותהמגבילהיכולתעבודהנוסףעלהאנשיםשישלהםגםמחלהכרונית3
אלה.בקבוצות
,למ"ס.0007מקור:סקרכוחאדם4

32% 

6% 

14% 9% 

39% 

 בעלי מוגבלות פיזית בלבד

 בעלי מוגבלות נפשית בלבד

 פיזית ונפשית -בעלי מוגבלות כפולה 

 בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה

 בעלי כל הצירופים האחרים
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 לפי סוגי המוגבלות השכיחים: 

עול השכיחים המוגבלות סוגי של הקבוצות לפי הדמוגרפיים המאפיינים מהדמיוןמבדיקת חוץ כי ה

המאפייניםהייחודייםהאלהבהשוואהלקבוצותהאחרות:התפלגותלפימין,לכלקבוצהביניהןב

מוגבלותפיזיתבלבד: )בעלי 63%מבוגריםלמדי שיעורגבוהמהםנשואים)39-44בני שיעור (;90%(;

(.60%) הערביםבקרבםגבוה

שיעורים (;58%שיעורנמוךמהםנשואים) (;65-38בני63%צעיריםלמדי)בעלימוגבלותנפשיתבלבד:

שיעורהערביםנמוך (;37%(אועםההוריםללאבן/בתזוגוילדים)37%גבוהיםלמדימתגורריםבגפם)

) 0%במיוחד (. זאת, תחומיבבחינתעם עם חפיפות כולל נפשית מוגבלות בעלי בקרב הערבים שיעור

גבלות.,שיעורהקרובלשיעורהערביםבקרבכללבעליהמו37%-מוגבלותאחרים,נמצאכימדוברב

גבוה)45-64שיעורשכבתגילהביניים)פיזיתונפשית:–בעלימוגבלותכפולה (;שיעורהנשואים43%(

(אועםההוריםללאבן/בתזוגוילדים38%(;שיעוריםגבוהיםלמדימתגורריםבגפם)48%נמוךמעט)

(34%.)  

שיעורהערביםבקרבםנמוך (;65-38בני65%צעיריםלמדי)עבודה:המגבילהיכולתבעלימחלהכרונית

שבקבוצה(.30%) לכך קשורים אלה שממצאים היאשהמחלהמירקנכללוזוייתכן תחוםהכרונית

אונפשיתנכללובקבוצותמחלהכרוניתוגםמוגבלותפיזיתשלהם,בעודמישישלהםהיחידהמוגבלות

האחרות.

 משאבים לתעסוקה 2.1

שאבים)אוחסמים(לתעסוקהנבדקובמחקר:)א(רמתהשכלה;)ב(ניסיוןמאפייניםהמהוויםמסדרת

שליטהבשפות)עברית מחשב, בשימושי בסיסי ידע מקצוע, מקבץשלמשאביםנוספים: )ג( תעסוקה;

עבודה חיפוש מיומנויות עבודה5ואנגלית(, 6והרגלי העיקריים הממצאים להלן שללבנוגע. שכיחותם

לוסייתבעליהמוגבלות:משאביםאלהבקרבאוכ

 כלל בעלי המוגבלות: 

אין45%-ל–:לבעלימוגבלותרמתהשכלהנמוכהיותרמזושלהאוכלוסייההכלליתבארץרמתהשכלה

-תיכונית)אקדמיתולא-בלבדבקרבכללהאוכלוסייה;שיעורבעליהשכלהעל63%תעודתבגרותלעומת

האוכלוסייה.בכלל68%,לעומת07%אקדמית(בקרבםהוא

                                                   

 
וכישוריך;5 ניסיונך מפורטים שבהם חיים קורות להכין בסולם: כדי הפריטים מכרים או חברים עם לשוחח

פ משרות לך;למצוא המתאימות לעבודה; נויות לקבלה בקשה טופס וברורה מלאה בצורה לשכנע למלא
להסביראתהנקודותהחשובותלךביותרבמהלך מעסיקיםשהייתמעונייןלעבודאצלםלקבלאותךלעבודה;

על4שענו)לאקשהבכלל(.הנתוןמצייןאתשיעורהאנשים4)לאיכולבכלל(עד3-ריאיוןעבודה.הציוניםהםמ
כלהפריטים.

עםאנשים;6 בצוות לעבוד ולהשליםאתהעבודה; העבודה הדרושלביצוע אתהזמן לארגן הפריטיםבסולם:
להגיעכליוםלעבודהאולהגיעבזמן;לצייתלהוראותשלהממונהעליך;לקבלביקורתמהממונהעליך;לבצע

)לא4)לאיכולבכלל(עד3-פה.הציוניםהםמ-תנותבעלעבודהבאופןעצמאיבהתאםלהוראותכתובותאושני
עלכלהפריטים.4קשהבכלל(.הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו
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 )תעסוקהבניסיון קטן חלק רק 33%: כן, על יתר מעולם. עבדו לא המוגבלות מבעלי מבעלי0/6(

המוגבלותעבדובחמשהשניםלפנימועדהריאיון)כוללבמועדהריאיון(.

 משאביםנוספים:

 48%–בעל/תמקצוע

 30%–ידעבסיסיבשימושימחשב 

 37%–שליטהטובהבעבריתבסיסית 

 05%–שליטהטובהבאנגליתבסיסית 

 64%–בעל/תמיומנויותחיפושעבודה 

 43%–בעל/תהרגליעבודה 

 לפי סוגי המוגבלות השכיחים:

ברמה מצויים ונפשית, פיזית הכפולה, המוגבלות בעלי כי נמצא שנבדקו לתעסוקה המשאבים בכל

-מצוייםברמההגבוההביותר.למשל,כעבודההמגבילהיכולתהנמוכהביותר,ואילובעלימחלהכרונית

מבעליהמוגבלותהכפולהלאהשלימובגרותמלאה,לעומתלכלהיותרמחציתבקבוצותהאחרות.0/6

כ כן, הריאיון(,30%-כמו במועד )או האחרונות השנים בחמש עבדו הכפולה המוגבלות מבעלי בלבד

