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 תח  דברפ
 
 
 
 נכות קצבת מקבלי על הפרסומי� בסדרתנוספת  חוברתבזאת  מציג והתכנו	 המחקר נהלימ

 .לאומי לביטוח מהמוסד כללית

 

 לשני� בהשוואה 2006 בשנת נכות כללית קצבת שקיבלו נכי� על נתוני� מוצגי� בחוברת

 י�פרק .ההכנסה ומקורות הנכות פיינימא ,שלה� הדמוגרפיי� המאפייני� פירוט תו� ,קודמות

. �60%ל �40%מ הרפואי הס� העלאת של השלכותול חודשית למקבלי קצבת י�וקדשמ י�מיוחד

 נכות קצבת למקבלי שנקבעו כושר האי דרגות לפי הנתוני� ניתוח על דגש מוש� חוברתה לאור�

 .כללית

 

 נהליבמ אג� מנהלת ,פריאור רבקה 'גב של בהדרכתה וסרשטיי	 שנטל 'גב הכינה הפרסו� את

  על עמיר נירה 'ולגב הלשונית העריכה על הטל�עורב מיה 'לגב מיוחדת תודה . התכנו	המחקר

  .לדפוס חוברתה הכנת

 

 

 

 

 ר יגאל ב	 שלו�"ד

 יהמנהל הכלל





 תמצית

 
 

 לשני� בהשוואה 2006 בשנת נכות כללית קצבת שקיבלו נכי� על נתוני� מוצגי� בחוברת

 .שלה� ההכנסה ומקורות הנכות מאפייני ,שלה� הדמוגרפיי� המאפייני� פירוט תו� ,קודמות

�מ הרפואי הס� עלאתה של השלכותבו נוספת חודשית מקבלי קצבתעוסקי� ב י�מיוחד י�פרק

  .�60%ל 40%

 

 קצבת בלוי קבה� �65%וכ ,איש 181,747 כללית נכות קצבת בלויק 2006 בדצמבר ,הנתוני� פי על

  ,75% של ברמה  כושר�אי דרגת נקבעה כללית נכות קצבת מקבלימ �63%לכ .נוספת חודשית

 . 25% על עומד להשתכר הרזידואלי כושר� כלומר

 

 במחלה חולי� ניכר בה� חלק כאשר ,זמנית נכות נקבעה נכות קצבת מקבלימ בלבד �9%לכ

 במערכת הממוצע שלה� והוותק �47הוא כ כללית נכות קצבת מקבלי של הממוצע  הגיל.ממארת

 .שני� �11כ הוא

 

�ול ,הקצבה הוא משפחותיה� עבורבו עבור�ב היחיד כנסההה מקור ,הקצבה ממקבלי �71%לכ

 רוב�אצל ו משתכרי� ממקבלי קצבה �9.7%כ .הזוג ב	 הכנסת והוא נוס� מקור יש נוספי� 12%

� 3,501( במשק המינימו� שכר גובה על עולה אינה ההכנסה )96%(המוחלט  (. 
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 מבוא

 

 זו קצבה. לקיו� מינימו� הכנסת לנכי� להבטיח שנועדהנכות  לקצבת זכאות מקנה נכות ביטוח

 שמתקיימי� בו בתנאי הפרישה לגיל הגיע שנה וטר� 18 לו שמלאו ישראל לתושב משולמת

 כושר את צמצמו או שאיבדו נכי�:  עיקריות זכאי�שתי קבוצותיש . בקצבה המזכי� התנאי�

מבח� הזכאות לקצבה שונה מקבוצה ". עקרות בית נכות" ו)"נכי� משתכרי�" ל�לה( השתכרות�

 . לקבוצה

, מתאונה או ממו� מלידה, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, שעקב ליקוי גופני, מבוטח: נכה משתכר

ואי� הוא , אי� לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד) א (:מתקיי� בו אחד התנאי� האלה

כושרו ) ב(;  מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי25% על משתכר סכו� העולה

 עקב הליקוי  מוהצטמצוכ� השתכרותו בפועל להשתכר מעבודה או ממשלח יד 

 .לפחות �50%ב

תקופות המוגדרות בחוק ושעקב  במש�שה נשואה שלא עבדה מחו� למשק ביתה יא: עקרת בית

לתפקד ולבצע  אי� לה הכושר ,ונה או מו� מלידהתא, הנובע ממחלה, שכלי או נפשי, ליקוי גופני

 . לפחות�50%או שכושרה לבצע� צומצ� ב, עבודות כמקובל במשק בית רגיל

בשלב הראשו� . קביעת הזכאות לקצבת נכות של משתכר או של עקרת בית שני שלבי� תהלי�ל

בדקת רק הזכאות לקצבה נ. רופא מטע� המוסד לביטוח לאומי קובע את אחוז הנכות הרפואית

 ליקוי בשל שנקבעו בתנאי – 40% או , לפחות60%משתכר שנקבעה לו נכות רפואית ברמה של ל

.  לפחות50% שנקבעה לה נכות רפואית ברמה של "עקרת בית"ול ,לפחות רפואית נכות 25% אחד

והכושר , תביעתו נדחית על הס�, מי שנקבעה לו נכות רפואית נמוכה מהס� האמור

 . ק בית אינו נבדקלתפקד במש/להשתכר

, לתפקד/הכושר להשתכר�פקיד התביעות קובע את דרגת אי, לאחר קביעת אחוז הנכות הרפואית

 י�ישינתוני� א על בעיקר תהדרגה מתבסס  קביעת. רופא מוסמ� ופקיד שיקו�ע� בהתייעצות

 בעבודה לעבוד או) חלקי או מלא באופ�( הקודמת עבודתול לחזור  כגו� יכולתו,המבוטח של

בתנאי�  ).ובריאות ומצב הגופני כושרו ,השכלתוב בהתחשב( חדש מקצוע ללמוד או אחרת

הכושר עשוי להיות מושפע ג� �מסוימי� שיקול הדעת של פקיד השיקו� בקביעת דרגת אי

 .באזור מגוריו של הנכה העבודה שוק מצבכמו , ממשתני� אחרי�
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 וה� המחוקק תפיסה מבחינת ה� ותמערבי מדינות כמההקיימי� ב מתהליכי� שונה זה תהלי�

המחליט הצוות הרכב מבחינת
1

 יש"שהיא  הרווחת התפיסה שנחקרו המדינות ברוב דהיינו .

 כוחב להשתת� אותו לעודד מנת על מגבלתו את ולא הנכה של התפקודי הפוטנציאל את להדגיש

 של המרכזי במעמדו לראות נית� העבודה במעגל להשתלב הנכה יכולת להדגשת ביטוי. העבודה

 של בהיצע הבקיא אד� זהו .המדינות במרבית לקצבה הזכאות קביעת בתהלי� תעסוקה יוע�

 ".ע� נכות האד� של השיורי כושרו את מותאהתו העבודה מקומות

 מהשכר 26.75% בגובה היא כושר מלאה�בדרגת אי יחיד הקצבה המשולמת לנכה ,החוק פי על

 כאחוזי� מחושבת והקצבה הממוצע לשכר דהההצמ בוטלה 2006 בינואר החל .הממוצע

 כשהוא 2005 בדצמבר שהיה כפי הממוצע השכר הוא הבסיסי הסכו�". הבסיסי הסכו�"מ

בעקבות , 2002 נובמברב החל .לצרכ� המחירי� מדד לעליית בהתא� שנה בכל בינואר מקוד�

,  לפחות75%  שלכושר�אידרגת  לו שנקבעהקצבה חודשית נוספת לנכה  משולמת ,שביתת הנכי�

גובה תשלו� זה משתנה .  לפחות50%שאינו מאושפז ואשר אחוז הנכות הרפואית שלו הוא 

ה בבגו תוספת משולמת יותרו 80%של  רפואי בעל אחוז לנכה .בהתא� לאחוז הנכות הרפואית

 14% בגובה קצבה משולמת 79%�70%של  רפואי אחוז בעל  לנכה.מלאה יחיד מקצבת 17%

 מקצבת 11.5% בגובה קצבה משולמת 69%�50% רפואי של אחוז בעל  לנכה.מלאה יחיד מקצבת

  .ח" ש�308ל ח"ש 208  בי�נעה לחודשהתוספת  2006 בשנת .מלאה יחיד

 
 

                                                           
1
. לקחי בינלאומית והפקת השוואה: נכי של השתכרות כושר קביעת תהלי�): 2007(וסרשטיי� ' ענבר וש' ל  

 .מינהל המחקר והתכנו�,  בהוצאת המוסד לביטוח לאומי16'  מסדיו�דפי 
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 והמקבלי תביעות שאושרו ,התביעות היק�

  

 

 מאז נבחרות בשני� שאושרו התביעות ואחוז  כלליתנכות לקצבת התביעות מספר את מציג 1לוח 

 ניכר באופ� גדל )וחוזרות חדשות( תביעותה מספר :עיקריי� ממצאי� שני  עולי�וממנו ,1980

�2006השני�  בי� הגידול שיעור .2006 בשנת �59,700 לכ2001 בשנת �45,200מ ,ל�יוא 2001בשנת 

 �2000 ו1995בי� השני�  לדוגמה(קודמות ה שני�ב הגידול משיעור כפול הואו ,�40%כ היה 2000

 . )  בלבד19%גידול היה שיעור ה

 

  השני�חמשבפחת ו  הל� התביעות שאושרו מכלל התביעות שהוגשואחוז כי , בלוחרואי� עוד

 היו למגמת ההפחתהת והעיקרי תוהסיב .2006בשנת  �38%ל 2002 בשנת �47% מ– האחרונות

לקבלת  החמרת התנאי�יא ה ,2005 עד אמצע שנת לפחות ,גבוהי� בטלהא שיעורי הנראה ככל

 .ת לתבוע קצבת נכולמדיאנשי� ע� נכות קלה ג�  שהניעו ,כגו� הבטחת הכנסה באות אחרותקצ

מגמת ל א� היאתרמה  2004 ינואר החל ב�60% ל�40% משל קצבת הנכותת ס� הרפואי אהעל

  .הפחתה

 1980�2006 ,אישורי�ה אחוז ולקצבת נכות כלליתתביעות  מספר: 1לוח 

 

