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בעלי מוגבלות בגיל  .2102 שהם, א'; הרן, ד'; פריאור, ר'; גאליה, ד"א.-נאון, ד'; שטרוסברג, נ'; בן

-המוסד לביטוח לאומי ומאיירס .אל: שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקההעבודה בישר

 מכון ברוקדייל.-ג'וינט
 

 לעולם והכנה יזמות לקידום מפנה קודת. נ2102סטרבצ'ינסקי, פ'. -ואזן סיקרון, ל'; בן סימון, ב'; כאהן

 .02-110-דמ .הערכה מחקר – סיכון במצבי נוער בני בקרב העבודה
 

 בני עבורב תכניות: תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 2112רבצ'ינסקי, פ'; יורוביץ, ל'. סט-כאהן

 .12-120-דמ. סקירת ספרות - OECD-ב נוספות ובמדינות הברית בארצות בסיכון וצעירים נוער
 

סקים תכנית "סטרייב" לקידום בעבודה של צעירים בלתי מוע. 2100. , י'סלייטר נ'; שטרוסברג,'; , עזיו

 .00-125-דמ המתקשים להשתלב בעבודה: מחקר הערכה.
 

 לבגרות מעבר: לאשלים רקע מסמך. 2100'. ד, ריבקין'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן'; ר, רענן'; ג, אמיתי

 .ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. והתערבויות צרכים: סיכון במצבי אוכלוסיות בקרב
 

 . ירושלים, 12-135-דמ, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס .בישראל מוגבלות בעלי מבוגרים. 2112. 'ד, נאון
 

: העבודה בשוק מלא באורח משתתפות שאינן אוכלוסיות. 2111'. א, צדיק-וולדה'; י, קינג'; ד, נאון

 מכון-וינט'ג-מאיירס. בתעסוקה ניידותן ולהגברת תעסוקתן לקידום ותכניות מאפייניהן, גודלן

 .ירושלים, 11-021-דמ, ברוקדייל
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1      . 

רקע  עלבמעבר לחיים בוגרים ובשוק העבודה של הצעירים הולכת וגוברת  העולמית ההתעניינות

 בעקבות הצעירים לכלל הזדמנויות מצמצום נובעים םמהשינויי חלק. העבודה בשוק הרביםהשינויים 

 שמעמידה הטכנולוגית המהפכה בעקבות העבודה שוק במבנה מהשינויים נובעים חלק. העולמי המשבר

 מתחזקתלכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם 

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די נעשה שלא ההכרה

ם האחרונות העניין באוכלוסיית הצעירים. למתרחש בעולם, גם בישראל הולך וגובר בשני בהתאם

שונים החלו לתת עדיפות לאוכלוסייה זו ולפתח תכניות מיוחדות עבורה. אמנם המשבר  ממשלה משרדי

מגמת  בשלהמשק,  במבנההניכרים  השינוייםהכלכלי לא השפיע על ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

. ואולם, עדיין אין כיום פחות משכילים לצעירים תההזדמנויו על מאוד השפיעו, ההייטק ענפיהתחזקות 

 ידע מקיף ומסודר על צורכי אוכלוסייה זו בכלל ועל מעברה לעולם התעסוקה בפרט.   

אחת הקבוצות העיקריות המתמודדות עם קשיים משמעותיים היא צעירים בעלי מוגבלות. לבד מן 

מוגבלויות נאלצים להתמודד עם אתגרים החסמים הכלליים העומדים בפני כל הצעירים, צעירים בעלי 

 בגלל מוגבלותם. נוספים 

צעירים בעלי  של המאפיינים על ועדכני מקיף לראשונה מידע שמספק דוח זה מציג ממצאי מחקר

מוגבלות, על מידת הצלחתם בשילוב בעבודה ובלימודים, על קשייהם, על הסתייעותם במערכות השונות 

ר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס לתכנון ועל צורכיהם בסיוע נוסף. המחק

   ותכניות שיקלו עליהם את המעבר לחיים הבוגרים. צעדי מדיניות

  ות:כלוסיאו בשלוש מתמקדו 21-23 הגילים בטווח העוסק רחב ממחקר חלק מהווה הדוח

I. לימודים להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 

  הקרובה בשנה כאלה

II. מוגבלות בעלי צעירים 

III. פחות או לימוד שנות 02 בעלי עובדים צעירים . 

לגבי כל אוכלוסייה פורסם דוח נפרד. מסמך מסכם, המשלב את שלושת הדוחות, כבר פורסם. ממצאי 