מבעלימחלהכרונית.70%לעומתכמעט

 לכלייםמאפיינים כ 2.2

 כלל בעלי המוגבלות: 

 מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות )ושל בני זוגם(: 

 )המהוויםכ יחידים בקרב מעבודה: ל50%-הכנסה המוגבלות(, בעלי מעבודה.48%-מכלל הכנסה

.7הכנסהמעבודהשללפחותאחדמבניהזוג90%-בקרבנשואים,ל

 :מבעליהמוגבלותהנשואיםיש63%-היחידיםולמבעליהמוגבלות07%-לקצבאותהביטוחהלאומי

נכות מקצבאות 8הכנסה של )או לשלהם זוגם(; ול05%-בני הכנסות38%-מהיחידים מהנשואים

 אובניזוגם(מקבלים.שהם)9מקצבאותאחרות

 בקרבהיחידיםול9%-(:ל)כוללפנסיהממקוםעבודהאוקרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"לפנסיה-

קרבהנשואיםישהכנסהממקורזה.ב38%

                                                   
60%-הכנסהמעבודהשלבןהזוגבלבדול00%-הכנסהמעבודהשלבעלהמוגבלותבלבד,ל00%-באופןהבא:ל7

הכנסהמעבודהשלשניבניהזוג.
ית,נפגעיעבודה,נפגעיפעולותאיבה.כולל:נכותכלל8
כולל:קצבתניידות,דמיליווילעיוור,קצבתשירותיםמיוחדים/אישיים,גמלתסיעוד,הבטחתהכנסה,קצבת9

זיקנהושאירים,מזונות.



ix 

 גובה ההכנסה החודשית מכל מקורות ההכנסה )כולל של בן הזוג(:  
רמתההכנסותהחודשיתשלבעלימוגבלות)ושלבניזוגם(נמוכהמזושלכללהאוכלוסייהבגילהעבודה

בקרב53%תש"ח)לעומ5,000-מבעליהמוגבלותהיחידיםהכנסהחודשיתהנמוכהמ39%-ל–10בארץ

8,000-מבעליהמוגבלותהנשואיםהכנסהחודשיתמשניבניהזוגהנמוכהמ38%-כללהאוכלוסייה(,ול

בקרבכללהאוכלוסייה(.63%ש"ח)לעומת

 הערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי:
אה,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב.לשםהשוו34%מכללבעליהמוגבלות,

,נמצאבגילהמקבילבמדדמקביל,הבוחןאתשביעותהרצוןמהמצבהכלכליבקרבהאוכלוסייההכללית

.55%11–כישיעורהמדווחיםכיהםלאכלכךמרוציםאובכלללאמרוציםממצבםהכלכלינמוךיותר

 מידת ההצלחה בכיסוי הוצאות בסיסיות של משק הבית:
ה להערכת נוסף סובייקטיבי מדד הוא הכלכלי ביתומצב שבמשק סבור המוגבלות בעל מידה באיזו

דיווחו43%לכסותהוצאותחודשיותבסיסיותכגוןמזון,חשמלוטלפון.מכללבעליהמוגבלות,מצליחים

כיהםלאכלכךמצליחיםאובכלללאמצליחיםלכסותאתההוצאותהחודשיות.לשםהשוואה,בקרב

.3350%–בילהשיעורנמוךיותרכללהאוכלוסייהבגילהמק

 שכיחות מצבים המעידים על מצוקה כלכלית:
מצוקה על המעיד למצב הריאיון, למועד השנהשקדמה במהלך נקלעו, המוגבלות בעלי מחציתמכלל

עלקנייתתרופותמרשם.זאת,05%-נאלצולוותרעלקבלתטיפולשינייםחיוניו50%כלכליתכלשהי:

 שיעורים לעומת של האוכלוסייה30%-ו04%מקבילים כלל בקרב בהתאמה, קשיים12, בגין כן, כמו .

מבעליהמוגבלותנאלצולוותרעלביקוראצלרופאמומחה,שיעורזההנתקלובהגבלות06%כלכליים,

ו האשראי, בכרטיס שימוש על או הבנק חשבון החשמל39%-על או הטלפון ניתוק של למצב נקלעו

 בביתם.

 גי המוגבלות השכיחים: לפי סו

 המדדים כל פי לקבוצות–על בהשוואה ביותר הגרוע הכלכלי במצב הם הכפולה המוגבלות בעלי

 הםבמצבהטובביותר.עבודההמגבילהיכולתהאחרות,ובעלימחלהכרונית

 מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות )ושל בני זוגם(:
בעלימוגבלותכפולה:

  מצויים זו בקבוצה מעבודה הכנסה של ביותר הנמוכים ו53%–השיעורים היחידים 30%-בקרב

 אושלבןזוגם(.בקרבהנשואים)מעבודהשלהם

                                                   
.35-38יםהמקבילל"גילהעבודה"הואטווחהגיל–,למ"ס0007רהכנסותמקור:סק10
.35-00יםהמקבילל"גילהעבודה"הואטווחהגיל–ס"למ,0007מקור:סקרחברתי11
.35-00טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0009מקור:סקרחברתי12
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 )בקרבהיחידים:ל מקצבתנכות69%-לשיעוריםגבוהיםמהםהכנסותמקצבאותהביטוחהלאומי

מקצבאות09%-מקצבתנכותכלשהיול50%-מקצבאותאחרות;בקרבהנשואים:ל03%-כלשהיול

 אולבניזוגם(.אחרות,המשולמותלהם

 (.00%אושלבניזוגם)פנסיהשלהםלשיעורלאמבוטלמהנשואיםשבהםישהכנסהמ 

 בעלימוגבלותנפשית:

 ול33%-ל בןהנשואיםישהכנסהמעבודהשלהם)מ86%-מהיחידיםישהכנסהמעבודתם, של או

השיעורהגבוה כי חשובלציין בולטלעומתזוגם(. באופן שלהכנסהמעבודהבקרבהנשואיםנובע,

קבוצותאחרות,משיעורגבוהשלבעליהכנסהמעבודתבןזוגבלבד.