 אחוז האישורי� *מספר תביעות שנה

1980 37,726 56.4 

1985 33,522 61.2 

1990 37,395 67.9 

1995 35,878 54.8 

2000 42,860 43.0 

2001 45,205 41.0 

2002 55,420 46.6 

2003 53,992 43.0 

2004 57,176 39.9 

2005 60,286 38.4 

2006 59,700 38.2 

 .וחוזרות חדשות תביעות כולל *

 

 לביצוע נות הראשוהשני�. 2בלוח  מוצג הכללית אוכלוסייהה רבמקנכות  קצבת מקבלי�ה שיעור

עקרות  בקליטתלרבות ,  בקליטה הדרגתית של הנכי� במערכת הביטוח הלאומינוייאופ החוק

 גבוה היה קצבהה מקבלי במספרהגידול  שיעור ולכ� ,1977 �החלה ב לקצבה שזכאות� הבית

השמוני� הואט קצב הגידול במספר של שנות  במחצית השנייה זאת לעומת .הללו בשני�

לאר� והבשלת  גלי העלייה.  פחות או יותר את הגידול באוכלוסייהואמת לרמה הת,המקבלי�
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האיצו את הגידול  ,האבטלה במשק ובעיקר התרחבות ממדי, לקצבת נכות זכויותיה� של העולי�

 .ל�יהתשעי� וא במספר מקבלי הקצבה משנות

 

 במחצית �3%כ לעומת, להבגיל המזכה  כלל האוכלוסייה מ4.4% קצבה בלויק 2006בשנת 

 ללא ספק היא א� העמקת האבטלה במשק משנות התשעי� הקשתה. השנייה של שנות השמוני�

 . מעטות בשל מוגבלות�להשתלב בשוק העבודההזדמנויותיה�  שג� כ�, על הנכי�

 

 נחלת היה האוכלוסייה ול בשיעור המקבלי� קצבת נכות מכללדיגכי ה,  מורי� עוד2נתוני לוח 

בקרב הגברי� גבוהה יותר מאשר בקרב  א� כי שכיחות מקבלי הקצבה, והנשי� כאחד הגברי�

 נשי� שלשגיל הפרישה ,  האחת היא.לגידול זהשתי סיבות  ).2006 � ב3.8% לעומת 5.0%( הנשי�

י� נמוכי� גבוהה יותר מאשר בגיל זו שכיחות הנכות בקבוצת גילו,  גברי�של מזהמוקד� יותר 

  צפוי הפערהקרובות  בשני�נשי�ל גברי� בי� הפנסיה גיל השוואת ע�ש זאת א� .יותר

 דצמבר עד .עקרת בית של יותר המחמירי� זכאותה בתנאי צהונע הסיבה השנייה .להצטמצ�

 לגברי� �60%ל 2004בינואר  והעלאת ע�ו ,יותר גבוה היה בית לעקרות רפואיה ס�ה :2003

 .להצטמצ� נשי�ל גברי� בי� הפער צפוי ,משתכרות נשי�לו

 1980�2006, ** הכללית האוכלוסייה מקרב *תכללי נכות מקבלי קצבת שיעור :2לוח 

 

 נשי� גברי� ס� הכול השנה

    

1980 2.4 2.8 1.9 

1985 2.9 3.3 2.4 

1990 3.0 3.5 2.9 

1995 3.2 3.6 2.7 

2000 3.9 4.4 2.8 

2001 4.0 4.6 3.5 

2002 4.2 4.7 3.6 

2003 4.3 4.8 3.7 

2004 4.3 4.8 3.7 

2005 4.4 5.0 3.8 

2006*** 4.4 5.0 3.8 

  .ממוצע שנתי *
 – 2004שנת מ .�לגברי �65�18ו  לנשי�60�18 גילאי�. לסטטיסטיקה נתוני הלשכה המרכזית :מקור  **

 .גיל הפרישה ועד 18מגיל 
 .מד�ולפי א   ***
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ידמוגרפי מאפייני 
 

 
 � תו� ניתוח,של מקבלי קצבת נכות כללית משפחתיה �על גיל� ומצב מציגי� נתוני� 5�3 תלוחו

 .והבחנה בי� נשי� לגברי� כושר�אילפי רמות דרגת 

 

 הנשי� בקרב .75% של כושר�ת אידרג נקבעה) 63%( תלמרבית מקבלי קצבת נכות כללי, ככלל

 כושר אובד� ע� בית עקרות של יותר הגבוה השיעור  בשל,יותר נמו� כושר�אי 75% בעלות שיעור

 בי� משתכרי� השונה הזכאות מבח� סוג נראהה לככהיא  לכ� העיקרית הסיבה ).74% עד(חלקי 

 בבית תפקידה :ביתה במשק לתפקד יכולתה לפיכאמור  נבדקת הבית עקרת .עקרות בית לבי�

 גור�ה הוא העבודה  שוקשאצל�משתכרי�   נכי�לעומת ,מגורמי� חיצוניי� מושפע אינו

 עבודה למקומות עצמ� את ולהגביל מוגבלויות ללא אנשי�ב להתחרות  צריכי�ה� – רלוונטיה

 .הבית כשמדובר במשק יותר גבוהה לתפקד ההסתברותש ומכא� .תסביבה מותאמ ע�

 

 כושר נותר כללית נכות קצבת המקבלי� אוכלוסיית שלמרבית כ� על עי�ימצב לוא נתוני�

  .חלקי הוא א� א� להשתכרות

 

�איבעלי דרגת  של ביותר הגבוה שיעורה נמצא 19�18 בני ברשבק ניתוח לפי קבוצת גיל מראה

 הללו י�הליקוי אופי .וז בקבוצה מלידה או מילדות� נכי� של הגדול חלק� בשל ,מלאה כושר

 ליקוי ,שכלי פיגור בעלי ג� ני�נמ זוקבוצה ע�  .העבודה שוקב לבתשלה לה�  מאפשראינו

 ).11 בלוח רוטיפ ורא(ליקויי שמיעה  או וגינוירול
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 2006דצמבר , כושר�אילפי דרגת ו גיל, לפי מיו, מקבלי קצבת נכות כללית: 3לוח 

 

 דרגה
 אחוזי� כ"סה מי� וגיל

 100% 75% חלקי

 18.762.618.7 100 181,747 כ"סה

19�18 2,548 100 2.964.532.6 

34�20 37,047 100 10.569.020.5 

44�35 33,859 100 17.064.119.0 

54�45 50,417 100 22.459.018.7 

59�55 33,880 100 24.758.117.2 

64�60 20,514 100 19.963.516.6 

65+ 3,482 100 15.068.416.5 

         גברי�

 13.966.519.6 100 103,834 כ"סה

19�18 1,533 100 2.665.232.2 

34�20 21,251 100 7.171.821.1 

44�35 18,258 100 10.569.520.1 

54�45 25,652 100 16.263.620.2 

59�55 16,581 100 19.162.318.6 

64�60 17,084 100 18.264.916.9 

65+ 3,475 100 14.968.516.5 

     נשי� 

 25.157.317.6 100 77,913 כ"סה

19�18 1015 100 3.363.533.2 

34�20 15,796 100 15.165.219.7 

44�35 15,601 100 24.657.817.7 

54�45 24,765 100 28.854.117.1 

59�55 17,299 100 30.154.115.9 

60+ 3,437 100 28.656.614.8 

     משתכרות:מזה

 15.564.020.5 100 61,283 כ"סה

19�18 1,012 100 3.163.633.3 

34�20 14,075 100 9.269.321.5 

44�35 12,041 100 13.765.121.3 

54�45 18,755 100 18.561.220.4 

59�55 12,903 100 20.161.318.6 

60+ 2,497 100 18.064.717.3 

       מזה: עקרות בית

 60.732.66.7 100 16,630 כ"סה

19�18 3 100 66.733.30 

34�20 1,721 100 63.731.34.9 

44�35 3,560 100 61.533.05.5 

54�45 6,010 100 61.032.26.8 

59�55 4,396 100 59.332.87.9 

60+ 940 100 56.835.18.1 
 

 



 7

 יותר י�מבוגר כושר של חלקי אובד� ע� קצבה י מקבל.�47כ הוא מקבלי קצבה של הממוצע הגיל

 .בממוצע 40 בגיל –כת למער המאוחרת הצטרפות� בשל כנראה ,האחרי� לעומת

 

 ניסיו� העדר או ניסיו� על יכול ללמד הוא כי חשוב נתו�  הואלמערכת הצטרפות בעת ממוצע גיל

�האי שדרגת ככל עולה שהוא כ� על מצביע כושר�אי דרגת לפי  גיל ההצטרפותניתוח .בעבודה

 שני� 40 מתלעו שני� �31הוא כ  גיל ההצטרפותמלא כושר�אי בעלי בקרב :כה יותרנמו כושר

 עבודה ניסיו� שנות בממוצע צברו חלקי השתכרות כושר�אי בעלי כלומר. חלקי כושר בעלי בקרב

  לשוקבעלי סיכויי� גבוהי� יותר לחזור ה� בעבודה וותק  ניסיונ�שבזכות להניח ויש יותר רבות

 אהו 100% כושר�אי דרגת בעלי בקרב כאשר ,שני� 11 אהו במערכת הממוצע הוותק .העבודה

 או מלידה נכי� של יותר הגדול חלק� הוא זה לנתו� אפשריהסבר  . שני��14ל ומגיע יותר גבוה

 .מילדות
 

 של מזה ) שני�45( יותר נמו� הממוצע הגיל ,משתכרות נשי� שבקרב מראה מי� לפי התפלגות

 .מקבלי קצבת נכות אוכלוסיית כלל של מהממוצע גבוה הוא הבית עקרות בקרבו ,גברי�
 

 

