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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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  מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס
המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת 

 :אוכלוסיות מיוחדות

  המוסד לביטוח לאומי 
 :מינהל המחקר והתכנון

פריאוררבקה   דניז נאון
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אופיר פינטו  שהם-אסף בן

שנטל וסרשטיין  דפנה הרן

   רחל ארנון

  ענת זיו
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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.
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 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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 . מבוא ומטרות המחקר1

ובםשילובודדאתלעהמגמהבשניםהאחרונותגוברת החיים, הםשלאנשיםעםמוגבלותבכלתחומי

רכיהנכיםבראשותהשופטוהציבוריתלבדיקתצבעקבותהמלצותהוועדה,0008תחוםהתעסוקה.ביולי

בחוקהביטוחהלאומיאשרשינהאתמבנהקצבתנכותכלליתואתתנאי307לרוןז"ל,התקבלתיקון

ש מבטיח החדש החוק בחוק, התיקון לפני ששרר מהמצב בשונה לקצבה. תוהכנסהזכאות בעלשל

אנשיםעםלעודדנועדבלבד.שינויזהקצבהמעבודהומקצבהתהיהתמידגדולהמהכנסתוממוגבלות

השתתפותםבשוקהעבודהשמסוגליםלעבודמוגבלות אתהיקף להגדיל בעבודהאו להשתלב יישום.,

.0007התיקוןנכנסלתוקףבאוגוסט

ש מחקר לביצוע קורא קול פרסם לאומי לביטוח מצבהמוסד על בחוק התיקון השלכות את יעריך

מוגהתעסוקה בעלי לביטוחשל המוסד עם בשיתוף ברוקדייל מכון בידי הופקד המחקר ביצוע בלות.

מטרותעיקריות:כמהלאומי.למחקרנקבעו

 לאמודאתהשיעוריםשלתחומימוגבלותשוניםבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה. .א

 ללמודעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקרבתחוםשלמשאביםלתעסוקה. .ב

את .ג למאפייניםסוציוהמצבהתעסוקלבחון המוגבלותוהקשרשלו דמוגרפייםולמאפייני-שלבעלי

 המוגבלות.

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

 )כגוןמצבכלכלי(.התעסוקהשיכוליםלהשתנותבעקבותשינוימצב

ניסיונןשלמדינותמערביותבשילובאנשיםעםמוגבלויותלערוךסקירתספרותשמטרתהללמודמ .ה

בשוקהתעסוקה.

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

–מועדשנילפנייישוםהחוק;–ראשוןמועדבשתינקודותזמן:,להיותמושפעתמהשינויבחוקויהשעש

מצבהשפיעהשינויבחוקעלאיךלבדוקיישוםהחוק.המעקבבשניהמועדיםמאפשרכשלוששניםלאחר

שלבעלימוגבלות.בנוסף,ממצאיהמחקרבמועדהראשוןנועדולאמודאתהשיעוריםשלסוגיההתעסוק

לאסוףמידעעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקרגםהמוגבלותהשוניםבאוכלוסייה.הםנועדו

.הםהתעסוקבתחו

במועדהראשון.שנעשההדוחהנוכחימסכםאתממצאיהמחקר
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השתלבות ושכיחות באוכלוסייה  –אנשים עם מוגבלות  סקירת ספרות: . 2 
  בתעסוקה

הנוכחיתב הספרות סקירת חלקים. )שני הראשון 0.3בחלק כיום הקיים הידע סיכום מוצגים בנוגע(

הל במדינות המוגבלות (Organization for Economic Co-Operation and Development)OECD-שיעורי

ובנוגעשיעוריהתעסוקהבקרבאנשיםעםמוגבלות;בנוגעלשינוייםשחלולאורךזמןבשיעוריםאלה;לו

הקצבהל מקבלי של והמאפיינים ההיקף מבחינת המסתמנות והמגמות נכות קצבאות קבלת שיעורי

השנ החלק השונות. )במדינות 0.0י ב( שיעוריעוסק אמידת תהליך את המלוות מתודולוגיות סוגיות

 ומה באוכלוסייה, מנאפשרהמוגבלות ילהפיק מדינות של עשושסיונן שיעורישסקרים נבדקו בהם

 המוגבלותבאוכלוסייה.

 ושיעורי קבלת קצבת נכותשיעורי מוגבלות, שיעורי תעסוקה של בעלי מוגבלות  1.2

ב חשובה וכןסוגיה באוכלוסייה, מוגבלות עם האנשים היקף היא התעסוקה בתחום שירותים תכנון

באיזומידהשיעורזהנשארקבועלאורךזמן,אוצפוילהשתנותבעתיד.

,ושלאנשיםעםמוגבלותבפרט,צפויבכללשלהאוכלוסייהישהטועניםשבשלהגידולבתוחלתהחיים

לע ישהטועניםשהתפתחותידעוטכנולוגיהברפואגידולבשיעוריהמוגבלותבעתיד. התגרוםומתזאת,

המוגבלות בשיעורי להקטנה קשה. במוגבלות כמהובעיקר הסוגיה את לבחון ניסו באמצעותמדינות

  (.0007עיים)נאון,משמ-סקריםחוזריםלאורךזמן,אךהממצאיםבנושאאינםחד

בתחוםשונותוהשוואהביןמדינותשונותוביןתקופותאחתהבעיותהמרכזיותבאמידתשיעורימוגבלות

זההיאשמושגהמוגבלותאיננואחידוברור.הגישההרווחתלאחרונהמתייחסתלמוגבלותהמבוססתעל

בחברהבכללובתעסוקהאדםומתמקדתבחסמיםסביבתייםהמגביליםאתהשתתפותה,מודלחברתי

רווחתהגישההישנה,המבוססתעלמודלרפואי,ומתמקדתבפרט.למרותזאת,במערכותשונותעדיין

מש העולמי הבריאות ארגון היכולת. או הליקוי של תפקודית או בריאותית זובהערכה מורכבות קף

 למושג )יכמטרימוגבלותבהתייחסותו לליקויים למוגבלוImpairmentsה תפקודייו(, )ות  Activityת

limitations)(ולחסמיהשתתפותParticipation restrictions()WHO, 2001; WHO, 2011.)

מצבו,ובאופןספציפיעללבנוגעאדםבסקריםרביםהגדרתהמוגבלותמבוססתעלתפיסהאישיתשלה

לפעילותך המפריעה מוגבלות או טווח ארוכות בריאות בעיות לך יש "האם לשאלה: תשובתו

".עםזאת,הניסוחהמדויקשלהשאלה?היומיומית בסקריםשונים.לדוגמה,הואשונה,פעמיםרבות,

.(OECD, 2010b)חודשים3-חודשיםולפעמיםכ30-דרלפעמיםכ,מוג"לטווחארוך"

פעמיםרבותהגדרתהמוגבלותנתפסתכקשורהלקבלתקצבתנכות.הגדרתמוגבלותעלפיקבלתקצבה

רשההגדרהעלפימאחמוגבלותו.זאתלגביהאדםמחמירהיותרמזוהמבוססתעלתפיסהאישיתשל

כפונקציהשלירידהביכולתההשתכרותשלהאדםבעלהמוגבלות,כאשרבדרךכללקבלתקצבהנקבעת

מוגבלותתפקו רמהזההשל מצבשבו בהכרחלאותהירידהביכולתההשתתפותייתכן דיתלאתוביל

שלםמוגבלותבדיווחיהבהלשוניבשיעורימורכבותזואחראיתבמידהר(.OECD, 2010bבשוקהעבודה)

מדינותשונות.
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(.להלן0.0סעיף)בהמשךמצויההמתודולוגיהשלאמידתשיעורימוגבלויותבמדינותהשונותעלהרחבה

 נתונים עלנציג בקרב תעסוקה שיעורי מוגבלות, ושבעלישיעורי נכותמוגבלות קצבת קבלת יעורי

םשחלובהםבשניםהאחרונות.,כוללשינוייOECD-במדינותה

  OECD-שיעורי מוגבלות במדינות ה 74040

מופיעבתרשיםבעשורהראשוןשלשנותהאלפייםOECD-שיעורימוגבלותבמדינותהעלהמידעהעדכני

בתרשיםלקוחיםמתוךסקריאוכלוסייהארציים,והםמבוססיםעלדיווחעצמיעלהמוצגים.הנתונים3

כלשהיבתפקודיומיומיבשלמצבבריאותי.מוגבלותבדרגה

כי,מהתרשיםעולה שבעהאנשיםבמדינותהבממוצע מתוך בעיOECD-אחד יתבריאותמדווחיםעל

כגוןאסטוניהוהונגריה()כרוניתאועלמוגבלותאשרפוגעתבתפקודהיומיומי,כאשרבמדינותמסוימות

 שיעורזהעולהלאחדמתוךחמישה.

 עשור הראשון 0 הOECD-במדינות ה  71-.6יעורי דיווח עצמי על מוגבלות בגיל : ש0תרשים 
 אלפייםה בשנות                

 
הערות:

  OECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers – Synthesis Report.מקורהתרשים:3
ויוצרתמגבלותבפעילויותיומיומיות.כתשישהחודשיםלפחותרונית,הנמש.מוגבלותהוגדרהכבעיהבריאותיתכ0
אינוכוללאתישראל,אסטוניהוסלובניה.ומדינות,09-לבתרשיםהואממוצעלאמשוקלל OECD -שלהממוצעה.6
יעלפ.0003-0006פיממוצענתוניהסקריםהחברתייםשלהלמ"סבשנים-אומדןהמחושבעלהוא.השיעורבישראל5

מוגבלותמוגדרתכ החברתי, שנה,בעייתבריאותהסקר שנמשכתלפחותחצי נפשית, פיזיתאו נכותכלשהי, או
שמפריעהמאודאומפריעהבתפקודהיומיומי.

 OECD-מוגבלות במדינות ה אנשים עםבקרב שיעורי תעסוקה  74047

 ,OECD)םללאמוגבלותלהיקףבקרבאנשיאנשיםעםמוגבלותנמוךיחסיתמועסקיםבקרבהיקףה

2010a,b)ש כפי 0לראותבתרשיםאפשר. שנותהאלפיים, של שיעורהמועסקיםבקרבבעשורהראשון

 בקרבאנשיםללאמוגבלות.94%ומתלע,55%בממוצעהיהOECD-מוגבלותבמדינותהאנשיםעם
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 עשור הראשון 0 הOECD-במדינות המוגבלות  וללא עם אנשים של התעסוקה : שיעורי7תרשים 
 בשנות האלפיים                


הערות:

  OECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers – Synthesis Report.מקורהתרשים:3
למ"ס.,0003ישראל:סקרחברתיל.המקור0
.OECD-בממוצעהותכלולןוסלובניהאינישראל,אסטוניה.6


 בעלהלענוסף מועסקיםבקרב במרביתמדינותהארגוןשיעוריםהנמוכיםשל מוגבלות, ההסתברותי

) מוגבלות ללא לאנשים בהשוואה יותר גבוהה חלקית במשרה לעבוד  ,OECD, 2009a; OECDשלהם

2010bבממוצע,אחדמכלארבעהאנשיםעםמוגבלותעובדיםבמשרהחלקית,לעומתאחדמתוךשישה.)

בהןשמדינותיםביןהמדינותהשונות,כאשרישםללאמוגבלות.עםזאת,קיימיםהבדלאושבעהאנשי

וב בפולין שלושהלעבודבמשרהשבדיההפערגבוה)למשל, לאנשיםעםמוגבלותהסתברותהגבוההפי

חלקיתבהשוואהלאנשיםללאמוגבלות(לעומתפערקטןבמדינותאחרות)למשל,אוסטריהוגרמניה(.

רון,ואףירדועשורהאחבעלולאבמדינותהשונותבעלימוגבלותהעבודהשלכוחההשתתפותבשיעורי

 רבות, שבמדינות אף שילוב על וגובר הולך דגש שמות המערב עםמדינות מוגבלותשבדיהאנשים

(.OECD, 2009aוהפעלתתוכניותלהשגתמטרהזו)בתעסוקה

אךשבולעלותלאחרמכן.באמצע0000נםירדועדשנתמיהאבטלהבקרבאנשיםעםמוגבלותאשיעור

,שיעורהגבוהפישניים35%היהOECD-השיעורהממוצעבמדינותה0000-השנותהעשורהראשוןשל

(.OECD, 2009aמהשיעורהמקבילבקרבאנשיםללאמוגבלות)

ההפנויההממוצעתשלרמהנמוכהשלהשתלבותבשוקהעבודהפירושהרמהנמוכהשלהכנסות.ההכנס

ה במדינות העבודה בגיל מוגבלות עם בOECD-אנשים האוכלוסייה30%-נמוכה כלל של מהממוצע

ב נמוכה ב%00-)במדינותמסוימות מצויים%60-ואף אנשיםעםמוגבלות במרביתמדינותהארגון, .)

העוני,במדינותמסוימותאנשיםללאמוגבלותלהיותבעליהכנסותמתחתלקולעומתבסיכוןגבוהיותר

ב פוגע העוני כאשר יותר, שניים פי כדי המבעלי60%-מיותרעד במדינות החיים .OECD-המוגבלות
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הסיכוןלעוניבקרבאנשיםעםמוגבלותעלהמהריותרמאשרOECD-דינותהבמרביתמבעשורהאחרון,

(.OECD, 2009a; OECD, 2010a)בקרבאנשיםללאמוגבלותבגילהעבודה

 שיעורי קבלת קצבת נכות  74043

 התשלומים היקף בגלל בעיקר לחברה גבוהה עלות יוצרים וחולי למוגבלות בממוצע,הקצבאות נכות.

נכלליםבודמיכש0%-מהתל"גשלהןעלקצבאותנכות.השיעורמגיעל3.0%מוציאותOECD-מדינותה

דמילמהשיעור0.4(.שיעורזהגבוהפינורבגיה,)הולנד5%-4%-מחלה,ובמדינותמסוימותהואמגיעל

באיחודהאירופאימדווחכיבשנת 0003אבטלה. מכללההוצאותעלקצבאותלהגנהסוציאלית9.4%,

 .(Eurostat – Detailed statistics on the EU and candidate countries)הוצאועלקצבאותנכות

למערכתהקצבהוהיקףיציאהנמוךגבוהצאהשלהיקףכניסהשיעוריםגבוהיםשלמקבליקצבההםתו

.ההבדליםקשוריםלמאפייניםשלממנה.דרכיהכניסהוהיציאהממערכתהקצבהשונותביןהמדינות

וקיהעבודה,לזמינותאפשרויותעבודהלאנשיםעםמוגבלות,למבנהמערכותהקצבאותולמידתקיומןש

כלוסייהזו.אולשלתוכניותלשילובבעבודה

OECDבמדינות הבשיעורמקבליקצבתנכותצמודהלירידהבשיעורהאבטלה.יעלימגמתהמסוימות,

רוב(.בOECD, 2009aםלעבוד")"אינםמסוגלישכמיכיוםמובטלים,מטופליםכטופלובעברשמיכלומר,

אינםנדרשיםהםטלים,נתפסיםכחסרייכולתלעבוד,ושלאכמומוב,מקבליקצבהנכותמדינותהמערב

לחפשעבודהבאופןפעיל.

בכךשמנעואתהצליחולאחרונהלהפחיתאתשיעוריהכניסהלמערכתהקצבאותOECDמדינותכמה

 מהכניסה מסוימות בעלותקבוצות חלקית, עבודה אתיכולת לקצבההחמירו לזכאות ההערכה כללי

את והרחיבו המעסיקים הבתחומיםאחריות וובתשלומים למחלה הרפורמותלקשורים )פירוט נכות

מהמדינותההפחתהקשורהלשימושבמערכתשבחלקהללויוצגבסקירתהספרותבדוחהבא(.ישלציין

עובדיםמבוגרים,כךשהירידהבכניסהלמערכתהקצבהלהפרישההמוקדמתכחלופהלמערכתהקצבה

ייהבשיעורדחייתתביעותלקצבה,ברובהבשימושבמערכתהפרישההמוקדמת.למרותעלימלווהבעלי

עלייהבהיקףהמבקשיםלקבלאתהקצבה.לעדותהמקריםשיעוריהכניסהלמערכתנשארוגבוהים,

מקבלי בקרב לעבוד לחזור ההסתברות הקצבה. קבלת של הקבוע האופי על מעיד נמוך יציאה היקף

עבתחוםזה,רקכאחוזאחדאושנייםישמידיהןעלקצבההיאכמעטאפסית.ברובמדינותהארגון,ש

מעברלקצבתזמ מוותאו מסיבותשאינן קצבתנכותעוזביםאתמערכתהקצבהבשנה, קנה.ימקבלי

פרט שלזאת בריטניה, הוא השיעור 9%-כבה להערכתו, החוזרות הבדיקות היא לכך הסיבות אחת

(.OECD, 2009b)אופןשיטתיזכאותהנערכותב

יאהממערכתהקצבאותקשורהלנגישותמוגבלתלשירותישיקוםתעסוקתיולתוכניותרמהנמוכהשליצ

לשילובבעבודה.אףשבשניםהאחרונותעולהעלסדרהיוםהחשיבותהרבהשלהפעלתתוכניותכאלה,

עלפי:למדימראהכיבממוצע,ההוצאהעלתוכניותכאלההיאקטנהOECD-בסיסהנתוניםשלארגוןה

למטרהזו,יםבלבדמכללההוצאהעלנכותמיועד5%-9%דינותהשייכותלארגון,בדרךכללדיווחהמ

האחרונות בשנים השתנה לא זה שיעור כן, על יתר יותר. קטן שיעור על אף המדווחות מדינות ויש

(OECD, 2009a). 
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 ש6תרשים את נכותבמדינותהמציג קבלתקצבת הOECD-יעורי שנות הראשוןעשורוב70-באמצע

הב  .0000-שנות 0009בשנת ה3%-כ, קOECD-מאוכלוסיית העבודה נכות.יבגיל קצבת בשני בלו

3770במעט)בשנתעלהOECD-העשוריםהאחרונים,השיעורהממוצעשלמקבליקצבתנכותבמדינותה

 הוא יש4%היה אולם, (. הארגון מדינות בין גדולים על–הבדלים חלה מהמדינות בחלק בשיעורייה

ניכרתחלהירידהפינלנדוהולנד((,ואילובמדינותאחרות)למשלשבדיהונורבגיהמקבליהקצבה)למשל

הקצבה למערכת הכניסה תנאי בהחמרת התבטאו אשר מדיניות שינויי בעקבות זאת, זה. בשיעור

(OECD, 2009a.) 

      עשור הו 11-האמצע שנות  710-.6בני בקרב OECD -ה: שיעור מקבלי קצבת נכות במדינות 3תרשים 
   הראשון בשנות האלפיים      

הערות:
  OECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers - Synthesis Report.מקורהתרשים:3
 כלמדינהמוצגהשינויבשיעורמקבליהקצבהעלפיהמפורטלהלן:ל.0

ויותר0%לשירידה/עלייה(--)++(/)
0%-ל0.94%ביןירידה/עלייה(-)+(/)

+0.94%לבין-0.94%ביןיחסיתיציבהמגמה(=)
.מוגבלותעםאנשיםשלהתעסוקהשיעורשלהשנתיבממוצעלגידולמתייחסיםהאחוזים.6

 

 בישראל נכות קצבת מקבלי בהיקף שינויים
שלמקבליקצבתנכותכלליתםבמספרתעלייהלראואפשרדלביטוחלאומימתוךהפרסומיםשלהמוס

אלף,40-כמקבליקצבתנכותכלליתמספרםשלהיה3780-ב(:5שתהעשוריםהאחרונים)תרשיםשלוב

התשעיםב שנות מ–אמצע 70-יותר 0033-בואלף, מלמספרםהגיע 000-יותר לביטוחאלף )המוסד

.(0033דצמבר-אוקטוברלאומי,רבעוןסטטיסטי,
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  7100-0111: מקבלי קצבת נכות כללית בישראל בשנים .תרשים 


0033דצמבר-אוקטובר מקור:המוסדלביטוחלאומי,רבעוןסטטיסטי,



גב בישראל הקצבה מקבלי בשיעור בהגידול האוכלוסייה: מגידול מהצפוי להגד0009-0000-וה

גילאו העבודהבכלוסיית ב34%-י גדל הקצבה מספרמקבלי מש68%-ואילו לנבוע יכול זה גידול ינוי.

ינויבהרכבהגיליםשלהאוכלוסייהאומשניהגורמים.משבשכיחותהמוגבלותלפיגיל,

,עלבסיסהדוחותשלהמוסד35-44-ו45-38גיל,מקבליקצבתנכותבשתיקבוצותבחינתהשינויבמספר

(,מראהעלגידולמהירמאודשלמספרמקבלי3)לוח0003-0003-ביטוחלאומיעלמקבליקצבתנכותבל

.45-38בקרבבניבלבד34%,לעומת53%–35-44בניקצבתנכות

 7116-ו 07110 גילקצבת נכות לפי קבוצת  מקבלי מספר: 0לוח 

35-44גיל45-38גילשנה
68,403309,0030003

45,675306,7000003

53%34%שיעורהגידול
0008מקור:המוסדלביטוחלאומי,רבעוןסטטיסטי,יולי

 השנים ב0009-ל0000בין הכללית האוכלוסייה שתי34%-גדלה בין שונים היו הגידול שיעורי אך ,

 )לוח הנבחנות הגיל 0קבוצות בגיל האוכלוסייה ב45-38(. בגיל33%-גדלה האוכלוסייה בעוד 35-44,

.53%-גדלהב להסיקשהגידולאפשרכיווןששיעורהמוגבלותבקרבהאוכלוסייההמבוגרתגבוהיותר,

 משינוי בחלקו, לפחות נובע, כללית נכות קצבת מקבלי האוכלוסייה,במספר כלל של הגילים בהרכב

.35-44בנימהגידולהמשמעותיביותרשלובייחוד

  7110-ו 07111 גיל קבוצות לפי .01-6בגיל האוכלוסייה הכללית  גודל: 7לוח 

35-44גיל45-38גיל סך הכולשנה
505,6406,338,830 3051300610000

300,7706,438,730 00310151.0009

53%33% 05%שיעורגידול
מקור:נתונילמ"ס
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 האדםמאפייני  לביןבהם  ושינוייםקבלת קצבה  שיעורי בין הקשר

(:OECD, 2009b),גילוסוגהמוגבלותמיןקשוריםלבהםליהקצבהוהשינוייםהשיעוריםשלמקב

גבוהיםמאלהשלנשים)אחתהסיבותלכך,שיעוריהגבריםמקבליהקצבהOECD-הברובמדינות–מין

בארצותשהיקףההפרשהבקרבנשיםנמוךיותר,בעודהיאשבמערכותקצבההמבוססותעלהפרשות,

היקףההפרשהבקרבנשיםגבוהיותר(.עם–שבדיהונורבגיהכמודנמרק,–ברסליתבהןהמערכתאוני

זאת,העלייהבשיעורמקבליהקצבהגבוההיותרבקרבנשיםמאשרבקרבגברים.יתרעלכן,במדינות

ש גדולה עלייה חלה כללי, באופן הקצבה מקבלי בשיעור גדולה עלייה חלה הנשיםלמדיבהן בשיעור

 )למשלהמקבלות ספציפי באופן ארבעהקצבה פי גדול היה נשים בקרב העלייה שיעור באוסטרליה,

(.0000-הנותשהעשורהראשוןבסוףל3770משיעורהעלייהבקרבגברים,ובבלגיהפישניים,ביןהשנים

קצבתנכותמצוייםבקבוצותהגיל–גיל מקבלי של השיעוריםהגבוהיםביותר מדינותהארגון, ברוב

 גדולה הקצבה מקבלי בשיעור העלייה אולם, )למשלהמבוגרות. הצעירות הגיל בקבוצות עלייהיותר

 קצבה מקבלי בשיעור גדולה ו65-00בני גרמניה באוסטרליה, שבדיהחלה בהולנד, גם השיעורש. בה

צבההכלליירד,שיעורהצעיריםמקבליהקצבהעלה.הולנדגםיוצאתמןהכללבכךששיעורמקבליהק

בקרבצעיריםגבוהמהשיעורבקרבמבוגרים(.

ה–המוגבלותסוג נמוכהOECD-במדינות נפשית מוגבלות עם אנשים של התעסוקה הסתברות ,

מהיקף60%-40%-ב כשליש בממוצע, לכך, בהתאם אחרת. מוגבלות בעלי של להסתברות בהשוואה

נובעממוגבלויותנפשיותובעיותפסיכולוגיות.OECD-תההכניסההשנתילמערכתקצבתהנכותבמדינו

,בעשורשבדיהבהשניםהאחרונות)לדוגמה34-30במדינותמסוימות,השיעורהכפילאתעצמובמהלך

מ נפשיתעלה מוגבלות עקב קצבה מקבלי שיעור ובשווי50%-ל34%-האחרון מ, ובדנמרק -ל04%-יץ

בדנמרק,בפרט)למשל65-00יוחד,בקרבצעיריםבכללובקרבבניעלהבמ(.השיעורגבוהבמיוחד,ו50%

ו נובע90%-כשבדיהפינלנד זה בגיל הקצבה למערכת השנתית הכניסה נפשית(.יםמהיקף ממוגבלות

למנועהואדפוסזהממקדאתתשומתהלבבצעיריםעםמוגבלותנפשיתבמדינותרבות,כאשרהאתגר

,באמצעותהגברתהמאמציםלשלבםבשוקהעבודה.תותלמערכתהקצבהלצמיכניסתםאת

 בארץ ובעולםשיעורי מוגבלות  אמידתשל סקרי מוגבלות ושל  המתודולוגיה 1.1

מוגבלות,כדי בעלי אנשים של המאפיינים על וללמוד באוכלוסייה המוגבלות שיעורי את לאמוד

השדינותרבותמשתמשיםבמ שלבים. בסקרהכוללשני בעולםהמערבי סינון,ריאיוןהואלבהראשון

שמטרתולזהותאנשיםבעלימוגבלות.שלבהסינוןמאפשרלאמודאתשיעורםשלאנשיםבעלימוגבלות

השניהכלליתבאוכלוסייה השלב מוגבלויותמסוגיםשוניםוברמותחומרהשונות. ואתהשכיחותשל

רובשלבהסינון,ומאפשריםללמודעלעםאנשיםבעלימוגבלותשאותנעשיםראיונותעומק.אלההוא

מסופקים לא צרכים בשירותים, שימוש השונים, החיים בתחומי השתתפותם דפוסי מאפייניהם,

חלקזהמתארשיטותמחקר נעשהשימושוכדומה. מוגבלותבהן ואילך70-משנותהשנעשושבסקרי

.במדינותהמערב
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 שיטות איסוף הנתונים 74740

הראיונותשיטותאיסוףהנתו ביצוע אופן –ניםמתייחסותלכמהסוגיותעיקריות: פניםאו-אל-פנים

 ו;מקורהמידעעלקיוםמוגבלותבשלבהסינוןטלפונית; .עומקהבשלבראיונותהנאסףמקורהמידע

 כלאחתמהסוגיות.בלהלןנפרטאתהידעהקיים

 פנים או ראיונות טלפוניים-אל-פניםראיונות 
 זהבאמצעותראיונותפניםנהוהיהבעבר, בשניםהאחרונות,-אל-גלאסוףמידעבמחקריםמסוג פנים.

בשלהעלותהנמוכהיותר,גוברהשימושבראיונותטלפונייםכאמצעילאיסוףהמידע.מבדיקותשנערכו

איסוףטלפונימרביתהיתרונותמבחינתאיכותהמידע,לכדילבחוןהבדליםביןשתיהשיטות,נמצאכי

(.Kalton, 2000)ירותהאיסוףוהעלותמה

במרביתהסקריםוהמחקריםבעולםשאמדושיעורימוגבלות,תחלואהוהתמכרויות,התקבלושיעורים

פנים לאיסוף בהשוואה טלפוני באיסוף יותר לכך-אל-גבוהים אלה ממצאים מייחסים חוקרים פנים.

ייהחברתיתרואייניםמושפעיםפחותמרצשככלששיטתהאיסוףמאפשרתאנונימיותרבהיותר,כךהמ

 & Brøgger et al., 2002; Piscavet;Bowling, 2005)וניתנתלהםאפשרותלהשיבתשובותאמיתיותיותר

Van den Bos, 1996; Cook et al., 1993.)