 לבניהזוג)בקרבהיחידים:אוותהביטוחהלאומיהמשולמותלהםלשיעורניכרישהכנסותמקצבא

50%-ל כלשהי נכות הנשואים:38%-ולמקצבת בקרב אחרות; נכות50%-למקצבאות מקצבת

 מקצבאותאחרות(.05%-כלשהיול

 בעלימוגבלותפיזית:

 אושלבןזוגם(.הנשואיםישהכנסהמעבודהשלהם)מ93%-מהיחידיםול33%-ל

 (08%-בקרביחידיםו33%שיעורמקבליקצבאותנכותשלביטוחלאומיבקרבבעלימוגבלותפיזית

שיעורבקרבבעלימוגבלותנפשית.בקרבהנשואים(נמוךיותרבהשוואהל

 בני של הכנסהמפנסיהשלהםאו שיעורלאמבוטלמהנשואיםהםבעלי יחסיתלקבוצותאחרות,

.למדיהםמבוגריםפיזיתשבעלימוגבלות,ככלהנראהמשום(00%זוגם)

 עבודה:המגבילהיכולתבעלימחלהכרונית

 (80%(והןבקרבהנשואים)87%לרובםהכנסהמעבודה,הןבקרבהיחידים.) 

  היחידים, )בקרב בקרבםהכנסהמקצבאותהביטוחהלאומי נמוך לשיעור מקבלים3%בהתאמה,

הכנסהמקצבתנכות33%-בקרבהנשואים,למקבליםקצבאותאחרות;35%-כלשהיוקצבתנכות

אולבניזוגם(.מקצבאותאחרות,המשולמותלהם30%-כלשהיול

 מקורות ההכנסה )כולל של בן הזוג(:החודשית מכל גובה ההכנסה 

 כרונית מחלה ולבעלי ביותר, הנמוכה ברמה הכנסות כפולה מוגבלות יכולתלבעלי עבודההמגבילה

מהיחידיםהםבעליהכנסה88%הכנסותברמההגבוההביותר.לדוגמה,בקרבבעליהמוגבלותהכפולה,

ו55%ש"חבלבד)לעומת5,000חודשיתשלעד מהנשואיםהםבעלי88%-בקרבבעלימחלהכרונית(,

(.כמובעליהמוגבלותהכפולה,גםבעלימוגבלות56%ש"חבלבד)לעומת8,000הכנסהחודשיתשלעד

-נפשיתבלבדנמצאובשכיחותגבוההברמותהנמוכותשלההכנסההחודשית,בעיקרהיחידיםשבהם)ל

ש"ח(.5,000מהםהכנסותעד76%
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 דים נוספים של מצב כלכלי:מד
 כה, עד שנראתה למגמה סובייקטיבית,בהתאם הערכה פי על גם כי בעלינמצא של הכלכלי מצבם

תר:הטובביוהואעבודהיכולתהמגבילההמוגבלותהכפולההואהגרועביותרושלבעלימחלהכרונית

80% מהראשונים 53%לעומת מהאחרונים העריכו כלא הכלכלי מצבם טובאת דומה דפוס תקבלה.

מצביםהמעידיםשכיחותבנוגעלויסויההוצאותהחודשיותשלמשקהביתהערכתההצלחהבכלבנוגע

 עלמצוקהכלכלית.

 . תעסוקת בעלי מוגבלות5

 בדיקת היה במחקר מרכזי מההתעסוקמאפיינינושא להלן מוגבלות. בעלי הממצאיםשל וצגים

 העיקרייםבתחוםזה.

 סוקה של בעלי מוגבלות מצב התע 1.2

:השלבעלימוגבלות,הוגדרושלושקטגוריותהתעסוקמצבלצורךתיאור

 ריאיוןבמועדה עובד 

 ותהאחרונים,השבועארבעתאינועובדאךבעלמוטיבציהלעבוד)צייןכיהואמחפשעבודהבפועלב
 החודשיםהקרובים,אומעונייןלעבוד(שלושתאומתכווןלחפשעבודהב

 ינועובדואינובעלמוטיבציהלעבודא 

 

 המוגבלות, בעלי אוכלוסיית לכלל להלן מוצג התעסוקה כלליתמצב נכות קצבת קבלת לפי בפילוח

מוגבלות:הובפילוחלפיהקבוצותשלסוגי
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 בעלי כל צירופי המוגבלות האחרים

 בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה בלבד

 פיזית ונפשית -בעלי מוגבלות כפולה 

 בעלי מוגבלות נפשית בלבד

 בעלי מוגבלות פיזית בלבד

 מקבלים קצבת נכות כללית

 אינם מקבלים קצבת נכות כללית

 כלל בעלי המוגבלות

 אינו עובד ואינו בעל מוטיבציה לעבוד אינו עובד אך בעל מוטיבציה לעבוד עובד  
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 כלל בעלי המוגבלות:

 שיעור המועסקים:
 הלשיעורעלפיהסקרהחברתימבעליהמוגבלותבגילהעבודהמועסקים.שיעורזהדומ40%נמצאכי

0007) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בקרב46%13–( יותר גבוה תעסוקה שיעור לעומת זאת, .

,עלפיהסקרהחברתי.90%שהואאוכלוסייתישראלללאמוגבלות,

 שיעור הבלתי מועסקים שהם בעלי מוטיבציה לעבוד:
55%מדווחיםעלמוטיבציהלעבוד)קבוצהזומהווהאינםמועסקיםאך00%מתוךכללבעליהמוגבלות,

יותרמ פוטנציאליתלשילובבתעסוקהשל באוכלוסייתיעד מדובר מועסקים(. בעלי 000,000-מהבלתי

מוגבלותבגילהעבודהבישראל.

 מקבלי קצבת נכות כללית:

נכותהכלליתמשולמתאיש.קצבתה000,000-קבוצהזומהווהכחמישיתמכללבעליהמוגבלות,כלומרכ

בקרבם התעסוקה שיעור לכך, בהתאם מהמוגבלות. כתוצאה אבד או הצטמצם עבודתם שכושר למי

) 00%נמוך מוגנת. או נתמכת בעבודה שמועסקים ניכר חלק וכולל (, זאת, הקצבה08%עם ממקבלי

עלפוטנציאלמהבלתימועסקיםשבהם(מדווחיםעלמוטיבציהלעבוד.דפוסזהמראה63%)המהווים

קצבתנכותכללית שאינםעובדיםלפחותאיש40,000-מדוברב–תעסוקהשטרםמוצהבקרבמקבלי

וישלהםמוטיבציהלעבוד.