 ממוצע בעת גיל,  גיל ממוצע כיו�,כושר�אידרגת , לפי מי�,  כלליתמקבלי קצבת נכות: 4לוח 
 2006דצמבר , ת במערכתצטרפות למערכת וותק ממוצעהה           

 
 מי� כושר�ת אידרג

 
 כ"סה

 100% 75% חלקי 

כיו� ממוצע גיל   

 45.3 45.9 49.7 46.5 כ"סה

     
 46.0 46.7 51.5 47.2 גברי�
 44.2 44.7 48.3 45.5 נשי�

      :מזה
 43.7 44.1 48.2 44.7 משתכרותנשי� 

 50.4 48.8 48.5 48.7 עקרות בית

 גיל ממוצע בעת ההצטרפות 

 30.8 35.3 40.4 35.4 כ"סה

     
 31.7 36.2 43.1 36.3 גברי�
 29.6 34.0 38.4 34.3 נשי�

      :מזה
 28.7 33.6 39.3 33.5 משתכרותנשי� 

 39.8 36.2 37.6 37.3 עקרות בית

 ותק ממוצע במערכת 

 14.4 10.6 9.3 11.0 כ"סה

     
 14.3 10.4 8.4 10.9 גברי�
 14.6 10.8 9.2 11.2 נשי�

      :מזה     

 15.0 10.5 8.9 11.2 משתכרותנשי� 
 10.6 12.6 10.8 11.4 עקרות בית
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 ,משפחתי ומצב מי� ,כושר�אי דרגת לפי כללית נכות מקבלי קצבת של �התפלגות את מציג 5 לוח

 יותר גבוה נשואי� קצבה מקבלי שיעור חלקי השתכרות כושר בעלי בקרב  כי, ממנוללמוד ואפשר

 ).בהתאמה 19% לעומת 29%( הלא נשואי� מאשר

 

 

 2006דצמבר , כושר�אי דרגת  מי� ומצב משפחתי ולפימקבלי קצבת נכות כללית לפי: 5לוח 

 

כושר�ת אידרג ס� הכול  
משפחתימי� ומצב   

 100% 75%חלקי אחוזי�מספרי�

      

 18.7 62.6 18.7 181,747100 כ"סה

 26.8 65.6 7.6 81,976100 יחיד נכה
 12.3 71.8 16.0 10,875100 י�יתלו ע� נשוי לא

 12.5 55.4 32.1 32,762100 �יתלוי נשוי ללא
 11.8 60.5 27.7 56,134100 י�יתלו ע� נשוי

    

 גברי�

 19.6 66.5 13.9 103,834100 כ"סה

 27.4 66.3 6.3 45,379100 יחיד נכה
 14.2 72.5 13.3 4,657100 תלויי�ע�  נשוי לא

 14.9 64.3 20.8 15,186100 תלויי� נשוי ללא
 17.6 57.3 25.1 38,612100 תלויי� ע� נשוי

    
     נשי�

 17.6 57.3 25.1 77,913100 כ"סה

 26.2 64.7 9.1 36,597100 היחיד נכה
 10.8 71.2 18.0 6,218100 תלויי� ע� אהנשו לא
 10.5 47.7 41.8 17,576100 תלויי�  ללאאהנשו
 9.0 46.6 44.4 17,522100 תלויי� ע� אהנשו

    
     נשי� משתכרות

 20.5 64.0 15.5 61,282100 כ"סה

 26.4 64.6 8.9 35,979100 היחיד נכה
 11.0 71.7 17.2 5,318100 תלויי� ע� אהנשו לא
 12.9 59.5 27.6 10,346100 תלויי�  ללאאהנשו
 11.9 61.7 26.4 7,214100 תלויי� ע� אהנשו

    
     בית עקרות

 6.7 32.6 60.7 16,630100 כ"סה

 7.6 34.2 58.2 7,960100 תלויי�  ללאואהנש
 5.8 31.2 63.0 8,670100 תלויי� ע� אהנשו
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 כנסההה  וגובהמקורות

 
 

 הנתוני�. משפחתי  ומצב מי�,משפחתית מקור הכנסה לפי הנכי� את התפלגות מציג 6לוח 

מקבלי  מכלל �71%כ (בלבד הנכות מקצבת חיי� ומשפחותיה� הנכי� של המכריע שהרוב מראי�

 מצב לפי הההכנס התפלגות מקורות. הזוג ב� הכנסת והוא נוס� הכנסה מקור יש �12%לו ,)קצבה

� כ–  נשויאינו כשהנכה במיוחד גבוה בלבד מהקצבה המתקיימי�שיעור הנכי� ש מראה משפחתי

 ביותר השכיח ההכנסה מקור . בקרב נשואי�המתקיימי� מהקצבה בלבד �53% כלעומת – 88%

. הזוג של ב� הכנסה ג�יש  הנשואי� נכי�המ �34%לכ :הזוג ב� הכנסה של הוא הקצבה אחרי

 היא וכצפוי ,נוספת הכנסה יש הנשואות מהנשי� �40%לכש כ� על מעיד מי� לפי הנתוני� ניתוח

  .הזוג ב� של

 

 2006דצמבר  ,מקור הכנסה משפחתיתו מצב משפחתי, מי� מקבלי קצבת נכות כללית לפי: 6לוח 

 

 )נכות תקצבמ חו�( משפחתית מקור הכנסה כ"סה

 

 אחוזי� מספרי� משפחתי ומצב מי�

אי� הכנסה 
 נוספת

הכנסה 
מעבודה 
 של הנכה

הכנסה לא 
מעבודה 
 של הנכה

* 

הכנסה 
+ מעבודה 

אחרת של 
 הנכה

 הכנסה 
+ מעבודה 

אחרת של 
ב� הזוג 

  *בלבד

 הכנסה
+ מעבודה 

של אחרת 
שני בני 

  *הזוג

       
 5.2 11.6 0.4 7.05.0 70.7 181,747100 כ"סה

 0 0.1 0.3 8.53.3 87.7 92,851100 לא נשוי
 10.7 23.5 0.5 5.56.8 53.0 88,896100 נשוי

       

 6.0 9.8 0.5 7.06.5 70.1 103,834100 גברי

 0.1 0.2 0.3 8.13.4 87.9 50,036100 לא נשוי
 11.4 18.8 0.7 6.19.4 53.6 53,798100 נשוי

       

 4.3 13.9 0.3 7.03.0 71.5 77,913100 נשי

 0.0 0.1 0.3 9.03.1 87.4 42,815100 לא נשואה
 9.5 30.8 0.2 4.62.9 52.0 35,098100 נשואה

 

       
 5.1 10.2 0.4 8.73.7 72.0 61,283100 שה משתכרתיא :מזה

 0 0.1 0.4 9.13.2 87.3 41,827100 לא נשואה       
 16.0 32.0 0.4 7.74.8 39.2 19,456100 נשואה       

       
 1.3 27.6 0.0 0.90.7 69.4 16,630100 עקרת בית :מזה

הצהיר שהכנסתו  המבוטח שכיוו�בחשבו�  הובאו לא הגבוהות מהכנסות חלק :המבוטח ווחישד ההכנסה סכו�פי  על *
  .אינה מזכה בתוספת ולא פירט את סכו� ההכנסה
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 השתכרותו וכושר, הנכה של הכנסהה סוג לפי כללית נכות מקבלי קצבת התפלגות את  מציג7וח ל

 מעבודה הכנסה בעלי נכי� של גבוה שיעור יש כי רואי�מהלוח  .המשפחתי למצבו התייחסות תו�

 .הנכה של המשפחתי מצבו לפי ניכר הבדל נמצא לא זו בנקודה .חלקי כושר אובד� בעלישה� 

 
 2006דצמבר , כושר�אידרגת מקור ההכנסה של הנכה ולי קצבת נכות כללית לפי מקב: 7לוח 

 

 מקור הכנסת הנכה כושר�ת אידרג

 נוס� על הקצבה 
 אחוזי�מספרי�

 100% 75% חלקי

      

 18.7 62.6 18.7 181,747100 כ"סה

      

 20.4 62.4 17.2 149,555100 אי� הכנסה נוספת של הנכה

 8.0 62.9 29.1 100 16,341 דההכנסה מעבו

 15.1 64.2 20.7 100 14,553 *הכנסה לא מעבודה

 6.1 57.1 36.4 100 1,298 *הכנסה מעבודה והכנסה אחרת

 26.8 65.6 7.6 100 81,976 נכה יחיד

      

 28.8 65.0 6.2 100 72,175 אי� הכנסה נוספת של הנכה

 10.4 71.2 18.4 100 6,896 הכנסה מעבודה

 17.3 69.0 13.7 100 2,639 *כנסה לא מעבודהה

 7.9 63.2 28.9 100 266 *הכנסה מעבודה והכנסה אחרת

      

 12.3 71.8 16.0 100 10,875 י�יע� תלו לא נשוי

      

 12.9 73.0 14.1 100 9,361 אי� הכנסה נוספת של הנכה

 4.9 64.7 30.5 100 1,030 הכנסה מעבודה

 16.8 64.6 18.6 100 429 *הכנסה לא מעבודה

 9.1 54.5 36.4 100 55 *הכנסה מעבודה והכנסה אחרת

      

 12.5 55.4 32.1 100 32,762 �יללא תלוי נשוי

      

 13.0 53.4 33.6 100 23,359 אי� הכנסה נוספת של הנכה

 6.1 54.5 39.4 100 3,168 הכנסה מעבודה

 14.6 64.0 21.4 100 5,749 *הכנסה לא מעבודה

 7.8 55.8 36.4 100 486 *הכנסה מעבודה והכנסה אחרת

      

 11.8 60.5 27.7 100 56,134 �ינשוי ע� תלוי

 12.1 60.8 27.0 100 44,660 אי� הכנסה נוספת של הנכה

 6.7 56.7 36.6 100 5,247 הכנסה מעבודה

 14.5 62.2 23.4 100 5,736 *הכנסה לא מעבודה

 4.3 55.4 40.3 100 491 *רתהכנסה מעבודה והכנסה אח
 כיוו� שהמבוטח הצהיר בחשבו� הובאו לא הגבוהות מהכנסות חלק:  המבוטחשדיווח ההכנסה פי סכו� על *

