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 פתח דבר 
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 מבוא 

 

מבטיח אמצעי מחיה לתושבי ישראל שאינ� מסוגלי� על ענפיו השוני� ביטוח לאומי המוסד ל

אלמני� /אנשי� ע� נכויות ואלמנות .כספיות גמלאותתשלו� בעיקר על ידי , להתפרנס למחיית�

 לשלב� בעבודהשנועד  שיקו� מקצועיל כלומר, סיוע בעי�לג� נוס� על גמלאות בכס� זכאי� 

עובדי� סוציאליי� ע� מומחיות בשיקו�  השיקו� המקצועי נית� על ידי .או מחדשלראשונה 

 . ובתחומי התערבות נוספי�

 

מלווה במחקר שנועד לתעד את הפעילות , ככל התחומי� בביטוח לאומי, תחו� השיקו�

במסגרת סדרת הסקרי� התקופתיי� שיצאו עד שנער�  ,הנוכחיכ� הסקר . והמתבצעת במסגרת

  וכ�בעבודה �להשתלבות התורמי� שיקו�מקבלי � של מאפייניהבח� את י ,השיקו�כה בתחו� 

 הקצבה שחלה בשיעור מקבלי ההפחתהלגבי נכי� כלליי�  תבח�בנוס�  .מ�עלות שיקובח� את י

 . כמוגדר להל�לשיקו� פנייה בלה שהיו זכאי� מיקרב ב

 

  מושגי�הגדרת

 

 אלמני�/ואלמנותמוגבלויות אנשי� ע� הכשיר ולתהלי� טיפולי שנועד לכוו�  – ו� מקצועישיק

המפצי� על  כשרי� חדשי�מיומנויות ושל  תו� פיתוח , בעבודה המתאימה לה�כדי שיקלטו

 כולל ג� שיקו� מקצועי .שחסרי� אות� מי או פיתוח� בקרב �אובד� או על פגיעה ביכולת תפקוד

 ). להל� הגדרותיה�(' י עזר וכושיעור, תוכניות שיקו� כשכר דירהלמימו� של הוצאות הקשורות 

 

 כוללי� לרוב בעי�כאמור  ניתני�ה –  ופיתוח קריירה תעסוקתיתשיקו� מקצועיל �שירותי

בגרות וחיזוק /השלמת השכלה ;בחירת מקצוע מתאי� ;אבחו� והכוונה מקצועית שירותי

והה ועל במוסדות להשכלה גב לימודי�; הכשרה מקצועית; מיומנויות למידה וכישורי� אישיי�

  . בשוק הפתוחעבודהבסיוע לשילוב  וכ� במקו� העבודההכשרה או תיכונית 

 
אנשי� ע� נכויות שנפגעו  ,על פי חוק ביטוח לאומי והוראות השיקו� –  לשיקו� מקצועי�זכאי

זכאי�  אלמני�/אלמנותכ� ו") נכה כללי("בעבודה או בפעולות איבה או שנפגעו בנסיבות אחרות 

  .)משרד הבטחו�המטופלי� על ידי  ואלמנות �נכי למעט( לשירותי שיקו�

 

ליקוי בעל  הואא� הזכאי לשיקו� נכה כללי כ מגדיר אד� 1974 ביטוח נכות משנת – נכה כללי

כמו כ�  . נכות רפואית20%נקבעו לו לפחות : מתקיימי� בו התנאי� האלהו, שכלי או נפשי, גופני

הוא זקוק להכשרה  וודמת או בעבודה מתאימה אחרתמסוגל לעסוק בעבודתו הק הוא אינונקבע ש

מקצועית ולשירותי שיקו� נוספי� שיאפשרו לו לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה מתאימה 

   .פי הערכת עובד שיקו� לעאחרת 

 

 )'גיל וכו, תושבות( מותנית בתנאי� מקדמיי�ת הזכאו. לקצבת נכות כלליתזכאי  כללי הנכ

 25%המקנה לו לפחות , ליקוי אחד ובמקרה של לפחות 60%שיעור של  בבקביעת נכות רפואיתו
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כמו כ� על פי נכות תיפקודית . 40%נכות רפואית הזכאות מותנית בקביעת נכות כללית בשיעור של 

 .  לפחות50%בשיעור של 

 

 :של רופא ועובד שיקו� כדלקמ� תו� התבססות על חוות דעת הזכאות פקיד תביעות קובע את

   .לקצבת נכות  ולכ� אינו זכאיבעל כושר השתכרותהתובע . 1

 .שנקבעה לו התובע זכאי לקצבה חודשית חלקית בהתא� לחלקיות הדרגה. 2

 .זכאי לקצבה מלאה כאשר נקבע שהוא איבד לחלוטי� את כושרו להשתכרהתובע . 3

  רותאובד� זמני של כושר השתכ. לצמיתות או באופ� זמני נקבעת אובד� כושר השתכרות דרגת

 .ובי�טה�  להחלי� ולהשתק�  התובערופא ועובד שיקו� סיכויילהערכת נקבע כאשר 

 

 מחלת מקצועחלה באו ,  לרבות בדר� אליה וממנה,תו� כדי עבודהמי שנפגע  – נפגע עבודה

זכאי  )1954משנת (חוק הביטוח הלאומי על פי נפגע עבודה . בתקנות נפגעי עבודההמוגדרת 

עקב הפגיעה הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו  ; נכות10%בעו לו לפחות א� נקלשיקו� מקצועי 

 . זקוק ומתאי� לשיקו� מקצועי הוא ;הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת

 

נפגע שכמי הזכאי לשיקו� נפגע איבה מגדיר  1970שנת מנפגעי איבה התגמולי� לחוק  – נפגע איבה

מי שנפגע מכוחות בלתי סדירי� של מדינה  ;ה מידי כוחות צבאיי� או צבאיי� למחצאיבהבפעולת 

זכאי לשיקו� מקצועי עוד  ;לפחות �20%נכותו הרפואית מגיעה ל ודרגת או ארגו� העויני� לישראל

 .� או אח שכולהתאלמ, ית� עקב פעולות איבהימי שהת

 

להכשרה זכאי�  קצבת שאירי� או תלויי� �מקבליה אלמנה/ אלמ�1968 משנת – האלמנ/אלמ�

ה� אינ� מתפרנסי� ; ה� חסרי מקצוע: התנאי� האלהמאחד לפחות ית א� מתקיי� בה� מקצוע

 ה� עובד שיקו� להערכת ;ה� זקוקי� להסבה מקצועית עקב התאלמנות�; כדי מחיית�

 .על פי חוק אחרלה זכאי� אינ� ובתנאי שלהכשרה מקצועית מתאימי� 

 

ובד ע לפיוש, יחודייעודי ויעל פי עיקרו� י מתנהל בביטוח לאומי טיפול שיקומי – יעדי�טיפול לפי 

, יועל פי בחירות ,ותא� לצרכיעבור הפונה לשיקו� בהבקובע מטרות ויעדי� מוגדרי� שיקו� 

 או בתחילת תהלי� השיקו� מוגדרי� יעדי�המטרות וה . של המשתק�יו והעדפותיונטיות

 . וה� ברי שינויומהלכב

  

של שילוב . ביטוח לאומיבהשיקו�  העיקריי� של מיעדיוהוא  – שוק העבודה הפתוחבשילוב 

 ההולמת את יכולת� התיפקודית והמקצועיתבעבודה  אלמני�/אלמנותשל ואנשי� ע� נכויות 

 י�מתבצעוההכשרה המקצועית כנה לעבודה הה.  מקובל בהערכת תהלי� שיקו�נחשב לקריטריו�

  .)יכולותיו ותיפקודו, בהתא� לצרכיו של האד� (במסגרת נורמטיבית או במסגרת בידולית

 

 תוכניות להכשרה ,להשלמת השכלה ובגרותתוכניות  – תוכניות שיקו� במסגרת נורמטיבית

לימודי� של מסגרת או לקהל הרחב  פתוחבשוק ההמתקיימי� קורסי� מקצועית באמצעות 

מרבית מקבלי יש לציי� ש). אוניברסיטאות ומכללות(או על תיכונית במוסדות להשכלה גבוהה 

  .אלהשירותי השיקו� המקצועי משתתפי� בתוכניות במסגרות 
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השלמת השכלה או קורס הכשרה מקצועית , אבחו� כוללות – תוכניות שיקו� במסגרת בידולית

מסגרת זו מספקת בנוס� להכשרה ג� . המתקיימי� במסגרת שמיועדת לקליטת אנשי� ע� נכויות

 .העשרה וחיפוש עבודה, שירותי יעו� ותמיכה

   

 נלוות לתוכניות שיקו�  וצאותה

 

הוצאות הנלוות  או יותר מהתאלמני� זכאי� למימו� אח/חלק מהאנשי� ע� הנכויות ואלמנות

 .על פי המפורט בתקנות ובהוראות השיקו� המקצועי ,לתוכניות שיקו�

 

כניות ומהת במהל� השתתפותו באחת קיו�הוצאות אד� ע� נכות זכאי למימו�  – דמי שיקו�

. בה הוא עובר אבחו�שבתקופה  או/ו )בשבוע  שעות20 למי שלומדי� לפחות( קצועיתלהכשרה מ

ובה בג זכאי לדמי שיקו� , קצבה מקבל כללואינש או, שאינה מלאההמקבל קצבת נכות  כללי נכה