 מאיירסשנעשהבמחקר ידי מקבלי-ג'וינט-על על לאומי לביטוח המוסד עם בשיתוף ברוקדייל מכון

קצ ואחרים, נכות)שטרוסברג מידה0005באות נבדקההשאלהבאיזו הבדליםבתשובותלשאלוןיש(,

באמצעותזאת–פניםלעומתהתשובותשניתנועבורשאלוןזההבראיונותטלפוניים-אל-בראיונותפנים

והשנייהפנים רואיינהבטלפון אשראחתמהן קבוצותשוות, ם.פני-אל-חלוקתהמדגםאקראיתלשתי

הקבוצות. שתי בין הבדלים נמצאו לא בשירותים ולשימוש למוגבלות הקשורות השאלות בכל כמעט

היהאפקטשלרצייהפנים-אל-בהןנראהשבראיונותפניםשהבדליםנמצאובמספרמצומצםשלשאלות,

(."?שיעורגבוהיותרשלמשיביםשענובחיובעלהשאלה"האםאתהמעונייןלעבודחברתית)כגון

פניםאמנם איסוף לעומת טלפוני באיסוף יותר נמוכים היענות לשיעורי עדויות יש פנים-אל-בספרות

(Kalton, 2000),מכוןברוקדייל-ג'וינט-תמיכהמממצאיהמחקריםשבוצעועלידימאיירסאיןלכך,אולם

בקרבמקבליקצבאות בקרבקבוצותאוכלוסייההן והן חלשותאחרות.נכותמהמוסדלביטוחלאומי

,איןהצדקהלעלותהנוספת(2008)WHO-שנצבר,וגםעלבסיסהמלצותשלההניסיוןלפיכך,עלסמך

פנים.-אל-יונותפניםראבהכרוכה

-פניםריאיוןבאמצעותולהשליםאתאיסוףהמידעטלפוניככלשמתאפשרריאיוןלקייםאפשרלסיכום,

-אל איפנים באמצאפשרכאשר זאת הטלפוןלעשות עות , אוכלוסייתכדי של מלא כיסוי להבטיח

 שלאוכלוסיותחלשותשאיןברשותןטלפון.ייחודהמחקר,וב

 מקור המידע על קיום מוגבלות בשלב הסינון
יטלפונריאיוןלקבלמידעעלקיוםמוגבלותבאפשרבאופןעקרוני,במקרהשהאדםכשירומעונייןבכך,

קיוםעלהזוגהשיטההעושהשימושבתשאולאחדמבניהזוג.מבן/בתאומהאדםבעלהמוגבלותעצמו

בן וקיוםמוגבלותאצל מוגבלותאצלו מקובלת WHO, 2008)מחקריםבכמההזוג, יתרון(. זו לשיטה

מובהק מספרהראיונותאוכלוסייהבגילהעבודההואגבוה,המשוםששיעורהנשואיםבקרב–כלכלי



10 

קבלתמדגםהדרושיםלשם באופן מוגבלותקטן בעלי ניכרשל העדויותמראותכי מוגבלויותלבנוגע.

שניבניעלהזוגעםאחדמבניריאיוןחמורותובינוניות,שיעוריהמוגבלותהמתקבליםבשתיהשיטות)

בניריאיוןוהזוג שני מאודעם דומים זאת,הזוג( לעומת קלותמוב. המתקבליםגבלויות השיעורים

ריאיוןב מבניאחד בןעלהזוג ואצל אצלו מוגבלות מהשיעוריםקיום נמוכים להיות עלולים הזוג

ה ידי על מבניריאיוןמתקבלים אחד כל הזוג. אנשיםשעשוייםאולם, בעיקר מעונייניםלבחון כאשר

ריאיוןהשימושבשיטהשלוגבלויותבינוניותוקשות,ועלכןבעלימבלהיותזכאיםלקצבתנכות,מדובר

.ראוילצייןכיהשימושבשיטהזואינופוגעבאופןמשמעותי(WHO, 2008)הזוגהואמתאיםדותבןאו

הזוגהואנמוך.באפקטיביותשלהמדגם,מאחרשנמצאשהמתאםביןקיוםמוגבלותבקרבשניבני

 מקור המידע בשלב הראיונות לעומק
אפשראיבהםשמקריםחוץמותעצמו,העומקעםהאדםבעלהמוגבלריאיוןההמלצההיאלערוךאת

 ואז בריאותיות, מסיבותקוגניטיביותאו עםקרובריאיוןלאסוףאתהמידעבאמצעותאפשרלראיינו

 אלהמשפחה. במקרים להימנע מלשאוליש דעתו את המבקשות של-האישיתשאלות סובייקטיבית

איונותאודות)"פרוקסי"(.למשל,בסקרניסיוןבביצועסקרימוגבלויותהמשלביםרישהמרואיין.בארץ

בקרבמקבליקצבתנכותשלהמוסדלביטוחלאומי)כלומרבעלימוגבלותקשה(,חלקלאמבוטלשנעשה

 השאלונים –39%–של לא שהנדגם מאחר משפחה, קרוב באמצעות מולאו בעצמוהיה לענות יכול

(.0005מסיבותקוגניטיביותאובריאותיות)שטרוסברגואחרים,

 כלי המחקר 74747

ישלבנותכלימחקרלביצועסקריםעלאנשיםבושארגוןהבריאותהעולמיפרסםהמלצותבנוגעלאופן

מוגבלו ההמלצWHO, 2008)תבעלי ללבנייתכליםנוגעותות(. מוגבלויותשלבהסינון אנשיםבעלי של

 התחומים בכל הכללית האוכלוסייה הקוג–מתוך הנפשי, ההמלצותהפיזי, כן, כמו והחושי. ניטיבי

נוגעות כלים ללבניית אנשים עם העומק ראיונות ששלב מוגבלות. כבעלי בגישה,אותרו לאחידות

השאלות ובניסוח ,במונחים רבה המדינותמשוםחשיבות בין בינלאומיות השוואות מאפשרת שהיא

ילסיווגמוגבלויותשפותחעלבאותםכלים.המלצותאלהמתבססותעלהמדריךהבינלאומהמשתמשות

 העולמי הבריאות ארגון –ידי  International Classification of Impairments, Disabilities and)ICIDH

Handicaps, 1980 שלו המעודכן הפיתוח ועל  ,International Classification of Functioning)ICF–(,

Disability and Health, 2001.) ICF-השלמבנהו המוגבלות כי התפיסה את רבמשקף ממדית-היא

ונכלודינ מית, התפקוד מגבלות ונפשיים, פיזיים ליקויים בה מהםלים עםהנובעות והאינטראקציה

מעבר מאמציםשהואיהיהמהימן נעשו מאחרשהמדריךמיועדלשימושבינלאומי, החברהוהסביבה.

גםפועליוצאהואכיווןשהדיווחעלמוגבלותחשיבותרבהותשונות.להתאמהזולשפות,תרבויותוחבר

Fujiura et al., 2005).,למשלבה)שלתרבותוסבי

,נעשובמדינותרבות,למשלICF-והICIDH-מבוססיםעלהמסגרתהמושגיתשלהסקרינכותארציים,ה

) (Martin, Meltzer, & Elliot, 1988בבריטניה באוסטרליה ,(Australian Bureau of Statistics, 2003)

(.U.S. Census Bureau, 1994"ב)בארהו
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הבריאות גםבישראלנעשהשימושבהמלצותארגון שנעשהבמספרגדלוהולךשלמדינותבעולם, כפי

-ריםשנעשועלידימאיירסהעולמיבמחקריםבתחוםהמוגבלותלשםבנייתכליהמחקר.למשל,במחק

ב-ג'וינט ברוקדייל לביטמכון המוסד עם לאומישיתוף בישראל–וח נכויות עם ילדים על ארצי סקר

(,סקר0000יםמיוחדיםבישראל)נאוןואחרים,ילדיםעםצרכשירותיםלסקרעל(,3778יפרחואחרים,)

ו כללית נכות קצבת מקבלי על מקבלי ואחרים, )שטרוסברג מעבודה נכות ובמחקרים0005קצבת ,)

המכ בדווון,נוספיםשל נוער ילדיםובני סקר יםעםצרכיםכמו ואחרים, (0008מיוחדים)שטרוסברג

בעלימוגבלות)טרםפורסם(.03-06סקרעלהשתלבותבעבודהשלבניו

-השלקבוצתהגדרותהתפקודמלצותארגוןהבריאותהעולמיועלכליהמחקרהנוכחימבוססיםעלה

Washington Group on Disability(National Center for Health Statistics).המסגרת על בהתבסס

חיוניותה,בנושאהמוגבלויותמפתחתחומיבכמהשאלותמקבץפיתחה,קבוצהזוICF-המושגיתשלה

IADL-וADL מדדיוכן,ותקשורתיפיזי,נפשי–מוגבלותתחומישלושהכוללהמדד.המוגבלותבהגדרת

 (.Brault, 2009ראוגם)
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  שיטת המחקר. 3

   האוכלוסיי 2.2

מקבליהן,(בישראל,החייםבקהילה39-38כללבעליהמוגבלותבגילהעבודה)היאאוכלוסייתהמחקר

.שאינםמקבליםקצבהזומיקצבתנכותכלליתשלהמוסדלביטוחלאומיוהן

 מדגם  2.1

(.אחלהלןנסכםאתעיקריהליךהדגימהוגודלהמדגם)לפירוטראונספ

(:4)תרשיםשנישלביםהדגימהנערכהב

סינוןראיונות מדגם ל .3 : העבודהבישראלאישמתוך36,859המדגםכלל שאינםהאוכלוסייהבגיל ,

 כללית,לצורךאיתורבעלימוגבלותהחייםבקהילה.מקבליםקצבתנכות

 :האלהאנשיםמשניהמקורות0,300כללהמדגם:מדגם לראיונות עומק .0

 איש.3,080שלבוצעהדגימהמשניתשאלוןהסינוןזוהוכבעלימוגבלותבשמימתוך .א

 איש.3,600שלהמוסדלביטוחלאומינדגמוכלליתמתוךקובץמקבליקצבתנכות .ב

 : בניית המדגם 5תרשים 



 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



13 

 כלי המחקר 2.2

 מובנים בשאלונים שימוש נעשה העמביאיםהבמחקר הבריאות ארגון המלצות את בחשבון -והולמי

Washington Group–0)ראופרקבסקריאוכלוסייהארצייםמוגבלותבעליאנשיםלאתרבויששלאופן

ספרות(. המחקרסקירת הבנוסף, של המלצות על בהשתתפותWHO-מתבסס מוגבלות למדידת

כמו.בתעסוקה מיומנויותולמותשוניםלמדידתמיומנויותתעסוקהשימושבסנעשהכן, לחיפוש)כגון

מהסולמותלמדידתמשאביםוחסמיםלתעסוקה.בחלקוסולמותעבודה,כישוריםרכים,הרגליעבודה(

נע ברוקדיילשהשימושבמחקריםשבוצעו מקבליבמכון סקר כמו לביטוחלאומי עםהמוסד בשיתוף

שימשוגםתהסולמו(.0008נאוןואחרים,כניתמהל"ב)ו(והערכתת0006ואחרים,קינגהבטחתהכנסה)

המכוןעבורגורמיםנוספיםכמותב"תומשרדהקליטה.שעשהבמחקרים

כלים:שניבנעשהשימושזהמחקרב

3 שאלון סינון:. האוכלוסייה30-כשלשאלון כלל בקרב מוגבלויות עם אנשים לזהות המיועד דקות

חיובעלרכיבאחדלפחות(.אדםזוההכבעלמוגבלותבמידהשענהבנספחב)השאלוןבמלואומופיעב

:האלההרכיביםתמארבע

 שכהצמדשאלותלזיהויאנשיםעםמוגבלותבאוכלוסייההכללית,כפישמקובלבסקריםשלהל

לסטטיסטיקה המרכזית בעי(3): לך יש נפשית,בריאותיתהאם או פיזית כלשהי, נכות או

שנה חצי לפחות לך(0)?שנמשכת מפריעה זו בעיה מידה היומיומיבאיזו )מפריעה?בתפקוד

בעיהשמפריעהמאודלוכיישענהשאדםמאוד,מפריעה,לאכלכךמפריעה,בכלללאמפריעה(.

 בתפקודהיומיומי,זוההכבעלמוגבלות.מפריעהאו

  מוגבלות עם אנשים של לזיהוי שאלות הבתפקודסדרת הנפשי, הפיזי, חושיבתחומים

באו הכללוהקוגניטיבי יתכלוסייה מבוססות השאלות העולמי. הבריאות ארגון של הנחיות על

(WHO, & World Bank, 2011; WHO, 2001ה ושל  National Center for)Washington Group-(

Health Statisticsבוישלסנןאנשיםעםמוגבלותבסקריאוכלוסייהארציים.אדםשענהשלאופן(

 .זוההכבעלמוגבלותנבדקיםמהתחומיםהתחוםאחדלפחותבחיובעל

  על שאלה של קיום כרונית המחלה יכולת את )מגבילה שעותהעבודה העבודה, סוג מבחינת

 .תקופותהעבודה(אוהעבודה

 שתתפותבמסגרותחינוכיותמיוחדות.שאלהעלה

0 :מוגבלות עם לאדם עומק שאלון. שאלון תמונהמיועד בעללקבלת האדם על מפורטת מצב ת

:האלהשאלותבתחומיםובוות,המוגבל

 דמוגרפיים-מאפייניםסוציו 

 מאפייניבריאותותפקוד

 מאפייניםכלכליים 

 ומוטיבציהלעבודמצבתעסוקה:משאביםלתעסוקה,התעסוקמאפייני 

 מאפייניהעבודותשלאנשיםעםמוגבלותשעובדים 
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 ל סיבות התעסוקאי בתחום צרכים תעסוקה, שילה לצורך הדרושה בקרבוהעזרה בעבודה וב
 בעלימוגבלותשאינםעובדים

 קבלתשירותישיקוםורווחה 


  הליך 2.2

 סינון ה ראיונותמקור המידע ב
 שאינםמקבליםקצבתנכות)כוללבניאנשיםבקרבבעלימוגבלותלאתרונועדמאחרששאלוניהסינון

 במקריםזוג רקלנדגמיםאלו. הםהופנו במדגם(, קצבהשעלו נשוי,שלמקבלי שמדוברבאדםשאינו

הם.עםאחדמעלשניהםהתקייםריאיוןעםהאדםעצמו.במקרהשלזוג,ההתקייםריאיוןה

 עומק ה ראיונותמקור המידע ב
העומק התקיימוראיונות היהעם לא כאשר רק עצמו. המוגבלות אפשרבעל לראייהיה מסיבותנו

לא)"אודות"(.במקריםאלהתריאיוןקרובמשפחהףבאמצעואסנקוגניטיביותאובריאותיות,המידע

שלהמרואיין.סובייקטיבית-קשותאתדעתוהאישיתתהמבשאלושאלונ

  הנתונים איסוף אופן
בתחוםרקעעםמראייניםידיבטלפוניתהתקיימוהראיונותכל במדעיבאוניברסיטהלימודיםכגון,

החברה שלהשדהעבודתיחידתשלרכזיםידיעלצמודןבאופולוומיוחדתהדרכהעברוהמראיינים.

.המחקרצוותושלברוקדיילמכון

 איסוף הנתונים מועד
.0030מארס–0007יולימהלךבנעשתההשדהעבודת

 סיכום עבודת השדה 2.1

(.נספחאלהלןסיכוםהביצועשלעבודתהשדה)לפירוטראו

 מוצג6בלוח הסינון. שאלוני של הביצוע בפועלסיכום בוצעו סינון לראיונות המדגם 010101מתוך

.שנדגמובקרבהאוכלוסייהשאינהמקבלתקצבתנכות(נפשות36,859מתוך96%שאלוניסינון)

 סינון שאלוני ביצוע סיכום :3לוח 

 36,859 שאינםמקבליקצבתנכותאנשיםמדגם
 30,090ראיונותסינוןשבוצעו

90.9ביצוע%
0.0סירוב%
3.5חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה%
3.7נפלאחר%
33.7איתוראי%
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 מוצג5בלוח העומק. ראיונות של הביצוע סיכום בפועל בוצעו עומק לראיונות המדגם 00601מתוך

) עומק 34%שאלוני –נפשות0,300מתוךמדגםשל מוגבלותשאינםמקבלי3,080כולל קצבתםבעלי

שאלונים(389מתוךהשאלוניםשמולאו,כעשירית)קצבתנכות(.םמקבליהותבעלימוגבל3,600-נכותו

לאהיהמהשאלונים393-תשובותלשאלוניהעומקנמצאכיבמניתוחראשונישלההיושאלוני"אודות".

כבעללזהותאפשר זוהה הוא הסינון שבשאלון אף שנבדקו, בתחומים מוגבלות כבעל המשיב את

ימוגבלו שבחלקממקריםאלההסיבהלכךתכית. עלהיתהן הניתוחיםנעשו לכך, אי מוגבלותזמנית.

 אוכלוסיית.מוגבלותבעלי00511מדגםשל אתכלל שייצג כך המדגםשוקלל מוגבלותהבעליכאמור,

בגילהעבודהבישראל.

 עומק ראיונות ביצוע סיכום: . לוח

לאמקבליםקצבתנכות מקבליםקצבתנכות   סך הכול
 עומקריאיוןהוקצהל 70617 00711 00377
 מלאעומקריאיוןבוצע 006.1 897 933

 iיעומקחלקריאיוןבוצע 31 03 36
ii ביצוע)כוללראיונותחלקיים(% 6.45 90.9 48.4
סירוב% 0741 33.9 7.0
חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה% 141 0.0 3.5
רנפלאח% 641 4.9 3.0
איתוראי% 0541 3.9 05.9

i.דמוגרפייםומאפייניהמוגבלות(-יו)כוללמידעלפחותעלמאפייניםסוצתעסוקההפרקעדהשאלוןמולאלפחות
ii.מכללראיונותהעומק(33%)"אודות"היוראיונות389ראיונותהעומקשבוצעו,3,397מתוך
 

 (67-18) העבודהבאוכלוסיית ישראל בגיל שיעורי מוגבלות . 4

 אתשיעורפרקזה המציג מוגבלותהבעליאוכלוסייתשל האוכלוסייהבקרב העבודהכלל בגיל בארץ

.הכלליתהאוכלוסייהשלקבוצות-תתובקרב(39-38)

:האלההתחומיםלפחותמןבתחוםאחדשישלהםמוגבלותמינכללובהגדרתאוכלוסייתבעלימוגבלות

 מוגבלות מוגבראייה, לות שמיעה, וריכוזיתנפשמוגבלות למידה/קשב ליקויי פיזית, מוגבלות ,

מוגבלותקוגניטיבית אנשיםנכללו,בנוסף(.נספחג)לפירוטהגדרותתחומיהמוגבלותראומאובחנים,

מחלהכרוניתבגללבתעסוקהמוגבלותאולםישלהםהללו,שאיןלהםמוגבלותבאףאחדמהתחומים

.(העבוד המגבילה יכולתית מחלה כרונ)להלן

 בעלי המוגבלות באוכלוסייהשיעור  2.2

 כי ב05.9%נמצא מוגבלות בעלי הם העבודה בגיל מהאוכלוסייה התחומיםתחום מן לפחות אחד

חשובלהדגישכיבח לעיל. כן,ישובשהוזכרו כמו גםאנשיםעםמוגבלותקלה. שיעורהמוגבלותנכללו

כימקבליקצבת מהוויםרקכחמישיתמכללבעליחשובלציין נכותכללית,שהםבעלימוגבלותקשה,

) דומה4%המוגבלות זה במחקר שנמצא המוגבלות שיעור העבודה(. בגיל בארץ האוכלוסייה בקרב
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אויתבריאותבעימדווחיםעלקיום04.0%(,אשרבו0007)הלמ"סלשיעורשנמצאבסקרהחברתישל

נפש או פיזית כלשהי, שנהנכות חצי לפחות שנמשכת מאוד/ית, "מפריעה אשר כךמפריעה/, כל לא

מפריעה"בתפקודהיומיומי.

 דמוגרפייםמאפיינים ל ולפי והכ בסך ,תחומי המוגבלות השונים שיעור 2.1

ש היא הנוכחי המחקר של החשובות התרומות תחומילאחת של שיעוריהם נבדקו בישראל ראשונה

ה לשהשוניםמוגבלות מעבר , הכללי. המוגבלות ביעור מוצגים אלה שיעורים כלל–4לוח בקרב

ו האוכלוסייה, צורתמיןבפילוחלפי גיל, משפחתי.ומצביישוב, מוגבלותרביםמוגבליםמאחרשבעלי

המוגבלותהרלוונטייםביותרמ בכלאחדמתחומי הםנספרו השיעוריםחורגיםמ19תחוםאחד, -)לכן

 :האלהצאיםעוליםהמממהלוח.(05.9%

 (.7.0%ומוגבלותנפשית)(39.4%הםמוגבלותפיזית)ביותרשכיחיםהמוגבלותהתחומי 

 שיעור 04.7%)גבריםבקרבהמוגבלותבעלי גבוה( 06.4%)נשיםבקרבמאשריותרקצת בייחוד(.

כוזוריקשב/למידהוליקויי(5.9%)שמיעהמוגבלותשליותרגבוהיםשיעוריםגבריםהבקרבבולטים

נשיםבקרב,זאתעם(.בהתאמה,0.0%-ו0.8%)נשיםשיעוריםאלהבקרבלעומת(6.0%)מאובחנים

4.3%)ראייהמוגבלותשליותרגבוהיםשיעוריםיש 4.0%)קוגניטיביתומוגבלות( גבריםלעומת(

 (.המוגבלותמתחומיאחדבכל6.5%)

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

50.9%-לו 39-44בגילאי (. גםדומהדפוס חוץבשיעוריהםמתקיים השונים, המוגבלות תחומי של

5.0%)שכבתהגילהצעירהבלמדיתחוםליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים,שבוהשיעורגבוהמ

יותר( המבוגרות הגיל בשכבות אחד כאחוז לעומת ליקויימ. של שכיחותם כי סביר שלא אחר

להניחשממצאזהקשורלהתפתחותהמודעות,הידעוכליאפשרלמידה/קשבוריכוזיורדתעםהגיל,

 האבחוןבתחוםבשניםהאחרונות,אשרהביאולהרחבתהיקףהמאובחניםבאוכלוסייההצעירה.

 יהודייםיםיישובבביותרהנמוך(,07.6%)ערבייםיםיישובבהואביותרהגבוההמוגבלותבעלישיעור

 (.03.8%)ביניהםמצוימעורביםיםיישובבהמוגבלותושיעור(,00.7%)

 יהודייםמאשרערבייםיםיישובביותרשכיחיםהמוגבלותתחומירוב בעיקרבולטתזותופעה.

קוגניטיביתמוגבלותב(,יהודייםיםיישובב34.4%לעומתערבייםיםיישובב04.7%)פיזיתמוגבלותב

6.5%לעומת9.3%) בולטהשיעורהנמוךשל6.7%ומתלע3.3%)ראייהמוגבלותוב( לעומתזאת, .)

 למידה/קשב בליקויי מאובחנים יישובוריכוז ערביים 0.8%)ים יהודייםיישובב0.3%לעומת (.ים

שלהתופעהאומדן-עדרמודעותלנושא,מביאיםלתתגםהשעדרכליאבחוןבשפההערבית,וייתכןה

 בקרבהאוכלוסייההערבית.

 בקרביחידיםמאשרבקרבנשואים.יותרקצתהמוגבלותגבוהבעלישיעור התחוםבאופןספציפי,

הנפשי וריכוז למידה/קשב וליקויי הקוגניטיבי התחום , יחידיםמאובחנים בקרב יותר שכיחים

 זו(.שלקבוצהלמדיהאחרוןצפויעקבהגילהצעירתחוםהשיעורב)

                                                   
.כאמורבמבואלפרקזה,ללאחפיפותהיכולתעבודהשהוגדרהמגבילהחוםמחלהכרוניתחוץמת19



1
7
 

ח 
לו

5
 :

ת
חו

שכי
 

של
 

סך
 

כל
 

בעלי 
ת

מוגבלו
ה

 
של 

ו
מי

חו
ת

 
ה

ת
מוגבלו

i 
ה בגיל 

סיי
אוכלו

ה
בכלל 

01
-

60
פי 

0 ל
ם

אפייני
מ

 
ם

מוגרפיי
ד

 
)%

(
 

ם
חו
ת


ת
מוגבלו

ה


סך


הכול


מין


תגיל
קבוצ


שוב

תיי
צור


צב
מ


תי
ח
שפ
מ



ם
גברי


ם
שי
נ


65-38


45-64


39-44


הודי

י


ערבי


מעורב


חיד
י


שוי
נ



ה )
סיי

אוכלו
ם

אלפי
)

 
.03164.

 
7011741

 
7070.45

 
0011140

 
006754.

 
1114.

 
700.141

 
56745

 
0011341

 
000.046

 
7056.41

 

ת
מוגבלו

ה
כלל בעלי 

 ii
 

7.40
 

7541
 

7345
 

0.40
 

7047
 

.740
 

7741
 

7143
 

7641
 

7541
 

7341
 

פיזי


0045
 

39.0


39.8


7.0


37.7


60.3


34.4


04.7


38.5


33.9


38.3


שי
נפ


147

 
7.0


7.4


4.0


33.4


35.4


7.3


7.5


7.5


33.8


9.4



טיבי
קוגני


.47

 
6.5


4.0


0.9


4.7


4.4


6.5


9.3


5.5


4.4


6.5



ה
איי
ר


.47

 
6.5


4.3


3.5


4.0


7.3


6.7


3.3


5.6


5.6


5.0



ה
מיע

ש


340
 

5.9


0.8


3.5


5.4


9.7


6.5


6.9


5.8


0.7


5.6


קוי
לי

י
ה
מיד

ל
/

שב
ק

וריכוז
ם
חני
אוב

מ


745
 

6.0


0.0


5.0


3.6


3.5


0.3


0.8


6.3


5.9


3.0


ה
חל
מ


ת
כרוני

ה
מגביל

ה
ת
יכול


ה
עבוד

 


740
 

0.5


3.7


3.9


0.6


6.0


0.6


3.6


0.3


0.0


0.3


i
תב

מופיעו
ת
מוגבלו

ה
מי
חו
ת
ת
הגדרו

חג
ספ
נ

.
ii


ה
שיעורי

ם
סכו

מ
חורג

ת
מוגבלו

ה
מי
חו
ת
של

ם
שיעור

ת
מוגבלו

ה
סךכלבעלי

,
של
תכן

שיי
כיוון

חד,
א
ת
מוגבלו

ם
חו
ת
מ
תר

היו
הי
םי

אד
מ
חוץ

ה
חל
מ
בעלי

ת
כרוני

מ
ה

ת
היכול

גביל


ה.
עבוד





18 

 קבוצות באוכלוסייה-תחומי המוגבלות השונים בקרב תת שיעור 2.2

 היתהאחתממטרותהסקר בקרב המוגבלות שיעורי האוכלוסייהקבוצות-תתלבדוקאת נבחרותשל

.מאפייניםדמוגרפייםםשוניםשלהכללית,לפישילובי

ליםהממצאיםהאלה:(עו3)לוחמיןגילוקבוצתהמוגבלותלפימבדיקתשיעורי

 למרותשיעור המוגבלותהגבוהיותרבקרבגברים)בעלי שבשכבתהגילהמבוגרת4לוחראו הרי (,

 .יותרבקרבנשיםקצתגבוההכללי(שיעורהמוגבלות39-44)

 בייחוד מבוגרות נשים בקרב יותר )שכיחות פיזית 64.4%מוגבלות גברים08.6%לעומת בקרב

 (.3.7%לעומת5.0%)מגבילותיכולתעבודהתוכרוניותמחלוכבתגיל(מאותהש

0            01-60בכלל האוכלוסייה בגיל  המוגבלות תחומיושל  המוגבלות בעליכל  סךשל  שכיחות: 6לוח 
 )%(  מין ולפי גיל קבוצתלפי 

תחוםהמוגבלות

39-4445-6465-38

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

 .734. 30041 13141 01546 15043 17141 (אלפיםכלוסייה )או

 345. 041. 7643 7147 0740 .004 כלל בעלי המוגבלות

64.408.600.637.49.930.9 פיזי

36.334.430.030.74.45.3נפשי

4.44.53.55.36.50.3קוגניטיבי

30.78.33.06.33.43.0ראייה

3.07.86.34.50.90.3שמיעה

קשבוריכוז/למידהיליקוי
0.80.33.63.56.65.9מאובחנים

המגבילהכרוניתמחלה
5.03.73.90.73.00.3עבודהיכולת



 עוליםהממצאיםהאלה:(9 )לוחמיןויישובמבדיקתשיעוריהמוגבלותלפיצורת

  נשים )יותר הסנסוריות בלקויות גברים לבין נשים בין לקוייההבדל גברים יותר ראייה, לקויות

 ביטוי באלידי מוגבלותגברים5.3%נשיםלעומת8.0%יםהערביים)יישובבבייחודשמיעה( בעלי

 (.בעלימוגבלותשמיעהנשים3.6%גבריםלעומת3.0%;ראייה

 םבהשוואהלגברי(30.0%בקרבגבריםערביים)יותרקצתשכיחותהשלמוגבלותנפשיתהיאגבוהה

(.8.8%ערביות)וגםבהשוואהלנשים,(8.3%יהודים)
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0                         01-60בכלל האוכלוסייה בגיל  המוגבלותושל תחומי  המוגבלותשל סך כל בעלי  שכיחות: 0לוח 
 )%( מיןולפי  יישוב צורתלפי 

תחוםהמוגבלות

מעורבערבייהודי

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

 50741 1041. 70743 71147 00.3140 0030141 (אלפיםאוכלוסייה )

