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פתח דבר
בשנים האחרונות גוברת המגמה לעודד את שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ,ובהם
תחוםהתעסוקה.ביולי, 0008בעקבותהמלצותהוועדההציבוריתלבדיקתצורכיהנכיםבראשותהשופט
לרוןז"ל,התקבלתיקון 307בחוקהביטוחהלאומיאשרשינהאתמבנהקצבתנכותכלליתואתתנאי
הזכאותלקצבה.השינוינועדלעודדאנשיםעםמוגבלותשמסוגליםלעבוד,להשתלבבעבודהאולהגדיל
את היקף השתתפותם בשוק העבודה .יישום התיקון נכנס לתוקף באוגוסט  .0007על מנת להעריך את
השלכות התיקון בחוק על מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות ,המוסד לביטוח לאומי יזם מחקר מעקב
שביצועוהופקדבידימאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדיילבשיתוףעםהמוסדלביטוחלאומי .
הדוח הנוכחי מסכם את ממצאי השלב הראשון של המחקר ,אשר נותן תמונת מצב על השיעורים של
בעלי מוגבלויות שונות באוכלוסייה בגיל העבודה בישראל ,מאפייניהם ומצב התעסוקה שלהם לפני
שהתיקוןבחוקנכנסלתוקפו .בהמשך,יבוצעהשלבהשנישלהמחקרשבותיבדק השפעתהתיקוןבחוק
עלמצבהתעסוקהשלבעלימוגבלות. 
אנומודיםלצוותהמחקר :
דניז נאון ,נורית שטרוסברג ,אסף בן-שהם ,דפנה הרן ,רחל ארנון וענת זיו ממאיירס-ג'וינט-מכון
ברוקדייל;רבקהפריאור,אלכסנדרגאליהדוד,אופירפינטוושנטלוסרשטייןמהמוסדלביטוחהלאומי .

אנו מודים ל פרופ' אריה רימרמן מאוניברסיטת חיפה ,היועץ של מחקר זה ,אשר תרם רבות לגיבושו
וליווהאותולאורךכלשלביובהערותוהארותמועילות. 

תודתנונתונהגםלאנשיםהבאים :
צוותעבודתהשדהבמכוןברוקדייל–חןצוק-תמיר,מנהלתהיחידה,הרכזים,מרקמלקוביץ'ובןשלומי,
וכלהמראייניםאשרביצעובמסירותאתמלאכתהריאיוןהמורכבת; עובדי מכוןברוקדייל–אסףשרון
ואברהם וולדה-צדיק על היענותם בכל עת שבה עלה צורך בעזרה בתהליך עיבוד נתונים חיוניים ,נטלי
בכורעלהסיועבעיצובהדוחהסופיואווליןאיבלעלהתרגוםלאנגלית;מיהעורב-הטלמהמוסדלביטוח
לאומיעלהעריכההלשוניתשלדוחזה .

ד"רדניאלגוטליב
סמנכ"למחקרותכנון,המוסדלביטוחלאומי 





פרופ'ג'קחביב 
מנכ"למאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל 

צוות המחקר
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת
אוכלוסיות מיוחדות:

המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון:

דניז נאון

רבקה פריאור

נורית שטרוסברג

דוד אלכסנדר גאליה

אסף בן-שהם

אופיר פינטו

דפנה הרן

שנטל וסרשטיין

רחל ארנון
ענת זיו

תמצית
 .1מטרות המחקר
למחקרנקבעוכמהמטרותעיקריות :
א .לאמודאתהשיעוריםשלתחומימוגבלותשוניםבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה .
ב .ללמודעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקרבתחוםשלמשאביםלתעסוקה.
ג .לב חון את מצב התעסוקה של בעלי המוגבלות והקשר שלו למאפיינים סוציו-דמוגרפיים ולמאפייני
המוגבלות.
ד .לבחון את ההשלכות של התיקון בחוק על תעסוקה של אנשים עם מוגבלות ועל תחומים נוספים
שיכוליםלהשתנותבעקבותשינוימצבהתעסוקה(כגוןמצבכלכלי).
ה .לערוךסקירתספרותשמטרתהללמודמניסיונןשלמדינותמערביותבשילובאנשיםעםמוגבלויות
בשוקהתעסוקה.
לצורך מתן תשובות לשאלות המחקריות הוחלט לבצע מחקר מעקב על אוכלוסיית בעלי המוגבלות,
שעשויהלהיותמושפעתמהשינויבחוק,בשתינקודותזמן:מועדראשון–לפנייישוםהחוק;מועדשני–
כשלוששניםלאחריישוםהחוק.המעקבבשניהמועדיםמאפשרלבדוקאיךהשפיעהשינויבחוקעלמצב
התעסוקהשלבעלימוגבלות.בנוסף,ממצאיהמחקרבמועדהראשוןנועדולאמודאתהשיעוריםשלסוגי
המוגבלותהשוניםבאוכלוסייה.הםנועדוגםלאסוףמידעעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקר
בתחוםהתעסוקה. 
הדוחהנוכחימסכםאתממצאיהמחקרשנעשהבמועדהראשון. 

 .2שיטת המחקר
למחקר שנעשה במועד הראשון היו שני שלבים :בשלב הראשון התקיימו ראיונות סינון לאיתור בעלי
מוגבלות בקרב אוכלוסיית ישראל בגיל העבודה ,שאינם מקבלים קצבת נכות כללית .בשלב השני
התקיימוראיונותעומקעםמישאותרוכבעלימוגבלותבשלבהראשוןועםמקבליקצבתנכותכללית .

 1.2אוכלוסיית המחקר
בעלימוגבלותבגילהעבודה() 39-38בישראל,החייםבקהילה(הןמקבליקצבתנכותכלליתשלהביטוח
הלאומיוהןכאלהשאינםמקבליםקצבהזו).

 1.1מדגם
המדגם כלל שתי שכבות :מדגם מייצג של מקבלי קצבת נכות כללית –  3,600איש ,ומדגם מייצג של
אנשים בגיל העבודה שאינם מקבלים קצבת נכות כללית –  36,859איש .בקרב האחרונים ,נערך סינון
i

לצורך איתור אנשים בעלי מוגבלות .בקרב מי שזוהו בסינון כבעלי מוגבלות ,נערכה דגימה משנית של
 3,080איש .המדגם הסופי של בעלי מוגבלות לצורך ראיונות העומק כלל אם כן  0,300איש .המדגמים
שוקללו בהתאם לפרוטוקול הדגימה ובהתאם למשקל היחסי באוכלוסייה הכללית ,כדי לייצג את כלל
האנשיםבגילהעבודהבישראלואתכללהאנשיםעםמוגבלות.
מדגם נפשות
(אוכלוסייה )67-18

15,169

1,322
מקבלים
קצבת נכות

13,847
לא מקבלים
קצבת נכות

10,070
בוצע סינון

3,777
נפל סינון

7,323
ללא
מוגבלות

ביצוע סינון

2,747
בעלי
מוגבלות

תוצאות סינון

1,280

דגימה משנית

מדגם לראיונות עומק

2,602



 1.2כלי המחקר
א .שאלון סינון : שאלון קצר לזיהוי אנשים עם מוגבלות בקרב כלל האוכלוסייה .אדם מזוהה כבעל
מוגבלותאםענהבחיובעלרכיבאחדלפחותמארבעתרכיביהשאלון :
 האםישלובעייתבריאותאונכותכלשהי,פיזיתאונפשית,שנמשכתלפחותחצישנה,שמפריעה
מאודאומפריעהבתפקודהיומיומי .
 סדרת שאלות  לזיהוי אנשים עם מוגבלות תפקודית בכל אחד מהתחומים האלה :פיזי ,נפשי,
חושי (ראייה ושמיעה)  וקוגניטיבי ,בקרב האוכלוסייה הכללית .השאלות מבוססות על הנחיות
של ארגון הבריאות העולמי ( )WHO, & World Bank, 2011; WHO, 2001ושל ה - Washington
 Group()National Center for Health Statistics – Washington Group on Disability Statisticsבנוגע
לאופןשבוישלסנןאנשיםעםמוגבלותבסקריאוכלוסייהארציים.אדםמזוההכבעלמוגבלות
במידהשענהבחיובעללפחותאחדמהתחומיםהנזכרים.

ii

 שאלה על קיום של מחלה כרונית המגבילה את יכולת העבודה (מבחינת סוג העבודה ,שעות
העבודהאותקופותהעבודה).
 שאלהעלהשתתפותבמסגרותהחינוךהמיוחד.
ב .שאלון עומק לאדם עם מוגבלות:מיועדלקבלתמונתמצבמפורטתבתחומיםהאלה:
 מאפייניםסוציו-דמוגרפיים 
 מאפייניבריאותותפקוד 
 מאפייניםכלכליים
 מאפייניתעסוקה:משאביםלתעסוקה,מצבתעסוקהומוטיבציהלעבוד
 מאפייניהעבודותשלאנשיםעםמוגבלותשעובדים
 סיבות לאי תעסוקה ,צרכים בתחום התעסוקה והעזרה הדרושה לצורך שילוב בעבודה בקרב
הבלתימועסקים
 קבלתשירותישיקוםורווחה 

 1.2הליך איסוף הנתונים
הראיונותהתקיימוטלפוניתבתקופהשמיולי0007עדמארס .0030
מקורות המידע:
א .ריאיון סינון –  במקרה של זוג ,שאלוני הסינון לגבי שני בני הזוג מולאו באמצעות ריאיון עם אחד
מהם.במקרהשלאדםלאנשוי,השאלוןמולאבאמצעותריאיוןעםאותואדם. 
ב .ריאיון עומק –  מולא בריאיון טלפוני עם האדם בעל המוגבלות .כאשר לא היה אפשר לראיין את
האדםעצמו,מסיבותקוגניטיביות,בריאותיותאובשלבעיותשמיעה,המידענאסףבאמצעותריאיון
טלפוניעםקרובמשפחהשמכיראותוהיטב(ריאיון"אודות").

מספר הראיונות שבוצעו:
א .שאלוניסינון:מתוךהמדגםלראיונותסינוןבוצעובפועל010101שאלוניסינון()96% .
ב .שאלוני עומק :מתוך המדגם לראיונות עומק בוצעו בפועל  00601שאלוני עומק ( .1)34%מניתוח
ראשוני של שאלוני העומק נמצא כי ב 393-מהם לא היה אפשר לזהות את המשיב כבעל מוגבלות
בתחומים שנבדקו ,אף שבשאלון הסינון הוא זוהה כבעל מוגבלות .ייתכן שבחלק ממקרים אלה
הסיבהלכךהיתהמוגבלותזמנית.אילכך,הניתוחיםנעשועלמדגםשל 00511אנשיםעםמוגבלות.
המדגםשוקללכךשייצגאתכללאוכלוסייתהאנשיםעםמוגבלותבגילהעבודהבישראל.

1מתוךהשאלוניםשמולאו,כעשירית(389שאלונים)היושאלוני"אודות" .
iii

 .3שיעורי מוגבלות באוכלוסיית ישראל בגיל העבודה ()67-18
בהגדרתאוכלוסייתבעלימוגבלותנכללואנשיםשישלהםמוגבלותלפחותבאחדמןהתחומיםהאלה:
מוגבלות ראייה ,מוגבלות שמיעה ,מוגבלות נפשית ,מוגבלות פיזית ,ליקויי למידה/קשב וריכוז
מאובחנים ,מוגבלות קוגניטיבית .בנוסף ,נכללו אנשים שאין להם מוגבלות באף לא אחד מהתחומים
הללו,אולםישלהםמוגבלותבעבודהבגללמחלהכרונית(להלןמחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה) .

 2.2שיעורם של כלל בעלי המוגבלות
נמצאכי7.40%מהאוכלוסייהבגילהעבודה,כלומרכמיליוןאיש,הםבעלימוגבלותבתחוםאחדלפחות
מן התחומים שהוזכרו לעיל .חשוב להדגיש כי בחישוב שיעור המוגבלות נכללו גם אנשים עם מוגבלות
קלה.כמו כן,חשובלצייןכימקבליקצבתנכותכללית,שהםבעלימוגבלותקשה,מהוויםרקכחמישית
מכלל בעלי המוגבלות ( 4%מהאוכלוסייה בגיל העבודה) .שיעור המוגבלות שנמצא במחקר זה דומה
לשיעורשנמצאבסקרהחברתישלהלמ"ס(,)0007אשרבו 04.0%מדווחיםעלקיוםבעייתבריאות או
נכות  כלשהי ,פיזית או נפשית ,שנמשכת לפחות חצי שנה ,אשר "מפריעה מאוד  /מפריעה  /לא כל כך
מפריעה"בתפקודהיומיומי.

 2.1השיעורים של תחומי המוגבלות השונים
אחת התרומות החשובות של המחקר הנוכחי היא אמידת השיעורים של תחומי המוגבלות השונים
באוכלוסייהבגילהעבודהבארץ.נמצאכיכמעטלמחצית()59%מבעליהמוגבלותישיותרמתחוםאחד
של מוגבלות .הללו נספרו בכל אחד מתחומי המוגבלות הרלוונטיים 2(על כן סכום השיעורים גבוה מ-
.)05.9%להלןהשיעוריםשעלומןהמחקר :
מוגבלות פיזית

17.5%

מוגבלות נפשית

9.2%
4.2%

מוגבלות קוגניטיבית

4.2%

מוגבלות ראייה

3.7%
2.5%
2.1%

מוגבלות שמיעה
ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים
מחלה כרונית מגבילת יכולת עבודה בלבד

2חוץמתחוםמחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהשהוגדרהללאחפיפות,כאמורבמבואלפרקזה.
iv



 2.2שיעורי מוגבלות לפי מאפיינים דמוגרפיים
בנוסףלשיעורבעליהמוגבלותול שיעוריהםשלתחומיהמוגבלותהשוניםבקרבכללהאוכלוסייהבארץ
בגילהעבודה,נבדקושיעוריהמוגבלותבקרבתת-קבוצותנבחרותשלהאוכלוסייההכללית :

בקבוצות המין:
 שיעורבעליהמוגבלותבקרבגברים()04.7%גבוהקצתיותרמאשרבקרבנשים(.)06.4% 
 בקרב גברים יש שיעורים גבוהים יותר של מוגבלות שמיעה ( 5.9%לעומת  0.8%בקרב נשים) ושל
ליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים(6.0%לעומת0.0%בקרבנשים).
 עםזאת,בקרבנשיםיש שיעוריםגבוהיםיותרשלמוגבלותראייה()4.3%ושלמוגבלותקוגניטיבית
()4.0%בהשוואהלשיעוריםבקרבגברים(6.5%בכלאחדמשניהתחומים).

בקבוצות גיל שונות:
 עםהעלייהבגילחלהעלייהבשיעורבעלימוגבלות(מ 35.9%-בגילאי 65-38ל 09.0%-בגילאי,45-64
ל50.9%-בגילאי .)39-44
 העלייה בשיעורי המוגבלות עם הגיל חלה בכל תחומי המוגבלות ,חוץ מאשר בתחום ליקויי
למידה/קשב וריכוז מאובחנים ,שבו השיעור גבוהלמדי בשכבת הגיל הצעירה ( 5.0%בגילאי 65-38
לעומת3.6% בגילאיםהמבוגריםיותר).מאחרשלאסבירכישכיחותםשלליקויילמידה/בעיותקשב
וריכוז יורדת עם הגיל ,אפשר להניח שממצא זה קשור להתפתחות המודעות ,הידע וכלי האבחון
בתחוםבשניםהאחרונות,אשרהביאולהרחבתהיקףהמאובחניםבאוכלוסייההצעירה.

ביישובים יהודיים/ערביים:
 שיעורבעליהמוגבלותביישוביםערביים()07.6%גבוהיותרמאשרביישוביםיהודיים(.)00.7% 
 כך גם ברוב תחומי המוגבלות הספציפיים ,חוץ מבתחום של מחלה כרונית ובתחום של ליקויי
למידה/קשבוריכוז,שבוהעדרכליאבחוןבשפההערביתוהעדרמודעותלנושאמביאיםלתת-אומדן
שלהתופעה(,0.8%לעומת0.3%ביישוביםהיהודיים).

 .4מאפיינים של בעלי מוגבלות בגיל העבודה
לאחר הצגת שיעורם של כלל בעלי המוגבלות ושיעוריהם של תחומי המוגבלות השונים בקרב כלל
האוכלוסייה בגיל העבודה בישראל ,הדוח מתמקד באוכלוסיית בעלי המוגבלות ומתאר את מאפייניה
בתחומים האלה :(א) מאפיינים דמוגרפיים; (ב) מאפיינים שהם משאבים (או חסמים) לתעסוקה;
(ג) מאפיינים כלכליים; (ד) מאפייני תעסוקה .בחלק זה מוצגים הממצאים בעבור שלושת התחומים
הראשונים.למאפיינ יהתעסוקהמוקדשפרקנפרדבהמשך,מאחרשתחוםזההואנושאמרכזיבמחקר
שנבדקלעומק .
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המאפייניםמוצגיםלכללבעליהמוגבלותוגםלפיהמוגבלויותהשונות,מאחרשהןקשורותבמאפיינים
ובצרכיםשוניםשלאנשיםעםמוגבלות.היותשבערךמחציתמאוכלוסייהזוהםבעלימוגבלותביותר
מתחום אחד ,וקיימתחפיפה ביןהתחומים ,האוכלוסייה פולחהלתחומי מוגבלות ללא חפיפה – להלן
סוגי מוגבלות 4לשםכך,נבדקהשכיחותםשל כלהצירופיםשלתחומיהמוגבלותשהיולאנשיםבמדגם
(החלבמקריםעםתחוםמוגבלותיחיד,דרךמקריםעםמוגבלותכפולה,ועדמקריםעםשלושהתחומי
מוגבלותויותר).מהבדיקההתקבלההתפלגותזושלאוכלוסייתבעליהמוגבלות,לפיסוגמוגבלות: 
בעלי מוגבלות פיזית בלבד
בעלי מוגבלות נפשית בלבד
בעלי מוגבלות כפולה  -פיזית ונפשית
בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה
בעלי כל הצירופים האחרים





32%

39%

6%
9% 14%


כפי שאפשר לראות ,התקבלו ארבע קבוצות של סוגי מוגבלות שכיחים – שלוש של מוגבלות יחידה
(פיזית ,נפשית ,מחלה כרונית) ואחת של מוגבלות כפולה (פיזית ונפשית) .3ארבע קבוצות אלה מכסות
 33%מאוכלוסייתבעליהמוגבלות.כלהצירופיםהאחריםשלתחומיהמוגבלות,שכלאחדמהםהופיע
במדגם בשכיחות קטנה מ ,4%-מכסים את יתר  67%של אוכלוסיית בעלי המוגבלות .בהמשך יוצגו
המאפייניםשלארבעהקבוצותשלסוגיהמוגבלותהשכיחים .


 2.2מאפיינים דמוגרפיים
כלל בעלי המוגבלות:
במחקרנבדקוהמאפייניםהדמוגרפייםשלבעליהמוגבלותבגילהעבודה()39-38בהשוואהלאלהשלכלל
האוכלוסייהבארץבאותוגיל.4מהבדיקהעלוהממצאיםהעיקרייםהאלה :
 מין:ההתפלגותדומהלזושלכללהאוכלוסייה .
 גיל:בעליהמוגבלותמבוגריםלמדי–  60%מהםבקבוצתהגילהמבוגרת ()39-44לעומת 38%בכלל
האוכלוסייה,ורק03%מהםבקבוצתהגילהצעירה()65-38לעומת55%בכללהאוכלוסייה.
 מצבמשפחתי:שיעורהנשואיםבקרבםדומהלשיעורבקרבכללהאוכלוסייה(.)30%
 הרכבמשקבית :שיעורגבוה למדי מתגוררים בגפם (,35%לעומת  3%בקרבהאוכלוסייההכללית
בגיל.)5 35-00


 מגזר:שיעורהערביםגבוהקצתיותר(00%לעומת38%בקרבכללהאוכלוסייה).
3אנשיםשישלהםגםמחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהנוסףעלהמוגבלותהפיזיתאוהנפשיתנכללוגםהם 
בקבוצותאלה .
4מקור:סקרכוחאדם,0007למ"ס .
vi

לפי סוגי המוגבלות השכיחים:
מבדיקת המאפיינים הדמוגרפיים לפי הקבוצות של סוגי המוגבלות השכיחים עולה כי חוץ מהדמיון
ביניהןבהתפלגותלפימין,לכלקבוצההמאפייניםהייחודייםהאלהבהשוואהלקבוצותהאחרות: 
בעלי מוגבלות פיזית בלבד :מבוגרים למדי ( 63%בני  ;)39-44שיעור גבוה מהם נשואים ( ;)90%שיעור
הערביםבקרבםגבוה ( .)60%
בעלימוגבלותנפשיתבלבד:צעיריםלמדי( 63%בני ;)65-38שיעורנמוךמהםנשואים( ;)58%שיעורים
גבוהיםלמדימתגורריםבגפם()37%אועםההוריםללאבן/בתזוגוילדים( ;)37%שיעורהערביםנמוך
במיוחד ( .)0%עם זאת ,בבחינת  שיעור הערבים בקרב בעלי מוגבלות נפשית כולל חפיפות עם תחומי
מוגבלותאחרים,נמצאכימדוברב,37%-שיעורהקרובלשיעורהערביםבקרבכללבעליהמוגבלות. 
בעלימוגבלותכפולה– פיזיתונפשית :שיעורשכבתגילהביניים()45-64גבוה(;)43%שיעורהנשואים
נמוךמעט(;)48%שיעוריםגבוהיםלמדימתגורריםבגפם()38%אועםההוריםללאבן/בתזוגוילדים
(.)34%
בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה:צעיריםלמדי(65%בני ;)65-38שיעורהערביםבקרבםנמוך
( .)30%ייתכן שממצאים אלה קשורים לכך שבקבוצה זו נכללו רק מי שהמחלה הכרונית היא תחום
המוגבלות היחיד שלהם,בעודמישישלהםמחלהכרוניתוגםמוגבלותפיזיתאונפשיתנכללובקבוצות
האחרות .

 2.1משאבים לתעסוקה
סדרת מאפייניםהמהוויםמ שאבים(אוחסמים)לתעסוקהנבדקובמחקר:(א)רמתהשכלה;(ב)ניסיון
תעסוקה; (ג) מקבץ של משאבים נוספים :מקצוע ,ידע בסיסי בשימושי מחשב ,שליטה בשפות (עברית
ואנגלית) ,מיומנויות חיפוש עבודה 5והרגלי עבודה .6להלן הממצאים העיקריים בנוגע לשכיחותם של
משאביםאלהבקרבאוכלוסייתבעליהמוגבלות :

כלל בעלי המוגבלות:
רמתהשכלה :לבעלימוגבלותרמתהשכלהנמוכהיותרמזושלהאוכלוסייההכלליתבארץ–ל45%-אין
תעודתבגרותלעומת63% בלבדבקרבכללהאוכלוסייה;שיעורבעליהשכלהעל-תיכונית(אקדמיתולא-
אקדמית)בקרבםהוא,07%לעומת68%בכללהאוכלוסייה. 
 5הפריטים בסולם :להכין קורות חיים שבהם מפורטים ניסיונך וכישוריך; לשוחח עם חברים או מכרים כדי
למצוא משרות פנויות המתאימות לך; למלא בצורה מלאה וברורה טופס בקשה לקבלה לעבודה; לשכנע
מעסיקיםשהייתמעונייןלעבודאצלםלקבלאותךלעבודה; להסביראתהנקודותהחשובותלךביותרבמהלך
ריאיוןעבודה.הציוניםהםמ3-(לאיכולבכלל)עד4(לאקשהבכלל).הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו4על
כלהפריטים .
6הפריטים בסולם :לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים;
להגיעכליוםלעבודהאולהגיעבזמן;לצייתלהוראותשלהממונהעליך;לקבלביקורתמהממונהעליך;לבצע
עבודהבאופןעצמאיבהתאםלהוראותכתובותאושניתנותבעל-פה.הציוניםהםמ 3-(לאיכולבכלל)עד 4(לא
קשהבכלל).הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו4עלכלהפריטים .
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ניסיון בתעסוקה :רק חלק קטן ( )33%מבעלי המוגבלות לא עבדו מעולם .יתר על כן , 0/6מבעלי
המוגבלותעבדובחמשהשניםלפנימועדהריאיון(כוללבמועדהריאיון) .

משאביםנוספים :







בעל/תמקצוע– 48%
ידעבסיסיבשימושימחשב–30%
שליטהטובהבעבריתבסיסית–37%
שליטהטובהבאנגליתבסיסית–05%
בעל/תמיומנויותחיפושעבודה–64%
בעל/תהרגליעבודה–43%

לפי סוגי המוגבלות השכיחים:
בכל המשאבים לתעסוקה שנבדקו נמצא כי בעלי המוגבלות הכפולה ,פיזית ונפשית ,מצויים ברמה
הנמוכהביותר,ואילובעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהמצוייםברמההגבוההביותר.למשל,כ-
 0/6 מבעליהמוגבלותהכפולהלאהשלימובגרותמלאה,לעומתלכלהיותרמחציתבקבוצותהאחרות.
כמו כן ,כ 30%- בלבד מבעלי המוגבלות הכפולה עבדו בחמש השנים האחרונות (או במועד הריאיון),
לעומתכמעט70%מבעלימחלהכרונית. 

 2.2מאפיינים כלכליים
כלל בעלי המוגבלות:
מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות (ושל בני זוגם):
 הכנסה מעבודה :בקרב יחידים (המהווים כ 50%-מכלל בעלי המוגבלות) ,ל 48%-הכנסה מעבודה.
בקרבנשואים,ל90%-הכנסהמעבודהשללפחותאחדמבניהזוג .7
 קצבאותהביטוחהלאומי:ל07%-מבעליהמוגבלותהיחידיםול63%-מבעליהמוגבלותהנשואיםיש
הכנסה מקצבאות נכות 8שלהם (או של בני זוגם); ל 05%-מהיחידים ול 38%-מהנשואים הכנסות
מקצבאותאחרות9שהם(אובניזוגם)מקבלים.
 פנסיה(כוללפנסיהממקוםעבודהאוקרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"ל):ל 9%-בקרבהיחידיםול-
38%בקרבהנשואיםישהכנסהממקורזה. 

7באופןהבא:ל 00%-הכנסהמעבודהשלבעלהמוגבלותבלבד,ל00%-הכנסהמעבודהשלבןהזוגבלבדול60%-
הכנסהמעבודהשלשניבניהזוג .
8כולל:נכותכללית,נפגעיעבודה,נפגעיפעולותאיבה .
 9 כולל:קצבתניידות,דמיליווילעיוור,קצבתשירותיםמיוחדים/אישיים,גמלתסיעוד,הבטחתהכנסה,קצבת
זיקנהושאירים,מזונות .
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גובה ההכנסה החודשית מכל מקורות ההכנסה (כולל של בן הזוג):
רמתההכנסותהחודשיתשלבעלימוגבלות(ושלבניזוגם)נמוכהמזושלכללהאוכלוסייהבגילהעבודה
בארץ 10– ל 39%-מבעליהמוגבלותהיחידיםהכנסהחודשיתהנמוכהמ 5,000-ש"ח(לעומת 53%בקרב
כללהאוכלוסייה),ול 38%- מבעליהמוגבלותהנשואיםהכנסהחודשיתמשניבניהזוגהנמוכהמ8,000-
ש"ח(לעומת63%בקרבכללהאוכלוסייה) .

הערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי:
מכללבעליהמוגבלות,34% מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב.לשםהשוואה,
במדדמקביל,הבוחןאתשביעותהרצוןמהמצבהכלכליבקרבהאוכלוסייההכלליתבגילהמקביל,נמצא
כישיעורהמדווחיםכיהםלאכלכךמרוציםאובכלללאמרוציםממצבםהכלכלינמוךיותר– .1155%

מידת ההצלחה בכיסוי הוצאות בסיסיות של משק הבית:
מדד סובייקטיבי נוסף להערכת המצב הכלכלי הוא באיזו מידה בעל המוגבלות סבור שבמשק ביתו
מצליחים לכסותהוצאותחודשיותבסיסיותכגוןמזון,חשמלוטלפון.מכללבעליהמוגבלות,43%דיווחו
כיהםלאכלכךמצליחיםאובכלללאמצליחיםלכסותאתההוצאותהחודשיות.לשםהשוואה,בקרב
כללהאוכלוסייהבגילהמקבילהשיעורנמוךיותר– .3350%

שכיחות מצבים המעידים על מצוקה כלכלית:
מחצית מכלל בעלי המוגבלות נקלעו ,במהלך השנה שקדמה למועד הריאיון ,למצב המעיד על מצוקה
כלכליתכלשהי: 50%נאלצולוותרעלקבלתטיפולשינייםחיוניו 05%-עלקנייתתרופותמרשם.זאת,
לעומת שיעורים מקבילים של  04%ו ,30%-בהתאמה ,בקרב כלל האוכלוסייה .12כמו כן ,בגין קשיים
כלכליים, 06% מבעליהמוגבלותנאלצולוותרעלביקוראצלרופאמומחה,שיעורזההנתקלובהגבלות
על חשבון הבנק או על שימוש בכרטיס האשראי ,ו 39%-נקלעו למצב של ניתוק הטלפון או החשמל
בביתם.

לפי סוגי המוגבלות השכיחים:
על פי כל המדדים –  בעלי המוגבלות הכפולה הם במצב הכלכלי הגרוע ביותר בהשוואה לקבוצות
האחרות,ובעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודההםבמצבהטובביותר.

מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות (ושל בני זוגם):
בעלימוגבלותכפולה: 
 בקבוצה זו מצויים השיעורים הנמוכים ביותר של הכנסה מעבודה –  53%בקרב היחידים ו30%-
בקרבהנשואים(מעבודהשלהםאושלבןזוגם).

10מקור:סקרהכנסות,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-38
11מקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
12מקור:סקרחברתי,0009למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
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 לשיעוריםגבוהיםמהםהכנסותמקצבאותהביטוחהלאומי(בקרבהיחידים:ל 69%-מקצבתנכות
כלשהיול 03%-מקצבאותאחרות;בקרבהנשואים:ל 50%-מקצבתנכותכלשהיול 09%-מקצבאות
אחרות,המשולמותלהםאולבניזוגם).
 לשיעורלאמבוטלמהנשואיםשבהםישהכנסהמפנסיהשלהםאושלבניזוגם(.)00%
בעלימוגבלותנפשית:
 ל 33%-מהיחידים יש הכנסה מעבודתם ,ול 86%-מהנשואים יש הכנסה מעבודה שלהם (או של בן
זוגם) .חשוב לציין כי השיעור הגבוה  של הכנסה מעבודה בקרב הנשואים נובע ,באופן בולט לעומת
קבוצותאחרות,משיעורגבוהשלבעליהכנסהמעבודתבןזוגבלבד. 
 לשיעורניכרישהכנסותמקצבאותהביטוחהלאומיהמשולמותלהםאולבניהזוג(בקרבהיחידים:
ל 50%-מקצבת נכות כלשהי ול 38%-מקצבאות אחרות; בקרב הנשואים :ל 50%-מקצבת נכות
כלשהיול05%-מקצבאותאחרות).
בעלימוגבלותפיזית:
 ל33%-מהיחידיםול93%-מהנשואיםישהכנסהמעבודהשלהם(אושלבןזוגם). 
 שיעורמקבליקצבאותנכותשלביטוחלאומיבקרבבעלימוגבלותפיזית( 33%בקרביחידיםו08%-
בקרבהנשואים)נמוךיותרבהשוואהלשיעורבקרבבעלימוגבלותנפשית. 
 יחסית לקבוצות אחרות ,שיעור לא מבוטל מהנשואים הם בעלי הכנסה מפנסיה שלהם או של בני
זוגם(,)00%ככלהנראהמשוםשבעלימוגבלותפיזיתהםמבוגריםלמדי. 
בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה:
 לרובםהכנסהמעבודה,הןבקרבהיחידים()87%והןבקרבהנשואים(.)80%
 בהתאמה ,לשיעור נמוך בקרבם הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי (בקרב היחידים , 3%מקבלים
קצבתנכותכלשהיו 35%-מקבליםקצבאותאחרות; בקרבהנשואים,ל 33%-הכנסהמקצבתנכות
כלשהיול30%-מקצבאותאחרות,המשולמותלהםאולבניזוגם). 

גובה ההכנסה החודשית מכל מקורות ההכנסה (כולל של בן הזוג):
לבעלי מוגבלות כפולה הכנסות ברמה הנמוכה ביותר ,ולבעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה
הכנסותברמההגבוההביותר.לדוגמה,בקרבבעליהמוגבלותהכפולה,88%מהיחידיםהםבעליהכנסה
חודשית של עד  5,000ש"ח בלבד (לעומת  55%בקרב בעלי מחלה כרונית) ,ו 88%-מהנשואים הם בעלי
הכנסהחודשיתשלעד 8,000ש"חבלבד(לעומת.)56%כמובעליהמוגבלותהכפולה,גםבעלימוגבלות
נפשיתבלבדנמצאובשכיחותגבוההברמותהנמוכותשלההכנסההחודשית,בעיקרהיחידיםשבהם(ל-
76%מהםהכנסותעד5,000ש"ח). 

x

מדדים נוספים של מצב כלכלי:
בהתאם למגמה שנראתה עד כה ,גם על פי הערכה סובייקטיבית ,נמצא כי מצבם הכלכלי של בעלי
המוגבלותהכפולההואהגרועביותרושלבעלימחלהכרוניתהמגבילה יכולתעבודההואהטובביותר:
 80%מהראשונים לעומת  53%מהאחרונים העריכו את מצבם הכלכלי כלא טוב .דפוס דומה התקבל
בנוגע להערכתההצלחהבכיסויההוצאותהחודשיותשלמשקהבית ובנוגעלשכיחות מצביםהמעידים
עלמצוקהכלכלית.

 .5תעסוקת בעלי מוגבלות
נושא מרכזי במחקר היה בדיקת מאפייני התעסוקה של בעלי מוגבלות .להלן מוצגים הממצאים
העיקרייםבתחוםזה.

 1.2מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות
לצורךתיאורמצבהתעסוקהשלבעלימוגבלות,הוגדרושלושקטגוריות :
 עובד במועדהריאיון
 אינועובדאךבעלמוטיבציהלעבוד(צייןכיהואמחפשעבודהבפועלבארבעת השבועותהאחרונים,
אומתכווןלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרובים,אומעונייןלעבוד)
 אינועובדואינובעלמוטיבציהלעבוד
מצב התעסוקה מוצג להלן לכלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות ,בפילוח לפי קבלת קצבת נכות כללית
ובפילוחלפיהקבוצותשלסוגיהמוגבלות :
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בעלי כל צירופי המוגבלות האחרים

47
50

40

אינו עובד ואינו בעל מוטיבציה לעבוד

30

20

0

10
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עובד

כלל בעלי המוגבלות:

שיעור המועסקים:
נמצאכי 40%מבעליהמוגבלותבגילהעבודהמועסקים.שיעורזהדומהלשיעורעלפיהסקרהחברתי
( )0007של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –  .1346%זאת ,לעומת שיעור תעסוקה גבוה יותר בקרב
אוכלוסייתישראלללאמוגבלות,שהוא,90%עלפיהסקרהחברתי. 

שיעור הבלתי מועסקים שהם בעלי מוטיבציה לעבוד:
מתוךכללבעליהמוגבלות,00%אינםמועסקיםאךמדווחיםעלמוטיבציהלעבוד(קבוצהזומהווה55%
מהבלתי מועסקים) .מדובר באוכלוסיית יעד פוטנציאלית לשילוב בתעסוקה של יותר מ 000,000-בעלי
מוגבלותבגילהעבודהבישראל. 

מקבלי קצבת נכות כללית:
קבוצהזומהווהכחמישיתמכללבעליהמוגבלות,כלומרכ000,000-איש.קצבתהנכותהכלליתמשולמת
למי שכושר עבודתם הצטמצם או אבד כתוצאה מהמוגבלות .בהתאם לכך ,שיעור התעסוקה בקרבם
נמוך ( ,)00%וכולל חלק ניכר שמועסקים בעבודה נתמכת או מוגנת .עם זאת , 08%ממקבלי הקצבה
(המהווים 63% מהבלתימועסקיםשבהם)מדווחיםעלמוטיבציהלעבוד.דפוסזהמראה עלפוטנציאל
תעסוקה שטרם מוצה בקרב מקבלי קצבת נכות כללית – מדובר ב 40,000-איש לפחות שאינם עובדים
וישלהםמוטיבציהלעבוד. 
לפי סוגי המוגבלות:
מבדיקת מצב התעסוקה בקבוצות סוגי המוגבלות עולה כי הן שונות זו מזו .להלן יוצגו ,לכל קבוצה,
שיעורהמועסקיםושיעורהאנשיםשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.

בעלי מוגבלות פיזית בלבד:
בקבוצהזו,שבה 60%מכללבעליהמוגבלות,שיעורהתעסוקההוא.45%בצדזה,רק 39%(המהווים
 69%מהבלתי מועסקים) הם בעלי מוטיבציה לעבוד .הדפוס המתקבל כאן מראה על מיצוי יחסי של
פוטנציאלהתעסוקה.עםזאת,בגללגודלהקבוצה,מדוברלפחותב 40,000-בעלימוגבלותפיזיתשאינם
עובדיםאךישלהםמוטיבציהלעבוד .

בעלי מוגבלות נפשית בלבד:
בקבוצהזו,שבה 3%מכללבעליהמוגבלות,שיעורהתעסוקההוא 53%בלבד,למרותרמתהמשאבים
הגבוההלמדיהמאפיינתאותה.מצדאחר,שיעורגבוהלמדימבעלימוגבלותנפשיתהםבעלימוטיבציה
לעבוד–  64%(המהווים 34%מהבלתימועסקים).הדפוסהמתקבלכאן,שלשיעורתעסוקהנמוךבצד
שיעורגבוהשלבלתימועסקיםבעלימוטיבציהלעבוד,מראהעלאימיצוייחסישלפוטנציאלהתעסוקה.
ייתכן כי דפוס ייחודי זהקשור לאופי ין האפיזודישל בעיות נפשיות ,המקשה על יצירת רצף תעסוקה,
כמו גם לסטיגמה שלילית הקיימת בקרב מעסיקים בנוגע ליכולתם של בעלי מוגבלות נפשית להשתלב
 13השיעור מתייחס לבני  35-00שדיווחו על בעיה פיזית או בריאותית שנמשכת שישה חודשים או יותר ,אשר
מפריעה מאוד ,מפריעה ,או לא כל כך מפריעה בפעולות יומיומיות .אם מתייחסים רק לבעלי מוגבלות
שבעייתםמפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי,שיעורהתעסוקה,עלפיהסקרהחברתי,הוא .58%
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במקוםהעבודה.מאחרשבעלימוגבלותנפשיתמהוויםקבוצהקטנהלמדיבקרבכללבעליהמוגבלות,
מדוברבכ00,000-בעלימוגבלותמסוגזהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד. 

בעלי מוגבלות כפולה – פיזית ונפשית:
בקבוצהזו,שבה 35%מכללבעליהמוגבלות,שיעורהעובדיםהואהנמוךביותר– .68%עםזאת,60%
(המהווים  40% מהבלתי מועסקים) הם בעלי מוטיבציה לעבוד ,כך שמדובר לפחות ב 50,000-בעלי
מוגבלותכפולהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד .

בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה:
בקבוצהזו,שבה 7% מכללבעליהמוגבלות,שיעורהתעסוקההואגבוהודומהלשיעורבאוכלוסייהללא
מוגבלות–.96%בנוסף,34%(המהווים44%מהבלתימועסקים)הםבעלימוטיבציהלעבוד.מאחרשזו
קבוצהקטנהלמדי,ושיעורגבוהמתוכהעובדים,מדוברבכ 30,000-בעלימחלהכרוניתשאינםעובדים
וישלהםמוטיבציהלעבוד. 

בעלי סוגי מוגבלות אחרים:
בקבוצההכוללתאתכלהצירופיםהאחריםשלתחומיהמוגבלותשזוהובמדגם,שבהכ50%-מכללבעלי
המוגבלות,שיעורהתעסוקההוא.59%שיעורבעליהמוטיבציהלעבודבקבוצהזוהוא 00%(המהווים
68% מהבלתימועסקים).מאחרשזוקבוצהגדולה,מדוברבכ80,000-אישבעלימוגבלויותשונותשאינם
עובדיםוהםבעלימוטיבציהלעבוד .


 1.1מאפיינים של בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית
עניןמיוחדהיהבבדיקתמאפייניהםשלבעלימוגבלותשאינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית
(להלן קבוצת העניין) ,המהווים כשליש מכלל בעלי המוגבלות – במה הם נבדלים ,מצד אחד ,מבעלי
מוגבלותשעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית ,ומצדאחר,מבעלימוגבלותהמקבליםקצבהזו.
בייחוד היה חשוב ללמוד מהם מקורות ההכנסה של בעלי מוגבלות בקבוצת העניין ,היות שאין להם
הכנסהמעבודהשלהםאומקצבתנכותכלליתהמשולמתלהם.עלכן,בחלקזהייבחנומאפייניהם של
בעליהמוגבלות,בפילוחלפישלושתתהקבוצותהאלה :
מקבלי קצבת נכות כללית
אינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית
עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית

19%
46%
35%



מאפיינים דמוגרפיים:
קבוצתהענייןמאופיינתבשיעוריםגבוהיםשלכלאחתמהקבוצותהדמוגרפיותהאלה :
 נשים(,30%לעומת50%בקרבהעובדיםו59%-בקרבמקבליקצבה) 
 מבוגריםבני39-44(כ,50%-לעומת04%בקרבהעובדיםו64%-בקרבמקבליקצבה)
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 נשואים (כ ,90%-לעומת  30%בקרב העובדים ו 40%-בקרב מקבלי קצבה) ,שיעור שאף עולה על
השיעורבקרבכללהאוכלוסייהבגילהעבודהבארץ(.)30%ממצאזהיכוללענותבחלקועלהשאלה
מהםמקורותההכנסהשלהשייכיםלקבוצהזו(ראובהמשך).
 ערבים(,60%לעומתפחותמ00%-בקבוצותהאחרות)

מאפייני המוגבלות:
בעלי מוגבלות בקבוצת העניין מאופיינים בנכות חמורה פחות בהשוואה למקבלי קצבת נכות כללית.
אפשרלראותזאתבממצאיםהאלה:
מספרתחומיהמוגבלות :יחסיתלמקבליה קצבה,בקבוצתהענייןיששיעורנמוךיותרשלאנשיםבעלי
כמהתחומימוגבלות(,40%לעומת90%בקרבמקבליהקצבה). 
סוג המוגבלות :כפי שעולה מממצאי המחקר ,מוגבלות נפשית קשורה לקשיים בהשתלבות בתעסוקה
יותרמאשרמוגבלויותאחרות.גםנתוניהביטוחהלאומי,לפיהםכשלישממקבליקצבתנכותכלליתהם
בעליסעיףעיקרינפשי,14מעידיםעלכך.ואמנם,בקבוצתהענייןישפחותבעלי מוגבלותנפשיתמאשר
בקרבמקבליהקצבה(מוגבלותיחידה–,3%לעומת33%בקרבמקבליהקצבה;מוגבלותכפולה,נפשית
ופיזית–33%לעומת.)00% 

משאבים לתעסוקה:
אףשבעלימוגבלותבקבוצתהענייןמאופייניםבנכותחמורהפחותמאשרמקבליהקצבה,נמצאכיבשתי
הקבוצותיששכיחותגבוההלמדישלבעלימוגבלותעםחסמיםלתעסוקה :
רמת השכלה :רק כשליש מ כל אחת משתי הקבוצות ,קבוצת העניין וקבוצת מקבלי הקצבה ,הם בעלי
בגרותמלאה,לעומתיותרממחציתבקבוצתהעובדים;רקקצתיותרמעשיריתבשתיהקבוצותהםבעלי
השכלהאקדמית,לעומתכרבעבקבוצתהעובדים. 
ניסיוןתעסוקה :בעלימוגבלותבשתיהקבוצותרחוקיםלמדימשוקהעבודה–  49%בקבוצתהענייןו-
34%בקרבמקבליהקצבהלאעבדובחמשהשניםהאחרונות(אולאעבדומעולם). 