 .המשפחהפי גודל ועל  100%הקצבה המשולמת לבעל דרגת נכות של 

 

 תבתקופ תנאי� מסוימי� לדמי מחיהבה זכאי�  קצבי�נה המקבלאלמ/� אלמ– דמי מחיה

 גודלבהתא� לו  הכללית דמי המחיה ה� בגובה קצבת הנכות.בהכשרה מקצועית� שתתפותה

 . המשפחה

 

בהתא� לנדרש על ידי מקו� ההכשרה או זכאי למימו� שכר לימוד  אד� ע� מוגבלות – שכר לימוד

 .הלימודי�מקו� 

 

שיקו� ת ותוכנימצא ב הנמוגבלותלאד� ע�  י�ממומנ –הנגשת תוכנית השיקו� ושירותי תמיכה 

 לאד� הקראהשירותי לדוגמא , ומטרת� לסיי� את התוכנית תו� קבלת התאמות המתייחסות לו

  .ע� לקות ראייה

 

ובגי� נכותו והתוכנית הנמצא בתוכנית שיקו�  ע� מוגבלות אד� ממומני� ל– מכשירי� וספרי�

או למכשיר ) 'דיו וכו ,כספרי�(לציוד עזר מתכלה , דהעד לשילובו בעבו ,זקוקהוא .  נמצא הואבה

 ).'מחשב וכו, FMכמכשיר (שחיוני להשלמת התוכנית 

 

 30  נמצא במרחקתומקו� הכשר: אלההשמתקיי� בו אחד מהתנאי�  מיל ממומ� –שכר דירה 

מקו� ; ) ולא לפי המגורי� בפועלמשרד הפני�לפי הרישו� ב(ממקו� מגוריו הקבוע מ לפחות "ק

 .הכשרההא� אי� תחבורה ציבורית למקו� , מ" ק�30 נמצא במרחק של פחות מ כשרההה

 

ר וזאת כאשר הוא נאל� "תא� להוראות התקשיבה אד� ע� מוגבלות לותניתנ – ל"הוצאות אש

 . ההכשרהמתקיימת תכנית  מהמקו� בושונהשהות במקו� בעת השתתפותו בתכנית השיקו� ל
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על פי , רכבשאי� בבעלותו אד� ע� מוגבלות ממומני� ל – )כולל נסיעות מיוחדות( דמי נסיעה

ממקו� הכשרה אחד ,  נסיעה ממקו� מגוריו למקו� ההכשרה וחזרהבפועל בגי�שיש לו ההוצאות 

  . ציבוריתבהתא� לתעריפי� המקובלי� בתחבורה, למשנהו

 

 גדרת האוכלוסייהמקור הנתוני� וה

 

 עובדי  אליו מקלידי�השיקו�אג� בחשב ממוהמידע המאגר על  ותבססההנתוני� לפרסו� 

הנתוני� הללו  . השיקו� בה הוא משתת� ופרטי תוכניתהשיקו� בסניפי� את נתוני הפונה

 מינהל כ� את ו,את אג� השיקו� למטרת מעקב וניהול שוט� של תהלי� השיקו�בעיקר משמשי� 

אודות תהלי� נתוני� כלולי� המידע במאגר  .ה� מידע סטטיסטיהמפיק מהמחקר והתכנו� 

לשיקו� הפוני�  תתעסוקפרטי� על   וכמו כ�מאפייני נכות, דמוגרפיי�תוני� נ , ותוצאותיוהטיפול

 .פנו לשיקו�  בטר�והשכלת�

 

להל�  (יטיפול שיקומהפסיקו / הנכי� הכלליי� ונפגעי עבודה שסיימועלהמידע  מאגרנתוני מ

 8,844(נכי� כלליי�  היו �רובשה עול) דונההתקופה הנלהל�  (2006�2005בשני� ) המשתקמי�

2004�2002בדומה לשני� ,  נפגעי עבודההיו)  איש2,276(ומיעוט� ) איש
1

 ). להל� התקופה הקודמת (

 

הגישו תביעה  ממי שרבעכבתקופה הנוכחית היוו  טיפול שיקומי הפסיקו/סיימוהכלליי� ש נכי�ה

או בעלי   נכות%20�%40  בעליהיינוד, �שחלק יצוי�). 1  לוחורא(קצבת נכות בתקופה המקבילה ל

ראו לעיל  (כאי� בכל זאת לשיקו� מקצועיז ויותר ושלא איבדו את כושר� להשתכר  נכות%40

  .)זכאות לקצבת נכותת ההגדר

                                                           

, נהל המחקר והתכנו�ימ, 202' מססקר . ל, ענבר, )2006( "2004�2002 טיפול שיקומי במסגרת אג� שיקו�": מקור. 1
 .אומילהמוסד לביטוח 
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      2005�2006, סני� לפי טיפול שיקומיהפסיקו /ונכי� כלליי� שסיימו קצבת נכות תובעי: 1 חול 
 )ואחוזי� מספרי�(    

  

 מקבלי אחוז
טיפול שיקומי

 

כלליי� הנכי� ה מספר
 הפסיקו/וימיסש

 ²טיפול שיקומי

כלליי� הנכי� המספר 
¹שתבעו קצבת נכות

 סני� 

    

 ס� הכול 32,925 8,844 27.0

 ירושלי� 3,277 667 20.3

 ³ יפו�א"ת 3,734 981 31.5

 חיפה 1,626 374 23.0

 אשדוד 1,105 190 17.2

 אשקלו� 932 231 24.5

 באר שבע 2,846 617 21.2

 חדרה 1,485 339 22.8

 טבריה   1,085 220 20.3

 כפר סבא 1,589 793 49.9

 כרמיאל 612 138 22.5

 עכו�נהריה 1,245 242 19.4

                           נצרת  1,857 518 27.9

 נתניה 1,134 363 32.0

 עפולה 834 187 22.4

 פתח תקווה 1,862 528 28.4

 קריות 1,158 389 33.6

 ראשו� לציו� 1,100 254 23.0

 רחובות 1,828 455 24.9

 רמלה 1,696 607 31.3

 רמת ג� 1,389 530 38.2

 .)בזמ� הגשת התביעה(קיבלו קצבה  אשל מוגבלויותאנשי� ע�  תביעות של ,דהיינו ¹
 .שאושרה לה� תביעה לקצבת נכות הנכי� הכלליי� באות�שלא בהכרח מדובר  יצוי� ²
 . כולל חולו�³
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 בעבודה  המשתקמי� שהשתלבויפיוניא

 

ראו לוח  (הטיפול השיקומיהפסקת /סיו�בהשתלבו בעבודה )  איש3,583שה� (מהמשתקמי�  33%

 בסיכויי� כצפויבראש וראשונה ו נראה שהאבטלה המתמשכת פגעה .ה הקודמתפחות מבתקופ) 2

. לראשונה במעגל העבודהשל אלה שהשתלבו בסיכוייה� בייחוד ,  לעבודמוגבלויותע� של אנשי� 

הרקע התעסוקתי שלה� ותוכניות השיקו� , מאפייני הנכות, להל� ינותחו מאפיניה� הדמוגרפיי�

  .השתתפוה� בה� 

 

  דמוגרפיי� מאפייני�

 

מסביר את הפער ההול� ומצטמצ� בי� שיעור , בעבודההמשתלבות הנשי� הגידול בשיעור  מש�ה

חלק� הגדול של הגברי�  .)ש� ורא (מוגבלויותהעובדי� לבי� שיעור העובדות בקרב אנשי� ע� 

  .רק מחדד ממצא זה ) כשני שלישי�(בקרב המשתקמי� 

 

 , מחד מכ�היה גבוה יותר מאשר בי� הצעירי�) 45�26 ( שיעור העובדי� בגילאי עבודה,כצפוי

העבודה ואילו מעגל טר� נכנסו למטבע הדברי� צעירי� .  המבוגרי� ביותר מאיד��ומאשר בי

 –ל אחת מקבוצות הגיל היה דומה למדי בכמשתקמי�  שיעור ה.כבר פרשו ממנוהמבוגרי� ביותר 

  .)רבקבוצת הגיל המבוגרת ביותהקט� חלק� למעט ( כרבע

 

 ).בהתאמה, 34% לעומת 32%(שיעור העובדי� בי� הרווקי� היה דומה לזה שבקרב הנשואי� 

שיעור העובדי� היה קט� ") אחר" 2ראו בלוח ( האלמני� והפרודי� ,הגרושי�לעומת זאת מבי� 

 . דאי מהרווקי�ווובי� אבוגרי� יותר מהנשומהללו . במעט

 

יתה היבעת שפנו לשיקו� משתקמי� לשהייתה ה להשכל שנבחנו מבי� המאפייני� הדמוגרפיי�

 נית� האמורלוח הנתוני מ .בסיו� הטיפול השיקומי לעבוד �הסיכוילהתרומה הגדולה ביותר 

 בהשוואה לבעלי  כפול וא�,היה גבוה יותרבקרב בעלי השכלה גבוהה שיעור העובדי�  ללמוד כי

א� כ� או הכשרה מקצועית יש /והשכלה בעלי ל .)בהתאמה, 21% לעומת 43%( השכלה יסודית

של חלק� ודגש ש י.אפשרויות רבות יותר להשתלב בעיסוקי� הדורשי� מיומנויות מקצועיות

 .  קט�יה ההמשתקמי� בעלי השכלה אקדמאית
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  )אחוזי�( 2005�2006 ,יני� דמוגרפיי�ימאפ ולפי השתלבות בעבודההמשתקמי� לפי  :2 לוח
 