 7646 7641 .704 3041 7040 7.43 כלל בעלי המוגבלות

38.038.304.704.833.335.8פיזי

7.57.58.830.07.38.3נפשי

4.66.57.03.05.00.8קוגניטיבי

4.06.68.05.35.56.0ראייה

5.85.73.63.00.55.5שמיעה

קשבוריכוז/למידהיליקוי
6.06.00.53.30.06.6מאובחנים

המגבילהכרוניתמחלה
0.00.30.40.00.30.3עבודהיכולת



 עוליםהממצאיםהאלה:גילקבוצתויישובמבדיקתשיעוריהמוגבלותלפיצורת

 ליקויימחוץהשונים)תחומיהמוגבלותכמוגםברוב,המוגבלותבעלימגמתהעלייהעםהגילבשיעור

 .(8)לוחיישובנשמרתבתוךכלאחתמצורותה,למידה/קשבוריכוז(

 בשיעוריהתלולהלמדיעליחלהיםהערבייםיישובב שכבתהגילהצעירהלשכבתהמוגבלותמבעלי

אהדרגתייםיהודייםהגידולבשיעורהמוגבלותהויישובבעודשב,(350%השליעליהגילהאמצעית)

עלייהשל–הגילהאמצעיתלמבוגרתשכבתהגילהצעירהלאמצעיתדומהלגידולמשכבת)הגידולמ

 .(7)לוח(90%
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 בגיל העבודה  של אוכלוסיית בעלי המוגבלותם מאפייני. 5

בתוךמתמקדזהפרקהאוכלוסייהבגילהעבודה.כללמוגבלותבקרבההפרקהקודםהתייחסלשיעורי

מאפיינים(,4.3)םמאפייניםדמוגרפיי:האלהבתחומיםאוכלוסייתבעליהמוגבלותומציגאתמאפייניה

ו4.0)משאביםלתעסוקהשהם בעלישלהתעסוקהאפיינימוהמצבהתעסוק(.4.6)יםכלכלימאפיינים(

לומוקדשכןעלו,זהחקרמבמרכזינושאמדוברבשכיוון.זאת,(3)פרקהבאבפרקייסקרוהמוגבלות

 .ומפורטמעמיקדיון

תחוםאחד.מבדיקתמספראשרלימוגבלותביותרמכאמור,חלקמאוכלוסייתהמחקרכוללתאנשיםבע

(,עולהכיכרבעמהםמוגבליםבשני30תחומיהמוגבלותהמאפייניםאתאוכלוסייתבעליהמוגבלות)לוח

.ויותרתחומים,וחמישיתאףבשלושהתחומים

 iשלהם המוגבלות תחומי מספר לפי מוגבלות בעלי: 01לוח 

חוזיםאשכיחותמספרתחומיהמוגבלות
 011 001600510 סך הכול

46.3435,3763
03.9086,4350

30.3308,9896
3.639,0885
3.333,8574

0.37333
i.(5)ראופרקמוגבלות נספרתכתחוםנהאימופיעהעםתחומימוגבלותנוספים,היאבמקרהשמחלהכרונית

מוגבלויותאנשיםעםמאפייניםהייחודייםשללבחוןאתההיתהאחתהמטרותהמרכזיותשלהמחקר

מחציתמאוכלוסייהכיווןשכוניםשלבעליהמוגבלות.צרכיםשבמאפייניםובשהןקשורות,מאחרשונות

האוכלוסייהפולחהלתחומי התחומים, וישחפיפהבין מוגבלותביותרמאשרתחוםאחד, הםבעלי זו

 חפיפה ללא –מוגבלות תחומיל.סוגי מוגבלותלהלן של הצירופים כל שכיחותם נבדקה כך, שם

 במדגם לאנשים שהיו מוגבלותבהחל–המוגבלות עם מקרים דרך יחיד, מוגבלות תחום עם מקרים

תרשים.נספחד()לפירוטהליךזהראויםשלשלושהתחומימוגבלותויותרכפולה,ועדמקריםעםצירופ

:,כפישהתקבלהמבדיקהזולפיסוגמוגבלותבלותבעליהמוגאוכלוסייתמציגאתהתפלגות3

  המוגבלות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי סוג: התפלגות 6תרשים 








32% 

6% 

14% 9% 

39% 

 מוגבלות פיזית בלבד

 מוגבלות נפשית בלבד

 פיזית ונפשית -מוגבלות כפולה 

 מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה

 כל הצירופים האחרים
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עבודההמגבילהיכולתמחלהכרוניתבעלי:התקבלומהבדיקהארבעקבוצותשלסוגימוגבלותשכיחים

.00ונפשיתפיזית–מוגבלותכפולהבעליו00בלבדמוגבלותנפשיתבעלי,20בלבדמוגבלותפיזיתבעליבלבד,

ששכיחותכלאחדיתרהצירופים,.21תבעליהמוגבלותאוכלוסייכללמ33%ותמכסאלהקבוצותארבע

 מהיתהמהם ,4%-פחות את 67%מכסים הנותרים. הדוח, בהמשך שונים מאפיינים בעלינבחן של

.22תסוגיהמוגבלותהשכיחיםלפיארבעהמוגבלות

  יינים דמוגרפייםמאפ 1.2

בהשוואהלאלה(39-38בגילהעבודה)בעליהמוגבלותשלאוכלוסייתדמוגרפייםהםמאפייניהבדיקתמ

:האלההממצאיםעולים(,30-33ות)לוח23באותוגילשלכללהאוכלוסייה

 שלבעליהמוגבלותדומהלזושלכללהאוכלוסייה.מיןההתפלגותלפי

 רקובכללהאוכלוסייה,38%(לעומת39-44)רגבגילמבומהם60%ר:מוגבלותמבוגריםיותהבעלי

 בכללהאוכלוסייה.55%(לעומת65-38)בגילצעירמהם03%

 (.30%בקרבכללהאוכלוסייה)םדומהלשיעורםבקרבשיעורהנשואים 

  גבוה שיעור בית, משק הרכב מבחינת זאת, למדיעם המוגבלות לבדםמבעלי (35%)מתגוררים

 24(.3%)35-00לשיעורבקרבכללהאוכלוסייהבגילהשוואהב

 .(היבקרבכללהאוכלוסי38%לעומת,00%)יותרקצתגבוהשיעורהערבים 

:האלה(,עוליםהממצאים30-33סוגיהמוגבלותהשכיחים)לוחותארבעתמהשוואת

 פיזית:מוגבלותבעלי

גבוה,ושיעור(האחריםבסוגיהמוגבלות60%-מפחותלעומת,39-44בני63%)יחסיתמבוגרים -

 .(30%)האוכלוסייהבכלללשיעורמעבראף(,90%)נשואיםמהם

 (.בקרבכללבעליהמוגבלות00%לעומת60%)ערביםמהםגבוהשיעור -

 נפשית:מוגבלותבעלי 

05%לעומת65-38בני63%)פיזיתמוגבלותלבעלייחסיתצעירים - מאופייניםו,(בהתאמה,

אועםםלבדמתגורריםמהםגבוהיםשיעורים,בהתאם.(58%)נשואיםבמיוחדשלנמוךשיעורב

-בכלאחתמצורותהרכבמשקהבית,לעומתפחותמ00%)כמעטזוגוילדיםללאבן/בתהוריהם

 .בקרבבעלימוגבלותפיזית(30%

 - הערבים שיעור )בקרבם במיוחד 0%נמוך נ(. מוגבלות בעלי בקרב זאת, עם להםפשית שיש

 בעליהמוגבלות.בכללקרובלזה,37%שיעורהערביםהוא,נוספותמוגבלויות

                                                   
בשילובעםמחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהאובעיותהתמצאות/הבנה)ראונספחד(.ייתכן20

בעלי673בעלימוגבלותנפשיתבלבד,338בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהבלבד,83המדגםכלל:21 
 פיזיתונפשית.–בעלימוגבלותכפולה050-מוגבלותפיזיתבלבדו

 .בנספחהמוצגביניהם,השוואהללא,בנפרדהמוגבלות תחומימאחדבכלהאוכלוסייהמאפייניתיאור22
,למ"ס.0007מקור:סקרכוחאדם23
,למ"ס.0007מקור:סקרחברתי24
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 ונפשיתפיזית–כפולהמוגבלותבעלי: 

 - מוגבלותפיזיתבלבד:נפשיתבלמוגבלותיותרלבעלימאפייניםהדומיםבעלי בדמאשרלבעלי

(93%)למדיגבוההבינייםגילושכבתהצעירההגילשכבתשיעור למדינמוךהנשואיםושיעור,

48%) בהתאם(. 38%)בגפםמתגורריםלמדיגבוהיםשיעורים, זוגללאבן/בתהוריהםעםאו(

  (.34%)וילדים

 עבודה:המגבילהיכולתכרוניתבעלימחלה 

 - שיעורהצעיריםבקרבםגבוההמוגבלותהבדומהלבעלי )נפשית, בקרב05%לעומת65%למדי

 ההבעלי ומוגבלות הכפולה(.34%-פיזית המוגבלות בעלי בקרב היאייתכן לכך שהסיבה

מישישששלהם,בעודהיחידהמוגבלותתחוםהכרוניתהיאשהמחלהמירקנכללוזושבקבוצה

 הכוללותמרכיבפיזי.בקבוצותמוגבלותפיזיתנכללוגםלהם

מוגבלותהכולליםמרכיבפיזייחסיתלשיעורבקרבבעליסוגי (נמוך30%שיעורהערביםבקרבם) -

לצורתהסיווגשלבמוגבלותהכפולה(.ייתכןשגםממצאזהקשור06%-פיזיתוהבמוגבלות60%)

 בעליהמוגבלויותהשונות,כפישהוסברבסעיףהקודם.

 )%( המוגבלותסוג  ולפי הכול בסך0 המוגבלותשל בעלי  דמוגרפיים מאפיינים: 00לוח 

iלמ"ס.,0007סקרכוחאדם
ii.כוללרווק,אלמן,גרוש

iii.כוללאחריםשאינםערבים

.)לאכוללסוגהמוגבלות"אחר"(במבחןחיבריבוע0.04**ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל
 .)לאכוללסוגהמוגבלות"אחר"(במבחןחיבריבוע0.03יותברמהשל***ההבדלמובהקבהתפלגו

אחר

מוגבלות
פיזית

 נפשיתו
מוגבלות

 פיזית
מוגבלות
 נפשית

מחלה
כרונית

בעלי כלל
המוגבלות

כללהאוכלוסייה
iבארץ המאפיין

 ()אלפים סך הכול 03.145. 0016046 92.4 62.8 339.4 152.2 0.41.

 
    

 מין  
45.5 43.4 43.0 53.8 56.3 51.0 57.4 גברים
57.0 46.2 43.7 49.0 54.5 58.4 40.4 נשים

 
    

 ** קבוצת גיל  
30.8 24.2 15.2 07.0 33.9 03.3 56.7 65-38
53.9 40.1 43.0 39.4 55.7 68.4 68.0 45-64
60.0 26.0 26.2 36.4 29.1 60.6 39.7 39-44

 
    

 *** מצב משפחתי 
56.9 68.3 38.4 67.0 43.9 09.3 50.0 ii יחיד
43.6 33.7 33.3 30.8 58.6 90.5 48.0 נשוי

 
    

 תק בארץו  
73.9 73.3 70.0 89.7 88.8 70.5 88.0 ותיקים
8.6 8.5 7.8 30.3 33.0 7.3 30.0 (3774-עולים)מ

 
    

 מגזר ***  
99.4 88.3 97.6 68.0 76.6 80.0 83.8 iii   יהודי
23.4 37.8 00.4 11.7 2.4 32.0 38.0 ערבי
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 המוגבלות השכיחים )%( סוגי בעליבעלי המוגבלות ובקרב  כלל בקרב הביתמשק  הרכב: 07 לוח

הרכבמשקהבית
כללבעלי
המוגבלות

מחלה
 כרונית

מוגבלות
 נפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
פיזית
ונפשית

39.48.537.030.736.7i גרלבד

זוגועםילדיםעםבן/בת
07.054.303.350.863.9(ii)כוללהוריםואחרים

זוגבליילדיםעםבן/בת
33.638.539.405.433.9(iiואחריםלהורים)כול

זוגעםילדיםבליבן/בת
39.436.630.38.836.6(iiואחריםכוללהורים)

זוגעםהוריםבליבן/בת
35.37.738.88.936.0(iiאחריםובליילדים)כולל

0.303.303.0דיורמוגן/הוסטל

5.65.73.55.04.4ii גרעםאחרים

i.,למ"ס(0007)מקור:סקרחברתי3.0%הואםשיעורהמתגורריםלבד35-00בקרבהאוכלוסייההכלליתבגיל
ii.משפחה)כמושותףלדירה(אנשיםשאינםבניוזוג/הורים/ילדיםמשפחהשאינםבןאחריםכוללים:בני

 חסמים לתעסוקה משאבים/ 1.1

מוצגיםמאפייניםה.תעסוקהוויםמשאביםאוחסמיםלשלמאפייניםהמהםשכיחותאתזהמציגסעיף

ל ובקרב העבודה, בגיל המוגבלות בעלי כלל השכיחיםתארבעבעלי המוגבלות כרונית,)סוגי מחלה

(.מוגבלותפיזיתונפשיתשלמוגבלותנפשית,מוגבלותפיזית,צירוף

ולהשתכריכוייולמצואעבודהסגדליםכךגבוההיותרהשכלתושלאדםכיככלשידועמספרותהמחקר

יותר. לאפשר36מלוח לעומת45%-לראותכי תעודתבגרות, המוגבלותאין בכלל63%מבעלי בלבד

השכלהעלבארץההאוכלוסיי שיעורבעלי כן, כמו -)אקדמיתולאתיכונית-. נמוךיותרבקרבאקדמית(

בכללהאוכלוסייה.68%לעומת07%–מוגבלותהבעלי

לבעליברמתהשכלהנמוכהיחסית,מצוייםפיזיתונפשיתכפולה,המוגבלותהבעליכי36המלוחעודעול

השלימובגרותלאמהם0/6-כ(:עבודההמגבילהיכולתמוגבלותיחידה)נפשית,פיזיתאומחלהכרונית

עשיריתכמוכן,רקקצתיותרמיחידה.המוגבלותהסוגיכלאחדממחציתבלכלהיותרלעומתמלאה,

הסוגיםהשוניםשלחמישיתבקרבבעלירכשוהשכלהאקדמית,לעומתלפחותכפולההמוגבלותהמבעלי

יחידה.מוגבלות

נמוכהתההשכלההופיזיתמצוייםברמהמוגבלותהמחציתמבעליהואכי36ממצאמענייןהעולהמלוח

כפולמהשיעורהמקבילבקרבמעטכשיעור–שנותלימוד30השלימולאכרבעמהםותר:ביהגבוההאו

ייתכןכידפוסזהכרבעמהםרכשוהשכלהאקדמית.ךמנגדא,בעלימוגבלותנפשיתאומחלהכרונית



25 

במקריםאילוו,מולדתבחלקמהמקריםמדוברבלקותמשקףשניסוגיאטיולוגיהשלמוגבלותפיזית:

 משולבבשוקהעבודה.היהכברדםאהכש,רעהבמהלךהחייםישאפגיעהשלתוצאהבמדובראחרים

 )%( השכיחים המוגבלות סוגי בעלי ובקרב המוגבלות בעלי כלל בקרב** ההשכלה רמת :03 לוח

רמתההשכלה

כלל
האוכלוסייה

i בארץ
כללבעלי
המוגבלות

מחלה
 כרונית

מוגבלות
 נפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
פיזית
ונפשית

איןתעודהאופחות
60.405.030.735.803.033.3ודשנותלימ30-מ

שנותלימודאו30
65.903.663.366.509.600.6iiבגרותחלקית

9.936.506.033.335.504.0iiiבגרותמלאה

תיכוניתלא-על
8.49.97.633.87.336.6אקדמית

אקדמית)תוארראשון,
30.304.937.300.837.305.0אושלישי(שני

5.00.45.33.00.30.7/לאיודע/לאזוכראחר

.במבחןחיבריבוע0.04ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל**
iלמ"ס.,0007סקרכוחאדם

ii.בלבדשנותלימוד30-בסקרשלהלמ"סההתייחסותהיאל
iiiחלקית.בסקרשלהלמ"סהקטגוריהכוללתגםבגרות


לחיפושעבודהבייחודבנוגעינדיקטורחשובלתעסוקהפוטנציאלית,אהואמהווהאףבתעסוקהניסיון

שוניםשלבעלילפימאפייניםמצבתעסוקהניבוי–להלן3.4לעבודבעתיד)ראוסעיףמוטיבציהבפועלו

 אפשר35מלוחמוגבלות(. לראותכי בעלי כלל כהמוגבלותמתוך ב0/6-, השניםהאחרונותחמשעבדו

היתרעבדורקבעברהרחוקיותרולאעבדומעולם,(33%חלקקטן),(ריאיוןבמועדה)כוללאלהשעבדו

(.ריאיוןשניםלפנימועדהחמשיותרמ)

בלבד30%-כ(הואריאיוןהשניםהאחרונות)כוללבמועדההעובדיםבחמששיעורכי35לוחעודעולהמ

בעלימוגבלותפיזיתבלבדובעלירונית.בקרבבעלימחלהכ70%-כלעומתהמוגבלותהכפולהבקרבבעלי

בכלקבוצה(.90%-מוגבלותנפשיתבלבדמצוייםבטווחביניהם)כ

 )%(  השכיחים המוגבלות סוגי בעליכלל בעלי המוגבלות ובקרב  בקרב*** בתעסוקה ניסיון :.0לוח 


ניסיוןבתעסוקה

כללבעלי
המוגבלות

מחלה
 כרונית

מוגבלות
 נפשית

מוגבלות
 תפיזי

מוגבלות
פיזיתונפשית

68.345.554.990.540.5ריאיוןעובדבמועדה

00.935.503.635.039.5השניםהאחרונות4-עבדב

השנים4-לאעבדב
06.339.633.37.333.4האחרונות,עבדבעבר

33.336.733.76.934.9לאעבדמעולם
.במבחןחיבריבוע0.03***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל
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 מלבד וניסיון לתעסוקה:ה,קתעסובהשכלה נוספים משאבים מקצוע,נבדקו בעל הוא האדם האם

 שליטה שפותבמחשב,בשימוש כוללידיעת רכים, עבודה עבודהמיווכישורי חיפוש והרגלי25מנויות

משאביםאלהבקרבכללבעליהמוגבלותהם:בעלישיעוריהםשל.26עבודה

 48%–צועמקבעל/ת 

 30%–מחשבשימושיידעבסיסיב 

 37%–בסיסיתבעבריתטובהשליטה 

 05%–בסיסיתבאנגליתטובהשליטה 

 64%–מיומנויותחיפושעבודהבעל/ת 

 43%–הרגליעבודהבעל/ת 

ניכרכיבאופן(9)תרשיםסוגיהמוגבלותהשכיחיםתארבעבעליבדיקתשכיחותמשאביםאלהבקרבמ

,ימחלהכרוניתמאופייניםברמההגבוההביותרשלמשאביםעקבי,בעל כפולההמוגבלותהבעודבעלי

מוגבלותובעליבלבדפיזיתברמההנמוכהביותרשלמשאבים.בעלימוגבלות)פיזיתונפשית(מאופיינים

מצוייםבטווחביניהם.בלבדנפשית

 או בפוטנציאל הקשורים המשאבים בקבוצת כי לציין ידעמעניין מקצוע, )רכישת לעבודה תשתית

 עולים נפשית מוגבלות בעלי בשפות(, ושליטה במחשב זאת,במקצת לעומת פיזית. מוגבלות בעלי על

 עבודה כישורי בפועלמבחינת מוגבלות בעלי עבודה(, והרגלי עבודה חיפוש נופלים)מיומנויות נפשית

ייתכןכיממצאזהנובע.פיזיתונפשיתמוגבלותצירוףשלהבעלילודומיםלמעשהמבעלימוגבלותפיזית

כגוןבעיותנפשיותמכךש מאניהחמורות, יאמתפרצותלרובבגילקליני,דפרסיהודיכאון-סכיזופרניה,

העשרים אי. בלכך, שנלמדים בסיסיים משאבים כבר רכשו זה מסוג מוגבלות בעלי מערכתמסגרת

קרבבכימציעדפוסהממצאיםניסיוןבשוקהעבודה.מםנרכשיההחינוך,אךפחותמיומניםבכישורים

הפיזי.מאשרהנפשייותריישומיותהואהתעסוקיכולותמגבילאשרהמרכיב,כפולההמוגבלותבעליה

                                                   
25 וכישורהפריטיםבסולם: קורותחייםשבהםמפורטיםניסיונך כדימכריםלשוחחעםחבריםאו יך;להכין

המת פנויות משרות ללמצוא לעבודה ך;אימות לקבלה בקשה טופס וברורה מלאה בצורה לשכנע ;למלא
אתהנקודותהחשובותלךביותרבמהלךלהסביר ;מעסיקיםשהייתמעונייןלעבודאצלםלקבלאותךלעבודה

4)לאקשהבכלל(.הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו4)לאיכולבכלל(עד3-.הציוניםהםמריאיוןעבודה
."אודות"כלהפריטים.הסךהכולאינוכוללראיונותעל

26 הדרושלביצועהעבודהולהשליםאתהעבודההפריטיםבסולם: אתהזמן לארגן ם;לעבודבצוותעםאנשי;
עליך;לבצעלקבלביקורתמהממונה;לצייתלהוראותשלהממונהעליךן;להגיעכליוםלעבודהאולהגיעבזמ

)לא4)לאיכולבכלל(עד3-.הציוניםהםמפה-התאםלהוראותכתובותאושניתנותבעלעבודהבאופןעצמאיב
."אודות"עלכלהפריטים.הסךהכולאינוכוללראיונות4קשהבכלל(.הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו
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 : משאבים לתעסוקה בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים0תרשים 



 מאפיינים כלכליים 1.2

 על נתונים יוצגו זה שבסעיף הכלכלי בעלימצבם ,מוגבלותל מהמדדים שעולה מקורותהאלהכפי :

שכיחות,(4.6.6)יסהסובייקטיביתשלהמצבהכלכליתפ,(4.6.0)גובההכנסהחודשית,(4.6.3)הכנסה

כלכלית מצוקה על המעידים הדיורו(4.6.5)מצבים .(4.6.4)סוג יוצגו המוגבלותהנתונים בעלי לכלל

לותהשכיחים.סוגיהמוגבארבעתבעליבקרבו

 בני זוגםשל מוגבלות והשל בעלי  הכנסההמקורות  54340

בעל של ההכנסה מקורות זוגםוהמוגבלותינבדקו )בני עצמילפי 27דיווח הבדיקה, לצורך רשימת(.

 מקורותההכנסההוגדרהכדלהלן:

 הכנסהמעבודה 

 הכנסהמביטוחיםהקשוריםלעבודה: 

דמיאבטלה -

 בודהאוקרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"ל()פנסיהממקוםעפנסיה -

 הכנסהמשכרדירה 

 :הכנסהמקצבאותביטוחלאומיכולל 

 איבהפעולותנפגעינפגעיעבודה,קצבאותנכות:קצבתנכותכללית, -

,שירותיםקצבאותאחרות:ניידות,דמיליווילעיוור,שירותיםמיוחדים - סיעוד,גמלתאישיים,
 רים,מזונותיה,קצבתשאקניהבטחתהכנסה,קצבתז

 מקורותהכנסהאחרים:תמיכהממשרדיממשלה,עזרהכספיתקבועהשלקרובימשפחה,הכנסות
 מביטוחפרטי,הכנסותממקורותאחרים



                                                   
בהשהשיבועלעםזאת,לאנשיםשדיווחועלעבודהבמועדהריאיוןנרשמההכנסהמעבודהללאתלותבתשו27
מקורותהכנסה.כמוכן,למקבליקצבהנכותכלליתנרשמההכנסהמקצבהזוללאתלותבתשובהשהשיבו.
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(:34הם)לוחבניזוגםעיקרייםבקרבבעליהמוגבלותוההכנסההנמצאכימקורות

 מעבודה –הכנסה )המהווים יחידים 68%בקרב למכלל המוגבלות(, מעבו48%-בעלי דההכנסה

-כהבא:לבאופן,הזוגהכנסהמעבודהשללפחותאחדמבני90%-לאישיתשלהם.בקרבהנשואים,

הכנסה60%-כולזוגבלבדההכנסהמעבודהשלבן/בת00%-כהםבלבד,להכנסהמעבודהשל00%

 הזוג.מעבודהשלשניבני

  קצבאות הלאומי מבע60%-לכ–הביטוח יחידים המוגבלות, נכותנשוולי מקצבאות הכנסה אים,

בנישלהם) של עבורהנשואים(או להזוג הכנסותמקצבאותמהנשואים38%-ולמהיחידים05%-.

 .(מקבליםבניזוגםאושהם)אחרות

 בקרבהנשואיםהכנסהממקורזה.38%-בקרבהיחידיםול9%-ל–פנסיה 

 ולפי מצב משפחתי )%( הכול בסך0 המוגבלותי בעל בקרב iהכנסה מקורות: 05לוח 

נשואים כללבעליהמוגבלות יחידים  מקורההכנסה

37.8 48.0 34.3 הכנסהמעבודהסךהכול
שלבעלהמוגבלות)ובןזוגו(

65.4 48.0 03.0 רקבעלהמוגבלותעובד
רקבןהזוגעובד 36.0 --- 00.3
08.0 --- 39.7 שניהםעובדים
35.0 9.5 38.5  פנסיה

6.0 6.3 6.5 רדירהשכ
 דמיאבטלה 0.8 3.3 6.7

60.6 07.0 63.0 קצבאותנכותבטל"א
05.0 39.3 00.3  בטל"אאחרותקצבאות

37.3 03.6 35.3  אחר

i.המרואייניםיכלולצייןמספרמקורותהכנסה

מקורותההכנסהבקרבתמבדיק המוגבלותהשכיחים)לוחבעלי 33סוגי הממצאיםהעיקרייםעולים(

:האלה

  נפשית: מוגבלות 0/6-לבעלי הנשואיםהכנסהמהיחידים בקרב אולם יותרמעבודה, לקצת רק

בלבד.הזוגשלבן/בתהיאהכנסהמעבודההואילובקרבכמחציתם,,הכנסהמעבודהעצמיתמשליש

אולהםהמשולמותחהלאומיהכנסהמקצבאותהביטובנוסף,לשיעורניכרמבעלימוגבלותנפשית

38%–קצבאותאחרותנשואים;בקרבה50%-בקרבהיחידיםו50%–כלשהי)קצבתנכותלבניהזוג

 בקרבהנשואים(.05%-בקרבהיחידיםו

 מבעלימוגבלותפיזיתיחידים30%-כללבעלימוגבלותנפשיתיחידים,מהבעלימוגבלותפיזית:בדו

להבדהכנסה אולם, הכנסמעבודה. על הנסמכיםבמידהרבה מוגבלותנפשיתנשואים, מבעלי היל

של בלבדמעבודה זוגם בני מ, ממחצית ליותר פיזית מוגבלות מעבודהבעלי הכנסה יש נשואים

בקרביחידים33%גבלותפיזית)שיעורמקבליקצבאותנכותשלביטוחלאומיבקרבבעלימועצמית.

נמוךיותרבהשוואהלשיעורבקרבבעלימוגבלותנפשית.08%-ו בנוסף,שיעורלאבקרבהנשואים(
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(,ככלהנראהמשוםשהם00%)בניזוגםאושלאיםהםבעליהכנסהמפנסיהשלהםמבוטלמהנשו

 מבוגריםלמדי.

 שלהכנסהמצוייםהשיעוריםהנמוכיםביותרזו:בקבוצהפיזיתונפשית–בעליהמוגבלותהכפולה

בניאושלמעבודהשלהםבעליהכנסה30%)הנשואים(והןבקרב53%מעבודה,הןבקרבהיחידים)

69%–יחידיםה)בקרבעםזאת,לשיעוריםגבוהיםמהםהכנסותמקצבאותהביטוחהלאומי.(זוגם

נ קצבת כלשהימקבלים קצב03%-וכות ואחראותמקבלים ת; הנשואים הכנסה50%-ל–בקרב

בעליישיעוראולבניזוגם(.להםהמשולמותת,ואחראותהכנסהמקצב09%-מקצבתנכותכלשהיול

 השונות מהקצבאות ההכנסה הלאומי הביטוח יםלשיעוריםדומשל נפשיתבבקרב מוגבלות עלי

אושלבניזוגםהכנסהמפנסיהשלהםשיעורלאמבוטלמהנשואיםשבהםלבנוסף,.כמוגבלותיחידה

 הםדומיםלבעלימוגבלותפיזיתכמוגבלותיחידה.מבחינהזוו(,00%)

 (בעלי80%(והןבקרבהנשואים)87%בעלימחלהכרונית:לרובםהכנסהמעבודה,הןבקרבהיחידים

 מעבודהשלהםהכנסה של זוגםאו בני נמוך לשיעור בהתאמה, הכנסהמקצבאותהביטוחמהם(.