משאביםנוספים: 
 בכל אחת משתי הקבוצות ,קבוצת העניין וקבוצת מקבלי הקצבה ,פחות ממחצית רכשו מקצוע,
לעומתכמעט6/5בקבוצתהעובדים.
 לפחותממחציתבכלאחתמשתיהקבוצותידעבסיסיבמחשב,לעומתיותרמ6/5-בקבוצתהעובדים.
 פחותמ 0/6- בכלאחתמשתיהקבוצותהםבעליידעברמהטובהבעבריתבסיסית,לעומתיותר מ-
 6/5בקבוצתהעובדים.כמוכן,פחותמ 3/4-בכלקבוצההםבעליידעברמהטובהבאנגליתבסיסית,
לעומתכ3/6-בקבוצתהעובדים.

14מקור:סקירהשנתית,0007המוסדלביטוחלאומי,מינהלהמחקרוהתכנון .
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 כרבע בלבד בכל אחת משתי הקבוצות הם בעלי מיומנויות חיפוש עבודה ,לעומת קרוב למחצית
בקבוצתהעובדים.
 בשונה מהדפוס שנראה עד כה ,בקבוצת העניין שיעור בעלי הרגלי עבודה דומה לשיעור בקרב
העובדים(יותרממחציתם),והואגבוהמהשיעורבקרבמקבליקצבה(כשליש).
מאוסף הממצאים הללו עולה מסקנה חשובה בנוגע לקבוצת העניין :הקבוצה מאופיינת מצד אחד
במוגבלותפחותחמורה,אשראינהמזכהבקצבתנכותכללית,ומצדאחר,בחסמיםשלממשלתעסוקה.
דפוסזה,והעובדהכימדוברבקבוצהגדולהבקרבבעליהמוגבלות(כ 640,000-איש,מהםכ 300,000-עד
גיל,)50מצביעיםעליהכעלקבוצתיעדחשובהלשילובבתעסוקה.זאת,באמצעותפיתוחההוןהאנושי
ושיפורהמשאביםלתעסוקה,בעיקרשלהצעיריםשבקבוצה .

מאפיינים כלכליים:
מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות (ושל בני זוגם):
חשוב היה לבחון מהם מקורות ההכנסה של בעלי מוגבלות בקבוצת העניין ,מאחר שהם אינם עובדים
ואינםמקבליםקצבתנכותכללית :
 עבודה :מאחר ששיעור הנשואים בקבוצה זו גבוה למדי ( ,)90%לחלק ניכר יש הכנסה מעבודה של
בן/בתהזוג(כ50%-מקרבהנשואים).
 פנסיה :מאחר שזו קבוצה מבוגרת למדי (כ 50%-בני  ,)39-44לחלק ניכר מהם ,בעיקר בקרב
הנשואים,ישהכנסהמפנסיה(8%מהיחידיםו04%-מהנשואים).
 קצבאות נכות של הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה/איבה או קצבת נכות כללית לבן הזוג) :לחלקם,
בעיקרהנשואים,הכנסהממקורזה(33%מהיחידיםו05%-מהנשואים).
 קצבאות אחרות של הביטוח הלאומי :בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות ,לשיעור גבוה ,בעיקר
בקרב היחידים ,הכנסה מקצבאות אחרות של הביטוח הלאומי שהם (או בני זוגם) מקבלים (55%
מהיחידיםו08%-מהנשואים).

גובה ההכנסה החודשית של בעלי המוגבלות (ושל בני זוגם):
בקבוצת העניין ,רמת ההכנסה החודשית דומה לזו של מקבלי הקצבה ,וכצפוי נמוכה מזו של קבוצת
העובדים.לדוגמה,השיעוריםשליחידיםבעליהכנסהחודשיתעד5,000ש"חהם89%בקבוצתהענייןו-
 85%בקרב מקבלי הקצבה ,לעומת  57%בלבד בקרב העובדים .בדומה ,השיעורים של נשואים בעלי
הכנסהחודשיתעד8,000ש"חהם  88%בקבוצתהענייןו 84%-בקרבמקבליהקצבה,לעומת 59%בלבד
בקרבהעובדים .

מדדים נוספים למצב כלכלי:
גםבמדדים נוספיםשנבדקוהתקבלהמגמהדומה:יחסיתלשיעוריםבקבוצתהעובדים,בקבוצתהעניין
ובקרבמקבליקצבהנמצאושיעוריםגבוהיםיותרשלבעלימוגבלותשהעריכואתמצבםהכלכליכגרוע,
שציינו כי אינם מצליחים  לכסות הוצאות בסיסיות של משק הבית ,ושדיווחו כי נקלעו במהלך השנה
האחרונהלמצבהמעידעלמצוקהכלכליתכלשהי. 
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 1.2בעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית :מאפייני תעסוקה
מכללבעליהמוגבלות,53% מועסקיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית.מענייןהיהלבחוןאתמאפייני
התעסוקה של קבוצה זו ,ולהשוות אותם ,במידת האפשר ,למאפיינים של כלל האוכלוסייה העובדת
בארץ.מבדיקהזועלוהממצאיםהאלה :
 בדומהלכללהאוכלוסייההעובדתבארץ,15רובם()88%עובדיםכשכירים.
 בדומהלכללהאוכלוסייההעובדתבארץ,34כ94%-עובדיםבמשרהמלאה.
 שכרםהחודשיהממוצעשלבעליהמוגבלותהוא 4,640ש"ח ,שכרהנמוךמזהשלכללהאוכלוסייה
העובדתבארץ–9,300ש"ח(נתוניםשלשנת0007שבהנערכוהראיונות).16
 שיעורהמרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי()99%נמוךקצתיותרמהשיעורהמקביל
בקרבכללהאוכלוסייההעובדתבארץ(.17)89%
 מבדיקה שנעשתה בנוגע ל שביעות רצון מהיבטים ספציפיים של העבודה עלה כי שיעורים גבוהים
למדי שבעי רצון מיחסם של עמיתיהם לעבודה ( )84%ושל הממונים ( ,)90%כמו גם מסוג העבודה
שלהם ( .)96%לעומת זאת ,שיעורים נמוכים למדי שבעי רצון מהיבטים הקשורים לתמורה שהם
מקבליםמהעבודה–הכנסה,תנאיםסוציאלייםוהטבות(כ54%-בכלאחדמהיבטיםאלה)וסיכויים
להתקדמות(כ.)50%-
 רובם(כ)70%-דיווחוכיאיןבכוונתםלהפסיקלעבודבשלושתהחודשיםהקרובים .
כבר ראינו כי בעלי מוגבלות נפשית (הן כמוגבלות יחידה והן בצירוף עם מוגבלות פיזית) מועסקים
בשיעור נמוך למדי .מתוך הממצאים שלהלן אפשר לראות כי גם כשהם מועסקים הם מצויים במצב
בעייתייחסיתלמועסקיםבקבוצותהאחרותשלסוגיהמוגבלות :
 שיעור העובדים במשרה מלאה מתוך כלל העובדים :נמוך יחסית ,הן בקרב בעלי מוגבלות נפשית
בלבדוהןבקרבבעליהמוגבלותהכפולה(כמחציתבכלאחתמשתיקבוצותאלה,לעומתכ6/5-בקרב
בעלימוגבלותפיזיתבלבדובקרבבעלימחלהכרונית).
 שכר חודשי ממוצע בקרב העובדים : בהתאם לשיעור העובדים במשרה חלקית ,גם השכר החודשי
הממוצע נמוך יחסית בשתי קבוצות המוגבלות הכוללות מרכיב נפשי (פחות מ 5,000-ש"ח ,לעומת
יותרמ4,000-ש"חבקבוצותהאחרות).
 שביעותרצוןמהיבטיםשוניםבעבודה :באופןבולט,רביםמבעלימוגבלותנפשיתמדווחיםעלחוסר
שביעותרצוןבאשרליכולתםלנצלבעבודהאתהידעוהכישוריםשלהם(כ,0/6-לעומתפחותמ3/6-
בקבוצותהאחרות).

15מקור:סקרכוחאדם,0007למ"ס .
16מקור:סקרהכנסות,0007למ"ס(טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .)35-38
17מקור:סקרחברתי,0007למ"ס(טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .)35-00
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 1.2בעלי מוגבלות שאינם עובדים :סיבות לאי תעסוקה
כאמור,מכללבעליהמוגבלות(כוללמקבליקצבתנכותכלליתושאינםמקבליםקצבהזו)–  40%אינם
מועסקים.מבדיקתהסיבותלאי תעסוקהבקבוצהזועולהכיבנוסףלמוגבלותעצמה,שצוינהעלידיכ-
 30%מהם, 38%ציינואיהתאמהשלמקומותהעבודה(מבחינתאזורמגורים,שעותעבודה,עניין,שכר
או מקצוע) ,ו 36%-ציינו טיפול בילדים קטנים/בבן משפחה אחר/במשק הבית .סיבות נוספות כמו גיל
מבוגר,העדרמשאביםמספקים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)ולימודיםצוינובשיעוריםקטניםיותר .
המוגבלותצוינהכסיבהלאיתעסוקהבע יקרבקרבבעלימוגבלותפיזית,הןכאשרזוהמוגבלותהיחידה
(,)45%ובייחוד כשהיאבאהבצירוףעםמוגבלותנפשית(.)93%לעומתזאת,בעלימוגבלותנפשיתבלבד
ובעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת  עבודה ציינו סיבה זו בשיעורים נמוכים יותר (כשליש בלבד בכל
קבוצה),וייחסומשקלגדוללמדי לאיהתאמתמקוםהעבודה( 55%ו,65%-בהתאמה).ממצאזהמציע
כיטיפולבהתאמהוהנגשהשל  מקומותהעבודהעשוילקדםשילובבתעסוקה,בעיקרכשמדוברבבלתי
מועסקים המוגבליםבתחוםהנפשיבלבדאושמוגבלותםבעבודהנובעתממחלהכרונית. 

 1.1בעלי מוגבלות שאינם עובדים ויש להם מוטיבציה לעבוד :צורכי עזרה
כפישהוזכרלעיל ,קבוצהגדולה,שבה יותר מ 000,000-בעלימוגבלות,אינםעובדיםוישלהםמוטיבציה
לעבוד(כולללפחות 40,000מקבליקצבתנכותכללית).מתוךבעליהמוגבלותבקבוצהזו, 49%ציינוכי
הםזקוקיםלעזרהכלשהיכדי להשתלבבשוקהתעסוקה.הצרכיםהעיקרייםשצוינוהםהכוונהוייעוץ
מקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימהועזרהבמציאתעבודה(כלאחדמשניהצרכיםצויןעלידיכ60%-
מבעליהמוגבלותשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד).צרכיםאחרים–לימודמיומנויותבסיסיות
(מחשב ,אנגלית ,מתמטיקה) , התאמות במקום העבודה ,סידור והשגחה לילדים ותחבורה למקום
העבודה–צוינובשכיחותנמוכהיותר(30%לכלהיותרלכלצורך). 
מקרבבעליהמוגבלותשאינםמועסקיםוישלהםמוטיבציהלעבוד,מקבליקצבהזקוקיםלעזרהבשיעור
גבוה יותר ממי שאינם מקבלים קצבה ( 34%לעומת  ,45%בהתאמה) .ההבדל בין שתי הקבוצות בולט
במיוחד בסוגי העזרה האלה :עזרה במציאת עבודה ( 68%בקרב מקבלי הקצבה לעומת  07%בקרב מי
שאינםמקבליםקצבה),התאמותבמקוםהעבודה(38%לעומת,3%בהתאמה)ותחבורהלמקוםהעבודה
(33%לעומת,4%בהתאמה) .

 1.5הקשר בין מצב התעסוקה לבין מאפיינים שונים של בעלי המוגבלות
ניתוחדו-משתניהראהכישיעורהתעסוקהנמוךיותרבקרבהקבוצותהאלה :







נשים()50%לעומתגברים()48%
נשואים()58%לעומתיחידים( )46%
בני39-44()68%לעומתצעיריםיותר( )43%
ערבים()63%לעומתיהודים()45% 
מישאיןלותעודתבגרות()53%לעומתמישישלו( )30%
מישמתגורריםביישוביםבעלידירוגחברתי-כלכלינמוך()67%לעומתבינוניאוגבוה()46%
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השוואה לשיעורי התעסוקה לפי מאפיינים אלה בכלל האוכלוסייה בגיל העבודה 18מראה על מגמות
דומות לאלה שהתקבלו בקרב בעלי המוגבלות .זאת ,למעט  שיעור התעסוקה לפי מצב משפחתי ,אשר
בכלל האוכלוסייה הוא גבוה יותר בקרב נשואים מאשר בקרב יחידים .ייתכן שהבדל זה נובע מכך
שאנשים נשואים שיש להם מוגבלות נוטים להיסמך על הכנסה מעבודת בן זוג כמקור פרנסה ,יותר
מאשראנשיםנשואיםבאוכלוסייההכללית. 
כדי לבדוק את ההשפעה העצמאית של כל מאפיין (מנוכה מהשפעת המאפיינים האחרים) על סיכוי
התעסוקה של בעלי מוגבלות ,בוצע ניתוח רב-משתני (רגרסיה לוגיסטית) ,שבו המשתנה המנובא מציין
האםהאדםעובדאואינועובדבמועדהריאיון.המנבאיםשנבחנוהיומאפייניםסוציו-דמוגרפייםוסוגי
המוגבלות .
חשוב להבהיר שבמונח סיכוי ( )oddהכוונה היא ליחס בין ההסתברות ( )probabilityשאירוע מסוים
יתרחשלביןההסתברותשאותואירועלאיתרחש.לפיכך,סיכוי התעסוקה משמעוההסתברותשאדם
יהיה מועסק ביחס להסתברות שלא יהיה מועסק .ממצאי הניתוח הרב-משתני מנוסחים באופן יחסי,
כאשר בדרך כלל קטגוריית ההתייחסות ( )reference categoryמייצגת את הקבוצה החזקה בהיבט
הרלוונטי .כך למשל ,בהיבט המין ,נציין מהו הסיכוי שאישה בעלת מוגבלות תהיה מועסקת לעומת
הסיכוישגברבעלמוגבלותיהיהמועסק .


18סקרכוחאדם,0007למ"ס .
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להלןתוצאותהניתוח: 
מין 
סיכוי התעסוקה של אישה בעלת מוגבלות הוא  0.54לעומת הסיכוי של גבר בעל
מוגבלות .
מגזר 
סיכויהתעסוקהשלערבי בעלמוגבלותהוא 0.45לעומתהסיכוישליהודי בעל
מוגבלות .
הימצאות שני החסמים של מין ומגזר ביחד מורידה את סיכוי התעסוקה מעבר
מין Xמגזר 
להשפעהשלכלאחדמהחסמיםבנפרד–הסיכוישאישה ערבייהבעלתמוגבלות
תהיהמועסקתהוא0.09בלבדלעומתהסיכוישלגבר יהודי בעלמוגבלות .
מצבמשפחתי סיכוי התעסוקה של אדם בעל מוגבלות איננו מושפע באופן מובהק ממצבו
המשפחתי. 
(נשויאויחיד) 
מיןXמצבמשפחתי  לעומתגבר נשוי בעלמוגבלות,סיכויהתעסוקהשלאישהיחידהבעלתמוגבלות
הוא  ,0.96בדומה לסיכוי של גבר יחיד בעל מוגבלות ( .)0.95אולם ,סיכוי
התעסוקהשל אישה נשואה בעלתמוגבלות יורדל.0.54-ייתכןשדפוס ממצאים
זה קשור לכך שאישה בעלת מוגבלות שאיננה נשואה צריכה לעבוד כדי לפרנס
אתעצמה,בעודאישהנשואהבעלתמוגבלותיכולהלהיסמךעלהכנסתבןזוגה. 
סיכוי התעסוקה של אדם בעל מוגבלות איננו מושפע באופן מובהק מעובדת
היותהורהלילדים
היותוהורהלילדיםעדגיל.38 
עדגיל 38
היות הורה לילדים עד גיל  38אינו משפיע על סיכוי התעסוקה של גבר בעל
מין Xהיותהורה
מוגבלות,אךמשפיעעלסיכויהתעסוקהשלאישה בעלתמוגבלות,באופןהזה:
לילדיםעדגיל38 
בהשוואהלסיכויהתעסוקהשלאישה ללא ילדים עד גיל ,01סיכויהתעסוקה
של אישה עם ילדים בני  01-6נמוך רק במקצת ( .)0.88לעומת זאת ,סיכוי
התעסוקהשלאישה עם ילדים בני 5-1הואהרבהיותרנמוך( .)0.66
השכלה 
לעומתבעלמוגבלותעםהשכלהאקדמית,סיכויהתעסוקהשלבעלמוגבלותעם
בגרות בלבד (ללא השכלה אקדמית) הוא  ;0.40בהעדר תעודת בגרות ,הסיכוי
יורדל .0.63-
סיכוי התעסוקה עולה בגיל הביניים בהשוואה לגילים הצעירים ויורד בגילים
גילושלבעל
המבוגרים .כך למשל ,לעומת סיכוי התעסוקה שלבני  ,50סיכוי התעסוקהשל
המוגבלות 
בני00הוא,0.03וסיכויהתעסוקהשלבני30הוא .0.65
דירוגחברתי-כלכלי לא נמצא הבדל מובהק ביןסיכוי התעסוקה של בעל מוגבלות המתגורר ביישוב
שליישובהמגורים  בדירוג חברתי-כלכלי נמוך (אשכולות  )6-3או בינוני (אשכולות  )3-5לבין סיכוי
התעסוקה של בעל מוגבלות המתגורר ביישוב בדירוג חברתי-כלכלי גבוה
(אשכולות.)7-9 
סוגהמוגבלות 
סיכוי התעסוקה של אדם בעל מוגבלות נפשית – אם כמוגבלות יחידה ואם
בצירוף עם מוגבלות פיזית – הוא כ 0.60-בלבד לעומת הסיכוי של אדם בעל
מחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה .
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 .6סיכום
המחקרהנוכחימראהכיבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה(,)39-38שיעורהאנשיםעםמוגבלותכלשהי
הוא. 05.9%מדוברבכמיליוןאיששישלהםמוגבלותחמורה,בינוניתאוקלה. 
המחקר מספק ,לראשונה בישראל ,אומדן לשכיחותם של תחומי מוגבלות שונים באוכלוסייה בגיל
העבודה :המוגבלות השכיחה ביותר היא מוגבלות פיזית ( )39%ואחריה מוגבלות נפשית ( .)7%תחומי
מוגבלות נוספים ,ששכיחותם קטנה יותר ( 5%ופחות) ,הם (בשכיחות יורדת) :מוגבלות קוגניטיבית,
מוגבלות ראייה ,מוגבלות שמיעה וליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים .בערך למחצית מבעלי
המוגבלות יש יותר מתחום מוגבלות אחד .בנוסף,בחישוב שיעור המוגבלותנכללה קבוצה קטנה למדי
()0%שלאנשיםשאיןלהםמוגבלותבאףלאאחדמהתחומיםהללו,אךישלהםמחלהכרוניתשמגבילה
אתיכולתהעבודה(מבחינתסוג,שעותותקופתהעבודה). 
במחקרנמצאכימתוךכללבעליהמוגבלותבגילהעבודה,40%מועסקים,לעומת90%בקרבאוכלוסיית
ישראל ללא מוגבלות בגילים המדוברים (על פי הסקר החברתי  ,0007למ"ס) .על סדר היום הציבורי
עומדת הסוגיה איך אפשר לקדם שילוב בשוק העבודה של אותם בעלי מוגבלות שאינם מועסקים,
הכוללים,עלפיהמחקרהנוכחי , כחצימיליוןאיש.בהקשרזהחשובלהדגישכיהמחקרמראהשלחלק
גדול מהבלתי מועסקים – קרוב למחצית מהם – יש מוטיבציה לעבוד :כ 000,000-איש דיווחו כי הם
מחפשיםעבודהבפועל,מתכווניםלחפשעבודהבקרובאומעונייניםלעבוד. 
במועדהמחקר,מתוךכמיליוןבעלימוגבלותבגילהעבודהבישראל,כ 000,000-אישקיבלוקצבתנכות
כללית.המחקרמראהכימביןמקבליהקצבה,כחמישיתהיומועסקים,רביםבמסגרותעבודהמוגנתאו
נתמכת.מתוךאלהשלאהיומועסקים,יותרמשליש,כלומרכ40,000-מקבליקצבתנכותכללית,דיווחו
עלמוטיבציהלעבוד. 
קבוצה מיוחדת המהווה יעד לשילוב בתעסוקה היא בעלי מוגבלות שאינם עובדים וגם אינם מקבלים
קצבתנכותכלליתמשוםשדרגתמוגבלותםאינהחמורהדיהכדילזכותםבקצבה.בצדזאת,מהמחקר
עולה כיבדומהלמקבליהקצבה,הםמאופייניםבחסמיםשלממשלתעסוקה–השכלהנמוכה,חוסרידע
בסיסי בשימושי מחשב ,רמת שליטה נמוכה בשפות וחוסר במיומנויות חיפוש עבודה .בקבוצה זו כ-
 640,000איש ,אשר קרוב למחציתם הם בעלי מוטיבציה לעבוד .השקעה בשיפור ההון האנושי
והמשאבים לתעסוקה ,בעיקר של הצעירים שבהם ,עשויה לתרום לשילובם בשוק העבודה ולמנוע את
הצטרפותםלמעגלמקבליהקצבהבעתיד.
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 .1מבוא ומטרות המחקר
בשנים האחרונות גוברת המגמה לעודד את שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ,ובהם
תחוםהתעסוקה.ביולי,0008בעקבותהמלצותהוועדההציבוריתלבדיקתצורכיהנכיםבראשותהשופט
לרוןז"ל,התקבלתיקון 307 בחוקהביטוחהלאומיאשרשינהאתמבנהקצבתנכותכלליתואתתנאי
הזכאות לקצבה .בשונה מהמצב ששרר לפני התיקון בחוק ,החוק החדש מבטיח שהכנסתו של בעל
מוגבלות מעבודהומקצבהתהיהתמידגדולהמהכנסתומקצבה בלבד.שינויזהנועדלעודד אנשיםעם
מוגבלות שמסוגלים לעבוד  ,להשתלב בעבודה או להגדיל את היקף השתתפותם בשוק העבודה .יישום
התיקוןנכנסלתוקףבאוגוסט .0007
המוסד לביטוח לאומי פרסם קול קורא לביצוע מחקר שיעריך את השלכות התיקון בחוק על מצב
התעסוקה של בעלי מוגבלות .ביצוע המחקר הופקד בידי מכון ברוקדייל בשיתוף עם המוסד לביטוח
לאומי.למחקרנקבעוכמהמטרותעיקריות :
א .לאמודאתהשיעוריםשלתחומימוגבלותשוניםבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה.
ב .ללמודעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקרבתחוםשלמשאביםלתעסוקה.
ג .לבחון את מצב התעסוקה של בעלי המוגבלות והקשר שלו למאפיינים סוציו-דמוגרפיים ולמאפייני
המוגבלות.
ד .לבחון את ההשלכות של התיקון בחוק על תעסוקה של אנשים עם מוגבלות ועל תחומים נוספים
שיכוליםלהשתנותבעקבותשינוימצבהתעסוקה(כגוןמצבכלכלי).
ה .לערוךסקירתספרותשמטרתהללמודמניסיונןשלמדינותמערביותבשילובאנשיםעםמוגבלויות
בשוקהתעסוקה .
לצורך מתן תשובות לשאלות המחקריות הוחלט לבצע מחקר מעקב על אוכלוסיית בעלי המוגבלות,
שעשויהלהיותמושפעתמהשינויבחוק,בשתינקודותזמן:מועדראשון–לפנייישוםהחוק;מועדשני–
כשלוששניםלאחריישוםהחוק.המעקבבשניהמועדיםמאפשרלבדוקאיךהשפיעהשינויבחוקעלמצב
התעסוקה שלבעלימוגבלות.בנוסף,ממצאיהמחקרבמועדהראשוןנועדולאמודאתהשיעוריםשלסוגי
המוגבלותהשוניםבאוכלוסייה.הםנועדוגם לאסוףמידעעלהמאפייניםשלאנשיםעםמוגבלות,בעיקר
בתחוםהתעסוקה. 
הדוחהנוכחימסכםאתממצאיהמחקרשנעשהבמועדהראשון. 
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 .2סקירת ספרות :אנשים עם מוגבלות – שכיחות באוכלוסייה והשתלבות
בתעסוקה
בסקירת הספרות הנוכחית שני חלקים .בחלק הראשון ( )0.3מוצגים סיכום הידע הקיים כיום בנוגע
לשיעורי המוגבלות במדינות ה OECD-()Organization for Economic Co-Operation and Development
ולשינוייםשחלולאורךזמןבשיעוריםאלה;בנוגעלשיעוריהתעסוקהבקרבאנשיםעםמוגבלות;ובנוגע
ל שיעורי קבלת קצבאות נכות והמגמות המסתמנות מבחינת ההיקף והמאפיינים של מקבלי הקצבה
במדינות השונות .החלק השני ( )0.0עוסק בסוגיות מתודולוגיות המלוות את תהליך אמידת שיעורי
המוגבלות באוכלוסייה ,ומה אפשר להפיק מניסיונן של מדינות שעשו סקרים שבהם נבדקו שיעורי
המוגבלותבאוכלוסייה. 

 1.2שיעורי מוגבלות ,שיעורי תעסוקה של בעלי מוגבלות ושיעורי קבלת קצבת נכות
סוגיה חשובה ב תכנון שירותים בתחום התעסוקה היא היקף האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה ,וכן
באיזומידהשיעורזהנשארקבועלאורךזמן,אוצפוילהשתנותבעתיד. 
ישהטועניםשבשלהגידולבתוחלתהחייםשלהאוכלוסייה בכלל,ושלאנשיםעםמוגבלותבפרט,צפוי
גידולבשיעוריהמוגבלותבעתיד.לעומתזאת,ישהטועניםשהתפתחותידעוטכנולוגיהברפואהתגרום
להקטנה בשיעורי המוגבלות ובעיקר במוגבלות קשה .כמה מדינות ניסו לבחון את הסוגיה באמצעות
סקריםחוזריםלאורךזמן,אךהממצאיםבנושאאינםחד-משמעיים(נאון,.)0007
אחתהבעיותהמרכזיותבאמידתשיעורימוגבלותוהשוואהביןמדינותשונותוביןתקופותשונותבתחום
זההיאשמושגהמוגבלותאיננואחידוברור.הגישההרווחתלאחרונהמתייחסתלמוגבלותהמבוססתעל
מודלחברתי ,ומתמקדתבחסמיםסביבתייםהמגביליםאתהשתתפותהאדם בחברהבכללובתעסוקה
בפרט.למרותזאת,במערכותשונותעדייןרווחתהגישההישנה,המבוססתעלמודלרפואי,ומתמקדת
בהערכה בריאותית או תפקודית של הליקוי או היכולת .ארגון הבריאות העולמי משקף מורכבות זו
בהתייחסותו למושג מוגבלות כמטרייה לליקויים ( ,)Impairmentsלמוגבלויות תפקודיות ( Activity
)limitationsולחסמיהשתתפות()Participation restrictions(.)WHO, 2001; WHO, 2011 
בסקריםרביםהגדרתהמוגבלותמבוססתעלתפיסהאישיתשלהאדםבנוגע למצבו,ובאופןספציפיעל
תשובתו לשאלה :"האם יש לך בעיות בריאות ארוכות טווח או מוגבלות המפריעה לפעילותך
היומיומית?".עםזאת,הניסוחהמדויקשלהשאלה הואשונה,פעמיםרבות,בסקריםשונים.לדוגמה,
"לטווחארוך",מוגדרלפעמיםכ30-חודשיםולפעמיםכ3-חודשים) .(OECD, 2010b
פעמיםרבותהגדרתהמוגבלותנתפסתכקשורהלקבלתקצבתנכות.הגדרתמוגבלותעלפיקבלתקצבה
מחמירהיותרמזוהמבוססתעלתפיסהאישיתשלהאדם לגבימוגבלותו.זאת מאחרשההגדרהעלפי
קבלתקצבהנקבעתבדרךכלל כפונקציהשלירידהביכולתההשתכרותשלהאדםבעלהמוגבלות,כאשר
ייתכן מצב שבו רמה זהה של מוגבלות תפקודית לא תוביל בהכרח לאותה ירידה ביכולת ההשתתפות
בשוקהעבודה(.)OECD, 2010bמורכבותזואחראיתבמידהרבהלשוניבשיעוריהמוגבלותבדיווחיםשל
מדינותשונות .
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הרחבהעלהמתודולוגיהשלאמידתשיעורימוגבלויותבמדינותהשונותמצויהבהמשך(סעיף.)0.0להלן
נציג נתונים על שיעורי מוגבלות ,שיעורי תעסוקה בקרב בעלי מוגבלות ושיעורי קבלת קצבת נכות
במדינותה,OECD-כוללשינוייםשחלובהםבשניםהאחרונות. 
 74040שיעורי מוגבלות במדינות הOECD-

המידעהעדכניעלשיעורימוגבלותבמדינותהOECD-בעשורהראשוןשלשנותהאלפייםמופיעבתרשים
.3הנתוניםהמוצגים בתרשיםלקוחיםמתוךסקריאוכלוסייהארציים,והםמבוססיםעלדיווחעצמיעל
מוגבלותבדרגהכלשהיבתפקודיומיומיבשלמצבבריאותי .
מהתרשים עולה ,כי בממוצע אחד מתוך שבעה אנשים במדינות ה OECD-מדווחים על בעיית בריאות
כרוניתאועלמוגבלותאשרפוגעתבתפקודהיומיומי,כאשרבמדינותמסוימות(כגוןאסטוניהוהונגריה)
שיעורזהעולהלאחדמתוךחמישה.
תרשים  :0שיעורי דיווח עצמי על מוגבלות בגיל  6.-71במדינות ה 0OECD-העשור הראשון
בשנות האלפיים
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הערות :
.3מקורהתרשים: OECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers – Synthesis Report
.0מוגבלותהוגדרהכבעיהבריאותיתכרונית,הנמשכתשישהחודשיםלפחותויוצרתמגבלותבפעילויותיומיומיות. 
.6הממוצעשלה OECD -בתרשיםהואממוצעלאמשוקללל09-מדינות,ואינוכוללאתישראל,אסטוניהוסלובניה .
.5השיעורבישראלהואאומדןהמחושבעל-פיממוצענתוניהסקריםהחברתייםשלהלמ"סבשנים.0003-0006עלפי
הסקר החברתי ,מוגבלות מוגדרת כבעיית בריאות או נכות כלשהי ,פיזית או נפשית ,שנמשכת לפחות חצי שנה,
שמפריעהמאודאומפריעהבתפקודהיומיומי .

 74047שיעורי תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות במדינות הOECD-
היקף המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות נמוך יחסית להיקף בקרב אנשים ללא מוגבלות  (OECD,
 .)2010a,bכפי שאפשר לראות בתרשים  ,0בעשור הראשון של שנות האלפיים שיעור המועסקים בקרב
אנשיםעםמוגבלותבמדינותהOECD-היהבממוצע,55%לעומת94%בקרבאנשיםללאמוגבלות.
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תרשים  :7שיעורי התעסוקה של אנשים עם וללא מוגבלות במדינות ה 0OECD-העשור הראשון
בשנות האלפיים
עם מוגבלות
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הערות :
.3מקורהתרשיםOECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers – Synthesis Report :
.0המקורלישראל:סקרחברתי,0003למ"ס .
.6ישראל,אסטוניהוסלובניהאינןכלולותבממוצעה .OECD-


נוסף על השיעורים הנמוכים של מועסקים בקרב בעלי מוגבלות ,במרבית מדינות הארגון ההסתברות
שלהם לעבוד במשרה חלקית גבוהה יותר בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות ( OECD, 2009a; OECD,
.) 2010bבממוצע,אחדמכלארבעהאנשיםעםמוגבלותעובדיםבמשרהחלקית,לעומתאחדמתוךשישה
אושבעהאנשיםללאמוגבלות.עםזאת,קיימיםהבדליםביןהמדינותהשונות,כאשריש מדינותשבהן
הפער גבוה (למשל ,בפולין ובשבדיה לאנשים עם מוגבלות הסתברות הגבוההפי שלושה לעבוד במשרה
חלקיתבהשוואהלאנשיםללאמוגבלות)לעומתפערקטןבמדינותאחרות(למשל,אוסטריהוגרמניה) .
שיעורי ההשתתפותבכוח העבודהשלבעלימוגבלות במדינותהשונות לאעלו בעשורהאחרון,ואףירדו
במדינות רבות ,אף ש מדינות המערב שמות דגש הולך וגובר על שילוב אנשים עם שבדיה מוגבלות
בתעסוקהוהפעלתתוכניותלהשגתמטרהזו( .)OECD, 2009a
שיעוריהאבטלהבקרבאנשיםעםמוגבלותאמנםירדועדשנת 0000אךשבולעלותלאחרמכן.באמצע
העשורהראשוןשלשנות ה 0000-השיעורהממוצעבמדינותה OECD-היה,35%שיעורהגבוהפישניים
מהשיעורהמקבילבקרבאנשיםללאמוגבלות(.)OECD, 2009a 
רמהנמוכהשלהשתלבותבשוקהעבודהפירושהרמהנמוכהשלהכנסות.ההכנסההפנויההממוצעתשל
אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה במדינות ה OECD-נמוכה ב 30%-מהממוצע של כלל האוכלוסייה
(במדינות מסוימות נמוכה ב 00%-ואף ב .)60%-במרבית מדינות הארגון ,אנשים עם מוגבלות מצויים
בסיכוןגבוהיותרלעומתאנשיםללאמוגבלותלהיותבעליהכנסותמתחתלקוהעוני,במדינותמסוימות
עד כדי פי שניים יותר ,כאשר העוני פוגע ביותר מ 60%-מבעלי המוגבלות החיים במדינות ה.OECD-
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בעשורהאחרון,במרביתמדינותהOECD- הסיכוןלעוניבקרבאנשיםעםמוגבלותעלהמהריותרמאשר
בקרבאנשיםללאמוגבלותבגילהעבודה(.)OECD, 2009a; OECD, 2010a 

 74043שיעורי קבלת קצבת נכות
מוגבלות וחולי יוצרים עלות גבוהה לחברה בעיקר בגלל היקף התשלומים לקצבאות הנכות .בממוצע,
מדינותהOECD-מוציאות3.0%מהתל"גשלהןעלקצבאותנכות.השיעורמגיעל0%-כשנכלליםבודמי
מחלה,ובמדינותמסוימותהואמגיעל 4%-5%-(הולנד,נורבגיה).שיעורזהגבוהפי 0.4מהשיעורלדמי
אבטלה.באיחודהאירופאימדווחכיבשנת,0003 9.4%מכללההוצאותעלקצבאותלהגנהסוציאלית
הוצאועלקצבאותנכות(.)Eurostat – Detailed statistics on the EU and candidate countries
שיעוריםגבוהיםשלמקבליקצבההםתוצאהשלהיקףכניסהגבוהלמערכתהקצבהוהיקףיציאהנמוך
ממנה.דרכיהכניסהוהיציאהממערכתהקצבהשונותביןהמדינות.ההבדליםקשוריםלמאפייניםשל
ש וקיהעבודה,לזמינותאפשרויותעבודהלאנשיםעםמוגבלות,למבנהמערכותהקצבאותולמידתקיומן
שלתוכניותלשילובבעבודהלאוכלוסייהזו .
במדינות OECDמסוימות,מגמתהעלייהבשיעורמקבליקצבתנכותצמודהלירידהבשיעורהאבטלה.
כלומר,מישטופלובעברכמובטלים,מטופליםכיוםכמיש"אינםמסוגליםלעבוד"(.)OECD, 2009aברוב
מדינותהמערב,מקבליקצבהנכותנתפסיםכחסרייכולתלעבוד,ושלאכמומובטלים,הםאינםנדרשים
לחפשעבודהבאופןפעיל .
כמה מדינות OECD הצליחולאחרונהלהפחיתאתשיעוריהכניסהלמערכתהקצבאותבכךשמנעואת
הכניסה מקבוצות מסוימות בעלות יכולת עבודה חלקית ,החמירו את כללי ההערכה לזכאות לקצבה
והרחיבו את אחריות המעסיקים בתחומים ובתשלומים הקשורים למחלה ולנכות (פירוט הרפורמות
הללויוצגבסקירתהספרותבדוחהבא).ישלצייןשבחלק מהמדינותההפחתהקשורהלשימושבמערכת
הפרישההמוקדמתכחלופהלמערכתהקצבהלעובדיםמבוגרים,כךשהירידהבכניסהלמערכתהקצבה
מלווהבעלייהבשימושבמערכתהפרישההמוקדמת.למרותעלייהבשיעורדחייתתביעותלקצבה,ברוב
המקריםשיעוריהכניסהלמערכתנשארוגבוהים,עדותלעלייהבהיקףהמבקשיםלקבלאתהקצבה .
היקף יציאה נמוך מעיד על האופי הקבוע של קבלת הקצבה .ההסתברות לחזור לעבוד בקרב מקבלי
קצבההיאכמעטאפסית.ברובמדינותהארגון,שעליהןישמידעבתחוםזה,רקכאחוזאחדאושניים
מ מקבלי קצבת נכות עוזבים את מערכת הקצבה בשנה ,מסיבות שאינן מוות או מעבר לקצבת זיקנה.
זאת פרט לבריטניה ,שבה השיעור הוא כ ,9%-ואחת הסיבות לכך היא הבדיקות החוזרות להערכת
זכאותהנערכותבאופןשיטתי( .)OECD, 2009b
רמהנמוכהשליצ יאהממערכתהקצבאותקשורהלנגישותמוגבלתלשירותישיקוםתעסוקתיולתוכניות
לשילובבעבודה.אףשבשניםהאחרונותעולהעלסדרהיוםהחשיבותהרבהשלהפעלתתוכניותכאלה,
בסיסהנתוניםשלארגוןהOECD-מראהכיבממוצע,ההוצאהעלתוכניותכאלההיאקטנהלמדי:עלפי
דיווחהמדינותהשייכותלארגון,בדרךכלל 9%-5%בלבדמכללההוצאהעלנכותמיועדים למטרהזו,
ויש מדינות המדווחות אף על שיעור קטן יותר .יתר על כן ,שיעור זה לא השתנה בשנים האחרונות
).(OECD, 2009a
5

תרשים  6מציג את שיעורי קבלת קצבת נכות במדינות ה OECD-באמצע שנות ה 70-ובעשור הראשון
בשנות ה .0000-בשנת  ,0009כ 3%-מאוכלוסיית ה OECD-בגיל העבודה קיבלו קצבת נכות .בשני
העשוריםהאחרונים,השיעורהממוצעשלמקבליקצבתנכותבמדינותהOECD-עלהבמעט(בשנת3770
הוא היה  .)4%אולם ,יש הבדלים גדולים בין מדינות הארגון – בחלק מהמדינות חלה עלייה בשיעור
מקבליהקצבה(למשלנורבגיהושבדיה),ואילובמדינותאחרות(למשלפינלנדוהולנד)חלהירידהניכרת
בשיעור זה .זאת ,בעקבות שינויי מדיניות אשר התבטאו בהחמרת תנאי הכניסה למערכת הקצבה
(.)OECD, 2009a
תרשים  :3שיעור מקבלי קצבת נכות במדינות ה OECD-בקרב בני  06.-71אמצע שנות ה 11-והעשור
הראשון בשנות האלפיים
שנת  2008או השנה העדכנית ביותר

אמצע שנות ה 90-או השנה הזמינה המוקדמת ביותר
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 %מקבלי קצבת נכות
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הערות :
.3מקורהתרשים: OECD, 2010b. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers - Synthesis Report

.0לכלמדינהמוצגהשינויבשיעורמקבליהקצבהעלפיהמפורטלהלן:
()--(/)++עלייה/ירידהשל0%ויותר 
()-(/)+עלייה/ירידהבין0.94%ל 0%-

(=)מגמהיציבהיחסיתבין-0.94%לבין+0.94%
.6האחוזיםמתייחסיםלגידולבממוצעהשנתישלשיעורהתעסוקהשלאנשיםעםמוגבלות. 