 בעבודההשתלבות 
 � הכולס מאפיי�

 לא ידוע לא עובד עובד

     :� הכולס

 2,806 4,639 3,583 ¹ 11,120 מספרי�

 25.4 42.1 32.5 100.0 אחוזי�
     :מי�

 27.0 39.0 33.1 63.4 גברי�

 22.8 45.8 31.4 36.6 שי�נ
     :  גיל

25�18 25.0 31.7 45.2 23.1 

35�26 23.7 36.3 38.0 25.7 

45�36 23.1 33.8 40.0 26.2 

60�46 25.8 29.5 43.9 26.6 

61+ 2.4 23.0 48.3 28.7 
     :מצבמשפחתי

 23.9 43.8 32.3 40.6           רווק

 26.3 39.9 33.9 46.2 נשוי

 27.8 43.9 28.3 13.2 אחר  
     :שכלהה

 26.6 54.4 19.0 1.0 ללא

 30.5 48.1 21.3 10.2 יסודית

 26.1 46.2 27.7 12.8 תמיוחד

 25.0 40.1 34.9 56.7 תיכונית

 27.7 36.1 37.2 8.9  ² יכונית תעל

 24.3 33.2 42.5 8.2 תיאקדמא

 21.1 39.4 39.4 2.3  ת  אחר
 .משתקמי� 92 מידע על �אי ¹    
 .לא אקדמאית ²    

 

 ני נכות ימאפי

 

ואי�  ,)3ח ראו לו() 30% לעומת 42%(נפגעי עבודה השתלבו בעבודה יותר מאשר נכי� כלליי� 

 שהשתלבות� בנוס� יודגש .באי� מעול� העבודהת� גדרמעצ� האלה הראשוני� . תימה בכ�

ראו (, לפחות בשלב זה, עובדי�נכי� כלליי�  לעומת זאת .זכאי�לה ה�  קצבהלא פוגעת בבעבודה 

 כאשר רמת השתכרות� שה� זכאי� לקצבה חלקיתלקצבה או  לא זכאי� )16הערה בנידו� עמוד 

עוד יצוי� . נפגעי העבודה ה� גברי� שכ� חלק� בכוח העבודה גדול מזה של הנשי�רוב� של . נמוכה

  .לסיכוני� ולפגיעות בעבודה יותר מנשי� חושפי� אות� עיסוקיה�רבי� מש

 

בשמיעה עבדו  או וכ� מי שלקו בראייה לב ולח� ד�מחלות  ,בולט מאוד כי מי שלקו במחלות כגו�

וא� יותר ממי שלקו בשכל� או  )30% לעומת 38%( י�לקו בשיתוקבשיעור גבוה יותר ממי ש

בדומה לחלק� ( מהווי� כשליש מאוכלוסיית המשתקמי�האחרוני� אלה . )3 לוחראו  (בנפש�

 שנפגעו בשכל� מטופלי�  המוגבלויותרוב האנשי� ע� .) מקבלי קצבת נכותהנכי� הכלליי�בכלל 
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במי רק י� מטפלביטוח לאומי השיקו� ב עובדי .במשרד הרווחהששירות למפגר די הבי

ידי גורמי� בנכי� כלליי� טופלו שיצוי�   ככלל.פתוח לתעסוקה בשוק התאימי�מ כת� ה�ערלהש

 ר� כללשכ� ה� נושאי� עמ� בד, נפגעי עבודהבקהילה בטר� פנו לביטוח לאומי יותר מאשר 

. ר גבוה יותר מהאחרי� עבדו בשיעות�מלידנפגעו ש  משתקמי�.ממושכת יותר"  נכותתהיסטורי"

 .שלקו בעיוורו� או בחרשות בעיקר מי ימ�נמנו ע

 

 �נתוניה .נקבעי� לוש  וחומרתו מתבטאי� באחוזי הנכותמוגבלותממנו סובל אד� ע� שהליקוי 

  .נמוכי�  נכותאחוזי בקרב בעליגבוה יותר  מלמדי� על שיעור עובדי�

 

 

 )אחוזי� (5200�6200 ,נכות ייניהמשתקמי� לפי השתלבות בעבודה ולפי מאפ: 3 וחל
 

 השתלבות בעבודה
 � הכולס מאפיי�

 לא ידוע לא עובד עובד

     :ס� הכול

 2,806 4,639 3,583 ¹ 11,120 מספרי�   

 25.4 42.1 32.5 100.0 אחוזי�

     :ענ�

 24.8 45.0 30.2 79.7 נכי� כלליי�

 27.9 30.5 41.5 20.3 נפגעי עבודה

     :ליקוי

 19.7 30.5 49.8 3.8 לא ליקויל

 21.8 48.4 29.8 35.5 *שכלי, נפשי

 28.1 42.2 29.7 14.9שיתוקי�    /מחלות פנימיות

 27.2 43.2 29.6 10.7 מחלות אחרות 

 29.2 36.4 34.4 27.7 עמוד שדרה/גפיי�

 24.6 35.2 38.2 7.2 ²אחר

      : אחוזי נכות רפואית

 32.4 31.0 36.6 11.8  ³ 19%עד 

39�20 25.6 36.4 36.0 27.7 

59�40 40.4 31.9 44.0 24.1 

79�60  12.6 30.0 47.5 22.5 

100�80  9.6 23.5 56.4 20.1 

     :גור� לליקוי

 20.9 39.1 40.0 11.2  מו� מלידה

 20.8 45.7 33.5 6.2 מחלה בילדות

 20.1 45.5 28.4 57.2 מחלה אחרת 

 28.9 34.6 36.5 20.2 תאונה 

 19.7 30.6 49.8 5.2 אחר
 .משתקמי� 92 מידע על �אי ¹

 .ה או בשמיעהיליקוי בראי ²
 . נפגעי עבודה³
 
לא נית� להפריד , הנעוצה באופ� שליפת הנתוני�בשל סיבה טכנית . ליקוי שכליאו בעלי  ליקוי נפשיבעלי הנתו� כולל  * 

 .יצוי� שמרבית� היו בעלי ליקוי נפשי. ביניה�
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  בעת הפנייה לשיקו�יתרקע תעסוק

 

 שפנועבדו בעת שמקרב מי  שרוב המשתקמי� ,בדומה לתקופה הקודמת, עולה כצפוי 4מלוח 

פנו אלה  .)כשני שלישי� ( השיקומי הטיפולהפסקת/בסיו�ג�  בכ�המשיכו ) 13%( לשיקו�

 .היו אלה בעיקר נפגעי עבודה. על פי החוק היו זכאי�לה�  זכויות כספיות למיצוילשיקו� 

 

היו בעלי סיכויי� זכויות כספיות מיצוי לשיקו� ל בעת שפנו במשרה מלאהמי שעבדו כי יודגש עוד 

 ). 61% לעומת 78%(שעבדו בהיק� חלקי ממי   הטיפולהפסקת/בסיו�ג� לעבוד יותר  גדולי�

 

 השני� שקדמו �7 בולא עבדמי ש דהיינו ,עגל העבודה זה מכברמ מחו� לושנמצאמי לעומת זאת 

ה� אכ� היוו את הגרעי� הקשה  ).22%(בשיעור הנמו� ביותר  עבודההשתלבו ב , לשיקו��פנייתל

 .בקרב האוכלוסייה שעברה תהלי� לשיקו� תעסוקתי

 

כצפוי בשיעור בעבודה עבדו נכונות� להשתלב משתקמי� שהביעו עמדה חיובית באשר ל ,ללככ

 ).16%ת  לעומ30%(זאת אפשרות ששללו אלה מ) כמעט כפליי�(יותר גבוה 

 

 , בעת הפנייה לשיקו� מאפייני עבודהולפי המשתקמי� לפי השתלבות בעבודה  :4 לוח 
 )אחוזי� (2005�2006   

 

 השתלבות בעבודה
 

 מאפיי�
 

 � הכולס
 לא ידוע לא עובד עובד

     
            :ס� הכול

 2,806 4,639 ¹3,583 11,120      מספרי�
 25.4 42.1 32.5 100.0 אחוזי�

     :עבודה בעת הפניה
 16.0 15.3 68.7  12.8 כ�

 26.3 46.1 27.6 87.2 לא

    : השני� האחרונות�7עבודה ב

 25.6 37.6 36.8 73.6 כ�

 23.2 54.5 22.3 26.4 לא
         :היק� משרה

 12.4 9.5 78.1 45.4 מלא
 19.1 19.8 61.1 54.6 חלקי

        :נכונות לעבוד
 25.3 44.5 30.2 54.4 כ�

 28.5 55.5 16.0 8.8 לא
 25.8 49.2 25.0 23.6 לא�זמנית

 16.1 15.1 68.8 13.2 לא ידוע
 . משתקמי�92 אי� מידע על ¹
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  תעסוקתישיקו�ל כניותותהשתתפות ב

 

להכי� את יקר בעא� כ�  נועדהטיפול השיקומי  , השיקו� בביטוח לאומידיניותבהתא� למ

  .מוגדר לעילכדולית יב נורמטיבית או במסגרת במסגרת פתוח בשוק ה� לעבודהמיהמשתק

 

שיעור העובדי� בקרב מי שעברו הכשרה מקצועית או סיוע בהשמה שללמוד  נית� 5 מנתוני לוח