 לפי סוגי המוגבלות:

קבוצה, לכל יוצגו, להלן מזו. זו שונות הן כי המוגבלותעולה התעסוקהבקבוצותסוגי מבדיקתמצב

 יםשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.שיעורהמועסקיםושיעורהאנש

  בעלי מוגבלות פיזית בלבד:

שבה שיעורהתעסוקההוא60%בקבוצהזו, רק45%מכללבעליהמוגבלות, בצדזה, )המהווים39%.

69% לעבוד. מוטיבציה בעלי הם מועסקים( שלמהבלתי יחסי מיצוי על מראה כאן המתקבל הדפוס

בעלימוגבלותפיזיתשאינם40,000-זאת,בגללגודלהקבוצה,מדוברלפחותבפוטנציאלהתעסוקה.עם

עובדיםאךישלהםמוטיבציהלעבוד.

 בעלי מוגבלות נפשית בלבד: 

שבה שיעורהתעסוקההוא3%בקבוצהזו, למרותרמתהמשאבים53%מכללבעליהמוגבלות, בלבד,

והלמדימבעלימוגבלותנפשיתהםבעלימוטיבציההגבוההלמדיהמאפיינתאותה.מצדאחר,שיעורגב

הדפוסהמתקבלכאן,שלשיעורתעסוקהנמוךבצדמהבלתימועסקים(.34%)המהווים64%–לעבוד

שיעורגבוהשלבלתימועסקיםבעלימוטיבציהלעבוד,מראהעלאימיצוייחסישלפוטנציאלהתעסוקה.

זהקשורלאופי דפוסייחודי כי המקשהעליצירתרצףתעסוקה,ייתכן האפיזודישלבעיותנפשיות, ין

מוגבלותנפשיתלהשתלב גםלסטיגמהשליליתהקיימתבקרבמעסיקיםבנוגעליכולתםשלבעלי כמו

                                                   
13 לבני מתייחס 35-00השיעור על בריאותיתשנמשכתשישהחשדיווחו או פיזית אשרבעיה יותר, ודשיםאו

 מאוד, מפרמפריעה כך כל לא או יומיומיומפריעה, בפעולות מוגבלותיעה לבעלי רק מתייחסים אם ת.
.58%שבעייתםמפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי,שיעורהתעסוקה,עלפיהסקרהחברתי,הוא



xiii 

במקוםהעבודה.מאחרשבעלימוגבלותנפשיתמהוויםקבוצהקטנהלמדיבקרבכללבעליהמוגבלות,

מסוגזהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.בעלימוגבלות00,000-מדוברבכ

 פיזית ונפשית:  –בעלי מוגבלות כפולה 
60%.עםזאת,68%–מכללבעליהמוגבלות,שיעורהעובדיםהואהנמוךביותר35%בקבוצהזו,שבה

 ב40%)המהווים לפחות שמדובר כך לעבוד, מוטיבציה בעלי הם מועסקים( בעלי50,000-מהבלתי

גבלותכפולהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.מו

 : עבודה המגבילה יכולת בעלי מחלה כרונית
מכללבעליהמוגבלות,שיעורהתעסוקההואגבוהודומהלשיעורבאוכלוסייהללא7%בקבוצהזו,שבה

מאחרשזומהבלתימועסקים(הםבעלימוטיבציהלעבוד.44%)המהווים34%.בנוסף,96%–מוגבלות

בעלימחלהכרוניתשאינםעובדים30,000-קבוצהקטנהלמדי,ושיעורגבוהמתוכהעובדים,מדוברבכ

וישלהםמוטיבציהלעבוד.

 בעלי סוגי מוגבלות אחרים:

מכללבעלי50%-בקבוצההכוללתאתכלהצירופיםהאחריםשלתחומיהמוגבלותשזוהובמדגם,שבהכ

)המהווים00%.שיעורבעליהמוטיבציהלעבודבקבוצהזוהוא59%וקההואהמוגבלות,שיעורהתעס

אישבעלימוגבלויותשונותשאינם80,000-מהבלתימועסקים(.מאחרשזוקבוצהגדולה,מדוברבכ68%

עובדיםוהםבעלימוטיבציהלעבוד.



 ללית מאפיינים של בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כ 1.1

עניןמיוחדהיהבבדיקתמאפייניהםשלבעלימוגבלותשאינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית

 קבוצת העניין)להלן המהווים (, המוגבלות בעלי מכלל נבדלים–כשליש הם אחד,במה מצד מבעלי,

ליםקצבהזו.מצדאחר,מבעלימוגבלותהמקבו,מוגבלותשעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית

 בייחוד היה ללמוד שלחשוב ההכנסה מקורות הענייןמהם בקבוצת מוגבלות להםבעלי שאין היות ,

שלהםמאפייניהמשולמתלהם.עלכן,בחלקזהייבחנוהכנסהמעבודהשלהםאומקצבתנכותכללית

:האלהתתהקבוצותבעליהמוגבלות,בפילוחלפישלוש



 : מאפיינים דמוגרפיים

בוצתהענייןמאופיינתבשיעוריםגבוהיםשלכלאחתמהקבוצותהדמוגרפיותהאלה:ק

 (59%-העובדיםובקרב50%,לעומת30%נשים)בקרבמקבליקצבה

 בקרבמקבליקצבה(64%-העובדיםובקרב04%,לעומת50%-)כ39-44מבוגריםבני 

19% 

35% 
46% 

 מקבלי קצבת נכות כללית

 אינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית

 עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית
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 )כ 90%-נשואים לעומת ו30%, העובדים מקבלי40%-בקרב עלבקרב עולה שאף שיעור קצבה(,

(.ממצאזהיכוללענותבחלקועלהשאלה30%השיעורבקרבכללהאוכלוסייהבגילהעבודהבארץ)

 מהםמקורותההכנסהשלהשייכיםלקבוצהזו)ראובהמשך(.