שינויים בהיקף מקבלי קצבת נכות בישראל
מתוךהפרסומיםשלהמוסדלביטוחלאומיאפשר לראותעלייהבמספרם שלמקבליקצבתנכותכללית
בשלושתהעשוריםהאחרונים(תרשים :)5ב 3780-היה מספרםשלמקבליקצבתנכותכלליתכ 40-אלף,
באמצע שנות התשעים – יותר מ 70-אלף ,וב 0033-הגיע מספרם ליותר מ 000-אלף (המוסד לביטוח
לאומי,רבעוןסטטיסטי,אוקטובר-דצמבר .)0033
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תרשים  :.מקבלי קצבת נכות כללית בישראל בשנים 7100-0111
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שנה



מקור:המוסדלביטוחלאומי,רבעוןסטטיסטי ,אוקטובר-דצמבר 0033

הגידול בשיעור מקבלי הקצבה בישראל גבוה מהצפוי מגידול האוכלוסייה :ב 0009-0000-גדלה
אוכלוסיית גילי העבודה ב 34%-ואילו מספר מקבלי הקצבה גדל ב .68%-גידול זה יכול לנבוע משינוי
בשכיחותהמוגבלותלפיגיל,משינויבהרכבהגיליםשלהאוכלוסייהאומשניהגורמים .
בחינתהשינויבמספרמקבליקצבתנכותבשתיקבוצותגיל,45-38ו,35-44-עלבסיסהדוחותשלהמוסד
לביטוחלאומיעלמקבליקצבתנכותב0003-0003-(לוח,)3מראהעלגידולמהירמאודשלמספרמקבלי
קצבתנכותבני–35-44,53%לעומת34%בלבדבקרבבני .45-38
לוח  :0מספר מקבלי קצבת נכות לפי קבוצת גיל 7110 0ו7116-
גיל 45-38
שנה 
 309,003
 0003
 306,700
 0003
 34%
שיעורהגידול 

גיל 35-44
 68,403
 45,675
 53%

מקור:המוסדלביטוחלאומי,רבעוןסטטיסטי,יולי 0008

בין השנים  0000ל 0009-גדלה האוכלוסייה הכללית ב ,34%-אך שיעורי הגידול היו שונים בין שתי
קבוצות הגיל הנבחנות (לוח  .)0האוכלוסייה בגיל  45-38גדלה ב ,33%-בעוד האוכלוסייה בגיל 35-44
גדלהב.53%- כיווןששיעורהמוגבלותבקרבהאוכלוסייההמבוגרתגבוהיותר,אפשר להסיקשהגידול
במספר מקבלי קצבת נכות כללית נובע ,לפחות בחלקו ,משינוי בהרכב הגילים של כלל האוכלוסייה,
ובייחודמהגידולהמשמעותיביותרשלבני .35-44
לוח  :7גודל האוכלוסייה הכללית בגיל  6.-01לפי קבוצות גיל 7111 0ו7110-
שנה 
גיל 45-38
סך הכול
 6,338,830
305130061
 0000
 6,438,730
.00310151
 0009
 33%
05%
שיעורגידול 
מקור:נתונילמ"ס 
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גיל 35-44
 505,640
 300,770
 53%

הקשר בין שיעורי קבלת קצבה ושינויים בהם לבין מאפייני האדם
השיעוריםשלמקבליהקצבהוהשינוייםבהםקשוריםלמין,גילוסוגהמוגבלות( :)OECD, 2009b
מין–ברובמדינותה,OECD-שיעוריהגבריםמקבליהקצבהגבוהיםמאלהשלנשים(אחתהסיבותלכך
היאשבמערכותקצבההמבוססותעלהפרשות,היקףההפרשהבקרבנשיםנמוךיותר,בעוד שבארצות
בהןהמערכתאוניברסלית– כמודנמרק,נורבגיה ושבדיה – היקףההפרשהבקרבנשיםגבוהיותר).עם
זאת,העלייהבשיעורמקבליהקצבהגבוההיותרבקרבנשיםמאשרבקרבגברים.יתרעלכן,במדינות
ש בהן חלה עלייה גדולה בשיעור מקבלי הקצבה באופן כללי ,חלה עלייה גדולה למדי בשיעור הנשים
המקבלות קצבה באופן ספציפי (למשל  באוסטרליה ,שיעור העלייה בקרב נשים היה גדול פי ארבעה
משיעורהעלייהבקרבגברים,ובבלגיהפישניים,ביןהשנים3770לסוףהעשורהראשוןבשנותה .)0000-
גיל –  ברוב מדינות הארגון ,השיעורים הגבוהים ביותר של מקבלי קצבת נכות מצויים בקבוצות הגיל
המבוגרות .אולם ,העלייה בשיעור מקבלי הקצבה גדולה יותר בקבוצות הגיל הצעירות (למשל עלייה
גדולה בשיעור מקבלי קצבה בני  65-00חלה באוסטרליה ,גרמניה ושבדיה .גם בהולנד ,שבה השיעור
הכלליירד,שיעורהצעיריםמקבליהקצבהעלה.הולנדגםיוצאתמןהכללבכךששיעורמקבליהקצבה
בקרבצעיריםגבוהמהשיעורבקרבמבוגרים) .
סוג המוגבלות – במדינות ה ,OECD-הסתברות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות נפשית נמוכה
ב 40%-60%- בהשוואה להסתברות של בעלי מוגבלות אחרת .בהתאם לכך ,בממוצע ,כשליש מהיקף
הכניסההשנתילמערכתקצבתהנכותבמדינותה OECD-נובעממוגבלויותנפשיותובעיותפסיכולוגיות.
במדינותמסוימות,השיעורהכפילאתעצמובמהלך 34-30השניםהאחרונות(לדוגמה בשבדיה,בעשור
האחרון שיעור מקבלי קצבה עקב מוגבלות נפשית עלה מ 34%-ל ,50%-ובשווייץ ובדנמרק מ 04%-ל-
.)50%השיעורגבוהבמיוחד,ועלהבמיוחד,בקרבצעיריםבכללובקרבבני 65-00בפרט(למשלבדנמרק,
פינלנד ושבדיה כ 90%-מהיקף הכניסה השנתית למערכת הקצבה בגיל זה נובעים ממוגבלות נפשית).
דפוסזהממקדאתתשומתהלבבצעיריםעםמוגבלותנפשיתבמדינותרבות,כאשרהאתגרהוא למנוע
אתכניסתםלמערכתהקצבהלצמיתות,באמצעותהגברתהמאמציםלשלבםבשוקהעבודה .

 1.1המתודולוגיה של סקרי מוגבלות ושל אמידת שיעורי מוגבלות בארץ ובעולם
כדי  לאמוד את שיעורי המוגבלות באוכלוסייה וללמוד על המאפיינים של אנשים בעלי מוגבלות,
משתמשים במדינות רבות בעולם המערבי בסקר הכולל שני שלבים .השלב הראשון הוא ריאיון סינון,
שמטרתולזהותאנשיםבעלימוגבלות.שלבהסינוןמאפשרלאמודאתשיעורםשלאנשיםבעלימוגבלות
באוכלוסייה הכללית  ואת השכיחות של מוגבלויות מסוגים שונים וברמות חומרה שונות .השלב השני
הוא ראיונותעומק.אלהנעשים עםאנשיםבעלימוגבלותשאותרובשלבהסינון,ומאפשריםללמודעל
מאפייניהם ,דפוסי השתתפותם בתחומי החיים השונים ,שימוש בשירותים ,צרכים לא מסופקים
וכדומה .חלק זה מתאר שיטות מחקר שבהן נעשה שימוש בסקרי מוגבלות שנעשו משנות ה 70-ואילך
במדינותהמערב .
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 74740שיטות איסוף הנתונים
שיטות איסוף הנתו נים מתייחסות לכמה סוגיות עיקריות :אופן ביצוע הראיונות –  פנים-אל-פנים או
טלפונית; מקור המידע על קיום מוגבלות בשלב הסינון; ומקור המידע הנאסף בשלב ראיונות העומק.
להלןנפרטאתהידעהקייםבכלאחתמהסוגיות.

ראיונות פנים-אל-פנים או ראיונות טלפוניים
בעבר ,היה נהוג לאסוף מידע במחקריםמסוג זה באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים .בשניםהאחרונות,
בשלהעלותהנמוכהיותר,גוברהשימושבראיונותטלפונייםכאמצעילאיסוףהמידע.מבדיקותשנערכו
כדילבחוןהבדליםביןשתיהשיטות,נמצאכילאיסוףטלפונימרביתהיתרונותמבחינתאיכותהמידע,
מהירותהאיסוףוהעלות(.)Kalton, 2000 
במרביתהסקריםוהמחקריםבעולםשאמדושיעורימוגבלות,תחלואהוהתמכרויות,התקבלושיעורים
גבוהים יותר באיסוף טלפוני בהשוואה לאיסוף פנים-אל-פנים .חוקרים מייחסים ממצאים אלה לכך
שככלששיטתהאיסוףמאפשרתאנונימיותרבהיותר,כךהמרואייניםמושפעיםפחותמרצייהחברתית
וניתנתלהםאפשרותלהשיבתשובותאמיתיותיותר( ;Bowling, 2005Piscavet & ;Brøgger et al., 2002
.)Van den Bos, 1996; Cook et al., 1993 
במחקר שנעשה על ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי על מקבלי
קצבאות נכות (שטרוסברג ואחרים , ,)0005נבדקה השאלה באיזו מידה יש הבדלים בתשובות לשאלון
בראיונותפנים-אל-פניםלעומתהתשובותשניתנועבורשאלוןזההבראיונותטלפוניים–זאתבאמצעות
חלוקת המדגם אקראיתלשתי קבוצות שוות ,אשר אחת מהן רואיינה בטלפון והשנייה פנים-אל-פנים.
כמעט בכל השאלות הקשורות למוגבלות ולשימוש בשירותים לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות.
הבדליםנמצאובמספרמצומצםשלשאלות,שבהןנראהשבראיונותפנים-אל-פניםהיהאפקטשלרצייה
חברתית(כגון שיעורגבוהיותרשלמשיביםשענובחיובעלהשאלה"האםאתהמעונייןלעבוד?"). 
אמנם  בספרות יש עדויות לשיעורי היענות נמוכים יותר באיסוף טלפוני לעומת איסוף פנים-אל-פנים
(,)Kalton, 2000אולםאיןלכךתמיכהמממצאיהמחקריםשבוצעועלידימאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,
הן בקרב מקבלי קצבאות  נכות מהמוסד לביטוח לאומי והן בקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות אחרות.
לפיכך,עלסמךהניסיון שנצבר,וגםעלבסיסהמלצותשלה WHO-(,)2008איןהצדקהלעלותהנוספת
הכרוכהבראיונותפנים-אל-פנים. 
לסיכום,אפשרלקייםריאיוןטלפוניככלשמתאפשרולהשליםאתאיסוףהמידעבאמצעותריאיוןפנים-
אל-פנים כאשר אי אפשר לעשות זאת באמצעות הטלפון ,כדי להבטיח כיסוי מלא של אוכלוסיית
המחקר,ובייחודשלאוכלוסיותחלשותשאיןברשותןטלפון.

מקור המידע על קיום מוגבלות בשלב הסינון
באופןעקרוני,במקרהשהאדםכשירומעונייןבכך,אפשר לקבלמידעעלקיוםמוגבלותבריאיון טלפוני
מהאדםבעלהמוגבלותעצמו או מבן/בת הזוג.השיטההעושהשימושבתשאולאחדמבני הזוגעל קיום
מוגבלות אצלו וקיום מוגבלות אצל בן הזוג ,מקובלת בכמה מחקרים ( .)WHO, 2008לשיטה זו יתרון
כלכלי מובהק – משום ששיעור הנשואים בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה הוא גבוה ,מספר הראיונות
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הדרושים לשם קבלת מדגם של בעלי מוגבלות קטן באופן ניכר .העדויות מראות כי בנוגע למוגבלויות
חמורותובינוניות,שיעוריהמוגבלותהמתקבליםבשתיהשיטות(ריאיון עםאחדמבני הזוגעל שניבני
הזוג וריאיון עם שני בני הזוג) דומים מאוד .לעומת זאת ,במוגבלויות קלות השיעורים המתקבלים
בריאיון אחד מבני הזוג על קיום מוגבלות אצלו ואצל בן הזוג עלולים להיות נמוכים מהשיעורים
המתקבלים על ידי ריאיון כל אחד מבני הזוג .אולם ,כאשר מעוניינים לבחון בעיקר אנשים שעשויים
להיותזכאיםלקצבתנכות,מדוברבבעלימוגבלויותבינוניותוקשות,ועלכן השימושבשיטהשלריאיון
אודותבן הזוגהואמתאים (. )WHO, 2008ראוילצייןכיהשימושבשיטהזואינופוגעבאופןמשמעותי
באפקטיביותשלהמדגם,מאחרשנמצאשהמתאםביןקיוםמוגבלותבקרבשניבניהזוגהואנמוך. 

מקור המידע בשלב הראיונות לעומק
ההמלצההיאלערוךאתריאיון העומקעםהאדםבעלהמוגבלותעצמו,חוץממקריםשבהםאי אפשר
לראיינו מסיבות קוגניטיביות או בריאותיות ,ואז אפשר לאסוף את המידע באמצעות ריאיון עם קרוב
משפחה .במקרים אלה יש להימנע מלשאול שאלות המבקשות את דעתו האישית-סובייקטיבית של
המרואיין.בארץישניסיוןבביצועסקרימוגבלויותהמשלביםראיונותאודות("פרוקסי").למשל,בסקר
שנעשה בקרבמקבליקצבתנכותשלהמוסדלביטוחלאומי(כלומרבעלימוגבלותקשה),חלקלאמבוטל
של השאלונים –  39%– מולאו באמצעות קרוב משפחה ,מאחר שהנדגם לא היה יכול לענות בעצמו
מסיבותקוגניטיביותאובריאותיות(שטרוסברגואחרים, .)0005

 74747כלי המחקר
ארגוןהבריאותהעולמיפרסםהמלצותבנוגעלאופןשבוישלבנותכלימחקרלביצועסקריםעלאנשים
בעלי מוגבלות ( .)WHO, 2008ההמלצות נוגעות לבניית כלים לשלב הסינון של אנשים בעלי מוגבלויות
מתוך האוכלוסייה הכללית בכל התחומים – הפיזי ,הנפשי ,הקוגניטיבי והחושי .כמו כן ,ההמלצות
נוגעות לבניית כלים לשלב ראיונות העומק עם אנשים שאותרו כבעלי מוגבלות .לאחידות בגישה,
במונחים ובניסוח השאלות ,חשיבות רבה משום שהיא מאפשרת השוואות בינלאומיות בין המדינות
המשתמשותבאותםכלים.המלצותאלהמתבססותעלהמדריךהבינלאומילסיווגמוגבלויותשפותחעל
ידי ארגון הבריאות העולמי –   ICIDH( International Classification of Impairments, Disabilities and
 ,)Handicaps, 1980ועל הפיתוח המעודכן שלו –  ICF( International Classification of Functioning,
 .)Disability and Health, 2001מבנהו של ה ICF-משקף את התפיסה כי המוגבלות היא רב-ממדית
ודינמית ,ונכללים בה ליקויים פיזיים ונפשיים ,מגבלות התפקוד הנובעות מהם והאינטראקציה עם
החברה והסביבה .מאחר שהמדריך מיועד לשימוש בינלאומי ,נעשו מאמצים שהוא יהיה מהימן מעבר
לשפות,תרבויותוחברותשונות.להתאמהזוחשיבותרבהכיווןשהדיווחעלמוגבלותהואגםפועליוצא
שלתרבותוסביבה(למשל,.(Fujiura et al., 2005 
סקרינכותארציים,המבוססיםעלהמסגרתהמושגיתשלהICIDH-וה,ICF-נעשובמדינותרבות,למשל
בבריטניה ( ,)Martin, Meltzer, & Elliot, 1988באוסטרליה ()Australian Bureau of Statistics, 2003
ובארה"ב( .)U.S. Census Bureau, 1994
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כפי שנעשה במספר גדל והולך של מדינות בעולם,גם בישראל נעשה שימושבהמלצות ארגון הבריאות
העולמיבמחקריםבתחוםהמוגבלותלשםבנייתכליהמחקר.למשל,במחקריםשנעשועלידימאיירס-
ג'וינט-מכון ברוקדייל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי – סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל
(יפרחואחרים,,)3778סקרעלשירותיםלילדיםעםצרכיםמיוחדיםבישראל(נאוןואחרים,,)0000סקר
על מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות מעבודה (שטרוסברג ואחרים , ,)0005ובמחקרים
נוספים של המכון ,כמו סקר ילדים ובני נוער בדווים עם צרכים מיוחדים (שטרוסברג ואחרים ,)0008
וסקרעלהשתלבותבעבודהשלבני03-06בעלימוגבלות(טרםפורסם) .
כליהמחקרהנוכחימבוססיםעלהמלצותארגוןהבריאותהעולמיועלהגדרותהתפקוד שלקבוצת ה-
 Washington Group on Disability( .)National Center for Health Statisticsבהתבסס על המסגרת
המושגיתשלה,ICF-קבוצהזו פיתחה מקבץ שאלות בכמה תחומי מפתח בנושאהמוגבלויות,החיוניות
בהגדרתהמוגבלות.המדדכוללשלושהתחומימוגבלות–נפשי,פיזיותקשורתי,וכןמדדי ADLוIADL-
(ראוגם.)Brault, 2009
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 .3שיטת המחקר
 2.2אוכלוסייה
אוכלוסייתהמחקרהיא כללבעליהמוגבלותבגילהעבודה()39-38בישראל,החייםבקהילה ,הןמקבלי
קצבתנכותכלליתשלהמוסדלביטוחלאומיוהןמישאינםמקבליםקצבהזו. 

 2.1מדגם
להלןנסכםאתעיקריהליךהדגימהוגודלהמדגם(לפירוטראונספחא). 
הדגימהנערכהבשנישלבים(תרשים:)4 
 .3מדגם לראיונות סינון :המדגם כלל  36,859איש מתוך האוכלוסייה בגיל העבודה בישראל ,שאינם
מקבליםקצבתנכותכללית,לצורךאיתורבעלימוגבלותהחייםבקהילה.
 .0מדגם לראיונות עומק:המדגםכלל0,300אנשיםמשניהמקורותהאלה:
א .מתוךמישזוהוכבעלימוגבלותבשאלוןהסינוןבוצעהדגימהמשניתשל3,080איש.
ב .מתוךקובץמקבליקצבתנכותכלליתשלהמוסדלביטוחלאומינדגמו3,600איש.
תרשים  :5בניית המדגם
מדגם נפשות
(אוכלוסייה )67-18

15,169

1,322
מקבלים
קצבת נכות

13,847
לא מקבלים
קצבת נכות

10,070
בוצע סינון

3,777
נפל סינון

7,323
ללא
מוגבלות

ביצוע סינון

2,747
בעלי
מוגבלות

תוצאות סינון

1,280

דגימה משנית

מדגם לראיונות עומק

2,602
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 2.2כלי המחקר
במחקר נעשה שימוש בשאלונים מובנים המביאים בחשבון את המלצות ארגון הבריאות העולמי וה-
 Washington Groupלאופןשבוישלאתר אנשיםבעלי מוגבלות בסקריאוכלוסייהארציים (ראופרק 0–
סקירת ספרות) .בנוסף ,המחקר מתבסס על המלצות של ה WHO-למדידת מוגבלות בהשתתפות
בתעסוקה .כמו כן ,נעשהשימוש בסולמות שוניםלמדידת מיומנויות תעסוקה (כגון מיומנויות לחיפוש
עבודה,כישוריםרכים,הרגליעבודה)וסולמות למדידתמשאביםוחסמיםלתעסוקה.בחלקמהסולמות
נעשה שימוש במחקרים שבוצעו במכון ברוקדייל בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי כמו סקר מקבלי
הבטחתהכנסה(קינגואחרים,)0006והערכתתוכניתמהל"ב(נאוןואחרים ,.)0008הסולמות שימשוגם
במחקריםשעשההמכוןעבורגורמיםנוספיםכמותב"תומשרדהקליטה. 
במחקרזהנעשהשימושבשניכלים :
 .3שאלון סינון :שאלון של כ 30- דקות המיועד לזהות אנשים עם מוגבלויות בקרב כלל האוכלוסייה
(השאלוןבמלואומופיעבנספחב).אדםזוההכבעלמוגבלותבמידהשענהבחיובעלרכיבאחדלפחות
מארבעתהרכיביםהאלה :
 צמדשאלותלזיהויאנשיםעםמוגבלותבאוכלוסייההכללית,כפישמקובלבסקריםשלהלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה :( )3האם יש לך בעיית בריאות או נכות כלשהי ,פיזית או נפשית,
שנמשכת לפחות חצי שנה? ( )0באיזו מידה בעיה זו מפריעה לך בתפקוד היומיומי? (מפריעה
מאוד,מפריעה,לאכלכךמפריעה,בכלללאמפריעה).אדםשענהכיישלובעיהשמפריעהמאוד
אומפריעהבתפקודהיומיומי,זוההכבעלמוגבלות.
 סדרת שאלות לזיהוי של אנשים עם מוגבלות בתפקוד בתחומים הפיזי ,הנפשי ,החושי
והקוגניטיבי באוכלוסייה הכללית .השאלות מבוססות על הנחיות של ארגון הבריאות העולמי
( )WHO, & World Bank, 2011; WHO, 2001ושל ה - Washington Group( National Center for
)Health Statisticsלאופןש בוישלסנןאנשיםעםמוגבלותבסקריאוכלוסייהארציים.אדםשענה
בחיובעלתחוםאחדלפחותמהתחומיםהנבדקיםזוההכבעלמוגבלות.
 שאלה על קיום של מחלה כרונית המגבילה את יכולת העבודה (מבחינת סוג העבודה ,שעות
העבודהאותקופותהעבודה).
 שאלהעלהשתתפותבמסגרותחינוכיותמיוחדות .
 .0שאלון עומק לאדם עם מוגבלות :שאלון המיועד לקבלת תמונת מצב מפורטת על האדם בעל
המוגבלות,ובושאלותבתחומיםהאלה :
 מאפייניםסוציו-דמוגרפיים
 מאפייניבריאותותפקוד 
 מאפייניםכלכליים
 מאפייניתעסוקה:משאביםלתעסוקה,מצבתעסוקהומוטיבציהלעבוד
 מאפייניהעבודותשלאנשיםעםמוגבלותשעובדים
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 סיבות לאי תעסוקה ,צרכים בתחום התעסוקה והעזרה הדרושה לצורך שילוב בעבודה בקרב
בעלימוגבלותשאינםעובדים
 קבלתשירותישיקוםורווחה


 2.2הליך
מקור המידע בראיונות הסינון
מאחרששאלוניהסינוןנועדו לאתרבעלימוגבלות בקרבאנשים שאינםמקבליםקצבתנכות(כוללבני
זוג  של מקבלי קצבה שעלו במדגם) ,הם הופנו רק לנדגמים אלו .במקרים שמדובר באדם שאינו נשוי,
הריאיוןהתקייםעםהאדםעצמו.במקרהשלזוג,הריאיוןעלשניהםהתקייםעםאחדמהם .

מקור המידע בראיונות העומק
ראיונות העומק התקיימו עם בעל המוגבלות עצמו .רק כאשר לא היה אפשר היה לראיינו מסיבות
קוגניטיביותאובריאותיות,המידענאסףבאמצעותריאיוןקרובמשפחה("אודות").במקריםאלה לא
נשאלושאלותהמבקשותאתדעתוהאישית-סובייקטיביתשלהמרואיין .

אופן איסוף הנתונים
כל הראיונות התקיימו טלפונית בידי מראיינים עם רקע בתחום ,כגון לימודים באוניברסיטה במדעי
החברה .המראיינים עברו הדרכה מיוחדת ולוו באופן צמוד על ידי רכזים של יחידת עבודת השדה של
מכוןברוקדיילושלצוותהמחקר. 

מועד איסוף הנתונים
עבודתהשדהנעשתהבמהלךיולי0007–מארס .0030

 2.1סיכום עבודת השדה
להלןסיכוםהביצועשלעבודתהשדה(לפירוטראונספחא) .
בלוח  6מוצג סיכום הביצוע של שאלוני הסינון .מתוך המדגם לראיונות סינון בוצעו בפועל  010101
שאלוניסינון(96%מתוך36,859נפשותשנדגמובקרבהאוכלוסייהשאינהמקבלתקצבתנכות) .
לוח  :3סיכום ביצוע שאלוני סינון
מדגםאנשיםשאינםמקבליקצבתנכות
ראיונותסינוןשבוצעו 
%ביצוע 
%סירוב 
%חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה 
%נפלאחר 
%איאיתור 


36,859
30,090
 90.9
 0.0
 3.5
 3.7
 33.7
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בלוח  5מוצג סיכום הביצוע של ראיונות העומק .מתוך המדגם לראיונות עומק בוצעו בפועל 00601
שאלוני עומק ( 34%מתוך מדגם של  0,300נפשות – כולל  3,080בעלי מוגבלות שאינם מקבלים קצבת
נכותו 3,600-בעלימוגבלותהמקבלים קצבתנכות).מתוךהשאלוניםשמולאו,כעשירית( 389שאלונים)
היושאלוני"אודות".מניתוחראשונישלהתשובותלשאלוניהעומקנמצאכיב393-מהשאלוניםלאהיה
אפשר לזהות  את המשיב כבעל מוגבלות בתחומים שנבדקו ,אף שבשאלון הסינון הוא זוהה כבעל
מוגבלות .ייתכן שבחלק ממקרים אלה הסיבה לכך היתה  מוגבלות זמנית .אי לכך ,הניתוחים נעשו על
מדגם של  00511בעלי מוגבלות . כאמור ,המדגם שוקלל כך שייצג את כלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות
בגילהעבודהבישראל .
לוח  :.סיכום ביצוע ראיונות עומק
לאמקבליםקצבתנכות  מקבליםקצבתנכות
סך הכול
00377
00711
70617
הוקצהלריאיוןעומק
933
897
006.1
בוצעריאיוןעומקמלא
i
36
03
31
בוצעריאיוןעומקחלקי
ii
48.4
90.9
6.45
%ביצוע(כוללראיונותחלקיים) 
7.0
33.9
0741
%סירוב 
3.5
0.0
141
%חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה 
3.0
4.9
641
%נפלאחר 
05.9
3.9
0541
%איאיתור 
iהשאלוןמולאלפחותעדפרקהתעסוקה(כוללמידעלפחותעלמאפייניםסוציו-דמוגרפייםומאפייניהמוגבלות) .
iiמתוך3,397ראיונותהעומקשבוצעו,389היוראיונות"אודות"(33%מכללראיונותהעומק) .

 .4שיעורי מוגבלות באוכלוסיית ישראל בגיל העבודה ()67-18
פרק זה מציג את שיעורה של אוכלוסיית בעלי המוגבלות בקרב כלל האוכלוסייה בארץ בגיל העבודה
()39-38ובקרבתת-קבוצותשלהאוכלוסייההכללית. 
בהגדרתאוכלוסייתבעלימוגבלותנכללומישישלהםמוגבלותבתחוםאחדלפחותמןהתחומיםהאלה:
מוגבלות ראייה ,מוגבלות שמיעה ,מוגבלות נפשית ,מוגבלות פיזית ,ליקויי למידה/קשב וריכוז
מאובחנים,מוגבלותקוגניטיבית(לפירוטהגדרותתחומיהמוגבלותראונספחג) .בנוסף ,נכללו אנשים
שאיןלהםמוגבלותבאףאחדמהתחומיםהללו ,אולםישלהםמוגבלותבתעסוקהבגלל מחלהכרונית
(להלןמחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה) .

 2.2שיעור בעלי המוגבלות באוכלוסייה
נמצא כי  05.9%מהאוכלוסייה בגיל העבודה הם בעלי מוגבלות בתחום אחד לפחות מן התחומים
שהוזכרולעיל.חשובלהדגישכיבחישוב  שיעורהמוגבלותנכללוגםאנשיםעםמוגבלותקלה.כמוכן,
חשובלצייןכימקבליקצבת נכותכללית,שהםבעלימוגבלותקשה,מהוויםרקכחמישיתמכללבעלי
המוגבלות ( 4% בקרב האוכלוסייה בארץ בגיל העבודה) .שיעור המוגבלות שנמצא במחקר זה דומה
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לשיעורשנמצאבסקרהחברתישלהלמ"ס (,)0007אשרבו 04.0%מדווחיםעלקיוםבעייתבריאות או
נכות כלשהי ,פיזית או נפשית ,שנמשכת לפחות חצי שנה ,אשר "מפריעה מאוד /מפריעה /לא כל כך
מפריעה"בתפקודהיומיומי .

 2.1שיעור תחומי המוגבלות השונים ,בסך הכול ולפי מאפיינים דמוגרפיים
אחת התרומות החשובות של המחקר הנוכחי היא שלראשונה בישראל נבדקו שיעוריהם של תחומי
המוגבלות השונים ,מעבר לשיעור המוגבלות הכללי .שיעורים אלה מוצגים בלוח  4– בקרב כלל
האוכלוסייה ,ובפילוח לפי מין ,גיל ,צורת יישוב ומצב משפחתי .מאחר שבעלי מוגבלות רבים מוגבלים
ביותר מ תחום אחד ,הם נספרו בכל אחד מתחומי המוגבלות הרלוונטיים 19(לכן השיעורים חורגים מ-
.)05.9%מהלוחעוליםהממצאיםהאלה:
 תחומיהמוגבלותהשכיחיםביותרהםמוגבלותפיזית()39.4%ומוגבלותנפשית(.)7.0%
 שיעור בעלי המוגבלות בקרב גברים ( )04.7%גבוה קצת יותר מאשר בקרב נשים ( .)06.4%בייחוד
בולטיםבקרבהגבריםשיעוריםגבוהיםיותרשלמוגבלותשמיעה()5.9%וליקויילמידה/קשבוריכוז
מאובחנים ()6.0%לעומתשיעוריםאלהבקרבנשים ( 0.8%ו,0.0%-בהתאמה).עם זאת,בקרב נשים
יש שיעורים גבוהים יותר של מוגבלות ראייה ( )4.3%ומוגבלות קוגניטיבית ( )4.0%לעומת גברים
(6.5%בכלאחדמתחומיהמוגבלות).
 עםהעלייהבגילחלהעלייהבשיעורבעליהמוגבלות(מ 35.9%-בגילאי 65-38ל 09.0%-בגילאי45-64
ול 50.9%-בגילאי  .)39-44דפוס דומה מתקיים גם בשיעוריהם של תחומי המוגבלות השונים ,חוץ
מ תחוםליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים,שבוהשיעורגבוהלמדי בשכבתהגילהצעירה (5.0%
לעומת כאחוז אחד בשכבות הגיל המבוגרות יותר) .מאחר שלא סביר כי שכיחותם של ליקויי
למידה/קשבוריכוזיורדתעםהגיל,אפשרלהניחשממצאזהקשורלהתפתחותהמודעות,הידעוכלי
האבחוןבתחוםבשניםהאחרונות,אשרהביאולהרחבתהיקףהמאובחניםבאוכלוסייההצעירה.
 שיעורבעליהמוגבלותהגבוהביותרהואביישוביםערביים(,)07.6%הנמוךביותרביישוביםיהודיים
(,)00.7%ושיעורהמוגבלותביישוביםמעורביםמצויביניהם(.)03.8%
 רוב תחומי המוגבלות שכיחים יותר ביישובים ערביים מאשר יהודיים .תופעה זו בולטת בעיקר
במוגבלות פיזית ( 04.7%ביישובים ערביים לעומת  34.4%ביישובים יהודיים),במוגבלות קוגניטיבית
( 9.3%לעומת  )6.5%ובמוגבלות ראייה ( 3.3%לעומת  .)6.7%לעומת זאת ,בולט השיעור הנמוך של
ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים ביישובים ערביים ( 0.8%לעומת  0.3%ביישובים יהודיים).
העדרכליאבחוןבשפההערבית,וייתכןשגםהעדרמודעותלנושא,מביאיםלתת-אומדןשלהתופעה
בקרבהאוכלוסייההערבית.
 שיעורבעליהמוגבלותגבוהקצתיותרבקרביחידיםמאשרבקרבנשואים .באופןספציפי,התחום
הנפשי ,התחום הקוגניטיבי וליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים שכיחים יותר בקרב יחידים
(השיעורבתחוםהאחרוןצפויעקבהגילהצעירלמדישלקבוצהזו).
19חוץמתחוםמחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהשהוגדרהללאחפיפות,כאמורבמבואלפרקזה .
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לוח  :5שכיחות של סך כל בעלי המוגבלות ושל תחומי המוגבלות iבכלל האוכלוסייה בגיל  060-01לפי מאפיינים דמוגרפיים ()%
סךהכול  גברים 
.03164.
7.40
0045
147
.47
.47
340

תחוםהמוגבלות 

מין 
נשים 

7011741
7541
 39.0
7.0
6.5
6.5
5.9

קבוצתגיל 
 65-38






אוכלוסייה (אלפים)
ii
כלל בעלי המוגבלות
פיזי 
נפשי 
קוגניטיבי 
ראייה 
שמיעה 
ליקויילמידה/קשבוריכוז
מאובחנים 
מחלהכרוניתהמגבילה
יכולתעבודה 

צורתיישוב 
 45-64

7070.45
7345
 39.8
7.4
4.0
4.3
0.8

745
740

מצבמשפחתי 
 39-44






 6.0
 0.5

יהודי 
0011140
0.40
7.0
4.0
0.9
3.5
3.5

 0.0
 3.7

ערבי 







 5.0
 3.9

מעורב  יחיד 
006754.
7047
 37.7
 33.4
 4.7
 4.0
 5.4
 3.6
 0.6

נשוי 
1114.
.740
 60.3
 35.4
 4.4
 7.3
 9.7
 3.5
 6.0

56745 700.141
7143
7741
 34.4  04.7
7.5
 7.3
9.3
 6.5
3.3
 6.7
6.9
 6.5
 0.3
 0.6






 0.8
 3.6

000.046 0011341
7541
7641
 38.5  33.9
 33.8
 7.5
 4.4
 5.5
 5.6
 5.6
 0.7
 5.8
 6.3
 0.3

7056.41
7341
 38.3
9.4
6.5
5.0
5.6
 5.9
 0.0






 3.0
 0.3

iהגדרותתחומיהמוגבלותמופיעותבנספחג .
 iiסכוםשיעוריהםשלתחומיהמוגבלותחורגמשיעורסךכלבעליהמוגבלות ,כיווןשייתכןשלאדםיהיהיותרמתחוםמוגבלותאחד,חוץמבעלימחלה
כרוניתהמגבילהיכולתעבודה .
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 2.2שיעור תחומי המוגבלות השונים בקרב תת-קבוצות באוכלוסייה
אחת ממטרות הסקר היתה לבדוק את שיעורי המוגבלות בקרב תת-קבוצות נבחרות של האוכלוסייה
הכללית,לפישילוביםשוניםשלמאפייניםדמוגרפיים. 
מבדיקתשיעוריהמוגבלותלפיקבוצתגילומין(לוח)3עוליםהממצאיםהאלה :
 למרות שיעור בעלי המוגבלות הגבוה יותר בקרב גברים (ראו לוח  ,)4הרי שבשכבת הגיל המבוגרת
()39-44שיעורהמוגבלותהכלליגבוהקצתיותרבקרבנשים.
 בייחוד שכיחות יותר בקרב נשים מבוגרות מוגבלות פיזית ( 64.4%לעומת  08.6%בקרב גברים
מאותהשכבתגיל)ומחלותכרוניותמגבילותיכולתעבודה(5.0%לעומת.)3.7%
לוח  :6שכיחות של סך כל בעלי המוגבלות ושל תחומי המוגבלות בכלל האוכלוסייה בגיל 060-01
לפי קבוצת גיל ולפי מין ()%
 39-44
 45-64
 65-38
נשים 
גברים 
נשים 
גברים 
נשים 
גברים 
תחוםהמוגבלות 
.734.
30041
13141
01546
15043
17141
אוכלוסייה (אלפים)
.345
.041
7643
7147
0740
004.
כלל בעלי המוגבלות
 64.4
 08.6
 00.6
 37.4
 9.9
 30.9
פיזי
 36.3
 34.4
 30.0
 30.7
 4.4
 5.3
נפשי 
 4.4
 4.5
 3.5
 5.3
 6.5
 0.3
קוגניטיבי 
 30.7
 8.3
 3.0
 6.3
 3.4
 3.0
ראייה 
 3.0
 7.8
 6.3
 4.5
 0.9
 0.3
שמיעה 
ליקויילמידה/קשבוריכוז
 0.8
 0.3
 3.6
 3.5
 6.6
 5.9
מאובחנים 
מחלהכרוניתהמגבילה 
יכולתעבודה 
 5.0
 3.7
 3.9
 0.7
 3.0
 0.3

מבדיקתשיעוריהמוגבלותלפיצורתיישובומין(לוח )9עוליםהממצאיםהאלה:
 ההבדל בין נשים לבין גברים בלקויות הסנסוריות (יותר נשים לקויות ראייה ,יותר גברים לקויי
שמיעה) בא לידי ביטוי בייחוד ביישובים הערביים ( 8.0%נשים לעומת  5.3%גברים בעלי מוגבלות
ראייה;3.0%גבריםלעומת3.6%נשיםבעלימוגבלותשמיעה).
 שכיחותהשלמוגבלותנפשיתהיאגבוההקצתיותרבקרבגבריםערביים( )30.0%בהשוואהלגברים
יהודים(,)8.3%וגםבהשוואהלנשיםערביות( .)8.8%
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לוח  :0שכיחות של סך כל בעלי המוגבלות ושל תחומי המוגבלות בכלל האוכלוסייה בגיל 060-01
לפי צורת יישוב ולפי מין ()%
מעורב 
ערבי 
יהודי 
נשים 
גברים 
נשים 
גברים 
נשים 
גברים 
תחוםהמוגבלות 
50741
.1041
70743
71147
00.3140
0030141
אוכלוסייה (אלפים)
7646
7641
704.
3041
7040
7.43
כלל בעלי המוגבלות
 38.0
 38.3
 04.7
 04.8
 33.3
 35.8
פיזי 
 7.5
 7.5
 8.8
 30.0
 7.3
 8.3
נפשי 
 4.6
 6.5
 7.0
 3.0
 5.0
 0.8
קוגניטיבי 
 4.0
 6.6
 8.0
 5.3
 5.5
 6.0
ראייה 
 5.8
 5.7
 3.6
 3.0
 0.5
 5.5
שמיעה 
ליקויילמידה/קשבוריכוז
 6.0
 6.0
 0.5
 3.3
 0.0
 6.6
מאובחנים 
מחלהכרוניתהמגבילה 
 0.0
 0.3
 0.4
 0.0
 0.3
 0.3
יכולתעבודה 

מבדיקתשיעוריהמוגבלותלפיצורתיישובוקבוצתגילעוליםהממצאיםהאלה:
 מגמתהעלייהעםהגילבשיעורבעליהמוגבלות,כמוגםברובתחומיהמוגבלותהשונים(חוץמליקויי
למידה/קשבוריכוז),נשמרתבתוךכלאחתמצורותהיישוב(לוח.)8
 ביישובים הערביים חלהעלייה תלולה למדי בשיעור בעלי המוגבלות משכבת הגיל הצעירה לשכבת
הגילהאמצעית(עלייהשל ,)350%בעודשביישוביםיהודייםהגידולבשיעורהמוגבלותהואהדרגתי
(הגידולמשכבת הגילהצעירהלאמצעיתדומהלגידולמשכבת הגילהאמצעיתלמבוגרת– עלייהשל
)90%(לוח.)7
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 39-44
5147
6541
 48.8
 35.7
 33.0
 38.5
 3.4
 0.8
 5.0

 39-44
 34.0
 90







ערבי 
 45-64
 68.6
 350

 65-38
71043
0641
 35.3
 4.8
 5.3
 0.7
 3.3
 3.0
 0

 65-38
 33.0
 ---







 39-44
 67.3
 90

 39-44
56540
3146
 07.0
 35.7
5.8
8.5
9.3
3.5
0.3









 65-38
 34.7
 ---

ערבי 
 45-64
77.41
3143
 66.4
 30.8
7.9
9.4
4.7
0.4
0.0







מעורב 
 45-64
 60.4
 70

 65-38
.5.46
0541
7.5
3.0
0.7
3.3
3.8
4.0
0.0

 39-44
01540
.647
 65.0
 36.3
 5.9
 30.7
 7.3
 3.3
 5.0

 39-44
 53.0
 40

מעורב 
 45-64
3634.
3145
 03.3
 33.8
3.3
5.8
3.5
3.0
3.0

לוח  :1שכיחות של סך כל בעלי המוגבלות ושל תחומי המוגבלות בכלל האוכלוסייה בגיל  060-01לפי צורת יישוב ולפי קבוצת גיל ()%

 65-38
תחוםהמוגבלות 
0003147
אוכלוסייה (אלפים)
0.41
כלל בעלי המוגבלות
9.7
פיזי 
5.4
נפשי 
0.0
קוגניטיבי 
3.3
ראייה 
3.0
שמיעה 
ליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים  5.0
מחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה  3.7








יהודי 
 45-64
0013040
7340
 33.5
 33.3
5.3
5.4
6.4
3.4
0.9






לוח  :1הגידול בשיעורי המוגבלות עם הגיל 0לפי צורת יישוב
יהודי 

 45-64
 65-38
 06.9
 35.0
 90
 ---

שיעורבעליהמוגבלות 
%הגידול 
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 .5מאפיינים של אוכלוסיית בעלי המוגבלות בגיל העבודה
הפרקהקודםהתייחסלשיעוריהמוגבלותבקרבכללהאוכלוסייהבגילהעבודה.פרקזה מתמקדבתוך
אוכלוסייתבעליהמוגבלותומציגאתמאפייניה בתחומיםהאלה:מאפייניםדמוגרפיים (,)4.3מאפיינים
שהםמשאביםלתעסוקה ()4.0ומאפיינים כלכליים ( .)4.6מצבהתעסוקה ומאפייני התעסוקה של בעלי
המוגבלות ייסקרו בפרק הבא (פרק.)3זאת ,כיוון שמדוברבנושא מרכזי במחקר זה ,ועלכןמוקדש לו
דיוןמעמיקומפורט.
כאמור,חלקמאוכלוסייתהמחקרכוללתאנשיםבעלימוגבלותביותרמאשרתחוםאחד.מבדיקתמספר
תחומיהמוגבלותהמאפייניםאתאוכלוסייתבעליהמוגבלות(לוח,)30עולהכיכרבעמהםמוגבליםבשני
תחומים,וחמישיתאףבשלושהתחומיםויותר .
i

לוח  :01בעלי מוגבלות לפי מספר תחומי המוגבלות שלהם
שכיחות 
מספרתחומיהמוגבלות 
001600510
סך הכול
 435,376
 3
 086,435
 0
 308,989
 6
 39,088
 5
 33,857
 4
 733
 3

אחוזים 
011
 46.3
 03.9
 30.3
 3.6
 3.3
 0.3
iבמקרהשמחלהכרוניתמופיעהעםתחומימוגבלותנוספים,היאאינהנספרתכתחום מוגבלות(ראופרק .)5

אחתהמטרותהמרכזיותשלהמחקרהיתה לבחוןאתהמאפייניםהייחודייםשל אנשיםעםמוגבלויות
שונות,מאחרשהןקשורותבמאפייניםובצרכיםשוניםשלבעליהמוגבלות.כיווןשכמחציתמאוכלוסייה
זו הם בעלי מוגבלות ביותר מאשר תחום אחד ,וישחפיפה בין התחומים ,האוכלוסייה פולחה לתחומי
מוגבלות ללא חפיפה – להלן סוגי מוגבלות .ל שם כך ,נבדקה שכיחותם כל הצירופים של תחומי
המוגבלות שהיו לאנשים במדגם – החל במקרים עם תחום מוגבלות יחיד ,דרך מקרים עם מוגבלות
כפולה,ועדמקריםעםצירופיםשלשלושהתחומימוגבלותויותר(לפירוטהליךזהראונספחד).תרשים
3מציגאתהתפלגותאוכלוסייתבעליהמוגבלותלפיסוגמוגבלות,כפישהתקבלהמבדיקהזו: 
תרשים  :6התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי סוג המוגבלות






מוגבלות פיזית בלבד
מוגבלות נפשית בלבד
מוגבלות כפולה  -פיזית ונפשית
מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה
כל הצירופים האחרים

32%

39%

6%
9% 14%
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ארבעקבוצותשלסוגימוגבלותשכיחיםהתקבלומהבדיקה:בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה
בלבד,בעלימוגבלותפיזיתבלבד,20בעלימוגבלותנפשיתבלבד00ובעלימוגבלותכפולה–פיזיתונפשית.00
ארבעקבוצות אלה מכסות  33%מכללאוכלוסייתבעליהמוגבלות .21יתרהצירופים ,ששכיחותכלאחד
מהם היתה פחות מ ,4%-מכסים את  67%הנותרים .בהמשך הדוח ,נבחן מאפיינים שונים של בעלי
המוגבלותלפיארבעתסוגיהמוגבלותהשכיחים .22

 1.2מאפיינים דמוגרפיים
מבדיקת המאפיינים הדמוגרפיים שלאוכלוסייתבעליהמוגבלות בגילהעבודה()39-38בהשוואהלאלה
שלכללהאוכלוסייהבאותוגיל23(לוחות,)30-33עוליםהממצאיםהאלה :
 ההתפלגותלפימיןשלבעליהמוגבלותדומהלזושלכללהאוכלוסייה .
 בעליהמוגבלותמבוגריםיותר: 60%מהםבגילמבוגר()39-44לעומת 38%בכללהאוכלוסייה,ורק
03%מהםבגילצעיר()65-38לעומת55%בכללהאוכלוסייה.
 שיעורהנשואיםבקרבםדומהלשיעורםבקרבכללהאוכלוסייה(.)30%
 עם זאת ,מבחינת הרכב משק בית ,שיעור גבוה למדי מבעלי המוגבלות מתגוררים לבדם ()35%
בהשוואהלשיעורבקרבכללהאוכלוסייהבגיל35-00(24.)3%
 שיעורהערביםגבוהקצתיותר(,00%לעומת38%בקרבכללהאוכלוסייה).
מהשוואתארבעתסוגיהמוגבלותהשכיחים(לוחות,)30-33עוליםהממצאיםהאלה :
 בעלימוגבלותפיזית :
-

מבוגרים יחסית ( 63%בני  ,39-44לעומת פחות מ 60%-בסוגיהמוגבלות האחרים),ושיעור גבוה
מהםנשואים(,)90%אףמעברלשיעורבכללהאוכלוסייה(.)30%

-

שיעורגבוהמהםערבים(60%לעומת00%בקרבכללבעליהמוגבלות).