נת� בסיו� של תהלי� הכשרה מקצועית או כתוכנית שיקו� יתוכנית השמה יכולה לה. היה דומה

   . עצמהבפני

 

 משתתפי� לעיתי� בתוכנית מקדימה להכשרה מקצועית המופני� לשיקו� במסגרת בידולית

השלמת השכלה או רכישת הרגלי עבודה במרכזי כוללת   תוכנית מקדימה זו)."טרו� הכשרה"(

כי שיעור העובדי� ביניה� היה הקט� ביותר  איפוא יפלאי לא .שיקו� לקראת הכשרה מקצועית

)37% .( 

 
  ²)אחוזי�( 2005�2006 ,¹ עיקריתתוכנית שיקו�ולפי המשתקמי� לפי השתלבות בעבודה : 5ח לו
 
 

 השתלבות בעבודה
 

 עיקריתתוכנית שיקו�
 

  �³ הכולס
 עובד

 
 לא עובד

 
 לא ידוע

 24.3 40.8 34.9 ³ 16,166 � הכולס

 20.4 42.3 37.2 19.0 טרו� הכשרה

הכשרה מקצועית
 4

 30.0 47.5 32.8 19.8 

 17.1 36.0 46.9 26.8 סיוע בהשמה

 .פתוחבעבודה בשוק ה שנועדו לשלב את המשתקמי�תוכניות  ¹  
          .שיקו� עיקריות שכ� נכללו בה� רק תוכניות  אחוז100 �בהאחוזי� אינ� מסתכמי�  ²  
 .יתכ� שמשתק� ימצא ביותר מתוכנית אחת. מספר תוכניותמתיחס ל ³  
 .'השכלה גבוהה וכו, ועיביניה� קורס מקצ 4  

 

נפגעי עבודה מבחינת השתתפות� בי�  כלליי� ל� נית� ללמוד שההבדלי� בי� נכי1תרשי� מ

, �מטבע הדברי� נכי� כלליי.  למעט בנוגע לתוכנית סיוע בהשמה,בתוכניות השיקו� היו קטני�

 לסיוע זה נדרשו יותר) 18 –ה� פנו לשיקו� ע� הגיע� לגיל המזכה (שחלק� לא עבדו מעול� 

 .מעול� העבודהכהגדרת� מאשר נפגעי עבודה שבאו 
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 )אחוזי� (2005�2006, המשתקמי� לפי תוכניות שיקו� וענ� :1תרשי� 
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  לשיקו�הוצאות נלוות 

 

 השתתפו � בהשיקו�ת הוכניות מאפייניל הקשורשיקו� לתוכנית הוצאות נלוות הזכאות ל

 כמו כ� .זכאי�ה� גובה קצבת הנכות לה ית וסוג התוכנ, � מקו� ביצוע,�היקפב ,מי�המשתק

הוצאות נלוות לתוכנית של ת וכמפורט לעיל בהגדר ( המשתקמי�ניימאפילהזכאות קשורה 

  .)שיקו�

 

 עולה כי 6מלוח  .ח"שליו� י מ�152ב הסתכמה מקצועיההוצאה לשיקו�  �2006 ו2005בשני� 

 יאה. ) ושירותי תמיכהולל שיעורי עזרכ(שכר לימוד בעבור  תהייה ביותר הההגבוהוצאה הנלוות ה

 של הנכי� הכלליי�היחסי חלק�  .בדומה לתקופה הקודמת ,מכלל עלויות השיקו� 61% תההיוו

מס� ההוצאות עבור�  66%הוא היווה , זה של נפגעי עבודהמשכר הלימוד היה גדול שזכו למימו� 

 .בהתאמה, 37% לעומת

 

 )�מיליוני  (6200 , ולפי ענ�וצאהההפי סוג שיקו� לל תהוצאות נלוו :6 לוח

 

 
 ההוצאהסוג 

 ענ�
ס� כל 

 דמיהוצאותה
שיקו� 

נסיעות
שכר 

 לימוד 
/מכשירי�
 ספרי�

שכר 
 דירה 

הוצאות 
אחרות

 0.7 2.6 4.9 91.9 11.1 40.1 151.7 ס� הכול

 0.6 2.6 4.7 82.0 9.6 25.1 124.5 ות כלליתנכ

 0.1 � 0.2 9.9 1.5 15.0 27.2 נפגעי עבודה

 

 
 נלוות לתוכנית שיקו�הבהוצאות המאפייני� הקשורי� 

 

 מתבססת על השכר  וזודמי השיקו� המשולמי� לנפגעי עבודה נגזרי� מגובה הקצבהשמאחר 

 אלה ניתנו בעיקר .הוצאות הנלוות לשיקומ�דמי שיקו� היוו כרבע מהלא מפתיע ש –קיבלו ה� ש

יצוי� . לנכה כללי היא קבועההקצבה עומת זאת ל). 7 ראו לוח(פגעי גפיי� או עמוד השדרה לנ

מקבלי� קצבה מלאה ולכ�  ראייה בדר� כללבבעלי ליקוי נפשי או שכלי כמו ג� בעלי ליקוי  שנכי�

 ). ש�ראו ( לדמי שיקו� היו זכאי�) 9%(רק מיעוט� 

 

ית  לתוכנהוצאות הנלוות מס� ה7%היוו ) נסיעות מיוחדותמימו� כולל (נסיעות ההוצאה בעבור 

, ניוו� שרירי�כגו� ( או מתקדמות/ שלקו במחלות ממאירות ומיל )12%(  שולמו בעיקר�ה. שיקו�

� מיליו� 8מתו� � מיליו� ( )'טרשת נפוצה וכו( . 

 

 .ספרי�/עבור מכשירי�ב הוצאה של התיחסיגדול משקל ההבלט עיוורו� /ראייהבבקרב מי שלקו 

יקר מדובר במימו� מחשבי� וציוד ). ש�ראו ( קומ�שנלוו לשי הוצאות מס� ה כרבעהיווה סעי� זה

 .כדי שיוכלו ללמוד ולעבוד והמותאמי� לה�ולבעלי ליקויי ראייה  לאנשי� עיוורי� צי�הנחו
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 –בעלי ליקוי נפשי או שכלי ללימוד העבור שכר ב ה הגדול יחסית של ההוצאהמעל לכול בלט חלק

ה� . )� מיליו� 40מתו� �  מיליו� 31 (עיתהוקצו למימו� הכשרה מקצוהוצאות עבור�  מה�80%כ

יותר ויקרי� שכ� ה� היו כרוכי� ממושכי� היו � הלימודיכמו כ� . לחונכי�  מהאחרי�נזקקו יותר

 .נוספותבהוצאות נלוות 

 

 )�מיליוני ( 6200 ,ולפי סוג ליקוי ההוצאהפי סוג שיקו� ל הוצאות נלוות: 7 וחל

  

 
 צאהההוסוג 

 סוג ליקוי
ס� כל 

 דמיהוצאותה
שיקו� 

נסיעות
שכר 

 לימוד 
/מכשירי�
 ספרי�

שכר 
 דירה 

הוצאות 
אחרות

        

 0.7 2.6 4.9 91.9 11.1 40.1 151.7 ס� הכול       

 � � � 0.3 � 0.2 0.7 ללא ליקוי

 � 0.4 0.3 31.0 2.3 5.2 39.6פיגור שכלי, נפשי

 0.1 0.3 0.2 5.3 0.8 1.4 8.2מחלות ממאירות

עמוד /י�גפי

 שדרה

47.4 7.3 2.2 22.2 0.9 0.5 0.2 

 0.1 0.6 0.5 15.0 2.2 7.3 25.5 מחלות פנימיות

 � 0.1 0.1 4.8 0.5 2.0 7.6 לב ולח� ד�

 0.1 0.5 2.3 4.3 0.3 1.6 11.4 עיוורו�/ראייה

 0.1 0.3 0.6 8.6 0.9 2.7 13.2 ואוזניי�/שמיעה

 

 

 חו�, א� בכלל,  קטני�יושיקו� הל הוצאות הנלוותנשי� בנית� ללמוד שההבדלי� בי� גברי� ל 8 לוחמ

 .נמנו עימ� בעיקר נפגעי עבודהכאמור לנשי� וזאת משו� ש מדמי שיקו� שניתנו לגברי� יותר מאשר

  .יותר מנכי� כלליי� גבוהי� דמי שיקו�בממוצע קיבלו  נפגעי עבודה כזכור
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 ) ואחוזי� ח"מיליוני ש (2006 , דמוגרפיי�ולפי מאפייני� ההוצאהלפי סוג  הוצאות נלוות: 8לוח 
 

 
 ההוצאהסוג 

מאפיי� דמוגרפי 
ס� כל 

 דמיהוצאותה
שיקו� 

נסיעות
שכר 

 לימוד 
/מכשירי�
 ספרי�

שכר 
 דירה 

הוצאות 
אחרות

        

        : ס� הכול

 0.7 2.6 4.9 91.9 11.1 40.1 151.7        מספרי�        
 0.5 1.7 3.2 60.6 7.3 26.5 100.0             אחוזי�  

        :מי�
 0.3 1.3 2.5 55.0 6.3 27.3 93.0        גברי�
 0.4 1.2 2.4 34.9 4.9 12.9 58.7        נשי�

        :גיל
       25�18  35.0 5.5 2.9 24.7 0.8 1.0 0.1 
       35�26 45.1 9.8 3.9 27.3 1.9 1.4 0.3 
       45�36 36.6 13.4 2.4 19.1 1.1 � 0.1 
       55�46 32.3 11.1 1.8 19.1 1.1 � � 
       65�56 1.6 0.4 � 1.1 0.1 � � 

 
 

 עולה כי גובה שכר הלימוד הממוצעגיל� לפי המשתקמי� הוצאות הנלוות לשיקו� השל מניתוח 

בקרב  � �10,000 ל35�26בקרב בני  � �16,000 מ,�ופחת ע� העלייה בגיל הל� �עבורבשול� ש

השתתפו בתוכניות להכשרה מקצועית לסוגיה יותר ) 35�26בני (צעירי� ). 65�56בני (המבוגרי� ביותר 

 .הללו השתתפו בתוכניות שיקו� יקרות וממושכות יותר ).2ראו תרשי� ( מאשר מבוגרי�

 

 ) �אלפי (2006, ולפי גיל ותנבחר ותממוצע הוצאותהמשתקמי� לפי  :2 תרשי� 
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ב במעגל העבודה בסיו� טיפול שהשתלשל משתק� ההוצאה הממוצעת לשיקו�  בי�ה השווא

שעלות השיקו� הממוצעת של מי  העלתהבעבודה מי שלא השתלב ההוצאה עבור שיקומי לבי� 

� אל� 20לעומת �  אל� 29, לא עבדל משתק� ששעבד הייתה גדולה מזו ש.  
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אז . קודמתה לתקופה, י� א� לא זה,י� דומוהי �והרכב הוצאות הנלוות לשיקו�משקל ה, לסיכו�

סוגי� שוני� של עבור ב דהיינו ,עבור שכר לימודב היו) �60%כ( הוצאות הנלוותה רוב, כעתה

העלות וכ�  . ושירותי תמיכההשמה, השכלה גבוהה, מקצועית הכשרה, השלמת השכלה, אבחו�

גבוהה מזו של כאמור הממוצעת של שיקו� משתק� שהשתלב בעבודה בסיו� הטיפול בו הייתה 

   .בסיו� הטיפול בומשתק� שלא עבד ההוצאה ל
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 תהלי� השיקו� המקצועי סיו�שינוי בקבלת קצבת נכות כללית ב

 

או  הקצבשקיבלו מקרב המשתקמי� מקבלי קצבת נכות כללית בה א� חלה הפחתה אלשה

 עדונבחנה במלקצבה הזכאות . בעבודה �בזיקה להשתלבותנבחנה  , לה היו זכאי� הקצבהבשיעור

 .ושנה לאחר מכ� 2006�2005בשני�  הטיפול השיקומיהפסקת /בסיו�, לשיקו� ת�פניי

 

בעבודה ללא קשר מוגבלויות יצוי� שהמשימה המרכזית של אג� השיקו� היא לשלב אנשי� ע� 

א� השיקו� היא נלווית לתהלי�  בקצבה או הפחתתהועל כ� צמצו�  ,לה ה� זכאי�לקצבת הנכות 

תקנות ועדת לרו�של עתידי ישו� י. לא מיעדו המרכזי
1
 .מחזקי� תפיסה מקצועית זו �א 

 

זו של הייתה דומה ל לה היו זכאי� הנכי� הכלליי� מקרב המשתקמי� התפלגות היק� הקצבה

 השיקו�הפסקת /שנה לאחר סיו� כי  נית� ללמוד9 מלוח. כלל הנכי� הכלליי� בתקופה המקבילה

 �18%מ ,לשיקו�שפנו מועד חלק� בבהשוואה ל  לקצבה היו זכאי�שלאגדל אחוז הנכי� הכלליי� 

  . הופסקההקצבהכי� כלליי�  נ�1,000כל דהיינו, �25%ל

 

    5200�6200, היקפה ולפי  לקצבהמועד הזכאותלפי מקרב המשתקמי� נכי� כלליי�  :9 לוח
 )אחוזי�ומספרי� (            

 

 מועד הזכאות

 /סיו�שנה לאחר 
  שיקומית טיפולהפסק

 הפסקת/בסיו�
 שיקומיטיפול 

טיפול שיקומיבפנייה ל

 מספרי� �אחוזי מספרי� אחוזי� מספרי� אחוזי�

 היק�
 קצבהה

 ס� הכול 13,420 100.0 13,420 100.0 13,420 100.0
     

 מלאה 8,719 65.0 8,171 60.9 7,660 57.1

 חלקית 2,287 17.0 2,306 17.2 2,380 17.7

 לא זכאי  2,414 18.0 2,943 21.9 3,380 25.2

 

 

הופסקה  או הופחתהאחוז הנכי� שקצבת�  )10 ראו לוח(שהשתלבו בעבודה נכי� כלליי� בקרב 

 לצפותהיה נית�  � א,)13% לעומת 19% (שלא עבדואלה בקרב אשר גדול יותר מאומנ� היה 

ייתה היי� הכללשל חלק מהנכי�  שרמת השתכרות�נראה  כ.יהיה גדול יותרביניה� שהפער 

  .מופחתת א�ג� ,  המשיכו לקבל קצבהכ� שה�, נמוכה

 
 
 
 
 
 

                                                           

עקב הרחבת טווח ,  תקנות עתידיות של  ועדת לרו� יאפשרו  ליותר אנשי� ע� מוגבלויות להשתלב בעבודה  1
 . ההכנסות מעבודה שיזכו אות� בקצבה
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  זכאות לקצבה ב¹שינויולפי  עבודהבלפי השתלבות מקרב המשתקמי� נכי� כלליי� : 01 לוח   
 )מספרי� ואחוזי�( 2005�2006         

 
 השתלבות בעבודה

 ס� הכול שינוי בזכאות לקצבה
 לא ידוע לא עובד עובד

     :  ס� הכול

 3,200 5,628 3,835 ² 13,420 מספרי�

 25.3 44.4 30.3 100.0 אחוזי�

 18.1 13.2 19.2 17.7 הפחתה או הפסקה

 81.9 86.8 80.8 82.3 ללא שינוי

 .הפסקת הטיפול/ השינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקו� עד לאחר שנה מסיו�¹
 . איש757לא ידוע מצב תעסוקה של  ²

 

ככלל אפשרויות התעסוקה במרכז רבות  .להיצע מקומות העבודההסיכוי לעבוד קשור בי� היתר 

 נית� ללמוד שבקרב אלה שעבדו במרכז שיעור ההפחתה מהלוח הבא. יותר מאשר בפריפריה

 .בקצבה או הפסקתה היה גדול יותר מאשר בקרב מי שעבדו בפריפריה

 
  לבו בעבודה לפי אזור ושינוי בזכאות לקצבהשהשתנכי� כלליי� מקרב המשתקמי�  :11לוח 
 )מספרי� ואחוזי� (            

 
 אזור

 ס� הכול שינוי בזכאות לקצבה
 דרו� מרכז צפו�

     : ס� הכול

 455 2,444 959 3,835 מספרי�

 24.7 34.8 23.4 30.3 אחוזי�

 26.0 40.2 28.3 17.7 הפחתה או הפסקה

 24.5 33.6 22.5 82.3 ללא שינוי

 
 

מי   כ� בקרב.)�13 ו12 ראו לוחות(למאפייני נכות  היה קשורבזכאות לקצבה  השינוי שחלכמו כ� 

ניכרה הפחתה או הפסקה בקבלת קצבה יותר מאשר  ,או מתקדמות/שחלו במחלות ממאירות ו

 לעומת 30%(בהשוואה לבעלי ליקוי נפשי או שכלי היא ניכרה בייחוד . בעלי ליקויי� אחרי� קרבב

� במהלכ� יש להניח שהשפות רמיסיה יש תקומחלות ממאירות ב  שחלומיל .)בהתאמה, 9%

  .תופחתמאו  תופסקמ לה� ההקצבה הזמנית שניתנחוזרי� לעבודה ואי לכ� 
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  , בזכאות לקצבה¹ולפי שינויעיקרי לפי סוג ליקוי מקרב המשתקמי� נכי� כלליי� : 21 לוח
 )�אחוזי(  5200�6002             

 

 סוג ליקוי עיקרי

שינוי בזכאות לקצבה
 ס�

/ נפשי הכול
 שכלי

מחלות 
ממאירות 

או /ו
מתקדמות

/ גפיי�
 שדרה

מחלות 
פנימיות 
²ושיתוקי�

ליקויי� 
פיסיי� 
 ³אחרי�

 11.9 27.2 18.4 6.8 34.8 100.0 ס� הכול

 16.1 21.2 19.3 29.8 9.2 17.7 הפחתה או  הפסקה 

 83.9 79.5 80.8 70.2 90.8 82.3 ללא שינוי

 .הפסקת הטיפול/השינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקו� עד לאחר שנה מסיו� ¹  
 .כולל לב ולח� ד� ²  
 . שמיעה ואוזניי�,עיוורו�, עיניי�, ראייהבעיות בכולל  ³  

 

 הרפואית אחוז הנכותפחת ככל ש או הופחתה שאחוז הנכי� שקצבת� הופסקה כמו כ� נמצא

 נכותאחוזי  בי� בעלי �9% בקרב בעלי האחוזי� הנמוכי� ל�20%מ,  יותרהיה גבוהלה� נקבע ש