איון קצר עם מדגם יבשני שלבים. בשלב הראשון בוצע רארצי שבוצע -המחקר מבוססים על סקר כלל

מרואיינים(. המדגם שוקלל כדי לייצג את כלל אוכלוסיית  1,011-)כ 21-23ארצי של אוכלוסיית בני 

(. בהתבסס על סקר זה זיהינו וראיינו מדגם של 2112)הלמ"ס,  011,111-המונה כ 21-23הצעירים גילאי 

בעלי מוגבלות שאותרו  011-כמרואיינים(, כולל  0,211-)כמתמקד שלוש האוכלוסיות שבהן המחקר 

 מיוחדת. בעזרת סדרת שאלות 
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 :21-23נים של כל אחת מן הקבוצות באוכלוסיית הצעירים גילאי אומד להלן

  הגיל מקבוצת 00%הם ש, 02,111 תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים .1

  הגיל מקבוצת 20%ם הש , 23,111 – פחות או לימוד שנות 02 בעלי עובדים צעירים .2

    .מקבוצת הגיל 00%שהם  10,111 –ת יומוגבלו בעלי צעירים .3

. (אקיימת חפיפה חלקית בין אוכלוסיית בעלי המוגבלויות לבין שתי האוכלוסיות האחרות )ר' תרשים 

כך לדוגמה, צעיר בעל מוגבלות שאינו עובד ואינו לומד ישתייך מבחינת הניתוח גם לאוכלוסיית הצעירים 

  .שאינם עובדים ואינם לומדים וגם לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות

   1האוכלוסיות בין חפיפה: א תרשים

 

ההשכלתיים והתעסוקתיים העומדים בפני הצעירים בעלי המוגבלות. אתגרים מעיד על ההתרשים עצמו 

אינם לומדים מכלל הצעירים שאינם עובדים ו 38%, אך הצעירים מכלל 00% מהווים מוגבלות בעליכך, 

 .פחות או לימוד שנות 02 בעלי העובדים מהצעירים 32%-ו

החלטה חשובה נוספת בהגדרת אסטרטגיית המחקר הייתה לחלק את אוכלוסיית בעלי המוגבלות לשתי 

קבוצות, לפי סוג המוגבלות. החלוקה מתבססת על הבנתנו את ההבדלים באתגרים העומדים בפני 

 בלויות. אנשים עם סוגים שונים של מוג

 צעירים בעלי: - קבוצה א

 (ניידות)בעיית  פיזית מוגבלות 

                                                   
שנות  03מאובחנת, עם שאינה בעלי מוגבלות או לומדים  עובדים צעיריםאוכלוסיית בעלי המוגבלות לא כוללת  1

  .לימוד או יותר
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 (שמיעה כבדות או חירשות ,ראייה כבדות או עיוורון) חושית מוגבלות 

 (דאון תסמונת או פיגור) שכלית מוגבלות 

 בסיכון גבוה לבעיה נפשית(. נתוניםממחלת נפש או  ים)סובל נפשית ומוגבלות אוטיזם 

מצעירים   1,511-ל. יש לציין כי 21-23מקבוצת הגיל  5%צעירים, שהם  30,111קבוצה זו כוללת      

 2גם ליקוי למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.יש אלה 

 אבל יש להם לקות למידה בעלי מוגבלות פיזית/חושית/שכלית/נפשיתאינם צעירים ש - קבוצה ב     

 .21-23מקבוצת הגיל  5%הם צעירים ש 31,111קבוצה זו כוללת וריכוז.  קשב ו/או הפרעת

הראיונות את בעלי לקויות הלמידה  במסגרת לאתר מיוחד מאמץ נעשהחשוב לציין שבסקר זה       

ידי -על אבחוןשל המרואיין על  דיווח. 0: דרכים בשלוש שימוש תוךובעלי ההפרעות בקשב וריכוז 

ה מיוחדת/מקדמת/טיפולית על לימודיהם בבית ספר לחינוך מיוחד או בכית דיווח. 2איש מקצוע 

  לקויות למידה. גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור. 3בבית ספר רגיל  

 