 בעלימוגבלותנפשית:
-

צעירים יחסית לבעלי מוגבלות פיזית ( 63%בני  65-38לעומת  ,05%בהתאמה) ,ומאופיינים
בשיעורנמוךבמיוחדשלנשואים(.)58%בהתאם,שיעוריםגבוהים מהםמתגורריםלבדםאועם
הוריהםללאבן/בתזוגוילדים(כמעט00%בכלאחתמצורותהרכבמשקהבית,לעומתפחותמ-
30%בקרבבעלימוגבלותפיזית).

-

שיעור הערבים בקרבם נמוך במיוחד ( .)0%עם זאת ,בקרב בעלי מוגבלות נפשית שיש להם
מוגבלויותנוספות,שיעורהערביםהוא,37%קרובלזהבכללבעליהמוגבלות.

20ייתכןבשילובעםמחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהאובעיותהתמצאות/הבנה(ראונספחד) .
 21המדגםכלל: 83בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודהבלבד, 338בעלימוגבלותנפשיתבלבד, 673בעלי
מוגבלותפיזיתבלבדו050-בעלימוגבלותכפולה–פיזיתונפשית .
22תיאורמאפייניהאוכלוסייהבכלאחדמתחומי המוגבלותבנפרד,ללאהשוואהביניהם,מוצגבנספחה .
23מקור:סקרכוחאדם,0007למ"ס .
24מקור:סקרחברתי,0007למ"ס .
22

 בעלימוגבלותכפולה–פיזיתונפשית:
-

בעלי מאפיינים הדומים יותר לבעלי מוגבלות נפשית בלבד מאשר לבעלי מוגבלות פיזית בלבד:
שיעור שכבת הגיל הצעירה ושכבת גיל הביניים גבוה למדי ( ,)93%ושיעור הנשואים נמוך למדי
( .)48%בהתאם ,שיעורים גבוהים למדי מתגוררים בגפם ( )38%או עם הוריהם ללא בן/בת זוג
וילדים(.)34%

 בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה:
-

בדומה לבעלי המוגבלות הנפשית ,שיעור הצעירים בקרבם גבוה למדי ( 65%לעומת  05%בקרב
בעלי המוגבלות הפיזית ו 34%-בקרב בעלי המוגבלות הכפולה) .ייתכן שהסיבה לכך היא
שבקבוצה זו נכללו רק מישהמחלה הכרוניתהיא תחום המוגבלות היחיד שלהם,בעודשמישיש
להםגםמוגבלותפיזיתנכללובקבוצותהכוללותמרכיבפיזי.

-

שיעורהערביםבקרבם()30%נמוך יחסיתלשיעורבקרבבעליסוגימוגבלותהכולליםמרכיבפיזי
(60%במוגבלותהפיזיתו06%-במוגבלותהכפולה).ייתכןשגםממצאזהקשורלצורתהסיווגשל
בעליהמוגבלויותהשונות,כפישהוסברבסעיףהקודם.

לוח  :00מאפיינים דמוגרפיים של בעלי המוגבלות 0בסך הכול ולפי סוג המוגבלות ()%
המאפיין 
סך הכול (אלפים)
מין
גברים 
נשים 
קבוצת גיל **
 65-38
 45-64
 39-44
מצב משפחתי ***
יחיד ii
נשוי 
ותק בארץ
ותיקים 
עולים(מ )3774-
מגזר ***
יהודי iii
ערבי 

מחלה
כללהאוכלוסייה כלל בעלי
המוגבלות  כרונית 
בארץ i
92.4
0016046
.03.145

מוגבלות 
מוגבלות מוגבלות פיזית
אחר 
ונפשית
פיזית
נפשית
.0.41
152.2
339.4
62.8

 57.4
 40.4

 43.0
 57.0

53.8
46.2

56.3
43.7

51.0
49.0

 45.5
54.5

43.4
58.4

 56.7
 68.0
 39.7

 03.3
 53.9
 60.0

 33.9
40.1
26.0

 30.8
43.0
26.2

24.2
39.4
36.4

15.2
55.7
29.1

07.0
68.4
60.6

 68.3
 33.7

38.4
33.3

67.0
30.8

43.9
58.6

09.3
90.5

50.0
48.0

 56.9
 43.6

 73.3
 8.5

70.0
7.8

89.7
30.3

88.8
33.0

70.5
7.3

88.0
30.0

 73.9
 8.6

 83.8
 38.0

 99.4
 00.4

88.3
11.7

97.6
2.4

68.0
32.0

76.6
 23.4

80.0
37.8

iסקרכוחאדם,0007למ"ס .
iiכוללרווק,אלמן,גרוש .

iiiכוללאחריםשאינםערבים.
**ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.04במבחןחיבריבוע(לאכוללסוגהמוגבלות"אחר") .
***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.03במבחןחיבריבוע(לאכוללסוגהמוגבלות"אחר").
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לוח  :07הרכב משק הבית בקרב כלל בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות 
פיזית
מוגבלות
מוגבלות
מחלה
כללבעלי
ונפשית 
פיזית
נפשית
המוגבלות  כרונית
הרכבמשקהבית 
 39.4
 8.5
 37.0
 30.7
 36.7
גרלבד i
עםבן/בתזוגועםילדים 
 07.0
 54.3
 03.3
 50.8
 63.9
(כוללהוריםואחרים )ii
עםבן/בתזוגבליילדים 
 33.6
 38.5
 39.4
 05.4
 33.9
(כוללהוריםואחרים )ii
עםילדיםבליבן/בתזוג 
 39.4
 36.6
 30.3
 8.8
 36.6
(כוללהוריםואחרים )ii
עםהוריםבליבן/בתזוג 
 35.3
 7.7
 38.8
 8.9
 36.0
ובליילדים(כוללאחרים )ii
 0.3
 0
 3.3
 0
 3.0
דיורמוגן/הוסטל 
 5.6
 5.7
 3.5
 5.0
 4.4
גרעםאחרים ii
iבקרבהאוכלוסייההכלליתבגיל35-00שיעורהמתגורריםלבדםהוא3.0%(מקור:סקרחברתי,0007למ"ס) .
iiאחריםכוללים:בנימשפחהשאינםבןזוג/הורים/ילדיםואנשיםשאינםבנימשפחה(כמושותףלדירה) .

 1.1משאבים/חסמים לתעסוקה
סעיף זהמציגאתשכיחותם שלמאפייניםהמהוויםמשאביםאוחסמיםלתעסוקה.המאפייניםמוצגים
לכלל בעלי המוגבלות בגיל העבודה ,ובקרב בעלי ארבעת סוגי המוגבלות השכיחים (מחלה כרונית,
מוגבלותנפשית,מוגבלותפיזית,צירוףשלמוגבלותפיזיתונפשית). 
ידועמספרותהמחקרכיככלשהשכלתושלאדםגבוההיותרכךגדליםסיכוייולמצואעבודהולהשתכר
יותר .מלוח  36אפשר לראות כי ל 45%-מבעלי המוגבלות אין תעודת בגרות ,לעומת  63%בלבד בכלל
האוכלוסייה בארץ .כמו כן ,שיעור בעלי השכלה על-תיכונית (אקדמית ולא-אקדמית) נמוך יותר בקרב
בעליהמוגבלות–07%לעומת68%בכללהאוכלוסייה. 
עודעולהמלוח36כיבעליהמוגבלותהכפולה,פיזיתונפשית,מצוייםברמתהשכלהנמוכהיחסיתלבעלי
מוגבלותיחידה(נפשית,פיזיתאומחלהכרונית המגבילהיכולת עבודה) :כ 0/6-מהם לא השלימובגרות
מלאה ,לעומתלכלהיותרמחציתבכלאחדמסוגי המוגבלותהיחידה .כמוכן,רקקצתיותרמעשירית
מבעליהמוגבלותהכפולהרכשוהשכלהאקדמית,לעומתלפחותחמישיתבקרבבעליהסוגיםהשוניםשל
מוגבלותיחידה .
ממצאמענייןהעולהמלוח36הואכימחציתמבעליהמוגבלותהפיזיתמצוייםברמותההשכלההנמוכה
אוהגבוהה ביותר:כרבעמהםלא השלימו 30שנותלימוד–שיעורכמעטכפולמהשיעורהמקבילבקרב
בעלימוגבלותנפשיתאומחלהכרונית ,אךמנגדכרבעמהםרכשוהשכלהאקדמית.ייתכןכידפוסזה
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משקףשניסוגיאטיולוגיהשלמוגבלותפיזית:בחלקמהמקריםמדוברבלקות מולדת ,ואילובמקרים
אחריםמדוברבתוצאהשלפגיעהשאירעהבמהלךהחיים,כשהאדםכברהיהמשולבבשוקהעבודה.
לוח  :03רמת ההשכלה** בקרב כלל בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
כלל
מחלה
האוכלוסייה כללבעלי
המוגבלות  כרונית
בארץ i

מוגבלות
נפשית

מוגבלות
פיזית

מוגבלות 
פיזית
ונפשית 

רמתההשכלה 
איןתעודהאופחות 
 60.4
 05.0
 30.7
 35.8
 03.0
 33.3
מ30-שנותלימוד 
30שנותלימודאו 
 65.9
 03.6
 63.3
 66.5
 09.6
 00.6
בגרותחלקית ii
 9.9
 36.5
 06.0
 33.3
 35.5
 04.0
בגרותמלאה iii
על-תיכוניתלא
 8.4
 9.9
 7.6
 33.8
 7.3
 36.6
אקדמית 
אקדמית(תוארראשון,
 30.3
 04.9
 37.3
 00.8
 37.3
 05.0
שניאושלישי) 
 5.0
 0.4
 5.3
 3.0
 0.3
אחר/לאיודע/לאזוכר   0.7
**ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.04במבחןחיבריבוע .
iסקרכוחאדם,0007למ"ס .
iiבסקרשלהלמ"סההתייחסותהיאל30-שנותלימודבלבד .
iiiבסקרשלהלמ"סהקטגוריהכוללתגםבגרותחלקית .

ניסיוןבתעסוקה מהווהאףהוא אינדיקטורחשובלתעסוקהפוטנציאלית,בייחודבנוגעלחיפושעבודה
בפועלומוטיבציה לעבודבעתיד(ראוסעיף 3.4להלן–ניבוימצבתעסוקהלפימאפיינים שוניםשלבעלי
מוגבלות) .מלוח  35אפשר לראות כי מתוך כלל בעלי המוגבלות ,כ 0/6-עבדו בחמש השנים האחרונות
(כוללאלהשעבדו במועדהריאיון) ,חלקקטן( )33%לאעבדומעולם ,והיתרעבדורקבעברהרחוקיותר
(יותרמחמששניםלפנימועדהריאיון). 

עודעולהמלוח 35כישיעורהעובדיםבחמשהשניםהאחרונות(כוללבמועדהריאיון)הואכ 30%-בלבד
בקרבבעליהמוגבלותהכפולהלעומתכ70%-בקרבבעלימחלהכרונית.בעלימוגבלותפיזיתבלבדובעלי
מוגבלותנפשיתבלבדמצוייםבטווחביניהם(כ90%-בכלקבוצה). 
לוח  :0.ניסיון בתעסוקה*** בקרב כלל בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות 
מוגבלות
מוגבלות
מחלה 
כללבעלי

פיזיתונפשית 
פיזית
נפשית
המוגבלות  כרונית
ניסיוןבתעסוקה 
 68.3
 45.5
 54.9
 90.5
 40.5
עובדבמועדהריאיון 
 00.9
 35.5
 03.6
 35.0
עבדב4-השניםהאחרונות   39.5
לאעבדב4-השנים
 06.3
 39.6
 33.3
 7.3
 33.4
האחרונות,עבדבעבר 
 33.3
 36.7
 33.7
 6.9
 34.9
לאעבדמעולם 
***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.03במבחןחיבריבוע .
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מלבד השכלה וניסיון בתעסוקה ,נבדקו משאבים נוספים לתעסוקה :האם האדם הוא בעל מקצוע,
שליטה בשימוש במחשב ,ידיעת שפות וכישורי עבודה רכים ,כולל מיומנויות חיפוש עבודה 25והרגלי
עבודה.26שיעוריהםשלבעלימשאביםאלהבקרבכללבעליהמוגבלותהם :







בעל/תמקצוע–48%
ידעבסיסיבשימושימחשב–30%
שליטהטובהבעבריתבסיסית–37%
שליטהטובהבאנגליתבסיסית–05%
בעל/תמיומנויותחיפושעבודה–64%
בעל/תהרגליעבודה–43%

מבדיקתשכיחותמשאביםאלהבקרבבעליארבעת סוגיהמוגבלותהשכיחים (תרשים )9ניכרכיבאופן
עקבי,בעלימחלהכרוניתמאופייניםברמההגבוההביותרשלמשאבים ,בעודבעליהמוגבלותהכפולה
(פיזיתונפשית)מאופיינים ברמההנמוכהביותרשלמשאבים.בעלימוגבלותפיזיתבלבדובעלימוגבלות
נפשיתבלבדמצוייםבטווחביניהם. 
מעניין לציין כי בקבוצת המשאבים הקשורים בפוטנציאל או תשתית לעבודה (רכישת מקצוע ,ידע
במחשב ושליטה בשפות) ,בעלי מוגבלות נפשית עולים במקצת על בעלי מוגבלות פיזית .לעומת זאת,
מבחינת כישורי עבודה בפועל (מיומנויות חיפוש עבודה והרגלי עבודה) ,בעלי מוגבלות נפשית נופלים
מבעלימוגבלותפיזיתודומיםלמעשהלבעליהצירוףשלמוגבלותפיזיתונפשית.ייתכןכיממצאזהנובע
מכךשבעיותנפשיותחמורות,כגוןסכיזופרניה,מאניה-דפרסיהודיכאוןקליני ,מתפרצותלרובבגילאי
העשרים .אי לכך , בעלי מוגבלות מסוג זה רכשו כבר משאבים בסיסיים שנלמדים במסגרת מערכת
החינוך,אךפחותמיומניםבכישוריםהנרכשיםמניסיוןבשוקהעבודה .דפוסהממצאיםמציע כי בקרב
בעליהמוגבלותהכפולה,המרכיבאשרמגביליכולותתעסוקהיישומיותהואיותרהנפשימאשרהפיזי .

 25הפריטים בסולם :להכין קורות חיים שבהם מפורטים ניסיונך וכישוריך; לשוחח עם חברים או מכרים כדי
למצוא משרות פנויות המתאימות לך; למלא בצורה מלאה וברורה טופס בקשה לקבלה לעבודה; לשכנע
מעסיקיםשהייתמעונייןלעבודאצלםלקבלאותךלעבודה; להסביר אתהנקודותהחשובותלךביותרבמהלך
ריאיוןעבודה.הציוניםהםמ 3-(לאיכולבכלל)עד 4(לאקשהבכלל).הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו4
עלכלהפריטים.הסךהכולאינוכוללראיונות"אודות" .
 26הפריטים בסולם :לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים;
להגיעכליוםלעבודהאולהגיעבזמן;לצייתלהוראותשלהממונהעליך;לקבלביקורתמהממונהעליך;לבצע
עבודהבאופןעצמאיבהתאםלהוראותכתובותאושניתנותבעל-פה.הציוניםהםמ3-(לאיכולבכלל)עד4(לא
קשהבכלל).הנתוןמצייןאתשיעורהאנשיםשענו4עלכלהפריטים.הסךהכולאינוכוללראיונות"אודות" .
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תרשים  :0משאבים לתעסוקה בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים
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מוגבלות נפשית

בעל מקצוע

מחלה כרונית



 1.2מאפיינים כלכליים
בסעיף זה יוצגו נתונים על מצבם הכלכלי של בעלי מוגבלות ,כפי שעולה מהמדדים האלה :מקורות
הכנסה ( ,)4.6.3גובה הכנסה חודשית ( ,)4.6.0תפיסה סובייקטיבית של המצב הכלכלי ( ,)4.6.6שכיחות
מצבים המעידים על מצוקה כלכלית ( )4.6.5וסוג הדיור ( .)4.6.4הנתונים יוצגו לכלל בעלי המוגבלות
ובקרבבעליארבעתסוגיהמוגבלותהשכיחים .

 54340מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות ושל בני זוגם
נבדקו מקורות ההכנסה של בעלי המוגבלות ובני זוגם (לפי דיווח עצמי ) .לצורך הבדיקה ,רשימת
מקורותההכנסההוגדרהכדלהלן:
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 הכנסהמעבודה
 הכנסהמביטוחיםהקשוריםלעבודה:
 דמיאבטלה  פנסיה(פנסיהממקוםעבודהאוקרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"ל) הכנסהמשכרדירה
 הכנסהמקצבאותביטוחלאומיכולל:
 קצבאותנכות:קצבתנכותכללית,נפגעיעבודה,נפגעיפעולותאיבה קצבאותאחרות:ניידות,דמיליווילעיוור,שירותיםמיוחדים,שירותיםאישיים,גמלתסיעוד,הבטחתהכנסה,קצבתזיקנה,קצבתשאירים,מזונות
 מקורותהכנסהאחרים:תמיכהממשרדיממשלה,עזרהכספיתקבועהשלקרובימשפחה,הכנסות
מביטוחפרטי,הכנסותממקורותאחרים

27עםזאת,לאנשיםשדיווחועלעבודהבמועדהריאיוןנרשמההכנסהמעבודהללאתלותבתשובהשהשיבועל 
מקורותהכנסה.כמוכן,למקבליקצבהנכותכלליתנרשמההכנסהמקצבהזוללאתלותבתשובהשהשיבו .
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נמצאכימקורותההכנסההעיקרייםבקרבבעליהמוגבלותובניזוגםהם(לוח :)34
 הכנסה מעבודה – בקרב יחידים (המהווים  68%מכלל בעלי המוגבלות) ,ל 48%-הכנסה מעבודה
אישיתשלהם.בקרבהנשואים,ל 90%-הכנסהמעבודהשללפחותאחדמבני הזוג ,באופן הבא:לכ-
 00%הכנסהמעבודהשלהםבלבד,לכ 00%-הכנסהמעבודהשלבן/בת הזוגבלבד ולכ 60%-הכנסה
מעבודהשלשניבניהזוג.
 קצבאות הביטוח הלאומי – לכ 60%-מבעלי המוגבלות ,יחידים ונשואים ,הכנסה מקצבאות נכות
שלהם (או של בני הזוג עבור הנשואים) .ל 05%-מהיחידים ול 38%-מהנשואים הכנסות מקצבאות
אחרותשהם(אובניזוגם)מקבלים.
 פנסיה–ל9%-בקרבהיחידיםול38%-בקרבהנשואיםהכנסהממקורזה.
לוח  :05מקורות הכנסה iבקרב בעלי המוגבלות 0בסך הכול ולפי מצב משפחתי ()%
נשואים 
כללבעליהמוגבלות  יחידים
מקורההכנסה
סךהכולהכנסהמעבודה 
 37.8
 48.0
 34.3
שלבעלהמוגבלות(ובןזוגו) 
03.0
48.0
 65.4
רקבעלהמוגבלותעובד 
00.3
--36.0
רקבןהזוגעובד 
 08.0
 -- 39.7
שניהםעובדים 
38.5
9.5
 35.0
פנסיה
6.3
 6.0
 6.5
שכרדירה 
6.7
3.3
0.8
דמיאבטלה
63.0
07.0
 60.6
קצבאותנכותבטל"א 
39.3
 05.0
 00.3
קצבאותאחרותבטל"א
35.3
03.6
 37.3
אחר
iהמרואייניםיכלולצייןמספרמקורותהכנסה .

מבדיקת מקורות ההכנסה בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים (לוח  )33עולים הממצאים העיקריים
האלה :
 בעלי מוגבלות נפשית :ל 0/6-מהיחידים הכנסה מעבודה ,אולם בקרב הנשואים רק לקצת יותר
משלישהכנסהמעבודהעצמית,ואילובקרבכמחציתם,ההכנסהמעבודההיאשלבן/בתהזוגבלבד.
בנוסף,לשיעורניכרמבעלימוגבלותנפשיתהכנסהמקצבאותהביטוחהלאומיהמשולמות להםאו
לבניהזוג(קצבתנכותכלשהי–50%בקרבהיחידיםו50%-בקרבהנשואים;קצבאותאחרות–38%
בקרבהיחידיםו05%-בקרבהנשואים).
 בעלימוגבלותפיזית:בדומה לבעלימוגבלותנפשיתיחידים,לכ 30%-מבעלימוגבלותפיזיתיחידים
הכנסה מעבודה .אולם ,להבד יל מבעלי מוגבלות נפשית נשואים ,הנסמכים במידה רבה על הכנסה
מעבודה של בני זוגם בלבד ,ליותר ממחצית מבעלי מוגבלות פיזית נשואים יש הכנסה מעבודה
עצמית. שיעורמקבליקצבאותנכותשלביטוחלאומיבקרבבעלימוגבלותפיזית(33%בקרביחידים
ו 08%- בקרבהנשואים)נמוךיותרבהשוואהלשיעורבקרבבעלימוגבלותנפשית.בנוסף,שיעורלא
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מבוטלמהנשואיםהםבעליהכנסהמפנסיהשלהםאושלבניזוגם (,)00%ככלהנראהמשוםשהם
מבוגריםלמדי.
 בעליהמוגבלותהכפולה – פיזיתונפשית:בקבוצה זו מצוייםהשיעוריםהנמוכיםביותר שלהכנסה
מעבודה,הןבקרבהיחידים()53%והןבקרבהנשואים ( 30%בעליהכנסהמעבודהשלהםאושלבני
זוגם). עםזאת,לשיעוריםגבוהיםמהםהכנסותמקצבאותהביטוחהלאומי (בקרבהיחידים – 69%
מקבלים קצבת נכות כלשהי ו 03%-מקבלים קצבאות אחרות; בקרב הנשואים – ל 50%-הכנסה
מקצבתנכותכלשהיול09%-הכנסהמקצבאותאחרות,המשולמותלהםאולבניזוגם).שיעוריבעלי
ההכנסה מהקצבאות השונות של הביטוח הלאומי דומים לשיעורים בקרב בעלי מוגבלות נפשית
כמוגבלותיחידה.בנוסף,לשיעורלאמבוטלמהנשואיםשבהםהכנסהמפנסיהשלהםאושלבניזוגם
(,)00%ומבחינהזוהםדומיםלבעלימוגבלותפיזיתכמוגבלותיחידה.
 בעלימחלהכרונית:לרובםהכנסהמעבודה,הןבקרבהיחידים()87%והןבקרבהנשואים(80%בעלי
הכנסה מעבודה שלהם או של בני זוגם) .בהתאמה ,לשיעור נמוך מהם הכנסה מקצבאות הביטוח
הלאומי (בקרבהיחידים , 3%מקבליםקצבתנכותכלשהיו 35%-מקבליםקצבאות אחרות; בקרב
הנשואים ,ל 33%-הכנסהמקצבתנכותכלשהיול 30%-מקצבאותאחרות,המשולמות להםאולבני
זוגם).
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מוגבלות
פיזית
7.546
 93.0

מוגבלות
נפשית
314.
 86.4









 8.6
59.5
09.8
30.3
34.3
09.9
53.4
06.9
09.5

מחלה
כרונית 
5640
 83.7
 35.9
 38.7
 58.6
 36.7
 3.7
 7.4
 33.5
 33.9
 6.8

מוגבלות
פיזית
ונפשית
6341
 54.8
 54.8
-- -- 6.7
 5.3
 0
 63.3
 03.6
 03.4

מוגבלות
פיזית
1341
 30.4
 30.4
-- -- 3.0
 0.8
 0.8
 34.8
 06.7
 63.0

מוגבלות
נפשית
3745
 33.0
 33.0
-- -- 0.3
 3.4
 6.8
 50.0
 39.4
 03.3

מחלה
כרונית 
3647
 88.7
 88.7
-- -- 00.6
 3.3
 0
 4.3
 35.5
 30.0

נשואים 
מוגבלות
פיזית
ונפשית
1147
 30.9
 06.7
 38.0
 08.7
 00.6
 5.3
 3.4
 08.0
 33.0
 30.0

לוח  :06מקורות הכנסה iבקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים 0לפי מצב משפחתי ()%
יחידים 



מקורההכנסה 

סך הכול (אלפים)
סךהכולהכנסהמעבודה 
שלבעלהמוגבלות(ובןזוגו) 
רקבעלהמוגבלותעובד 
רקבןהזוגעובד 
שניהםעובדים 
פנסיה 
שכרדירה 
דמיאבטלה
קצבאותנכותבטל"א 
קצבאותאחרותבטל"א
אחר 

 37.5
 08.3
 36.0
 03.4
 3.9
 0
 53.9
 09.6
 35.0

iהמרואייניםיכלולצייןמספרמקורותהכנסה .
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 54347גובה ההכנסה החודשית של בעלי המוגבלות ושל בני זוגם
ההכנסה החודשית כוללת הכנסות מכל המקורות שיש לבעל המוגבלות עצמו ,במידה שהוא יחיד,
וממקורותההכנסהשישלוולבן/בתזוגוביחד,במידהשהואנשוי. 
מלוח39אפשרלראותכירמתההכנסותהחודשיתשלבעליהמוגבלותנמוכהמרמתההכנסותהחודשית
שלכללהאוכלוסייהבארץבגילהעבודה :28בקרבבעלימוגבלותיחידים ,לכ 0/6-הכנסהחודשיתשלעד
 5,000ש"ח (לעומתפחותממחצית בקרבהאוכלוסייההכללית) ,ובקרבבעלימוגבלותנשואים ,לכ0/6-
הכנסהחודשית(שלשניבניהזוג)שלעד8,000ש"ח(לעומתכשלישבקרבהאוכלוסייההכללית) .
רמתההכנסההחודשיתשונהבקרבבעליסוגיהמוגבלותהשכיחים(לוח :)38
 לבעלי המוגבלות הכפולה הכנסות ברמה הנמוכה ביותר ,בעוד לבעלי מחלה כרונית הכנסות ברמה
הגבוהה ביותר .לדוגמה ,בקרב יחידים ,שיעור בעלי הכנסה חודשית עד  5,000ש"ח בקרב בעלי
המוגבלותהכפולה הוא,88%שיעורכפול מהשיעורבקרבבעלימחלהכרונית,שהוא  .55%בדומה,
בקרבנשואים,שיעורבעליהכנסהחודשיתעד 8,000ש"ח הוא  88%בקרבבעליהמוגבלותהכפולה
לעומת56%בקרבבעלימחלהכרונית. 
 בדומה לבעליהמוגבלותהכפולה,גםבעלימוגבלותנפשיתבלבדנמצאובשכיחותגבוההבקטגוריות
הנמוכהוהבינוניתשלרמתההכנסההחודשית.הדפוסבולטבמיוחדבקרבהיחידיםשבהם–לרובם
המוחלט()76%הכנסהשלעד5,000ש"חלחודש. 
 תרשים  8ממחיש את דפוס הממצאים הנ"ל :בקרב יחידים ,בכל רמת הכנסה ,שיעור בעלי הכנסה
הנמוכהמרמהזוגבוה יותרבקרבבעלימוגבלותנפשיתבלבדובקרבבעליהמוגבלותהכפולה,מאשר
בקרב בעלי מוגבלות פיזית בלבד ובקרב בעלי מחלה כרונית .בקרב הנשואים אפשר לראות מגמה
כלליתדומה,אלאשבקבוצהזו מצבםשלבעלימוגבלותנפשיתבלבדטוביותרבהשוואהלמצבםשל
בעליהמוגבלותהכפולה,ודומהלמצבםשלבעלימוגבלותפיזיתבלבד.
לוח  :00הכנסה חודשית ברוטו בקרב בעלי המוגבלות 0בסך הכול ולפי מצב משפחתי ()%
כללבעלי
כללהאוכלוסייה
יחידים  נשואים  המוגבלות ii יחידים 
הכנסהברוטו(ש"ח)  בארץ i
 39.3
 54.3
 34.6
 54.3
 05.7
פחותמ 5,000-
 06.0
 63.4
 00.8
 63.9
 05.6
 8,000-5,000
 7.9
 00.7
 36.7
 00.9
 40.8
יותרמ 8,000-
iמקור:סקרהכנסות,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקביללגילהעבודההוא .35-38

iiמתוךכללבעליהמוגבלות,03%לאדיווחועלגובההכנסתם(מעברלמצבמשפחתי).

28מקור:סקרהכנסות,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-38
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נשואים 
 60.8
 69.0
 60.0

i

לוח  :01הכנסה חודשית ברוטו בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים 0לפי מצב משפחתי ()%

100

80

60
40
20
0

0

20

40

60

80

100

נשואים 
יחידים 

מוגבלות
מוגבלות
פיזית
מוגבלות
מוגבלות
מחלה
פיזית
מוגבלות
מוגבלות
מחלה
ונפשית
פיזית
נפשית
כרונית 
ונפשית
פיזית
נפשית 
כרונית 
הכנסהברוטו(ש"ח) 
 43.6
 09.3
 00.0
 34.9
 88.5
 30.4
 76.0
 56.8
פחותמ 5,000-
 63.4
 66.4
 58.9
 09.0
 9.7
 60.3
 3.8
 64.5
 8,000-5,000
 30.0
 67.5
 07.6
 49.6
 6.9
 9.5
 0
 00.8
יותרמ 8,000-
iשיעוריאידיווחעלגובההכנסהחודשיתבקרבבעליסוגיהמוגבלותהשכיחים(מעברלמצבמשפחתיבכלסוגמוגבלות):בעלימחלהכרונית–,33%בעלי
מוגבלותנפשית–,05%בעלימוגבלותפיזית–,66%בעלימוגבלותפיזיתונפשית–.09%

יחידים

הכנסה חודשית כוללת של בעל המוגבלות
היחיד (ש"ח)

הכנסה חודשית כוללת של בעל המוגבלות
הנשוי ובן/בת זוגו (ש"ח)

נשואים

תרשים  :1התפלגות ההכנסה החודשית בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים 0לפי מצב משפחתי

















32

שכיחות מצטברת ()%

שכיחות מצטברת ()%

 54343הערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי
נוסף על המדד האובייקטיבי של רמת ההכנסות ,נבחנו גם מדדים סובייקטיביים הנסמכים על הערכת
בעל המוגבלות את מצבו הכלכלי .29מלוח  37עולה כי  34%מכלל בעלי המוגבלות מעריכים את מצבם
הכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב.לשםהשוואה,במדדמקביל,הבוחןשביעותרצוןממצבכלכלי
בקרבהאוכלוסייההכלליתבאותוגיל,נמצאכישיעור  המדווחיםכיהםלאכלכךמרוציםאובכלללא
מרוציםממצבםנמוךיותר(.30)55%
כפישאפשר לראותבלוח,37שיעורםשלמי שמעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכל כךטובאובכלללא
טוב הוא הגבוה ביותר בקרב בעלי המוגבלות הכפולה – פיזית ונפשית ( .)80%השיעור המקביל בקרב
בעלימוגבלותנפשיתבלבדמעטנמוךיותר( ,)90%אךעדייןגבוהבהשוואהלשיעורבקרבבעלימוגבלות
פיזיתבלבד()43%ובהשוואהלשיעורבקרבבעלימחלהכרונית(.)53%האחרוניםהםבמצבהטובביותר
מבחינתהערכהסובייקטיביתשלמצבםהכלכלי.ממצאיםאלהתואמיםאתהתמונהשהתקבלהמהמדד
שלרמתההכנסותלעיל .
לוח  :01הערכה סובייקטיבית iשל המצב הכלכלי בקרב כלל בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות
השכיחים ()%
מוגבלותפיזית
מוגבלות
מוגבלות
מחלה
כללהאוכלוסייה כללבעלי
ההערכה
ונפשית
פיזית
נפשית
כרונית
המוגבלות
בארץ iii,ii
1.2
4.5
 4.7
 4.9
 5.5
 33.3
טובמאוד
16.9
 67.0
22.8
48.9
 60.8
 55.5
טוב
 53.9
 64.0
67.7
40.6
 53.6
 07.3
לאכלכךטוב
 64.0
21.3
32.6
5.6
23.5
 34.5
כלללאטוב
iלאכוללראיונות"אודות" .
iiמקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
iiiהקטגוריותהמקבילותבסקרשלהלמ"סהיו:מרוצהמאוד,מרוצה,לאכלכךמרוצהובכלללאמרוצה .


מדדסובייקטיבינוסףלהערכתהמצבהכלכלי הואמידתההצלחהלכסותאתההוצאות החודשיותשל
משקהביתכגוןמזון,חשמלוטלפון.07מלוח00עולהכייותרממחצית()43%מבעליהמוגבלותדיווחוכי
הם לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות אלה .לשם השוואה ,בקרב כלל
 60
האוכלוסייהבאותוגיל,השיעורהמקבילהוא. 50%
עודאפשרלראותמלוח00כיבדומהלהערכההכלליתשלהמצבהכלכלי,שיעורהמדווחיםכיהםלאכל
כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות גבוה במיוחד בקרב בעלי
המוגבלותהכפולה(כ 6/5-לעומתקצתיותרממחצית בקרבבעליכלאחדמהסוגיםשלמוגבלותיחידה,
נפשית או פיזית) .בקרב בעלי מחלה כרונית מצוי השיעור הנמוך ביותר של אלה המדווחים על קושי
בכיסויההוצאות(פחותמשליש).
29לאכוללראיונות"אודות" .
30מקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
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לוח  :71הערכה סובייקטיבית iשל מידת ההצלחה לכסות הוצאות חודשיות של משק הבית 0בקרב כלל
בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות
כלל

מוגבלות מוגבלות פיזית
האוכלוסייה כללבעלי מחלה
ההערכה
ii
ונפשית
פיזית
נפשית
המוגבלות כרונית
בארץ
30.4
66.6
69.5
38.8






32.3
43.7
04.0
5.8

9.2
33.8
65.9
22.3

13.1
65.8
69.4
14.6

מצליחיםללאכלקושי  36.9
 53.0
מצליחים
 60.7
לאכלכךמצליחים
 7.5
בכלללאמצליחים
iלאכוללראיונות"אודות" .
iiמקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00

2.8
23.3
45.3
28.6



 5434.שכיחות מצבים המעידים על מצוקה כלכלית
מחצית מכלל בעלי המוגבלות נקלעו במהלך השנה האחרונה למצב המעיד על מצוקה כלכלית כלשהי
(לוח:)0350%נאלצולוותרעלקבלתטיפולשינייםחיוניו05%-עלקנייתתרופותמרשם–זאת,לעומת
שיעוריםמקביליםשל 04%ו,30%-בהתאמה,בקרבכללהאוכלוסייה.31כמוכן,בגיןקשייםכלכליים,
 06% מבעליהמוגבלותנאלצולוותרעלביקוראצלרופאמומחה,שיעורזהה נתקלובהגבלותעלחשבון
הבנקאועלשימושבכרטיסהאשראיו39%-נקלעולמצבשלניתוקהטלפוןאוהחשמלבביתם .
יחסהסדרשלשכיחותהמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבקרבבעליסוגיהמוגבלותהשכיחיםדומה
לזה שנמצא במדדים הקודמים :כ 0/6-מבעלי המוגבלות הכפולה (פיזית ונפשית) ,נקלעו במהלך השנה
האחרונהלמצבקיצוןאחד לפחות ,לעומתשלישבלבד מבעלימחלהכרונית .מבחינהזו,בעלימוגבלות
נפשיתבלבד דומיםיותרלבעליהמוגבלותהכפולה,ואילובעלימוגבלותפיזיתבלבדדומיםיותרלבעלי
מחלה כרונית .בהתאם ,שכיחות כל אחד מהמצבים הבעייתיים היא הגבוהה ביותר בקרב בעלי
המוגבלות הכפולה והנמוכה ביותר בקרב בעלי מחלה כרונית ,כאשר שכיחות המצבים בקרב בעלי
מוגבלות נפשיתבלבד ובקרב בעלי מוגבלות פיזית בלבד מצויה בטווח ביניהם (חוץ מהמצב של הגבלת
חשבוןבנק/אשראי,אשרנמצאבשכיחותהגבוההביותרבקרבבעלימוגבלותנפשיתבלבד).
לוח  :70שכיחות מצבים המעידים על מצוקה כלכלית בשנה האחרונה 0בקרב כלל בעלי המוגבלות
ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות מוגבלות מוגבלותפיזית
כללבעלי מחלה
המצב 
ונפשית
פיזית
נפשית
המוגבלות כרונית
35.7
53.9
33.5
66.6
מצבהמעידעלמצוקהכלכליתכלשהי   57.7
i
 56.8
35.1
44.1
03.7
 50.0
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני
ii
35.4
16.0
 13.7
8.3
 06.7
ויתורעלקנייתתרופותמרשם
 32.2
38.0
 03.6
 6.3
 00.3
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה
22.4
17.8
26.1
 4.7
 00.4
הגבלתחשבוןבנק,אשראי
20.3
13.9
 39.6
13.9
 39.6
ניתוקטלפוןאוחשמלבבית
iבקרבכללהאוכלוסייהבגיל,35-00השיעורהמקבילהוא04%(מקור:סקרחברתי,0009למ"ס) .
iiבקרבכללהאוכלוסייהבגיל,35-00השיעורהמקבילהוא30%(מקור:סקרחברתי,0009למ"ס) .
31מקור:סקרחברתי,0009למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
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 54345סוג הדיור
מבחינתסוגהדיורשבומתגורריםבעליהמוגבלות(לוח)00עוליםהממצאיםהאלה:
 שכיחות סוגי הדיור שבהם מתגוררים כלל בעלי המוגבלות בגיל העבודה דומה מאוד לזו של כלל
האוכלוסייה בגיל המקביל 32– כ 90%-מתגוררים בדירה בבעלותם או בבעלות משפחתם ,כ00%-
מתגורריםבשכירותפרטית,והיתר–בהסדרימגוריםאחרים.
 שיעור המתגוררים בדירה בבעלותם או בבעלות משפחתם הוא הנמוך ביותר בקרב בעלי מוגבלות
נפשית ( )40%והגבוה ביותר בקרב מוגבלות פיזית ( .)99%ההפך נמצא בנוגע לשיעור המתגוררים
בשכירות פרטית ( 67%בקרב בעלי מוגבלות נפשית לעומת  38%בקרב בעלי מוגבלות פיזית) .בעלי
המוגבלותהכפולה,פיזיתונפשית,דומיםיותר במובןזהלבעלימוגבלותפיזיתבלבדמאשרלבעלי
מוגבלותנפשיתבלבד .
לוח  :77סוג הדיור בקרב כלל בעלי המוגבלות ובקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות
פיזית
76.5
18.4
2.6
0
2.5

מוגבלות
כללהאוכלוסייה כללבעלי מחלה
i
נפשית
המוגבלות כרונית
בארץ
סוגהדיור
51.8
68.0
 93.3
בעלותפרטית/משפחתית  90.8
38.6
29.1
 03.6
 00.4
שכירותפרטית
4.8
2.5
 5.0
 6.3
שכירותציבורית
ii
2.5
0.4
 3.4
 --דיורחוץ-ביתי
2.3
0
 0.3
 4.3
אחר 
iמקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא.35-00
iiכוללדיורמוגן,פנימייה,הוסטל,ביתאבות,אשפוז–קטגוריהזולאנכללהבסקרשלהלמ"ס .