יותר מנכי� שנה לאחר שסיימו טיפול שיקומי לקבל קצבה  הוסיפו נכי� קשי� כצפוי .י�ירבמ

 .שמצב� באופ� יחסי היה קל

 

 ולפי ה לשיקו� בזמ� הפניילפי אחוזי נכות רפואית מקרב המשתקמי� נכי� כלליי� : 13 וחל
 ) אחוזי� (2005�2006,  בזכאות לקצבה¹שינוי               

 

 אחוזי נכות רפואית
 ס� הכול שינוי בזכאות לקצבה

39�20 59�40 79�60 100�80 

 13.1 20.8 54.4 9.5 100.0 ס� הכול 

 9.4 16.6 16.1 20.0 17.7 הפחתה או  הפסקה

 90.6 83.4 83.9 80.0 82.3 ללא שינוי

 .הפסקת הטיפול/חל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקו� עד לאחר שנה מסיו�שינוי שה ¹ 

 

או קצבה ב ההפחתה ייאשר לסיכובנמצאו הבדלי� מובהקי� בי� גברי� לנשי� יצוי� שלא 

שכ� ההבדל בשיעור השתלבות� בעבודה , מישיקוההטיפול הפסקת /סיו�לאחר  שנה להפסקתה

 . קט�יהה

 

זאת בקרב הצעירי� יותר נמצא אחוז גבוה יותר של נכי� כלליי� שקצבת� הופסקה או לעומת 

 בקרב המבוגרי� 7%לעומת ) 25�18(צעירי� ביותר ה בקרב 21% , מאשר בי� המבוגרי�הופחתה

 כאמור הפחתה . יותר מאשר מבוגרי�בעבודה שתלבוהצעירי� מ� הסת� ). יותר ו61בני (ביותר 

 .שלא עבדו מיקרב במאשר יותר בקרב מי שעבדו  ,ג� א� במעט ,ניכרהלקצבה בשיעור הזכאות 

 
 
 
 
 
 



 19

    5200�6200 , בזכאות לקצבה¹שינוי  לפי גיל ולפי מקרב המשתקמי�נכי� כלליי�: 41 לוח
 ) אחוזי�(              

 

 סוג ליקוי עיקרי
שינוי בזכאות 

 לקצבה

 ס�
 הכול

25�18 35�26 45�36 60�46 
 גיל עד 61

 שהפרי
 1.0 23.0 22.7 26.9 23.6 ² 100.0 ס� הכול

 7.2 12.9 14.0 15.2 21.3 17.7הפחתה או  הפסקה 

 92.8 87.1 86.0 84.8 78.4 82.3 ללא שינוי

 .הפסקת הטיפול/השינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקו� עד לאחר שנה מסיו� ¹
 .18� בני פחות מ3% ביניה� ²

 

 בדומה לתקופה ,הפסיקו לקבל קצבה או שקצבת� פחתההכלליי�  מהנכי� שיתחמיכ, לסיכו�

שקצבת� האנשי� ע� הנכויות  אחוז ,הפסקת הטיפול/ בקרב מי שעבדו במועד סיו�.הקודמת

 . בהתאמה,13% לעומת 19%, מאשר בקרב מי שלא עבדוקצת במהיה גבוה פחתה או הופסקה 
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 השיקו� ולבטיפ איבה פגעינ

 

 השיקו� בביטוח לאומי )המשתקמי�(בנוס� על הטיפול השיקומי בנכי� כלליי� ובנפגעי עבודה 

 .בנפגעי איבה מטפל

 

  כללי 

 

 –חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה " מתבסס עלבביטוח לאומי הטיפול בנפגעי פעולות איבה 

 : שאלה עיקריו ,"1970

 

ות חלה על אזרח או תושב ישראל שנפגע באר� או מחוצה לה זכאות לתגמולי� ולשאר הזכויה . 1

ג� א� (ירי� יעובדי� זרי� ותעל לרבות , ע"אזרח חו� שנפגע בשטח מדינת ישראל או ביש ועל

 � ). בתנאי שנכנסו לאר� כחוקולא כחוק שה� שוהי� באר

  הפונהפגעממנו נש האירועכי  ")הרשות המאשרת(" שר הבטחו� שממנהגו�  נדרשת הכרה של . 2

                                                                                 .איבה כהגדרתה בחוק הוא בגדר פעולת

  ולמשפחות שכולותנכי� לותאלה המוקנלזהות פגעי פעולות איבה הטבות הניתנות לנה. 3

 . טחו�ישבטיפול משרד הב

כפיצוי   הניתני�, מענקי� ולהטבות, שיקו�, אי� לתגמולי�נפגעי איבה ומשפחות הנספי� זכ . 4

 .האישיי�  במשאביה�וללא התניה

 

 ומהטיפול אחרותמוגבלויות  ע� אנשי�הטיפול בשונה במהותו מ הטיפול בנפגעי איבה

 .אלמני�/באלמנות

 

 כללבדר� פנייה לנפגע איבה  את ה�השיקו� יוז אג� דהיינו ,הוא מיידימטבע הדברי� הטיפול  .1

 .לאחר הפגיעה כיממהבתו� 

השכולות במהל� הטיפול ביקורי� בבתי חולי� ובבתי המשפחות  עובדי השיקו� עורכי� .2

, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומ� הנפשי, במת� ייעו� נפגעי איבה ועומדי� לרשות

 .הזכויות והשירותי� השוני�של המשפחתי ובדרכי מימוש , החברתי

 ,רכב, דיור, תעסוקה, מחיה: רב תחומיהוא כוללני ועובדי השיקו� נית� על ידי הטיפול ה .3

ובמקרה הצור� ה� מקבלי� מידע משירותי  .לימודי�ו) פרטנית וקבוצתית(תמיכה נפשית 

  .הקהילה

לדי� י  ,הורי�, ה/�אלמ(משפחת החלל ול מאופיי� במחויבות לכשנית� לנפגעי איבה הטיפול . 4

  ).�אחיו

 .ל החיי�במהל� כ בעיקרו�נית� יפול בנפגע איבה הט . 5

 

  אחרות המטופלי� על ידימוגבלויותגרפיי� מאנשי� ע� וה� הדמינפגעי איבה שוני� באפיונ

 .ביטוח לאומיהשיקו� ב
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 פיוני� דמוגרפיי�יא

 

ביטוח לאומי  בהשיקו� בידיטופלו נפגעי איבה ומשפחותיה� ש �1,743ל נוגעי�שלהל�  הנתוני�

 היו הורי� שכולי� 15%;  התאלמנו8%; כמחצית מנפגעי איבה נפגעו בעצמ�. 2006�2005� שניב

 היו) 4%(השאר . של נספי הטרורשכולי� אחיות / היו אחי�8%; ובשיעור דומה היו יתומי�

 .קרובי� אחרי� של נפגעי איבה

 

 זכאי� לשירותי נפגעי איבה.  הכלליתבדומה לחלק� באוכלוסייה, כמחצית מנפגעי איבה היו נשי�

מעט  כ� נמצא ש.אחרותמוגבלויות  בשונה מתנאי הזכאות של אנשי� ע�, שיקו� ללא הגבלת גיל

גיל טווח היו ב כשני שלישי�.  שנה�65 מיותרבני או  �18פחות מפגעי איבה היו בני מנ פחות משליש

  .העבודה

 

 פרודי� –היו רווקי� והיתר כרבע , ) ומעלה18מקרב בני ( ממחצית נפגעי איבה היו נשואי� יותר

 . או גרושי�

 

 היתה השכלה על �24%ל, )עיונית או מקצועית( מנפגעי איבה היתה השכלה תיכונית �57%ל

מאשר בי�  אקדמאי�יותר בי� נפגעי איבה היו .  השכלה אקדמית�17% ל,תיכונית ביניה�

 של אלה גבוהה  רמת השכלת�.של עולי� חדשי� ביניה�מצאות� יבשל ה כנראה ,המשתקמי�

 ,ב נפגעי איבהר מעני� לציי� את חלק� הגדול של עולי� חדשי� בק.ותיקהומזו של האוכלוסייה ה

נראה שאלה משתמשי� יותר כ.  כחמישיתכשליש לעומת, שיעור� באוכלוסייה הכלליתלמעלה מ

  .רוריגועי טפל מועדי� יותרהמקומות הבי� , בתחבורה ציבורית ונוהגי� לערו� קניות בשווקי�

 

אג� את  � כ�ב אימחיאחרות המוגבלויות בעלי לנפגעי איבה בי� בתכונות הדמוגרפיות  יהשונ

 . באופ� שונהה� לטפל בביטוח לאומיהשיקו� ב

 

  ו� הטבות ושירותי�בנפגעי איבה ומימקבוצתי  יפולט

 

כמו . תיקהיל�קבוצתי וג� מערכתי, פרטני  הואהטיפול בנפגעי איבה באג� שיקו� בביטוח לאומי

  .שונותויות כספיות מימוש זכשל שירותי� ומימו� כרו� בהוא  כ�

 

 

מלוח  .ההתערבות הקבוצתית והקהילתית גישתמתבסס על בנפגעי איבה  הטיפול – טיפול קבוצתי

כי  נפגעי איבה עולהתחו� הטיפול ב המציג נתוני� מינהליי� של אג� השיקו� על פעילותו ב15

מרבית הקבוצות .  ומשפחותיה� נפגעי איבה�300בה� השתתפו כש וצותקב �20 כפעלו 2005בשנת 