 :אליהן בדוח זה התייחסנולהלן השאלות ש

 ? חבריה הם ומי האוכלוסייה גודל מהו .1

 הם החסמים ומה הם המשאבים להשתלבות הצעירים בתעסוקה?  מה .2

 ?המהיבטים שונים ב רצון ישבע הם האםו תםעבוד מאפייני הם מה – עובדיםה .3

 ?לומדים ואינם עובדים אינם מדוע – לומדים ולא עובדים לא .4

 ?הקרוב לעתיד הלימודים/או ו התעסוקה בתחומישל הצעירים  תכניותיהם הן מה .5

 לדעת הצעירים אפשר לעזור להם להשתלב בלימודים ובתעסוקה? איך .6

 מכן יובא דיון משולב.  בנפרד ולאחר ותקבוצה משתי אחת כל לגבי יוצגו הממצאים

 

                  פ    /      /      / נפ      -.         2

       

       פ   -        פ  נ   2.1

   יתר משמעותי ביותר של מוגבלים מתוך המגזר הערבי:-יתר קטן של גברים וייצוג-קיים ייצוג

 %20 ערבים הם 

 18% גברים הם. 

                                                   
 הנתונים לפי מוגבלותם את לסווג היה ניתן שלא צעירים של קבוצה-בקרב כלל האנשים עם מוגבלות נמצאה תת 2

 .המוגבלות בעלי מכלל כשישית מהווים הם. בהמשך בניתוחים נכללו לא ולכן, בשאלון שהיו
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2.2                       

 השפעה להשכלה. מקצועית ותעודה השכלה לגבי הנתונים מוצגים, לתעסוקה המשאבים בחינת במסגרת

 כלל בקרב מהשפעתה יותר אף, העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים של השתלבותם על מכרעת
 על מעידה שהיא מאחר, חשוב משאב היא מקצועית תעודה גם(. 2111, ואחרים)נאון  האוכלוסייה

 .ספציפית ומיומנות ידע, הסמכה

 יסודיים-לא סיימו לימודים על 30%-ו בגרות תעודת אין א מקבוצה מהצעירים 12%-ל 

 מקצועית תעודה אין 51%-ל. 

 .בעבודה להשתלבות משמעותי חסם מהווים מקצוע וחוסר נמוכה השכלה

   פ                 2.2

 בעיה או בריאותית בעיה, נכות או לקות יש שלצעירים העובדה הוא לשתי הקבוצות המשותף המאפיין

 מבחינה עצמם את מעריכים כיצד בדקנו, לפיכך. המוגבלות ללא מהצעירים אותם שמבדלת אחרת

 .להתמודד צריכים הם שעמן התפקוד על ההגבלות ומהן  א מקבוצה הצעירים בריאותית

 01% טוב לא שלהם הבריאות שמצב מעריכים 

 מהפעולות הבאות: טיפול במשק הבית ללא עזרה, עריכת  יש קושי בביצוע אחת או יותר 20%-ל

 יומיות או סידורים בבנק או בדואר ללא עזרה-קניות יום

 בתפקוד בעבודה מבחינת סוג העבודה שהם יכולים לעשות, במספר השעות  מגבילה בעיה יש 11%-ל

 .יכולים לעבוד רק בתקופות מסוימותהם או בכך ש ביום שהם יכולים לעבוד

 נ           2.2

 הכול בסך .המוגבלות אף על הנורמטיבי החיים במסלול להשתלב הצליחו לומדים או שעובדים צעירים

. כלומר, לומדים וגם עובדים גם 1%, לומדיםרק  8%רק עובדים,  02%: לומדים או עובדים םמה 11%

 . לומדים ינםוא עובדים אינם 01%

 הקבוצות האלה. -להלן נבחן במפורט את שתי תת

         /                .  (55%) 

 עובדים

 .כשכיריםעובדים  81%-ובמשרה מלאה  עובדים  82%
לא המשיכו ללימודים גבוהים. מטבע הדברים, הדבר הם ו תעודת בגרות אין 11%-חשוב לציין כי ל

ירות מוכרים בחנות, עוסקים בשכ בעיקרעובדים בעבודות מקצועיות,  23%משפיע גם על תעסוקתם. כך, 

 .אלובצא כיועבודות לקוחות ו

 .מעבודתם רבה במידה מרוצים 52%ל, ובסך הכ
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  עבודהה שיפורב עניין
 מעובדתם כללי באופן מרוצים שהםפי -על-שאףבעיקר משום  זאת. עבודה להחליף מעוניינים 03%

רויות מן השכר ומאפש פחות מרוציםעם עמיתיהם לעבודה, הם  םהיחסי כגון, בה שונים ומהיבטים

 הקידום.