  .שהכנסתו אינה מזכה בתוספת ולא פירט את סכו� ההכנסה
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 �וכושר ת�הכנס גובה  לפי,משתכרי� כללית ת נכותקצב מקבלי התפלגות את מציג 8 לוח

 כללב חלקי כושר�אי  אובד�בעלי קצבה מקבלי � שלששיעור עולה מהלוח .פי מי�ול להשתכר

 �19%לעומת כ �30%כ( קצבה כלל מקבליב �לשיעור גבוה יותר בהשוואה משתכרי�ה הנכי�

 .הקוד� מהלוח י�העול י�לממצא בהתא� זאת – )בהתאמה

 

 בכלל חלקי רכוש�אי אובד� בעלי המשתכרי� הקצבה מקבלי שיעור ש,עוד אפשר לראות

�כל ,ח"ש 1,200 עד הכנסה רמת קרבב �17%כמ :עולה ההכנסה תמשר ככל עולה המשתכרי�

 אצל �וה גברי� אצל ה� דומה  מגמהתולרא נית� .ח"ש 3,501�2,001 רמת הכנסה בקר ב58%

 .נשי�

 

 )�96%כ( המוחלט �כ� שרוב על מצביעה לפי רמת הכנסהקצבה משתכרי�  של מקבליהתפלגות 

 שאינה מעבודה  יש הכנסה מה��39%לכ ).ח"ש 3,501(המינימו� במשק  עד גובה שכר �משתכרי

 גבוהה היא כצפויו ,לחודש ח"ש �1,562ל  מגיעהשלה�הממוצעת  ההכנסה .ח"ש 1,200ל ע עולה

 ).לחודש ח"ש 2,001( חלקי כושר�אי אובד� בעלי בקרב יותר

 

 נשי�  יותר אצל גברי� מאשר אצלההוהממוצעת לחודש גב שההכנסה מראה  לפי מי�השוואה

  .) בהתאמה,ח"ש 1,477 מתולע ח"ש 1,629(
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  מוצעתמהכנסה  ,מי� ,ההכנסה גובה לפי מעבודה הכנסה ע� כללית נכות קצבת מקבלי :8לוח 
 2006דצמבר , כושר�אי דרגתו

 

גובה הכנסה מעבודה של הנכה  כושר�ת אידרג ס� הכול

 100% 75% חלקי אחוזי� רי�מספ )ח"ש(

      
 7.9 62.5 29.6 100 17,639 כ"סה

1,200�1 6,784 100 16.5 72.0 11.5 

1,763�1,201 5,413 100 26.3 67.4 6.4 

2,000�1,764 1,897 100 34.5 59.7 5.7 

3,501�2,001* 2,870 100 58.0 38.3 3.8 

4,230�3,502 301 100 61.5 33.2 5.3 

7,500�4,231 289 100 49.8 41.2 9.0 

7,501+ 85 100 43.5 43.5 12.9 

      
 1,291.4 1,386.9 2,001.9  1,561.6 )ח"ש(הכנסה ממוצעת 

      
 8.7 63.7 27.5 100 10,297  גברי�

1,200�1 3,499 100 12.5 73.7 13.7 

1,763�1,201 3,432 100 24.0 69.2 6.9 

2,000�1,764 1,261 100 32.3 61.2 6.5 

3,501�2,001* 1,657 100 55.7 40.0 4.3 

4,230�3,502 187 100 61.5 33.2 5.3 

7,500�4,231 200 100 50.0 43.0 7.0 

7,501+ 61 100 49.2 42.6 8.2 

      
 1,304.2 1,454.6 2,135.8  1,629.1 )ח"ש(הכנסה ממוצעת 

      
 6.8 60.7 32.6 100 7,342 נשי�

1,200�1 3,285 100 20.7 70.1 9.2 

1,763�1,201 1,981 100 30.2 64.3 5.5 

2,000�1,764 636 100 39.0 56.8 4.2 

3,501�2,001* 1,213 100 61.1 35.9 3.0 

4,230�3,502 114 100 61.4 33.3 5.3 

7,500�4,231 89 100 49.4 37.1 13.5 

7,501+ 24 100 29.2 45.8 25.0 

      
 1,268.3 1,287.3 1,843.0  1,466.9 )ח"ש(הכנסה ממוצעת 

 .2006שכר מינימו� בשנת : ח" ש3,501 *
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 הנכות אפיינימ

 

. העיקרי הליקוי וסוג שלה� הרפואיי� הליקויי� סוג לפי הנכי� התפלגות את מציג 9 לוח

  ממקבלי קצבת�50%כ :חי� ביותרישכהוהנפשיי� ה�  הפנימיי� הליקויי� כי מורי� הנתוני�

  סובלי��48%וכ ,)הלב או הריאות מערכתבבעיקר ליקויי� (פנימי  מליקוי בלי�סו כללית נכות

  מהפרעותיהוהמחצית השני פסיכוטיות מהפרעותי� ג� סובל � מחצית:מליקוי נפשי

 שלישי במקו� עי�ימופ כלישהפיגור הו הנוירולוגי� ,הלוקומוטוריי� הליקויי� .רוטיותיפסיכונו

 .בהתאמה ,הליקויי� מכלל 16% ו 25%, �32%י� כומהוו ,ותכיחשה בסול� חמישי עד

 

 הסובלי� בקרב: ועוד זאת .דומה תמונה עולה עיקרי ליקוי לפי הנכי� אוכלוסיית מניתוח

 מהפרעות סובלי�לפסיכוטיות  מהפרעות הסובלי� בי� הבדל נמצא, נפשיי� מליקויי�

 פסיכוטיות הפרעות מבעלי 95% אצל(יותר  דומיננטיות פסיכוטיותההפרעות ה – פסיכונוירוטיות

 .) העיקריהליקוי זהו

 

 2006דצמבר , ליקוי ולפי ליקוי עיקריהמקבלי קצבת נכות כללית לפי סוג : 9לוח 

 

 הליקוי העיקרי ליקוי כלשהו

 קויילה סוג

 מספרי


 אחוזי
מכלל 

מקבלי 
 קצבה


 מספרי


 אחוזי

מכלל הנכי
 ע
 ליקוי 

 ואכלשה


 אחוזי
מכלל 

מקבלי 
 קצבה

   
   

   ס� הכל
181,747   100.0 

 פנימי
82,122 49.8 45,289  55.1 24.9 

 אורוגניטלי
15,197 9.2 5,702  37.5 3.1 

 נוירולוגי
41,067 24.9 22,365  54.5 12.3 

 לוקומוטורי
52,326 31.7 14,288  27.3 7.9 

 יהירא
21,104 12.8 10,022  47.5 5.5 

 פיגור שכלי
28,314 17.2 19,970  70.5 11.0 

 שמיעה
12,298 7.5 3,522  28.6 1.9 

 נפשי
78,846 47.8 57,611  73.1 31.7 

הפרעות פסיכוטיות :מזה
38,708 23.5 36,545  94.4 20.1 

רוטיותיהפרעות פסיכונו  
40,138 24.3 21,066  52.5 11.6 

 עור
5,892 3.6 755  12.8 0.4 
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 המאושפזי�  ואת שיעור לקצבההזכאות סוג את, הרפואיי� הליקויי� מספר את ג מצי10 לוח

 אובחנו נכות קצבת מקבלי אצל .הכושר אי  דרגתפי�ועלעיקרי  רפואי ליקוי של קבוצות לפי

 הנכי� בקרב במיוחד נמו� הליקויי� של הממוצע המספר .רפואיי� ליקויי� 2.4 בממוצע

 למקבל בממוצע ליקויי� �1.6ו 1.3( שכלי מפיגור ת אופסיכוטיו מהפרעות בעיקר סובלי�ה

 ככל פוחת הליקויי� של הממוצע מספרהש מראה הכושר�אי דרגת לפי ניתוח).  בהתאמה,קצבה

 1.8 לעומת חלקי כושר מאובד� שסובל למי בממוצע ליקויי�שלושה (עולה  הכושר שאובד�

 קביעת  שיטתהיא לתופעה פשרית סיבה א).מוחלט כושר מאובד� שסובל למי ממוצעב ליקויי�

 ליקויי�ה ,קויי�יל של מצומצ� בשל מספר גבוה כושר לאובד� מגיע נכה  כאשר:הקצבה רמת

 .בחשבו� מובאי� לא יותר שוליי�ה

 

מגיע  לצמיתות לה� דרגה  שנקבעההזכאי� שיעור. קבועה או זמנית להיות יכולה הנכות דרגת

 של י�הגבוה י�השיעור .הכושר�אי דרגות לפי משתנה לא קצבה והוא  מקבלימכלל �91%לכ

 פסיכוטיות הפרעות ו)94%( ראייה  ליקוי,)100%( שכלי  פיגורבעלי קבועה בקרבנכות  דרגת בעלי

 ליקוי בעלי קרבב, לעומת זאת. העבודה בשוק להשתלב מוחלטת יכולת עדרה מעידי� על )93%(

 באופ�  המציג,11בלוח  רטוויפ אלו ממצאי� .)87%( במעט נמו� השיעור ,ולוקומטורי פנימי

 .קבועהו זמנית נכות של אפיוני� מעמיק

 

 ע�. 2006 בדצמבר מאושפזי� היו ממקבלי קצבה 6% :למדי נמו� במוסדות שפזי�והמא שיעור

 �21%ל חלקי אובד� כושר בעלי הנכי�  בקרב�0.2%מ :הכושר אובד� רמת ע� עולה השיעור זאת

 שיעור מורה כי העיקרי הליקוי לפי סוג התפלגות. מוחלט ושרכ מאובד� הסובלי� נכי� בקרב

 הנכי� בקרב פחותה ובמידה )26% (שכלי מפיגור הסובלי� נכי� בקרב יותר גבוה המאושפזי�

  ).בהתאמה 7% � ו9%( פסיכוטיות הפרעות או נוירולוגי הוא  שלה�העיקרי שהליקוי

 