 (00%-עומתפחותמ,ל60%ערבים)בקבוצותהאחרות 

 מאפייני המוגבלות: 

מא העניין בקבוצת מוגבלות חמורהבעלי בנכות כלליתופיינים נכות קצבת למקבלי בהשוואה .פחות

 :האלהלראותזאתבממצאיםאפשר

בעליקצבה,בקבוצתהענייןיששיעורנמוךיותרשלאנשיםהיחסיתלמקבלימספרתחומיהמוגבלות:

קצבה(.הבקרבמקבלי90%,לעומת40%תחומימוגבלות)כמה

המוגבלות: מסוג שעולה המחקרממצכפי בתעסוקה,אי בהשתלבות לקשיים קשורה נפשית מוגבלות

שלישממקבליקצבתנכותכלליתהםלפיהםכיותרמאשרמוגבלויותאחרות.גםנתוניהביטוחהלאומי,

מוגבלותנפשיתמאשר,מעידיםעלכך.ואמנם,בקבוצתהענייןישפחותבעלי14בעליסעיףעיקרינפשי

בקרבמקבליהקצבה;מוגבלותכפולה,נפשית33%לעומת,3%–ותיחידהקצבה)מוגבלבקרבמקבליה

(.00%לעומת33%–ופיזית

 משאבים לתעסוקה:

ליהקצבה,נמצאכיבשתימאשרמקבפחותשבעלימוגבלותבקבוצתהענייןמאופייניםבנכותחמורהאף

:לתעסוקהחסמיםשלבעלימוגבלותעםהקבוצותיששכיחותגבוההלמדי

הםבעלימרקכשלישרמתהשכלה: הקצבה, וקבוצתמקבלי קבוצתהעניין הקבוצות, כלאחתמשתי

עשיריתבשתיהקבוצותהםבעלימיותרממחציתבקבוצתהעובדים;רקקצתיותרבגרותמלאה,לעומת

השכלהאקדמית,לעומתכרבעבקבוצתהעובדים.

-בקבוצתהענייןו49%–חוקיםלמדימשוקהעבודהבעלימוגבלותבשתיהקבוצותר:הניסיוןתעסוק

חמשהשניםהאחרונות)אולאעבדומעולם(.בקרבמקבליהקצבהלאעבדוב34%

משאביםנוספים:

 מקצוע, רכשו ממחצית פחות הקצבה, מקבלי וקבוצת העניין קבוצת הקבוצות, משתי אחת בכל

 בקבוצתהעובדים.6/5לעומתכמעט

 בקבוצתהעובדים.6/5-מיותרכלאחתמשתיהקבוצותידעבסיסיבמחשב,לעומתלפחותממחציתב 

 מיותרבכלאחתמשתיהקבוצותהםבעליידעברמהטובהבעבריתבסיסית,לעומת0/6-פחותמ-

בכלקבוצההםבעליידעברמהטובהבאנגליתבסיסית,3/4-מבקבוצתהעובדים.כמוכן,פחות6/5

 תהעובדים.בקבוצ3/6-לעומתכ

                                                   
,המוסדלביטוחלאומי,מינהלהמחקרוהתכנון.0007מקור:סקירהשנתית14
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 למחצית קרוב לעומת עבודה, חיפוש מיומנויות בעלי הם הקבוצות משתי אחת בכל בלבד כרבע

 העובדים.צתבקבו

  כה, עד שנראה מהדפוס בקרבבשונה לשיעור דומה עבודה הרגלי בעלי שיעור העניין בקבוצת

 ממחציתם(,והואגבוהמהשיעורבקרבמקבליקצבה)כשליש(.יותרהעובדים)

המא הממצאים ללווסף חשובה מסקנה אחדבנוגעעולה מצד מאופיינת הקבוצה העניין: לקבוצת

לתעסוקה.שלממש,בחסמיםמצדאחר,ונהמזכהבקצבתנכותכלליתבמוגבלותפחותחמורה,אשראי

עד300,000-איש,מהםכ640,000-קבוצהגדולהבקרבבעליהמוגבלות)כוהעובדהכימדוברבדפוסזה,

פיתוחההוןהאנושיקבוצתיעדחשובהלשילובבתעסוקה.זאת,באמצעותעל(,מצביעיםעליהכ50גיל

שבקבוצה.בעיקרשלהצעירים,שיפורהמשאביםלתעסוקהו

 מאפיינים כלכליים:

 :של בעלי המוגבלות )ושל בני זוגם( הכנסההמקורות 
מוגבלותבקב מהםמקורותההכנסהשלבעלי מאחרשהםאינםעובדיםחשובהיהלבחון וצתהעניין,

ואינםמקבליםקצבתנכותכללית:

 גבוה לחלק90%)למדיעבודה:מאחרששיעורהנשואיםבקבוצהזו ישהכנסהמעבודהשלניכר(,

 מקרבהנשואים(.50%-הזוג)כבן/בת

  פנסיה: מבוגרת קבוצה שזו )כמאחר 39-44בני50%-למדי לחלק בקרניכר(, בעיקר במהם,

 מהנשואים(.04%-מהיחידיםו8%ישהכנסהמפנסיה)הנשואים,

 עבו )נפגעי הלאומי הביטוח נכותשל לקצבאות כללית נכות קצבת או דה/איבה לחלקם,הבן זוג(:

 מהנשואים(.05%-מהיחידיםו33%בעיקרהנשואים,הכנסהממקורזה)

 ה הקבוצות לשתי בהשוואה הלאומי: הביטוח של אחרות בעיקרקצבאות גבוה, לשיעור אחרות,

הכנסהמקצבאו שהם)בקרבהיחידים, הביטוחהלאומי מקבליתאחרותשל זוגם( בני 55%ם)או

 מהנשואים(.08%-מהיחידיםו

 (:של בני זוגםהמוגבלות )ו יגובה ההכנסה החודשית של בעל
נמו וכצפוי הקצבה, מקבלי של לזו דומה החודשית רמתההכנסה העניין, קבוצתבקבוצת של מזו כה