 השכלה או הכשרה בהמשך עניין
 והאחרים מקצועית בהכשרה מעוניינים מהם כמחצית. הלימודים של כלשהו בהמשך מעוניינים 11%-כ

 הזדמנויות את להרחיב כנראה תםמטר. גבוהים ללימודים להגיע או בגרות תעודת להשיג מעוניינים

  .יותר טובה חלופית עבודה לחפש או הנוכחית בעבודתם הקידום

 לומדים

 03%. בהמשך לתעסוקה משאב מהווים אלו שכן, לימודים הוא צעיר בגיל מרכזי עיסוק, עבודה על נוסף

 .אחר מסוג לימודים 2%-ו מקצועי בקורס 3%אקדמיים,  לימודים 8%: לומדים מהצעירים בלבד

 (25%)  .           נ            נ        

 לתעסוקה וחסמיהם מדיםלו ולא עובדים הלא מאפייני

 נם לומדים רקע השכלתי ומקצועי מוגבל.ידים ואעובלצעירים שאינם 

 בגרות תעודת אין 58%-ל 

 תעודה מקצועית  אין 55%-ל 

 היו בעיות משמעת 32%-ל. היה קושי בלימודים במסגרת בית הספר 02%-ל. 

  כמו כן:

 יתר של נשים ושל ערבים -גייצו קיים 

 ירתו כלל בצבא או בשירות לאומי. נקודת הפתיחה של צעירים אלו עלולה לא ש 20%היהודים  מקרב

להיות נמוכה יותר, היות שהצבא מהווה מסגרת מרכזית להשתלבות בחברה ואבן דרך חשובה במעבר 

לבגרות באוכלוסייה היהודית. יש לציין כי ישנם בעלי מוגבלות שאינם מחויבים לשרת בצבא או 

 ים, למרות זאת, להתנדב לשירותבשירות לאומי, וחלקם בוחר

 תיק נגדם שנפתח או בשתייה מפריזים 05%, בנוסף. עליהם שעובר במה לשתף מי את אין 33%-ל 

 בתעסוקה ההשתלבות את הצעירים על להקשות כדי יש בכך .פלילי

 3.קושי אחד(לפחות יש  %51-)ל תעסוקתית מסוגלותב ויותר קשיים 03מתוך  שלושה יש %35-ל 

  הצליח בותעסוקתית פירושה מגוון יכולות המסייעות לאדם להתקבל למקום עבודה ול מסוגלות

 02% .לא עבדו אף פעם ואין להם כל ניסיון בעבודה 

                                                   
 בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הנוגעים למסוגלות תעסוקתית שהצעירים נשאלו עליהם הפריטים 03 להלן 3

; לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים מבין שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות
; לאחרים אחראי; להיות לעבודהכל יום לעבודה; להגיע בזמן באת העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע 

לציית להוראות של הממונה עליך; לקבל ביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות 
בעבודה; לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך  בו אתה משתמששאחראי לציוד 

 זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים.
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 בעבודה או בהמשך לימודים וצורך בעזרה עניין

 : בלימודים או העבודב עניין יש לומדים ואינם עובדים שאינם הצעיריםמ 51%-ל

 51% ללמוד מעוניינים 31%-ו לעבוד מעוניינים  

 וייעוץ הכוונה ביקשו 02%. עזרה צריכים שהם השיבו 11%  – לעבוד הרוצים בקרב  

  4התעסוקה בתחום שירותים קיבלו %1-כרק  בקרב הגברים, .השתתפו בסדנת הכנה לעבודה %5רק   

 ספיתכ ועזרה ייעוץ, הכוונה בעיקר – עזרה צריכים שהם השיבו 10% – המעוניינים ללמוד בקרב .

 . אקדמיים/תיכוניים-על בלימודים מעוניינים 2%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 13%

 בלימודים או בעבודה עניין חוסר

 :כן ותנם מביעים עניין לעשאי וגם לומדים ואינם עובדים אינם שנסקרו המוגבלות מבעלי 20%נמצא כי 

 כי השיבוקבוצה זו -מתת 88%. דבר םעושי אינםדיווחו ש 01%-ו רפואיים טיפוליםמהם עוברים  11%

 .בתפקוד בעיות בגלל או בריאות בעיות בשל לעבוד מעוניינים אינם הם

2.5               /          

משתני. -משתני ובניתוח רב-בניתוח דו ,הקשר בין הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד לבין מאפיינים שונים נבחן

 :הלומדים/או ו העובדים ששיעור נמצאשני הניתוחים הניבו דפוסים דומים. 