בקרב;תואחראותמקבליםקצב35%-קצבתנכותכלשהיומקבלים3%,)בקרבהיחידיםהלאומי

בניאוללהםהמשולמותמקצבאותאחרות,30%-הכנסהמקצבתנכותכלשהיול33%-להנשואים,

 (.זוגם
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 בני זוגםשל מוגבלות והגובה ההכנסה החודשית של בעלי  54347

יחיד, שהוא במידה עצמו, המוגבלות לבעל שיש המקורות מכל הכנסות כוללת החודשית ההכנסה

זוגוביחד,במידהשהואנשוי.וממקורותההכנסהשישלוולבן/בת

נמוכהמרמתההכנסותהחודשיתמוגבלותהלראותכירמתההכנסותהחודשיתשלבעליאפשר39מלוח

עדשלהכנסהחודשית0/6-כל,יחידיםבעלימוגבלותבקרב:28בגילהעבודהבארץכללהאוכלוסייהשל

0/6-כל,ובקרבבעלימוגבלותנשואים,האוכלוסייההכללית(בקרבפחותממחצית)לעומתח"ש5,000

.האוכלוסייההכללית(בקרבשלישכמתלעו)ח"ש8,000עדשל(הזוגשלשניבני)הכנסהחודשית

(:38)לוחהשכיחיםמוגבלותהבעליסוגיבקרבהחודשיתשונההההכנסרמת

 המוגבלותהכפולההכנסותברמההנמוכהביותר מחלהכרוניתהכנסותברמהלבעלי בעודלבעלי ,

ביותר הגבוהה הלדוגמ. בקרב יחידים, , חודשית הכנסה בעלי בח"ש5,000עדשיעור בעליקרב

בדומה,.55%שהוא,מחלהכרוניתבקרבבעלימהשיעורשיעורכפול,88%הואהמוגבלותהכפולה

בקרבבעליהמוגבלותהכפולה88%הואח"ש8,000עדשיעורבעליהכנסהחודשית,נשואיםבקרב

.מחלהכרוניתבעליבקרב56%לעומת

 גוריותיתבלבדנמצאובשכיחותגבוההבקטנפשבעליהמוגבלותהכפולה,גםבעלימוגבלותלבדומה

לרובם–שבהםבקרבהיחידיםבמיוחדהדפוסבולטוהבינוניתשלרמתההכנסההחודשית.ההנמוכ

.לחודשח"ש5,000שלעדההכנס(76%המוחלט)

 דפוסאתממחיש8םתרשי בכלרמתהכנסה, הכנסההממצאיםהנ"ל:בקרביחידים, שיעורבעלי

יותרבקרבבעלימוגבלותנפשיתבלבדובקרבבעליהמוגבלותהכפולה,מאשרגבוהמרמהזוהנמוכה

הנשואים בקרב כרונית. מחלה בעלי ובקרב מוגבלותפיזיתבלבד בעלי מגמהלראותאפשרבקרב

מצבםשלמצבםשלבעלימוגבלותנפשיתבלבדטוביותרבהשוואהלשבקבוצהזואלא,דומהכללית

 דומהלמצבםשלבעלימוגבלותפיזיתבלבד.בלותהכפולה,ובעליהמוג

 ולפי מצב משפחתי )%( הכול בסך0 המוגבלות בעליחודשית ברוטו בקרב  הכנסה :00לוח 

(ח"שברוטו)הכנסה
כללהאוכלוסייה

נשואיםיחידיםi בארץ
כללבעלי
נשואיםיחידיםii המוגבלות

60.839.354.334.654.305.75,000-פחותמ
69.006.063.400.863.905.68,000-5,000

60.07.900.736.700.940.88,000-יותרמ
i.35-38טווחהגיליםהמקביללגילהעבודההוא–,למ"ס0007מקור:סקרהכנסות

iiלאדיווחועלגובההכנסתם)מעברלמצבמשפחתי(.03%מתוךכללבעליהמוגבלות,

                                                   
.35-38טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0007מקור:סקרהכנסות28
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 כלכליהמצב ההערכה סובייקטיבית של  54343

גםמדדיםסובייקטיבייםהנסמכיםעלהערכתכנסותהשלרמתההאובייקטיבימדדעלהנוסף נבחנו ,

הכלכלי 29בעלהמוגבלותאתמצבו כעולה37מלוח. המוגבלותכללמ34%י אתמצבםמעריכיםבעלי

הבוחןשביעותרצוןממצבכלכלי,במדדמקביללשםהשוואה,.אובכלללאטובטובכךלאכלכהכלכלי

המדווחיםכיהםלאכלכךמרוציםאובכלללאנמצאכישיעורבקרבהאוכלוסייההכלליתבאותוגיל,

 .30(55%נמוךיותר)מרוציםממצבם

כךטובאובכלללאמעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלשמיםשל,שיעור37לראותבלוחאפשרכפיש

המוגבלותהכפולה בעלי בקרב ביותר הואהגבוה )–טוב ונפשית 80%פיזית ה(. בקרבהמקבילשיעור

מוגבלותשיעורבקרבבעליבהשוואהלאךעדייןגבוה,(90%)תרומעטנמוךימוגבלותנפשיתבלבדבעלי

האחרוניםהםבמצבהטובביותר(.53%מחלהכרונית)בעליובהשוואהלשיעורבקרב(43%)פיזיתבלבד

שהתקבלהמהמדדממצאיםאלהתואמיםאתהתמונה.תהערכהסובייקטיביתשלמצבםהכלכלימבחינ

הכנסותלעיל.הלרמתש

 סוגי המוגבלות   בעלי בקרבו המוגבלות בעלי כללבקרב  הכלכלי המצב של iסובייקטיבית הערכה: 01לוח 
 )%( השכיחים

פיזיתמוגבלות
 ונפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
 נפשית

מחלה
 כרונית

כללבעלי
 המוגבלות

כללהאוכלוסייה
ii, iiiבארץ  ההערכה

4.7 4.5 1.2 4.9 5.5 33.3  טובמאוד

67.0 16.9 60.8 48.9 22.8 55.5  טוב

53.9 64.0 53.6 40.6 67.7 07.3  טובלכךלאכ

64.0 34.5 23.5 5.6 32.6 21.3  כלללאטוב
i."אודות"לאכוללראיונות

ii.35-00טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0007מקור:סקרחברתי
iiiותהמקבילותבסקרשלהלמ"סהיו:מרוצהמאוד,מרוצה,לאכלכךמרוצהובכלללאמרוצה.הקטגורי


החודשיותשלהוצאותאתהותהואמידתההצלחהלכסכלכליהמצבהקטיבינוסףלהערכתימדדסובי

כיווחוידבלותמוגהבעלימ(43%)מחציתמיותרעולהכי00מלוח.07טלפוןביתכגוןמזון,חשמלוהמשק

 לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא הם אלההוצאות . השוואה, כלללשם בקרב

.6050%הואהשיעורהמקביל,האוכלוסייהבאותוגיל

לאכלהמדווחיםכיהםשיעור,להערכההכלליתשלהמצבהכלכליבדומהכי00לראותמלוחאפשרעוד

מצלי לא בכלל או מצליחים חיםכך החודשיות הוצאותיהם את לכסות במיוחד בעליגבוה בקרב

מוגבלותיחידה,םשלמהסוגיבקרבבעליכלאחדמחציתקצתיותרמלעומת6/5-כ)המוגבלותהכפולה

 פיזית(. או נפשית בעלי בקרב כרונית מחלה מצוי ביותר הנמוך קושיהשיעור על המדווחים אלה של

 .בכיסויההוצאות)פחותמשליש(

                                                   
לאכוללראיונות"אודות".29
.35-00לל"גילהעבודה"הואטווחהגיליםהמקבי–ס",למ0007מקור:סקרחברתי30
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  כלל בקרב0 הבית משק של חודשיותלכסות הוצאות  ההצלחהמידת  של iסובייקטיבית הערכה: 71לוח 
 )%( השכיחים המוגבלות סוגי בעלי ובקרב המוגבלות בעלי

מוגבלות
פיזית
 ונפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
 נפשית

מחלה
 כרונית

כללבעלי
 המוגבלות

כלל
האוכלוסייה

 ii בארץ


 ההערכה

30.4 2.33 9.2 13.1 2.8 36.9  מצליחיםללאכלקושי
66.6 43.7 33.8 65.8 23.3 53.0  מצליחים
69.5 04.0 65.9 69.4 45.3 60.7  לאכלכךמצליחים
38.8 5.8 22.3 14.6 28.6 7.5  בכלללאמצליחים

i."אודות"לאכוללראיונות
ii.35-00"גילהעבודה"הואטווחהגיליםהמקבילל–,למ"ס0007ימקור:סקרחברת


 ת מצבים המעידים על מצוקה כלכליתשכיחו .5434

מצוקהכלכליתכלשהי על המעיד השנההאחרונהלמצב במהלך המוגבלותנקלעו בעלי מחציתמכלל

זאת,לעומת–עלקנייתתרופותמרשם05%-רעלקבלתטיפולשינייםחיוניונאלצולוות50%(:03)לוח

.כמוכן,בגיןקשייםכלכליים,31כללהאוכלוסייה,בהתאמה,בקרב30%-ו04%יליםשלשיעוריםמקב

נתקלובהגבלותעלחשבוןזההמבעליהמוגבלותנאלצולוותרעלביקוראצלרופאמומחה,שיעור06%

נקלעולמצבשלניתוקהטלפוןאוהחשמלבביתם.39%-והאשראיעלשימושבכרטיסאובנקה

דומההשכיחיםסוגיהמוגבלותבקרבבעליתכלכלימצוקהלשכיחותהמצביםהמעידיםעליחסהסדרש

המוגבלו0/6-כ:הקודמיםמדדיםלזהשנמצאב במהלךהשנהמבעלי נקלעו תהכפולה)פיזיתונפשית(,

בעלימוגבלותמבחינהזו,.בעלימחלהכרוניתמלעומתשלישבלבד,לפחותלמצבקיצוןאחדהאחרונה

דומיםיותרלבעליהמוגבלותהכפולה,ואילובעלימוגבלותפיזיתבלבדדומיםיותרלבעליבלבדיתנפש

 כרונית. שכיחותמחלה בעליבהתאם, בקרב ביותר הגבוהה היא הבעייתיים מהמצבים אחד כל

הכפולה והמוגבלות בעלי בקרב ביותר כהנמוכה מחלה כאשר בקרברונית, המצבים בעלישכיחות

תנפשיתבלבדומוגבלו המצבשלהגבלתמחוץ)מצויהבטווחביניהםמוגבלותפיזיתבלבדבקרבבעלי

 בעלימוגבלותנפשיתבלבד(.בקרבחשבוןבנק/אשראי,אשרנמצאבשכיחותהגבוההביותר

 כלל בעלי המוגבלות     בקרב0 האחרונה בשנהמצבים המעידים על מצוקה כלכלית  שכיחות :70וח ל
 )%( השכיחים המוגבלות סוגי בעלי ובקרב

פיזיתמוגבלות
 ונפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
 נפשית

מחלה
 כרונית

בעליכלל
המצב המוגבלות

57.7 66.6 33.5 53.9 35.7 כלשהימצבהמעידעלמצוקהכלכלית
56.8 50.0 03.7 44.1 35.1  i ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני
13.7 16.0 35.4 06.7 8.3  ii יתורעלקנייתתרופותמרשםו
32.2 03.6 38.0 6.3 00.3  ויתורעלביקוראצלרופאמומחה
4.7 26.1 17.8 22.4 00.4  הגבלתחשבוןבנק,אשראי
39.6 13.9 20.3 39.6 13.9  ניתוקטלפוןאוחשמלבבית

i.,למ"ס(0009תי)מקור:סקרחבר04%,השיעורהמקבילהוא35-00בקרבכללהאוכלוסייהבגיל
ii.,למ"ס(0009)מקור:סקרחברתי30%,השיעורהמקבילהוא35-00בקרבכללהאוכלוסייהבגיל

                                                   
.35-00טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0009מקור:סקרחברתי31
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 סוג הדיור 54345

 יםהממצאיםהאלה:(עול00)לוחבומתגורריםבעליהמוגבלותשסוגהדיורמבחינת

  הדיור סוגי דוששכיחות העבודה בגיל המוגבלות בעלי כללבהםמתגורריםכלל של לזו מאוד מה

המקביל בגיל משפחתם90%-כ–32האוכלוסייה בבעלות או בבעלותם בדירה 00%-כ,מתגוררים

 מגוריםאחרים.יבהסדר–,והיתרפרטיתמתגורריםבשכירות

 המת בבעלותשיעור בבעלותמשפחתםגורריםבדירה הםאו מוגבלותהוא בעלי בקרב ביותר נמוך

) 40%נפשית ביוהו( )תרגבוה פיזית מוגבלות הה99%בקרב (. נמצא המתגורריםבנוגעפך לשיעור

מוגבלותנפשיתלעומת67%בשכירותפרטית) בעלי 38%בקרב מוגבלותפיזית(. בעלי בעליבקרב

פיזיתונפשית,דומיםהמוגבלות במובןזהלבעלימוגבלותפיזיתבלבדמאשרלבעלייותרהכפולה,

מוגבלותנפשיתבלבד.

 )%( השכיחים המוגבלות סוגי בעלי ובקרב המוגבלות בעלי כלל בקרבהדיור  סוג: 77לוח 

מוגבלות
פיזית
 ונפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
 נפשית

מחלה
 כרונית

כללבעלי
 המוגבלות

כללהאוכלוסייה
 סוגהדיור i בארץ

93.3 68.0 51.8 76.5 70.9 90.8  בעלותפרטית/משפחתית
03.6 29.1 38.6 18.4 19.7 00.4  שכירותפרטית

5.0 2.5 4.8 2.6 7.0 6.3  שכירותציבורית
3.4 0.4 2.5 0 0.9 ---  ii ביתי-חוץדיור
0.3 0 2.3 2.5 1.5 4.3 אחר

i35-00טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0007מקור:סקרחברתי. 
ii.קטגוריהזולאנכללהבסקרשלהלמ"ס–וזאבות,אשפכוללדיורמוגן,פנימייה,הוסטל,בית



 תעסוקת בעלי מוגבלות .6

סקירת;(3.3קבוצותבאוכלוסייהזו)-שלכללבעליהמוגבלותושלתתמצבהתעסוקהתיאורזהבפרק

מאפייניסקירת(;3.0)עובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכלליתמאפייניהםשלבעלימוגבלותשאינם

 בעליהתעסוקה ששל קצבמוגבלות מקבלים ואינם כלליתעובדים נכות למיפוי ;(3.6)ת איהסיבות

ניבויו;(3.5)אינםעובדיםאשרבעלימוגבלותשלבעבודהשילובתעסוקהוסוגיהעזרההדרושיםלצורך

.(3.4)דמוגרפייםולפימאפייניהמוגבלות-מוגבלותלפימאפייניםסוציוהשלבעלימצבהתעסוקה



                                                   
.35-00טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא–,למ"ס0007מקור:סקרחברתי32
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 של בעלי מוגבלות  ב התעסוקהמצ 5.2

שםל התעסוקהתיאור שלושמצב הוגדרו המוגבלות בעלי בעלישקטגוריות,של כלל בקרב נבחנו

 (:7ולפיסוגהמוגבלות)תרשיםתנכותכלליתלפיקבלתקצבכמוגםבפילוחהמוגבלות,

 ריאיוןעובדבמועדה 

 :אינועובדאךבעלמוטיבציהלעבוד,כולל 

 בפועלבארבעתהשבועותהאחרוניםמחפשעבודה -

 אינומחפשעבודהבפועל,אךמתכווןלחפשבשלושתהחודשיםהקרובים -

 מעונייןלעבודהואאינומחפשעבודהואינומתכווןלחפש,אךמדווחכי -

 בעלמוטיבציהלעבודאינועובדואינו

 י סוג המוגבלות: מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות0 בסך הכול0 לפי קבלת קצבה ולפ1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 












:הערות
ואינויות,ההנחההיתהשמישאינועובדבהםלאנשאלותשאלותסובייקטיבש,"אודות".במקריםשלראיונות3

ישלסווגוכמישאינומעונייןלעבוד.–מחפשעבודהבפועל,וגםאינומסוגללענותבעצמועלהשאלון
מוגבלותללא35-00,בקרבכללאוכלוסייתישראלבגיל0007פיהסקרהחברתישלהלמ"ס.לשםהשוואה,על0

בריאותיתשנמשכתשישהחודשי מפריעה)המוגדרתכבעיהפיזיתאו ומפריעהמאוד, יותר, לאכםאו לכךאו
.4%הואמחפשי העבודה,ושיעור90%הואהמועסקיםשיעורמפריעהבפעולותיומיומיות(,
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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

 עובד במועד הריאיון

 השבועות האחרונים 4-מחפש עבודה בפועל ב

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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(עוליםהממצאיםהאלה:7ינתמצבהתעסוקהשלבעליהמוגבלות)תרשיםמבח

 מועסקים,בדומהלשיעורהמועסקיםבקרבםעלפיהסקר40%בקרבבעלימוגבלותבגילהעבודה,

) הלמ"ס0007החברתי של אוכלוסיית46%33–( בקרב יותר גבוה תעסוקה שיעור לעומת זאת, .

הסקרהחברתי.עלפי90%–ישראלללאמוגבלות

 55%אינםמועסקיםאךמדווחיםעלמוטיבציהלעבוד)קבוצההמהווה00%מכללבעליהמוגבלות,

(,מי7%מועסקים(.זאת,כפישמתקבלמצירוףמישהשיבוכיהםמחפשיםעבודהבפועל)מהבלתי

יםעבודה,(ומישהשיבוכיאמנםאינםמחפש9%שהשיבוכיבכוונתםלחפשעבודהבעתידהקרוב)

אלף  711-של יותר מממצא זה מצביע על אוכלוסיית יעד פוטנציאלית (.3%אךהםמעונייניםלעבוד)

 4בעלי מוגבלות לשילוב בתעסוקה

 מקבליקצבתנכותכלליתמהוויםכחמישיתמכללבעליהמוגבלות.קצבתהנכותמשולמתלאנשים

אבדעקבשכו עבודתםהצטמצםאו בהתאםשר שיעורהתעסוקהבקרבםנמוךהמוגבלות. –לכך,

00% שמועסקיםבמסגרותשל49%)לעומת ניכר חלק וכולל שאינםמקבליםקצבה(, אלה בקרב

שיעורגבוהלמדיממקבליקצבה עםזאת, מאלה63%)המהווים08%–עבודהנתמכתאומוגנת.

 מועסקים( ע–שאינם בהבעת בעיקר מדובר לעבוד. מוטיבציה על )מדווחים לעבוד (30%ניין

כוונ )ובהצהרת הקרוב בעתיד עבודה לחפש )(30%ות בפועל עבודה בחיפוש זה3%ופחות דפוס .)

אלףמקבלי40-מדוברלפחותבמראהכיבקרבמקבליקצבהקייםפוטנציאלתעסוקהשטרםמוצה.

 קצבהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.

 זו נבדלות המוגבלות סוגי קבוצות מצב מבחינת מזו קבוצה, לכל יוצגו, להלן שיעורהתעסוקה.

 מוטיבציהלעבוד:הבלתימועסקיםבעליההמועסקיםושיעור

שבה - יותרממחצית)60%בעלימוגבלותפיזיתבלבד:בקבוצהזו, (45%מכללבעליהמוגבלות,

מאלהשאינם69%בלבד)המהווים39%עובדים.בצדזאת,שיעורבעליהמוטיבציהלעבודהוא

שכןמישמסוגל יחסישלפוטנציאלהתעסוקה, הדפוסהמתקבלכאןמראהעלמיצוי עובדים(.

לעבודאמנםעובד,ומישאינועובדגםאינומעונייןלעבוד.חיזוקלכךמתקבלמבדיקתהסיבות

שאינםשיעורגבוהלמדישלבעלימוגבלותפיזיתבהמשך(,שממנהעולהכי63לאיתעסוקה)לוח

עםזאת,מאחרשבעלימוגבלותפיזיתהםקבוצהעובדיםמדווחיםעלהנכותעצמהכסיבהלכך.

 אלףאיששאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.40-גדולהלמדי,מדוברלפחותב

(53%מכללבעליהמוגבלות,פחותממחצית)3%בעלימוגבלותנפשיתבלבד:בקבוצהזו,שבה -

למרו פרקעובדים, )ראו המאפיינתאותם למדי תרשים4תרמתהמשאביםהגבוהה מצד9, .)

מוטיבציהלעבודאחר, מועסקים(,34%)כלומר64%–בולטהשיעורהגבוהשלבעלי מהבלתי

06%–בפועלבהםרביםהמחפשיםעבודה )כלומר נפשית מוגבלות בעלי מהבלתי56%מכלל

עלאימיצוייחסישלפוטנציאלהתעסוקהבקבוצהזו.מועסקיםשבהם(.ממצאיםאלהמעידים

                                                   
33 לבני מתייחס בריאותיתשנמשכתשישהחודשים35-00השיעור או פיזית בעיה על אשרשדיווחו יותר, או

מפריעהמאוד,מפריעהאולאכלכךמפריעהבפעולותיומיומיות.אםמתייחסיםרקלבעלימוגבלותשבעייתם
.58%מפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי,שיעורהתעסוקה,עלפיהסקרהחברתי,הוא
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ייתכןכידפוסייחודיזהקשורלאופיהתקופתיהמאפייןבעיותנפשיות,המקשהעליצירתרצף

נרתעים מעסיקים נפשית, מוגבלת בעלי של לעבוד המוטיבציה שלמרות גם ייתכן תעסוקה.

תלבבמקוםהעבודה.חיזוקלכךאפשרמלקבלאותםלעבודה,עקבסטיגמהבנוגעליכולתםלהש

בהמשך(,שממנהעולהכיבניגודלבעלימוגבלות63לראותמבדיקתהסיבותלאיתעסוקה)לוח

פיזיתבלבד,שיעורנמוךלמדישלבעלימוגבלותנפשיתבלבדשאינםעובדיםמדווחיםעלהנכות

מאחרסביבתהעבודהותנאיה.עצמהכסיבהלכך,ושיעורגבוהיותרמדווחיםעלאיהתאמהשל

אלףאיששאינםעובדיםוישלהם00-שבעלימוגבלותנפשיתהםקבוצהקטנהלמדי,מדוברבכ

 מוטיבציהלעבוד.

המוגבלותהכפולה - שבה–בעלי בקבוצהזו, שיעור35%פיזיתונפשית: המוגבלות, מכללבעלי

) ביותר הנמוך 68%העובדים מוטיבציה מבחינת זאת, עם הכפולה(. המוגבלות בעלי לעבוד,

 בלבד פיזית מוגבלות לבעלי מאשר בלבד נפשית מוגבלות לבעלי יותר מהם60%–דומים

מהבלתימועסקים(בעלימוטיבציהלעבוד,שיעורגבוהיותרמאשרבקרבבעלי40%)המהווים

מדוברל מוגבלותנפשיתבלבד. בעלי המתקרבלשיעורבקרב 50-פחותבמוגבלותפיזיתבלבד,

 אלףבעלימוגבלותכפולהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.

עובדים.זהושיעור96%מכללבעליהמוגבלות,7%בעלימחלהכרוניתבלבד:בקבוצהזו,שבה -

בעלי שיעור בנוסף, מוגבלות. ללא האוכלוסייה בקרב לשיעור הדומה במיוחד, גבוה תעסוקה

 הוא לעבוד 34%המוטיבציה של44%)כלומר הוא כאן המתקבל הדפוס מועסקים(. מהבלתי

יןבעבודהבקרבהמעטיםשאינםמועסקים:לפחותיהיקףתעסוקהגבוהוהיקףגבוהלמדישלענ

אלףאיששאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.ייתכןשאפשרלקשרדפוסזהלכךשרבות30

וסבירלהניחכיחלקניכרמבעלימוגבלותזולקומהמחלותהכרוניותמופיעותבאמצעהחיים,

בהכשהיומועסקים.חיזוקלכךעולהמאוסףהממצאיםהמעידכימדוברבקבוצהחזקהלמדי

 (.36(והשכלהבפרט)שם,לוח9,תרשים4מבחינתמשאביםלתעסוקהבכלל)פרק

 - הצירופים כל בעלי את הכוללת בקבוצה אחרים: מוגבלות סוגי תחומיבעלי של האחרים

כ שבה במדגם, שזוהו קרוב50%-המוגבלות הוא התעסוקה שיעור המוגבלות, בעלי מכלל

הוא59%למחצית) זו בקבוצה המוטיבציהלעבוד בעלי שיעור מהבלתי68%)המהווים00%(.

בכ מדובר גדולה, קבוצה שזו מאחר שאינם80-מועסקים(. שונות מוגבלויות בעלי איש אלף

 והםבעלימוטיבציהלעבוד.עובדים
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 ואינם מקבלים קצבת נכות כללית מאפיינים של בעלי מוגבלות שאינם עובדים 5.1

נכות קצבת מקבלים ואינם עובדים שאינם מוגבלות בעלי של מאפייניהם בבדיקת היה מיוחד עניין

הכללית , המוגבלותאוכלוסייתמהוויםכשלישמכלל –בעלי  במההםנבדלים–ןקבוצת העניילהלן

קצב כלליתממקבלי נכות מוגבלוחדמת ומבעלי , קצבהעובדיםשת מקבלים  זוואינם קבוצת )להלן

34הללוותקבוצהלפישלושתתשלבעליהמוגבלותיוצגומאפייניםשוניםבסעיףזהמאידך.(העובדים

לתעסוקה/חסמים(,משאבים3.0.0(,מאפייניהמוגבלות)3.0.3)מאפייניםדמוגרפיים(:30)ראותרשים

(.3.0.5)יםכלכלימאפיינים(ו3.0.6)

 הקבוצות תת: התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי שלוש 01תרשים 


 מאפיינים דמוגרפיים 64740

 (:06)לוחהאלהקבוצתהענייןמאופיינתבשיעוריםגבוהיםשלהקבוצותהדמוגרפיות

 (59%-יםובקרבהעובד50%,לעומת30%נשים)בקרבמקבליקצבה

 בקרבמקבליקצבה(64%-בהעובדיםובקר04%,לעומת53%)39-44מבוגריםבני

 (שיעורשאףעולהעל40%-בקרבהעובדיםו30%,לעומת90%כמעטנשואים,)בקרבמקבליקצבה

) העבודה בגיל האוכלוסייה כלל בקרב מ30%זה השאלה על בחלקו לענות יכול זה ממצא הם(.

 .בהמשך(3.0.5מקורותההכנסהשלהשייכיםלקבוצהזו)ראוסעיף

 (00%-,לעומתפחותמ60%ערבים)בקבוצותהאחרות 

 

 
 

 

 

                                                   
34 כלל: 995המדגם כללית, נכות קצבת מק663מקבלי ואינם עובדים שאינם כללית, נכות קצבת 685בלים

שעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית.רובמקבליקצבתהנכותלאהיומועסקיםבמועדהריאיון,ומתוך
סעיף מוגנת)ראו בתעסוקהנתמכתאו חלקםעבדו 3.3מיעוטהמועסקים, מצבהתעסוקהשלבעלי–לעיל

 הקצבה מקבלי לקבוצת התייחסנו לכך אי שלמוגבלות(. מאפייניהם השוואת למעוניינים, אחת. כמקשה
מקבליקצבהמועסקיםובלתימועסקיםמוצגתבנספחו.