חלק� של . 15% –  נמו� למדיהיהכזכור חלק� בקרב נפגעי איבה . שכולי� להורי�יועדו ) 12(

עבור� ב הקבוצות שהופעלו בעוד שמספרבפעולות איבה היה גדול  נפגעי איבה שנפגעוקרב בהנכי� 

הקבוצות או ש, מלהשתת� בקבוצותמה� נפשית מנעה �יתפגיעת� הפיס ששעריש ל. היה קט�

 . הייחודיי�לצורכיה� שהופעלו לא התאימו
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 אוכלוסיית לפי 2005באג� השיקו� בשנת  עבור נפגעי איבהבשהופעלו   הקבוצותמספר :51 לוח
 )מספרי�( היעד וסניפי�      

        

 סניפי�                 קבוצותמספר ה ית היעד סאוכלו       

 עפולה, כפר סבא, ראשו� לציו� 3 אלמני�/אלמנות

חדרה, קריות, עפולה, א"ת, חיפה, ירושלי� 10 הורי� שכולי�

 בני ברק, ירושלי� 2 אמהות שכולות מהמגזר החרדי

 חדרה, ראשו� לציו� 2 נפגעי איבה ע� נכויות

 ירושלי� 1 יתומי�

 קלו�אש, חיפה, כפר סבא 3 יתומי� ואחי� שכולי�

 
 

ת ו לפתור בעי,לרכוש רכב כגו�, לקיו� אורח חיי� תקי�  איבהילנפגע  נועד לסייע–מימו� כספי 

 ה בביתעזר, הוצאות אשפוז ,תשלו� טלפו� כ אחרות והוצאותטיפול פסיכולוגי כ� לממ�ומגורי� 

 .שוני�מת� מענקי�  המימו� הכספי כוללכ� כמו  .בית אבותו

 

�יו�  מיל�32הסתכמה ב 2006�2005שיקו� עבור נפגעי איבה בשני� לההוצאה  עולה כי 16 מלוח .

נכי� כלליי� ונפגעי (מס� התשלומי� הנלווי� לשיקו� המשתקמי� עשירית כהיווה הסכו� 

 – היה הגדול ביותר" אחרותההוצאות ה"סעי� . המשתקמי�בכלל  חלק�דומה ל וזאת ב)עבודה

תשלומי� מסוג אלה  הוא כלל. בור נפגעי איבהעב ששולמו כמחצית מס� התשלומי�הוא היווה 

  היווה כשליש מס� התשלומי�,דהיינו מימו� הכשרה מקצועית לסוגיה,  שכר לימוד.לעילשפורטו 

 . שהיו בגיל עבודהמיעבור בעיקר   כצפוי שאלת ההשתלבות במעגל העבודה היא רלוונטית.עבור�ב

 

 )ח"שמיליוני ( 5200�6200 ,פי גיל ולההוצאהלשיקו� לפי סוג  הוצאות נלוות :61 לוח

 

 ההוצאהסוג 
 � הכולס גיל

שכר לימודשכר דירה נסיעותדמי שיקו�
הוצאות 
 אחרות

 15.1 11.7 0.9 0.7 3.6 32.5 ס� הכול

17�0 2.2 � 0.1 � 0.8 1.1 

25�18 3.2 0.6 0.2 � 1.3 1.1 

35�26 11.0 2.6 0.1 0.3 4.6 3.2 

45�36 6.2 0.4 0.1 0.1 2.7 2.8 

55�46 7.4 � 0.1 0.3 2.0 4.7 

65�56 2.5 � � 0.1 0.2 2.0 

65+ 0.2 � � � � 0.1 
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הוצאות הנלוות קיבלו כמחצית מס� ה, מי שנפגעו בעצמ� כלומר, המבוטחי� עולה כי 17 מלוח

במימו�  היתה כרוכהעבור�  ההוצאה רוב).  כמחצית מנפגעי איבהה� היוו כזכור (לשיקומ�

 , בעת ההתערבות הראשונית,הכוללות בי� היתר תשלומי� "אחרותהוצאות "וגדרות המהוצאות 

שלא במסגרת תהלי� המכוסות הוצאות ריפוי נכללו בה�  בנוס� לזאת . ותרופותכמימו� אישפוז

 . שיקומ�

 
   2005�2006 ,איבה ולפי קרבה לנפגע ההוצאהלשיקו� לפי סוג  הוצאות נלוות :71 חלו

 )ח"שליוני מי(             
 

 ההוצאהסוג 
דמי � הכולס קרבה לנפגע איבה

 שיקו�
 נסיעות

שכר 
 דירה

שכר 
 לימוד

הוצאות 
 אחרות

 15.1 11.7 0.8 0.7 3.6 32.5 ס� הכול

 9.1 4.5 0.3 0.7 1.3 16.1 המבוטח

 1.5 1.0 0.2 0.6 � 2.7 אלמ�

 1.3 0.3 0.2 � � 1.9 הורי� שכולי�

 0.4 3.7 � � 2.3 6.8 ¹יתומי� 

 0.3 1.6 � � � 2.0 אחי� שכולי�

 2.2 0.6 � 0.1 � 3.0 אחרי�

 .  אלה זכאי� למימו� לימודי� גבוהי� ללא קשר להלי� השיקו�¹

 

קה בזיאו דוקא רכיה� ולוצל כוללנימענה מספק שהוא  הטיפול בנפגעי איבהייחודו של  � הכולבס

  .הלתחו� התעסוק
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 �שיקוה בטיפול למנותא

 
 

שיקו� הנית� לבדומה , שיקו� מקצועי לשירותי שאירי� ואלמנות נפגעי עבודה זכאיות אלמנות

אג� . תקופה הקודמת כבאלמנות 1,624פנו לשיקו�  2006�2005בשני�  .אנשי� ע� נכויותל

 מעגל ה של לש� הרחב)(REACHING OUTישוג י לדוגמהעולות שונות השיקו� נוקט בפ

מכלל האלמנות שהחלו לקבל  �40%כהיוו האלמנות שפנו לשיקו�  .שיקו�השירותי  ותמקבל

 וברקע יי�במאפייניה� הדמוגרפ ה� שונות מטבע הדברי� .בתקופה זואו תלויי� קצבת שאירי� 

 .מוגבלויותמאנשי� ע� שלה�  ההתעסוק

  

 האלמנות מאפייני

 

מהאלמנות  �3/4תר מיו.  אלמני�– 12% הרוב המכריע היו אלמנות ורק – דמוגרפיי� מאפייני�

.  שנה46 בנות ה� היו, בממוצע. מבוגרות יותרהיו  יחידות .היו צעירות יותרהיתר  .65�36היו בנות 

בעיקר ,  ואיל��90כחמישית עלו לאר� מתחילת שנות הו ,היו ילידות האר�) כשני שלישי� (�מרבית

 . ממזרח אירופה

 

 –לכרבע מה� . מלאה או חלקית) קצועיתעיונית או מ(השכלה תיכונית  ישמהאלמנות  �2/3כל

 8 מהאלמנות למדו �16%עוד יצוי� ש).  השכלה אקדמיתמתוכ�לכמחצית  (על תיכונית השכלה

  .לשיקו�שפנו למדו בעת   מהאלמנות5%.  שנות לימוד11כשהממוצע עומד על , שנות לימוד בלבד

 

האלמנות מה לזה של יה דוה דונההאלמנות בתקופה הנשל פרופיל הדמוגרפי הבס� הכול 

 .מהתקופה הקודמת

  

רוב� המכריע  .שיקו�לשפנו בעת   מהאלמנות עבדו�40%כ – בעת הפנייה לשיקו�רקע תעסוקתי 

השוואה לשיעור הנשי� שהשתתפו בכוח . תוכ� הועסקו במשרה מלאהמ �2/3 וכעבדו כשכירות

2006בשנת העבודה באוכלוסייה הכללית 
1

 ).70%(היה כפול ) 54�25מבנות  (�שיעור  העלתה כי

 עבדו) 13%(ואחוז נמו� יותר ) כרבע מה�(עסקו במקצועות שוני� מענ� הפקידות האלמנות 

 . אחרי�בשירותי� אישיי�מלצרות ו, בספרותהאלמנות עבדו שאר . בהוראה

 

 מחו� למעגל ושליש שה כ,מתוכ�. מהאלמנות לא עבדו בעת הפנייה למחלקת השיקו� �60%כ

  . שביניה�בעיקר האלמנות הצעירותו לא עבדו א� פע� השאר.  של עד שנתיי��העבודה לפרק זמ

רבע כ .בעבודהנכונות להשתלב  שיקו� הביעו אג�מהאלמנות שלא עבדו בעת הפנייה ל �2/3כ

 .למקומות עבודה פוטנציאליי�באמצעות פנייה  באמצעות שירותי השמה או חיפשו עבודה

 

 

 

                                                           

 )2006(שנתו� סטטיסטי לממשלה : מקור 1
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�כ לכ" בסה.מחמת מצב בריאות� הלקוי או משו� שלמדו , זמנית, לעבודמיעוט� לא היו מעוניינות

 .קבלת טיפול שיקומי ל השני� שקדמו לפניית��7מתוכ� היה רקע תעסוקתי כלשהו ב 3/4

 

   השיקומיהטיפול הפסקת/ בסיו�השתלבות בעבודה

 

בי� מ עולה כי 18 מלוח. הטיפול השיקומי במרבית האלמנות נועד להכינ� לעבודה בשוק החופשי