 קבוע  בעלי ליקוישיעור הזכאי� לפי  ,מספר ליקויי� ממוצעלפי  ,עיקריהוי ליקה: 10לוח 
 2006 דצמבר ,כושר�דרגת אילפי ו ושיעור המאושפזי�

 
 בממוצע ליקויי
 מספר

 

 קבוע בעלי ליקוי הזכאי
 שיעור

 

 המאושפזי
 שיעור

 

כושר�אידרגת  כושר�אי דרגת  כושר�אי דרגת   

 הליקוי העיקרי

 

 75%100%חלקיכ"סה

 

100% 75% חלקיכ"סה

 

 100% 75% חלקיכ"סה

 21.2 3.8 0.2 91.06.4 91.0 91.9 91.2 2.31.8 3 2.4 כ"סה

 1.5 0.5 0.0 73.10.5 87.0 91.9 86.7 3.12.2 3.1 2.9 פנימי

 1.3 0.6 0.1 91.40.6 89.4 92.7 90.7 3.22.5 3.8 3.3 אורוגניטלי

 17.0 7.7 0.9 94.19.1 91.9 92.2 92.5 2.72.1 2.9 2.6 נוירולוגי

 7.9 1.9 0.1 76.81.8 86.0 91.3 87.2 3.12.5 3.3 3.1 לוקומוטורי

 5.3 0.8 0.1 98.31.3 93.3 95.3 94.3 2.82.6 3.3 2.9 יהירא

 44.8 12.7 1.1 100.026.0 99.1 98.9 99.5 1.71.4 2.3 1.6 פיגור שכלי

 4.3 0.6 0.0 96.20.6 84.2 94.8 88.3 3.23.2 3.4 3.3 שמיעה

הפרעות  – נפשי
 19.0 4.8 0.8 92.17.1 92.9 90.2 92.6 1.41.3 1.6 1.4 פסיכוטיות

הפרעות  – נפשי
 5.7 1.5 0.1 91.41.6 90.7 89.2 90.5 2.12.1 2.8 2.2 רוטיותיפסיכונו

 46.1 2.3 0.2 98.727.4 84.1 88.7 93.3 2.01.1 3 1.8 אחר
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או   זמנית–הנכות  מצב ,כושר�אי דרגת לפי כללית נכות קצבת מקבלי התפלגות את מציג 11 לוח

  .העיקרי והליקוי – קבועה

 

 סוגי� שני יש. י�הכושר קבוע�אי דרגת וג� הרפואי הנכות אחוזכאשר ג�  לצמיתות היא הנכות

 במצבי� ,י�זמני ה�הכושר �אי דרגת ג�הרפואי ו הנכות אחוז ג� כאשר )1: זמנית נכות של

 הכושר�אי ודרגת יציב הוא תהרפואי הנכות אחוז כאשר )2 .שתנותלה יכול הבריאותי שהמצב

 .הנכה  של הכושר רמת את לשפר עשוי שיקומי שטיפול ליקויי�ב בעיקר – זמנית

  

 אחוז ע� קצבה  מקבלי;מקבלי קצבה כל מס� �9%כ הוא זמנית נכות ע� קצבה מקבלי שיעור

  .קצבה מקבלי מכלל �6%כ מהווי� זמנית דרגה  וג� זמנירפואי

  

 התפתחות� תהלי� שלב ,המחלות הממאירות  קבוצת אתבמיוחד בדוקל נכו�ל מצאנו כא�

 נכות קצבת  מקבלימכלל �3%כ מהווה זו קבוצה. החולה של ותפקוד על והשפעת� המיוחד

 בקרבש כ� על מצביעה )קבועה או זמנית( הנכות ומצב העיקרי הליקוי לפי התפלגות .כללית

ממאירות  במחלות �חולי של יתר ייצוג נמצא זמנית דרגהו זמני רפואי וזאח קצבה ע� מקבלי

 מחלות של המהירה התפתחות� בשל כנראה ,) בהתאמה�3%כו �19%כ (מקבלי קצבה לכל לעומת

 ,נוירולוגי ליקוי בעלי מסוימת מידהבו ,שכלי  פיגורבעלי קצבה מקבלי  שיעור,זאת לעומת .לוא

 ).בהתאמה �12%וכ �11.0%לעומת כ �9.1% וכ0.3%( הנכי� כללל נמו� בהשוואה

 

  להבחי�אפשר ,זמנית כושר�אי ודרגת קבוע רפואי דהיינו אחוז ,זמנית נכות של השנייה בקבוצה

� וכ�12%כ( קצבהה מקבלי לכלל בהשוואה שמיעהליקוי ו לוקומוטרי ליקוי בעלי של יתר בייצוג

ע ישבמ לשיפור תניתנ התפקוד רמת י�הליקוי שניבש נראה ).בהתאמה �2% וכ�8%לעומת כ 8%

 .מישיקו טיפול באמצעותרצו� 

 

, זמני כושר�אי ודרגת זמני ע� אחוז נכות רפואי נכי� שבקרב מורה כושר�אידרגת  התפלגות לפי

, )בהתאמה �19%וכ �25%כ( מקבלי קצבה לכלל בהשוואה במיוחד גבוה מלאה דרגה בעלי שיעור

 .ממאירות מחלותב �חולי  שלמספר� הרבבשל  כנראה
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 ,או קבועה זמנית כושר ונכות�דרגת אי,מקבלי קצבת נכות כללית לפי ליקוי עיקרי: 11לוח 
 2006דצמבר 

 

 כושר�ת אידרג ס� הכול
קבועה/ זמנית  נכות  

עיקריהליקוי הו   

 הליקוי שיעור
 כ"סה מתו�

 100% 75%חלקיאחוזי� מספרי� ליקוי�

 18.7 62.6 18.7 181,747100 100 לוס� הכ

 7.8 56.4 35.9 39,876100 21.9 פנימי

 14.4 55.3 30.2 5,701100 3.1 אורוגניטלי

 25.6 59.4 15.0 22,365100 12.3 נוירולוגי

 8.5 55.0 36.4 14,288100 7.9 לוקומוטורי

 13.2 67.6 19.2 10,022100 5.5 יהירא

 42.5 54.4 3.1 19,970100 11.0 פיגור שכלי

 5.2 61.9 32.9 3,522100 1.9 עהשמי

 56.8 41.8 1.4 5,414100 3.0 ממאירות מחלות

 18.0 75.8 6.2 36,545100 20.1 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 8.5 77.9 13.6 21,066100 12.0רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 58.1 25.3 16.6 2,978100 1.6 אחר

זמני רפואיאחוז  ( נכות זמנית  

) זמניתכושר�אירגת וד   

 

 
100.0 11,642100 16.2 58.5 25.3 

 13.5 56.3 30.1 2,719100 23.4 פנימי

 17.8 60.6 21.5 325100 2.8 אורוגניטלי

 30.6 54.5 15.0 1,054100 9.1 נוירולוגי

 20.4 55.4 24.3 1,326100 11.4 לוקומוטורי

 9.8 56.7 33.5 164100 1.4 יהירא

 9.4 81.3 9.4 32100 0.3 פיגור שכלי

 6.8 57.6 35.6 59100 0.5 שמיעה

 55.4 43.6 1.0 2.252100 19.3 ממאירות מחלות

 23.1 68.7 8.2 2,144100 18.4 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 9.5 75.4 15.1 1.446100 12.4רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 18.2 65.3 16.5 121100 1.0 אחר

      
קבוע רפואיאחוז ( ות זמניתנכ  

) זמניתכושר�אי ודרגת   

 
100.0 4,395100 19.2 77.7 3.1 

 2.6 66.1 31.3 1,023100 23.3 פנימי

 6.3 66.5 27.2 206100 4.7 אורוגניטלי

 2.6 81,2 16.2 616100 14.0 נוירולוגי

 2.4 71.9 25.8 508100 11.6 לוקומוטורי

 1.5 89.7 8.9 406100 9.2 יהירא

 1.3 93.3 5.3 75100 1.7 פיגור שכלי

 0.9 88.1 11.1 352100 8.0 שמיעה

 38.8 53.1 8.2 49100 1.1 ממאירות מחלות

 4.2 87.3 8.5 550100 12.5 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 3.1 80.4 16.5 552100 12.6רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 0.0 70.7 29.3 58100 1.3 אחר
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 )המש�( 11וח ל

 

 

כ"סה כושר�דרגת אי  קבועה/ זמנית  נכות   
ליקוי עיקריהו   

 הליקוי שיעור
 כ"סה מתו�

 אחוזי�מספרי� ליקוי�
 100% 75%חלקי

קבועה נכות  100.0 165,710100 18.9 62.4 18.7 

 7.5 56.1 36.4 36,134100 21.8 פנימי

 14.5 54.6 30.9 5,170100 3.2 אורוגניטלי

 26.1 59.0 15.0 20,695100 12.5 ולוגינויר

 7.5 54.3 38.2 12,454100 7.5 לוקומוטורי

 13.8 66.8 19.4 9,452100 5.7 יהירא

 42.7 54.2 3.0 19,863100 12.0 פיגור שכלי

 5.7 59.0 35.3 3,111100 1.9 שמיעה

 58.1 40.3 1.6 3,113100 1.9 ממאירות מחלות

 17.9 76.0 6.1 33,851100 20.4 ותהפרעות פסיכוטי – נפשי
הפרעות  – נפשי

 רוטיותיפסיכונו
11.5 

19,068100 13.4 78.0 8.6 

 61.0 22.6 16.3 2,799100 1.7 אחר

 
  

 .וגיל מי� לפי כושרה�אי דרגת על העיקרי הליקוי של השפעתו את מציגי� �13ו 12 לוחות

 ליקוי ע� נכי� תרוי י�נמצא השתכרות כושר אובד� של הנמוכות ברמות כי ,להוע מהנתוני�

 בעלי בקרב ,לדוגמה( אורוגניטליתה במערכת או פנימיליקוי , בשמיעהליקוי , לוקומוטורי עיקרי