-בקבוצתהענייןו89%ש"חהם5,000,השיעוריםשליחידיםבעליהכנסהחודשיתעדההעובדים.לדוגמ

ב85% לעומת הקצבה, מקבלי 57%קרב בקרב העובדים.בלבד בעליבדומה, נשואים של השיעורים

בלבד59%ה,לעומתמקבליהקצבבקרב84%-בוצתהענייןובק88%ש"חהם8,000הכנסהחודשיתעד

העובדים.בקרב

 מדדים נוספים למצב כלכלי:
יחסיתלשיעוריםבקבוצתהעובדים,בקבוצתהענייןנוספיםשנבדקוהתקבלהמגמהדומה:גםבמדדים

ובקרבמקבליקצבהנמצאושיעוריםגבוהיםיותרשלבעלימוגבלותשהעריכואתמצבםהכלכליכגרוע,

אינםמצליחים כי השנהשציינו במהלך נקלעו כי ושדיווחו הבית, משק בסיסיותשל לכסותהוצאות

.האחרונהלמצבהמעידעלמצוקהכלכליתכלשהי
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 : מאפייני תעסוקהת נכות כלליתבעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצב 1.2

אתמאפיינימועסקיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית.מענייןהיהלבחון53%מכללבעליהמוגבלות,

העובדת האוכלוסייה כלל של למאפיינים האפשר, במידת אותם, ולהשוות זו, קבוצה של התעסוקה

:האלהבארץ.מבדיקהזועלוהממצאים

 (עובדיםכשכירים.88%,רובם)15בדומהלכללהאוכלוסייההעובדתבארץ 

 עובדיםבמשרהמלאה.94%-,כ34בארץבדומהלכללהאוכלוסייההעובדת 

 שכרהנמוךמזהשלכללהאוכלוסייהש"ח,4,640כרםהחודשיהממוצעשלבעליהמוגבלותהואש

 .16שבהנערכוהראיונות(0007ש"ח)נתוניםשלשנת9,300–העובדתבארץ

 ( נמוך99%שיעורהמרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי יותרמהשיעורהמקבילקצת(

 .17(89%דתבארץ)בקרבכללהאוכלוסייההעוב

  שנעשתה גבוהיםלבנוגעמבדיקה שיעורים כי עלה העבודה של ספציפיים מהיבטים רצון שביעות

מיחסםשלעמיתיהםלעבודה)למדי רצון ושלהממונים)84%שבעי העבודה90%( גםמסוג כמו ,)

96%)שלהם נמוכים שיעורים זאת, לעומת לתמורהלמדי(. הקשורים מהיבטים רצון שהםשבעי

וסיכוייםבכלאחדמהיבטיםאלה(54%-בות)כהכנסה,תנאיםסוציאלייםוהט–מקבליםמהעבודה

 (.50%-להתקדמות)כ

 החודשיםהקרובים.שלושת(דיווחוכיאיןבכוונתםלהפסיקלעבודב70%-רובם)כ

פיז מוגבלות עם בצירוף והן יחידה כמוגבלות )הן נפשית מוגבלות בעלי כי ראינו מועסקיםכבר ית(

 נמוך למדיבשיעור הממצאים מתוך ש. במצבאפשרלהלן מצויים הם מועסקים כשהם גם כי לראות

בעייתייחסיתלמועסקיםבקבוצותהאחרותשלסוגיהמוגבלות:

 :העובדים כלל מתוך מלאה העובדיםבמשרה נפשיתשיעור מוגבלות בעלי בקרב הן יחסית, נמוך

בקרב6/5-ותהכפולה)כמחציתבכלאחתמשתיקבוצותאלה,לעומתכבלבדוהןבקרבבעליהמוגבל

 (.בעלימוגבלותפיזיתבלבדובקרבבעלימחלהכרונית

 :העובדים בקרב ממוצע חודשי החודשישכר גםהשכר העובדיםבמשרהחלקית, בהתאםלשיעור

)פחותמ נפשי קבוצותהמוגבלותהכוללותמרכיב יחסיתבשתי נמוך לעומתש"ח,5,000-הממוצע

 בקבוצותהאחרות(.ש"ח4,000-מיותר

 :באופןבולט,רביםמבעלימוגבלותנפשיתמדווחיםעלחוסרשביעותרצוןמהיבטיםשוניםבעבודה

3/6-,לעומתפחותמ0/6-שביעותרצוןבאשרליכולתםלנצלבעבודהאתהידעוהכישוריםשלהם)כ

 בקבוצותהאחרות(.
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 ת שאינם עובדים: סיבות לאי תעסוקה בעלי מוגבלו 1.2

אינם40%–כאמור,מכללבעליהמוגבלות)כוללמקבליקצבתנכותכלליתושאינםמקבליםקצבהזו(

-תעסוקהבקבוצהזועולהכיבנוסףלמוגבלותעצמה,שצוינהעלידיכאימועסקים.מבדיקתהסיבותל

)מבחינתאזורמגורים,שעותעבודה,עניין,שכרהתאמהשלמקומותהעבודהאיציינו38%מהם,30%

 מקצוע(, 36%-ואו גילביתהמשק/במשפחהאחרבבן/טיפולבילדיםקטניםציינו סיבותנוספותכמו .