 הפסקת/בעבודה בסיו� השתלבולמעלה משליש  ,)60% (אלה שלא עבדו בעת שפנו לשיקו�

 בס� הכול כשני שלישי� מקרב האלמנות שעבדו . תוכנית הטיפול ארכה בממוצע כשנתיי�.טיפולה

 . בעת הפנייה לשיקו� המשיכו לעבוד בסיו� הטיפול השיקומי

 
  2005�2006 ,ובעת פניית� לשיקו�השיקומי ול טיפהאלמנות לפי מצב עבודת� בסיו�  :18 לוח

 )אחוזי�מספרי� ו(             
  

 מצב עבודה בסיו� הטיפול השיקומי ס� הכול
 פנייהבמצב עבודה 

 לא ידוע תולא עובדתועובד אחוזי�מספרי�

 367 1,622 1,053 100.0 ¹ 1,624  ס� הכול

 32.6 12.6 64.5 40.4 556 תועובד

 67.4 87.4 35.5 59.6 819 תולא עובד

 . אלמנות אי� מידע על מצב עבודת� בפנייה לשיקו�251 מתוכ� עבור ¹

 

 עלויות השיקו� של האלמנות 

 

. )19ראו לוח  (ח" שיליו� מ�24 הסתכמו בכ2006�2005שיקו� של האלמנות בשני� ההוצאות ל

או / ו� המקצועיתבמהל� הכשרת ה�עבור דמי מחיה ששולמו לב תההי) כמחצית( הוצאהעיקר ה

 , דהיינו שול� מעט פחות משליש ההוצאהעבור שכר לימוד .עברוה� במהל� תקופת האבחו� ש

 ה� שמומנו להיוו נסיעות הוצאות הנלוות מס� ה8% .על מסגרותיה השונות  מקצועיתהעבור הכשר

של מ� הסת� מימו� , 55�36 בנותאלמנות עבור בהיה ) �40%כ(עיקר המימו� . במהל� שיקומ�

  . מקצועיתההכשר

 
  ¹ )ח"שמיליוני  (2005�2006 ,ולפי גיללשיקו�  תנלווה ההוצאהאלמנות לפי סוג  :91 לוח

 

 ההוצאה סוג

דמי  ס� הכול גיל
 מחיה

נסיעות
שכר 
 דירה

שכר 
 לימוד

 מכשירי�
ואביזרי 

 עזר

הוצאות 
 אחרות

 0.4 0.3 9.8 � 1.8 11.5 23.9ס� הכול

25�18 0.3 0.1 � � 0.1 � � 

35�26 4.0 1.9 0.3 � 1.6 � � 

45�36 9.0 4.9 0.8 � 3.3 0.1 0.1 

55�46 10.6 4.6 0.7 � 4.9 0.2 0.3 
 .הסכומי� מעוגלי� ועל כ� לא תמיד מסתכמי� לס� הכול ¹
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 יכו�ס

 

זכאי� על פי ,  משרד הביטחו�בידיהמטופלי�  אלהמ חו�, ואלמנות בישראל מוגבלויותאנשי� ע� 

 בעיקר כדי לשלב� בעבודה ,עובדי השיקו�מ תעסוקתי�הלאומי לטיפול שיקומיחוק הביטוח 

הוצאות הנלוות לתכנית  למימו�  זכאי ג�חלק�. ההולמת את יכולת� התפקודית והמקצועית

מלאה או חלקית זכאי� לקצבת נכות מקרב המשתקמי� כלליי� הנכי� חלק מה. שיקומ�

  .מידת כושר� להשתכרבהתא� ל

 

להשתלב  מוגבלויותאנשי� ע�  � שלהמאפייני� שתרמו לסיכויימתמקדי� בזיהוי ממצאי הסקר 

שהשתלבו ) געי עבודהפנכי� כלליי� ונ( שיעור המשתקמי� בבחינה שלמעל לכול ובמעגל העבודה 

שקיבלו שיקו� מקצועי אכ� משתקמי�  מהשלישלמעלה מ .פתוחבעיקר בשוק ה, במעגל העבודה

בעיקר תוכניות עבודה היו ב �השתלבותשניבאו את המשתני� . בה� בסיו� הטיפול שולבו בעבודה

משתנה השפעת למעט ,  בעוד למשתני� הדמוגרפיי� היתה השפעה קטנה,שיקו� שעברוה

בעלי השכלה אקדמית גבוהי� בהשוואה לבעלי השכלה  סיכויי ההשתלבות בעבודה של. ההשכלה

או /ו גבוההש השכלה לרכוי פוטנציאל בעל מוגבלויותיש א� כ� לעודד אנשי� ע�  .נמוכה מכ�

 .הנוכחי  להרכב העיסוקי� המאפיי� את שוק העבודהרלוונטיתהרכוש הכשרה מקצועית ל

            

הפסיקו לקבל קצבה או שקצבת� הופחתה במועד שסיימו את  הנכי� הכלליי�כחמישית מ

  הקצבאות ישצמצו� בהיק�ולהפחתה במספר מקבלי הקצבה ל שיצויי� .הטיפול השיקומי

ובתרומה המתבטאת בחיסכו� בהוצאה הציבורית עבור קצבאות ואישית משמעות כלכלית 

 . יצרני המתפקד על פי נורמות המקובלות בחברהאד�אד� ע� מוגבלות כשל לדימויו העצמי 

 

ג� למימו� הוצאות הנלוות , שיקומיהנוס� לטיפול בואלמנות זכאי� מוגבלויות אנשי� ע� 

אביזרי עזר למטרת עבודה מכשירי� ומימו�  ,שכר לימוד, מחיה/דמי שיקו�גו�  כמ�כנית שיקוולת

במשתקמי� טיפול ההוצאות ל 2006במהל� . נסיעות ולהוצאות אחרות, שכר דירה, ולימודי�

 מס� �60%כ שכר לימודעבור ההוצאה הגדולה ביותר היתה  .ח"ש מיליו� �152הסתכמה ב

שהרי שכר לימוד כולל מימו� של מסגרות להכשרה , ה בכ� אי� תימ. לשיקו�תווהנל ההוצאות

 .לימודי� ממושכי� כלימודי� אקדמאיי�לרבות מימו� של  ,מקצועית לסוגיה

 

 בה� שונההטיפול . משפחות שכולותבנפגעי איבה ובג� מטפל בביטוח לאומי אג� השיקו� 

 רבדי� שלשהפוליות בהתערבויות טילרוב כולל והוא  ,במהותו מהטיפול בבעלי נכויות אחרות

הסיוע הכספי לנפגעי . מימו� שירותי� שוני�הטבות ושל מימוש   וכ�)קבוצתי וקהילתי,פרטני(

 מדיניות זו מבטאת את הסולידריות .� האישיי�הוללא התניה במשאביאיבה נית� כפיצוי 

. רורוהמחויבות של החברה כלפי אוכלוסייה אזרחית שנפגעה פיסית ונפשית כתוצאה מפעילות ט

הוצאות כ� שהיק� ה ,בהשוואה לתקופה הקודמת פחת 2006�2005ביו השני� יעור נפגעי איבה ש

  .והוא שיק� את גודל� היחסי, פחת בהתאמהלשיקומ�  הנלוות 
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  ה� מקבלות– מוגבלויותדומה לזה הנית� לאנשי� ע�  אלמנותהאוכלוסיית ב הטיפול השיקומי

נכי� מ(יניה� הדמוגרפיי� מהמשתקמי� ינות במאפשוה� א�  ,פתוח לעבודה בשוק הההכשר

שיעור גדול מתוכ�  .השתלבות� בעבודהשיעור בוכ� הו שונות  מנפגעי איבה ו)נפגעי עבודה וכלליי�

  .משתלב בעבודה בשוק הפתוח
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Abstract 

 

1. In 2005-2006 (the survey period), 8,844 general disabled (about a quarter of 

total recipients of general disability pension) and 2,276 work disabled 

completed or stopped their vocational rehabilitative treatment in the National 

Insurance Institute of Israel (NII).   

2. The two main criteria used for evaluating the success of the rehabilitative 

process are integration into work (33% of the rehabilitees) and exit from the 

social support system (about a fifth of the general disabled either stopped 

receiving pension or had their pension reduced).  

3. Following their vocational rehabilitation, men were slightly more likely to 

become integrated into work than women, young people more than older 

people, army veterans more than those who did not serve in the army, and 

educated persons – particularly those with an academic education – more 

than the uneducated. As expected, a higher proportion of work injured found 

jobs than did the general disabled.  

4. The scope of one’s entitlement to rehabilitation payment is a function of a 

number of factors: the scope and characteristics of the specific rehabilitation 

plan, the location of the rehabilitation, the rate of the disability pension 

received and the characteristics of the rehabilitee himself. The total payments 

provided for rehabilitation in 2006 amounted to NIS 152 million, out of which 

60% were allocated to tuition.  

5. The Rehabilitation Department treated 1,743 hostile action victims and their 

families in the period under study – mainly group treatment and/or financing 

social benefits and rights – at a cost of NIS 33 million. Following the sharp 

decrease in terror acts in recent years, the number of hostile action victims 

declined in this period drastically.  

6. 1,624 widows turned to the Rehabilitation Department of the NII in the 

period under study. The cost of their rehabilitation, which in most cases 

aimed at preparing them to enter the free labor market, was NIS 24 million. 

 