 ליקוי ע� הנכי� לכ  מס��36%הוא כ חלקי כושר�אי ע� נכי�ה שיעור לוקומוטורי ירעיק ליקוי

 ע� או שכלי פיגור ע� נכי� תרוי יש מוחלט כושר�אי בעלי בקרב זאת לעומת ).לוקומוטורי עיקרי

  .ורולוגיוינ ליקוי

 

 בהשוואה נמו� שכלי פיגור בעלות הנשי� שיעור ג�הבית  עקרות שבקרב מראה מי� לפי ניתוח

 הפחות הכושר אובד� על השפעתו וג� )בהתאמה 11% לעומת 3%( הנכי� אוכלוסיית לכלל

�אי רמות לפי שכלי פיגור בעלות הבית עקרות התפלגות :משתכרות לנשי� או לגברי� בהשוואה

 ע� שנשי� משו� כנראה, נכותה הבית עקרות כל מהתפלגות� של ניכר באופ� שונה  לאכושר

 .בית� במשק ,תחלקי לפחות ,ולתפקד משפחה בחיי להשתלב מסוגלותקל  פיגור

 



 18

 2006דצמבר , כושר�ודרגת אי  מי�,מקבלי קצבת נכות כללית לפי סוג ליקוי עקרי: 21לוח 

 כושר�ת אידרג ס� הכול
 עיקריהליקוי ה

 100% 75% חלקי אחוזי�מספרי�

 18.7 62.6 18.7 100 181,747 לוס� הכ

 13.6 54.6 31.7 100 45,289 פנימי
 14.4 55.3 30.2 100 5,702 אורוגניטלי

 25.6 59.4 15.0 100 22,365 נוירולוגי

 8.5 55.0 36.4 100 14,288 לוקומוטורי
 13.2 67.6 19.2 100 10,022 יהירא

 42.5 54.4 3.1 100 19,970 פיגור שכלי
 5.2 61.9 32.9 100 3,522 שמיעה

 18.0 75.8 6.2 100 36,545 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 8.5 77.9 13.6 100 21,066 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 58.1 25.3 16.6 100 2,975 אחר

 19.6 66.5 13.9 100 103,834 גברי� 

 12.4 59.7 27.9 100 28,140 פנימי
 19.7 63.4 17.0 100 2,631 אורוגניטלי

 27.4 61.8 10.8 100 12,693 נוירולוגי
 9.9 62.0 28.1 100 6,478 לוקומוטורי

 14.4 73.3 12.3 100 5,579 יהירא
 43.4 54.9 1.7 100 10,947 פיגור שכלי

 6.0 65.5 28.5 100 1,869 שמיעה
 20.2 78.0 1.8 100 21,806 הפרעות פסיכוטיות – שינפ

 9.6 82.7 7.6 100 12,041 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 62.1 25.6 12.2 100 1,650 אחר

 17.6 57.3 25.1 100 77,913  נשי�

 15.7 46.3 38.0 100 17,149 פנימי
 10.0 48.5 41.6 100 3,071 אורוגניטלי

 23.3 56.2 20.5 100 9,672 נוירולוגי
 7.4 49.3 43.3 100 7,810 לוקומוטורי

 11.7 60.4 27.9 100 4,443 יהירא
 41.5 53.8 4.7 100 9,023 פיגור שכלי

 4.4 57.8 37.8 100 1,653 שמיעה
 14.8 72.4 12.8 100 14,739 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 7.0 71.5 21.5 100 9,025 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 53.1 24.9 22.0 100 1,325 אחר
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 )המש�( 12לוח 

 
 כושר�ת אידרג ס� הכול

 עיקריהליקוי ה
 100% 75% חלקי אחוזי�מספרי�

 20.5 64.0 15.5 100 61,283 נשי� משתכרות :מזה

 17.7 54.8 27.6 100 12,336 פנימי
 11.1 54.9 34.0 100 2,259 אורוגניטלי

 26.7 60.5 12.8 100 7,475 נוירולוגי
 9.2 58.8 32.0 100 5,610 לוקומוטורי

 15.4 70.1 14.4 100 3,219 יהירא
 43.8 54.6 1.6 100 8,490 פיגור שכלי

 4.9 65.2 29.9 100 1,416 שמיעה
 17.3 79.2 3.4 100 11,726 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 8.0 79.0 13.0 100 7,604 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 60.5 26.4 13.1 100 1,145 אחר

 6.7 32.6 60.7 100 16,630   ת ביתועקר :מזה

 10.7 24.6 64.8 100 4,813 פנימי
 6.8 30.4 62.8 100 812 אורוגניטלי

 11.7 41.6 46.7 100 2,197 נוירולוגי
 2.8 25.0 72.3 100 2,200 לוקומוטורי

 1.8 35.0 63.2 100 1,224 יהירא
 4.5 40.9 54.6 100 533 פיגור שכלי

 1.3 13.9 84.8 100 237 שמיעה
 4.7 45.9 49.4 100 3,013 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 1.6 31.2 67.2 100 1,421 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 5.6 15.6 78.9 100 180 אחר
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 2006דצמבר  , רכוש�אידרגת ו קבוצת גיל,  ליקוי עיקרימקבלי קצבת נכות כללית לפי: 31לוח 

 /קבוצת הגיל כושר�ת אידרג ס� הכול

 100% 75% חלקי אחוזי�מספרי� עיקריהליקוי ה

 18.7 62.6 18.7 100 181,747 לוס� הכ

 13.6 54.6 31.7 100 45,289 פנימי
 14.4 55.3 30.2 100 5,702 אורוגניטלי

 25.6 59.4 15.0 100 22,365 נוירולוגי

 8.5 55.0 36.4 100 14,288 לוקומוטורי
 13.2 67.6 19.2 100 10,022 יהירא

 42.5 54.4 3.1 100 19,970 פיגור שכלי
 5.2 61.9 32.9 100 3,522 שמיעה

 18.0 75.8 6.2 100 36,545 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 8.5 77.9 13.6 100 21,066 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 58.1 25.3 16.6 100 2,975 אחר

 32.6 64.5 1002.9 2,548  19�18י בנ

     פנימי
 27.9 62.9 1009.1 197 אורוגניטלי

 8.1 78.4 10013.5 37 נוירולוגי
 48.0 49.0 1003.0 429 לוקומוטורי

 26.8 60.7 10012.5 112 יהירא
 10.6 86.4 1003.0 132 פיגור שכלי

 40.1 59.9 1000.0 840 שמיעה
 3.1 89.8 1007.0 128 כוטיותהפרעות פסי – נפשי
 31.9 66.7 1001.4 426 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 18.6 79.6 1001.8 226 אחר

 20.5 69.0 10010.5 37,047  34�20בני 

 17.7 51.9 10030.4 3,226 פנימי
 16.9 60.1 10023.0 586 אורוגניטלי

 28.6 57.4 10014.0 5,030 נוירולוגי
 11.7 56.0 10032.3 1,681 טורילוקומו

 13.3 74.3 10012.4 1,874 יהירא
 34.6 63.8 1001.6 8,995 פיגור שכלי

 3.0 73.1 10023.9 899 שמיעה
 14.6 80.7 1004.7 9,945 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 9.4 81.3 1009.3 4,624 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 5.3 67.4 10027.3 187 אחר
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  )המש� (13לוח 
 

 /קבוצת הגיל כושר�ת אידרג ס� הכול

 100% 75% חלקי אחוזי�מספרי� עיקריהליקוי ה

 18.8 61.0 10020.2 84,276 54�35בני 

 14.0 49.7 10036.2 17,893 פנימי
 14.0 52.4 10033.6 2,587 אורוגניטלי

 23.7 58.2 10018.1 9,744 נוירולוגי
 8.0 52.6 10039.4 6,883 לוקומוטורי

 13.4 64.6 10022.0 4,260 יהירא
 48.5 46.8 1004.6 8,303 פיגור שכלי

 6.9 56.1 10037.1 1,357 שמיעה
 16.6 76.4 1007.0 19,575 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 7.4 77.7 10014.9 11,779 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 67.3 18.7 10014.0 1,692 אחר

 17.0 60.1 10022.9 54,394 65�55בני 

 12.6 57.7 10029.7 22,122 פנימי
 13.9 56.6 10029.5 2,364 אורוגניטלי

 24.6 62.8 10012.6 6,771 נוירולוגי
 7.9 56.9 10035.2 5,321 לוקומוטורי

 12.8 66.6 10020.6 3,485 יהירא
 55.5 40.1 1004.4 1,795 פיגור שכלי

 5.1 56.2 10038.6 1049 שמיעה
 26.2 67.0 1006.8 6,413 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 9.9 74.7 10015.4 4,254 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 51.5 29.1 10019.4 820 אחר

 16.5 68.4 10015.0 3,482  65+בני 

 13.1 69.2 10017.7 1,851 פנימי
 23.4 64.1 10012.5 128 אורוגניטלי

 28.4 66.5 1005.1 391 נוירולוגי
 7.6 71.5 10021.0 291 לוקומוטורי

 15.1 72.0 10012.9 271 יהירא
 45.9 54.1 1000.0 37 פיגור שכלי

 6.7 64.0 10029.2 89 שמיעה
 33.9 64.0 1002.2 186 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 13.7 78.1 1008.2 183 רוטיותינויהפרעות פסיכו – נפשי
 32.7 32.7 10034.5 55 אחר
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 )�"קח (נוספת חודשית קצבה מקבלי  שלמאפייני

 

 בעלי יותרו 75% השתכרות בשיעור של כושר�איבעלי דרגת  לנכי� משולמת 2002 בנובמבר החל

 שלושה לקצבה. )�"חק להל�( "נוספת חודשית קצבה" ,ויותר 50% של בשיעור רפואית נכות

, יותרו 80%רפואית בשיעור  נכות בעליל 17%: מלאה יחיד קצבת פי על חושבי�המ ,שיעורי�

 .69% – 50% רפואית בשיעור נכות בעליל �11.5%ו 79%�70% בשיעור רפואית נכות בעליל 14%

 .ח"ש 308ל  ח"ש 208בי�  נע �"חקה גובה 2006 בשנת

 