מוגבלות
פיזית
ונפשית
70.9
19.7
7.0
0.9
1.5



 .6תעסוקת בעלי מוגבלות
בפרק זהתיאורמצבהתעסוקה שלכללבעליהמוגבלותושלתת-קבוצותבאוכלוסייהזו( ;)3.3סקירת
מאפייניהםשלבעלימוגבלותשאינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית (;)3.0סקירת מאפייני
התעסוקה של בעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית ( ;)3.6מיפוי הסיבות לאי
תעסוקהוסוגיהעזרההדרושיםלצורךשילוב בעבודה של בעלימוגבלותאשראינםעובדים (;)3.5וניבוי
מצבהתעסוקהשלבעליהמוגבלותלפימאפייניםסוציו-דמוגרפייםולפימאפייניהמוגבלות( .)3.4


32מקור:סקרחברתי,0007למ"ס–טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"הוא .35-00
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 5.2מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות
לשם תיאור מצב התעסוקה של בעלי המוגבלות הוגדרו שלוש קטגוריות ,שנבחנו בקרב כלל בעלי
המוגבלות,כמוגםבפילוחלפיקבלתקצבתנכותכלליתולפיסוגהמוגבלות(תרשים:)7
 עובדבמועדהריאיון
 אינועובדאךבעלמוטיבציהלעבוד,כולל:
 מחפשעבודהבפועלבארבעתהשבועותהאחרונים אינומחפשעבודהבפועל,אךמתכווןלחפשבשלושתהחודשיםהקרובים אינומחפשעבודהואינומתכווןלחפש,אךמדווחכיהואמעונייןלעבוד אינועובדואינובעלמוטיבציהלעבוד 
תרשים  : 1מצב התעסוקה של בעלי מוגבלות 0בסך הכול 0לפי קבלת קצבה ולפי סוג המוגבלות
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מקבלים קצבת נכות כללית

22

בעלי מוגבלות פיזית בלבד

54

23

בעלי מוגבלות נפשית בלבד

46
10

12

11

80

10

6

10

33

100

6

7

אינם מקבלים קצבת נכות כללית

57
12

5

כלל בעלי המוגבלות

בעלי מוגבלות כפולה  -פיזית ונפשית
בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת
עבודה בלבד
בעלי כל צירופי המוגבלות האחרים

38
73

6

7

60

47

7

20

40

0

עובד במועד הריאיון
מחפש עבודה בפועל ב 4-השבועות האחרונים
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים



אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד


הערות: 
.3במקריםשלראיונות"אודות",שבהםלאנשאלותשאלותסובייקטיביות,ההנחההיתהשמישאינועובדואינו
מחפשעבודהבפועל,וגםאינומסוגללענותבעצמועלהשאלון–ישלסווגוכמישאינומעונייןלעבוד . 
.0לשםהשוואה,על פיהסקרהחברתישלהלמ"ס,0007בקרבכללאוכלוסייתישראלבגיל 35-00ללא מוגבלות
(המוגדרתכבעיהפיזיתאו בריאותיתשנמשכתשישה חודשיםאויותר ,ומפריעה מאוד,מפריעה או לאכלכך
מפריעהבפעולותיומיומיות),שיעורהמועסקיםהוא,90%ושיעורמחפשי העבודההוא .4%
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
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מבחינתמצבהתעסוקהשלבעליהמוגבלות(תרשים)7עוליםהממצאיםהאלה :
 בקרבבעלימוגבלותבגילהעבודה, 40% מועסקים,בדומהלשיעורהמועסקיםבקרבםעלפיהסקר
החברתי ( )0007של הלמ"ס –  .3346%זאת ,לעומת שיעור תעסוקה גבוה יותר בקרב אוכלוסיית
ישראלללאמוגבלות–90%עלפיהסקרהחברתי. 
 מכללבעליהמוגבלות, 00% אינםמועסקיםאךמדווחיםעלמוטיבציהלעבוד(קבוצההמהווה55%
מהבלתי  מועסקים).זאת,כפישמתקבלמצירוףמישהשיבוכיהםמחפשיםעבודהבפועל(,)7%מי
שהשיבוכיבכוונתםלחפשעבודהבעתידהקרוב()9%ומישהשיבוכיאמנםאינםמחפשיםעבודה,
אךהםמעונייניםלעבוד(.)3%ממצא זה מצביע על אוכלוסיית יעד פוטנציאלית של יותר מ 711-אלף
בעלי מוגבלות לשילוב בתעסוקה4
 מקבליקצבתנכותכלליתמהוויםכחמישיתמכללבעליהמוגבלות.קצבתהנכותמשולמתלאנשים
שכושר עבודתם הצטמצם או אבד עקב המוגבלות .בהתאם לכך ,שיעור התעסוקה בקרבם נמוך –
 00%(לעומת  49% בקרב אלה שאינם מקבלים קצבה) ,וכולל חלק ניכר שמועסקים במסגרות של
עבודהנתמכתאומוגנת .עםזאת,שיעורגבוהלמדיממקבליקצבה –  08%(המהווים 63%מאלה
שאינם מועסקים) – מדווחים על מוטיבציה לעבוד .מדובר בעיקר בהבעת עניין לעבוד ()30%
ובהצהרת כוונות לחפש עבודה בעתיד הקרוב ( )30%ופחות בחיפוש עבודה בפועל ( .)3%דפוס זה
מראהכיבקרבמקבליקצבהקייםפוטנציאלתעסוקהשטרםמוצה.מדוברלפחותב40-אלףמקבלי
קצבהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.
 קבוצות סוגי המוגבלות נבדלות זו מזו מבחינת מצב התעסוקה .להלן יוצגו ,לכל קבוצה ,שיעור
המועסקיםושיעורהבלתימועסקיםבעליהמוטיבציהלעבוד:
-

בעלימוגבלותפיזיתבלבד:בקבוצהזו,שבה 60%מכללבעליהמוגבלות,יותרממחצית()45%
עובדים.בצדזאת,שיעורבעליהמוטיבציהלעבודהוא 39%בלבד(המהווים 69%מאלהשאינם
עובדים).הדפוסהמתקבלכאןמראהעלמיצוייחסישלפוטנציאלהתעסוקה,שכןמישמסוגל
לעבודאמנםעובד,ומישאינועובדגםאינומעונייןלעבוד.חיזוקלכךמתקבלמבדיקתהסיבות
לאיתעסוקה(לוח63בהמשך),שממנהעולהכישיעורגבוהלמדישלבעלימוגבלותפיזיתשאינם
עובדיםמדווחיםעלהנכותעצמהכסיבהלכך .עםזאת,מאחרשבעלימוגבלותפיזיתהםקבוצה
גדולהלמדי,מדוברלפחותב40-אלףאיששאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.

-

בעלימוגבלותנפשיתבלבד:בקבוצהזו,שבה 3%מכללבעליהמוגבלות,פחותממחצית()53%
עובדים ,למרות רמת המשאבים הגבוהה למדי המאפיינת אותם (ראו פרק  ,4תרשים  .)9מצד
אחר ,בולט השיעור הגבוה של בעלי מוטיבציה לעבוד –  64%(כלומר  34%מהבלתי מועסקים),
בהם רבים המחפשים עבודה בפועל –  06%מכלל בעלי מוגבלות נפשית (כלומר  56%מהבלתי
מועסקיםשבהם).ממצאיםאלהמעידיםעלאימיצוייחסישלפוטנציאלהתעסוקהבקבוצהזו.

 33השיעור מתייחס לבני  35-00שדיווחו על בעיה פיזית או בריאותית שנמשכת שישה חודשים או יותר ,אשר
מפריעהמאוד,מפריעהאולאכלכךמפריעהבפעולותיומיומיות.אםמתייחסיםרקלבעלימוגבלותשבעייתם
מפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי,שיעורהתעסוקה,עלפיהסקרהחברתי,הוא .58%
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ייתכןכידפוסייחודיזהקשורלאופיהתקופתיהמאפייןבעיותנפשיות,המקשהעליצירתרצף
תעסוקה .ייתכן גם שלמרות המוטיבציה לעבוד של בעלי מוגבלת נפשית ,מעסיקים נרתעים
מלקבלאותםלעבודה,עקבסטיגמהבנוגעליכולתםלהשתלבבמקוםהעבודה.חיזוקלכךאפשר
לראותמבדיקתהסיבותלאיתעסוקה(לוח 63בהמשך),שממנהעולהכיבניגודלבעלימוגבלות
פיזיתבלבד,שיעורנמוךלמדישלבעלימוגבלותנפשיתבלבדשאינםעובדיםמדווחיםעלהנכות
עצמהכסיבהלכך,ושיעורגבוהיותרמדווחיםעלאיהתאמהשלסביבתהעבודהותנאיה.מאחר
שבעלימוגבלותנפשיתהםקבוצהקטנהלמדי,מדוברבכ 00-אלףאיששאינםעובדיםוישלהם
מוטיבציהלעבוד.
-

בעלי המוגבלות הכפולה – פיזית ונפשית :בקבוצה זו ,שבה  35%מכלל בעלי המוגבלות ,שיעור
העובדים הנמוך ביותר ( .)68%עם זאת ,מבחינת מוטיבציה לעבוד ,בעלי המוגבלות הכפולה
דומים יותר לבעלי מוגבלות נפשית בלבד מאשר לבעלי מוגבלות פיזית בלבד –  60%מהם
(המהווים 40% מהבלתימועסקים)בעלימוטיבציהלעבוד,שיעורגבוהיותרמאשרבקרבבעלי
מוגבלות פיזית בלבד ,המתקרב לשיעור בקרב בעלי מוגבלות נפשית בלבד .מדובר לפחות ב50-
אלףבעלימוגבלותכפולהשאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.

-

בעלימחלהכרוניתבלבד:בקבוצהזו,שבה 7%מכללבעליהמוגבלות, 96%עובדים.זהושיעור
תעסוקה גבוה במיוחד ,הדומה לשיעור בקרב האוכלוסייה ללא מוגבלות .בנוסף ,שיעור בעלי
המוטיבציה לעבוד הוא  34%(כלומר  44%מהבלתי מועסקים) .הדפוס המתקבל כאן הוא של
היקףתעסוקהגבוהוהיקףגבוהלמדישלענייןבעבודהבקרבהמעטיםשאינםמועסקים:לפחות
30 אלףאיששאינםעובדיםוישלהםמוטיבציהלעבוד.ייתכןשאפשרלקשרדפוסזהלכךשרבות
מהמחלותהכרוניותמופיעותבאמצעהחיים ,וסבירלהניחכיחלקניכרמבעלימוגבלותזולקו
בהכשהיומועסקים.חיזוקלכךעולהמאוסףהממצאיםהמעידכימדוברבקבוצהחזקהלמדי
מבחינתמשאביםלתעסוקהבכלל(פרק,4תרשים)9והשכלהבפרט(שם,לוח.)36

-

בעלי סוגי מוגבלות אחרים :בקבוצה הכוללת את בעלי כל הצירופים האחרים של תחומי
המוגבלות שזוהו במדגם ,שבה כ 50%-מכלל בעלי המוגבלות ,שיעור התעסוקה הוא קרוב
למחצית ( .)59%שיעור בעלי המוטיבציה לעבוד בקבוצה זו הוא  00%(המהווים  68%מהבלתי
מועסקים) .מאחר שזו קבוצה גדולה ,מדובר בכ 80-אלף איש בעלי מוגבלויות שונות שאינם
עובדיםוהםבעלימוטיבציהלעבוד.
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 5.1מאפיינים של בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית
עניין מיוחד היה בבדיקת מאפייניהם של בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות
כללית ,המהווים כשליש מכלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות –  להלן קבוצת העניין – במה הם נבדלים
ממקבלי קצבת נכות כללית מחד ,ומבעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצבה זו (להלן קבוצת
העובדים) מאידך .בסעיףזה יוצגומאפייניםשוניםשלבעליהמוגבלותלפישלושתת הקבוצות הללו34
(ראותרשים  :)30מאפייניםדמוגרפיים (,)3.0.3מאפייניהמוגבלות(,)3.0.0משאבים/חסמים לתעסוקה
()3.0.6ומאפייניםכלכליים( .)3.0.5
תרשים  :01התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות
מקבלי קצבת נכות כללית
בעלי מוגבלות שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית
בעלי מוגבלות שעובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית

19%
46%
35%



 64740מאפיינים דמוגרפיים
קבוצתהענייןמאופיינתבשיעוריםגבוהיםשלהקבוצותהדמוגרפיותהאלה(לוח:)06
 נשים(,30%לעומת50%בקרבהעובדיםו59%-בקרבמקבליקצבה) 
 מבוגריםבני39-44(,53%לעומת04%בקרבהעובדיםו64%-בקרבמקבליקצבה) 
 נשואים(כמעט,90%לעומת 30%בקרבהעובדיםו 40%-בקרבמקבליקצבה),שיעורשאףעולהעל
זה בקרב כלל האוכלוסייה בגיל העבודה ( .)30%ממצא זה יכול לענות בחלקו על השאלה מהם
מקורותההכנסהשלהשייכיםלקבוצהזו(ראוסעיף3.0.5בהמשך).
 ערבים(,60%לעומתפחותמ00%-בקבוצותהאחרות)

 34המדגם כלל : 995מקבלי קצבת נכות כללית , 663שאינם עובדים ואינם מקבלים קצבת נכות כללית ,685
שעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית.רובמקבליקצבתהנכותלאהיומועסקיםבמועדהריאיון,ומתוך
מיעוט המועסקים ,חלקם עבדו בתעסוקה נתמכת או מוגנת (ראו סעיף  3.3לעיל – מצב התעסוקה של בעלי
מוגבלות) .אי לכך התייחסנו לקבוצת מקבלי הקצבה כמקשה אחת .למעוניינים ,השוואת מאפייניהם של
מקבליקצבהמועסקיםובלתימועסקיםמוצגתבנספחו. 
39

לוח  :73מאפיינים דמוגרפיים של בעלי המוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
אינםעובדיםואינם
מקבליםקצבתנכות 
מקבליקצבתנכות 
המאפיין 
30040
01541
סך הכול (אלפים)
מין ***
 68.6
 46.5
גברים 
 33.9
 53.3
נשים 
קבוצת גיל ***
 00.4
 06.7
 65-38
 63.9
 53.5
 45-64
 50.8
 65.9
 39-44
מצב משפחתי ***
63.0
 40.3
יחיד i
37.0
57.7
נשוי 
ותק בארץ
 70.3
 70.6
ותיקים 
 7.5
 7.9
עולים(מ )3774-
מגזר ***
ii
 38.3
 83.0
יהודי
 63.7
 37.0
ערבי 

עובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות 
.104.
 30.0
 50.0
 07.4
 54.3
 05.7
67.5
30.3
 87.9
 30.6
 86.0
 33.8

iכוללרווק,אלמן,גרוש .
iiכוללאחריםשאינםערבים .
***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.03במבחןחיבריבוע .

 64747מאפייני המוגבלות
בעלימוגבלותבקבוצתהענייןמאופייניםבנכותחמורהפחותלעומתמקבליקצבתנכותכללית.אפשר
לראותזאתבממצאיםהאלה:
 מספרתחומיהמוגבלות:יחסיתלמקבליה קצבה,בקבוצתהענייןיששיעורנמוךיותרשלאנשיםעם
כמהתחומימוגבלות(,40%לעומת90%בקרבמקבליהקצבה). 
 סוג המוגבלות :מממצאי המחקר עולה כי מוגבלות נפשית קשורה לקשיים בהשתלבות בתעסוקה
יותרמאשרמוגבלויותאחרות.גםנתוניהביטוחהלאומי,לפיהםכשלישממקבליקצבתנכותכללית
הםבעליסעיףעיקרינפשי, 35מעידיםעלכך.ואמנם,בקבוצתהענייןישפחותבעלימוגבלותנפשית
מאשרבקרבמקבליהקצבה(מוגבלותיחידה– 3%לעומת,33%בהתאמה;מוגבלותכפולה,נפשית
ופיזית–33%לעומת,00%בהתאמה).

35מקור:סקירהשנתית,0007המוסדלביטוחלאומי,מינהלהמחקרוהתכנון .
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לוח  :7.מספר תחומי המוגבלות iלפי שלוש תת הקבוצות ()%
אינםעובדיםואינםמקבלים
מספר
קצבתנכות 
התחומים  מקבליקצבתנכות 
 58.6
 60.0
 3
 29.5
 60.5
 0
14.0
 37.5
 6
 3.3
 35.5
 5
1.6
 4.6
 4
 0
 0.4
 3

עובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות 
 33.5
 00.7
 9.7
 0.9
 0.3
 0

iבמקרהשמחלהכרוניתמופיעהעםתחומימוגבלותנוספים,היאאינהנספרתכתחום מוגבלות(ראופרק .)5


לוח  :75שכיחות סוגי המוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
אינםעובדיםואינם עובדיםואינם
מקבליקצבתנכות  מקבליםקצבתנכות  מקבליםקצבתנכות 
סוגהמוגבלות 
64.9 
35.4
 33.0
מוגבלותפיזית 
 5.6
5.8
 30.4
מוגבלותנפשית 
 30.9
 34.8
 00.0
מוגבלותפיזיתונפשית 
 36.6
6.0
מחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה   0.6
 63.0
36.9
 40.7
כלהצירופיםהאחרים 


 64743משאבים/חסמים לתעסוקה
בסעיף הקודם ראינו כי בעלי מוגבלות בקבוצת העניין מאופיינים בנכות חמורה פחות מאשר מקבלי
קצבה – סוגי המוגבלות המקשים על השתלבות בתעסוקה (כלומר אלה הכוללים רכיב נפשי) פחות
שכיחים בקרבם ,ומספר תחומי המוגבלות שלהם קטן למדי .לעומת זאת ,בסעיף זה נראה כי מבחינת
משאבים לתעסוקה ,קבוצת העניין דומה יותר למקבלי הקצבה ,בכך שבשתי הקבוצות שכיחות גבוהה
למדישלבעלימוגבלותעםחסמיםלתעסוקה .
מבדיקת רמת ההשכלה בשלוש תת הקבוצות (לוח  ,)03עולה כי בקרב בעלי מוגבלות בקבוצת העניין,
בדומה לקבוצת מקבלי הקצבה ,כשליש בלבד השלימו בגרות מלאה ,לעומת יותר ממחצית בקבוצת
העובדים .כמוכן,ב כלאחתמשתיהקבוצותהראשונותרקכעשיריתהםבעליהשכלהאקדמית,לעומת
כרבעבקבוצההאחרונה .
מבדיקת ניסיוןהתעסוקהבשלושתת הקבוצות(לוח,)09עולהכיבעלימוגבלותבקבוצתהעניין,בדומה
למקבלי קצבה ,רחוקים יחסית משוק העבודה : 49%בקבוצת העניין ו 34%-בקרב מקבלי הקצבה לא
עבדובחמשהשניםשקדמולמועדהריאיון(אולאעבדומעולם). 
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לוח  :76רמת ההשכלה*** בקרב בעלי המוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
מקבליקצבת אינםעובדיםואינם
מקבליםקצבתנכות 
נכות 
רמתההשכלה 
 0.3
 5.5
בי"סלחינוךמיוחד 
 65.6
איןתעודהאופחותמ30-שנותלימוד   67.3
 08.0
 00.3
30שנותלימודאובגרותחלקית 
 30.0
 30.3
בגרותמלאה 
 7.3
 8.0
על-תיכוניתלאאקדמית 
 36.0
אקדמית(תוארראשון,שני,אושלישי)   30.3
 6.0
 0.6
אחר/לאיודע/לאזוכר 

עובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות 
 0
 35.3
 08.4
 39.0
 30.7
 03.9
 0.0

***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.03במבחןחיבריבוע .


לוח  :70ניסיון בתעסוקה בקרב בעלי המוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
עובדיםואינםמקבלים
אינםעובדיםואינם
מקבליקצבת
מקבליםקצבתנכות i קצבתנכות ii
ניסיוןבתעסוקה 
נכות 
 300
 -- 00.0
עובדבמועדהריאיון 
אינועובד,עבדב4-השנים
האחרונות 
 -- 50.3
 36.0
לאעבדב4-השניםהאחרונות,
עבדבעבר 
 -- 08.4
 65.7
 -- 08.7
 07.7
לאעבדמעולם 
iכיווןשהקבוצהכוללתאתמישאינםעובדיםכיום,הקטגוריהשלעובד במועד הריאיון אינהרלוונטיתלהם .
iiכיווןשהקבוצהכוללתרקאתמישעובדיםכיום,שלושהקטגוריותהאחרותאינןרלוונטיותלהם .


בעלי מוגבלות בקבוצת העניין מאופיינים ברמה נמוכה למדי גם ביתר המשאבים לתעסוקה שנבדקו
במסגרתהמחקר,בדומהלמקבליקצבה(תרשים :)33 
 בכלאחתמשתיהקבוצות– קבוצתהענייןוקבוצתמקבליהקצבה– פחותממחציתרכשומקצוע,
לעומתכמעט6/5בקבוצתהעובדים.
 לפחותממחצית בכלקבוצה ידעבסיסיבמחשב( 53%בקבוצתהענייןו 50%-בקרבמקבליקצבה),
לעומת98%בקבוצתהעובדים.
 פחותמ 0/6-בכלאחתמשתיהקבוצ ותהםבעליידעברמהטובהבעבריתבסיסית,לעומתיותר מ-
 6/5בקבוצתהעובדים.כמוכן,פחותמ 3/4-בכלקבוצההםבעליידעברמהטובהבאנגליתבסיסית,
לעומתכ3/6-בקבוצתהעובדים.
 כרבעבלבדבכלקבוצההםבעלימיומנויותחיפושעבודה ( 09%בקבוצתהענייןו 06%-בקרבמקבלי
קצבה),לעומתקרובלמחצית()54%בקבוצתהעובדים.
 בשונה מהדפוס שנראה עד כה ,בקבוצת העניין כמעט  30%הם בעלי הרגלי עבודה ,בדומה לשיעור
בקרבהעובדים,בעודהשיעורבקרבמקבליקצבהנמוךיותר(.)69%
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מאוסףהממצאיםשהוצגולעילעולהמסקנהחשובהבנוגעלקבוצתהעניין:הקבוצהמאופיינתמצדאחד
במוגבלותפחותחמורה שאינהמזכהבקצבתנכותכללית ,ומצדאחר,בחסמיםשלממש לתעסוקה.שני
מאפייניםאלה,והעובדהכימדובר בקבוצה גדולהבקרבבעליהמוגבלות(כ 640-אלףאיש,מהםכ300-
אלף עד גיל  ,)50מצביעים עליה כעל קבוצה בעלת פוטנציאל לשילוב בתעסוקה .זאת באמצעות פיתוח
ההוןהאנושיותגבוררמתהמשאביםלתעסוקה,בעיקרשלהצעיריםשבה .
תרשים  :00משאבים לתעסוקה בקרב בעלי מוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות
100
78

77
58 60
37

65

56
46

45
23 27

40

60

47 46
33 35

30
16 20

40
20

 %בעלי המשאב

60

72

80

0
הרגלי עבודה

שליטה טובה
מיומנויות חיפוש שליטה טובה
באנגלית בסיסית בעברית בסיסית
עבודה

עובדים ואינם מקבלים קצבה

ידע בסיסי
במחשב

אינם עובדים ואינם מקבלים קצבה

בעל מקצוע

בגרות מלאה

מקבלי קצבת נכות



 6474.מאפיינים כלכליים
מקורות הכנסה
מלוח  08אפשר ללמוד על כמה מקורות הכנסה עיקריים של בעלי מוגבלות בקבוצת העניין ,אשר הם
עצמםאינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכותכללית :
 עבודה:מאחרששיעורהנשואיםבקבוצהזוגבוהלמדי (,)90%לשיעורניכרמהנשואיםשבהם(50%
בקירוב)הכנסהמעבודהשלבן/בתהזוג.
 פנסיה :מאחר שזו קבוצה מבוגרת למדי (כ 50%-בני  ,)39-44לשיעור ניכר מהם ,בעיקר בקרב
הנשואים,ישהכנסהמפנסיה(8%מהיחידיםו04%-מהנשואים).
 קצבאות נכות של ביטוח לאומי :לחלק מבעלי המוגבלות בקבוצה ,בעיקר הנשואים ,הכנסה
מקצבאות נפגעי עבודה או נפגעי איבה המשולמות להם (או לבן/בת הזוג) או מקצבת נכות כללית
עבורבן/בתהזוג(33%בקרבהיחידיםו05%-בקרבהנשואים).
 קצבאותאחרותשלביטוחלאומי:36בהשוואהלשתיהקבוצותהאחרות ,לשיעורגבוהלמדי,בעיקר
בקרבהיחידים,הכנסהמקצבאותאחרותשלהביטוחהלאומיהמשולמות להם (אולבניזוגם בקרב
הנשואים)(55%מהיחידיםו08%-מהנשואים).

 36 כולל:קצבת ניידות,דמיליווילעיוור,קצבתשירותיםמיוחדיםאושירותיםאישיים,גמלתסיעוד,הבטחת
הכנסה,קצבתזיקנה,קצבתשאירים,מזונות .
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עובדיםואינם
מקבליםקצבת
נכות
71041

נשואים
אינםעובדים
ואינםמקבלים
קצבתנכות
7564.
 53.0

מקבליקצבת
נכות
1040
 47.3
 4.7
 67.8
 36.7
 39.9
 5.7
 3.0
 300.0
 03.8
 35.0

עובדיםואינם
מקבליםקצבת
נכות
01145
 300.0
 300.0
-- -- 7.7
 3.8
 0
 6.7
 30.6
 39.8



 ii9.3
-- -- 8.0
 4.6
 6.5
 33.3
 55.6
 50.3

 09.5
 09.5
-- -- 0.0
 6.3
 0.5
 300.0
 06.4
 04.8

9.3

ii

 300
3.3 ii
 69.7
3.9 ii
 05.4
 0.8
 8.0
 05.0
 08.5
 34.3

לוח  :71מקורות הכנסה iשל בעלי מוגבלות בשלוש תת הקבוצות לפי מצב משפחתי ()%
יחידים

אינםעובדים
מקורההכנסה 
ואינםמקבלים
מקבליקצבת
קצבתנכות
נכות
0054.
1147

סך הכול (אלפים)
סךהכולהכנסהמעבודה 
שלבעלהמוגבלות(ובןזוגו) 
רקבעלהמוגבלותעובד 
רקבןהזוגעובד 
שניהםעובדים 
פנסיה 
שכרדירה 
דמיאבטלה
קצבאותנכותבטל"א
קצבאותאחרותבטל"א
אחר 

 56.7
 -- 43.3
 36.6
 6.8
 3.6
 35.7
 3.7
 36.7

iהמרואייניםיכלולצייןמספרמקורותהכנסה .
 iiהקבוצההוגדרהעלפיאיעבודהבשבוע הקודםלמועדהריאיון,ואילובדיווחמקורותההכנסהההתייחסותהיתה לחודש האחרון–מכאןנובעהשיעור
הקטןשלבעליהמוגבלותבקבוצהזוהמדווחיםעלהכנסהאישיתמעבודה .
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גובה ההכנסה החודשית
בקבוצת העניין רמת ההכנסה החודשית דומה לזו בקרב מקבלי הקצבה ,וכצפוי נמוכה מזו בקרב
העובדים (לוח.)07לדוגמה,השיעוריםשלבעליהכנסהחודשיתעד 5,000ש"ח בקרבהיחידיםהם יותר
מ80%-בקבוצתהענייןובקרבמקבליהקצבה,לעומתכמחציתבלבדבקרבהעובדים;בדומה,השיעורים
של בעלי הכנסה חודשית עד  8,000ש"ח בקרב הנשואים הם יותר מ 80%-בשתי הקבוצות הראשונות,
לעומת פחות ממחצית בקרב האחרונים .הדפוס מומחש בתרשים  30– בכל רמת הכנסה ,שיעור בעלי
הכנסההנמוכהמרמהזוגבוהיותרבקבוצתהענייןובקרבמקבליהקצבהמאשרבקרבהעובדים. 
i

לוח  :71הכנסה חודשית ברוטו בקרב בעלי מוגבלות בשלוש תת הקבוצות לפי מצב משפחתי ()%
נשואים
יחידים

עובדיםואינם
עובדיםואינם מקבלי אינםעובדים
מקבלי אינםעובדים
הכנסהברוטו  קצבת ואינםמקבלים מקבליםקצבת קצבת ואינםמקבלים מקבליםקצבת
נכות
קצבתנכות
נכות
נכות
קצבתנכות
נכות
(ש"ח) 
 30.3
 66.3  46.8
 58.8
פחותמ 5,000-  86.7  83.8
 64.5
 40.7  66.9
 66.3
 35.6  30.6
 8,000-5,000
 40.4
 34.4  30.4
 38.3
 0.7
יותרמ 8,000-  3.8
 iשיעוריאיהדיווחעלהכנסהחודשיתבקרבשלושתתהקבוצות (מעברלמצבמשפחתי):מקבליקצבתנכות–
,05%מישאינםעובדיםואינםמקבליםקצבתנכות–,66%מישעובדיםואינםמקבליםקצבתנכות–.00%

תרשים  :07התפלגות ההכנסה החודשית 0לפי שלוש תת הקבוצות ולפי מצב משפחתי



יחידים

60
40
20



0

שכיחות מצטברת ()%



80

80

נשואים

60
40
20
0

שכיחות מצטברת ()%

100

100





הכנסה חודשית כוללת של בעל המוגבלות
היחיד (ש"ח)

הכנסה חודשית כוללת של בעל המוגבלות
הנשוי ובן/בת זוגו (ש"ח)
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הערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי
בהתאםלממצאיםעל גובהההכנסות,גםהמדדיםהסובייקטיבייםלהערכתהמצבהכלכלימצביעיםעל
קושירביותרבקבוצתהעניין,כמוגםבקרבמקבליהקצבה,בהשוואהלמצבבקרבהעובדים(לוח :)60
 שיעור ה מעריכים את מצבם הכלכלי כלא כל כך טוב או בכלל לא טוב גבוה יותר בקבוצת העניין
ובקבוצת מקבליהקצבה(כ 6/5-בכלאחתמהקבוצות) בהשוואהלשיעורהמקבילבקבוצתהעובדים
(קצתיותרממחצית).
 בדומה , שיעור המדווחים כי הם לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות
החודשיות של משק הבית גבוה יותר בשתי הקבוצות הראשונות (כ 0/6-בכל קבוצה) בהשוואה
לשיעורהמקבילבקבוצההאחרונה(פחותממחצית).
לוח  :31הערכה סובייקטיבית iשל המצב הכלכלי בקרב בעלי מוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
עובדיםואינםמקבלים
מקבליקצבת אינםעובדיםואינם
ההערכה
קצבתנכות
מקבליםקצבתנכות
נכות
הערכה כללית של המצב הכלכלי
6.1
 2.8
2.8
טובמאוד
39.5
22.8
22.6
טוב
40.1
44.0
38.8
לאכלכךטוב
14.3
30.4
35.8
כלללאטוב
מידת ההצלחה לכסות הוצאות חודשיות של משק הבית
14.1
8.1
5.3
מצליחיםללאכלקושי
40.5
04.7
08.3
מצליחים
31.8
55.3
67.0
לאכלכךמצליחים
13.6
21.9
27.6
בכלללאמצליחים
iלאכוללראיונות"אודות".


מצבים המעידים על מצוקה כלכלית
שכיחותם של מצבים המעידים על קושי כלכלי בשנה האחרונה תואמת את הממצאים שהוצגו עד כה
בנוגע למצבם הכלכלי של בעלי המוגבלות– שכיחותו של כל אחד ממצבי הקיצון שנבדקו גבוהה יותר
בקבוצתהענייןובקרבמקבליהקצבהמאשרבקרבהעובדים(לוח.)63
לוח  :30שכיחות מצבים המעידים על מצוקה כלכלית במהלך השנה האחרונה בקרב בעלי מוגבלות 0לפי
שלוש תת הקבוצות ()%
עובדיםואינםמקבלים
מקבליקצבת אינםעובדיםואינם
המצב
קצבתנכות
מקבליםקצבתנכות
נכות
55.9
49.3
מצבהמעידעלמצוקהכלכליתכלשהי   43.5
36.8
43.6
41.0
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני
19.4
28.3
26.6
ויתורעלקנייתתרופותמרשם 
 16.7
 60.6
22.5
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה 
20.9
23.7
24.2
הגבלתחשבוןבנק,אשראי
12.9
21.4
20.6
ניתוקטלפוןאוחשמלבבית
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סוג הדיור
מלוח  60עולה כי שיעורם של בעלי מוגבלות בקבוצת העניין המתגוררים בדירה בבעלותם או בבעלות
משפחתם הוא  ,90%שיעור הגבוה יותר מהשיעור בקרב מקבלי קצבה ( ,)35%ודומה לשיעור בקרב
העובדים.עםזאת,שיעורבעליהמוגבלותבקבוצתהענייןהמתגורריםבשכירותציבורית()4%גבוהיותר
מהשיעורבקרבהעובדים(,)3%כנראהבגללתנאיזכאותהנגזריםמרמתהכנסתםהנמוכה .
לוח  :37סוג הדיור בקרב בעלי מוגבלות לפי שלוש תת הקבוצות ()%
אינםעובדיםואינם
מקבליםקצבתנכות
מקבליקצבתנכות
סוגהדיור
72.4
בעלותפרטית/משפחתית  63.5
19.6
17.9
שכירותפרטית
4.6
9.9
שכירותציבורית
 0.2
6.7
דיורחוץ-ביתי i
3.2
2.0
אחר 

עובדיםואינםמקבלים
קצבתנכות
73.0
24.4
1.2
0.3
 3.3

i
כוללדיורמוגן,פנימייה,הוסטל,ביתאבות,אשפוז. 



 5.2בעלי מוגבלות מועסקים שאינם מקבלים קצבת נכות כללית :מאפייני תעסוקה
אחתמשאלותהמחקרהיתהאיךמתמודדיםבעלימוגבלותשאינםמקבליםקצבהעםהמוגבלותשלהם
בתחוםהתעסוקה,ובמידהשהםעובדים–מההםמאפייניהעבודותשלהם.כפישראינולעיל(תרשים7
בסעיף,)3.3 49%מתוךבעליהמוגבלותשאינםמקבליםקצבתנכות,מועסקים.סעיףזה מתמקדבהם
ובוחןאתמאפייניהתעסוקהשלקבוצהזו: 
 בדומה לכלל האוכלוסייה העובדת בארץ ,רובם ( )88%עובדים כשכירים (לוח  .)66שיעור בעלי
המוגבלותהעובדיםבמסגרותמחוץלשוקהחופשינמוךביותר.יוצאידופןהםבעלימוגבלותפיזית,
אשרשיעורקטןמהם()8%עובדיםבעסקמשפחתי(לוח.)65
 בדומהלכללהאוכלוסייההעובדתבארץ,כ 94%-עובדיםבמשרהמלאה(לוח.)66עםזאת,בממוצע
שכרם החודשי של בעלי המוגבלות הוא  4,640ש"ח ,שכר הנמוך מזה של כלל האוכלוסייה ,שהוא
 9,300ש"ח (נתוניםשלשנת 0007שבהנערכוהראיונות) .הדפוסשלהיקףמשרההדומהלזהשלכלל
האוכלוסייה בצד שכר חודשי נמוך למדי מתבטא בייחוד בקרב בעלי מחלה כרונית ובקרב בעלי
מוגבלותפיזית(לוח.)65
 כמחצית מבעלי מוגבלות נפשית – אם כמוגבלות יחידה ואם בצירוף עם מוגבלות פיזית – עובדים
במשרהחלקית(לוח.)65בהתאם,שכרםהחודשינמוךבמיוחד(פחותמ5,000-ש"ח).ממצאזה,בצד
שיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב בעלי סוגי המוגבלות הכוללים מרכיב נפשי (תרשים  7בסעיף 3.3
לעיל),מעידיםעלבעייתתעסוקהמיוחדתבקרבם.
 שיעור בעלי המוגבלות המרוצים או מרוצים מאוד מעבודתם באופן כללי ( )99%נמוך קצת יותר
מהשיעורהמקבילבקרבכללהאוכלוסייההעובדת()89%(לוח.)66
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 מבדיקה שנעשתה בנוגע לשביעות רצון מהיבטים ספציפיים של העבודה (ממצאים שאינם מוצגים
בלוח) ,עולה כי שיעורים גבוהים למדי של בעלי מוגבלות שבעי רצון מיחסם של עמיתיהם לעבודה
()84%ושלהממונים(,)90%כמוגםמסוגהעבודהשלהם(.)96%לעומתזאת,שיעוריםנמוכיםיותר
שבעי רצון מהיבטים הקשורים לתמורה שהם מקבלים מהעבודה – הכנסה ,תנאים סוציאליים
והטבות(כ54%-בכלאחדמההיבטים)וסיכוייםלהתקדמות(כ.)50%-כאשרנבדקהנושאבקרבסוגי
המוגבלותהשכיחים,נמצא,כי באופןבולט מעטים מבעלימוגבלותנפשיתשבעירצוןמהיכולתלנצל
בעבודה את הידע והכישורים שלהם ( ,69%לעומת  90%ויותר בסוגי המוגבלות האחרים) .נתון זה
מתיישבעםהדפוסהמיוחדוהבעייתישמאפייןקבוצהזובתחוםהתעסוקה.
 רובבעליהמוגבלות(כ,)70%-בסךהכולובכלאחדמסוגיהמוגבלותהשכיחים,דיווחוכיאיןבכוונתם
להפסיקלעבודבשלושתהחודשיםהקרובים(ממצאשאינומוצגבלוח) .
לוח  :33מאפייני תעסוקה של בעלי מוגבלות מועסקים שאינם מקבלים קצבה 0בהשוואה לכלל
האוכלוסייה העובדת בארץ בגיל 60-01
המאפיין 
סך הכול (אלפים)
 %עובדים : i -
כעצמאיאוכקבלןמשנה
כשכיר,כוללבצבאקבע
בעסקמשפחתי
בעבודהמוגנת 
ii
היקף משרה iושכר חודשי
%עובדיםבמשרהמלאה 
שכרחודשיממוצע( iiiש"ח)
v 0iv
שביעות רצון כללית מהעבודה
%מרוצים-מרוציםמאוד 
37

כללהאוכלוסייההעובדתבארץ
בגיל 39-38
7007145

כללבעליהמוגבלותהמועסקים
שאינםמקבליםקצבה 
481.4

 33.0
 88.0
 1.0
 0

13.1
83.1
3.2
 0.4

 76.8
 7,100

90.3
 5,350

83.4 

99.0 

 iמקורהנתוניםלכללהאוכלוסייה:סקרכוחאדם,0007למ"ס .
 iiמקורהנתוניםלכללהאוכלוסייה:סקרהכנסות,0007למ"ס(טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"– .)35-38
 iiiממוצעמקוצץ–לאכוללתצפיותב4%-עליוניםותחתוניםשלהטווח .
ivמקורהנתוניםלכללהאוכלוסייה:סקרחברתי,0007למ"ס(טווחהגיליםהמקבילל"גילהעבודה"– .)35-00
vלאכוללראיונות"אודות" .



37המדגםכלל685בעלימוגבלותמועסקיםשאינםמקבליםקצבתנכותכללית. 
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לוח  :3.מאפייני תעסוקה של בעלי סוגי המוגבלות השכיחים 0מועסקים 0שאינם מקבלים קצבה
מוגבלות 
מוגבלות
מוגבלות
מחלה 
פיזיתונפשית 
פיזית 
נפשית 
כרונית 
המאפיין 
38
5043
00041
7146
6.47
סך הכול (אלפים)
 %עובדים -
4.7
39.8
33.9
 36.4
כעצמאיאוכקבלןמשנה
75.3
96.6
88.6
 83.4
כשכיר,כוללבצבאקבע
0
9.7
0
0
בעסקמשפחתי
 0
 3.0
 0
 0
בעבודהמוגנת 
היקף משרה ושכר חודשי
40.0
98.6
44.0
95.3
%עובדיםבמשרהמלאה 
6,740
4,540
6,800
4,600
שכרחודשיממוצע( iש"ח)
ii
שביעות רצון כללית מהעבודה
93.3
93.7
90.5
96.6
%מרוצים–מרוציםמאוד 
iממוצעמקוצץ–לאכוללתצפיותב4%-עליוניםותחתוניםשלהטווח .
 iiלאכוללראיונות"אודות" .