 נשים בקרב מאשר גברים בקרב יותר גבוה 

 ערבים בקרב מאשר יהודים בקרב יותר גבוה 

 ילדים להם שיש מי בקרב מאשר ילדים להם שאין מי בקרב יותר גבוה 

 בגרות תעודת להם שאין מי בקרב מאשר בגרות תעודת להם שיש מי בקרב יותר גבוה 

 או אחד קושימאשר בקרב צעירים בעלי  5תעסוקתית במסוגלותללא קשיים  יותר בקרב צעירים גבוה 

  יותר

 ובעלי מוגבלות נפשית פיזית מוגבלות בעלי בקרב דומה. 

2.2           

 .משפחה מבני קבועה כספית ועזרה קצבאות, זוג בן מעבודת, מעבודה השכר נבדקו

 מעבודתם הכנסהיש  01%-ל 

 גהזו בן מעבודתיש הכנסה  02%-ל 

 עבודה נפגעי קצבת או נכות מקצבת הכנסה יש 20%-ל 

 23%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

                                                   
 .  בשאלון טכנית בעיה בשל, הגברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי השאלותאת   4
 .3 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות מדד את המרכיבים הפריטים 03 לפירוט 5
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הכנסת העובדים גבוהה מהכנסתם של אלו ל, ו. בסך הכבחודש"ח ש 3,111-מ נמוכה 03% שלהכנסתם 

 מצליחיםו כי אינם דיווח – 38% –שהם עלולים לאבד את הקצבה. אחוז דומה אף , שאינם עובדים

 .הבית במשק הבסיסיות ההוצאות לכסות את

2.2                           

  .         

מקצוע אין להם ו נמוכה השכלהלרובם  .מוגבלותם על נוסף רבים חסמים צעירים מוגבלות לבעלי .1

 .או תעודה מקצועית

מעוניינים להחליף עבודה מהעובדים  01%-למעלה מ אבל .ו/או לומדים עובדים א מקבוצה 55% .2

 מעוניינים בהכשרה נוספת או בלימודים.  11%-ולמעלה מ

 .לימודים/או ו בעבודה בהשתלבות עזרה צורכי להם ויש לומדים ואינם עובדים אינם ניכר אחוז .3

 . לעבוד או ללמודמעוניינים  רובאבל ה

 בתחום תיםבשירו שימוש עשו 1%-כ .בשירותים שימושיש רק מעט השתתפות בסדנאות ו .4

השתתפו  01% רק. משוחררים חיילים להכוונת וביחידה התעסוקה בשירות למשל, התעסוקה

  בקרב הלא עובדים ולא לומדים(. 5%בסדנאות הכנה לעבודה )

              פ       /                         -        . 2

         

מאפיינים, החסמים וצורכי העזרה של מהמטרות הייחודיות של המחקר הייתה לבחון את ה אחת

צעירים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז שזה תחום המוגבלות היחיד שלהם. נעשה מאמץ 

 מיוחד לאתר את הצעירים הללו בשלוש דרכים מרכזיות. הממצאים לגבי קבוצה זו מוצגים להלן.

       פ   -        פ  נ   2.1

ייצוג של צעירים ערבים. ייתכן שהדבר קשור לכך ששיעור -ה זו יש תתבניגוד לקבוצה א, בקבוצ

 האבחונים שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית נמוך יותר. 

 03% ערבים הם ב מקבוצה מהצעירים  

 21% נשים הן . 

2.2                       

 . בתעסוקה להשתלבות מרכזיים משאבים ןה מקצועית ותעודה השכלה, כאמור

 יסודיים-לא סיימו לימודים על 05%-ו בגרות תעודת יןא 12%-ל 

 מקצועית תעודה אין 10%-ל 
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   פ                 2.2

אולם (. 01%) הבית משק בניהול קשיים על דיווחו מהם מעט מגדירים את בריאותם כגרועה ורק 1%-כ

 השעות במספר, ודההעב בסוג – בעבודה אותם מגבילה אשר בעיה על דיווחו – 01% –  מבוטל לא שיעור

 . לעבוד יכולים שהם – שבועות או ימים – ובתקופות, ביום

      ן    נ         פ          פ       2.2

. פעמים רבות הספר בבית היו קשיים ריכוזהו קשבה הפרעות/או ו למידהה לקויותכצפוי, לרבים מבעלי 

ייבת אותם להתעמתות מיוחדת עם הסתגלות למסגרות בכלל. מסגרת בית הספר מחהם גם מתקשים ב

 בעיותיהם. נוסף על כך, הם מועדים יותר להתנהגויות סיכון עקב בעייתם. 