 תרפואינכות בעלי אחוז  � כמחצית, מכלל מקבלי קצבה65% �"מקבלי הקח וויה 2006בדצמבר 

 . נכות רפואיתויותר 80% בעלימה�  �34%ו 69% עד 50%

 

 כי עולה  וממנו,הרפואי האחוז ולפי העיקרי הליקוי לפי �"קחמקבלי  התפלגות את מציג 14 לוח

 .הקצבה מקבלי מכלל 11% לעומת �"הקחמקבלי  מכלל 8% רק מהווי� שכלי פיגור בעלי נכי�

 וכ� ,יותרו 75% של כושר�אי לדרגת עי�ימג שכלי פיגור מבעלי �97% שולמדנ 10 מלוח ,זאת ע�

 בשוק להשתלב היכולת את לוא השוללת מנכי� הליקוי חומרת למרות ,פרדוקסלי באופ�

 .יחסית נמו� רפואי בשל אחוזכנראה  ,�"קח מקבלי� לא  מה�רבי� ,העבודה

 

 קרבמ 25%( פסיכוטיות מהפרעות לי�הסוב נכי� של יתר ייצוג שקיי� 14 לוח מנתוני עולה עוד

 ה� הליקוי חומרת על מצביע זה פער .)כללית נכות מקבלי קצבת מכלל 20% לעומת �"קח מקבלי

 .תפקודית מבחינה וה� רפואית מבחינה

 

 2006דצמבר , תרפואיהנכות האחוז לפי ומקבלי קצבה חודשית נוספת לפי ליקוי עיקרי : 41לוח 

 

רפואי נכות אחוז כ"סה  
  העיקריליקויה

כ "סהמ שיעורה
 מקבלי 
קצבה 

 100�80 79�70 69�50 אחוזי
 מספרי
 (%)נוספת

       

 33.8 16.0 50.1 100 118,338 100.0 כ"סה

       

 46.9 18.7 34.5 100 28,877  24.4 פנימי

 67.2 11.7 21.2 100 3,734 3.2 אורוגניטלי

 57.4 15.2 27.4 100 17,154 14.5 נוירולוגי

 31.7 16.7 51.6 100 7,843 6.6 לוקומוטורי

 76.7 11.1 12.3 100 7,758 6.6 יהירא

 19.7 21.9 58.3 100 8,992 7.6 פיגור שכלי

 34.8 32.8 32.5 100 2,252 1.9 שמיעה

 7.1 14.1 78.8 100 29,288 24.7 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 6.3 11.1 82.6 100 10,918 9.2 רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 26.8 21.6 51.6 100 1,522 1.3 אחר
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 מספר ליקויי�, כושר�אידרגת ו  הליקוי העיקרימקבלי קצבה חודשית נוספת לפי: 15לוח 

 2006דצמבר  ,קבועי�השיעור הזכאי� ו ממוצע

 

 קבועי�ה הזכאי�שיעור  ממוצע מספר ליקויי�

 הליקוי העיקרי כושר�אי דרגת כושר�אי דרגת
כ"סה

75%100%
כ"סה

75% 100% 

 88.5 91.1 2.42.52.090.6 כ"סה

    

 72.8 87.0 2.93.12.284.0 פנימי

 91.2 89.3 3.03.12.589.7 אורוגניטלי

 93.6 92.4 2.62.72.292.8 נוירולוגי

 76.2 86.0 3.13.22.684.6 לוקומוטורי

 98.4 93.3 2.82.82.694.1 יהירא

 99.9 99.3 1.92.01.799.5 פיגור שכלי

 95.8 84.5 3.23.23.385.3 שמיעה

 91.4 94.0 1.41.41.493.5 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 91.5 92.2 2.52.52.292.1 רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 88.5 83.2 1.82.61.297.5 אחר

 

  .כלל הנכי�ב העוסק המקביל לוחה לבי� זה לוח בי� ניכרי�  הבדלי�ונמצא לא

 

 ולפי המשפחתית הכנסהה מי� ומקור, לפי גיל �"קחה מציגי� את התפלגות מקבלי �17 ו16לוחות 

 .הכושר�אי דרגת

 

 לכלל בהשוואה �"קח המקבלות נשי� של למדי נמו�ה חלק� על מצביעה מי� לפי התפלגות

 בקרב בית עקרות של הנמו� משקל� בשל בעיקר ,)בהתאמה 43% לעומת 39% (הנכי� אוכלוסיית

 בעוד זו מקבלי קצבה מאוכלוסיית �5%כ מהוות �"קח מקבלותה בית עקרות :זו קצבה מקבלי

 נקבע ביתה עקרות לרובש הוא זה לממצא הסבר .�9%כ הוא הנכי� כללמ הבית עקרות שיעור

 מעקרות �61%לכ(בקצבה  התוספת בקבלת מזכה השאינ דרגה זוהיו ,חלקי כושר אובד� כאמור

 .)74% עד כושר אובד� נקבעבית 
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 2006דצמבר , גילו  מי� ומצב משפחתימקבלי קצבת נכות חודשית נוספת לפי: 61לוח 
 

כ"סה  גיל 
 מי� ומצב משפחתי

 +65 64�55 54�35 34�20 19�18 אחוזי�מספרי�

 2.2 31.1 20.145 1001.6 118,338 לוס� הכ
 0.8 19.7 31.245.2 1003.1 62,438 לא נשוי

 3.8 43.8 7.644.8 1000.0 55,900 נשוי
      

 3.7 33.7 19.841.2 1001.6 71,564 גברי�
 1.4 18.5 34.242.4 1003.5 33,748 לא נשוי

 5.7 47.3 6.940.1 1000.0 37,816 נשוי

      
 0.0 27.1 20.550.8 1001.6 46,774 נשי�

 0.0 21.2 27.748.5 1002.6 28,690 אהלא נשו
 0.0 36.4 9.254.4 1000.0 18,084 אהנשו

      
 0.0 26.0 22.349.9 1001.8 40,308שה משתכרתיא: מזה

 0.0 21.0 28.148.3 1002.6 28,690 ואהלא נש 
 0.0 33.6 9.656.8 1000.0 11,618 ואהנש 
 0.0 34.1 9.356.5 1000.0 6,466 עקרת בית 

 
 משפחתית מעלה תמונה דומה מאוד לזאת של כלל אוכלוסייתההכנסה היתוח נתוני� על מקור נ

 .הנכי�
 

 ,לפי מקור הכנסה משפחתיתו מצב משפחתי, לפי מי� מקבלי קצבה חודשית נוספת: 17לוח 
 2006דצמבר 

 

הקצבה על נוס� משפחתית הכנסה מקור כ"סה   

 משפחתי ומצב מי�

אחוזי
 מספרי

אי� 
 הכנסה
 נוספת

הכנסה 
מעבודה 

של 
 הנכה

הכנסה 
לא ש

מעבודה 
של 
 *הנכה

הכנסה 
+ מעבודה 

אחרת של 
 *הנכה

הכנסה 
של ב� 
הזוג 
 *בלבד

הכנסה 
שני של 

בני 
 *הזוג

5.1 11.3 5.60.4 10071.36.2 118,338 לוס� הכ
0.0 0.2 3.60.3 10088.37.5 62,438 לא נשוי

10.8 23.8 7.80.5 10052.44.8 55,900 נשוי
    

5.8 10.5 6.90.4 10070.26.1 71,564 גברי�
0.1 0.2 3.80.3 10088.27.3 33,748 לא נשוי

10.9 19.7 9.70.6 10054.25.0 37,816 נשוי
    

4.1 12.6 3.50.3 10073.16.4 46,774 נשי�
0.0 0.1 3.40.3 10088.47.7 28,690 אהלא נשו

10.5 32.5 3.70.2 10048.74.3 18,084 הנשוא

    
4.6 10.3 4.00.3 10073.67.3 40,308 שה משתכרתיא :מזה 

0.0 0.1 3.50.3 10088.37.8 28,690 אהלא נשו 
14.8 33.4 5.10.3 10040.56.0 11,618 אהנשו 
1.3 30.8 0.70.0 10066.40.7 6,466 עקרת בית 

חלק מהכנסות הגבוהות לא הובאו בחשבו� כיוו� שהמבוטח הצהיר : שדיווח המבוטח ההכנסה כו�על פי ס *
  .שהכנסתו אינה מזכה בתוספת ולא פירט את הסכו� ההכנסה
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 �60% ל�40%מהרפואי  ס�ה העלאת של השלכותה

 

 תהרפואי הנכות ס� כי נקבע ,2004 לשנת הכלכלית המדיניות חוק במסגרת, 2004 בינואר  החל

  לעקרות.40% של רפואי ס� עבנק ,תרפואי נכות �25%ל מגיעאחד  שליקוי מקרי�ב .60% יהיה

 במספר דתהמתמ יההעלי את לבלו� היתהי החוק כוונת ).50%( שהיה כפי נותר הרפואי הס� בית

 .כללית נכות קצבת בעבור התשלומי� היק� את  לצמצ�כדי קצבה מקבלי

 

 ליקויי� מספר כגו� נבחרי� אפיוני� ועל המקבלי� היק� על שינויה השלכות את ננתח זה בפרק

בי�  :אוכלוסיות שתי בי� השוואה נעשתה .הכושר אי ודרגת רפואי אחוז ,העיקרי הליקוי ,ממוצע

 תביעה שהגישו מקבלי� ,הס� העלאת לפני כלומר ,2003�2001 בשני� תביעה שהגישו מקבלי�

 את לאפיי� עלולותה חריגות מגמות לנטרל כדי �שני  שלוששל טווח נלקח .2006�2004 בשני�

  .החוק לביצוע הראשוני� החודשי�

 