19% 

35% 

46% 

 מקבלי קצבת נכות כללית

 בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית

 בעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית  
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 )%( הקבוצות תתשלוש  לפי המוגבלותשל בעלי  דמוגרפיים מאפיינים: 73לוח 

מקבליקצבתנכותהמאפיין
ואינםעובדיםאינם

מקבליםקצבתנכות
ליםעובדיםואינםמקב

קצבתנכות
 .104. 30040 01541 ()אלפיםסך הכול 

    *** מין
30.068.646.5גברים
50.033.953.3נשים

    *** קבוצת גיל
07.400.406.765-38
54.363.953.545-64
05.750.865.939-44

    *** מצב משפחתי
 67.5 63.040.3i יחיד

 30.3 37.0 57.7נשוי

    בארץותק 
87.970.370.6ותיקים
30.67.57.9(3774-עולים)מ

    מגזר ***
86.038.3ii 83.0 יהודי
33.863.737.0ערבי

i.כוללרווק,אלמן,גרוש
ii.כוללאחריםשאינםערבים

.במבחןחיבריבוע0.03***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל

 

 מאפייני המוגבלות 64747

אפשר.פחותלעומתמקבליקצבתנכותכלליתימוגבלותבקבוצתהענייןמאופייניםבנכותחמורהבעל

 :האלהלראותזאתבממצאים

 קצבה,בקבוצתהענייןיששיעורנמוךיותרשלאנשיםעםהיחסיתלמקבלי:מספרתחומיהמוגבלות

קצבה(.הבקרבמקבלי90%,לעומת40%תחומימוגבלות)כמה

 המו גבלותסוג עולהכי: המחקר מוגבלותנפשיתקשורהלקשייםבהשתלבותבתעסוקהמממצאי

שלישממקבליקצבתנכותכלליתלפיהםכיותרמאשרמוגבלויותאחרות.גםנתוניהביטוחהלאומי,

,מעידיםעלכך.ואמנם,בקבוצתהענייןישפחותבעלימוגבלותנפשית35הםבעליסעיףעיקרינפשי

;מוגבלותכפולה,נפשית,בהתאמה33%לעומת3%–מקבליהקצבה)מוגבלותיחידהמאשרבקרב

 (.,בהתאמה00%לעומת33%–ופיזית

 

 

 

                                                   
,המוסדלביטוחלאומי,מינהלהמחקרוהתכנון.0007מקור:סקירהשנתית35
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 )%( הקבוצות תתשלוש  לפי iהמוגבלות תחומי מספר: .7לוח 

מספר
מקבליקצבתנכותהתחומים

אינםעובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות

עובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות

33.558.660.03
00.729.560.50
9.7 14.037.56
0.93.335.55
0.3 1.64.64
000.43
i(.5מוגבלות)ראופרק נספרתכתחוםאינהבמקרהשמחלהכרוניתמופיעהעםתחומימוגבלותנוספים,היא


 )%( הקבוצות תתסוגי המוגבלות לפי שלוש  שכיחות: 75לוח 

מקבליקצבתנכותותסוגהמוגבל
אינםעובדיםואינם
מקבליםקצבתנכות

עובדיםואינם
מקבליםקצבתנכות

64.9 35.433.0מוגבלותפיזית
5.6 5.830.4מוגבלותנפשית

30.934.800.0מוגבלותפיזיתונפשית
36.6 6.00.6עבודההמגבילהיכולתמחלהכרונית

63.0 36.940.7כלהצירופיםהאחרים


  משאבים/חסמים לתעסוקה 64743

 העניין בקבוצת מוגבלות בעלי כי ראינו הקודם בסעיף חמורה בנכות מאופיינים פחות מקבלימאשר

 בתעסוקה–קצבה השתלבות על המקשים המוגבלות פחותכלומר)סוגי נפשי( רכיב הכוללים אלה

 המוגבלותשלהםקטן ומספרתחומי לעולמדישכיחיםבקרבם, בסעיף. מבחינתזהמתזאת, נראהכי

הקצבה דומהיותרלמקבלי קבוצתהעניין הקבוצותשבכך,משאביםלתעסוקה, שכיחותגבוההבשתי

לתעסוקה.חסמיםשלבעלימוגבלותעםלמדי

מוגבלותב03לוחהקבוצות)רמתההשכלהבשלושתתדיקתבמ בעלי בקרב כי עולה קבוצתהעניין,(,

ל בדומה מקקבוצת הבלי לעומת מלאה, בגרות השלימו בלבד כשליש יותרקצבה, קבוצתבממחצית

כלאחתמשתיהקבוצותהראשונותרקכעשיריתהםבעליהשכלהאקדמית,לעומתבכמוכן,.העובדים

בקבוצההאחרונה.כרבע

,בדומה(,עולהכיבעלימוגבלותבקבוצתהעניין09הקבוצות)לוחבשלושתתניסיוןהתעסוקהדיקתמב

רחוקיםיחסיתמשוקהעבודה קצבה, למקבלי ו49%: הקצבה34%-בקבוצתהעניין לאבקרבמקבלי

)אולאעבדומעולם(.ריאיוןעבדובחמשהשניםשקדמולמועדה
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 )%( הקבוצות תת שלוש לפי המוגבלות*** בקרב בעלי ההשכלה: רמת 76לוח 

רמתההשכלה
מקבליקצבת

נכות
ואינםאינםעובדים

מקבליםקצבתנכות
עובדיםואינםמקבלים

קצבתנכות
00.35.5בי"סלחינוךמיוחד

35.365.667.3שנותלימוד30-מאיןתעודהאופחות

08.408.000.3בגרותחלקיתשנותלימודאו30

39.030.030.3בגרותמלאה

30.77.38.0תיכוניתלאאקדמית-על

03.936.030.3ראשון,שני,אושלישי(אקדמית)תואר

0.06.00.6אחר/לאיודע/לאזוכר
.במבחןחיבריבוע0.03***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל



 )%( הקבוצות תתשלוש  לפי המוגבלותבקרב בעלי  בתעסוקה ניסיון: 70לוח 

ניסיוןבתעסוקה
מקבליקצבת

נכות
םעובדיםואינםאינ

i נכותמקבליםקצבת
ואינםמקבליםעובדים

ii קצבתנכות

300---00.0ריאיוןעובדבמועדה

השנים4-אינועובד,עבדב
---50.336.0האחרונות

 השניםהאחרונות,4-לאעבדב
---08.465.7עבדבעבר

---08.707.7לאעבדמעולם
iלהם.אינהרלוונטית ריאיוןעובד במועד הריהשלעובדיםכיום,הקטגואינםמישאתכיווןשהקבוצהכוללת

iiלהם.רלוונטיותאינןכיום,שלושהקטגוריותהאחרותעובדיםכיווןשהקבוצהכוללתרקאתמיש


העניין בקבוצת מוגבלות בעלי נמוכה ברמה המלמדימאופיינים ביתר גם שנבדקולתעסוקהשאבים

(:33בדומהלמקבליקצבה)תרשים,במסגרתהמחקר

 שומקצוע,כפחותממחציתר–קבוצתהענייןוקבוצתמקבליהקצבה–הקבוצותשתיכלאחתמב

 קבוצתהעובדים.ב6/5לעומתכמעט

 ,בקרבמקבליקצבה(50%-וקבוצתהענייןב53%ידעבסיסיבמחשב)בכלקבוצהפחותממחציתל

 בקבוצתהעובדים.98%לעומת

 מיותרותהםבעליידעברמהטובהבעבריתבסיסית,לעומתבכלאחתמשתיהקבוצ0/6-פחותמ-

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

 בקבוצתהעובדים.3/6-לעומתכ

 בקרבמקבלי06%-בקבוצתהענייןו09%)ומנויותחיפושעבודהמיהםבעליבכלקבוצהכרבעבלבד

 בקבוצתהעובדים.(54%קרובלמחצית),לעומתבה(קצ

 ב עב30%כמעטקבוצתהענייןבשונהמהדפוסשנראהעדכה, הרגלי בדומהלשיעורדה,והםבעלי

 (.69%,בעודהשיעורבקרבמקבליקצבהנמוךיותר)עובדיםבקרבה
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המאופיינתמצדאחדהקבוצ:קבוצתהענייןלבנוגעעולהמסקנהחשובהשהוצגולעילאוסףהממצאיםמ

.שנילתעסוקהשלממשחסמיםב,מצדאחרובקצבתנכותכללית,המזכהאינשבמוגבלותפחותחמורה

300-,מהםכאלףאיש640-כבעליהמוגבלות)קרבגדולהבהקבוצבוהעובדהכימדוברמאפייניםאלה,

זאתבתלשילובבעלתפוטנציאלהבוצקעלכמצביעיםעליה,(50אלףעדגיל פיתוחבאמצעותעסוקה.

.הצעיריםשבהשלבעיקרלתעסוקה,המשאביםרמתההוןהאנושיותגבור

 תת הקבוצותלפי שלוש  שאבים לתעסוקה בקרב בעלי מוגבלות: מ00תרשים 



 מאפיינים כלכליים .6474

  מקורות הכנסה
 אפשר08מלוח על כמהללמוד עיקרייםמקורותהכנסה מוגבלותשל הםאשר,יןיצתהענקבובבעלי

:אינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכלליתעצמם

 50%מהנשואיםשבהם)ניכר(,לשיעור90%)למדיעבודה:מאחרששיעורהנשואיםבקבוצהזוגבוה

 הזוג./בתבןהשלהכנסהמעבודבקירוב(

 ש מאחר פנסיה: זו מבוגרת ,(39-44בני50%-כ)למדיקבוצה בקרבמהם,ניכרלשיעור בעיקר

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

  נכות קצבאות ביטוח לאומישל בקבוצה,: המוגבלות מבעלי הכנסהלחלק הנשואים, בעיקר

עבודהאו איבהמקצבאותנפגעי לבן/בתלהם)המשולמותנפגעי הזוג(או קצבתנכותכלליתמאו

 הנשואים(.בקרב05%-חידיםובקרבהי33%זוג)ה/בתעבורבן

 בעיקרלמדילשיעורגבוה,:בהשוואהלשתיהקבוצותהאחרות36לאומיקצבאותאחרותשלביטוח,

בקרבבניזוגםלאו)להםהמשולמותבקרבהיחידים,הכנסהמקצבאותאחרותשלהביטוחהלאומי

 .מהנשואים(08%-מהיחידיםו55%)(הנשואים

                                                   
הבטחת36 גמלתסיעוד, שירותיםאישיים, קצבתשירותיםמיוחדיםאו לעיוור, ליווי דמי כולל:קצבתניידות,

הכנסה,קצבתזיקנה,קצבתשאירים,מזונות.
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 נסה החודשיתגובה ההכ
החודשית ההכנסה רמת העניין לבקבוצת זודומה מזו נמוכה וכצפוי הקצבה, מקבלי בקרבבקרב

יותרבקרבהיחידיםהםח"ש5,000דשיתעד,השיעוריםשלבעליהכנסהחוה.לדוגמ(07)לוחהעובדים

השיעוריםדומה,ב;עובדיםבקרבהבלבדמחציתכלעומתבקרבמקבליהקצבה,בקבוצתהענייןו80%-מ

הכנסהחו הקבוצותהראשונות,80%-הםיותרמבקרבהנשואיםח"ש8,000דשיתעדשלבעלי בשתי

לעומת בכל–30םבתרשיהדפוסמומחש.האחרוניםפחותממחציתבקרב בעלירמתהכנסה, שיעור

עובדים.בקרבהאשרקצבהמהקרבמקבליקבוצתהענייןוביותרבגבוההכנסההנמוכהמרמהזו

 iלפי מצב משפחתי )%( הקבוצות תתחודשית ברוטו בקרב בעלי מוגבלות בשלוש  הכנסה: 71לוח 

 נשואים יחידים

הכנסהברוטו
(ח"ש)

מקבלי
קצבת
 נכות

אינםעובדים
ואינםמקבלים

 קצבתנכות

עובדיםואינם
קצבתםמקבלי
 נכות

מקבלי
קצבת
 נכות

אינםעובדים
ואינםמקבלים

 נכותקצבת

עובדיםואינם
קצבתםמקבלי
 נכות

30.346.866.358.883.886.75,000-פחותמ
64.566.940.766.330.635.68,000-5,000

40.430.434.438.30.73.88,000-יותרמ
iת)מעברלמצבמשפחתי(:מקבליקצבתנכותתהקבוצותהדיווחעלהכנסהחודשיתבקרבשלושאישיעורי–

 .00%–ואינםמקבליםקצבתנכותעובדיםשמי,66%–ואינםמקבליםקצבתנכותאינםעובדיםשמי,05%

 ולפי מצב משפחתי תת הקבוצות שלושלפי  0התפלגות ההכנסה החודשית :07תרשים 
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 כלכליהמצב ההערכה סובייקטיבית של 
הסובייקטיבייםלהערכתהמצבהכלכלימצביעיםעלגםהמדדיםגובהההכנסות,עלבהתאםלממצאים

(:60וח,בהשוואהלמצבבקרבהעובדים)לקצבההבקרבמקבליכמוגםבקבוצתהעניין,קושירביותר

 ה יותרשיעור גבוה לאטוב בכלל או טוב כך כלאכל בקבוצתהענייןמעריכיםאתמצבםהכלכלי

בהשוואהלשיעורהמקבילבקבוצתהעובדיםצות(בכלאחתמהקבו6/5-)כהקצבהמקבליובקבוצת

 .מחצית(קצתיותרמ)

  לאמצליחיםלכסותבדומה, בכלל כךמצליחיםאו הםלאכל הוצאותאתהשיעורהמדווחיםכי

בה יותר גבוה הבית משק של הראשונותחודשיות הקבוצות 0/6-)כשתי בהשוואהקבוצה(בכל

 .ממחצית()פחותההאחרונהבקבוצהמקביללשיעור

 )%( הקבוצות תת שלוש לפי מוגבלות בעלי בקרב הכלכלי המצב של iסובייקטיבית הערכה: 31לוח 

ואינםמקבליםעובדים
 קצבתנכות

ואינםאינםעובדים
 מקבליםקצבתנכות

מקבליקצבת
 נכות

 ההערכה

 כלכליהמצב ההערכה כללית של    
2.8 6.1  טובמאוד 2.8

 טוב 22.6 22.8 39.5
 טובלכךלאכ 38.8 44.0 40.1
 כלללאטוב 35.8 30.4 14.3

 מידת ההצלחה לכסות הוצאות חודשיות של משק הבית
 מצליחיםללאכלקושי 5.3 8.1 14.1
 מצליחים 08.3 04.7 40.5
 לאכלכךמצליחים 67.0 55.3 31.8
 בכלללאמצליחים 27.6 21.9 13.6

iאודות"לאכוללראיונות". 


 ם המעידים על מצוקה כלכליתמצבי
בשכיחותםשלמצ כלכלי קושי כהביםהמעידיםעל עד שנההאחרונהתואמתאתהממצאיםשהוצגו

המוגבלותלבנוגע שלבעלי –מצבםהכלכלי שכיחותו שנבדקו הקיצון גבוההיותרשלכלאחדממצבי

 (.63)לוחקבוצתהענייןובקרבמקבליהקצבהמאשרבקרבהעובדיםב

 לפי0 מוגבלות בעליבקרב  האחרונה השנה במהלך כלכלית מצוקהמצבים המעידים על  שכיחות: 30וח ל
 )%( הקבוצות תת שלוש

 עובדיםואינםמקבלים
 קצבתנכות

ואינםאינםעובדים
 מקבליםקצבתנכות

מקבליקצבת
 המצב נכות

43.5 49.3 55.9 כלשהימצבהמעידעלמצוקהכלכלית
 ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני 41.0 43.6 36.8
ויתורעלקנייתתרופותמרשם 26.6 28.3 19.4
16.7 60.6 ויתורעלביקוראצלרופאמומחה 22.5
 הגבלתחשבוןבנק,אשראי 24.2 23.7 20.9
 ניתוקטלפוןאוחשמלבבית 20.6 21.4 12.9
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 סוג הדיור
 60מלוח מוגבלותבקעולהכי בעלי בבעלותבוצתהענייןשיעורםשל המתגורריםבדירהבבעלותםאו

 הוא ,90%משפחתם יותר הגבוה )משיעור קצבה מקבלי בקרב בקרב35%השיעור לשיעור ודומה ,)

גבוהיותר(4%מתגורריםבשכירותציבורית)המוגבלותבקבוצתהענייןהבעלישיעור.עםזאת,העובדים

תםהנמוכה.כנסתהנגזריםמרמתהתנאיזכאולכנראהבגל(,3%השיעורבקרבהעובדים)מ

 )%( הקבוצות תתשלוש  לפי מוגבלות בעלי בקרבהדיור  סוג: 37לוח 

 מקבליםעובדיםואינם
 קצבתנכות

ואינםאינםעובדים
 סוגהדיור מקבליקצבתנכות מקבליםקצבתנכות

63.5 72.4 73.0  בעלותפרטית/משפחתית
 תשכירותפרטי 17.9 19.6 24.4

 שכירותציבורית 9.9 4.6 1.2
0.2 0.3 i ביתי-חוץדיור 6.7
3.3 אחר 2.0 3.2

i .אבות,אשפוזכוללדיורמוגן,פנימייה,הוסטל,בית


  מאפייני תעסוקה :ת כלליתומועסקים שאינם מקבלים קצבת נכבעלי מוגבלות  5.2

מקבליםקצבהעםהמוגבלותשלהםמתמודדיםבעלימוגבלותשאינםאיךהיתהאחתמשאלותהמחקר

7מאפייניהעבודותשלהם.כפישראינולעיל)תרשיםמההם–בתחוםהתעסוקה,ובמידהשהםעובדים

מתמקדבהםזהסעיףמועסקים.מתוךבעליהמוגבלותשאינםמקבליםקצבתנכות,49%(,3.3בסעיף

ובוחןאתמאפייניהתעסוקהשלקבוצהזו:

 ל האבדומה כלל רובם בארץ, העובדת 88%)וכלוסייה )לוח כשכירים עובדים 66( שיעור בעלי(.

יוצאידופןהםבעלימוגבלותפיזית,ותמחוץלשוקהחופשינמוךביותר.העובדיםבמסגרהמוגבלות

 (.65(עובדיםבעסקמשפחתי)לוח8%אשרשיעורקטןמהם)

 (.עםזאת,בממוצע66םבמשרהמלאה)לוחעובדי94%-בדומהלכללהאוכלוסייההעובדתבארץ,כ

המוגבלות בעלי של ה,ח"ש4,640הואשכרםהחודשי מזהשכר האוכלוסייהנמוך כלל שהואשל ,

הדפוסשלהיקףמשרההדומהלזהשלכללבהנערכוהראיונות(.ש0007)נתוניםשלשנתש"ח9,300

 נמוך חודשי שכר בצד למדיהאוכלוסייה בבייחודמתבטא בעליקרב ובקרב כרונית בעלימחלה

 (.65מוגבלותפיזית)לוח

 מוגבלותנפשיתכמחצית עםמוגבלותפיזיתאםומוגבלותיחידהאםכ–מבעלי עובדים–בצירוף

בצדממצאזה,(.ח"ש5,000-בהתאם,שכרםהחודשינמוךבמיוחד)פחותמ(.65במשרהחלקית)לוח

התעסוקההנמוכיםבקרבב השיעורי סוגי )עלי 3.3בסעיף7תרשיםמוגבלותהכולליםמרכיבנפשי

 בקרבם.לעיל(,מעידיםעלבעייתתעסוקהמיוחדת

 ( כללי באופן מעבודתם מאוד מרוצים או המרוצים המוגבלות בעלי 99%שיעור נמוך ( יותרקצת

 (.66)לוח(89%)מהשיעורהמקבילבקרבכללהאוכלוסייההעובדת
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  שנעשתה רלוגעבנמבדיקה שביעות העבודה של ספציפיים מהיבטים מוצגיםצון שאינם )ממצאים

שיעוריםגבוהיםבלוח( כי עולה למדי, בעלי ממוגבלשל רצון עמיתיהםלםיחסותשבעי עבודהשל

שיעוריםנמוכיםיותר(.לעומתזאת,96%)להםשמסוגהעבודה(,כמוגם90%)(ושלהממונים84%)

רצון המהיבטישבעי ם מהעבודה מקבלים שהם לתמורה סוציאליים–קשורים תנאים הכנסה,

(.כאשרנבדקהנושאבקרבסוגי50%-וסיכוייםלהתקדמות)כבכלאחדמההיבטים(54%-כוהטבות)

מבעלימוגבלותנפשיתשבעירצוןמהיכולתלנצלמעטיםבאופןבולטכי,נמצא,המוגבלותהשכיחים

והכישוריםש לעומת69%להם)בעבודהאתהידע ו90%, זהיותר נתון המוגבלותהאחרים(. בסוגי

 מתיישבעםהדפוסהמיוחדוהבעייתישמאפייןקבוצהזובתחוםהתעסוקה.

 (70%-כרובבעליהמוגבלות,)כוונתםבאיןדיווחוכי,ובכלאחדמסוגיהמוגבלותהשכיחיםבסךהכול

שאינומוצגבלוח(.להפסיקלעבודבשלושתהחודשיםהקרובים)ממצא

 לכלל בהשוואהתעסוקה של בעלי מוגבלות מועסקים שאינם מקבלים קצבה0  מאפייני: 33לוח 
 01-60 בגיל בארץ העובדת האוכלוסייה

המאפיין
כללהאוכלוסייההעובדתבארץ

39-38בגיל
כללבעליהמוגבלותהמועסקים

שאינםמקבליםקצבה

 481.4 7007145 37)אלפים(ך הכול ס

   :i  -עובדים  %
 13.133.0 קבלןמשנהכעצמאיאוכ
 83.188.0 צבאקבעבשכיר,כוללכ
 3.21.0 עסקמשפחתיב
0.40עבודהמוגנתב

     ii ושכר חודשי i היקף משרה
 90.376.8עובדיםבמשרהמלאה%

5,3507,100 (ח"ש) iiiיממוצעשכרחודש

   iv0 vהשביעות רצון כללית מהעבוד
99.083.4מרוציםמאוד-מרוצים%

i .,למ"ס0007כללהאוכלוסייה:סקרכוחאדםלמקורהנתונים
ii .(35-38–יםהמקבילל"גילהעבודה"וחהגיל,למ"ס)טו0007סקרהכנסותכללהאוכלוסייה:למקורהנתונים

iii .עליוניםותחתוניםשלהטווח4%-לאכוללתצפיותב–ממוצעמקוצץ
iv.(35-00–יםהמקבילל"גילהעבודה"וחהגיל,למ"ס)טו0007כללהאוכלוסייה:סקרחברתילמקורהנתונים
v."אודות"לאכוללראיונות

 

                                                   
בעלימוגבלותמועסקיםשאינםמקבליםקצבתנכותכללית.685המדגםכלל37
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 קצבה מקבלים שאינם0 מועסקים0 השכיחים המוגבלות סוגי בעלי של תעסוקה מאפייני: .3לוח 

המאפיין
מחלה
כרונית

מוגבלות
נפשית

מוגבלות
יזיתפ

מוגבלות
פיזיתונפשית

 5043 00041 7146 6.47 38)אלפים( סך הכול

     - עובדים %
 4.7 39.8 33.936.4 קבלןמשנהכעצמאיאוכ
 75.3 96.6 88.683.4 צבאקבעבשכיר,כוללכ
 0 9.7 0 0 עסקמשפחתיב

03.000בעבודהמוגנת

     היקף משרה ושכר חודשי
 40.0 98.6 44.0 95.3אהעובדיםבמשרהמל%

 6,740 4,540 6,800 4,600 (ח"ש)i עממוצישכרחודש

       ii שביעות רצון כללית מהעבודה 
 93.3 93.7 90.5 96.6מרוציםמאוד–מרוצים%

i.עליוניםותחתוניםשלהטווח4%-לאכוללתצפיותב–ממוצעמקוצץ
ii ."אודות"לאכוללראיונות

 תעסוקה וצורך בעזרה אי בלות שאינם עובדים: סיבות לבעלי מוג 5.2

נבחןאת,וזוהתמקדבקבוצלהלןנ.אינםמועסקיםבעליהמוגבלותמ40%,לעיל3.3כפישראינובסעיף

שילובםבשוקהעבודה.שםלנחוציםאתסוגיהעזרההתעסוקהואיהסיבותל

 39תעסוקהאי סיבות ל 64.40

(,עולהכיבנוסףלמוגבלות64)לוחבלתימועסקיםרבבעלימוגבלותתעסוקהבקאימבדיקתהסיבותל

שצוינה כבעצמה, 30%-ידי 38%מהם, ציינו מבחינתאזורמגורים,מקומותהעבודה)שלהתאמהאי

.ביתהמשק/במשפחהאחרבבן/טיפולבילדיםקטניםציינו36%-ו(,ן,שכראומקצועי,עניעבודהשעות

ולימודיםצוינובשיעוריםשפה(השכלה,,הכשרה,ניסיוןילמבוגר,חוסרבמשאבים)סיבותנוספותכמוג

 קטניםיותר.

 ל63מלוח כסיבה מדווחת הנכות כי עולה אי גבוהים בשיעורים מוגבלותלמדיתעסוקה בעלי בקרב

(.93%שית)פיזיתונפ–שלכפלמוגבלויותמקרהבובייחוד(,45%פיזית,הןכאשרזוהמוגבלותהיחידה)

מוגבלותנפשית בעלי מחלהכרוניתמדווחיםבלבדלעומתזאת, עלהנכותכסיבהלובעלי תעסוקהאי

ומייחסיםמשקלגדולסוגמוגבלותבשיעוריםנמוכיםיותר)כשלישבלבדבכל לסביבתהעבודהלמדי(,

קומותהעבודהעשויממצאזהמציעכיטיפולבהתאמהוהנגשהשלמ,בהתאמה(.65%-ו55%תנאיה)לו

                                                   
המדגםכלל:תנכותכלליתבפילוחהמועסקיםשאינםמקבליםקצב38 סוגיהמוגבלותהשכיחים, בעלי43לפי

בעלימוגבלותפיזיתונפשית.50-ותפיזיתבלבדובעלימוגבל359בעלימוגבלותנפשיתבלבד,33מחלהכרונית,
39 מוגבלותשחיפשועבודהבארבעתהשבועותשקדמולמועדהריאיון סיבותלכךשלא–כולל:)א(בקרבבעלי

סיבותלכךשלאחיפשועבודה.–מצאועבודה;)ב(בקרבבעלימוגבלותשלאחיפשועבודהבמהלךתקופהזו
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 כאלהשמוגבלותםבעבודהבתעסוקהלקדםשילוב או מוגבלותנפשיתבלבד בבעלי כשמדובר בייחוד ,

נובעתממחלהכרונית.

 )%( קצבה קבלת ולפיהכול  ך0 בסiתעסוקה לאי סיבות: 35לוח 

הסיבה
כללבעליהמוגבלות

שאינםעובדים
םאינםמקבלי

מקבליקצבהקצבה
 05045 30040 57347 40פים(אלך הכול )ס

נפשית,אומגבלהגופנית
84.043.533.0נכותאומחלהממושכת

התאמהשלהעבודהמבחינתאזורמגורים,אי
7.000.739.4 שעות,עניין,שכראומקצוע

משפחהאחראוטיפולבילדיםקטנים,בבן
6.933.736.3במשקבית

6.97.78.3 גילמבוגראופנסיה

הכשרהאוחוסר,בתעסוקהחוסרניסיון
5.88.49.5,קשיישפהמתאימההשכלה

3.94.65.6לימודים

0.30.00.0לעבודחוסרעניין
i.תשובותכמהלמרואייניםניתנהאפשרותלענות

 )%(  השכיחים המוגבלות סוגיבעלי  בקרב iתעסוקה לאי סיבות: 36לוח 

הסיבה
מחלה
כרונית

תמוגבלו
נפשית

מוגבלות
פיזית

מוגבלות
פיזיתונפשית

 .174 05.46 3.40 7643 41)אלפים(ך הכול ס

נפשית,אומגבלהגופנית
93.345.365.063.0נכותאומחלהממושכת

התאמהשלהעבודהמבחינתאזורמגורים,אי
33.034.956.466.4 שעות,עניין,שכראומקצוע

משפחהאחראובןטיפולבילדיםקטנים,ב
9.705.07.03.8במשקבית

4.07.905.44.3גילמבוגראופנסיה

הכשרהאוחוסר,בתעסוקהחוסרניסיון
3.830.034.335.0,קשיישפהמתאימההשכלה

05.06.75.4לימודים

3.40.30.630.0חוסרענייןלעבוד
i.ותתשובכמהלמרואייניםניתנהאפשרותלענות


                                                   
שאינםמקבליםקצבה.663-מקבליקצבהו483מוגבלותשאינםמועסקים:בעלי739המדגםכלל40
60מועסקיםלפיסוגיהמוגבלותהשכיחים,המדגםכלל:-בפילוחהלא41 בעלימוגבלות33בעלימחלהכרונית,

בעלימוגבלותפיזיתונפשית.393-בעלימוגבלותפיזיתבלבדו007נפשיתבלבד,
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 השתלבות בעבודה שםצורכי עזרה ל 64.47

מכלל00%אלףבעלימוגבלות)000-מיותר(,קבוצהגדולהשל3.3בסעיף7כפישהוזכרלעיל)תרשים

דיווחוכיחיפשועבודהבארבעתכלומרבעליהמוגבלות(אינםמועסקיםאךהםבעלימוטיבציהלעבוד)

אושהםפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםמתכווניםלחאושהםריאיוןהשבועותשקדמולמועדה

מעונייניםלעבוד(.

קבוצ המתוך דיווחו49%זו, הםזקוקיםלעזרה כדיכי )לוח לעבוד 69להתחיל הצרכיםהעיקריים(.

צויןעלצורךכל)עזרהבמציאתעבודהוסוגהעבודההמתאימהלבנוגעהכוונהוייעוץמקצועיהםשצוינו

כ לעבוד60%-ידי מוטיבציה להם ויש עובדים שאינם המוגבלות מבעלי אחרים צרכים לימוד–(.