 בתקופת בית הספר  בלימודים קושי היה 51%-ל 

 הספר בבית משמעת בעיות היו 21%-ל  

 28% פלילי תיק נגדם שנפתח או מופרזת בצורה שותים. 

 נ           2.5

 עובדים גם 01%, לומדים רק 03%, עובדים רק 13%: לומדים או עובדים 82%-ועובדים  12%, לוהכ בסך

עוסקים בלימודים מסוג כלשהו. אחוזים אלה גבוהים משמעותית בסך הכול  22% .לומדים וגם

 מהאחוזים המקבילים בקבוצה א.

  .               /          

   עובדים

 81% מלאה במשרה עובדים 

 80% שכירים 

 21% במכירות ושירותים  , בעיקרבעבודות מקצועיות עובדים 

 51% מעבודתם רבה במידה מרוצים. 

 תעסוקה אפשרויות בקידום עניין
שהם מרוצים באופן כללי מעבודתם שאף להחליף את עבודתם. הדבר מעיד על כך יש עניין  31%-ל

ן השכר ומהיבטים שונים שלה, כגון היחסים עם החברים לעבודה, הם הרבה פחות מרוצים מ

 ויות הקידום בעבודה.רומאפש

 בהמשך לימודים או הכשרה  עניין
מעוניינים בהכשרה מקצועית והאחרים מעוניינים  11%בהמשך לימודים. מתוכם,  יש עניין 11%-ל

להשיג תעודת בגרות או להגיע ללימודים גבוהים. ייתכן שמטרתם להרחיב את האפשרויות בעבודתם 

 לופית טובה יותר.הנוכחית או למצוא עבודה ח

 לומדים

 לימודים 2%-ו מקצועי בקורס 0%/אקדמיים, תיכוניים-לימודים על 23%: לומדים מהצעירים 22%

 .אחר מסוג
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 (11%)           נ            נ        .  

  לתעסוקה וחסמיהם לומדים ולא עובדים הלא מאפייני
 21% נשים הן 

 1%  ערבים הם 

 בגרות תעודת אין 11%-ל  

 תעודה מקצועית  אין 52%-ל 

 לא לאחוז, כלומר. משמעת בעיות היו 21%-ול, הספר בית במסגרת בלימודים קשיים היו 51%-ל 

  ספר בבית הסתגלות בעיות היו צעירים של מבוטל

 לאומי בשירות או בצבא כלל שירתו לא 23%היהודים  מקרב  

 21% מפריזים בשתייה או שנפתח נגדם תיק פלילי  

 (אחד קושי לפחות יש 11%-ל) תעסוקתית במסוגלות יותר או קשיים ושהשל יש 21%-ל 

 52% ומכאן שאין להם כל ניסיון בעבודה מעולם עבדו לא. 

  בעזרה וצורך לימודים בהמשך או בעבודה עניין

 :עניין בעבודה או בלימודים יש לומדים ואינם עובדים שאינם הצעיריםמ 83%-ל

 52% ללמוד ייניםמעונ 13%-ו לעבוד מעוניינים  

 וייעוץ הכוונה ביקשו מהם 22%. עזרה צריכים שהם השיבו 05% – לעבוד הרוצים בקרב  

 מהגברים 1%-וכמכלל הלא עובדים ולא לומדים השתתפו בסדנאות הכנה לעבודה,  05% רק 

 6חיילים משוחרריםהכוונת או ביחידה ל התעסוקה שירותהשתמשו ב

 עזרה  – 03%, וייעוץהכוונה  – 00%: עזרה צריכים הםש השיבו 10%, ללמוד המעוניינים בקרב

  .אקדמייםתיכוניים/-על בלימודים מעוניינים 31%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 12%. כספית

2.2           

מקורות ההכנסה של הצעירים: שכר מעבודה, שכר מעבודת בן זוג, קצבאות ועזרה כספית קבועה  נבדקו

 מבני משפחה. 