ולימודיםצוינובשיעוריםקטניםיותר.שכלה,שפה()ניסיון,הכשרה,המספקיםמשאביםעדרהמבוגר,

יקרבקרבבעלימוגבלותפיזית,הןכאשרזוהמוגבלותהיחידהתעסוקהבעאיהמוגבלותצוינהכסיבהל

(.לעומתזאת,בעלימוגבלותנפשיתבלבד93%כשהיאבאהבצירוףעםמוגבלותנפשית)ובייחוד(,45%)

 כרונית מחלה יכולתובעלי בכלהמגבילה )כשלישבלבד יותר נמוכים בשיעורים זו סיבה ציינו עבודה

ה(.ממצאזהמציע,בהתאמ65%-ו55%התאמתמקוםהעבודה)איללמדיגדולקבוצה(,וייחסומשקל

בבלתימקומותהעבודהעשוילקדםשילובבתעסוקה,בעיקרכשמדוברכיטיפולבהתאמהוהנגשהשל

המוגבליםבתחוםהנפשיבלבדאושמוגבלותםבעבודהנובעתממחלהכרונית.מועסקים

 ויש להם מוטיבציה לעבוד: צורכי עזרה בעלי מוגבלות שאינם עובדים 1.1

בעלימוגבלות,אינםעובדיםוישלהםמוטיבציה000,000-מיותרשבהקבוצהגדולה,הוזכרלעיל,כפיש

ציינוכי49%,קבוצהזובעליהמוגבלותבתוךממקבליקצבתנכותכללית(.40,000לעבוד)כולללפחות

תעסוקה.הצרכיםהעיקרייםשצוינוהםהכוונהוייעוץקהשולהשתלבבכדיכלשהיהםזקוקיםלעזרה

60%-אחדמשניהצרכיםצויןעלידיככללסוגהעבודההמתאימהועזרהבמציאתעבודה)בנוגעמקצועי

לימודמיומנויותבסיסיות–צרכיםאחריםמבעליהמוגבלותשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד(.

מתמטיקה(, אנגלית, למקום)מחשב, ותחבורה לילדים והשגחה סידור העבודה, במקום התאמות

כלצורך(.לכלהיותרל30%וכהיותר)צוינובשכיחותנמ–העבודה

מקרבבעליהמוגבלותשאינםמועסקיםוישלהםמוטיבציהלעבוד,מקבליקצבהזקוקיםלעזרהבשיעור

בה45%לעומת34%שאינםמקבליםקצבה)מיגבוהיותרמ הקבוצותבולט, שתי בין ההבדל תאמה(.

העזרה  68%עזרהבמציאתעבודה)האלה:במיוחדבסוגי מיבקרב07%קצבהלעומתהבקרבמקבלי

,בהתאמה(ותחבורהלמקוםהעבודה3%לעומת38%שאינםמקבליםקצבה(,התאמותבמקוםהעבודה)

,בהתאמה(.4%לעומת33%)

 אפיינים שונים של בעלי המוגבלות הקשר בין מצב התעסוקה לבין מ 1.5

:הקבוצותהאלהמשתניהראהכישיעורהתעסוקהנמוךיותרבקרב-דוניתוח

 (48%(לעומתגברים)50%נשים) 

 (46%(לעומתיחידים)58%נשואים)

 (43%(לעומתצעיריםיותר)68%)39-44בני

 (45%(לעומתיהודים)63%ערבים)

 (30%(לעומתמישישלו)53%מישאיןלותעודתבגרות)

 (46%(לעומתבינוניאוגבוה)67%כלכלינמוך)-דירוגחברתייםבעלייישובבמישמתגוררים 
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העבודה בגיל האוכלוסייה בכלל אלה מאפיינים לפי התעסוקה לשיעורי מגמות18השוואה על מראה

שיעורהתעסוקה למעט זאת, המוגבלות. בקרבבעלי אשרדומותלאלהשהתקבלו מצבמשפחתי, לפי

מכך נובע זה שהבדל ייתכן יחידים. בקרב מאשר נשואים בקרב יותר גבוה הוא האוכלוסייה בכלל

 מוגבלות להם שיש נשואים להיסמךשאנשים פרנסהנוטים כמקור זוג בן מעבודת הכנסה יותר,על

מאשראנשיםנשואיםבאוכלוסייההכללית.

שכדי העצמאית ההשפעה את סיכוילבדוק על האחרים( המאפיינים מהשפעת )מנוכה מאפיין כל ל

בוצעניתוחרבשלהתעסוקה מוגבלות, שבוהמשתנההמנובאמציין-בעלי )רגרסיהלוגיסטית(, משתני

דמוגרפייםוסוגי-.המנבאיםשנבחנוהיומאפייניםסוציוריאיוןהאםהאדםעובדאואינועובדבמועדה

המוגבלות.

ש להבהיר חשוב )odd)סיכויבמונח ההסתברות בין ליחס היא הכוונה )probabilityמסוים שאירוע )

 לפיכך, משמעוההסתברותשאדםסיכוי התעסוקהיתרחשלביןההסתברותשאותואירועלאיתרחש.

הניתוחהרב ממצאי יחסי,-יהיהמועסקביחסלהסתברותשלאיהיהמועסק. מנוסחיםבאופן משתני

ק כלל בדרך )כאשר ההתייחסות בהיבטreference categoryטגוריית החזקה הקבוצה את מייצגת )

לעומת מועסקת תהיה מוגבלות בעלת שאישה הסיכוי מהו נציין המין, בהיבט למשל, כך הרלוונטי.

הסיכוישגברבעלמוגבלותיהיהמועסק.
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להלןתוצאותהניתוח:

בעלגברשלהסיכוילעומת0.54הואמוגבלותבעלתאישהשלהתעסוקהסיכוימין
.מוגבלות

בעליהודי לעומתהסיכוישל0.45בעלמוגבלותהואערביסיכויהתעסוקהשלמגזר
מוגבלות.

מעברהתעסוקהסיכויאתמורידהביחדומגזרמיןשלהחסמיםשניהימצאותמגזר Xמין
מוגבלותבעלתערבייה אישהשהסיכוי–בנפרדמהחסמיםאחדכלשללהשפעה
מוגבלות.בעל יהודי גברשללעומתהסיכויבלבד0.09הואמועסקתתהיה

משפחתימצב
(יחידאונשוי)

ממצבומובהקבאופןמושפעאיננומוגבלותבעלאדםשלהתעסוקהסיכוי
המשפחתי.

בעלתמוגבלותיחידהאישהשלהתעסוקהבעלמוגבלות,סיכוינשוי  גברלעומתמשפחתימצבXמין
0.96הוא יחיד גברשללסיכויבדומה, מוגבלות סיכוי(0.95)בעל אולם, .