מתמטיקה( אנגלית, )מחשב, בסיסיות העבודה,מיומנויות במקום לילדים,התאמות והשגחה סידור

כלצורך(.לאופחות30%-כותנמוכהיותר)צוינובשכיח–למקוםהעבודהתחבורהו

(34%)בתעסוקהכלשהילשםשילוב,שיעורהזקוקיםלעזרהקבליקצבהבקרבמיכ69עודעולהמלוח

ההבדלביןשתיהקבוצותבולטבמיוחד(.45%)שאינםמקבליםקצבהאלהגבוהיותרמהשיעורבקרב

העזרה קצבהלעומת 68%)עבודהמציאתבעזרה:האלהבסוגי בקרבאלהשאינם07%בקרבמקבלי

33%ורהלמקוםהעבודה)ותחבבהתאמה(,3%לעומת38%)תבמקוםהעבודההתאמומקבליםקצבה(,

(.,בהתאמה4%לעומת

המוגבלותהכפולהכיעולה68מלוח זקוקיםלעזרהמוטיבציהלעבודלהםשיש(פיזיתונפשית)בעלי ,

) ביותר הגדול כ90%-כבהיקף מב40%-לעומת אחד הכל סוגי (יחידההמוגבלות שלבייחוד, בהיבט

כדילשלבבתעסוקהעלצורךבסיועאינטנסיבייותריםמצביעאלהיםממצא.התאמותבמקוםהעבודה

בעליהמוגבלותהכפולה.את

i                  0לעבוד מוטיבציהבעלי מוגבלות עם  ידי על המדווחים0 בתעסוקה שילובעזרה לשם  סוגי: 30לוח 
 ולפי קבלת קצבה )%( הכול בסך

סוגהעזרה
לבעליהמוגבלותשאינםכל

מוטיבציהלעבודעם,עובדים
םמקבליאינם
מקבליקצבהקצבה

 .534 06140 77740  )אלפים(ך הכול ס
34.645.043.8:iiזקוקיםלעזרהכדילהתחיללעבוד

הכוונהוייעוץמקצועי -
66.660.060.8 סוגהעבודההמתאימהלבנוגע

68.007.063.0העזרהבמציאתעבוד -

לימודמיומנויותבסיסיות)מחשב, -
30.430.433.0אנגלית,מתמטיקה(

39.44.78.9התאמותבמקוםהעבודה -

5.78.99.8סידורוהשגחהלילדים -

34.74.09.3תחבורהלמקוםהעבודה -
iמוגבלות מועסקיםהקבוצהכוללתבעלי אשרבלתי כי עבודהבארבעתדיווחו השבועותהאחרוניםאוחיפשו

.("אודות"ראיונותתלאכולל)מעונייניםלעבודשמתכווניםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאוש
ii .בעליהמוטיבציהלעבודהמדווחיםהםמתוךכללהשיעורים–תשובותכמהלמרואייניםניתנהאפשרותלענות
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         i       0לעבוד מוטיבציהעל ידי בעלי מוגבלות  עזרה לשם שילוב בתעסוקה0 המדווחים סוגי :31 לוח
 )%( השכיחים המוגבלות סוגי בעלי בקרב

סוגהעזרה
מחלה
כרונית

מוגבלות
נפשית

מוגבלות
 פיזית

מוגבלות
פיזיתונפשית

 141. 5045 7045 0345  )אלפים( ך הכולס
37.658.043.453.8:iiזקוקיםלעזרהכדילהתחיללעבוד

ונהוייעוץמקצועיהכו -
07.708.804.435.9 העבודההמתאימהבנוגעלסוג

63.709.069.665.5עזרהבמציאתעבודה -

לימודמיומנויותבסיסיות -
35.33.07.33.0)מחשב,אנגלית,מתמטיקה(

30.63.36.83.6התאמותבמקוםהעבודה -

30.94.08.00דורוהשגחהלילדיםסי -

3.44.730.56.3תחבורהלמקוםהעבודה -
iמוגבלות מועסקיםהקבוצהכוללתבעלי עבודהבארבעתהשבועותהאחרוניםאובלתי חיפשו כי אשרדיווחו

 .("אודות"שמתכווניםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושמעונייניםלעבוד)לאכוללתראיונות
ii .מתוךכללבעליהמוטיבציהלעבודהשיעוריםהמדווחיםהם–תשובותכמהלמרואייניםניתנהאפשרותלענות

 דמוגרפיים ולפי מאפייני המוגבלות-לפי מאפיינים סוציו מצב תעסוקהניבוי  5.1

סוציולהלן מאפיינים בין הקשרים המוגבלות-ייבחנו ומאפייני המוגבלות בעלי של לביןדמוגרפיים

3.4.3סעיף) תעסוקהבקרבכללבעליהמוגבלות כוונותלחפש( ומוטיבציהלעבוד)חיפושעבודהבפועל,

.(3.4.0סעיף)בלתימועסקיםעבודהאוענייןלעבוד(בקרבבעלימוגבלות

   ת בעלי מוגבלותהקשר בין מאפיינים שונים לבין תעסוק 64540

-מאפייניםסוציועלפיבקרבכללבעליהמוגבלות,ריאיוןועדהמציגאתשיעורהמועסקיםבמ36תרשים

אלה:הותרבקבוצותינמוךדמוגרפיים.מהתרשיםעולהכישיעורהתעסוקה

 (48%)לעומתגברים(50%)נשים

 (46%)יחידיםלעומת(58%)נשואים

 (43%יותר)צעיריםלעומת(68%)39-44בני

 (45%יהודים)לעומת(63%)ערבים

 (30%לו)ישלעומתמיש(53%)לותעודתבגרותאיןשמי

 (46%בינוניאוגבוה)לעומת(67%)נמוךכלכלי-דירוגחברתייםביישובבהמתגוררים 

העבודה בגיל האוכלוסייה בכלל אלה מאפיינים לפי התעסוקה לשיעורי מגמות42השוואה על מראה

למעטדומותלאלהשהתקבלו זאת, המוגבלות. בעלי אשרבקרב משפחתי, מצב לפי התעסוקה שיעור

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

                                                   
"ס.,למ0007סקרכוחאדם42
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עלהכנסהמעבודתבןזוגכמקורפרנסהיותרמאשרנוטיםלהיסמךשאנשיםנשואיםשישלהםמוגבלות

אנשיםנשואיםבאוכלוסייההכללית.

 דמוגרפיים-ינים סוציו: שיעורי תעסוקה בקרב כלל בעלי המוגבלות0 לפי מאפי03תרשים 



כדי על האחרים( המאפיינים מהשפעת )מנוכה מאפיין כל של העצמאית ההשפעה את סיכוילבדוק

מצייןמנובאבוהמשתנההשמשתני)רגרסיהלוגיסטית(,-בוצעניתוחרבבקרבבעלימוגבלות,התעסוקה

.ריאיוןעובדאואינועובדבמועדהאדםאםהה

הסתברותשאדםיהיהמועסקביחסלהסתברותשלאהכוונהלסיכוי התעסוקהחשובלהבהירשבמונח

קטגורייתההתייחסותבדרךכללמשתנימנוסחיםבאופןיחסי,כאשר-ממצאיהניתוחהרביהיהמועסק.

(reference category)בהיבטהמייצגתאתהקבוצההחזקהבהיבטהרלוונטי. מיןכךלמשל, מהו, נציין

.סיכוישגברבעלמוגבלותיהיהמועסקלעומתההסיכוישאישהבעלתמוגבלותתהיהמועסקת

(:67)לוחהאלהמניתוחהרגרסיהעוליםהממצאים

 בעלמוגבלות.גברשלסיכויהלעומת0.54הואבעלתמוגבלותאישהסיכויהתעסוקהשל

 בעלמוגבלות.יהודיסיכוישלהלעומת0.45בעלמוגבלותהואערבילשסיכויהתעסוקה 

 אחדכלשללהשפעהמעברהתעסוקהסיכויאתמורידהיחדומגזרמיןשלהחסמיםשניהימצאות

לעומתבלבד0.09הואמועסקתתהיהמוגבלותבעלתהיערבי אישהשהסיכוי–בנפרדמהחסמים

 .43מוגבלותבעל יהודי גברשלסיכויה

 )נשויאויחיד(.המשפחתיממצבומובהקבאופןמושפעאינומוגבלותבעלאדםשלהתעסוקהסיכוי

סיכוי–נשוי גברשלעומת,כךבהקתומהשפעהישמיןעםשלמצבמשפחתי,לאינטראקציהעםזאת

                                                   
בעלמוגבלות)האפקטהכולל(,מבוססעלגבר יהודיבעלתמוגבלותלעומתאישה ערבייהסיכויהתעסוקהשל43

–מין)אישהלעומתגבר–כלאחתמההשפעותהנפרדות)אפקטיםעיקריים(שלשניהמאפייניםהרלוונטיים
(.לפיכך,סיכויהתעסוקהשלאישה0.08(,ועלהאינטראקציהביניהם)0.45–(ומגזר)ערבילעומתיהודי0.54

.0.54*0.45*0.08=1410ערבייה:
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אישההסיכוישלבעוד,(0.95)יחיד גברשללסיכויבדומה,0.9644הואיחידהאישהשלהתעסוקה

כדיצריכהלעבודנשואהנהשאימוגבלותבעלתשאישההיאלכךהסיבהתכןשיי.0.54-יורדלנשואה

 .זוגהבןהכנסתעליכולהלהיסמךמוגבלותבעלתנשואהאישהבעוד,עצמהאתלפרנס

 מעובדתהיותוהורהלילדיםעדסיכויהתעסוקהשלאדםבעלמוגבלותאינומושפעבאופןמובהק

גבראינומשפיעעלסיכויהתעסוקהשלעולהכיגילהילדיםמין,באינטראקציהעםעםזאת.38גיל

 מוגבלות, בעל אך של התעסוקה סיכוי על מוגבלותאישהמשפיע כךבעלת , ל: סיכויבהשוואה

נמוךרק01-6בני אישה עם ילדים סיכויהתעסוקהשל,01אישה ללא ילדים עד גיל שלהתעסוקה

 .45(0.66)הרבהיותרנמוךהוא 5-1בני אישה עם ילדים סיכויהתעסוקהשלילו,וא(0.88)במקצת

 בליאךבגרותעםמוגבלותבעלשלהתעסוקהסיכוי,אקדמיתהשכלהעםמוגבלותלבעלבהשוואה

 .0.63-ליורדהסיכוי,בגרותתעודתעדרבה;0.40הואאקדמיתהשכלה

 יגבוהיותרבגילהבינייםלעומתכךשהסיכושלוסוקההתעסיכויעלמשפיעהמוגבלותבעלשלגילו

,סיכויהתעסוקה50סיכויהתעסוקהשלבניהצעיריםוהמבוגרים.למשל,לעומתסיכויבגילאיםה

 .0.65הוא30,וסיכויהתעסוקהשלבני0.03הוא00שלבני

 כלכלי-חברתיבדירוגיישובבהמתגוררמוגבלותבעלשלהתעסוקהביןסיכוימובהקהבדלנמצאלא

6-3אשכולות)נמוך 3-5אשכולות)בינוניאו( המתגוררמוגבלותבעלשלהתעסוקהסיכוילבין(

 (.7-9אשכולות)גבוהכלכלי-חברתיבדירוגיישובב

  נפשית מוגבלות בעל אדם של התעסוקה ו–סיכוי יחידה כמוגבלות מוגבלואם עם בצירוף תאם

 סיכוישלאדםבעלמחלהכרונית.לעומתהדבלב0.60-כהוא–פיזית

 

                                                   
בעלמוגבלותמבוססעלכלאחתמההשפעותגבר נשויבעלתמוגבלותלעומתאישה יחידהסיכויהתעסוקהשל44

–(ומצבמשפחתי)יחידלעומתנשוי0.54–מין)אישהלעומתגבר–הנפרדותשלשניהמאפייניםהרלוונטיים
.0.54*0.95*0.00=1403(.לפיכך,סיכויהתעסוקהשלאישהיחידה:0.00(,ועלהאינטראקציהביניהם)0.95

:38בהשוואהלגברבליילדיםעדגיל45
...04:4-0סיכויהתעסוקהשלגברעםילדיםבני -
 ..146:38-3סיכויהתעסוקהשלגברעםילדיםבני -
:38לדיםעדגילבהשוואהלאישהבליי
.3.55*0.06=1433:4-0סיכויהתעסוקהשלאישהעםילדיםבני -
.0.35*3.68=1411:38-3סיכויהתעסוקהשלאישהעםילדיםבני -
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  המוגבלות בעלי כלל בקרב תעסוקה לניבוי לוגיסטית רגרסיה: 31לוח 

Exp(B) הקטגוריהמשתנהה

 0.338קבוע***
 0.554אישה)לעומתגבר(***מין
 0.469ערבי)לעומתיהודי(***מגזר

 0.955יחיד)לעומתנשוי(מצבמשפחתי
(i 38)לעומתאיןילדיםעדגיל 38לדיםעדגילהאםישי

 3.5554-0בניישילדים
 0.35038-3בניישילדים

 0.093אישהערבייה)לעומתגבריהודי(***מגזר×מין

0.379אישהיחידה)לעומתגברנשוי(**מצבמשפחתי×מין

(i 38)לעומתגברללאילדיםעדגיל***38עדגילילדים×מין
 0.0664-0בניאישהעםילדים
 3.69738-3בניאישהעםילדים

)לעומתהשכלהאקדמית(***רמתהשכלה
 0.630ללאבגרות

 0.434עםבגרותבליהשכלהאקדמית
 3.080***גילבעלהמוגבלות

 0.779***ריבועהגיל
כלכלי-דירוגחברתי

המגוריםיישובשל
(7-9אשכולות–ה)לעומתגבו

 3.0086-3אשכולות–נמוך
 3.3033-5אשכולות–בינוני

***סוגהמוגבלות


)לעומתמחלהכרונית(
 0.353מוגבלותפיזית
 0.093מוגבלותנפשית

 0.603מוגבלותפיזיתונפשית
 0.680כלהצירופיםהאחרים

3,690מספרהתצפיות
Cox and Snell R Square.030

Nagelkerke R Square   086.
McFadden R Square  390.

i.38כללאוישילדיםמעלגילכוללאיןילדים
.0.04ברמהשלWaldמובהקותלפימבחן**

.0.03ברמהשלWald***מובהקותלפימבחן
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 בלתי מועסקיםגבלות בעלי מו של לעבודמוטיבציה הקשר בין מאפיינים שונים לבין  64547

ה מועסקיםבמועד המוגבלותשלאהיו בעלי כלל ריאיוןמתוך  55%, כי עבודהבארבעתדיווחו חיפשו

מעונייניםהםשאופשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםהםמתכווניםלחשאוהאחרוניםהשבועות

בקרבבעלילעבודוטיבציהבעליהמשיעורעולהכי35תרשיםמ.46לעבודבעלי מוטיבציה להלן–לעבוד

בקבוצותהאלה:יותרנמוך,בלתימועסקיםמוגבלות

 (לעומתגברים64%נשים)(36%)

 (30%)יחידיםלעומת(50%)נשואים

 (34%)65-38בנילעומת(65%)39-44בני

 (לעומת65%ערבים)(40%יהודים)

 (44%לו)ישלעומתמיש(50%)לותעודתבגרותאיןמיש

 (43%בינוניאוגבוה)(לעומת07%נמוך)כלכלי-דירוגחברתיביםיישובבורריםהמתג 

  מועסקים0 לא: שיעור בעלי מוטיבציה לעבוד בקרב בעלי מוגבלות .0תרשים 
 דמוגרפיים-לפי מאפיינים סוציו



ליבקרבבעמוטיבציהלעבוד,הסיכוישלאדםתהיהעללבדוקאתההשפעההעצמאיתשלכלמאפייןכדי

מועסקיםבמועדה -נבנהמודלרב,ריאיוןמוגבלותשלאהיו )רגרסיהלוגיסטית(, המשתנהשמשתני בו

.מצייןהאםהאדםהואבעלמוטיבציהלעבודהמנובא

(:50)לוחהאלהמניתוחהרגרסיהעוליםהממצאים

 ש תאישהלהסיכוי מוגבלות הואבעלת לעבוד מוטיבציה ה0.69היה שללעומת בעלגברסיכוי

 מוגבלותתהיהמוטיבציהלעבוד.

 ש להסיכוי אלמן(יחידאדם או גרוש מוגבלותבעל )רווק, לעבוד מוטיבציה תהיה פי 3.64הוא

 מוגבלות.בעלנשויאדםמהסיכוישל

 0.60הואתהיהמוטיבציהלעבודעבדבחמשהשניםהאחרונותלאמוגבלותשאדםבעללהסיכויש

.עבדבמהלךתקופהזושמוגבלותבעלסיכוישלאדםלעומתה

                                                   
."אודות"אכוללראיונותל46
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 יםסיכויבגילהלעומתהסיכוישלאדםבעלמוגבלותתהיהמוטיבציהלעבודגבוהיותרבגילהביניים

תהיהמוטיבציהלעבוד00,הסיכוישלבני50סיכוישלבניעיריםוהמבוגרים.כךלמשל,לעומתההצ

 .0.60הוא30ואילוהסיכויבקרבבני0.38הוא

 סיכוישלאדםלעומתה0.68דתהיהמוטיבציהלעבודהואשלאדםבעלמוגבלותפיזיתבלבהסיכוי

בעלמחלהכרונית.לעומתזאת,הסיכוישלאדםבעלמוגבלותנפשיתבלבדתהיהמוטיבציהלעבוד

 אינושונהבאופןמובהקמהסיכוישלאדםבעלמחלהכרונית.

 מועסקים -של בעלי מוגבלות לא לעבוד המוטיבצילוגיסטית לניבוי  רגרסיה: 1.לוח 
Exp(B)יהקטגורהמשתנהה

 3.435קבוע
 0.696אישה)לעומתגבר(***מין

 3.353ערבי)לעומתיהודי(מגזר
 3.646יחיד)לעומתנשוי(**מצבמשפחתי

(i 38)לעומתאיןילדיםעדגיל 38האםישילדיםעדגיל
 3.0304-0בניישילדים
 3.43338-3בניישילדים

 0.565אישהערבייה)לעומתגבריהודי(מגזר×מין

 3.886אישהיחידה)לעומתגברנשוי(מצבמשפחתי×מין

(i 38)לעומתגברללאילדיםעדגיל38ילדיםעדגיל×מין
 3.3464-0בניאישהעםילדים
 0.86038-3בניאישהעםילדים

)לעומתהשכלהאקדמית(רמתהשכלה
 0.407ללאבגרות

 0.979עםבגרותבליהשכלהאקדמית
בלא***התעסוקיתהיסטורי ב4-עבד עבד )לעומת האחרונות 4-השנים

השניםהאחרונות(
0.639 

 3.340*גילבעלהמוגבלות
 0.778**ריבועהגיל
כלכלי-דירוגחברתי

שליישובהמגורים
(7-9אשכולות–)לעומתגבוה

 0.3896-3אשכולות–נמוך
 3.6843-5אשכולות–בינוני

**סוגהמוגבלות


)לעומתמחלהכרונית(
 0.693מוגבלותפיזית
 3.077מוגבלותנפשית

 0.990מוגבלותפיזיתונפשית
 0.533כלהצירופיםהאחרים

374מספרהתצפיות
Cox and Snell R Square.089

Nagelkerke R Square   686.
McFadden R Square  055.

i                         .38כללאוישילדיםמעלגילכוללאיןילדים
.0.30ברמהשלWaldמובהקותלפימבחן*
 .0.04ברמהשלWaldמובהקותלפימבחן**

.0.03ברמהשלWald***מובהקותלפימבחן
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 . סיכום7

(,שיעורהאנשיםעםמוגבלותכלשהי39-38המחקרהנוכחימראהכיבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה)

.מדוברבכמיליוןאיששישלהםמוגבלותחמורה,בינוניתאוקלה.05.9%הוא

בגיל באוכלוסייה שונים מוגבלות תחומי של לשכיחותם אומדן בישראל, לראשונה מספק, המחקר

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

) יותר קטנה ששכיחותם נוספים, קוגניטיבית,5%מוגבלות מוגבלות יורדת(: )בשכיחות הם ופחות(,

מבעלי למחצית בערך מאובחנים. וריכוז למידה/קשב וליקויי שמיעה מוגבלות ראייה, מוגבלות

בחישובשיעורהמוגבלותנכללהקבוצהקטנהלמדיהמוגבל בנוסף, ותישיותרמתחוםמוגבלותאחד.

(שלאנשיםשאיןלהםמוגבלותבאףלאאחדמהתחומיםהללו,אךישלהםמחלהכרוניתשמגבילה0%)

אתיכולתהעבודה)מבחינתסוג,שעותותקופתהעבודה(.

בקרבאוכלוסיית90%מועסקים,לעומת40%בגילהעבודה,במחקרנמצאכימתוךכללבעליהמוגבלות

) המדוברים בגילים מוגבלות ללא ישראל החברתי הסקר פי למ"ס(0007על הציבורי, היום סדר על .

מועסקים, שאינם מוגבלות בעלי אותם של העבודה בשוק שילוב לקדם אפשר איך הסוגיה עומדת

וןאיש.בהקשרזהחשובלהדגישכיהמחקרמראהשלחלקהכוללים,עלפיהמחקרהנוכחי,כחצימילי

מועסקים מהבלתי למחציתמהם–גדול כ–קרוב לעבוד: הם000,000-ישמוטיבציה כי אישדיווחו

מחפשיםעבודהבפועל,מתכווניםלחפשעבודהבקרובאומעונייניםלעבוד.

אישקיבלוקצבתנכות000,000-ראל,כבמועדהמחקר,מתוךכמיליוןבעלימוגבלותבגילהעבודהביש

כללית.המחקרמראהכימביןמקבליהקצבה,כחמישיתהיומועסקים,רביםבמסגרותעבודהמוגנתאו

מקבליקצבתנכותכללית,דיווחו40,000-נתמכת.מתוךאלהשלאהיומועסקים,יותרמשליש,כלומרכ

עלמוטיבציהלעבוד.

יעד מוגבלותשאינםעובדיםוגםאינםמקבליםקבוצהמיוחדתהמהווה בתעסוקההיאבעלי לשילוב

קצבתנכותכלליתמשוםשדרגתמוגבלותםאינהחמורהדיהכדילזכותםבקצבה.בצדזאת,מהמחקר

השכלהנמוכה,חוסרידע–עולהכיבדומהלמקבליהקצבה,הםמאופייניםבחסמיםשלממשלתעסוקה

רמ מחשב, בשימושי בסיסי עבודה. חיפוש במיומנויות וחוסר בשפות נמוכה שליטה כת זו -בקבוצה

640,000 האנושיאיש, ההון בשיפור השקעה לעבוד. מוטיבציה בעלי הם למחציתם קרוב אשר

את ולמנוע עשויהלתרוםלשילובםבשוקהעבודה הצעיריםשבהם, של בעיקר והמשאביםלתעסוקה,

 .הצטרפותםלמעגלמקבליהקצבהבעתיד
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 רשימת מקורות

-.דמ: הסינון0סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל שלב .3778ש.מוראי,-יפרח,א.;נאון,ד.;בייץ

מכוןברוקדייל,ירושלים.-ג'וינט-,מאיירס78-605

גרינשפון,צ.;שמש,ד.;חקלאי,לוינסון נון,ע.; בן  ,א.; בריאותלאומי0005ג. "סקר –0006-0005 .

.540-540)ו'(:356הרפואה אותגופניתונפשית".ברי

 דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה.0004לרון,א. –)דו"חלרון

ירושלים:ממשלתישראל..בראשותהשופטאפריםלרון(הוועדה

http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/380862/192268.pdf

 www.cbs.gov.il.7111סקר הכנסות ,הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה

 www.cbs.gov.il.3711-1711סקרים חברתיים הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה,

www.cbs.gov.il.7111סקר כוח אדם ,הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה

.ירושלים 71110סקירה שנתית המוסדלביטוחלאומי,

.ירושלים,0033דצמבר -אוקטובר רבעון סטטיסטי המוסדלביטוחלאומי,

.ירושלים71110יולי סטטיסטירבעון המוסדלביטוחלאומי,

תותעסוקתאוכלוסיותמיוחדות..המרכזלחקרמוגבלויומבוגרים בעלי מוגבלות בישראל.0007נאון,ד.

מכוןברוקדייל,ירושלים.-ג'וינט-,מאיירס07-469-דמ

א.;פישמן,נ.;א.;היילברון,ג.;קינג,י.;גאליה,שוהם,-חביב,ג'.;שמלצר,מ.;בןנאון,ד.;אחדות,ל.;

ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב: על .0008צדיק,א.;ברקלי,נ.;נוימן,פ.-אליאב,ת.;וולדה

חודשי הפעלתה0 ועל הפונים  05הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה בתחילת התכנית )המלאי( לאחר 

 ,08-435-דמ(4 6חודשים מהגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה )דוח מס'  6החדשים )הזרם( לאחר 

 מכוןברוקדייל,ירושלים.-ג'וינט-מאיירס

שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים: הערכות .0000נאון,ד.;מורגנשטיין,ב.;שימעל,מ.;ריבליס,ג.

מכוןברוקדייל,ירושלים.-ג'וינט-,מאיירס00-644-.דמידי השירותים-צרכים וכיסויים על

מצב התעסוקה של מקבלי  .0006נאון,ד.;אהרוני,ת.;הרון,ת. מלצר,מ.;קינג,י.;מורגנשטיין,ב.;ש

-,מאיירס06-530-דמ משאבים0 חסמים וצורכי הסיוע להשתלבות בעבודה4 -מלה להבטחת הכנסה הג

 מכוןברוקדייל,ירושלים.-ג'וינט

http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/380862/192268.pdf
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/380862/192268.pdf
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
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 : פירוט תהליך הדגימה ועבודת השדהנספח א

יהדגימהועבודתהשדה:להלןנתאראתשלב

 א4 יחידות הדגימה: 

 משפחות היו הדגימה –יחידות )להלן ויחידים נשואים משפחותזוגות מגיל גיל38( פרישה. גיל ועד

 .39-רבבניהזוג.גילפרישההוגדרכהמשפחהנקבעלפיהגילהמינימליבק

 ב4 בניית מדגם לסינון: 

(:3-אנבנושנימדגמים)לוח

.3 מדגם אנשיםשל נכות: קצבת מקבלים )7,400שאינם דגימה קובץמשפחותיחידות מתוך )

(.קובץ אוכלוסייה)להלןבניזוגםמקבליקצבתנכותכלליתומישאינםהאוכלוסייהל

בץמקבליקצבתנכותכלליתיחידותדגימה)משפחות(מתוךקו3,600מדגםשלמקבליקצבתנכות:.0

(.הקובץ מקבלי קצב)להלן

כךשיתקבלו,הזוג(לפיהגילשלהצעירבבני–זוגותבבכלאחדמהמדגמיםתוגברהקבוצתהגילהצעיר)

.39-54בגילאי60%,54עדגיל90%

 נפשותולפי  לפי משפחות: מדגם 0-אלוח 



 סך הכול

קצבהמקבליקובץ (0)אוכלוסייהקובץ (3)

 יחידים זוגות יחידים
רקאחדמבני–זוגות

 בלקצבההזוגמק
בניהזוג–זוגות שני

 מקבליםקצבה
 00 585 975 6,836 4,369 010111 משפחות

55 738 975 9,903 4,369 050061 נפשות

 ג4 סינון:

 לאתר נועד מוגבלותהסינון )בניבעלי שנדגמו המשפחות בקרב הסינון ויחידים(. טלפוניתנעשהזוג

מרכיבים:הכמ(,שלונספחבבאמצעותשאלוןסינון)ראו

 במחקרים וכן הלמ"ס של החברתי בסקר שמופיע כפי מוגבלות עם אנשים לזיהוי שאלות צמד

 (.CBS אחרים)להלן

 פיהנחיותשלארגוןהבריאותהעולמיועלבסיסשאלוניסינוןבמחקרים-שאלוןלזיהוימוגבלותעל

 (.WHO דומים)להלן

 וקהעבודה.שאלהעלמחלהממושכתאשרמגבילהאתהיכולתבש 

 עםלקויותלמידה.ושאלותעלמסגרותחינוכיותמיוחדותלאיתוראנשיםעםפיגור 

 לאתר נועד הסינון מוגבלותשאלון בעלי בניאנשיםבקרב )כולל נכות קצבת שלשאינםמקבלים זוג

ולפיכך במדגם( קצבהשעלו מקבלי זוגות, משפחותשל בקרב וןהסינריאיוןהופנהרקלנדגמיםאלו.