 מעבודתם כנסהה יש 51%-ל 

 יש הכנסה מעבודת בן הזוג 10%-ל 

 01%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

 אלו של מהכנסתם גבוהה העובדים הכנסתל ו. בסך הכבחודש"ח ש 3,111-מ נמוכה 30% של הכנסתם

 .הבית במשק יותהבסיס ההוצאות לכסות את מצליחים ינםא – 02% –. אחוז נמוך יותר עובדים שאינם

                                                   
 .בשאלון טכנית בעיה בשל, גברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי לותשא 6
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2.2                           

 לבעיית סימפטום זהו .(בלימודים קשיים היו 66%-)ל הספר בית במסגרת קשיים חוו הרוב .1

מקשה על ההשתלבות הוא ו ,והריכוז הקשב הפרעת/או ו הלמידה לקויות בשל למסגרות הסתגלות

 .בתעסוקה ובהמשך לימודים

לצעירים חסמים להשתלבות בלימודים  .אין תעודה מקצועית 61%-תעודת בגרות ול אין 52%-ל .2

 אקדמיים וכן בעבודות הדורשות השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית.

  .שניהם או לומדים או עובדים 82%. לומדים 26%-ו עובדים 66% .3

 במכירות או בשירותים.. רובם עובדים בעבודות מקצועיותהרוב  .4

 בלימודים או מקצועית בהכשרה מעוניינים 56% ;עבודה ףלהחלי מעוניינים 36% העובדים בקרב .5

 . הדבר משקף עניין רב בשיפור איכות התעסוקה. יסודיים-על

  .ללמוד או לעבוד מעוניינים לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים בקרב הגדול הרוב .6

 בתחום בשירותים שימוש עשו 1%-כ .בשירותים ושימוש בסדנאות השתתפות מעט רק יש .6

השתתפו בסדנאות  2% ורק, משוחררים חיילים להכוונת והיחידה התעסוקה שירות כגון, עסוקההת

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(.  05%הכנה לעבודה )

     נ  פ     –                    . 2

/חושית/שכלית/נפשית פיזית מוגבלות בעלי: מוגבלות בעלי צעירים של קבוצות שתי זה נבחנות דוחב

הארצי הראשון -הדוח מתבסס על המחקר הכלל. בלבדלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז ובע

 על צעירים במעבר לבגרות בישראל. 

 מן הממצאים עולים מספר כיווני פעולה.

ירים המוגבלים מקבלים סיוע כלשהו במעבר לתעסוקה או להמשך ערק מעטים מן הצמן המחקר עלה ש

עים עניין בעבודה, בהמשך לימודים או בשיפור מיומנויותיהם במטרה להגיע לימודים. רבים מהם מבי

לעבודה טובה יותר. המרואיינים הדגישו את הצורך בייעוץ ובהכוונה כדי לשפר את הבנתם ואת יכולתם 

 לנצל את האפשרויות הפתוחות בפניהם ולהגיע לשירותים המתאימים.

בית הספר העל יסודי וכלה במעבר לחיים ב, החל מכאן שקיים צורך להרחיב את מגוון השירותים

בוגרים. הדבר ידרוש הרחבת הנגישות לתכניות קיימות והרחבת המסגרות המיוחדות, כולל מסגרות 

 המספקות הכשרה, ייעוץ והכוונה, מיומנויות רכות והשמה בעבודה.

רמות ההשכלה נוכח להשכלה היא רכיב חיוני לשילוב של צעירים בעלי מוגבלות בעבודה משמעותית. 

הנמוכות המדווחות במחקר זה, חשוב לעודד לימודים מקצועיים ואקדמיים. מכאן שעל מוסדות 

 את מאמציהם לשפר את הנגישות.  להגבירההשכלה וההכשרה המקצועית 
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עוד עלה מן המחקר שלרבים מן הצעירים המוגבלים כן ניתנה ההזדמנות לשרת בצבא וחלקם מדווחים 

בזמן השירות הצבאי. קבוצה נוספת השתתפה בשירות לאומי. חשוב  וכשרום משלימים והו לימודימדשל

 פניהם.ללעודד את השתלבותם בצבא ולשדרג את סוגי השירות הפתוחים 

מעבר לצרכים הלא מסופקים שהתגלו בקרב כל קבוצות בעלי המוגבלות, צורכיהם של צעירים עם 

הם ימכירים בצורכלא במיוחד. זאת משום שלעתים קרובות  לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז הוזנחו

על מנת אולם יש להשקיע עוד הרבה , א יודעים כיצד לטפל בהם. אמנם, כפי שראינו, רובם עובדיםלו

השכלתם ולשפר את איכות  את ביהרחכלו לושילאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם כדי 

  התעסוקה שלהם.