ממצאיםייתכןשדפוס.0.54-יורדלבעלתמוגבלותנשואהאישההתעסוקהשל
לפרנסנשואהשאיננהמוגבלותבעלתשאישהלכךקשורזה צריכהלעבודכדי
.בןזוגההכנסתעליכולהלהיסמךתמוגבלובעלתנשואהאישהבעוד,עצמהאת

לילדיםהורההיות
38גילעד

מובהקמושפעאיננומוגבלותבעלאדםשלהתעסוקהסיכוי מעובדתבאופן
.38היותוהורהלילדיםעדגיל

היותהורה Xמין
38לילדיםעדגיל

 גיל עד לילדים הורה של38היות התעסוקה סיכוי על משפיע בעל גבר אינו
:בעלתמוגבלות,באופןהזהאישה מוגבלות,אךמשפיעעלסיכויהתעסוקהשל

סיכויהתעסוקה01אישה ללא ילדים עד גיל בהשוואהלסיכויהתעסוקהשל ,
 ) 01-6אישה עם ילדים בנישל במקצת רק סיכוי0.88נמוך זאת, לעומת .)

(.0.66הואהרבהיותרנמוך)5-1אישה עם ילדים בני התעסוקהשל

עםמוגבלותבעלשלהתעסוקהסיכוי,אקדמיתהשכלהעםמוגבלותלעומתבעלהשכלה
בלבד הואבגרות אקדמית( השכלה 0.40)ללא בגרותתעודתעדרבה; הסיכוי,

.0.63-ליורד

בעלשלגילו
המוגבלות

התעסוקה בגילסיכוי ויורד הצעירים לגילים בהשוואה הביניים בגיל יםעולה
המבוגרים. התעסוקהשלבני לעומתסיכוי התעסוקהשל50כךלמשל, סיכוי ,

.0.65הוא30,וסיכויהתעסוקהשלבני0.03הוא00בני

כלכלי-חברתידירוג
המגוריםיישובשל

ביישובהמתגוררמוגבלותבעלשלהתעסוקהביןסיכוימובהקהבדלנמצאלא
6-3אשכולות)נמוךכלכלי-חברתיבדירוג 3-5אשכולות)בינוניאו( סיכוילבין(

גבוהכלכלי-חברתיבדירוגביישובהמתגוררמוגבלותבעלשלהתעסוקה
.(7-9אשכולות)

סוגהמוגבלות נפשית מוגבלות בעל אדם של התעסוקה ואם–סיכוי יחידה כמוגבלות אם
 פיזית מוגבלות עם כ–בצירוף בעל0.60-הוא אדם של הסיכוי לעומת בלבד

עבודה.המגבילהיכולתהכרוניתמחל
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 . סיכום6

(,שיעורהאנשיםעםמוגבלותכלשהי39-38המחקרהנוכחימראהכיבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה)

.מדוברבכמיליוןאיששישלהםמוגבלותחמורה,בינוניתאוקלה.05.9%הוא

לשכי אומדן בישראל, לראשונה מספק, באוכלוסייההמחקר שונים מוגבלות תחומי של בגילחותם

היאמוגבלותפיזית)העבודה ביותר המוגבלותהשכיחה ואחריהמוגבלותנפשית)39%: תחומי7%( .)

) יותר קטנה ששכיחותם נוספים, קוגניטיבית5%מוגבלות מוגבלות יורדת(: )בשכיחות הם ,ופחות(,

ו שמיעה מוגבלות ראייה, למוגבלות מבעליליקויי למחצית בערך מאובחנים. וריכוז מידה/קשב

בחישובשיעורהמוגבלותנכללהקבוצהקטנהלמדי בנוסף, המוגבלותישיותרמתחוםמוגבלותאחד.

,אךישלהםמחלהכרוניתשמגבילההללותחומיםה(שלאנשיםשאיןלהםמוגבלותבאףלאאחדמ0%)

פתהעבודה(.אתיכולתהעבודה)מבחינתסוג,שעותותקו

וכלוסייתבקרבא90%,לעומתמועסקים40%,בגילהעבודהבמחקרנמצאכימתוךכללבעליהמוגבלות

בגיל מוגבלות ללא )ישראל המדוברים ים החברתי הסקר פי 0007על הציבורילמ"ס(, היום סדר על .

 הסוגיה עומדת שאיאיך מוגבלות בעלי אותם של העבודה בשוק שילוב לקדם מועסקים,אפשר נם

כחצימיליוןאיש.בהקשרזהחשובלהדגישכיהמחקרמראהשלחלק,עלפיהמחקרהנוכחי,הכוללים

מ מועסקיםגדול למחציתמהם–הבלתי כישמוטיבציהלעבוד–קרוב הםאיש000,000-: כי דיווחו

מחפשיםעבודהבפועל,מתכווניםלחפשעבודהבקרובאומעונייניםלעבוד.

אישקיבלוקצבתנכות000,000-דהמחקר,מתוךכמיליוןבעלימוגבלותבגילהעבודהבישראל,כבמוע

כללית.המחקרמראהכימביןמקבליהקצבה,כחמישיתהיומועסקים,רביםבמסגרותעבודהמוגנתאו

דיווחומקבליקצבתנכותכללית,40,000-,כלומרכנתמכת.מתוךאלהשלאהיומועסקים,יותרמשליש

עלמוטיבציהלעבוד.

מוגבלותשאינםעובדיםוגםאינםמקבלים בתעסוקההיאבעלי לשילוב יעד קבוצהמיוחדתהמהווה

תםבקצבה.בצדזאת,מהמחקרקצבתנכותכלליתמשוםשדרגתמוגבלותםאינהחמורהדיהכדילזכו

השכלהנמוכה,חוסרידע–וקהכיבדומהלמקבליהקצבה,הםמאופייניםבחסמיםשלממשלתעסעולה

 עבודה. חיפוש במיומנויות וחוסר בשפות נמוכה שליטה רמת מחשב, בשימושי בבסיסי זו -כקבוצה

640,000 איש, למחציתם קרוב אשר הם מוטיבציה האנושיבעלי ההון בשיפור השקעה לעבוד.

עשויהלתרוםלשילובםבשוק הצעיריםשבהם, של בעיקר אתוהמשאביםלתעסוקה, ולמנוע העבודה

 הצטרפותםלמעגלמקבליהקצבהבעתיד.
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