 5.2בעלי מוגבלות שאינם עובדים :סיבות לאי תעסוקה וצורך בעזרה
כפישראינובסעיף 3.3לעיל, 40%מבעליהמוגבלותאינםמועסקים.להלןנתמקדבקבוצה זו,ונבחןאת
הסיבותלאיתעסוקהואתסוגיהעזרההנחוציםלשםשילובםבשוקהעבודה .
39

 64.40סיבות לאי תעסוקה
מבדיקתהסיבותלאיתעסוקהבקרבבעלימוגבלותבלתימועסקים (לוח,)64עולהכיבנוסףלמוגבלות
עצמה ,שצוינה בידי כ 30%-מהם , 38%ציינו אי התאמה של מקומות העבודה (מבחינת אזור מגורים,
שעות עבודה,עניין,שכראומקצוע),ו 36%-ציינוטיפולבילדיםקטנים/בבן משפחהאחר/במשקהבית.
סיבותנוספותכמוגילמבוגר,חוסרבמשאבים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)ולימודיםצוינובשיעורים
קטניםיותר.
מלוח  63עולה כי הנכות מדווחת כסיבה לאי תעסוקה בשיעורים גבוהים למדי בקרב בעלי מוגבלות
פיזית,הןכאשרזוהמוגבלותהיחידה(,)45%ובייחודבמקרהשלכפלמוגבלויות–פיזיתונפשית(.)93%
לעומת זאת ,בעלי מוגבלות נפשית בלבד ובעלי מחלה כרונית מדווחים על הנכות כסיבה לאי תעסוקה
בשיעוריםנמוכיםיותר(כשלישבלבדבכלסוגמוגבלות),ומייחסיםמשקלגדוללמדי לסביבתהעבודה
ולתנאיה(55%ו,65%-בהתאמה).ממצאזהמציעכיטיפולבהתאמהוהנגשהשלמקומותהעבודהעשוי

 38בפילוחהמועסקיםשאינם מקבליםקצבתנכותכללית לפיסוגיהמוגבלותהשכיחים,המדגםכלל: 43בעלי
מחלהכרונית,33בעלימוגבלותנפשיתבלבד,359בעלימוגבלותפיזיתבלבדו50-בעלימוגבלותפיזיתונפשית .
 39 כולל:(א)בקרבבעלימוגבלותשחיפשועבודהבארבעתהשבועותשקדמולמועדהריאיון– סיבותלכךשלא
מצאועבודה;(ב)בקרבבעלימוגבלותשלאחיפשועבודהבמהלךתקופהזו–סיבותלכךשלאחיפשועבודה .
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לקדם שילוב בתעסוקה  ,בייחוד כשמדובר בבעלי מוגבלות נפשית בלבד או כאלה שמוגבלותם בעבודה
נובעתממחלהכרונית. 
לוח  :35סיבות לאי תעסוקה 0iבסך הכול ולפי קבלת קצבה ()%
כללבעליהמוגבלות
שאינםעובדים 
הסיבה 
40
57347
סך הכול (אלפים)
מגבלהגופניתאונפשית, 
 33.0
נכותאומחלהממושכת 
איהתאמהשלהעבודהמבחינתאזורמגורים,
 39.4
שעות,עניין,שכראומקצוע
טיפולבילדיםקטנים,בבןמשפחהאחראו
 36.3
במשקבית 
 8.3
גילמבוגראופנסיה
חוסרניסיוןבתעסוקה,חוסרהכשרהאו
 9.5
השכלהמתאימה,קשיישפה 
 5.6
לימודים 
 0.0
חוסרענייןלעבוד 

אינםמקבלים
קצבה 
30040

מקבליקצבה 
05045

 43.5

 84.0

 00.7

 7.0

 33.7
 7.7

 6.9
 6.9

 8.4
 4.6
 0.0

 5.8
 3.9
 0.3

iלמרואייניםניתנהאפשרותלענותכמהתשובות .

לוח  :36סיבות לאי תעסוקה iבקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות
מחלה
נפשית 
כרונית 
הסיבה 
41
3.40
7643
סך הכול (אלפים)
מגבלהגופניתאונפשית, 
 65.0
 63.0
נכותאומחלהממושכת 
איהתאמהשלהעבודהמבחינתאזורמגורים,
 56.4
 66.4
שעות,עניין,שכראומקצוע
טיפולבילדיםקטנים,בבןמשפחהאחראו
 7.0
 3.8
במשקבית 
 05.4
 4.3
גילמבוגראופנסיה 
חוסרניסיוןבתעסוקה,חוסרהכשרהאו
 34.3
 35.0
השכלהמתאימה,קשיישפה 
 6.7
 5.4
לימודים 
 0.6
 30.0
חוסרענייןלעבוד 

מוגבלות
פיזית 
05.46

מוגבלות
פיזיתונפשית 
174.

 45.3

 93.3

 34.9

 33.0

 05.0
 7.9

 9.7
 4.0

 30.0
 5.0
 0.3

 3.8
 0
 3.4

iלמרואייניםניתנהאפשרותלענותכמהתשובות .



40המדגםכלל739בעלימוגבלותשאינםמועסקים:483מקבליקצבהו663-שאינםמקבליםקצבה. 
 41בפילוחהלא-מועסקיםלפיסוגיהמוגבלותהשכיחים,המדגםכלל: 60בעלימחלהכרונית, 33בעלימוגבלות
נפשיתבלבד,007בעלימוגבלותפיזיתבלבדו393-בעלימוגבלותפיזיתונפשית. 
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 64.47צורכי עזרה לשם השתלבות בעבודה
כפישהוזכרלעיל(תרשים 7בסעיף,)3.3קבוצהגדולהשליותר מ 000-אלףבעלימוגבלות( 00%מכלל
בעליהמוגבלות)אינםמועסקיםאךהםבעלימוטיבציהלעבוד(כלומרדיווחוכיחיפשועבודהבארבעת
השבועותשקדמולמועדהריאיון אושהםמתכווניםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושהם
מעונייניםלעבוד). 
מתוך קבוצה זו , 49%דיווחו כי הם זקוקים לעזרה כדי להתחיל לעבוד (לוח  .)69הצרכים העיקריים
שצוינוהםהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימהועזרהבמציאתעבודה(כלצורךצויןעל
ידי כ 60%- מבעלי המוגבלות שאינם עובדים ויש להם מוטיבציה לעבוד) .צרכים אחרים – לימוד
מיומנויות בסיסיות (מחשב ,אנגלית ,מתמטיקה) ,התאמות במקום העבודה ,סידור והשגחה לילדים
ותחבורהלמקוםהעבודה–צוינובשכיחותנמוכהיותר(כ30%-אופחותלכלצורך). 
עודעולהמלוח 69כיבקרבמקבליקצבה,שיעורהזקוקיםלעזרהכלשהילשםשילובבתעסוקה ()34%
גבוהיותרמהשיעורבקרבאלהשאינםמקבליםקצבה( .)45%ההבדלביןשתיהקבוצותבולטבמיוחד
בסוגי העזרה האלה :עזרה במציאת עבודה ( 68%בקרב מקבלי קצבה לעומת  07%בקרב אלה שאינם
מקבליםקצבה),התאמותבמקוםהעבודה( 38%לעומת,3%בהתאמה) ותחבורהלמקוםהעבודה(33%
לעומת,4%בהתאמה) .
מלוח  68עולה כי בעלי המוגבלות הכפולה (פיזית ונפשית) שיש להם מוטיבציה לעבוד ,זקוקים לעזרה
בהיקף הגדול ביותר (כ 90%-לעומת כ 40%-בכל אחד מסוגי המוגבלות היחידה) ,בייחוד בהיבט של
התאמותבמקוםהעבודה.ממצאים אלה מצביעים עלצורךבסיועאינטנסיבייותרכדילשלבבתעסוקה
אתבעליהמוגבלותהכפולה. 
לוח  :30סוגי עזרה לשם שילוב בתעסוקה 0המדווחים על ידי בעלי מוגבלות עם מוטיבציה לעבוד0 i
בסך הכול ולפי קבלת קצבה ()%
אינםמקבלים
כללבעליהמוגבלותשאינם
מקבליקצבה 
עובדים,עםמוטיבציהלעבוד  קצבה 
סוגהעזרה 
סך הכול (אלפים)
534.
06140
77740
ii
 34.6
 45.0
 43.8
זקוקיםלעזרהכדילהתחיללעבוד  :
 הכוונהוייעוץמקצועי 66.6
 60.0
 60.8
בנוגעלסוגהעבודההמתאימה
 עזרהבמציאתעבודה  68.0
 07.0
 63.0
 לימודמיומנויותבסיסיות(מחשב, 30.4
 30.4
 33.0
אנגלית,מתמטיקה) 
 39.4
 4.7
 8.9
 התאמותבמקוםהעבודה  סידורוהשגחהלילדים  5.7
 8.9
 9.8
 34.7
 4.0
 9.3
 תחבורהלמקוםהעבודה  iהקבוצה כוללת בעלי מוגבלות בלתי מועסקים אשר דיווחו כי חיפשו עבודה בארבעת השבועות האחרונים או
שמתכווניםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושמעונייניםלעבוד(לאכוללתראיונות"אודות") .
 iiלמרואייניםניתנהאפשרותלענותכמהתשובות–השיעוריםהמדווחיםהםמתוךכללבעליהמוטיבציהלעבוד .
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לוח  :31סוגי עזרה לשם שילוב בתעסוקה 0המדווחים על ידי בעלי מוגבלות מוטיבציה לעבוד0 i
בקרב בעלי סוגי המוגבלות השכיחים ()%
מוגבלות
מוגבלות
מוגבלות
מחלה 
פיזיתונפשית 
פיזית
נפשית 
כרונית 
סוגהעזרה 
סך הכול (אלפים)
.141
5045
7045
0345
ii
 37.6
 58.0
 43.4
 53.8
זקוקיםלעזרהכדילהתחיללעבוד  :
 הכוונהוייעוץמקצועי 07.7
 08.8
 04.4
 35.9
בנוגעלסוגהעבודההמתאימה
 עזרהבמציאתעבודה  63.7
 09.0
 69.6
 65.5
 לימודמיומנויותבסיסיות 35.3
 3.0
 7.3
 3.0
(מחשב,אנגלית,מתמטיקה) 
 30.6
 3.3
 6.8
 3.6
 התאמותבמקוםהעבודה  סידורוהשגחהלילדים  30.9
 4.0
 8.0
 0
 3.4
 4.7
 30.5
 6.3
 תחבורהלמקוםהעבודה  iהקבוצה כוללת בעלי מוגבלות בלתי מועסקים אשר דיווחו כי חיפשו עבודה בארבעת השבועות האחרונים או
שמתכווניםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושמעונייניםלעבוד(לאכוללתראיונות"אודות").
 iiלמרואייניםניתנהאפשרותלענותכמהתשובות–השיעוריםהמדווחיםהםמתוךכללבעליהמוטיבציהלעבוד .

 5.1ניבוי מצב תעסוקה לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ולפי מאפייני המוגבלות
להלן ייבחנו הקשרים בין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של בעלי המוגבלות ומאפייני המוגבלות לבין
תעסוקהבקרבכללבעליהמוגבלות (סעיף)3.4.3ומוטיבציהלעבוד(חיפושעבודהבפועל,כוונותלחפש
עבודהאוענייןלעבוד)בקרבבעלימוגבלותבלתימועסקים(סעיף.)3.4.0 

 64540הקשר בין מאפיינים שונים לבין תעסוקת בעלי מוגבלות
תרשים36מציגאתשיעורהמועסקיםבמועדהריאיוןבקרבכללבעליהמוגבלות,עלפימאפייניםסוציו-
דמוגרפיים.מהתרשיםעולהכישיעורהתעסוקהנמוךיותרבקבוצותהאלה :
 נשים()50%לעומתגברים( )48%
 נשואים()58%לעומתיחידים( )46%
 בני39-44()68%לעומתצעיריםיותר( )43%
 ערבים()63%לעומתיהודים( )45%
 מישאיןלותעודתבגרות()53%לעומתמישישלו( )30%
 המתגורריםביישוביםבדירוגחברתי-כלכלינמוך()67%לעומתבינוניאוגבוה()46%
השוואה לשיעורי התעסוקה לפי מאפיינים אלה בכלל האוכלוסייה בגיל העבודה 42מראה על מגמות
דומות לאלה שהתקבלו בקרב בעלי המוגבלות .זאת ,למעט שיעור התעסוקה לפי מצב משפחתי ,אשר
בכלל האוכלוסייה הוא גבוה יותר בקרב נשואים מאשר בקרב יחידים .ייתכן שהבדל זה נובע מכך
42סקרכוחאדם,0007למ"ס .
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שאנשיםנשואיםשישלהםמוגבלותנוטיםלהיסמךעלהכנסהמעבודתבןזוגכמקורפרנסהיותרמאשר
אנשיםנשואיםבאוכלוסייההכללית. 
תרשים  :03שיעורי תעסוקה בקרב כלל בעלי המוגבלות 0לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
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כדי לבדוק את ההשפעה העצמאית של כל מאפיין (מנוכה מהשפעת המאפיינים האחרים) על סיכוי
התעסוקהבקרבבעלימוגבלות,בוצעניתוחרב-משתני(רגרסיהלוגיסטית),שבוהמשתנההמנובאמציין
האםהאדםעובדאואינועובדבמועדהריאיון. 
חשובלהבהירשבמונח סיכוי התעסוקה הכוונהלהסתברותשאדםיהיהמועסקביחסלהסתברותשלא
יהיהמועסק.ממצאיהניתוחהרב-משתנימנוסחיםבאופןיחסי,כאשרבדרךכללקטגורייתההתייחסות
( )reference categoryמייצגת את הקבוצה החזקה בהיבט הרלוונטי .כך למשל ,בהיבט המין ,נציין מהו
הסיכוישאישהבעלתמוגבלותתהיהמועסקתלעומתהסיכוישגברבעלמוגבלותיהיהמועסק. 
מניתוחהרגרסיהעוליםהממצאיםהאלה(לוח :)67
 סיכויהתעסוקהשלאישהבעלתמוגבלותהוא0.54לעומתהסיכוישלגברבעלמוגבלות .
 סיכויהתעסוקהשלערביבעלמוגבלותהוא0.45לעומתהסיכוישליהודיבעלמוגבלות.
 הימצאות שני החסמים של מין ומגזר יחד מורידה את סיכוי התעסוקה מעבר להשפעה של כל אחד
מהחסמים בנפרד – הסיכוי שאישה ערבייה בעלת מוגבלות תהיה מועסקת הוא  0.09בלבד לעומת
הסיכוישלגבר יהודי בעלמוגבלות.43
 סיכוי התעסוקה של אדם בעל מוגבלות אינו מושפע באופן מובהק ממצבו המשפחתי (נשויאויחיד).
עםזאת,לאינטראקציהשלמצבמשפחתיעםמיןישהשפעהמובהקת,כךשלעומתגבר נשוי–סיכוי

43סיכויהתעסוקהשלאישה ערבייהבעלתמוגבלותלעומתגבר יהודיבעלמוגבלות(האפקטהכולל),מבוססעל
כלאחתמההשפעותהנפרדות(אפקטיםעיקריים)שלשניהמאפייניםהרלוונטיים– מין(אישהלעומתגבר–
)0.54ומגזר(ערבילעומתיהודי– ,)0.45ועלהאינטראקציהביניהם(.)0.08לפיכך,סיכויהתעסוקהשלאישה
ערבייה: .0.54*0.45*0.08=1410
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התעסוקה של אישה יחידה הוא ,440.96בדומה לסיכוי של גבר יחיד (,)0.95בעוד הסיכוישל אישה
נשואהיורדל.0.54-ייתכןשהסיבהלכךהיאשאישהבעלתמוגבלותשאינהנשואהצריכהלעבודכדי
לפרנסאתעצמה,בעודאישהנשואהבעלתמוגבלותיכולהלהיסמךעלהכנסתבןזוגה.
 סיכויהתעסוקהשלאדםבעלמוגבלותאינומושפעבאופןמובהקמעובדתהיותוהורהלילדיםעד
גיל.38עםזאת,באינטראקציהעםמיןעולהכיגילהילדיםאינומשפיעעלסיכויהתעסוקהשלגבר
בעל מוגבלות ,אך משפיע על סיכוי התעסוקה של אישה בעלת מוגבלות ,כך :בהשוואה לסיכוי
התעסוקהשלאישה ללא ילדים עד גיל ,01סיכויהתעסוקהשלאישה עם ילדים בני  01-6נמוךרק
במקצת(,)0.88ואילוסיכויהתעסוקהשלאישה עם ילדים בני  5-1הואהרבהיותרנמוך(.45)0.66
 בהשוואה לבעל מוגבלות עם השכלה אקדמית,סיכוי התעסוקה של בעל מוגבלות עם בגרות אך בלי
השכלהאקדמיתהוא;0.40בהעדרתעודתבגרות,הסיכוייורדל.0.63-
 גילו של בעל המוגבלות משפיע על סיכוי התעסוקה שלו כךשהסיכויגבוהיותרבגילהבינייםלעומת
הסיכויבגילאים הצעיריםוהמבוגרים.למשל,לעומתסיכויהתעסוקהשלבני,50סיכויהתעסוקה
שלבני00הוא,0.03וסיכויהתעסוקהשלבני30הוא.0.65
 לאנמצאהבדלמובהקביןסיכויהתעסוקהשלבעלמוגבלותהמתגוררביישובבדירוגחברתי-כלכלי
נמוך (אשכולות  )6-3או בינוני (אשכולות  )3-5לבין סיכוי התעסוקה של בעל מוגבלות המתגורר
ביישובבדירוגחברתי-כלכליגבוה(אשכולות.)7-9
 סיכוי התעסוקה של אדם בעל מוגבלות נפשית – אם כמוגבלות יחידה ואם בצירוף עם מוגבלות
פיזית–הואכ0.60-בלבדלעומתהסיכוישלאדםבעלמחלהכרונית.


44סיכויהתעסוקהשלאישה יחידהבעלתמוגבלותלעומתגבר נשויבעלמוגבלותמבוססעלכלאחתמההשפעות
הנפרדותשלשניהמאפייניםהרלוונטיים–מין(אישהלעומתגבר–)0.54ומצבמשפחתי(יחידלעומתנשוי–
,)0.95ועלהאינטראקציהביניהם(.)0.00לפיכך,סיכויהתעסוקהשלאישהיחידה: .0.54*0.95*0.00=1403
45בהשוואהלגברבליילדיםעדגיל :38
 סיכויהתעסוקהשלגברעםילדיםבני:4-0.04..  סיכויהתעסוקהשלגברעםילדיםבני:38-3.146.בהשוואהלאישהבליילדיםעדגיל :38
 סיכויהתעסוקהשלאישהעםילדיםבני:4-0 .3.55*0.06=1433 סיכויהתעסוקהשלאישהעםילדיםבני:38-3 .0.35*3.68=141154

לוח  :31רגרסיה לוגיסטית לניבוי תעסוקה בקרב כלל בעלי המוגבלות
הקטגוריה
המשתנה 

קבוע*** 
אישה(לעומתגבר) 
מין*** 
ערבי(לעומתיהודי) 
מגזר*** 
יחיד(לעומתנשוי) 
מצבמשפחתי 
האםישילדיםעדגיל 38
(לעומתאיןילדיםעדגיל ) i38
ישילדיםבני 4-0
ישילדיםבני 38-3
אישהערבייה(לעומתגבריהודי) 
מין×מגזר*** 

אישהיחידה(לעומתגברנשוי) 
מין×מצבמשפחתי ** 
(לעומתגברללאילדיםעדגיל ) i38
מין×ילדיםעדגיל38*** 
אישהעםילדיםבני4-0 
אישהעםילדיםבני 38-3
(לעומתהשכלהאקדמית) 
רמתהשכלה*** 
ללאבגרות 
עםבגרותבליהשכלהאקדמית 

גילבעלהמוגבלות*** 

ריבועהגיל*** 
(לעומתגבוה–אשכולות )7-9
דירוגחברתי-כלכלי 
שליישובהמגורים 
נמוך–אשכולות 6-3
בינוני–אשכולות3-5 
(לעומתמחלהכרונית) 
סוגהמוגבלות*** 

מוגבלותפיזית 
מוגבלותנפשית 
מוגבלותפיזיתונפשית 
כלהצירופיםהאחרים 

מספרהתצפיות 

 Cox and Snell R Square
Nagelkerke R Square
McFadden R Square

) Exp(B

0.338
0.554
0.469
0.955

3.555
0.350
0.093
 0.379

0.066
3.697

0.630
0.434
3.080
0.779

3.008
3.303

0.353
0.093
0.603
0.680
 3,690
 .030
 .086
 .390

iכוללאיןילדיםכללאוישילדיםמעלגיל .38
**מובהקותלפימבחןWaldברמהשל .0.04
***מובהקותלפימבחןWaldברמהשל .0.03
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 64547הקשר בין מאפיינים שונים לבין מוטיבציה לעבוד של בעלי מוגבלות בלתי מועסקים
מתוך כלל בעלי המוגבלות שלא היו מועסקים במועד הריאיון , 55%דיווחו כי חיפשו עבודה בארבעת
השבועות האחרונים או שהם מתכוונים לחפש עבודה בשלושת החודשים הקרובים או שהם מעוניינים
לעבוד– להלןבעלי מוטיבציה לעבוד .46מתרשים 35עולהכי שיעורבעליהמוטיבציהלעבוד בקרבבעלי
מוגבלותבלתימועסקים,נמוךיותרבקבוצותהאלה :
 נשים()64%לעומתגברים( )36%
 נשואים()50%לעומתיחידים( )30%
 בני39-44()65%לעומתבני65-38( )34%
 ערבים()65%לעומתיהודים()40% 
 מישאיןלותעודתבגרות()50%לעומתמישישלו( )44%
 המתגורריםביישוביםבדירוגחברתי-כלכלינמוך()07%לעומתבינוניאוגבוה()43%
תרשים  :0.שיעור בעלי מוטיבציה לעבוד בקרב בעלי מוגבלות לא מועסקים0
לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
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כדילבדוקאתההשפעההעצמאיתשלכלמאפייןעלהסיכוישלאדםתהיהמוטיבציהלעבוד,בקרבבעלי
מוגבלות שלא היו מועסקים במועד הריאיון ,נבנה מודל רב-משתני (רגרסיה לוגיסטית) ,שבו המשתנה
המנובאמצייןהאםהאדםהואבעלמוטיבציהלעבוד .
מניתוחהרגרסיהעוליםהממצאיםהאלה(לוח :)50
 הסיכוי שלאישה בעלת מוגבלות תהיה מוטיבציה לעבוד הוא  0.69לעומת הסיכוי שלגבר בעל
מוגבלותתהיהמוטיבציהלעבוד.
 הסיכוי שלאדם יחיד (רווק ,גרוש או אלמן) בעל מוגבלות תהיה מוטיבציה לעבוד הוא פי 3.64
מהסיכוישלאדםנשויבעלמוגבלות.
 הסיכוישלאדםבעל מוגבלותשלא עבדבחמשהשניםהאחרונותתהיהמוטיבציהלעבודהוא0.60
לעומתהסיכוישלאדםבעלמוגבלותשעבדבמהלךתקופהזו .
46לאכוללראיונות"אודות" .
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 הסיכוישלאדםבעלמוגבלותתהיהמוטיבציהלעבודגבוהיותרבגילהבינייםלעומת הסיכויבגילים
הצעיריםוהמבוגרים.כךלמשל,לעומתהסיכוישלבני,50הסיכוישלבני 00תהיהמוטיבציהלעבוד
הוא0.38ואילוהסיכויבקרבבני30הוא.0.60
 הסיכוי שלאדםבעלמוגבלותפיזיתבלבדתהיהמוטיבציהלעבודהוא 0.68לעומתהסיכוישלאדם
בעלמחלהכרונית.לעומתזאת,הסיכוישלאדםבעלמוגבלותנפשיתבלבדתהיהמוטיבציהלעבוד
אינושונהבאופןמובהקמהסיכוישלאדםבעלמחלהכרונית.
לוח  :.1רגרסיה לוגיסטית לניבוי מוטיבציה לעבוד של בעלי מוגבלות לא-מועסקים
הקטגוריה 
המשתנה 

קבוע 
אישה(לעומתגבר) 
מין*** 
ערבי(לעומתיהודי) 
מגזר 
יחיד(לעומתנשוי) 
מצבמשפחתי** 
i

38
האםישילדיםעדגיל
(לעומתאיןילדיםעדגיל ) 38
ישילדיםבני 4-0
ישילדיםבני 38-3
אישהערבייה(לעומתגבריהודי) 
מין×מגזר 

אישהיחידה(לעומתגברנשוי) 
מין×מצבמשפחתי 
i
(לעומתגברללאילדיםעדגיל ) 38
מין×ילדיםעדגיל38 
אישהעםילדיםבני 4-0
אישהעםילדיםבני 38-3
(לעומתהשכלהאקדמית) 
רמתהשכלה 
ללאבגרות 
עםבגרותבליהשכלהאקדמית 
לא עבד ב 4-השנים האחרונות (לעומת עבד ב4-
היסטורייתתעסוקה*** 
השניםהאחרונות) 

גילבעלהמוגבלות* 

ריבועהגיל** 
(לעומתגבוה–אשכולות )7-9
דירוגחברתי-כלכלי 
שליישובהמגורים 
נמוך–אשכולות 6-3
בינוני–אשכולות3-5 
(לעומתמחלהכרונית) 
סוגהמוגבלות** 

מוגבלותפיזית 
מוגבלותנפשית 
מוגבלותפיזיתונפשית 
כלהצירופיםהאחרים 

מספרהתצפיות 

 Cox and Snell R Square
Nagelkerke R Square
McFadden R Square
iכוללאיןילדיםכללאוישילדיםמעלגיל.38
*מובהקותלפימבחןWaldברמהשל .0.30
**מובהקותלפימבחןWaldברמהשל.0.04
***מובהקותלפימבחןWaldברמהשל .0.03
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) Exp(B

3.435
0.696
3.353
3.646

3.030
3.433
0.565
3.886

3.346
0.860

0.407
0.979
0.639
3.340
0.778

0.389
3.684

0.693
3.077
0.990
0.533
 374
 .089
 .686
 .055

 .7סיכום
המחקרהנוכחימראהכיבאוכלוסייתישראלבגילהעבודה(,)39-38שיעורהאנשיםעםמוגבלותכלשהי
הוא. 05.9%מדוברבכמיליוןאיששישלהםמוגבלותחמורה,בינוניתאוקלה. 
המחקר מספק ,לראשונה בישראל ,אומדן לשכיחותם של תחומי מוגבלות שונים באוכלוסייה בגיל
העבודה :המוגבלות השכיחה ביותר היא מוגבלות פיזית ( )39%ואחריה מוגבלות נפשית ( .)7%תחומי
מוגבלות נוספים ,ששכיחותם קטנה יותר ( 5%ופחות) ,הם (בשכיחות יורדת) :מוגבלות קוגניטיבית,
מוגבלות ראייה ,מוגבלות שמיעה וליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים .בערך למחצית מבעלי
המוגבל ות יש יותר מתחום מוגבלות אחד .בנוסף,בחישוב שיעור המוגבלותנכללה קבוצה קטנה למדי
() 0%שלאנשיםשאיןלהםמוגבלותבאףלאאחדמהתחומיםהללו,אךישלהםמחלהכרוניתשמגבילה
אתיכולתהעבודה(מבחינתסוג,שעותותקופתהעבודה). 
במחקרנמצאכימתוךכללבעליהמוגבלותבגילהעבודה,40%מועסקים,לעומת90%בקרבאוכלוסיית
ישראל ללא מוגבלות בגילים המדוברים (על פי הסקר החברתי  ,0007למ"ס) .על סדר היום הציבורי
עומדת הסוגיה איך אפשר לקדם שילוב בשוק העבודה של אותם בעלי מוגבלות שאינם מועסקים,
הכוללים,עלפיהמחקרהנוכחי,כחצימילי וןאיש.בהקשרזהחשובלהדגישכיהמחקרמראהשלחלק
גדול מהבלתי מועסקים – קרוב למחצית מהם – יש מוטיבציה לעבוד :כ 000,000-איש דיווחו כי הם
מחפשיםעבודהבפועל,מתכווניםלחפשעבודהבקרובאומעונייניםלעבוד. 
במועדהמחקר,מתוךכמיליוןבעלימוגבלותבגילהעבודהבישראל,כ 000,000-אישקיבלוקצבתנכות
כללית.המחקרמראהכימביןמקבליהקצבה,כחמישיתהיומועסקים,רביםבמסגרותעבודהמוגנתאו
נתמכת.מתוךאלהשלאהיומועסקים,יותרמשליש,כלומרכ40,000-מקבליקצבתנכותכללית,דיווחו
עלמוטיבציהלעבוד. 
קבוצה מיוחדת המהווה יעד  לשילוב בתעסוקה היא בעלי מוגבלות שאינם עובדים וגם אינם מקבלים
קצבתנכותכלליתמשוםשדרגתמוגבלותםאינהחמורהדיהכדילזכותםבקצבה.בצדזאת,מהמחקר
עולהכיבדומהלמקבליהקצבה,הםמאופייניםבחסמיםשלממשלתעסוקה–השכלהנמוכה,חוסרידע
בסיסי בשימושי מחשב ,רמת שליטה נמוכה בשפות וחוסר במיומנויות חיפוש עבודה .בקבוצה זו כ-
 640,000איש , אשר קרוב למחציתם הם בעלי מוטיבציה לעבוד .השקעה בשיפור ההון האנושי
והמשאבים לתעסוקה ,בעיקר של הצעירים שבהם ,עשויה לתרום לשילובם בשוק העבודה ולמנוע את
הצטרפותםלמעגלמקבליהקצבהבעתיד.


58

רשימת מקורות
יפרח,א;.נאון,ד;.בייץ-מוראי ,ש..3778סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל שלב  :0הסינון.דמ-
,78-605מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,ירושלים. 
לוינסון ,ד ;.חקלאי ,צ ;.שמש ,ע ;.גרינשפון ,א ;. בן נון ,ג . .0005"סקר בריאות לאומי  0006-0005–
בריאותגופניתונפשית".הרפואה 356(ו').540-540: 
לרון,א. .0004 דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה (דו"חלרון–
הוועדהבראשותהשופטאפריםלרון).ירושלים:ממשלתישראל. 
 http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/380862/192268.pdf
הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה,סקר הכנסות .7111 www.cbs.gov.il
הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה,סקרים חברתיים .7111-7113www.cbs.gov.il

הלשכההמרכזיתלסטטסיטקה,סקר כוח אדם .7111 www.cbs.gov.il
המוסדלביטוחלאומי,סקירה שנתית  07111ירושלים .
המוסדלביטוחלאומי ,רבעון סטטיסטי אוקטובר-דצמבר ,0033ירושלים .
המוסדלביטוחלאומי,רבעון סטטיסטי יולי07111ירושלים .
נאון,ד..0007מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל.המרכזלחקרמוגבלויותותעסוקתאוכלוסיותמיוחדות.
דמ,07-469-מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,ירושלים. 
נאון,ד;.אחדות,ל;.חביב,ג';.שמלצר,מ;.בן-שוהם,א;.היילברון,ג;.קינג,י;.גאליה,א;.פישמן,נ;.
אליאב,ת;.וולדה-צדיק,א;.ברקלי,נ;.נוימן,פ..0008ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב :על
הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה בתחילת התכנית (המלאי) לאחר  05חודשי הפעלתה 0ועל הפונים
החדשים (הזרם) לאחר  6חודשים מהגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה (דוח מס'  4)6דמ,08-435-
מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,ירושלים.
נאון,ד;.מורגנשטיין,ב;.שימעל,מ;.ריבליס,ג..0000שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים :הערכות
צרכים וכיסויים על-ידי השירותים.דמ,00-644-מאיירס-ג'וינט-מכוןברוקדייל,ירושלים. 
קינג,י;.מורגנשטיין,ב;.שמלצר,מ ;.נאון,ד;.אהרוני,ת;.הרון,ת. .0006מצב התעסוקה של מקבלי
הגמלה להבטחת הכנסה  -משאבים 0חסמים וצורכי הסיוע להשתלבות בעבודה 4דמ,06-530-מאיירס-
ג'וינט-מכוןברוקדייל,ירושלים.
59
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נספחים
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נספח א :פירוט תהליך הדגימה ועבודת השדה
להלןנתאראתשלביהדגימהועבודתהשדה :

א 4יחידות הדגימה:
יחידות הדגימה היו משפחות – זוגות נשואים ויחידים (להלן משפחות) מגיל  38ועד גיל פרישה .גיל
המשפחהנקבעלפיהגילהמינימליבקרבבניהזוג.גילפרישההוגדרכ.39-
ב 4בניית מדגם לסינון:
נבנושנימדגמים(לוחא :)3-
 .3מדגם של אנשים שאינם מקבלים קצבת נכות : 7,400יחידות דגימה (משפחות) מתוך קובץ
האוכלוסייהלמישאינםמקבליקצבתנכותכלליתובניזוגם(להלןקובץ אוכלוסייה) .
.0 מדגםשלמקבליקצבתנכות: 3,600יחידותדגימה(משפחות)מתוךקובץמקבליקצבתנכותכללית
(להלןקובץ מקבלי קצבה) .
בכלאחדמהמדגמיםתוגברהקבוצתהגילהצעיר(בזוגות–לפיהגילשלהצעירבבניהזוג),כךשיתקבלו
90%עדגיל,5460%בגילאי .39-54
לוח א :0-מדגם לפי משפחות ולפי נפשות
 
( )3קובץאוכלוסייה 
משפחות
נפשות

סך הכול
010111
050061

יחידים
4,369
4,369

זוגות
6,836
9,903

יחידים
975
975

( )0קובץמקבליקצבה 
זוגות–רקאחדמבני זוגות – שניבניהזוג
מקבליםקצבה
הזוגמקבלקצבה
00
585
 55
738

ג 4סינון:
הסינון נועד לאתר בעלי מוגבלות בקרב המשפחות שנדגמו (בני זוג ויחידים) .הסינון נעשה טלפונית
באמצעותשאלוןסינון(ראונספחב),שלוכמהמרכיבים :
 צמד שאלות לזיהוי אנשים עם מוגבלות כפי שמופיע בסקר החברתי של הלמ"ס וכן במחקרים
אחרים(להלן .)CBS
 שאלוןלזיהוימוגבלותעל-פיהנחיותשלארגוןהבריאותהעולמיועלבסיסשאלוניסינוןבמחקרים
דומים(להלן .)WHO
 שאלהעלמחלהממושכתאשרמגבילהאתהיכולתבשוקהעבודה.
 שאלותעלמסגרותחינוכיותמיוחדותלאיתוראנשיםעםפיגורועםלקויותלמידה.
שאלון הסינון נועד לאתר בעלי מוגבלות בקרב אנשים שאינם מקבלים קצבת נכות (כולל בני זוג של
מקבלי קצבה שעלו במדגם) ולפיכך הופנה רק לנדגמים אלו .בקרב משפחות של זוגות ,ריאיון הסינון
נערךרקעםאחדמבני  הזוג,אשרהשיבלשאלותבהתייחסלעצמוועלשאלותמקבילותעל בן/בת זוגו.
לוחא0-מציגסיכוםשלעבודתהשדהבשלבהסינון .
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לוח א :7-סיכום ביצוע שאלון סינון
 
מדגםאנשיםשאינםמקבליקצבתנכות
ראיונותסינוןשבוצעו 
%ביצוע 
%סירוב 
%חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה 
%נפלאחר 
%איאיתור 

קובץאוכלוסייה 
סך הכול רווקים 
4,369 0301.0
6,855 010101
 38.0
0740
 0.4
741
 0.5
04.
 8.0
641
 38.9
0641

נשואים
9,903
4,833
 94.7
 3.5
 0.8
 3.0
 34.9

קובץנכות
נשואים,בניזוגשל
מקבליקצבתנכות 
585
 634
94.5
 4.3
 0.0
 5.0
 34.6

לוחא6-מציגאתתוצאותהסינוןלפישתיההגדרותהאופרטיביותלאיתורבעלימוגבלות(,CBS.)WHO
ההגדרהלפי WHOכוללתמי שהשיבובחיובעללפחותאחדמהסעיפיםבשאלוןהסינון(לאכוללצמד
שאלות למ"ס) .ההגדרה לפי  CBSכוללת מי שדיווחו על בעיית בריאות או נכות הנמשכת לפחות חצי
שנה,המפריעהאומפריעהמאודבתפקודהיומיומי. 
לוח א :3-כיצד מתיישבות ההגדרות לפי  WHOולפי ?CBS
סך הכול אינםמוגבליםלפי WHO מוגבליםלפי WHO סירבולהשיב 

1
706.3
00.01
010101
סך הכול
 0
 3,577
 9,097
אינםמוגבליםלפי CBS 10011
0
 3,303
 305
00731
מוגבליםלפי CBS
3
 38
 63
61
סירבולהשיב 

ד 4בניית מדגם לראיונות עומק:
היהצפוישהאיחודשלהגדרתמוגבלותלפיCBSוהגדרתמוגבלותלפיWHOיניבשיעורגבוהשלאנשים
עםמוגבלות.עלכןהוחלטלערוךדגימהמשניתשלאנשיםבעלימוגבלות,כךש30%-מהנדגמיםשהופנו
לריאיון עומקהםכאלושנמצאומתאימיםלפי CBSו,WHO-ו 50%-הםכאלושנמצאומתאימיםלפי
WHOולאלפיCBS(לוחא.)5-
לוח א :.-בניית מדגם לריאיון עומק בקרב אנשים שאינם מקבלים קצבת נכות 0ושעל פי הסינון
מתאימים לריאיון עומק
לאמתאיםCBS 
מתאיםWHO
מתאיםCBS
לאמתאים
סך הכול
00373
00500
00731
010101
סך הכול
 9,606
 3,005
 536
10011
לאהוקצהלריאיוןעומק
0
436
939
00711
הוקצהלריאיוןעומק 
המדגםלראיונותהעומקכלל 3,080איש שאינםמקבליםקצבתנכותו 3,600-אישאשרמקבלים קצבת
נכות,בסךהכול0,300איש. 
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ה 4סיכום ביצוע ראיונות עומק:
בלוחא4-אפשרסיכוםשלעבודתהשדה. 
לוח א :5-סיכום ביצוע ראיונות עומק
הוקצהלריאיוןעומק
בוצעריאיוןעומקמלא
i
בוצעריאיוןעומקחלקי
%ביצוע(כוללראיונותחלקיים) 
%סירוב 
%חייל,חו"ל,מעצר,אשפוז,פטירה 
%נפלאחר 
%איאיתור 

לאמקבליםקצבתנכות  מקבליםקצבתנכות
 3,600
3,080
933
897
36
03
48.4
90.9
7.0
33.9
3.5
0.0
3.0
4.9
05.9
3.9

סך הכול
70617
006.1
31
6.45
0741
141
641
0541

iהשאלוןמולאלפחותעדפרקהתעסוקה(כוללמידעעלמאפייניםסוציו-דמוגרפייםומאפייניהמוגבלות) .