זוגו.בן/בתעלהזוג,אשרהשיבלשאלותבהתייחסלעצמוועלשאלותמקבילותנערךרקעםאחדמבני

מציגסיכוםשלעבודתהשדהבשלבהסינון.0-אלוח
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 : סיכום ביצוע שאלון סינון7-א לוח



 סך הכול

 נכותקובץאוכלוסייהקובץ

 נשואיםרווקים
זוגשלנשואים,בני

תמקבליקצבתנכו
 585 9,903 4,369 0301.0 שאינםמקבליקצבתנכותאנשיםמדגם

634 4,833 6,855 010101ראיונותסינוןשבוצעו
 94.594.738.0 0740ביצוע%

4.33.50.4 741סירוב%
0.00.80.5 .04חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה%
5.03.08.0 641נפלאחר%
34.634.938.9 0641איתוראי%

(.WHO,CBSמוגבלות)בעלישתיההגדרותהאופרטיביותלאיתורלפימציגאתתוצאותהסינון6-אלוח

צמדלאכוללחותאחדמהסעיפיםבשאלוןהסינון)פהשיבובחיובעללשמיכוללתWHOההגדרהלפי

.(שאלותלמ"ס CBSההגדרהלפי שכוללת בעימי על נכותיתבריאותדיווחו הנמשכתלפחותחציאו

מפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי.השנה,

 ?CBSולפי  WHOכיצד מתיישבות ההגדרות לפי  :3-אלוח 

רבולהשיביסWHOמוגבליםלפיWHOאינםמוגבליםלפי סך הכול
 1 706.3 00.01 010101 סך הכול

03,5779,097 10011CBSאינםמוגבליםלפי

 03,303305 00731CBSמוגבליםלפי

 33863 61רבולהשיביס

 ד4 בניית מדגם לראיונות עומק:

בוהשלאנשיםיניבשיעורגWHOוהגדרתמוגבלותלפיCBSהיהצפוישהאיחודשלהגדרתמוגבלותלפי

מהנדגמיםשהופנו30%-בעלימוגבלות,כךשאנשיםהוחלטלערוךדגימהמשניתשלעםמוגבלות.עלכן

ריאיוןל WHO-וCBSעומקהםכאלושנמצאומתאימיםלפי הםכאלושנמצאומתאימיםלפי50%-ו,

WHOולאלפיCBS(.5-אלוח) 

  ושעל פי הסינון  0שאינם מקבלים קצבת נכות אנשיםעומק בקרב  ריאיוןבניית מדגם ל :.-א לוח
 עומק  ריאיוןמתאימים ל

 לאמתאים
CBSלאמתאים

 סך הכול CBSמתאים WHOמתאים

 סך הכול 010101 00731 00500 00373 

9,606 3,005 536  עומקריאיוןלאהוקצהל 10011

עומקריאיוןהוקצהל 00711 939 436 0

קצבתםמקבליאישאשר3,600-שאינםמקבליםקצבתנכותואיש3,080עומקכללההמדגםלראיונות

.איש0,300סךהכולנכות,ב
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 צוע ראיונות עומק:ה4 סיכום בי

סיכוםשלעבודתהשדה.אפשר4-אבלוח

 סיכום ביצוע ראיונות עומק :5-א לוח

לאמקבליםקצבתנכות מקבליםקצבתנכות   סך הכול
3,600  עומקריאיוןהוקצהל 70617 3,080

 מלאעומקריאיוןבוצע 006.1 897 933

 iעומקחלקיריאיוןבוצע 31 03 36

ביצוע)כוללראיונותחלקיים(% 6.45 90.9 48.4
סירוב% 0741 33.9 7.0
חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה% 141 0.0 3.5
נפלאחר% 641 4.9 3.0
איתוראי% 0541 3.9 05.9

iדמוגרפייםומאפייניהמוגבלות(.-)כוללמידעעלמאפייניםסוציותעסוקההפרקעדהשאלוןמולאלפחות


 סיכוםמספרישלכלהשלביםשתוארולעיל.ניתן3-אבתרשים

 סיכום עבודת השדה :0-אתרשים 


i.דמוגרפייםומאפייניהמוגבלות(-תעסוקה)כולליםמידעעלמאפייניםסוציוהפרקעדלפחותשאלוניםשמולאו

 ביצוע ריאיון עומק     
 (iכולל ראיונות חלקיים )

 דגימה משנית

 תוצאות סינון

 ביצוע סינון

 מדגם נפשות
 15,169 (67-18אוכלוסייה )

13,847 
לא מקבלים  
 קצבת נכות

10,070 
בוצע סינון  

(72.7%)  

1,230 
CBS 

767 
(62.4%)  

545 
(71.0%)  

1,517 
WHO^(¬CBS) 

513 
(33.8%)  

360 
(70.1%)  

7,323 
 לא מתאים

3,777 
 נפל סינון

1,322  
מקבלים  

 קצבת נכות

774 
(58.5%)  
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  : שאלון הסינוןנספח ב

 ו נכות כלשהי0 פיזית או נפשית0 שנמשכת לפחות חצי שנה?4 האם יש לך בעיה בריאותית א0
 .כן3

3עבור לשאלה .לא0

3עבור לשאלה .מסרבלענות99

 4 באיזו מידה בעיה זו מפריעה לך לתפקוד יומיומי )להקריא תשובות(?7
.מפריעהמאוד3
.מפריעה0
.לאכלכךמפריעה6
.בכלללאמפריעה5
אלהקריא(.מסרבלענות)ל99

 המשךאחרת  5עבור לשאלה אם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

4 האם יש לבן/בת זוגך בעיה בריאותית או נכות כלשהי0 פיזית או נפשית0 שנמשכת לפחות חצי שנה?3
 .כן3

5עבור לשאלה .לא0

 5עבור לשאלה .מסרבלענות99

5עבור לשאלה .לאיודע98

 ריעה לו/לה לתפקוד יומיומי )להקריא תשובות(?4 באיזו מידה בעיה זו מפ.
.מפריעהמאוד3
.מפריעה0
.לאכלכךמפריעה6
.בכלללאמפריעה5
 .מסרבלענות)לאלהקריא(99
.לאיודע)לאלהקריא(98

 4 עכשיו נשאל על קשיים בתחומים שונים4 הכוונה לקשיים שנמשכים או ימשכו לפחות חצי שנה:5
 /ה מרכיב/ה משקפיים? 4 האם את040א

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

)למראיין: אם מרכיב משקפיים אמור "גם 4 האם יש לך קושי לראות0 שנמשך לפחות חצי שנה740א
כשאתה מרכיב משקפיים"(?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף באם יחיד או אינו גר עם בן הזוג
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4 האם בן/בת זוגך מרכיב/ה משקפיים?047א
.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

)למראיין: אם בן הזוג מרכיב קושי לראות0 שנמשך לפחות חצי שנה4 האם יש לבן/בת זוגך747א
משקפיים אמור "גם כשהוא מרכיב משקפיים"(? 

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

.לאיודע98

 ה משתמש/ת במכשיר שמיעה?4 האם את/040ב
.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

)למראיין: אם משתמש במכשיר שמיעה 4  האם יש לך קושי לשמוע0 שנמשך לפחות חצי שנה740ב
 אמור: "גם כשאתה משתמש במכשיר עזר"(?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף גאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

4 האם בן/בת זוגך משתמש/ת במכשיר שמיעה?047ב
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

)למראיין: אם בן הזוג משתמש 4 האם יש לבן/בת זוגך קושי לשמוע0 שנמשך לפחות חצי שנה747ב
במכשיר שמיעה אמור: "גם כשהוא משתמש במכשיר עזר"(?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99
איודע.ל98

 4 האם יש לך קושי בדיבור שנמשך לפחות חצי שנה )הכוונה לא בגלל בעיות שפה(?0ג
.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף דאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

4 ולבן/בת זוגך?7ג
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99
.לאיודע98
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 בהליכה0 בעמידה או לעלות קומה אחת במדרגות?ך לפחות חצי שנה4 האם יש לך קושי שנמש0ד
.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף האם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

4 ולבן/בת זוגך?7ד
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98

גוף למשל להתכופף ולהתרומם0 לרדת על בתנועות האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנה04ה
 הברכיים0 להרים ידיים מעל הראש0 לדחוף או למשוך כסא?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף ואם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

 4 ולבן/בת זוגך?7ה    
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

.לאיודע98

 להשתמש באצבעות כדי לתפוס או להחזיק חפצים?ושי שנמשך לפחות חצי שנה4 האם יש לך ק0ו
.כן3
.לא0
 .מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף זאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

 4 ולבן/בת זוגך?7ו
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98

לבצע פעולות טיפול אישי בלי עזרת אדם אחר כמו 4 האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנה0ז
 להתרחץ0 להתלבש0 לאכול0 להסתובב בבית?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף חאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג
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4 ולבן/בת זוגך?7ז     
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98

 להתרכז0 להבין או לזכור דברים בגלל מצב פיזי0   ושי שנמשך לפחות חצי שנה4 האם יש לך ק0ח   
 נפשי או רגשי?   

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  0עבור לסעיף טאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

 4 ולבן/בת זוגך?7ח    
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98

בעיה פסיכולוגית0 נפשית או רגשית0 או בעיית התנהגות0 כמו פחד לדבר עם אנשים 4 האם יש לך 0ט
 אחרים0 התפרצויות זעם וכדומה )בעיה שנמשכת לפחות חצי שנה(?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

המשךאחרת6עבור לשאלה אם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

 4 ולבן/בת זוגך?7ט    
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98

4 האם יש לך מחלה שנמשכת או תמשך לפחות חצי שנה שמגבילה את היכולת שלך לעבוד מבחינת 6
 סוג העבודה0 או מספר שעות העבודה0 או תקופות שאתה לא יכול לעבוד בגלל המחלה?

.כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 המשךאחרת  1לה עבור לשאאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

4 ולבן/בת זוגך?0
.כן3

.לא0
.מסרבלענות99

 .לאיודע98
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 ספר לחינוך מיוחד?-4 רציתי לברר0 האם למדת בבית1

00עבור להוראות לפני שאלה .כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 ספר רגיל? -4 האם למדת בכיתה מיוחדת או מקדמת או טיפולית בתוך בית1
כן.3

00עבור להוראות לפני שאלה .לא0

 00עבור להוראות לפני שאלה .מסרבלענות99

 00עבור להוראות לפני שאלה .לאיודע/לאזוכר98

4 באיזה סוג כיתה מיוחדת למדת )להקריא תשובות(?01  

47לחץ על כפתור דגימה.כיתהללקויילמידה3
.כיתותרגשיות)בעיותהתנהגות(0
כיתתתקשורתאואוטיסטים.6
.כיתהללקויישמיעה5
.מסרבלענות)לאלהקריא(99
.לאיודע/לאזוכר)לאלהקריא(98

 המשךאחרת   סוף הריאיוןאם יחיד או אינו גר עם בן הזוג

 ספר לחינוך מיוחד?-4 האם בן/בת זוגך למד/ה בבית00
סוף הריאיון .כן3
.לא0
.מסרבלענות99

 ספר רגיל? -4 האם בן/בת זוגך למד/ה בכיתה מיוחדת או מקדמת או טיפולית בתוך בית07
.כן3

סוף הריאיון.לא0

 סוף הריאיון.מסרבלענות99

סוף הריאיון.לאיודע/לאזוכר98

 4 באיזה סוג כיתה מיוחדת הוא/היא למד/ה )להקריא תשובות(?03

כפתור דגימה לחץ על.כיתהללקויילמידה3
.כיתותרגשיות)בעיותהתנהגות(0
.כיתתתקשורתאואוטיסטים6
.כיתהללקויישמיעה5
.מסרבלענות)לאלהקריא(99
.לאיודע/לאזוכר)לאלהקריא(98

סוף הריאיון

                                                   
47 הופנה הוא למחקר, מתאים נמצא הסינון בשלב המרואיין כאשר רבים, החששמידבמקרים בשל העומק. לשאלון

מיכללהפנותלשאלוןאתלאבוצהגדולהשלמרואייניםבעלילקויותלמידהעשויהלהיכללבשאלוןהעומק,הוחלטשק
שלמדבכיתהמיוחדתללקויילמידה,אלאלערוךדגימהמשנית.לפיכך,מקרבהמרואייניםשנמצאומתאימיםלמחקר

בשקלולהנתונים6מתוך3שאלוןהעומקרקעלבסיסהדיווחעללימודיםבכיתהללקויילמידה,נדגמולרק אנשים.
לצורךהניתוחיםהסטטיסטיים,נדגמיםאלהקיבלומשקלמתאיםכךשייצוגםבקרבאוכלוסייתהמחקרנותרמהימן.
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 ק: הגדרת תחומי המוגבלות על פי שאלון העומנספח ג

 מוגבלות ראייה

 בעיית ראייה בדרגה קלה
 זהותאנשיםשנמצאיםמעברלכביש)גםכשמרכיבמשקפיים(למתקשה

 לקרואאותיותרגילותבעיתוןבשפהכלשהי)גםכשמרכיבמשקפיים(מתקשה

 בעיית ראייה בדרגה קשה 
 משקפיים(בקצההשנישלהחדר)גםכשמרכיבלזהותאנשיםשנמצאיםמתקשה

 יים(משקפםשנמצאיםבמרחקיד)גםכשמרכיבלזהותאנשימתקשה
 משקפיים(בעיתוןבשפהכלשהי)גםכשמרכיבלקרואכותרותמתקשה

 לראותבאופןברורמהמצולםבתמונהבעיתון)גםכשמרכיבמשקפיים(מתקשה

 עיוורון

 מוגבלות שמיעה

 בעיית שמיעה בדרגה קלה
 מכשירשמיעה(עםאנשים)גםכמהלעקובאחרישיחהרגילהבהמשתתפיםמתקשה

 מכשירשמיעה(עםבחדרשקט)גםרגילהאומראדםשמדברבקוללשמועממתקשה

 בעיית שמיעה בדרגה קשה
 מכשירשמיעה(עםבחדרשקט)גםרםלשמועמהאומראדםשמדברבקולמתקשה

  רשותיח

 מוגבלות נפשית

 בפריטים30מתוך9עונהלפחותעל(שאלוןרווחהכלליGHQ) 

 בגללמצבנפשישניתנובמרשםרופאאונוטלתרופות
 חרדותכמודיכאוןאומחלההקשורהלמצבנפשימדווחעל

 בטיפולפסיכיאטריבשנההאחרונהנמצא
 סובלמהתקפיםבגללבעיהנפשיתלפחותפעםבשנה

 מוגבלבניידותמחוץלביתבגללבעיהנפשית 

 ברשימתהמחלות,מדווחבקטגוריית"אחר"עלמחלהנפשית 

 עבורמקבליקצבה(ביטוחלאומיברשומותנפשבעלסעיףראשי( 

 מוגבלות פיזית

 לפחותאחתמפעולותפיזיותספציפיות,כמפורטלהלן:בעיותבביצוע 

מתקשהאולאיכוללעלותולרדתקומהאחתבמדרגותגםעםאביזריעזר -

עלמשהולאיכוללהתכופףולקום,למשללהריםמשהוקטןמהרצפה,גםאםנשען -

 דקות,למשלבתור,בלילהישעןעלמשהו00עמודלאיכולל -
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 לאיכוללהריםאתשתיהידייםמעלהראש -

 מתקשהאולאיכוללהריםידאחתמעלהראש -

 ידייםמתקשהאולאיכוללמשוךאולדחוףחפץכמוכיסא,בידאחתאובשתי -

 ק"גבידימיןאושמאל4לאיכוללהריםולשאתחפץבמשקל -

וחולסגוראתהכפתורשלהגזאוהתנורבידימיןאושמאללאיכוללפת -

לאיכוללתפוסחפץקטןכמוסיכתביטחוןאועיפרוןבידימיןאושמאל -
 מטרים)כמולמשלמרחקבין500לבית,כלומרמתקשהללכתברגלמרחקשלמחוץמוגבלבניידות

 בגלל:,ללאעזרתמכשיראואדםאחרשתיתחנותאוטובוס(

 מחלהפנימית)כוללמחלותלב( -

 גפייםאובעיותגבבשיתוק,בעיות -

 מתנקזלפןהפיזי(בדרךכללסיבהאחרת) -

 שלרחצהאולבישהאומתקשהבפעולתאכילהזקוקלעזרהבפעולות 

 ביתוללאעזרתמכשיראואדםאחרבתוךמתקשהאולאמסוגלללכתמספרצעדים 

 סובלמבעיהבשליטהעלהסוגרים 



 עבודה המגבילה יכולתמחלה כרונית 

שנהשמגבילהאתהיכולתלעבודמבחי לפחותחצי תימשך מספרמחלהשנמשכתאו העבודה, נתסוג
יכוללעבודבגללהמחלה.בקטגוריהזונכללותמחלותכגוןיתראינושהאדםאותקופותשעותהעבודה

אחתואסטמה,מחלותכרוניותהקשורותבלחץדם,מחלתלבאוכלדם,סוכרת,סרטן,מחלתריאותא
שתןאוכליות,מיןאועור.ה:עיכול,בלוטות)בלוטתהתריס,בלוטתהלימפה(,דרכיהאלהמערכותה

 ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים

 קוילמידהאובעלבעייתקשבוריכוזילבעלאובחןכ 

 למדבכיתהמיוחדתללקויילמידה 

 מוגבלות קוגניטיבית

 עיית התמצאותב

 מתבלבלאושוכחדברים,למשללכבותאתהאשאואתתנורהחימוםאולסגורברזים 

 מתבלבלולאזוכראםזהבוקר,צהרייםאוערב

("אודות"ראיונות)רלוונטיתרקבמקריםשלבעיית הבנה
 קשהעדבלתיאפשרילהביןאותוהאדםאתלאנשיםשאינםמכירים 

 מתכווניםןמהאנשיםשאינומכיראומריםאורילהביקשהעדבלתיאפשלאדם 

 פיגור שכלי

 ("אודות"ראיונותמאובחןכבעלפיגורשכלי)רלוונטירקב 

 עבורמקבליקצבה(ביטוחלאומיברשומותפיגורבעלסעיףראשי( 

 פיגורשכליבגיןמוגבלבניידותמחוץלבית
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בעלי גות אוכלוסיית התפלו קטגוריות מוגבלות ללא חפיפהמיפוי : נספח ד

 בהתאם המוגבלות

מוגבלותסוגיהוגדרוקטגוריותשללנתחמאפייניםשוניםשלבעלימוגבלותלפיתחומיהמוגבלות,כדי

:האלהעלפיהקריטריוניםביןהתחומיםהשונים,ללא חפיפה 

הואים,אחרמוגבלותעלתחומיאפשריותותמהווהלקותחמורה,בעלתהשלכ שפיגורשכלימאחר .3

 כל כלומר, גורפת. עצמאית קטגוריה ומהווה קוגניטיבית מוגבלות של הקטגוריה מתוך מיהוצא

 מוגבלותשלפיגורשכלי.התחוםכבעלייםמוגבלויותנוספות,נחשבשכליובעליפיגורשהםבעלי

 .0 שהםכל מי מחלהכרונית יכולתבעלי נחהמגבילה נוסף/ים, מוגבלות תחום/י ובעלי שביםעבודה

המגבילהיכולת(.כלומר,בעלימחלהכרונית5כבעליתחום/יהמוגבלותהאחר/ים)להסברראופרק

שלהם.היחיד תחוםהמוגבלותהםאלהשזהעבודה

שכלי,כלומרבעיותהתמצאותוהבנה,נמצאהכקטגוריהזניחהמוגבלותקוגניטיביתשאיננהפיגור .6

)פחותמ אוכלו3%-מבחינתמספרית יחיד(.מכלל תחוםמוגבלות של ברמה המוגבלות סייתבעלי

והבנה התמצאות בעיות כי התפיסה לאור וגם הללו, השכיחות נתוני הןלאור שללרוב תוצאות

הוחלטלהתייחסיםמוגבלותבתחומיםאחר בעליבעיותאנשיםלולאגורמיםלמוגבלותהעיקרית,

מוגבלותנוספים,התמצאות תחומי תחומיהמוגבלותהאחריםבלבדאוהבנהובעלי בעיות.כבעלי

 הבנהכמוגבלותיחידהנוספולקטגוריהשלפיגורשכלי.אוהתמצאות

לקריטריונים הללובהתאם חמישה התקבלו תחומי, יחידים מוגבלות–מוגבלות ראייה, מוגבלות

למידה וליקויי מוגבלותפיזית מוגבלותנפשית, וריכוזשמיעה, מהםאשר–מאובחנים/קשב אחד כל

 למעשה כרוניתחפכולל עםמחלה פוטנציאלית יפה בעיותהתמצאות/הבנה. או של זו תחומיהמשגה

מאוכלוסייתבעליהמוגבלות.30%-המוגבלותהיחידיםמכסהכ

האוכלוסייה ליתרת שכלומר, מי במאופיינים אחד, מוגבלות מתחום אושאיננויותר כרונית מחלה

התמצאות/הבנ בעיות הוגדרו ה, כל חמשת של האפשריים הרלוונטייםתחומיהצירופים .המוגבלות

נעשתה זו התחומיםהגדרה מספר פי קטגוריותנפרדהמדויק  על בתור ותולאשנכללותאחת)כלומר

שלבהםמוגבלכלאדםבתוךהשנייה( צירוףזוגי כךלמשל, נחשבכקטגוריהמוגבלותפיזיתונפשית.

לששלמוגבלות,נפשית,פיזיתוסנסורית.נפרדתמצירוףמשו

.המוגבלותקטגוריותאוכלוסייתבעליהמוגבלותעלפילמיפוישניתן3-דבתרשים
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התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות בגיל העבודה0 על פי תחומי מוגבלות יחידים ועל פי  :0-דתרשים 
 וגבלותצירופים של תחומי המוגבלות0 ללא חפיפות בין תחומי המ



















אחד  בעלי תחום מוגבלות 
 (איש 619,672)

בעיות   +בכל הצירופים פיגור שכלי 
הבנה בתור סוג מוגבלות /התמצאות

 3.1% -יחיד או בזוג עם מחלה כרונית 

מחלה כרונית המגבילה יכולת  
8.7% -כסוג מוגבלות יחיד עבודה   

 2.6% -* ראייה מוגבלות 

 3.8% -* שמיעה מוגבלות

 5.9% -* נפשית מוגבלות

  32.0% -* פיזית מוגבלות

קשב וריכוז  /ליקויי למידה
 2.3% -* מאובחנים

תחומי  כמה של  צירוףבעלי 
 (איש 441,925)מוגבלות 

 *:של צירוף תחומי המוגבלות זוגות
   28.2% -ליקוי למידה , פיזי, נפש, שמיעה, ראייה  

*:של צירוף תחומי המוגבלות שלשות  
 10.4% -ליקוי למידה , פיזי, נפש, שמיעה, ראייה

 *:של צירוף תחומי המוגבלות רביעיות
 2.9% -ליקוי למידה , פיזי, נפש, שמיעה, ראייה

 *:של צירוף תחומי המוגבלות חמישייה
   0.1% -ליקוי למידה , פיזי, נפש, ראייה שמיעה

כלל אוכלוסיית בעלי 
המוגבלות בגיל העבודה 

איש(  001600510)  

יכולת  המגבילה * ייתכן בשילוב עם מחלה כרונית
 עבודה או בעיות התמצאות/הבנה 
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 השכיחים סוגי המוגבלותהגדרות 

.0-דבקרבאוכלוסייתבעליהמוגבלותראותרשיםהםשלסוגיהמוגבלותהשכיחיםלשיעורי

מחלההיאשלומישהמוגבלותהיחידהאתיםכולל.מבעליהמוגבלות7%יםמהוו: מחלה כרוניתבעלי 

 שנה, מבחימגבילהאתיכולתוההנמשכתלפחותחצי שעותהעבודהלעבוד מספר העבודה, אונתסוג

תקופותשאינויכוללעבודבגללהמחלה.

מוגבלות נפשיתבעלי  המוגבלות.3%יםמהוו: יםכוללמבעלי הקבוצות האלהאת מי(6-ד)תרשים :

להבעלימוגבלותנפשיתומח(,סוגהמוגבלותמבעלי46%היאבתחוםהנפשי)שלושהמוגבלותהיחידה

בעלימוגבלותנפשית,מחלהכרוניתו (4%)ובעיותהתמצאות/הבנהבעלימוגבלותנפשית(,67%רונית)כ

(.6%)ובעיותהתמצאות/הבנה

המוגבלות60%יםמהוומוגבלות פיזית:בעלי  יםכולל.מבעלי אתהקבוצות מי(5-ד)תרשיםהאלה :

)שלושהמוגבלותהיחידה 57%היאבתחוםהפיזי הממבעלי מ(,וגבלותסוג וגבלותפיזיתומחלהבעלי

בעלימוגבלותפיזית,מחלהכרוניתו(6%)ובעיותהתמצאות/הבנהבעלימוגבלותפיזית(,55%כרונית)

(.5%)ובעיותהתמצאות/הבנה

:(4-ד)תרשיםהאלהאתהקבוצותיםכולל.מבעליהמוגבלות35%יםמהוו: מוגבלות פיזית ונפשיתבעלי 

,פיזיתבעלימוגבלות(,סוגהמוגבלותבעלימ07%)פיזיונפשי–בדיוקמוגבלותיתחומישמאופייןבשנמי

)מ כרונית ומחלה נפשית (,59%וגבלות בעלי מפיזיתמוגבלות נפשית, התמצאות/הבנהוגבלות ובעיות

(.00%)ובעיותהתמצאות/הבנהמחלהכרוניתוגבלותנפשית,,מפיזיתמוגבלותבעליו(5%)

 : התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי סוג המוגבלות7-תרשים ד

 



 

9% 
6% 

32% 

14% 

39% 

 בעלי מחלה כרונית בלבד

 בעלי מוגבלות נפשית

 בעלי מוגבלות פיזית  

 בעלי מוגבלות פיזית ונפשית

 בעלי צירופי מוגבלויות אחרים
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 : התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות נפשית3-תרשים ד

 

 

 

 

 

 

 

 : התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות פיזית.-תרשים ד

 

 

 

 

 

 

 

 ונפשית: התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות פיזית 5-תרשים ד

 

 





29% 

47% 

4% 

20% 
 צירוף מוגבלות פיזית ונפשית בלבד

 צירוף התחומים ומחלה כרונית

 הבנה/צירוף התחומים ובעיות התמצאות

מחלה כרונית ובעיות  , צירוף התחומים
 הבנה/התמצאות

53% 39% 

 מוגבלות נפשית בלבד 3% 5%

 מוגבלות נפשית ומחלה כרונית

 הבנה/מוגבלות נפשית ובעיות התמצאות

מחלה כרונית ובעיות  , מוגבלות נפשית
 הבנה/התמצאות

49% 

44% 

3% 4% 
 מוגבלות פיזית בלבד

 מוגבלות פיזית ומחלה כרונית

 הבנה/מוגבלות פיזית ובעיות התמצאות

מחלה כרונית ובעיות  , מוגבלות פיזית
 הבנה/התמצאות



77 

 מוגבלותהלפי תחום  ינים של אוכלוסיית בעלי המוגבלותמאפי :ה נספח

ב נספח מוצגים זה המוגבלותמאפיינים מתחומי אחד כל בעליכדי.של כלל כוללתשל תמונה להציג

יש)כלומריםף/יםנוסם/בתחואנשיםשישלהםמוגבלותגםכוללמוגבלותכלתחוםמוגבלותספציפית,

.ביןתחומיהמוגבלותהשונים(חפיפה

 ייסקרולהלן המוגבלות מוגבלות:האלהתחומי נפשית, מוגבלות שמיעה, מוגבלות ראייה, מוגבלות

וריכוז למידה/קשב ליקויי ראוומאובחניםפיזית, המוגבלות תחומי )להגדרות קוגניטיבית מוגבלות

)כלומרשהוגדרהכתחוםמוגבלותיחידיווןככאן,תהקבוצהשלבעלימחלהכרוניתאינהמוצג(.נספחג

 המוגבלותהשכיחיםומאפייניהמוצגיםבגוףהדוחבניתוחלפיללאחפיפהעםתחומיםאחרים(, סוגי

(.עבודה המגבילה יכולתמחלה כרונית מוגבלותהסוגכ)

:האלההמאפייניםכלאחדמתחומיהמוגבלותהמוצגיםכאן,נסקריםל

מאפייניםדמוגרפיים .3

 אחריםמוגבלותהיקףהחפיפהעםתחומי .0

 לתעסוקהמאפייניםשהםמשאבים .6

48ומקורותהכנסהמצבכלכלי .5

49לעבודמוטיבציהומצבתעסוקה .4



  מוגבלות ראייה .2

  אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלותבגילהעבודההםבעלימוגבלותראייה.386-כ

 מאפיינים דמוגרפיים 040

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
עולים

ערבים3774-מ 39-4445-6465-38
08303550553533שיעורו

                                                   
דמיאבטלהופנסיה)פנסיה–הכנסהמעבודה;הכנסהמביטוחיםהקשוריםלעבודה מקורותההכנסהשנבדקו:48

 קרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"ל(;הכנסהמשכרדירה;הכנסהמקצבאותביטוחלאומי:ממקוםעבודהאו
(קצבאותאחרות:ניידות,דמיליווי0(קצבאותנכות:קצבתנכותכללית,נפגעיעבודה,נפגעיפעולותאיבה,)3)

זיקנה, קצבת הכנסה, הבטחת סיעוד, גמלת אישיים, שירותים מיוחדים, שירותים שאירים,לעיוור, קצבת
הכנסות עזרהכספיתקבועהשלקרובימשפחה, מזונות;מקורותהכנסהאחרים:תמיכהממשרדיממשלה,

מביטוחפרטי,הכנסותממקורותאחרים.
בארבעת49 עבודהבפועל חיפשו מדווחיםכי אך הריאיון שאינםעובדיםבמועד הםמי מוטיבציהלעבוד בעלי

נתםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושמעונייניםלעבוד.במקריםהשבועותהאחרוניםאושבכוו
שלראיונות"אודות",שבהםלאנשאלותשאלותסובייקטיביות,ההנחההיתהשמישאינועובדואינומחפש

ישלסווגוכמישאינומעונייןלעבוד.–עבודהבפועל,וגםאינומסוגללענותבעצמועלהשאלון
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 עם תחומי מוגבלות אחרים היקף החפיפה 047

תחוםמוגבלותאחדנוסףשלרובם מוגבלותראייההםבעלי לפחותבעלי להלן שיעוריהםשלתחומי.

בלותהראייה:המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעלימוג

 מוגבלותהראייההיאתחוםהמוגבלותהיחיד. 35%בקרב 

 93%פיזיתהםגםבעלימוגבלות. 

 57%נפשיתהםגםבעלימוגבלות. 

 04%קוגניטיבית4הםגםבעלימוגבלות 

 03%שמיעה4הםגםבעלימוגבלות 

ישהםמ50%-לכךלמשל,.תלפחונוספיםשני תחומי מוגבלות הםבעלימבעלימוגבלותראייהמחצית

מוגבלותגםבתחומיםהנפשיוהפיזי.