 ניכרת ירידה חלהש כ� על מצביע ,שנה לפי אישורי� ומספר תביעות היק� את המציג ,1לוח 

 זו מגמה .2004 בשנת �40% ל2003 בשנת �43%מ :2004 לשנת 2003 שנת בי� אישורי�ה בשיעור

 �39%הוא כ 2004�2006 בשני� הממוצע האישורי� שיעורש כ� ,�2006ג� ב �2005ב ג� הנמשכ

 .2003�2001 י�שנב �44%לכ בהשוואה

 

 נכות קצבת קבליומ 2003�2001 י�בשנ תביעה שהגישו נכות מקבלי קצבת את  מציג18לוח 

 ,צפויכ להו עמ� הלוח .העיקרי הליקוי ולפי רפואי אחוז לפי 2006�2004 בשני� תביעות שהגישו

  למקבלי��47%ירד מ מקבלי קצבה מכלל 59%�40% נכות אחוז ע� נכות קצבת מקבלי יעורשש

 מקבלי התפלגות .�2006�2004ב תביעה שהגישו למקבלי� �44% ל�2003�2001שהגישו תביעה ב

 השתנתה לא כמעטרפואי  אחוז ולפי העיקרי הליקוי לפי 2006�2004בשני�  תביעה שהגישו קצבה

 בעלי מקבלי�ה ששיעור לציי� אפשר .2003�2001 בשני� תביעות גישולמקבלי� שה בהשוואה

 בשני� תביעה  שהגישומי בקרב ירד ואורוגניטלי פנימי ליקוי בעלי מתו� 59% רפואי עד אחוז

 59% עד רפואי  אחוזבעלי קצבה מקבלי שבקרב זאת אומרת. השנייה הקבוצה  לעומת2006�2004

 העיקרי בליקוי רפואית נכות 25% כי לא השיגו ונדח טליאורוגני או פנימי ליקוי בעלימ חלק

 קבלי�מ בקרב הפוכה מגמהב להבחי� אפשר. לקצבה הזכאות בתהלי� את השתתפות� המאפשר

 בקרב יותר גבוההשיעור  :שכלי ופיגור רולוגיינו ליקוי בעלי מתו� 59% רפואי עד אחוז בעלי

  .לכ� קוד� תביעה שויג שהבקרב מי מאשר 2006–2004 בשני� תביעה מגישי
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 עיקריהליקוי ה ות רפואילנכותמקבלי קצבת נכות כללית לפי מועד הגשת התביעה : 18לוח 
 2006 דצמבר ,ואחוז נכות רפואי

 
 כ"סה

 
 תרפואי  נכותאחוז

עיקריהליקוי ה  

 100�80 79�60 59�40 אחוזי� מספרי�

    �2003�2001ב שהגישו תביעה מקבלי�

 23.3 29.5 10047.2 32,652 כ"סה

 31.0 35.4 10033.6 10,039 פנימי

 46.0 27.2 10026.8 1,105 אורוגניטלי

 41.8 35.0 10023.2 4,097 נוירולוגי

 13.8 31.2 10055.0 2,726 לוקומוטורי

 62.4 23.9 10013.6 1,664 יהירא

 15.9 43.8 10040.3 2,303 פיגור שכלי

 20.6 58.8 10020.6 578 שמיעה

 3.8 16.2 10080.0 5,699 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 3.3 17.8 10078.9 4,232 רוטיותיהפרעות פסיכונו – נפשי

 15.4 35.6 10049.0 209 אחר

      

    �2006�2004ב שהגישו תביעה מקבלי�

 29.4 27.0 10043.6 30,365 כ"סה

 44.0 28.5 10027.5 10,572 פנימי

 54.8 25.3 10019.9 975 אורוגניטלי

 41.7 32.8 10025.4 3,745 נוירולוגי

 17.5 31.1 10051.4 2,422 לוקומוטורי

 62.7 22.4 10014.9 1,289 ראיה

 15.1 44.0 10040.9 2,106 פיגור שכלי

 22.5 58.8 10018.7 519 שמיעה

 6.1 14.8 10079.1 5,052 הפרעות פסיכוטיות – נפשי

 3.8 18.0 10078.2 3,417 ורוטיותיכונהפרעות פסי – נפשי

 28.7 31.3 10039.9 268 אחר

 

 הגשת ושנת רפואי אחוז ,עיקרי ליקוי לפי למקבל ממוצעה י�יקוילה מספר את  המציג,19 לוח

 בשני� תביעה שהגישו למקבלי� �2.5מ ירד למקבל ממוצעה י�יליקוה שמספר מראה ,התביעה

 .2006�2004 בשני� תביעה שהגישו למקבלי� �2.3ל 2003�2001

 

 מאפיינת ממוצעה י�יליקוה במספר שירידה מראה רפואי ואחוז עיקרי ליקוי לפי התפלגות

�100% רפואי אחוז ע� פנימי ליקוי עליבו 59% עד רפואי אחוז ע� אורוגניטלי ליקוי בעלי בעיקר

 .הרפואי הס� תהעלאמ במיוחד שנפגעה קבוצה ה� אורוגניטלי ליקוי מכא� שבעלי .80%
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 הנכותעיקרי ואחוז הליקוי ה לפי,  לפי מועד הגשת התביעהמספר ליקויי� ממוצע: 19לוח 
 2006דצמבר , תרפואיה

 
 אחוז נכות רפואית

 כ"סה הליקוי העיקרי
59�40 79�60 100�80 

 �2003�2001ב שהגישו תביעה מקבלי�
   

 2.5 3.1 2.52.1 כ"סה
 3.0 3.4 3.02.6 פנימי

 2.7 3.8 3.33.8 יטליאורוגנ
 2.3 3.1 2.72.7 נוירולוגי

 2.9 3.7 3.22.9 לוקומוטורי
 2.8 3.6 3.03.3 יהירא

 2.1 1.6 1.71.6 פיגור שכלי
 3.9 3.2 3.43.5 שמיעה

 1.8 2.4 1.41.2 הפרעות פסיכוטיות – נפשי
 2.8 3.4 2.21.9 נורוטיותיהפרעות פסיכו – נפשי
 3.8 3.8 3.53.1 אחר

 �2006�2004 בשהגישו תביעה מקבלי�
   

 2.2 3.0 2.31.8 כ"סה
 2.2 3.2 2.52.3 פנימי

 2.4 3.4 2.83.1 אורוגניטלי
 2.1 3.1 2.52.4 נוירולוגי

 2.3 3.6 2.82.5 לוקומוטורי
 2.7 3.7 3.03.2 יהירא

 2.3 1.7 1.71.6 פיגור שכלי
 3.7 3.0 3.23.2 שמיעה

 1.5 2.2 1.31.2 פסיכוטיותהפרעות  – נפשי
 2.5 3.4 2.11.8 נורוטיותיהפרעות פסיכו – נפשי
 1.6 3.1 2.01.3 אחר

 

 

 

 הגשת מועדו כושר�אי דרגת, אחוז רפואי לפי הקצבה מקבלי התפלגות את  המציג,20 לוח

 תביעה שהגישו מקבלי�ה אצל יותר גבוהה הממוצעת כושרה�אי דרגת כי אותנו מלמד ,התביעה

�אי דרגת בעלי שיעור בשל בעיקר  זאת,השנייה מקבלי�ה לקבוצת בהשוואה 2006�2004 ני�בש

 לפי המקבלי� התפלגות ,זאתלעומת . 80% מעל רפואי אחוז ע� מקבלי� בקרב יותר גבוה כושר

 שיעור ,59% עד  שלרפואי אחוז בעלי שבקרב כ� על מצביעה רפואיה אחוזהו הכושר�אי דרגת

 בהשוואה 2006�2004 בשני� תביעה שהגישו מי בקרב במיוחד גבוה 75% של כושר�אי דרגת בעלי

 .השנייה לקבוצה
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  ודרגתת רפואי נכותאחוז, התפלגות מקבלי קצבת נכות כללית לפי מועד הגשת התביעה: 20לוח 
 2006דצמבר , כושר�אי

 

 ס� הכול
נכות אחוז  כושר�אי דרגת

 תרפואי

שיעור 
 קבוצת

 אחוז רפואי
כ"מתו� סה

אחוזי�מספרי�
 100% 75% חלקי

כושר�אידרגת   
 ממוצעת 

 �2003�2001ב שהגישו תביעה מקבלי�
    

 15.876.0 61.1 23.0 32,652100 100.0 כ"סה

59�40 47.2 15,399100 30.1 63.7 6.372.7 

79�60 29.5 9,635100 24.4 62.1 13.575.3 

100�80 23.3 7,618100 7.1 54.9 38.083.7 

     �2006�2004ב שהגישו תביעה מקבלי�

 20.077.4 59.4 20.7 30,365100 100.0 כ"סה

59�40 43.6 13,224100 27.5 65.9 6.673.1 

79�60 27.0 8,212100 25.1 60.1 14.875.5 

100�80 29.4 8,929100 6.5 49.1 44.485.3 
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Abstract 

 
 
This publication presents data on persons with disabilities who received a general 

disability pension from the National Insurance Institute of Israel (NII) in 2006, as 

compared with previous years. Information is provided on their demographic 

characteristics, disability traits and income sources. Separate chapters are devoted to 

persons receiving the additional monthly pension and to the implications of the 

recent legislation raising the medical threshold from 40% to 60%. 

 

In December 2006, 181,747 persons received a general disability pension from the 

NII, about 65% of whom received an additional monthly pension. For about 63% of 

the general disability pension recipients, a 75% incapacity degree was determined; 

that is, their residual capacity to earn a living was 25%.  

 

A temporary disability degree was determined for only 9% of the recipients, a large 

share of these being ill with a malignant disease.  

 

The average age of recipients is 47, and the average number of years that they have 

been receiving pension is 11.  

 

The general disability pension is the sole source of income for about 71% of pension 

recipients, and another 12% have, as an additional income source, the income of 

their spouses. About 9.7% of pension recipients have an earned income, while for 

the vast majority (96%), their income is under the minimum wage (NIS 3,501).  

 