בתרשיםא3-ניתןסיכוםמספרישלכלהשלביםשתוארולעיל.
תרשים א :0-סיכום עבודת השדה
מדגם נפשות
(אוכלוסייה )67-18

15,169

1,322
מקבלים
קצבת נכות

13,847
לא מקבלים
קצבת נכות
3,777
נפל סינון
7,323
לא מתאים

774
()58.5%

10,070
בוצע סינון
()72.7%

ביצוע סינון

1,517
)WHO^(¬CBS

1,230
CBS

תוצאות סינון

513
()33.8%

767
()62.4%

דגימה משנית

360
()70.1%

545
()71.0%

ביצוע ריאיון עומק
(כולל ראיונות חלקיים )i

 
iשאלוניםשמולאולפחותעדפרקהתעסוקה(כולליםמידעעלמאפייניםסוציו-דמוגרפייםומאפייניהמוגבלות) .
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נספח ב :שאלון הסינון
 40האם יש לך בעיה בריאותית או נכות כלשהי 0פיזית או נפשית 0שנמשכת לפחות חצי שנה?
.3כן
.0לאעבור לשאלה 3 
.99מסרבלענותעבור לשאלה 3 
 4 7באיזו מידה בעיה זו מפריעה לך לתפקוד יומיומי (להקריא תשובות)?
.3מפריעהמאוד 
.0מפריעה 
.6לאכלכךמפריעה 
.5בכלללאמפריעה 
.99מסרבלענות(לאלהקריא) 
אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לשאלה 5
 4 3האם יש לבן/בת זוגך בעיה בריאותית או נכות כלשהי 0פיזית או נפשית 0שנמשכת לפחות חצי שנה? 
.3כן
.0לאעבור לשאלה  5
.99מסרבלענותעבור לשאלה 5
.98לאיודעעבור לשאלה  5
 4.באיזו מידה בעיה זו מפריעה לו/לה לתפקוד יומיומי (להקריא תשובות)?
.3מפריעהמאוד 
.0מפריעה 
.6לאכלכךמפריעה 
.5בכלללאמפריעה 
.99מסרבלענות(לאלהקריא)
.98לאיודע(לאלהקריא) 
 4 5עכשיו נשאל על קשיים בתחומים שונים 4הכוונה לקשיים שנמשכים או ימשכו לפחות חצי שנה:
א 4040האם את/ה מרכיב/ה משקפיים?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

א 4740האם יש לך קושי לראות 0שנמשך לפחות חצי שנה(למראיין :אם מרכיב משקפיים אמור "גם
כשאתה מרכיב משקפיים")? 
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ב0
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א 4047האם בן/בת זוגך מרכיב/ה משקפיים? 
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

א 4747האם יש לבן/בת זוגך קושי לראות 0שנמשך לפחות חצי שנה (למראיין :אם בן הזוג מרכיב
משקפיים אמור "גם כשהוא מרכיב משקפיים")? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע 
ב 4040האם את/ה משתמש/ת במכשיר שמיעה?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

ב 4740האם יש לך קושי לשמוע 0שנמשך לפחות חצי שנה (למראיין :אם משתמש במכשיר שמיעה
אמור" :גם כשאתה משתמש במכשיר עזר")?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ג0
ב 4047האם בן/בת זוגך משתמש/ת במכשיר שמיעה? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

ב 4747האם יש לבן/בת זוגך קושי לשמוע 0שנמשך לפחות חצי שנה (למראיין :אם בן הזוג משתמש
במכשיר שמיעה אמור" :גם כשהוא משתמש במכשיר עזר")? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע 

ג 4 0האם יש לך קושי בדיבור שנמשך לפחות חצי שנה (הכוונה לא בגלל בעיות שפה)?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ד0
ג 47ולבן/בת זוגך? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע 
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ד 40האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנהבהליכה 0בעמידה או לעלות קומה אחת במדרגות?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ה0
ד 47ולבן/בת זוגך? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
ה 40האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנה בתנועות גוף למשל להתכופף ולהתרומם 0לרדת על
הברכיים 0להרים ידיים מעל הראש 0לדחוף או למשוך כסא?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ו0
ה 47ולבן/בת זוגך?
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע 
ו 40האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנהלהשתמש באצבעות כדי לתפוס או להחזיק חפצים?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ז0
ו 47ולבן/בת זוגך?
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
ז 40האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנה לבצע פעולות טיפול אישי בלי עזרת אדם אחר כמו
להתרחץ 0להתלבש 0לאכול 0להסתובב בבית?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ח0
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ז 47ולבן/בת זוגך? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
ח 40האם יש לך קושי שנמשך לפחות חצי שנהלהתרכז 0להבין או לזכור דברים בגלל מצב פיזי0
נפשי או רגשי?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לסעיף ט0
ח 47ולבן/בת זוגך?
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
ט 40האם יש לך בעיה פסיכולוגית 0נפשית או רגשית 0או בעיית התנהגות 0כמו פחד לדבר עם אנשים
אחרים 0התפרצויות זעם וכדומה (בעיה שנמשכת לפחות חצי שנה)?
.3כן 

.0לא 

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך 

אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לשאלה 6
ט 47ולבן/בת זוגך?
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
 4 6האם יש לך מחלה שנמשכת או תמשך לפחות חצי שנה שמגבילה את היכולת שלך לעבוד מבחינת
סוג העבודה 0או מספר שעות העבודה 0או תקופות שאתה לא יכול לעבוד בגלל המחלה?
.3כן 

.0לא  

.99מסרבלענות 

אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגעבור לשאלה 1
 40ולבן/בת זוגך? 
.3כן 
.0לא 

.99מסרבלענות 

.98לאיודע
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 41רציתי לברר 0האם למדת בבית-ספר לחינוך מיוחד?
.3כןעבור להוראות לפני שאלה 00 

.0לא 

.99מסרבלענות 

 41האם למדת בכיתה מיוחדת או מקדמת או טיפולית בתוך בית-ספר רגיל?
.3כן 

.0לאעבור להוראות לפני שאלה  00

.99מסרבלענותעבור להוראות לפני שאלה 00

.98לאיודע/לאזוכרעבור להוראות לפני שאלה 00
 401באיזה סוג כיתה מיוחדת למדת (להקריא תשובות)?
.3כיתהללקויילמידהלחץ על כפתור דגימה  
.0כיתותרגשיות(בעיותהתנהגות) 
.6כיתתתקשורתאואוטיסטים 
.5כיתהללקויישמיעה 
.99מסרבלענות(לאלהקריא) 
.98לאיודע/לאזוכר(לאלהקריא) 
אחרתהמשך
אם יחיד או אינו גר עם בן הזוגסוף הריאיון
47

 400האם בן/בת זוגך למד/ה בבית-ספר לחינוך מיוחד?
.3כן סוף הריאיון  

.0לא 

.99מסרבלענות 

 4 07האם בן/בת זוגך למד/ה בכיתה מיוחדת או מקדמת או טיפולית בתוך בית-ספר רגיל?
.3כן 

.0לאסוף הריאיון 

.99מסרבלענותסוף הריאיון

.98לאיודע/לאזוכרסוף הריאיון 
 403באיזה סוג כיתה מיוחדת הוא/היא למד/ה (להקריא תשובות)?
.3כיתהללקויילמידהלחץ על כפתור דגימה 
.0כיתותרגשיות(בעיותהתנהגות) 
.6כיתתתקשורתאואוטיסטים 
.5כיתהללקויישמיעה 
.99מסרבלענות(לאלהקריא) 
.98לאיודע/לאזוכר(לאלהקריא) 
סוף הריאיון 
 47במקרים רבים ,כאשר המרואיין בשלב הסינון נמצא מתאים למחקר ,הוא הופנה מיד לשאלון העומק .בשל החשש
שקבוצהגדולהשלמרואייניםבעלילקויותלמידהעשויהלהיכללבשאלוןהעומק,הוחלטלאלהפנותלשאלוןאתכלמי
שלמדבכיתהמיוחדתללקויילמידה,אלאלערוךדגימהמשנית.לפיכך,מקרבהמרואייניםשנמצאומתאימיםלמחקר
רק עלבסיסהדיווחעללימודיםבכיתהללקויילמידה,נדגמולשאלוןהעומקרק 3מתוך 6אנשים.בשקלולהנתונים
לצורךהניתוחיםהסטטיסטיים,נדגמיםאלהקיבלומשקלמתאיםכךשייצוגםבקרבאוכלוסייתהמחקרנותרמהימן. 
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נספח ג :הגדרת תחומי המוגבלות על פי שאלון העומק
מוגבלות ראייה
בעיית ראייה בדרגה קלה
 מתקשהלזהותאנשיםשנמצאיםמעברלכביש(גםכשמרכיבמשקפיים) 
 מתקשה לקרואאותיותרגילותבעיתוןבשפהכלשהי(גםכשמרכיבמשקפיים) 
בעיית ראייה בדרגה קשה
 מתקשהלזהותאנשיםשנמצאיםבקצההשנישלהחדר(גםכשמרכיבמשקפיים) 
 מתקשהלזהותאנשיםשנמצאיםבמרחקיד(גםכשמרכיבמשקפיים) 
 מתקשהלקרואכותרותבעיתוןבשפהכלשהי(גםכשמרכיבמשקפיים) 
 מתקשה לראותבאופןברורמהמצולםבתמונהבעיתון(גםכשמרכיבמשקפיים) 
עיוורון

מוגבלות שמיעה
בעיית שמיעה בדרגה קלה
 מתקשהלעקובאחרישיחהרגילהבהמשתתפיםכמהאנשים(גםעםמכשירשמיעה) 
 מתקשהלשמועמהאומראדםשמדברבקולרגילבחדרשקט(גםעםמכשירשמיעה) 
בעיית שמיעה בדרגה קשה
 מתקשהלשמועמהאומראדםשמדברבקולרםבחדרשקט(גםעםמכשירשמיעה) 
חירשות

מוגבלות נפשית









עונהלפחותעל9מתוך30פריטיםבשאלוןרווחהכללי()GHQ
נוטלתרופותשניתנובמרשםרופאאובגללמצבנפשי 
מדווחעלמחלההקשורהלמצבנפשיכמודיכאוןאוחרדות 
נמצאבטיפולפסיכיאטריבשנההאחרונה 
סובלמהתקפיםבגללבעיהנפשיתלפחותפעםבשנה 
מוגבלבניידותמחוץלביתבגללבעיהנפשית
ברשימתהמחלות,מדווחבקטגוריית"אחר"עלמחלהנפשית
בעלסעיףראשינפשברשומותביטוחלאומי(עבורמקבליקצבה)

מוגבלות פיזית
 בעיותבביצועלפחותאחתמפעולותפיזיותספציפיות,כמפורטלהלן:
-

מתקשהאולאיכוללעלותולרדתקומהאחתבמדרגותגםעםאביזריעזר 
לאיכוללהתכופףולקום,למשללהריםמשהוקטןמהרצפה,גםאםנשעןעלמשהו 
לאיכוללעמוד00דקות,למשלבתור,בלילהישעןעלמשהו
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 לאיכוללהריםאתשתיהידייםמעלהראש מתקשהאולאיכוללהריםידאחתמעלהראש מתקשהאולאיכוללמשוךאולדחוףחפץכמוכיסא,בידאחתאובשתיידיים לאיכוללהריםולשאתחפץבמשקל4ק"גבידימיןאושמאל לאיכוללפתוחולסגוראתהכפתורשלהגזאוהתנורבידימיןאושמאל  לאיכוללתפוסחפץקטןכמוסיכתביטחוןאועיפרוןבידימיןאושמאל  מוגבלבניידותמחוץ לבית,כלומרמתקשהללכתברגלמרחקשל 500מטרים(כמולמשלמרחקבין
שתיתחנותאוטובוס)ללאעזרתמכשיראואדםאחר,בגלל:
 מחלהפנימית(כוללמחלותלב) שיתוק,בעיותבגפייםאובעיותגב סיבהאחרת(בדרךכללמתנקזלפןהפיזי) זקוקלעזרהבפעולותשלרחצהאולבישהאומתקשהבפעולתאכילה
 מתקשהאולאמסוגלללכתמספרצעדיםבתוךביתוללאעזרתמכשיראואדםאחר
 סובלמבעיהבשליטהעלהסוגרים


מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה
מחלה שנמשכת או תימשך לפחות חצי שנה שמגבילה את היכולת לעבוד מבחינת סוג העבודה ,מספר
שעותהעבודה אותקופותשהאדם אינו  יכוללעבודבגללהמחלה.בקטגוריהזונכללותמחלותכגוןיתר
לחץדם,מחלתלבאוכלדם,סוכרת,סרטן,מחלתריאותאואסטמה,מחלותכרוניותהקשורותבאחת
המערכותהאלה:עיכול,בלוטות(בלוטתהתריס,בלוטתהלימפה),דרכיהשתןאוכליות,מיןאועור. 

ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים
 אובחןכבעלליקוילמידהאובעלבעייתקשבוריכוז
 למדבכיתהמיוחדתללקויילמידה

מוגבלות קוגניטיבית
בעיית התמצאות
 מתבלבלאושוכחדברים,למשללכבותאתהאשאואתתנורהחימוםאולסגורברזים
 מתבלבלולאזוכראםזהבוקר,צהרייםאוערב 
בעיית הבנה(רלוונטיתרקבמקריםשלראיונות"אודות") 
 לאנשיםשאינםמכיריםאתהאדםקשהעדבלתיאפשרילהביןאותו
 לאדםקשהעדבלתיאפשרילהביןמהאנשיםשאינומכיראומריםאומתכוונים
פיגור שכלי
 מאובחןכבעלפיגורשכלי(רלוונטירקבראיונות"אודות")
 בעלסעיףראשיפיגורברשומותביטוחלאומי(עבורמקבליקצבה)
 מוגבלבניידותמחוץלביתבגיןפיגורשכלי 
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נספח ד :מיפוי קטגוריות מוגבלות ללא חפיפה והתפלגות אוכלוסיית בעלי
המוגבלות בהתאם
כדי  לנתחמאפייניםשוניםשלבעלימוגבלותלפיתחומיהמוגבלות ,הוגדרוקטגוריותשלסוגימוגבלות
ללא חפיפה ביןהתחומיםהשונים,עלפיהקריטריוניםהאלה: 
 .3מאחר שפיגורשכלי מהווהלקותחמורה,בעלתהשלכותאפשריות עלתחומי מוגבלותאחרים,הוא
הוצא מתוך הקטגוריה של מוגבלות קוגניטיבית ומהווה קטגוריה עצמאית גורפת .כלומר ,כל מי
שהםבעליפיגורשכליובעלימוגבלויותנוספות,נחשביםכבעליתחוםהמוגבלותשלפיגורשכלי.
 .0כל מי שהם בעלי מחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה ובעלי תחום/י מוגבלות נוסף/ים ,נחשבים
כבעליתחום/יהמוגבלותהאחר/ים(להסברראופרק.)5כלומר,בעלימחלהכרוניתהמגבילהיכולת
עבודההםאלהשזהתחוםהמוגבלותהיחיד שלהם .
 .6מוגבלותקוגניטיביתשאיננהפיגור שכלי,כלומרבעיותהתמצאותוהבנה,נמצאהכקטגוריהזניחה
מבחינת מספרית (פחות מ 3%-מכלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות ברמה של תחום מוגבלות יחיד).
לאור נתוני השכיחות הללו ,וגם לאור התפיסה כי בעיות התמצאות והבנה הן לרוב תוצאות של
מוגבלותבתחומיםאחרים ולאגורמיםלמוגבלות העיקרית,הוחלטלהתייחסלאנשיםבעליבעיות
התמצאות אוהבנה ובעלי תחומי מוגבלות נוספים,כבעלי תחומיהמוגבלותהאחרים בלבד .בעיות
התמצאותאוהבנהכמוגבלותיחידהנוספולקטגוריהשלפיגורשכלי.
בהתאם לקריטריונים הללו ,התקבלו חמישה תחומי מוגבלות יחידים – מוגבלות ראייה ,מוגבלות
שמיעה ,מוגבלות נפשית ,מוגבלות פיזית וליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים – אשר כל אחד מהם
כולל למעשה חפיפה פוטנציאלית עם מחלה כרונית או בעיות התמצאות/הבנה .המשגה זו של תחומי
המוגבלותהיחידיםמכסהכ30%-מאוכלוסייתבעליהמוגבלות. 
ליתרת האוכלוסייה ,כלומר מי שמאופיינים ביותר מתחום מוגבלות אחד ,שאיננו מחלה כרונית או
בעיות התמצאות/הבנה ,הוגדרו כל הצירופים האפשריים של חמשת תחומי המוגבלות הרלוונטיים.
הגדרה זו נעשתה על פי מספר התחומים המדויק (כלומר בתור קטגוריות נפרדות ולא שנכללות אחת
בתוך השנייה) בהם מוגבל כל אדם .כך למשל ,צירוף זוגי של מוגבלות פיזית ונפשית נחשב כקטגוריה
נפרדתמצירוףמשולששלמוגבלות,נפשית,פיזיתוסנסורית. 
בתרשיםד3-ניתןמיפוישלאוכלוסייתבעליהמוגבלותעלפיקטגוריותהמוגבלות .
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תרשים ד :0-התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות בגיל העבודה 0על פי תחומי מוגבלות יחידים ועל פי
צירופים של תחומי המוגבלות 0ללא חפיפות בין תחומי המוגבלות






כלל אוכלוסיית בעלי
המוגבלות בגיל העבודה
( 001600510איש)
בעלי תחום מוגבלות אחד
( 619,672איש)
פיגור שכלי בכל הצירופים  +בעיות
התמצאות/הבנה בתור סוג מוגבלות
יחיד או בזוג עם מחלה כרונית 3.1% -

מחלה כרונית המגבילה יכולת
עבודה כסוג מוגבלות יחיד 8.7% -

מוגבלות ראייה* 2.6% -

בעלי צירוף של כמה תחומי
מוגבלות ( 441,925איש)
זוגות של צירוף תחומי המוגבלות*:
ראייה ,שמיעה ,נפש ,פיזי ,ליקוי למידה 28.2% -
שלשות של צירוף תחומי המוגבלות*:
ראייה ,שמיעה ,נפש ,פיזי ,ליקוי למידה 10.4% -
רביעיות של צירוף תחומי המוגבלות*:
ראייה ,שמיעה ,נפש ,פיזי ,ליקוי למידה 2.9% -
חמישייה של צירוף תחומי המוגבלות*:
ראייה שמיעה ,נפש ,פיזי ,ליקוי למידה 0.1% -

מוגבלות שמיעה* 3.8% -
* ייתכן בשילוב עם מחלה כרונית המגבילה יכולת
עבודה או בעיות התמצאות/הבנה

מוגבלות נפשית* 5.9% -
מוגבלות פיזית* 32.0% -
ליקויי למידה/קשב וריכוז
מאובחנים* 2.3% -
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הגדרות סוגי המוגבלות השכיחים
לשיעוריהםשלסוגיהמוגבלותהשכיחיםבקרבאוכלוסייתבעליהמוגבלותראותרשיםד.0- 
בעלי מחלה כרונית :מהווים  7%מבעליהמוגבלות .כוללים אתמישהמוגבלותהיחידהשלו היא מחלה
הנמשכת לפחות חצי שנה ,המגבילה את יכולתו לעבוד מבחינת סוג העבודה ,מספר שעות העבודה או
תקופותשאינויכוללעבודבגללהמחלה .
בעלי מוגבלות נפשית :מהווים  3%מבעלי המוגבלות .כוללים את הקבוצות האלה (תרשים ד :)6-מי
שהמוגבלותהיחידהשלו היאבתחוםהנפשי( 46%מבעליסוגהמוגבלות) ,בעלימוגבלותנפשיתומחלה
כרונית( ,)67%בעלימוגבלותנפשיתובעיותהתמצאות/הבנה ( )4%ובעלימוגבלותנפשית,מחלהכרונית
ובעיותהתמצאות/הבנה( .)6%
בעלי מוגבלות פיזית :מהווים  60%מבעלי המוגבלות .כוללים את הקבוצות האלה (תרשים ד :)5-מי
שהמוגבלות היחידה שלו היא בתחום הפיזי ( 57%מבעלי סוג המוגבלות) ,בעלי מוגבלות פיזית ומחלה
כרונית( ,)55%בעלימוגבלותפיזיתובעיותהתמצאות/הבנה ( )6%ובעלימוגבלותפיזית,מחלהכרונית
ובעיותהתמצאות/הבנה( .)5%
בעלי מוגבלות פיזית ונפשית :מהווים35%מבעליהמוגבלות.כולליםאתהקבוצותהאלה(תרשיםד:)4-
מישמאופייןבשניתחומימוגבלותבדיוק–פיזיונפשי(07%מבעליסוגהמוגבלות),בעלימוגבלותפיזית,
מוגבלות נפשית ומחלה כרונית ( ,)59%בעלי מוגבלות פיזית ,מוגבלות נפשית ובעיות התמצאות/הבנה
()5%ובעלימוגבלותפיזית,מוגבלותנפשית,מחלהכרוניתובעיותהתמצאות/הבנה( .)00%
תרשים ד :7-התפלגות אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי סוג המוגבלות

בעלי מחלה כרונית בלבד
בעלי מוגבלות נפשית
בעלי מוגבלות פיזית
בעלי מוגבלות פיזית ונפשית
בעלי צירופי מוגבלויות אחרים

6%

9%
39%

32%
14%
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תרשים ד :3-התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות נפשית
5% 3%

מוגבלות נפשית בלבד
מוגבלות נפשית ומחלה כרונית
מוגבלות נפשית ובעיות התמצאות/הבנה

53%

39%

מוגבלות נפשית ,מחלה כרונית ובעיות
התמצאות/הבנה

תרשים ד :.-התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות פיזית
4%

מוגבלות פיזית בלבד
מוגבלות פיזית ומחלה כרונית

3%

49%

מוגבלות פיזית ובעיות התמצאות/הבנה

44%

מוגבלות פיזית ,מחלה כרונית ובעיות
התמצאות/הבנה

תרשים ד :5-התפלגות קטגוריות המוגבלות בקרב בעלי מוגבלות פיזית ונפשית
צירוף מוגבלות פיזית ונפשית בלבד
29%

צירוף התחומים ומחלה כרונית
צירוף התחומים ובעיות התמצאות/הבנה

20%
4%
47%

צירוף התחומים ,מחלה כרונית ובעיות
התמצאות/הבנה
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נספח ה :מאפיינים של אוכלוסיית בעלי המוגבלות לפי תחום המוגבלות
בנספח זה מוצגים מאפיינים של כל אחד מתחומי המוגבלות .כדי להציג תמונה כוללת של כלל בעלי
מוגבלותספציפית,כלתחוםמוגבלותכוללגםאנשיםשישלהםמוגבלותבתחום/יםנוסף/ים(כלומריש
חפיפהביןתחומיהמוגבלותהשונים). 
להלן ייסקרו תחומי המוגבלות האלה : מוגבלות ראייה ,מוגבלות שמיעה ,מוגבלות נפשית ,מוגבלות
פיזית ,ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים ומוגבלות קוגניטיבית (להגדרות תחומי המוגבלות ראו
נספחג).הקבוצהשלבעלימחלהכרוניתאינהמוצגתכאן,כיווןשהוגדרהכתחוםמוגבלותיחיד(כלומר
ללא חפיפה עם תחומים אחרים) ,ומאפייניה מוצגים בגוף הדוח בניתוח לפי סוגי המוגבלות השכיחים
(כסוגהמוגבלותמחלה כרונית המגבילה יכולת עבודה). 
לכלאחדמתחומיהמוגבלותהמוצגיםכאן,נסקריםהמאפייניםהאלה: 
.3
.0
.6
.5
.4

מאפייניםדמוגרפיים 
היקףהחפיפהעםתחומימוגבלותאחרים
מאפייניםשהםמשאביםלתעסוקה
מצבכלכליומקורותהכנסה 48
מצבתעסוקהומוטיבציהלעבוד 49


 .2מוגבלות ראייה
כ386- אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלותבגילהעבודההםבעלימוגבלותראייה.

 040מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 

נשים 
 33

 65-38
 35

קבוצתגיל 
 45-64
 55

 39-44
 50

נשואים 
 35

עולים 
מ 3774-
 30

ערבים 
 08

48מקורותההכנסהשנבדקו :הכנסהמעבודה;הכנסהמביטוחיםהקשוריםלעבודה–דמיאבטלהופנסיה(פנסיה
ממקוםעבודהאו קרןתגמולים,פנסיה/רנטהמחו"ל);הכנסהמשכרדירה;הכנסהמקצבאותביטוחלאומי:
()3קצבאותנכות:קצבתנכותכללית,נפגעיעבודה,נפגעיפעולותאיבה,()0קצבאותאחרות:ניידות,דמיליווי
לעיוור ,שירותים מיוחדים ,שירותים אישיים ,גמלת סיעוד ,הבטחת הכנסה ,קצבת זיקנה ,קצבת שאירים,
מזונות;מקורותהכנסהאחרים:תמיכהממשרדיממשלה,עזרהכספיתקבועהשלקרובימשפחה,הכנסות
מביטוחפרטי,הכנסותממקורותאחרים .
 49 בעלי מוטיבציה לעבוד הם מי שאינם עובדים במועד הריאיון אך מדווחים כי חיפשו עבודה בפועל בארבעת
השבועותהאחרוניםאושבכוונתםלחפשעבודהבשלושתהחודשיםהקרוביםאושמעונייניםלעבוד.במקרים
שלראיונות"אודות",שבהםלאנשאלותשאלותסובייקטיביות,ההנחההיתהשמישאינועובדואינומחפש
עבודהבפועל,וגםאינומסוגללענותבעצמועלהשאלון–ישלסווגוכמישאינומעונייןלעבוד .
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 047היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
רובם של  בעלי מוגבלות ראייה הם בעלי תחום מוגבלות אחד נוסף לפחות .להלן שיעוריהם של תחומי
המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעלימוגבלותהראייה: 






בקרב 35%מוגבלותהראייההיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
93%הםגםבעלימוגבלותפיזית.
57%הםגםבעלימוגבלותנפשית.
04%הםגםבעלימוגבלותקוגניטיבית4
03%הםגםבעלימוגבלותשמיעה4

מחצית מבעלימוגבלותראייההםבעלישני תחומי מוגבלות נוספים לפחות.כךלמשל ,ל 50%-מהם יש
מוגבלותגםבתחומיםהנפשיוהפיזי .

 043משאבים לתעסוקה
57

53
42

39

24
12

הרגלי עבודה מיומנויות שליטה טובה שליטה טובה
בעברית
חיפוש עבודה באנגלית
בסיסית
בסיסית

ידע בסיסי
במחשב

 %בעלי המשאב

54

70
60
50
40
30
20
10
0

בעל מקצוע בגרות מלאה

 04.מצב כלכלי
 מקורותההכנסהשלבעלהמוגבלותושלבן/בתזוגו(אםנשוי) :
מקור
ההכנסה 
שיעורו 

עבודה 
 43

פנסיה 
 30

דמי
שכרדירה  אבטלה 
 5
 5

קצבאות
נכות 
 64

 גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי(:i)%
יחידים 
סךהכול 
הכנסהחודשית(ש"ח) 
 96
 44
פחותמ4,000-
 37
 60
 8,000-4,000
 8
 36
יותרמ 8,000-
iשיעוראידיווחבקרבכללבעלימוגבלותראייה– .03%

78

קצבאות
אחרות 
 09

אחר 
 37

נשואים 
 54
 50
 34

 הערכהסובייקטיביתשלהמצבהכלכלי:
-

באופןכללי,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב–.85%
מדווחים כי לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות משק בית חודשיות
(למזון,לחשמל,לטלפוןוכדומה)–.93%

 שכיחותמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשנההאחרונה:
-

קושיכלכליכלשהו–36%
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני–40%
ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא–50%
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה–69%
הגבלתחשבוןבנקאואשראי–63%
ניתוקהטלפוןאוהחשמלבבית–06%

 סוגהדיורשבומתגוררבעלהמוגבלות :
 בעלותפרטיתאומשפחתית– 90% שכירותפרטית–03% שכירותציבורית–3% דיורחוץ-ביתי–0% אחר–3%
 045מצב תעסוקה ומוטיבציה לעבוד
עובד במועד הריאיון
מחפש עבודה בפועל (ב 4-השבועות האחרונים)
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד

37%

43%

8% 4% 8%



מאפיינים של בעלי מוגבלות ראייה שעובדים (כ 60-אלף איש)
 עובדיםבמשרהמלאה–35%
 שכרחודשיממוצע–5,740ש"ח
 מרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי – 90%
להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים-מרוציםמאודבכלאחדמהם:
יחסשל יכולת 
תנאים
תנאים
לנצלידע סיכויי
יחסשל חברים
סוציאליים פיזיים
סוג
ההיבט  העבודה  הכנסה  והטבות  וסביבתיים  הממונים  לעבודה  וכישורים  התקדמות 
%שבעי
 09
 48
 86
 94
 90
 63
 63
הרצון   90
79

מאפיינים של בעלי מוגבלות ראייה שאינם עובדים (כ 00.-אלף איש)
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה:
 המוגבלות–94% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–33% טיפולבילדיםקטנים/בבןמשפחהאחר/במשקבית–36% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–9% בעלי מוטיבציה לעבוד–63%(כ64-אלףאיש).
מתוכם,זקוקים לעזרהכדילהתחיללעבוד–33%(כ06-אלףאיש) .
סוגי עזרההנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:
 oהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימה–67%
 oעזרהבמציאתעבודה–63%
 oהתאמותבמקוםהעבודה–38%
 oתחבורהלמקוםהעבודה–36%
 oסידורוהשגחהלילדים–30%
 oלימודמיומנויותבסיסיות(מחשב,אנגלית,מתמטיקה)–30%

 .1מוגבלות שמיעה
כ333-אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלותבגילהעבודההםבעלימוגבלותשמיעה. 

 740מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 

נשים 
 67

 65-38
 33

קבוצתגיל 
 39-44
 45-64
 67
 54

נשואים 
 38

עולים 
מ 3774-
 6

ערבים 
 03

 747היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
רובםשלבעלימוגבלותשמיעההםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסףלפחות.להלןשיעוריהםשלתחומי
המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעלימוגבלותהשמיעה: 






בקרב 05%מוגבלותהשמיעההיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
38%הםגםבעלימוגבלותפיזית.
56%הםגםבעלימוגבלותנפשית.
03%הםגםבעלימוגבלותקוגניטיבית.
05%הםגםבעלימוגבלותראייה. 

מחציתמבעלימוגבלותשמיעההםבעלישני תחומי מוגבלותנוספיםלפחות.כךלמשל,ל63%-מהםיש
מוגבלותגםבתחומיםהנפשיוהפיזי .
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 743משאבים לתעסוקה
75

65
53

52

44

38
20

הרגלי עבודה

שליטה טובה
מיומנויות חיפוש שליטה טובה
באנגלית בסיסית בעברית בסיסית
עבודה

בעל מקצוע

ידע בסיסי
במחשב

 %בעלי המשאב
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בגרות מלאה


 74.מצב כלכלי
 מקורותההכנסהשלבעלהמוגבלותושלבן/בתזוגו(אםנשוי) :
מקור
ההכנסה 
שיעורו 

עבודה 
 30

פנסיה 
 39

דמי
שכרדירה  אבטלה 
 0
 4

קצבאות
נכות 
 60

קצבאות
אחרות 
 00

אחר 
 37

 גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי(:i)%
סךהכול 
הכנסהחודשית(ש"ח) 
 03
פחותמ4,000-
 56
 8,000-4,000
 63
יותרמ 8,000-
iשיעוראידיווחבקרבכללבעלימוגבלותשמיעה– 60%

יחידים 
 40
 60
 33

נשואים 
 36
 57
 68

 הערכהסובייקטיביתשלהמצבהכלכלי :
-

באופןכללי,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב–.47%
מדווחים כי לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות משק בית חודשיות
(למזון,לחשמל,לטלפוןוכדומה)–.44%

 שכיחותמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשנההאחרונה:
-

קושיכלכליכלשהו–46%
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני–56%
ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא–65%
הגבלתחשבוןבנקאואשראי–09%
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה–03%
ניתוקהטלפוןאוהחשמלבבית–00%



81

 סוגהדיורשבומתגוררבעלהמוגבלות :
 בעלותפרטיתאומשפחתית– 93% שכירותפרטית–35% שכירותציבורית–5% דיורחוץ-ביתי–0% אחר–5%
 745מצב תעסוקה ומוטיבציה לעבוד
עובד במועד הריאיון
מחפש עבודה בפועל (ב 4-השבועות האחרונים)
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים

31%

48%

אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד

8%
8%

5%

מאפיינים של בעלי מוגבלות שמיעה שעובדים (כ 00-אלף איש)
 עובדיםבמשרהמלאה–96%
 שכרחודשיממוצע–9,300ש"ח
 מרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי –84%
להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים-מרוציםמאודבכלאחדמהם:
יחסשל יכולת
תנאים
תנאים
יחסשל חברים לנצלידע סיכויי
סוציאליים פיזיים
סוג
ההיבט  העבודה  הכנסה  והטבות  וסביבתיים  הממונים  לעבודה  וכישורים  התקדמות 
%שבעי
 64
 47
 70
 93
 34
 43
 55
 94
הרצון 

מאפיינים של בעלי מוגבלות שמיעה שאינם עובדים (כ 13-אלף איש)
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה:
 המוגבלות–96% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–33% גילמבוגראופנסיה–30% טיפולבילדיםקטנים/בבןמשפחהאחר/במשקבית–8% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–4% בעלי מוטיבציה לעבוד–50%(כ66-אלףאיש).
מתוכם,זקוקים לעזרהכדילהתחיללעבוד–94%(כ04-אלףאיש).
82

סוגי עזרההנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:
 oהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימה–44%
 oעזרהבמציאתעבודה–40%
 oלימודמיומנויותבסיסיות(מחשב,אנגלית,מתמטיקה)–38%
 oהתאמותבמקוםהעבודה–30%
 oתחבורהלמקוםהעבודה–30%
 oסידורוהשגחהלילדים–4%


 .2מוגבלות נפשית
כ679-אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלותבגילהעבודההםבעלימוגבלותנפשית. 

 340מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 

נשים 
 46

 65-38
 05

קבוצתגיל 
 45-64
 59

 39-44
 07

נשואים 
 46

עולים 
מ 3774-
 30

ערבים 
 37

 347היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
רובםשלבעלימוגבלותנפשיתהםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסףלפחות.להלןשיעוריהםשלתחומי
המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעליהמוגבלותהנפשית: 







בקרב35%המוגבלותהנפשיתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
96%הםגםבעלימוגבלותפיזית.
63%הםגםבעלימוגבלותקוגניטיבית.
06%הםגםבעלימוגבלותראייה. 
38%הםגםבעלימוגבלותשמיעה.
 35%הםגםבעלילקותלמידה. 

כמעטמחציתמבעלימוגבלותנפשיתהםבעלישני תחומי מוגבלות נוספיםלפחות.כךלמשל,03%מהם
מוגבליםגםבתחומיםהפיזיוהקוגניטיבי,37%–גםבתחוםהפיזיובתחוםהראייה,ו34%-מוגבליםגם
בתחוםהפיזיובתחוםהשמיעה. 

 343משאבים לתעסוקה
49

41

50
36

21

20

הרגלי עבודה מיומנויות שליטה טובה שליטה טובה
בעברית
חיפוש עבודה באנגלית
בסיסית
בסיסית

ידע בסיסי
במחשב

 %בעלי המשאב

67
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0

בעל מקצוע בגרות מלאה
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 34.מצב כלכלי
 מקורותההכנסהשלבעלהמוגבלותושלבן/בתזוגו(אםנשוי):
מקור
ההכנסה 
שיעורו 


עבודה 
 43

פנסיה 
 30

דמי
שכרדירה  אבטלה 
 5
 5

קצבאות
אחרות 
 04

קצבאות
נכות 
 55

אחר 
 05

גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי(:i)%

סךהכול 
הכנסהחודשית(ש"ח) 
 36
פחותמ4,000-
 08
 8,000-4,000
 7
יותרמ 8,000-
iשיעוראידיווחבקרבכללבעלימוגבלותנפשית– .03%

נשואים 
 53
 50
 39

יחידים 
 84
 35
 3

 הערכהסובייקטיביתשלהמצבהכלכלי :
 באופןכללי,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב–.83% מדווחים כי לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות משק בית חודשיות(למזון,לחשמל,לטלפוןוכדומה)–.93%
 שכיחותמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשנההאחרונה:
-

קושיכלכליכלשהו–34%
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני–45%
ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא–69%
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה–66%
הגבלתחשבוןבנקאואשראי–63%
ניתוקהטלפוןאוהחשמלבבית–05%

 סוגהדיורשבומתגוררבעלהמוגבלות :
 בעלותפרטיתאומשפחתית– 34% שכירותפרטית–04% שכירותציבורית–3% דיורחוץ-ביתי–6% -אחר–3%

 345מצב תעסוקה ומוטיבציה לעבוד
עובד במועד הריאיון
מחפש עבודה בפועל (ב 4-השבועות האחרונים)
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד

84

38%

33%

8%
8% 13%



מאפיינים של בעלי מוגבלות נפשית שעובדים (כ 0.0-אלף איש)
 עובדיםבמשרהמלאה–46%
 שכרחודשיממוצע–6,800ש"ח
 מרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי–38%
להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים-מרוציםמאודבכלאחדמהם :
יחסשל יכולת
תנאים
תנאים
יחסשל חברים לנצלידע סיכויי
סוציאליים פיזיים
סוג
העבודה  הכנסה  והטבות  וסביבתיים  הממונים  לעבודה  וכישורים  התקדמות 
ההיבט 
%שבעי
 60
 48
 98
 90
 33
 50
 63
 33
הרצון 


מאפיינים של בעלי מוגבלות נפשית שאינם עובדים (כ 7..-אלף איש)
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה:
 המוגבלות–90% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–38% טיפולבילדיםקטנים/בבןמשפחהאחר/במשקבית–9% גילמבוגראופנסיה–9% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–3% בעלי מוטיבציה לעבוד–53%(כ330-אלףאיש).
מתוכם,זקוקים לעזרהכדילהתחיללעבוד–33%(כ96-אלףאיש) .
סוגי עזרההנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:
 oעזרהבמציאתעבודה–63%
 oהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימה–66%
 oלימודמיומנויותבסיסיות(מחשב,אנגלית,מתמטיקה)–34%
 oסידורוהשגחהלילדים–33%
 oתחבורהלמקוםהעבודה–33%
 oהתאמותבמקוםהעבודה–33%

 .2מוגבלות פיזית
כ945-אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלותבגילהעבודההםבעלימוגבלותפיזית. 

 .40מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 

נשים 
 40

 65-38
 06

קבוצתגיל 
 45-64
 56

 39-44
 65

85

נשואים 
 33

עולים 
מ 3774-
 30

ערבים 
 08

 .47היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
י ותר ממחצית מבעלי מוגבלות פיזית הם בעלי תחום מוגבלות אחד נוסף לפחות .להלן שיעוריהם של
תחומיהמוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעליהמוגבלותהפיזית: 






בקרב50%המוגבלותהפיזיתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
68%הםגםבעלימוגבלותנפשית.
37%הםגםבעלימוגבלותקוגניטיבית.
38%הםגםבעלימוגבלותראייה. 
34%הםגםבעלימוגבלותשמיעה.

כרבע מבעלימוגבלותפיזיתהםבעלישני תחומי מוגבלותנוספיםלפחות.כךלמשל,35%מהםמוגבלים
גםבתחומיםהנפשיוהקוגניטיבי, 30%– גםבתחוםהנפשיובתחוםהראייה ,ו 8%-מוגבליםגם בתחום
הנפשיובתחוםהשמיעה. 

 .43משאבים לתעסוקה
66

55

52

40

32
18

ידע בסיסי
במחשב

הרגלי עבודה מיומנויות שליטה טובה שליטה טובה
בעברית
חיפוש עבודה באנגלית
בסיסית
בסיסית

בעל מקצוע

 %בעלי המשאב

56

70
60
50
40
30
20
10
0

בגרות מלאה



 .4.מצב כלכלי
 מקורותההכנסהשלבעלהמוגבלותושלבן/בתזוגו(אםנשוי) :
מקור
ההכנסה 
שיעורו 

עבודה 
 47

פנסיה 
 34

דמי
שכרדירה  אבטלה 
 0
 6

קצבאות
נכות 
 65

 גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי(:i)%
יחידים 
סךהכול 
הכנסהחודשית(ש"ח) 
 95
 57
פחותמ4,000-
 03
 63
 8,000-4,000
 4
 00
יותרמ 8,000-
iשיעוראידיווחבקרבכללבעלימוגבלותפיזית– .60%

86

קצבאות
אחרות 
 06

אחר 
 37

נשואים 
 64
 69
 08

 הערכהסובייקטיביתשלהמצבהכלכלי :
-

באופןכללי,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב–.37%
מדווחים כי לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות משק בית חודשיות
(למזון,לחשמל,לטלפוןוכדומה)–.35%

 שכיחותמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשנההאחרונה:
-

קושיכלכליכלשהו–46%
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני–54%
ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא–08%
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה–09%
הגבלתחשבוןבנקאואשראי–05%
ניתוקהטלפוןאוהחשמלבבית–37%

 סוגהדיורשבומתגוררבעלהמוגבלות :
-

בעלותפרטיתאומשפחתית– 90%
שכירותפרטית–00%
שכירותציבורית–4%
דיורחוץ-ביתי–3%
אחר–0%

 .45מצב תעסוקה ומוטיבציה לעבוד
עובד במועד הריאיון
מחפש עבודה בפועל (ב 4-השבועות האחרונים)
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד

44%

34%
7%
7% 8%



מאפיינים של בעלי מוגבלות פיזית שעובדים (כ 331-אלף איש)
 עובדיםבמשרהמלאה–38%
 שכרחודשיממוצע–5,700ש"ח
 מרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי–94%
להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים-מרוציםמאודבכלאחדמהם:
יחסשל יכולת
תנאים
תנאים
יחסשל חברים לנצלידע סיכויי
סוציאליים פיזיים
סוג
העבודה  הכנסה  והטבות  וסביבתיים  הממונים  לעבודה  וכישורים  התקדמות 
ההיבט 
%שבעי
 53
 37
 85
 38
 34
 53
 56
 90
הרצון 

87

מאפיינים של בעלי מוגבלות פיזית שאינם עובדים (כ .07-אלף איש)
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה:
 המוגבלות–38% טיפולבילדיםקטנים/בבןמשפחהאחר/במשקבית–34% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–35% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–3% גילמבוגראופנסיה–3% בעלי מוטיבציה לעבוד–67%(כ330-אלףאיש).
מתוכם,זקוקים לעזרהכדילהתחיללעבוד–36%(כ300-אלףאיש).
סוגי עזרההנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:
 oהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימה–64%
 oעזרהבמציאתעבודה–65%
 oלימודמיומנויותבסיסיות(מחשב,אנגלית,מתמטיקה)–36%
 oהתאמותבמקוםהעבודה–33%
 oסידורוהשגחהלילדים–30%
 oתחבורהלמקוםהעבודה–8%


 .1ליקויי למידה/קשב וריכוז מאובחנים
כ 309-אלףאישמאוכלוסייתבעליהמוגבלות בגילהעבודההםלקויי למידהאובעליבעיותקשבוריכוז
מאובחנים .

 540מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 

נשים 
 50

 65-38
 37

קבוצתגיל 
 45-64
 00

 39-44
 33

נשואים 
 63

עולים 
מ 3774-
 3

ערבים 
 4

 547היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
רובםשלבעליליקויילמידה/קשבוריכוזהםבעליתחוםמוגבלותאחדנוסףלפחות.להלןשיעוריהםשל
תחומיהמוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתלקוייהלמידה: 





בקרב00%לקותהלמידההיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
45%הםגםבעלימוגבלותפיזית.
40%הםגםבעלימוגבלותנפשית.
60%הםגםבעלימוגבלותקוגניטיבית.

למחצית מבעלי לקות למידה שני תחומי מוגבלות נוספים לפחות .כך למשל , 60%מהם מוגבלים גם
בתחומים הנפשי והפיזי , 04%– גם בתחומים הקוגניטיבי והנפשי ,ו 38%-מוגבלים גם בתחומים
הקוגניטיביוהפיזי .
88

 543משאבים לתעסוקה
83

71
44

39

39

48

23

הרגלי עבודה מיומנויות שליטה טובה שליטה טובה
בעברית
חיפוש עבודה באנגלית
בסיסית
בסיסית

ידע בסיסי
במחשב

 %בעלי המשאב

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

בעל מקצוע בגרות מלאה



 54.מצב כלכלי
 מקורותההכנסהשלבעלהמוגבלותושלבן/בתזוגו(אםנשוי) :
מקור
ההכנסה 
שיעורו 

עבודה 
 47

פנסיה 
 7

דמי
שכרדירה  אבטלה 
 0
 6

קצבאות
נכות 
 50

 גובהההכנסההחודשיתברוטושלבעליהמוגבלות,לפימצבמשפחתי(:i)%
יחידים 
סךהכול 
הכנסהחודשית(ש"ח) 
 34
 49
פחותמ4,000-
 60
 64
 8,000-4,000
 4
 8
יותרמ 8,000-
iשיעוראידיווחבקרבכללבעלילקויותלמידה–.03%

קצבאות
אחרות 
 34

אחר 
 07

נשואים 
 69
 58
 34

 הערכהסובייקטיביתשלהמצבהכלכלי :
-

באופןכללי,מעריכיםאתמצבםהכלכליכלאכלכךטובאובכלללאטוב–.30%
מדווחים כי לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות הוצאות משק בית חודשיות
(למזון,לחשמל,לטלפוןוכדומה)–.53%

 שכיחותמצביםהמעידיםעלמצוקהכלכליתבשנההאחרונה:
-

קושיכלכליכלשהו–59%
הגבלתחשבוןבנקאואשראי–68%
ויתורעלקבלתטיפולשינייםחיוני–08%
ויתורעלקנייתתרופותשניתנובמרשםרופא–00%
ויתורעלביקוראצלרופאמומחה–38%
ניתוקהטלפוןאוהחשמלבבית–38%

89

 סוגהדיורשבומתגוררבעלהמוגבלות :
-

בעלותפרטיתאומשפחתית– 30%
שכירותפרטית–04%
שכירותציבורית–5%
דיורחוץ-ביתי–5%
אחר– 4%

 545מצב תעסוקה ומוטיבציה לעבוד
עובד במועד הריאיון

25%

מחפש עבודה בפועל (ב 4-השבועות האחרונים)
אינו מחפש בפועל ,אך מתכוון לחפש ב 3-החודשים הקרובים

51%

אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,אך מעוניין לעבוד
אינו מחפש בפועל ,אינו מתכוון לחפש ,וגם אינו מעוניין לעבוד

4%
10%
10%



מאפיינים של בעלי לקויות למידה שעובדים (כ 53-אלף איש)
 עובדיםבמשרהמלאה–37%
 שכרחודשיממוצע–5,340ש"ח
 מרוציםאומרוציםמאודמעבודתםבאופןכללי–97%
להלןרשימתהיבטיםספציפייםשלהעבודהושיעורהמרוצים-מרוציםמאודבכלאחדמהם :
יחסשל יכולת
תנאים
תנאים
יחסשל חברים לנצלידע סיכויי
סוציאליים פיזיים
סוג
העבודה  הכנסה  והטבות  וסביבתיים  הממונים  לעבודה  וכישורים  התקדמות 
ההיבט 
%שבעי
 07
 30
 85
 38
 33
 68
 65
 30
הרצון 


מאפיינים של בעלי לקויות למידה שאינם עובדים (כ 50-אלף איש)
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה:
 המוגבלות–57% לימודים–39% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–34% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–4% בעלי מוטיבציה לעבוד–57%(כ04-אלףאיש).
מתוכם,זקוקים לעזרהכדילהתחיללעבוד–50%(כ30,000-איש). 
סוגי עזרההנחוציםלשםהשתלבותבשוקהעבודה:
 oהכוונהוייעוץמקצועיבנוגעלסוגהעבודההמתאימה–33%
 oעזרהבמציאתעבודה–35%
90

o
o
o
o

לימודמיומנויותבסיסיות(מחשב,אנגלית,מתמטיקה)–7%
סידורוהשגחהלילדים–9%
תחבורהלמקוםהעבודה–9%
התאמותבמקוםהעבודה– 4%

 .5מוגבלות קוגניטיבית
כ 383-אלף איש מאוכלוסיית בעלי המוגבלות בגיל העבודה הם בעלי מוגבלות קוגניטיבית – בעיות
התמצאות,בעיותהבנהופיגורשכלי(ראונספחד).המידעעלנדגמיםבעליבעיותהבנהובעליפיגורשכלי
הופקבאמצעותראיונות"אודות",שבהםלאנשאלושאלותהמבקשותאתדעתוהאישית-סובייקטיבית
שלהמרואיין . כלומר,מישהשיבועלשאלותמסוגזההםבעליבעיותהתמצאותבלבד,המייצגיםתת-
קבוצהשלבעלימוגבלותקוגניטיבית.לכן,להלןיוצגורקנתוניםאשרהופקועבורכללבעלימוגבלותזו .