ברה ובשוק העבודה זכה לתשומת לב רבה במדיניות הממשלה בשנים שילוב של בעלי מוגבלויות בח

לבדיקת ענייני הנכים האחרונות. אבן דרך חשובה הייתה אימוץ המלצות דוח לרון )הוועדה הציבורית 

. אלה כוללים 2112נקיטת מספר צעדים חשובים מאז ידי הביא לאימוץ הדוח ( וקידום שילובם בקהילה

בקצבאות הביטוח הלאומי והקצאת תוספת משאבים ותעסוקה נתמכת  לתעסוקההגדלת התמריצים 

 בשוק הפתוח.

עדות נוספת לעניין שמעורר נושא זה היא הפעילות של ארגוני המעסיקים, כגון פורום מעסיקים 

להעסקת אנשים עם מוגבלויות שיזמו המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה והפורום 

מגזרית לקידום תעסוקתם של אנשים -הושקה השותפות הבין 2100ת. בשנת הישראלי להעסקה מגוונ

 עם מוגבלויות. 

ם נכללים כקבוצת יעד חשובה. במקביל, צעיריאמנם פעולות אלו אינן ממוקדות דווקא בצעירים, אך ה

קיימות מספר יוזמות נוספות המתמקדות בצעירים, אך הן עדיין מצומצמות ונמצאות בשלבים 

  ניסיוניים.

אנו מקווים שדוח זה ישמש משאב חשוב להרחבת הפעולות להתמודדות עם האתגר המרכזי של שילוב 

 צעירים עם מוגבלויות בעבודה ובחברה.

נטיים ומשרדי ממשלה. וואת המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה נציגים של ארגונים התנדבותיים רל

 סיוע תכניות ובניית מדיניותשל קביעת   םלתהליכימו רשונים ות בפורומים הוצגועיקריים  מצאיםמ

 . מוגבלות בעלי לצעירים

 

ובעזרת  ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלותומדלן ה'  ל' מנדלקרן מ מרכזי לסיוע הודות התבצעהמחקר 

 .תרומה מקרן גנדיר



xii 

          

 חובה נעימה היא להודות לכל מי שסייע לנו בביצוע המחקר על כל שלביו.

 .וננו להודות לצעירים הרבים שהסכימו להתראייןראשית ברצ

  .הסקר במימון הסיוע על מוגבלות עם ילדים על למחקר ברמןומדלן ה'  ל' מנדל לקרן מיוחדת תודה

אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי על שיתוף הפעולה ועל התרומה מהידע ומהניסיון המקצועי. הוועדה 

האגף  –נוך מיוחד; ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים האגף לחי –כללה נציגויות ממשרד החינוך 

לנוער, צעירים ושרותי תקון; האגף לשירותי רווחה ושיקום; האגף לשירותים אישיים וחברתיים; האגף 

 –לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והאגף למחקר תכנון והכשרה; ממשרד הבריאות 

הקרן לפיתוח  –ותים חברתיים במוסד לביטוח לאומי האגף לבריאות הנפש; מהאגף לפיתוח שיר

שירותים לילדים ובני נוער בסיכון; הקרן למפעלים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים; משירות 

מחלקת  –עמותות אשלים ותבת; מאגף כוח אדם בצה"ל  –התעסוקה; מקרן גנדיר; מג'וינט ישראל 

 מדעי ההתנהגות )ממד"ה(.  

יהודית  – מכון ברוקדייל שסייעו לאורך כל הדרך בתמיכה ועצה-ג'וינט-ינו במאיירסנודה גם לעמית

לחן צוק תמיר, תמר גולן ותמרה יהלום על ריכוז אנו מודים כן . אסף בן שוהםו נורית שטרוסברג ,קינג

 עבודת השדה. 

אתו של הדוח על התרגום וללסלי קליינמן על הב אוולין איבלתודה גם לרעיה כהן על עריכת הדוח, ל

 לדפוס.
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 מבוא

 2        : חפיפה בין האוכלוסיות 0 תרשים

 האוכלוסייה גודל אומדן: 4 פרק

 12     21-23 גילאי ב-ו א קבוצות עם הנמנים שיעור: 2 תרשים

 לתעסוקה וחסמים משאבים, דמוגרפיים-סוציו: מאפיינים 5 פרק
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 לומדים/או ו עובדים: 6 פרק

  ב ומקבוצה א מקבוצה צעירים של הלימודים וסוג הלומדים היקף: 5תרשים 
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 הסינון תהליך: נספח
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