  לתעסוקה משאבים  043

 

 מצב כלכלי   .04

 זוגו)אםנשוי(:ושלבן/בתבעלהמוגבלותהכנסהשלהמקורות

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
נכות

קצבאות
אחראחרות

370964553043שיעורו

 

 בעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתישלבהההכנסההחודשיתברוטוגו)%(i: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
549644 4,000-פחותמ

5037608,000-4,000
348368,000-מיותר

i.03%–ראייהדיווחבקרבכללבעלימוגבלותאישיעור
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 י:כלכלהמצבההערכהסובייקטיביתשל 

 .85%–ליכלאכלכךטובאובכלללאטובמעריכיםאתמצבםהכלכבאופןכללי, -

חודשיות - בית משק הוצאות לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא כי מדווחים
 .93%–מה(ו)למזון,לחשמל,לטלפוןוכד

 :שנההאחרונהמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשכיחות 

 36%–קושיכלכליכלשהו -

 40%–קבלתטיפולשינייםחיוניויתורעל -

 50%–קנייתתרופותשניתנובמרשםרופאויתורעל -

 69%–ביקוראצלרופאמומחהויתורעל -

 63%–הגבלתחשבוןבנקאואשראי -

 06%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -

 :שבומתגוררבעלהמוגבלותסוגהדיור

90%–פרטיתאומשפחתיתבעלות -

 03%–כירותפרטיתש -

 3%–שכירותציבורית -

 0%–ביתי-חוץדיור -

 3%–אחר -


 ומוטיבציה לעבוד מצב תעסוקה 045



 אלף איש( 60-)כ ם של בעלי מוגבלות ראייה שעובדיםמאפייני

 35%–עובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש5,740–שכרחודשיממוצע 

 90% – באופןכללימעבודתםמרוציםאומרוציםמאוד 

 :מהםמרוציםמאודבכלאחד-לןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוציםלה

ההיבט
סוג

הכנסההעבודה

תנאים
סוציאליים

והטבות

תנאים
פיזיים

וסביבתיים
יחסשל
הממונים

יחסשל
חברים
לעבודה

יכולת
לנצלידע
וכישורים

סיכויי
התקדמות

יעשב%
0948869490636390הרצון

37% 

8% 
4% 8% 

43% 

 עובד במועד הריאיון

 (השבועות האחרונים 4-ב)מחפש עבודה בפועל 

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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 אלף איש( .00-)כ יםמאפיינים של בעלי מוגבלות ראייה שאינם עובד

 תעסוקה:אילשכיחותסיבות 

 94%–המוגבלות -

 33%–התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע(אי -

 36%–משפחהאחר/במשקביתטיפולבילדיםקטנים/בבן -

 9%–שפה(חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשרה,השכלה, -

 (אלףאיש64-כ)63%–בעלי מוטיבציה לעבוד. 

אלףאיש(.06-)כ33%–כדילהתחיללעבודזקוקים לעזרהמתוכם,

 הנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:סוגי עזרה

o 67%–המתאימההעבודהסוגלבנוגעמקצועיוייעוץהכוונה 

o 63%–עזרהבמציאתעבודה 

o 38%–העבודהבמקוםהתאמות 

o 36%–העבודהלמקוםתחבורה 

o 30%–לילדיםוהשגחהסידור 

o 30%–(מתמטיקה,אנגלית,מחשב)בסיסיותמיומנויותלימוד 

 מוגבלות שמיעה. 1

בגילהעבודההםבעלימוגבלותשמיעה.בעליהמוגבלותאלףאישמאוכלוסיית333-כ

 מאפיינים דמוגרפיים 740

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
ליםעו
ערבים3774-מ 39-4445-6465-38

0363867543367שיעורו

 עם תחומי מוגבלות אחרים  היקף החפיפה 747

לפחותרובםשלבעלימוגבלותשמיעההםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסף שיעוריהםשלתחומי.להלן

ה:תאוכלוסייתבעלימוגבלותהשמיעהמוגבלותהנוספיםהמאפייניםא

 מוגבלותהשמיעההיאתחוםהמוגבלותהיחיד. 05%בקרב 

 38%פיזית.הםגםבעלימוגבלות 

 56%נפשיתהםגםבעלימוגבלות. 

 03%קוגניטיבית.הםגםבעלימוגבלות 

 05%ראייה.הםגםבעלימוגבלות

מהםיש63%-לכךלמשל,לפחות.נוספיםשני תחומי מוגבלותמחציתמבעלימוגבלותשמיעההםבעלי

הפיזי.בתחומיםהנפשיוגםלותמוגב



81 

  לתעסוקה משאבים 743



 מצב כלכלי  .74

 )אםנשוי(:בתזוגוושלבן/בעלהמוגבלותשלכנסההמקורותה

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
נכות

קצבאות
אחראחרות

370060043930שיעורו

 שיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי)%(גובהההכנסההחודi: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
364003 4,000-פחותמ

5760568,000-4,000
6833638,000-יותרמ

i60%–שמיעהמוגבלותדיווחבקרבכללבעליאישיעור

 כלכלי:המצבההערכהסובייקטיביתשל

 .47%–ליכלאכלכךטובאובכלללאטובמעריכיםאתמצבםהכלכבאופןכללי, -

חודשיות - בית משק הוצאות לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא כי מדווחים
 .44%–מה(ו)למזון,לחשמל,לטלפוןוכד

 שנההאחרונה:המעידיםעלמצוקהכלכליתבמצביםשכיחות 

 46%–כלשהוקושיכלכלי -

 56%–קבלתטיפולשינייםחיוניויתורעל -

 65%–קנייתתרופותשניתנובמרשםרופאויתורעל -

 09%–הגבלתחשבוןבנקאואשראי -

 03%–ביקוראצלרופאמומחהויתורעל -

 00%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -
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 :בומתגוררבעלהמוגבלותשסוגהדיור

93%–פרטיתאומשפחתיתבעלות -

 35%–שכירותפרטית -

 5%–שכירותציבורית -

 0%–ביתי-חוץדיור -

 5%–אחר -


ומוטיבציה לעבוד מצב תעסוקה 745

 
 

 אלף איש( 00-)כ ם של בעלי מוגבלות שמיעה שעובדיםמאפייני

 96%–עובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש9,300–שכרחודשיממוצע 

 84%– באופןכללימעבודתםמרוציםאומרוציםמאוד 

 :מהםמרוציםמאודבכלאחד-יםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוציםלהלןרשימתהיבט

ההיבט
סוג

הכנסההעבודה

תנאים
סוציאליים

והטבות

תנאים
פיזיים

וסביבתיים
יחסשל
הממונים

יחסשל
חברים
לעבודה

יכולת
לנצלידע
וכישורים

סיכויי
התקדמות

שבעי%
6447709334435594הרצון

 
 אלף איש( 13-)כ בעלי מוגבלות שמיעה שאינם עובדים מאפיינים של

 תעסוקה:אישכיחותלסיבות 

 96%–המוגבלות -

 33%–התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע(אי -

 30%–גילמבוגראופנסיה -

 8%–משפחהאחר/במשקביתטיפולבילדיםקטנים/בבן -

 4%–ה,השכלה,שפה(חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשר -

 (אלףאיש66-כ)50%–בעלי מוטיבציה לעבוד. 

 אלףאיש(.04-)כ94%–כדילהתחיללעבודזקוקים לעזרהמתוכם,

   

48% 

8% 
5% 

8% 

31% 
 עובד במועד הריאיון

 (השבועות האחרונים 4-ב)מחפש עבודה בפועל 

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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 הנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:סוגי עזרה     

o 44%–המתאימההעבודהסוגלבנוגעמקצועיוייעוץהכוונה 

o 40%–עזרהבמציאתעבודה 

o 38%–(מתמטיקה,אנגלית,מחשב)בסיסיותמיומנויותדלימו 

o 30%–העבודהבמקוםהתאמות 

o 30%–העבודהלמקוםתחבורה 

o 4%–לילדיםוהשגחהסידור 



 מוגבלות נפשית. 2

.בגילהעבודההםבעלימוגבלותנפשיתבעליהמוגבלותאלףאישמאוכלוסיית679-כ

 מאפיינים דמוגרפיים 340

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
עולים

ערבים3774-מ 39-4445-6465-38
37304607590546שיעורו

 עם תחומי מוגבלות אחרים היקף החפיפה 347

לפחותרובםשלבעלימוגבלותנפשיתהםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסף להלן שיעוריהםשלתחומי.

בעליהמוגבלותהנפשית:אוכלוסייתהמוגבלותהנוספיםהמאפייניםאת

 המוגבלותהנפשיתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד.35%בקרב 

 96%פיזיתהםגםבעלימוגבלות. 

 63%קוגניטיביתהםגםבעלימוגבלות. 

 06%.ראייההםגםבעלימוגבלות

 38%.שמיעההםגםבעלימוגבלות 

 35% .לקותלמידההםגםבעלי

מהם03%כךלמשל,.לפחותנוספיםשני תחומי מוגבלות הםבעלינפשיתמבעלימוגבלותכמעטמחצית

גםמוגבלים34%-ו,בתחוםהפיזיובתחוםהראייהגם–37%תחומיםהפיזיוהקוגניטיבי,במוגבליםגם

בתחוםהפיזיובתחוםהשמיעה.

 משאבים לתעסוקה 343
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 מצב כלכלי  .34

 אםנשוי(:בתזוגוושלבן/בעלהמוגבלותשלהכנסההמקורות( 

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
נכות

קצבאות
אחראחרות

050455553043שיעורו

 )%(גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתיi: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
538436 4,000-פחותמ

5035088,000-4,000
39378,000-יותרמ

i.03%–נפשיתמוגבלותדיווחבקרבכללבעליאישיעור

 כלכלי:המצבההערכהסובייקטיביתשל

 .83%–ליכלאכלכךטובאובכלללאטובמעריכיםאתמצבםהכלכבאופןכללי, -

מש - הוצאות לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא כי חודשיותמדווחים בית ק
 .93%–מה(ו)למזון,לחשמל,לטלפוןוכד

 שנההאחרונה:במצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתשכיחות 

 34%–קושיכלכליכלשהו -

 45%–ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני -

 69%–ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא -

 66%–ביקוראצלרופאמומחהיתורעלו -

 63%–וןבנקאואשראיהגבלתחשב -

 05%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -

 :בומתגוררבעלהמוגבלותשסוגהדיור

34%–בעלותפרטיתאומשפחתית -

 04%–שכירותפרטית -

 3%–שכירותציבורית -

 6%–ביתי-חוץדיור -

 3%–אחר -

 ומוטיבציה לעבוד מצב תעסוקה 345



38% 

13% 8% 
8% 

33% 

 עובד במועד הריאיון

 (השבועות האחרונים 4-ב)מחפש עבודה בפועל 

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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 אלף איש( 0.0-)כ םם של בעלי מוגבלות נפשית שעובדימאפייני

 46%–עובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש6,800–שכרחודשיממוצע 

 38%–באופןכללימרוציםאומרוציםמאודמעבודתם 

:מהםמרוציםמאודבכלאחד-להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים

ההיבט
סוג

הכנסההעבודה

תנאים
סוציאליים

והטבות

תנאים
פיזיים
יבתייםוסב

יחסשל
הממונים

יחסשל
חברים
לעבודה

יכולת
לנצלידע
וכישורים

סיכויי
התקדמות

שבעי%
6048989033506333הרצון



 אלף איש( ..7-)כ בעלי מוגבלות נפשית שאינם עובדיםמאפיינים של 

 תעסוקהאילשכיחותסיבות: 

 90%–המוגבלות -

 38%–ות,עניין,שכר,מקצוע(התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,שעאי -

 9%–אחר/במשקביתבןמשפחהטיפולבילדיםקטנים/ב -

 9%–גילמבוגראופנסיה -

 3%–חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה( -

 (אלףאיש330-כ)53%–בעלי מוטיבציה לעבוד. 

אלףאיש(.96-כ)33%–כדילהתחיללעבודזקוקים לעזרהמתוכם,

 הנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:סוגי עזרה

o 63%–עזרהבמציאתעבודה 

o 66%–המתאימההעבודהסוגלבנוגעמקצועיוייעוץהכוונה 

o 34%–(מתמטיקה,אנגלית,מחשב)בסיסיותמיומנויותלימוד 

o 33%–לילדיםוהשגחהסידור 

o 33%–העבודהלמקוםתחבורה 

o 33%–העבודהבמקוםהתאמות 

 מוגבלות פיזית. 2

בגילהעבודההםבעלימוגבלותפיזית.בעליהמוגבלותאלףאישמאוכלוסיית945-כ

 מאפיינים דמוגרפיים 40.

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
עולים

ערבים3774-מ 39-4445-6465-38
08303365560640שיעורו
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 עם תחומי מוגבלות אחרים היקף החפיפה 47.

י נוסף תחוםמוגבלותאחד מוגבלותפיזיתהםבעלי ממחציתמבעלי לפחותותר שלשיעוריהםלהלן.

הפיזית:המוגבלותבעליאוכלוסייתאתהמאפייניםהנוספיםהמוגבלותתחומי

 המוגבלותהפיזיתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד.50%בקרב 

 68%.נפשיתהםגםבעלימוגבלות 

 37%קוגניטיביתותהםגםבעלימוגבל. 

 38%.ראייההםגםבעלימוגבלות

 34%.שמיעההםגםבעלימוגבלות 

מוגבליםמהם35%,כךלמשל.לפחותנוספיםשני תחומי מוגבלותהםבעליפיזיתמבעלימוגבלות כרבע

בתחוםמוגבליםגם8%-ו,םהראייהחוםהנפשיובתחובתגם–30%,בתחומיםהנפשיוהקוגניטיביגם

נפשיובתחוםהשמיעה.ה

 משאבים לתעסוקה  43.



 י מצב כלכל .4.

 )אםנשוי(:בתזוגוושלבן/בעלהמוגבלותשלכנסההמקורותה

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
נכות

קצבאות
אחראחרות

370665063447שיעורו

 לפימצבמשפחתי)%(גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,i: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
649557 4,000-פחותמ

6903638,000-4,000
084008,000-יותרמ

i.60%–פיזיתמוגבלותדיווחבקרבכללבעליאישיעור
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 כלכלי:המצבההערכהסובייקטיביתשל

 .37%–לאכלכךטובאובכלללאטובליכמעריכיםאתמצבםהכלכבאופןכללי, -

חודשיות - בית משק הוצאות לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא כי מדווחים
 .35%–מה(ו)למזון,לחשמל,לטלפוןוכד

 שנההאחרונה:במצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתשכיחות 

 46%–קושיכלכליכלשהו -

 54%–ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני -

 08%–ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא -

 09%–ביקוראצלרופאמומחהיתורעלו -

 05%–אשראיאוהגבלתחשבוןבנק -

 37%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -

 בומתגוררבעלהמוגבלות:שסוגהדיור

90%–פרטיתאומשפחתיתבעלות -

 00%–שכירותפרטית -

 4%–שכירותציבורית -

 3%–ביתי-חוץיורד -

 0%–אחר -

 ומוטיבציה לעבוד מצב תעסוקה 45.



 אלף איש( 331-)כ פיזית שעובדיםמאפיינים של בעלי מוגבלות 

 38%–עובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש5,700–שכרחודשיממוצע 

 94%–באופןכללימרוציםאומרוציםמאודמעבודתם 

 :מהםמרוציםמאודבכלאחד-ורהמרוציםלהלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיע

ההיבט
סוג

הכנסההעבודה

תנאים
סוציאליים

והטבות

תנאים
פיזיים

וסביבתיים
יחסשל
הממונים

יחסשל
חברים
לעבודה

יכולת
לנצלידע
וכישורים

סיכויי
התקדמות

שבעי%
5337853834535690הרצון



44% 

8% 7% 
7% 

34% 

 עובד במועד הריאיון

 (השבועות האחרונים 4-ב)מחפש עבודה בפועל 

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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 אלף איש( 07.-)כ עובדיםבעלי מוגבלות פיזית שאינם מאפיינים של 

 תעסוקה:אילשכיחותסיבות 

 38%–המוגבלות -

 34%–אחר/במשקביתבןמשפחהטיפולבילדיםקטנים/ב -

 35%–התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע(אי -

 3%–חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה( -

 3%–גילמבוגראופנסיה -

  (אלףאיש330-כ)67%–מוטיבציה לעבודבעלי. 

 אלףאיש(.300-כ)36%–כדילהתחיללעבודזקוקים לעזרהמתוכם,

 הנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:סוגי עזרה

o 64%–המתאימההעבודהסוגלבנוגעמקצועיוייעוץהכוונה 

o 65%–עבודהעזרהבמציאת 

o 36%–(מתמטיקה,ליתאנג,מחשב)בסיסיותמיומנויותלימוד 

o 33%–העבודהבמקוםהתאמות 

o 30%–לילדיםוהשגחהסידור 

o 8%–העבודהלמקוםתחבורה 



 מאובחנים ליקויי למידה/קשב וריכוז. 1

למידהאובעליבעיותקשבוריכוזלקוייגילהעבודההםבבעליהמוגבלותאלףאישמאוכלוסיית309-כ

.מאובחנים

 םמאפיינים דמוגרפיי 540

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
עולים

ערבים3774-מ 39-4445-6465-38
436333003750שיעורו

 עם תחומי מוגבלות אחרים היקף החפיפה 547

שיעוריהםשל.להלןלפחותרובםשלבעליליקויילמידה/קשבוריכוזהםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסף

ייניםאתאוכלוסייתלקוייהלמידה:המאפתחומיהמוגבלותהנוספים

 לקותהלמידההיאתחוםהמוגבלותהיחיד.00%בקרב 

 45%פיזית.הםגםבעלימוגבלות 

 40%נפשית.הםגםבעלימוגבלות 

 60%קוגניטיבית.הםגםבעלימוגבלות 

ל מחצית למידה לקות למשללפחות.נוספיםשני תחומי מוגבלותמבעלי כך גםמוגבליםהםמ60%,

והפיזי, הנפשי –04%בתחומים בגם והנפשיתחומים גם38%-ו,הקוגניטיבי חומיםבתמוגבלים

הקוגניטיביוהפיזי.
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 משאבים לתעסוקה 543



 מצב כלכלי .54

 )אםנשוי(:בתזוגוושלבן/בעלהמוגבלותשלכנסההקורותהמ

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
כותנ

קצבאות
אחראחרות

07345006747שיעורו

 )%(גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתיi: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
693449 4,000-פחותמ

5860648,000-4,000
34488,000-יותרמ

i03%–ותלמידהלקוידיווחבקרבכללבעליאישיעור. 

 כלכלי:המצבההערכהסובייקטיביתשל

 .30%–ליכלאכלכךטובאובכלללאטובמעריכיםאתמצבםהכלכבאופןכללי, -

חודשיות - בית משק הוצאות לכסות מצליחים לא בכלל או מצליחים כך כל לא כי מדווחים
 .53%–מה(ו)למזון,לחשמל,לטלפוןוכד

 שנההאחרונה:למצוקהכלכליתבמצביםהמעידיםעשכיחות 

 59%–קושיכלכליכלשהו -

 68%–אשראיאוהגבלתחשבוןבנק -

 08%–ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני -

 00%–ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא -

 38%–ביקוראצלרופאמומחהיתורעלו -

 38%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -
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 :וררבעלהמוגבלותבומתגשסוגהדיור

30%–פרטיתאומשפחתיתבעלות -

 04%–שכירותפרטית -

 5%–שכירותציבורית -

 5%–ביתי-חוץדיור -

4%–אחר -

 ומוטיבציה לעבוד מצב תעסוקה 545



 אלף איש( 53-)כ ים של בעלי לקויות למידה שעובדיםמאפיינ

 37%–עובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש5,340–שכרחודשיממוצע 

 97%–באופןכללייםאומרוציםמאודמעבודתםמרוצ 

:מהםמרוציםמאודבכלאחד-להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים

ההיבט
סוג

הכנסההעבודה

תנאים
סוציאליים

והטבות

תנאים
פיזיים

וסביבתיים
יחסשל
הממונים

יחסשל
חברים
לעבודה

יכולת
לנצלידע
וכישורים

סיכויי
קדמותהת

שבעי%
0730853833686530הרצון



 אלף איש( 50-)כ בעלי לקויות למידה שאינם עובדים מאפיינים של

 תעסוקה:אילשכיחותסיבות 

 57%–המוגבלות -

 39%–לימודים -

 34%–התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע(אי -

 4%–השכלה,שפה(חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשרה, -

 (אלףאיש04-כ)57%–בעלי מוטיבציה לעבוד. 

איש(.30,000-כ)50%–כדילהתחיללעבודזקוקים לעזרהמתוכם,

 הנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:סוגי עזרה

o 33%–המתאימההעבודהסוגלבנוגעמקצועיוייעוץהכוונה 

o 35%–עבודהעזרהבמציאת 

51% 

10% 

10% 
4% 

25% 
 עובד במועד הריאיון

 (השבועות האחרונים 4-ב)מחפש עבודה בפועל 

 החודשים הקרובים 3-אך מתכוון לחפש ב, אינו מחפש בפועל

 אך מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל

 וגם אינו מעוניין לעבוד, אינו מתכוון לחפש, אינו מחפש בפועל
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o 7%–(מתמטיקה,אנגלית,מחשב)בסיסיותיותמיומנולימוד 

o 9%–לילדיםוהשגחהסידור 

o 9%–העבודהלמקוםתחבורה 

o 4%–העבודהבמקוםהתאמות

 מוגבלות קוגניטיבית. 5

383-כ מאוכלוסיית איש המוגבלותאלף קוגניטיביתבעלי מוגבלות בעלי הם העבודה בעיות–בגיל

בעליפיגורשכליועליבעיותהבנהבנדגמיםעלהמידע(.נספחד)ראוהתמצאות,בעיותהבנהופיגורשכלי

סובייקטיבית-בהםלאנשאלושאלותהמבקשותאתדעתוהאישיתש,"אודות"הופקבאמצעותראיונות

-תתתבלבד,המייצגיםוכלומר,מישהשיבועלשאלותמסוגזההםבעליבעיותהתמצאשלהמרואיין.

.זובעלימוגבלותכללהופקועבוראשרנתוניםרקיוצגולהלן,לכןקוגניטיבית.שלבעלימוגבלותקבוצה

 מאפיינים דמוגרפיים 640

נשיםהמאפיין
קבוצתגיל

נשואים
עולים

ערבים3774-מ 39-4445-6465-38
0775705580833שיעורו



 עם תחומי מוגבלות אחרים היקף החפיפה 647
 מוגבלורוב תחוםמוגבלותאחדנוסףקוגניטיביתתבעלי לפחותהםבעלי להלן שיעוריהםשלתחומי.

וסייתבעליהמוגבלותהקוגניטיבית:המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכל

 בלבדהמוגבלותהקוגניטיביתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד. 3%בקרב 

 97%פיזית.הםגםבעלימוגבלות 

 37%פשית.נהםגםבעלימוגבלות 

 03%ראייההםגםבעלימוגבלות. 

 06%שמיעה.הםגםבעלימוגבלות 

מבעלימוגבלותקוגניטיביתהםבעלישניתחומימוגבלותנוספים6/5כמעט כךלמשללפחות. 49%,

 בתחומיםהנפשיוהפיזי.מהםמוגבליםגם

 משאבים לתעסוקה 643
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 מצב כלכלי  .64

 )אםנשוי(:בתזוגוושלבן/בלותבעלהמוגשלכנסההמקורותה

מקור
שכרדירהפנסיהעבודהההכנסה

דמי
אבטלה

קצבאות
נכות

קצבאות
אחראחרות

030346063350שיעורו

 )%(גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתיi: 

נשואיםיחידיםסךהכול(ח"שהכנסהחודשית)
638348 4,000-פחותמ

4033608,000-4,000
398308,000-יותרמ

i.06%–מוגבלותקוגניטיביתדיווחבקרבכללבעליאישיעור

 בשנההאחרונה:כלכליתמצביםהמעידיםעלמצוקהשכיחות 

 36%–קושיכלכליכלשהו -

 40%–ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני -

 67%–ופאויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםר -

 64%–אשראיאוהגבלתחשבוןבנק -

 64%–ביקוראצלרופאמומחהיתורעלו -

 07%–הטלפוןאוהחשמלבביתניתוק -

 :בומתגוררבעלהמוגבלותשסוגהדיור

37%–פרטיתאומשפחתיתבעלות -

 33%–שכירותפרטית -

 9%–שכירותציבורית -

 3%–ביתי-חוץדיור -

0%–אחר -

  מצב תעסוקה 645

 07%–ריאיוןבמועדהמשולביםבשוקהעבודה

 7%–אינםעובדיםאךמחפשיםעבודהבפועל

 57%–,בקרבהמועסקיםעובדיםבמשרהמלאה 

 ח"ש5,540–,בקרבהמועסקיםשכרחודשיממוצע 

 (:בלתימועסקיםתעסוקה)בקרבהאיסיבותשכיחותל 

 80%–המוגבלות -

 30%–שעות,עניין,שכר,מקצוע(התאמהשלהעבודה)מבחינתמרחק,אי -

 8%–חסךבמשאביםאישיים)ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה( -

 9%–אחר/במשקביתבןמשפחהבילדיםקטנים/בטיפול -
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 לפי מצב תעסוקה כללית נספח ו: מאפיינים של מקבלי קצבת נכות

 מצב תעסוקה )%(בקרב מקבלי קצבת נכות0 בסך הכול ולפי  i: שכיחות תחומי המוגבלות0-לוח ו

תחוםהמוגבלות
כללמקבליקצבת

נכות
מקבליקצבתנכות

בלתימועסקים
תנכותמקבליקצב
מועסקים

 ii 01541 05045 .341 סך הכול )אלפים(

48.880.793.3מוגבלותפיזית
48.734.435.0מוגבלותנפשית

09.068.364.5מוגבלותקוגניטיבית

36.703.706.3מוגבלותראייה
30.838.933.7מוגבלותשמיעה

03.339.339.5ליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים
3.30.30.6עבודההמגבילהיכולתמחלהכרונית

i.300%-השיעוריםכולליםחפיפהביןתחומיהמוגבלות)חוץממחלהכרונית(ולכןחורגיםמ
iiומסתכםלכללמקבליהקצבהבגללמידעחסרעלמצבתעסוקה.מספרבעליהמוגבלותבשתיתתהקבוצותאינ 

 : מאפיינים דמוגרפיים בקרב מקבלי קצבת נכות0 בסך הכול ולפי מצב תעסוקה )%(7-לוח ו

המאפיין
כללמקבליקצבת

נכות
תנכותמקבליקצב

בלתימועסקים
תנכותמקבליקצב
מועסקים

    מין 
40.445.046.5גברים
59.453.053.3נשים

    ***קבוצת גיל
63.000.006.765-38
57.368.353.545-64
37.567.565.939-44

    **מצב משפחתי
48.959.440.3iיחיד
53.640.4 57.7נשוי

    ותק בארץ
76.587.670.6ותיקים
3.330.97.9(3774-עולים)מ
    מגזר***
70.799.4ii 83.0 יהודי
9.300.437.0ערבי

iכוללרווק,גרוש,אלמן.
iiכוללאחריםשאינםערבים.
.במבחןחיבריבוע0.04ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל**

במבחןחיבריבוע.0.03***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל
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 ב תעסוקה )%(: בעלי משאבים לתעסוקה בקרב מקבלי קצבת נכות0 בסך הכול ולפי מצ3-לוח ו

המשאב
כללמקבליקצבת

נכות
תנכותמקבליקצב

בלתימועסקים
תנכותמקבליקצב
מועסקים

67.763.060.7בגרותמלאה*
30.056.359.5בעלמקצוע***

38.563.867.8ידעבסיסיבמחשב***
80.430.035.7שליטהטובהבעבריתבסיסית***
09.330.733.0*שליטהטובהבאנגליתבסיסית**

66.637.806.0מיומנויותחיפושעבודה***
55.965.969.0הרגליעבודה*

במבחןחיבריבוע.0.30*ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל
במבחןחיבריבוע.0.03***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל
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  בנושאים קשורים מכון ברוקדיילפרסומים נוספים של 
. המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות. מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל. 2009נאון, ד. 

  מכון ברוקדייל, ירושלים. -ג'וינט-, מאיירס09-537-דמ

ורח מלא בשוק העבודה: אוכלוסיות שאינן משתתפות בא .2006צדיק, א. -וולדה נאון, ד.; קינג, י.;

-ג'וינט-, מאיירס06-490-דמ גודלן, מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה.

  מכון ברוקדייל, ירושלים.

 נבחרים ממצאים: בישראל מוגבלות עם 60-18 בנות נשים. 2006ריבליס, ג. -שטרוסברג, נ.; איתן

  מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-רס, מאיי06-425-דמ. ארציים סקרים נתוני של משנה מניתוח

מקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי:  .2005בר, ש.; שטרוסברג, נ.; פריאור, ר.; נאון, ד. 

-רסמאיי, 05-466-דמ מאפייני תעסוקה של מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות מעבודה.

  מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט

מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות . 2004ברג, נ.; נאון, ד.; בר, ש.; מורגנשטיין, ב. שטרוס

-מאיירס ,04-428-דמ מעבודה בישראל: מאפיינים וצרכים בתחומי הבריאות והתפקוד הפיזי והנפשי.

  מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט

, גבעת הג'וינט, 3886מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

  brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 02-5612391, פקס: 02-6557400, טל': 91037ירושלים 

  

  www.jdc.org.il/brookdaleכתובת באינטרנט: 
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