 640מאפיינים דמוגרפיים
המאפיין 
שיעורו 


נשים 
 33

 65-38
 08

קבוצתגיל 
 45-64
 58

 39-44
 05

נשואים 
 57

עולים 
מ 3774-
 7

ערבים 
 07

 647היקף החפיפה עם תחומי מוגבלות אחרים
רוב בעלי מוגבלות קוגניטיבית הם בעלי תחום מוגבלות אחד נוסף לפחות .להלן שיעוריהם של תחומי
המוגבלותהנוספיםהמאפייניםאתאוכלוסייתבעליהמוגבלותהקוגניטיבית: 
 בקרב 3%בלבדהמוגבלותהקוגניטיביתהיאתחוםהמוגבלותהיחיד.
97% הםגםבעלימוגבלותפיזית.
37% הםגםבעלימוגבלותנפשית.
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 64.מצב כלכלי
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 60
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 30
יותרמ 8,000-
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יחידים 
 83
 33
 8
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-
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שכירותפרטית–33%
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דיורחוץ-ביתי–3%
אחר– 0%

 645מצב תעסוקה
 משולביםבשוקהעבודהבמועדהריאיון– 07%
 אינםעובדיםאךמחפשיםעבודהבפועל– 7%
 עובדיםבמשרהמלאה,בקרבהמועסקים–57%
 שכרחודשיממוצע,בקרבהמועסקים–5,540ש"ח
 סיבותשכיחותלאיתעסוקה(בקרבהבלתימועסקים):
 המוגבלות–80% איהתאמהשלהעבודה(מבחינתמרחק,שעות,עניין,שכר,מקצוע)–30% חסךבמשאביםאישיים(ניסיון,הכשרה,השכלה,שפה)–8% טיפולבילדיםקטנים/בבןמשפחהאחר/במשקבית–9%92

נשואים 
 63
 40
 39

נספח ו :מאפיינים של מקבלי קצבת נכות כללית לפי מצב תעסוקה
לוח ו :0-שכיחות תחומי המוגבלות iבקרב מקבלי קצבת נכות 0בסך הכול ולפי מצב תעסוקה ()%
כללמקבליקצבת מקבליקצבתנכות מקבליקצבתנכות
מועסקים 
בלתימועסקים 
נכות 
תחוםהמוגבלות 
ii
.341
05045
01541
סך הכול (אלפים)
 48.8
 80.7
 93.3
מוגבלותפיזית 
 48.7
 34.4
 35.0
מוגבלותנפשית 
 09.0
 68.3
 64.5
מוגבלותקוגניטיבית 
 36.7
 03.7
 06.3
מוגבלותראייה 
 30.8
 38.9
 33.7
מוגבלותשמיעה 
 03.3
 39.3
 39.5
ליקויילמידה/קשבוריכוזמאובחנים 
 3.3
 0.3
 0.6
מחלהכרוניתהמגבילהיכולתעבודה 
iהשיעוריםכולליםחפיפהביןתחומיהמוגבלות(חוץממחלהכרונית)ולכןחורגיםמ .300%-
iiמספרבעליהמוגבלותבשתיתתהקבוצותאינומסתכםלכללמקבליהקצבהבגללמידעחסרעלמצבתעסוקה.

לוח ו : 7-מאפיינים דמוגרפיים בקרב מקבלי קצבת נכות 0בסך הכול ולפי מצב תעסוקה ()%
מקבליקצבתנכות
מקבליקצבתנכות
כללמקבליקצבת
מועסקים 
בלתימועסקים 
נכות 
המאפיין 
מין
 40.4
 45.0
 46.5
גברים 
 59.4
 53.0
 53.3
נשים 
קבוצת גיל***
 63.0
 00.0
 06.7
 65-38
 57.3
 68.3
 53.5
 45-64
 37.5
 67.5
 65.9
 39-44
מצב משפחתי**
 48.9
 59.4
 40.3
יחיד i
 53.6
 40.4
57.7
נשוי 
ותק בארץ
 76.5
 87.6
 70.6
ותיקים 
 3.3
 30.9
 7.9
עולים(מ )3774-
מגזר***
ii
 70.7
 99.4
 83.0
יהודי
 9.3
 00.4
 37.0
ערבי 
iכוללרווק,גרוש,אלמן .
iiכוללאחריםשאינםערבים. 
**ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.04במבחןחיבריבוע .
***ההבדלמובהקבהתפלגויותברמהשל0.03במבחןחיבריבוע .

93
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6. Conclusion
The study indicates that the rate of people with disabilities in Israel’s population of working age
(18-67) is 24.7%. In numbers, this is about a million people with severe, moderate or mild
disabilities.
The study, for the first time in Israel, provides estimates of the prevalence of disabilities in
different areas among the general population of working age: the most common is physical
(17%), followed by mental (9%). Other areas of disabilities, with a lower prevalence (4% and
less), are (in descending order): cognitive, visual, auditory, and diagnosed learning
disabilities/ADD. About half the population with disabilities have a disability in more than one
area. In addition, the calculation of the disability rate included a rather small group (2%) of
people who have no disability in the aforementioned areas but a chronic illness limiting their
ability to work (in terms of type of job, working hours, or periods in which they cannot work).
Out of the total working-age population with disabilities, 50% were found to be employed vs.
72% among Israel’s population without disabilities of the same ages (according to the CBS
Social Survey, 2009). One of the issues on the public agenda today is how to promote the
integration into the labor market of non-employed people with disabilities, who number,
according the current study, about half a million. Importantly, the study reveals that a
considerable portion of the non-employed are indeed motivated to work: nearly half of them,
i.e., some 200,000 people, reported that they were in fact looking for a job, intend to do so soon
or are interested in working.
At the time of the study, out of some million people with disabilities of working age in Israel,
some 200,000 received a general disability benefit. The study shows that among the
beneficiaries, 22% were employed, many of them in sheltered or supported frameworks. Of the
non-employed, 36%, that is, some 50,000 recipients of a general disability benefit, reported
motivation to work.
A special group that is a target of employment integration are people with disabilities who
neither work nor receive a general disability benefit as their disability level is insufficiently
severe to entitle them to the benefit. Nevertheless, the study shows that, as in the case of benefit
recipients, there are substantial barriers to their employment, such as a low level of education, a
lack of basic computer knowledge, poor language proficiency, and a lack of job-search skills.
This group comprises some 350,000 people of whom close to half are motivated to work.
Investing in their human capital and employment resources, especially among the younger ones,
may contribute to their integration into the labor market and prevent them from joining the ranks
of benefit recipients in the future.
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These are the results of the analysis:
Sex

The employment odds of women with disabilities are 0.45 to those of men
with disabilities.

Sector

The employment odds of Arabs with disabilities are 0.55 to those of Jews with
disabilities.

Sex X Sector

The two barriers of sex and sector lowered the employment odds beyond the
impact of each separately – the employment odds of Arab women with
disabilities are 0.07 to those of Jewish men with disabilities.

Marital status
(married or single)

The employment odds of people with disabilities are not significantly affected
by family status.

Sex X Marital
status

Compared with married men with disabilities, the employment odds of single
women are 0.73, similar to those of single men with disabilities (0.74).
However, the employment odds of married women with disabilities drop to
0.45. This pattern may relate to the fact that a single woman with disabilities
must work to support herself whereas a married woman with disabilities may
rely on her spouse’s income.

Parent of children
up to age 18

The employment odds of people with disabilities are not significantly affected
by having children under the age of 18.

Sex X Parent of
children up to 18

Having children under the age of 18 do not affect the employment odds of men
with disabilities, but do affect those of women, as follows: the employment
odds of a woman with children aged 6-18 are only somewhat smaller (0.88)
than those of a woman without children up to the age of 18. On the other
hand, the employment odds of a woman with children aged 0-5 are much
smaller (0.33).

Education

Compared to college-educated people with disabilities, the employment odds
of someone with only matriculation (and no academic education) are 0.52. In
the absence of a matriculation diploma, the odds drop to 0.31.

Age

The employment odds rise in middle age compared with younger ages, and
drop at older ages. Thus, e.g., compared with people in their 40s, the
employment odds of people in their 20s are 0.26 and those of people in their
60s are 0.34.

Socio-economic
grading of place
of residence

No significant difference was found between the employment odds of people
with disabilities living in low-graded (cluster 1-3) or moderately-graded
(cluster 4-6) socio-economic communities and those of people with disabilities
living in high-graded socio-economic communities (cluster 7-9).

Type of disability

The employment odds of people with mental disabilities – whether selfstanding or in combination with physical disabilities – are about 0.30 to the
employment odds of the chronically ill.

xviii

Similar trends emerged from the comparison, by these characteristics, with the employment
rates of the general population of working age.20 This was true except for the employment rate
by marital status, which among the general population was higher for married than singles.
Possibly, this might be the case as married people with disabilities tend to rely on their spouses'
income from work more so than do married people in the general population.
To examine the independent effect of each characteristic (subtracted from the impact of other
characteristics) on the employment odds of people with disabilities, a multivariate analysis
(logistic regression) was conducted, in which the dependent variable denotes whether the
respondent did or did not work at the time of the interview. The predictors examined were sociodemographic characteristics and types of disability.
The term odds refers to the ratio between the probability that an event will occur and the
probability that it will not. Therefore, employment odds refers to the probability that one will be
employed in relation to the probability that s/he will not be employed. The findings of the
multivariate analysis are formulated in relative terms, with the reference category generally
representing the strong group for a given aspect. Thus, for instance, for the sex aspect, we would
note the odds of employment of a woman with disabilities to those of a man with disabilities.
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Labor Force Survey 2009, CBS.
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5.4 Non-Employed People with Disabilities: Reasons for Not Working
As noted, of the total population with disabilities (including both recipients and non-recipients
of a general disability benefit) – 50% did not work at the time of the interview. An examination
of the reasons for non-employment in this group revealed that, apart from the disability itself,
cited by some 60%, some 18% cited unsuitable workplaces (in terms of location, working hours,
interest, salary or profession/occupation), and some 13% cited childcare or looking after another
family member or the household. Lower rates mentioned additional reasons, such as advanced
age, a lack of employment resources (work experience, training, education, language
competency) and studies.
Disability was cited as a reason for non-employment mainly by people with a physical
disability, both as a single disability (54%) and, especially, in combination with a mental
disability (76%). On the other hand, people with only a mental disability or chronic illness
limitations cited disability-related considerations at lower rates (about 33% in every group),
attributing considerable weight to workplace unsuitability (44% and 34%, respectively). This
finding suggests that adjustments of workplaces would promote employment integration,
particularly among non-employed with only a mental disability or with chronic illness
limitations.

5.5 Non-Employed People with Disabilities, who were Motivated to
Work: Assistance Needs
As noted, a large group of people with disabilities, more than 200,000, did not work though they
were motivated to do so (including at least 50,000 benefit recipients). More than half of this
group noted that they required assistance to integrate into employment. The main needs cited
were vocational guidance and counseling and help in finding a job (some 30% of the nonemployed who were motivated to work cited each). Other needs – learning basic skills
(computer, English, math), workplace adjustments, childcare arrangements and transportation to
work – were cited less frequently (by about 10%, at most, for each).
Among the non-employed with motivation to work, a higher rate of benefit recipients than nonrecipients (65% vs. 54%, respectively) required assistance. The difference between the two
groups was especially conspicuous in these areas: finding a job (38% of recipients vs. 29% of
non-recipients); workplace adjustments (18% vs. 6%, respectively); transportation to work (16%
vs. 5%, respectively).

5.6 The Links between Employment Status and Various Characteristics
of People with Disabilities
A bivariate analysis revealed a lower employment rate among:
 Women (42%) vs. men (58%)
 Married (48%) vs. singles (53%)
 The 55-64 age group (38%) vs. the younger (56%)
 Arabs (36%) vs. Jews (54%)
 Those without a matriculation diploma (41%) versus those with (62%)
 Those living in a community with a low socio-economic grading (39%) vs. those living in
communities with a moderate or high grading (53%).
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5.3 Employed People with Disabilities Not Receiving a General
Disability Benefit: Work Characteristics
Of the total population with disabilities, 46% were employed and did not receive a general
disability benefit. A comparison of their work characteristics with those of the general working
population yielded the following findings:
 Like the general labor force,17 most (88%) were salaried employees.
 Like the general labor force,17 some 75% worked full time.
 The average monthly salary of people with disabilities was NIS 5,350, lower than that of the
general working population – NIS 7,100 (data for 2009 when the interviews were held).18
 The rate of people with disabilities who were satisfied or very satisfied with their work in
general (77%) was somewhat lower than the corresponding rate for the general working
population (87%).19
 In examining satisfaction with specific aspects of work, we found quite high rates of
satisfaction with the attitude of colleagues (85%), of superiors (70%), and with type of work
(73%). On the other hand, satisfaction was quite low regarding the remuneration they
received for their work – earnings, social and fringe benefits (some 45% for each) and
chances of advancement (some 40%).
 Most (about 90%) reported that they had no intention of stopping to work in the following
three months.
As we have seen, people with mental disabilities (whether as the only disability or in
combination with a physical disability) had a rather low employment rate. The findings below
show that even when employed, their situation was more problematic than that of other
employees with other types of disabilities:
 The rate of full-time employees was relatively low both among those with only a mental
disability and those with a dual disability, mental and physical (about half in each of these
two groups vs. 75% in each of the other groups).
 Average monthly salary: The average monthly salary was relatively low in the two groups of
people whose disabilities included a mental component (less than NIS 4,000 vs. more than
NIS 5,000 in the other groups). This finding corresponds to the high rate of half-time
employment in these two groups.
 Satisfaction with various aspects of work: Prominently, many of the employed with a mental
disability reported lack of satisfaction as regards utilizing their knowledge and qualifications
at work (some 66% vs. less than 33% in the other groups).

17
18

19

Data source for entire population: Labor Force Survey 2009, CBS.
Data source for entire population: Income Survey 2009, CBS (the age range corresponding to
“working age” is 18-64).
Data source for entire population: Social Survey 2009, CBS (the age range corresponding to “working
age” is 20-64).

xv

 Only about 25% of each group had job-search skills vs. about 50% in the employed group.
 Unlike the pattern observed till now, the rate of people with work habits among nonemployed non-recipients approached that of the employed group (more than 50%), and was
higher than among recipients (about 33%).
Taken altogether, these findings yield an important conclusion about the group of non-employed
non-recipients: on the one hand, their disabilities were less severe and did not entitle them to a
general disability benefit; on the other, they faced significant barriers to employment. This
pattern, and the fact that it was quite a large group among the people with disabilities (some
350,000, of whom some 100,000 were aged 40 and less) makes it an important target group of
employment integration. Their employment resources require improvement, especially among
the young.
Financial Status:
Sources of Income of People with Disabilities (and their Spouses):
It was important to examine the income sources of the non-employed non-recipients, because
they neither worked nor received a general disability benefit:
 Work: As the group had quite a high rate of married couples (70%), a considerable portion
had income from the work of the spouse (some 40%).
 Pension: As this was an older group (some 40% aged 55-67), a fair portion, particularly of
the married couples, had income from pensions (8% of the singles and 25% of the married).
 NII disability benefits (casualties of work accidents/hostilities and/or a spouse’s general
disability benefit): Some of them, especially married couples, had this kind of benefit (11%
of the singles and 24% of the married).
 Other NII benefits: compared to the two other groups, a high proportion, especially of the
singles, had income from other NII benefits that they (and/or their spouses) received (44% of
the singles and 28% of the married).
Total Monthly Income from all Sources (Including Income of Spouses):
Among non-employed non-recipients, monthly incomes were comparable to those of recipients
and, as expected, lower than those among the employed. For example, the rates of singles with
an income of less than NIS 4,000 per month were 87% among non-employed non-recipients and
84% among recipients, versus only 49% among the employed; the rates of married couples with
an income of less than NIS 8,000 were 88% among non-employed non-recipients and 85%
among recipients, vs. only 47% among the employed.
Additional Measures of Financial Status:
Additional measures that were examined yielded a similar trend: relative to the rates of the
employed group, higher rates of non-employed non-recipients, as well as of benefit recipients
assessed their financial status as poor, noted that they did not manage to cover basic monthly
household expenses, and reported having encountered situations indicating financial straits in
the course of the past year.
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Demographic Characteristics:
Non-employed non-recipients were highly represented in each of the following groups:
 Women (62% vs. 40% of the employed and 47% of benefit recipients)
 Older, aged 55-67 (40% vs. 25% of the employed and 35% of benefit recipients)
 Married (70% vs. 60% of the employed and 50% of benefit recipients), a rate even higher
than among the working-age population (62%); this finding may partially explain the sources
of income in this group (see below).
 Arabs (32% vs. less than 20% of the other groups).
Disability Characteristics:
Non-employed non-recipients were characterized by less severe disabilities than benefit
recipients, as seen from the following findings:
Number of areas of disability: compared with benefit recipients, the non-employed nonrecipients had a lower rate of people with several areas of disability (52% vs. 70% of recipients).
Type of disability: the findings reveal that mental disability is more strongly associated with
employment-integration difficulties than other disabilities. This is supported by NII data, which
show that about a third of benefit recipients have a mental disability as the primary
impairment.16 Indeed, among non-employed non-recipients, a smaller proportion had a mental
disability than among recipients (as a single disability, 6% vs. 11% of recipients; as a dual
disability, mental and physical – 16% vs. 20%).
Resources for/Barriers to Employment:
Though non-employed non-recipients had less severe disabilities than recipients, both groups
had quite a high prevalence of people with barriers to employment:
Education level: Only about 33% of both groups – non-employed non-recipients and recipients –
had full matriculation vs. more than 50% of the employed group; slightly more than 10% of
both groups had an academic education vs. about 25% of the employed group.
Work experience: In both groups, a considerable proportion were far from the employment
market – 57% of non-employed non-recipients and 65% of recipients had not worked in the
previous five years (or had never worked).
Additional Resources:
 In each of the two groups – non-employed non-recipients and recipients, less than 50% had
an occupation/profession vs. almost 75% in the employed group.
 Less than 50% of each group had a basic knowledge of computers vs. more than 75% in the
employed group.
 Less than 66% of each group had a good knowledge of basic Hebrew vs. more than 75% in
the employed group. Similarly, less than 20% of each group had a good knowledge of basic
English vs. about 33% of the employed group.

16

Source: Annual Survey 2009, NII, Research and Planning Administration.
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the non-employed). The emerging pattern is of a low employment rate with a high rate of nonemployed who were motivated to work – i.e., the employment potential has not been exhausted.
This particular pattern may relate to the episodic nature of mental problems, which makes it
difficult to create an employment continuum. The same is true of the stigma harbored by
employers about the ability of this group to integrate into the workplace. As the group of people
with mental disabilities was quite small, we are looking at some 20,000 people who were not
working, but were motivated to do so.
People with a Dual Disability – Physical and Mental:
This group, comprising 14% of all people with disabilities, had the lowest employment rate –
38%. Nevertheless, 32% (that is, 52% of the non-employed) were motivated to work. Thus,
there were more than 40,000 people with both physical and mental disabilities who were not
employed but were motivated to work.
People with Chronic Illness Limitations:
This group, comprising 9% of all people with disabilities, had a high employment rate, similar
to that of people with no disabilities – 73%. In addition, 15% (that is, 55% of the non-employed)
were motivated to work. As the group of chronically ill was quite small and a large portion did
work, we are looking at some 10,000 people who were not working but were motivated to do so.
People with other Combinations of Disability Areas:
The group of people with all other combinations of disabilities identified in the sample
comprised some 40% of the population with disabilities. This group had an employment rate of
47%. The rate of those motivated to work was 20% (that is, 38% of the non-employed). As this
was a large group, we are looking at some 80,000 people with different types of disabilities who
were not working but were motivated to do so.

5.2 Characteristics of Non-Employed People with Disabilities Not
Receiving a General Disability Benefit
Non-employed people with disabilities not receiving a disability benefit (hereafter, nonemployed non-recipients), who comprised about a third of all people with disabilities, were of
special interest: How were they different from employed non-recipients, on the one hand, and
from recipients, on the other? Because they had no revenue from either work or a general
disability benefit, it was important to look at their sources of income. Thus, this section
examines the different characteristics of people with disabilities according to the following
subgroups:

19%
46%

Recipients of a general disability benefit
Non-employed non-recipients of a general disability benefit

35%

Employed non-recipients of a general disability benefit
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The Population with Disabilities:
Employment Rate:
It was found that 50% of the people with disabilities of working age were employed. This rate
was similar to that of the Social Survey (2009) of the CBS – 53%.15 Among the general
population without disabilities, the employment rate was higher – 72%, according to the Social
Survey.
Rate of Non-Employed with Motivation to Work:
Some 22% of the people with disabilities were not working at the time of the interview, though
they reported that they were motivated to work. The latter comprised 44% of the non-employed.
This is a potential target population for the employment integration of more than 200,000 people
with disabilities of working age.
Recipients of a General Disability Benefit:
Recipients of a general disability benefit comprise about 20% of all people with disabilities, i.e.,
some 200,000 people. This beneift is paid to people whose ability to work has been impaired or
lost due to disability. Accordingly, their employment rate was low (22%) and included a
considerable portion of people employed in sheltered or supported frameworks. Nevertheless,
28% of the benefit recipients (that is, 36% of the non-employed among them) were motivated to
work. This pattern shows that the employment potential among benefit recipients has not been
exhausted. It applies to at least 50,000 recipients who were not working but were motivated to
do so.
By Type of Disability:
The examination of employment status by type of disability yielded differences between the
groups. The employemnt rate and the extent of non-employed who were motivated to work are
presented below for each group.
People with a Physical Disability only:
In this group, comprising 32% of all people with disabilities, the employment rate was 54%.
Only 17% (that is, 37% of the non-employed) were motivated to work. The emerging pattern
shows that relatively speaking, the employment potenial has been exhausted. Nevertheless,
because of the size of the group, there were still more than 50,000 people with physical
disabilities who were not working though they were motivated to do so.
People with a Mental Disability only:
In this group, comprising 6% of all people with disabilities, the employment rate was only 46%
despite the relatively high level of employability. Nevertheless, an important finding was the
high rate of people with a mental disability who were motivated to work – 35% (that is, 65% of
15

The rate relates to people aged 20-64, who reported a physical or health problem lasting at least six
months, and was greatly disrupting, disrupting, or somewhat disrupting to everyday activity. If we
relate only to people with disabilities whose problem was disrupting or greatly disrupting to everyday
activity, the employment rate, according to this survey, was 48%.
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Additional Measures of Financial Status:
The subjective assessment of the financial status was consistent with the trend we have seen thus
far – the situation of people with the dual disability was the least favorable, and of the
chronically ill – the most favorable, i.e., 82% of the former vs. 46% of the latter evaluated their
financial status as not good. A similar pattern emerged regarding the ability to cover monthly
household expenses and the prevalence of financial hardship.

5. The Employment of People with Disabilities
A major focus of the study was to examine the employment characteristics of people with
disabilities. These are the main findings:

5.1 Employment Status of People with Disabilities
To describe the employment status of people with disabilities, three categories were defined:
x Working at the time of the interview
x Not working but motivated to work (reportedly having looked for a job in the previous four
weeks, intending to look for a job in the coming three months, or interested in working;
hereafter, motivated to work)
x Not working and unmotivated to work
The employment status is presented here for the entire population with disabilities, by receipt of
a general disability benefit and by type of disability:
Population with disabilities

22

50

Non-recipients of a general disability benefit
22

28

Physical disability only

17

46

Dual disability - physical and mental

29

35

38

19

32

Chronic illness only

30

73

All other combinations of disability areas

15

47
0

10

20

Not working, but motivated

x

23
50

54

Mental disability only

Working

20

57

Recipients of a general disability benefit

28

20
30

40

50

60

12

33
70

80

90 100

Not working, unmotivated

By Types of Disability:
According to all measures – people with the dual disability were in a less favorable financial
situation than people with the other types of disability, whereas people with chronic illness were
in the most favorable situation:
Sources of Income of People with Disabilities (and their Spouses):
People with the Dual Disability (Physical and Mental):
 This group had the lowest rate of income from work – 46% of the singles and 60% of the
married (their own income and/or their spouses’).
 A high rate of them had income from NII benefits (among singles: 37% from a disability
benefit and 21% from other benefits; among the married: 42% from a disability benefit and
27% from other benefits, paid to them and/or to their spouses).
 A considerable rate (22%) among the married had income from their own and/or their
spouses’ pensions.
People with a Mental Disability Only:
 Some 66% of the singles had income from work as did 83% of the married (their own and/or
their spouses’). The high rate of income from work among the married is notably due to the
high rate who rely solely on their spouses’ income from work.
 A considerable rate received NII benefits paid to them and/or their spouses (among singles:
40% had a disability benefit and 18% – other benefits; among the married: 42% had a
disability benefit and 24% – other benefits).
People with a Physical Disability Only:
 Some 61% of the singles and 71% of the married had income from work (theirs or their
spouses’).
 The rate of recipients of NII disability benefits (16% of the singles and 28% of the married)
was lower than the rate among people with a mental disability only.
 Relative to other groups, a considerable rate of the married had income from their own or
their spouses’ pensions (22%), probably because people with a physical disability were
relatively older.
The Chronically Ill:
 Most had an income from work, both among singles (89%) and married (82%).
 Correspondingly, a low rate had income from NII benefits (among singles, 6% received a
disability benefit and 14% – other benefits; among the married, 11% received a disability
benefit and 12% – other benefits, paid to them or their spouses).
Total Monthly Income from all Sources (Including Income of Spouses):
People with the dual disability had the lowest income; the chronically ill had the highest. For
example, among people with the dual disability, 88% of the singles had a monthly income of up
to NIS 4,000 (compared with 44% of the chronically ill), and 88% of the married had a monthly
income of up to NIS 8,000 (vs. 43%). As in the case of those with the dual disability, there was
a greater prevalence of people with only a mental disability at the lower levels of monthly
income, especially among the singles (93% of whom had an income of up to NIS 4,000).
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4.3 Financial Status
The Population with Disabilities:
Sources of Income of People with Disabilities (and their Spouses):
 From work: Among singles (40% of the population with disabilities), 58% had income from
work. Among the married, 70% had income from the work of at least one spouse.9
 NII benefits: 29% of the singles and 31% of the married received a disability benefit10 (their
own and/or their spouses’); 24% of the singles and 18% of the married had income from
other benefits11 that they (and/or their spouses) received.
 Pensions (including from a workplace or retirement fund, pension/rent from abroad): 7% of
the singles and 18% of the married had this source of income.
Total Monthly Income from all Sources (Including Income of Spouses):
The monthly income of people with disabilities (and their spouses) was lower than among the
general population12 – 67% of the singles had an income lower than NIS 4,000 a month (vs. 46%
of the general population), and 68% of the married ones had an income (from both spouses)
lower than NIS 8,000 a month (vs. 36% of the general population).
Subjective Assessment of Financial Status:
Among the population with disabilities, 65% assessed their financial status as “not so good” or
“not good at all.” For purposes of comparison, a parallel measure examining satisfaction with
financial status among the similarly-aged general population, found a lower rate reporting
dissatisfaction – 44%.13
Covering Basic Household Expenses:
Another subjective measure of financial status is the perception of managing to cover monthly
expenses, such as food, utilities, and telephone. Of the population with disabilities, 56%
reported that they did not really manage or did not manage at all to do so. For purposes of
comparison, among the similarly-aged general population, the rate was lower – 40%.13
Frequency of Situations Indicating Financial Straits:
In the year preceding the interview, half the population with disabilities faced financial
difficulties: 40% had to forgo vital dental treatment and 24%, the purchase of prescription drugs.
The corresponding rates among the general population were 25% and 10%, respectively.14 Also,
23% of the former had to forgo visits to a medical specialist, a similar rate had their bank
accounts or credit cards restricted, and 17% had their telephone or electricity cut off.

9

The breakdown was as follows: 20% had income from the work of the person with the disability alone,
20% – only from the spouse of the person with the disability, and 30% – from both spouses.
10
Including: for general disability, work injury, as casualties of hostilities.
11
Including: for mobility, an escort for the blind, special/personal services, long-term nursing care,
income support, old-age and widow/er pensions, alimony.
12
Source: Income Survey 2009, CBS – the corresponding age range for working age is 18-64.
13
Source: Social Survey 2009, CBS – the corresponding age range for working age is 20-64.
14
Source: Social Survey 2007, CBS – the corresponding age range for working age is 20-64.
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4.2 Resources for/Barriers to Employment (Employability)
The employment resources examined in the study were: a) education level; b) work experience;
c) a cluster of other resources: profession/occupation, basic knowledge of computer use,
command of languages (Hebrew and English), job search skills,7 and work habits.8 These were
the main findings:
The Population with Disabilities:
Education level: The level of education of people with disabilities was lower than that of the
general population – 54% had no matriculation certificate vs. 36%, respectively; their rate of
post-high school education (academic and non-academic) was 29% vs. 38% of the general
population.
Work experience: Only a small proportion (16%) of people with disabilities had no work
experience. Moreover, 66% had worked in the five years preceding the interview (or at the time
of interview).
Additional resources:
 Having a profession/occupation – 58%
 Basic knowledge of computer use – 60%
 Good command of Hebrew – 69%
 Good command of English – 24%
 Job search skills – 35%
 Work habits – 56%.
By Types of Disability:
For all employment resources checked, it was found that people with the dual disability,
physical and mental, were at the lowest level whereas the chronically ill were at the highest. For
example, some 66% of the former did not complete matriculation vs. half at most of the other
groups. Similarly, only 60% of those with the dual disability had worked in the past five years
(or at the time of the interview) vs. 90% of the chronically ill.

7

8

The items on the scale: preparing a CV detailing experience and qualifications; speaking with friends
or acquaintances to find suitable available jobs; fully and clearly completing job application forms;
persuading employers at workplaces you are interested in, to hire you; explaining what is most
important to you in job interviews. The scores are from 1 (not able at all) to 5 (not difficult at all). This
datum represents the rate of people giving an answer of 5 on all items.
The items on the scale: organizing the required time to complete a task; teamwork; daily attendance
and punctuality; carrying out a superior’s instructions; accepting criticism from a superior; working
independently according to written or oral instructions. The scores are from 1(not able at all) to 5 (not
difficult at all). This datum represents the rate of people giving an answer of 5 on all items.
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4.1 Demographic Characteristics
People with Disabilities vs. the General Population:
The study compared the demographic characteristics of people with disabilities and the general
population of working-age.5 These were the main findings:
 Sex: the distribution was similar for both populations.
 Age: people with disabilities were older – 32% were in the 55-67 age group vs. 18% in the
general population, and only 26% were in the 18-34 age group vs. 44% in the general
population.
 Family status: the marriage rate (62%) was similar for both populations.
 Household composition: a high rate lived alone (14% vs. 6% of the general population in the
20-64 age group6).
 Sector: the rate of Arabs was somewhat higher, 22% vs. 18% of the general population.
By Types of Disability:
With the exception of a similar sex distribution across the four common types of disability, each
group had these specific characteristics:
People with only a physical disability were relatively older (36% aged 55-67); a high rate of
them (72%) were married; and they included a high rate of Arabs (32%).
People with only a mental disability were quite young (31% aged 18-34); their marriage rate
was low (48%); quite a high rate lived on their own (19%) or with parents and neither spouse
nor offspring (19%); and the rate of Arabs among them was especially low (2%). Nevertheless,
the rate of Arabs among those with a mental disability, including overlap with other disability
areas, was 19%, approaching the rate of Arabs in the entire population with disabilities.
People with a dual disability – physical and mental: A high rate (56%) were from the
intermediate age group (35-54); the marriage rate was somewhat low (58%); quite a high rate
lived on their own (18%) or with parents and neither spouse nor offspring (15%).
The chronically ill: People in this group were quite young (34% aged 18-34); and the rate of
Arabs was low (12%). These findings may be due to the inclusion in this group of only the
chronically ill, whereas those who had both a chronic illness and a mental and/or physical
disability were included in the other groups.

5
6

Source: Labor Force Survey 2009, CBS.
Source: Social Survey 2009, CBS.
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awareness, knowledge and diagnostic tools in recent years, which broadened the extent of
people diagnosed among the young.
By Jewish/Arab Locality:
 The disability rate was higher in Arab than Jewish localities (29.3% vs. 22.9%, respectively).
 The same held true for specific disabilities with the exception of chronic illness and
diagnosed learning disabilities/ADD, for which the lack of Arabic-language diagnostic tools
and of awareness led to an underestimated prevalence (0.8%, vs. 2.6% in Jewish localities).

4. Characteristics of People with Disabilities of Working-Age
The report describes the characteristics of the population with disabilities in the following
domains: a) demographic characteristics, b) resources for or barriers to employment, c) financial
status, d) employment status. This section presents the findings for the first three domains. The
last domain is addressed in a separate chapter as employment was a major aspect of the study
and was examined in depth.
The characteristics are presented for the entire population with disabilities and by the different
disabilities, as the latter correspond with different characteristics and needs. Because about half
the study population had disabilities in more than one area, and the various areas overlapped, the
population was divided into disability areas without overlap – hereafter, types of disability.
An examination of the prevalence of all combinations of disability areas (from cases with one
area of disability to two, three or more) yielded the following distribution of people with
disabilities, by type:

39%

32%
6%

9% 14%

Physical disability, only
Mental disability, only
Dual disability, physical and mental
Chronic illness
Other combinations of disability areas

As may be seen, four groups of common disability types emerged – three with a single disability
(physical, mental or chronic illness) and one with a dual disability (physical and mental).4 These
four groups covered 61% of the population with disabilities. All other combinations, each of
which appeared in the sample at a prevalence of less than 5%, related to the remaining 39%.
Henceforth, the characteristics are presented for the four common types of disability.

4

People who had a chronic illness in addition to a physical and/or mental disability were also included
in these groups.
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(2009) where 25.2% reported having a health problem or disability, physical or mental, lasting
at least half a year and “greatly disruptive/ disruptive/ somewhat disruptive” to daily
functioning.

3.2 Rates of the Different Disability Areas
The study provides, for the first time in Israel, estimations of the rates of different areas of
disability in the working-age population. In this regard, almost half of the people with
disabilities (47%) were found to have more than one area of disability. They were thus counted
for each relevant disability area3 (which is why the total rate exceeded 24.7%). These were the
disability rates that emerged from the study:
Physical

17.5%

Mental

9.2%

Cognitive

4.2%

Visual

4.2%

Auditory
Diagnosed learning disability/ADD
Chronic illness work-related limitations

3.7%
2.5%
2.1%

3.3 Disability Rates by Demographic Characteristics
The study also examined the disability rates of selected subgroups:
By Sex:
 The disability rate among men (25.9%) was slightly higher than among women (23.5%).
 The higher rate was particularly noticeable among men with an auditory disability (4.7% vs.
2.8% among women) and with diagnosed learning disabilities/ADD (3.0% vs. 2.0% among
women).
 Women, on the other hand, had higher rates of visual (5.1%) and cognitive disabilities
(5.0%) than men (3.4% in each area).
By Age:
 The disability rate increased with age (from 14.7% in the 18-34 age group to 27.2% in the
35-54 age group and 42.7% in the 55-67 age group).
 The age-related increase applied to all areas of disability apart from diagnosed learning
disabilities/ADD, where the rate was quite high among the young (4.0% among the 18-34
age group vs. 1.3% among older people). This finding may be related to the development of
3

With the exception of chronic illness, which was defined without overlap, as stated in the
introduction.
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Job characteristics of employed people with disabilities
Reasons for non-employment, employment needs and required assistance among nonemployed people with disabilities
Receipt of rehabilitation and social services

2.4 Data Collection Procedure
Interviews were conducted by telephone between July 2009 and March 2010.
Data sources:
a. The screening interview – in the case of a couple, only one spouse was interviewed. In the
case of a single person, that person was interviewed.
b. The in-depth interview – conducted with the person having a disability. If that person could
not be interviewed for cognitive, health or auditory reasons, a relative who knew her/him
well was questioned (Proxy questionnaire).
Number of interviews conducted:
a. Screening questionnaires: 10,070 questionnaires were administered (73% out of the total
sample).
b. In-depth questionnaires: 1,679 questionnaires were administered (65% out of the total
sample)1.
The preliminary analysis of the responses found that 171 respondents could not be identified
as having a disability in the areas examined although they were so identified in the screening
questionnaire. In some cases, this may be due to temporary disability. The analyses were
therefore performed on a sample of 1,508 people with disabilities. The sample was weighted
to represent Israel's entire population of working age with disabilities.

3. Rates of People with Disabilities in Israel’s Population of
Working Age (18-67)
In defining the population with disabilities, we included people who have a disability in at least
one of the following areas: visual, auditory, mental, physical, cognitive, and a diagnosed
learning disability/Attention-Deficit Disorder (ADD).2 In addition, we included people who had
no disability in these areas, but whose ability to work was limited by chronic illness (hereafter:
chronic illness or the chronically ill).

3.1 Total Rate of People with Disabilities
It was found that 24.7% of the working-age population, i.e., about a million people, had at least
one disability in the abovementioned areas. Note that the calculation of the disability rate
included people with mild disabilities. Furthermore, benefit recipients, whose disabilities are
usually severe, constitute some 20% of the total population with disabilities (5% of the workingage population). The disability rate found in this study corresponds with the CBS Social Survey
1
2

Out of the questionnaires completed, some 10% (187) were Proxy questionnaires.
People having Attention-Deficit Disorder, either with or without hyperactivity.
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Primary sample
(Population 18-67)

15,169

13,847
Nonrecipients
10,070
Screened

Screening

Screening results

2,747
With
disability

Secondary sample

1,280

1,322
Benefit
recipients

3,777
Non-respondents

7,323
Without
disability

Sample for in-depth
interviews

2,602

2.3 Research Tools
a. Screening questionnaire: This short questionnaire was used to identify people with
disabilities in the general population on the basis of affirmative responses to at least one of
four components:
 The existence of a health problem or disability, physical or mental, lasting at least half a
year and disrupting or greatly disrupting daily functioning.
 The existence of functional disability in one of the following areas: physical, mental,
sensory (visual and auditory) and cognitive. The series of questions used to identify a
respondent as having a disability in at least one of these areas is based on national
screening guidelines of the World Health Organization (WHO, & World Bank, 2011;
WHO, 2001) and of the Washington Group Statistics (National Center for Health
Statistics).
 The existence of a chronic illness limiting the ability to work (in terms of type of work,
number of working hours or periods of work).
 Having participated in special education frameworks.
b. In-depth questionnaire for people with disabilities to gain a detailed picture in the
following domains:
 Socio-demographic characteristics
 Health and functional characteristics
 Financial status
 Employment characteristics: employment resources, status and motivation
ii

Executive Summary
1. Study Goals
The goals of the study were:
a. To estimate the rates of people with various types of disabilities in Israel’s population of
working age.
b. To learn their characteristics, particularly as concerns employment resources.
c. To examine their employment status and its relation to socio-demographic and disability
characteristics.
d. To examine the implications of the amendment for their employment and for additional
areas that could be affected by changes in employment status (such as financial status).
e. To conduct a literature review to learn from the experience of western countries about
integrating people with disabilities in the employment market.
To address the research questions, a before and after approach was used: prior to, and some
three years into, implementation. These two stages of measurement would allow us to examine
how the change in the law affected the employment status of people with disabilities. An
additional goal of the first stage was to assess the rates of different areas of disabilities in the
general population and to collect data on the characteristics of people with disabilities,
especially as regards employment. This report summarizes the findings of the first stage of
measurement.

2. Research Method
The first stage of measurement was divided into two phases: the first consisted of screening
interviews of the general population of working age, to identify people with disabilities who do
not receive a disability benefit (non-recipients); the second included in-depth interviews with
people identified in the first phase as having a disability, and with people receiving a disability
benefit (recipients).

2.1 Study Population
The study addressed people with disabilities of working age (18-67) and living in the
community (recipients as well as non-recipients of an NII disability benefit).

2.2 Sample
The sample consisted of two levels: a representative sample of benefit recipients – 1,322 people,
and a representative sample of non-recipients of working age – 13,847 people. The latter were
screened for people with disabilities. Those so identified were resampled, yielding 1,280 people.
The final sample of people with disabilities for the in-depth interviews thus numbered 2,602.
The samples were weighted according to sampling protocol and their relative proportion of the
general population to represent Israel’s entire working-age population and all those with
disabilities.
i
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Foreword
There has been a growing trend in recent years to include people with disabilities in all domains
of life, including employment. In July 2008, a public committee under late Justice Laron,
inquiring into the needs of people with disabilities, led Israel to adopt Amendment 109 to the
National Insurance Law, which changed the structure of disability benefits and the conditions of
eligibility. The change was designed so that people with disabilities would have an incentive to
integrate into the job market or broaden their participation in it if they are able to do so. The
amendment went into effect in August 2009. To evaluate the implications of the amendment for
the employment of people with disabilities, the National Insurance Institute (NII) initiated a
follow-up study, conducted by the Myers-JDC-Brookdale Institute.
This report summarizes the findings of the first stage of the study, which provides a picture of
the rates of people with disabilities, in different areas, among the working-age population in
Israel, their characteristics, and their employment status before the amendment went into effect.
The upcoming second stage of the study will examine the impact of the amendment on the
employment status of people with disabilities.
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