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  פתח דבר

  
מינהל המחקר והתכנו� מציג בזאת חוברת נוספת בסדרת הפרסומי� על פעילות אג� השיקו� 

  במוסד לביטוח לאומי. 
אג� השיקו� במוסד לביטוח לאומי מפתח, מפעיל ומעניק שירותי שיקו� מקצועי לאוכלוסיית 
 הזכאי כדי לשלב בעבודה. לצד זה, מספקי עובדי השיקו, שה עובדי סוציאליי
בהכשרת�, חוות דעת מקצועיות לאגפי הגמלאות בנושאי� שוני�, מסייעי� לזכאי� במיצוי 

אל�  27.5�טיפל אג� השיקו בכ 2013באלמנות בשעת משבר. בשנת זכויות ומטפלי� בנכי� ו
  אנשי�. 

פרסו� זה נועד להציג את פעילות האג� תו� הצגת מאפייניה� של המשתקמי�, ולאפשר בחינה 
  של פעילותו.

תודתי נתונה לגב' רבקה פריאור, מנהלת אג� מחקרי נכויות במינהל המחקר והתכנו�, על הסיוע 
, אשר תרמו רבות הסתר חנה הפאסולגב'  סטינגר, מנהלת אג� השיקו�, מללמשימה; לגב' כר

הטל על העריכה הלשונית, � מניסיונ� ומהידע המקצועי שלה�. כמו כ�, תודה לגב' מיה עורב
  שתרמה לאיכות הכתיבה, ולגב' נירה עמיר על העיצוב הסדר וההדפסה.

  
  
  

  ד"ר דניאל גוטליב
  סמנכ"ל מחקר ותיכנו�





  תמצית

  

אג� השיקו� במוסד לביטוח לאומי מפתח, מפעיל ומעניק שירותי שיקו� מקצועי, הכוללי� 
הכשרה מקצועית והשמה בעבודה, לזכאי� שנפלטו משוק העבודה או שה� נעדרי ניסיו� 
בתעסוקה, במטרה לשלב בעבודה המתאימה לכישוריה המקצועיי וליכולת התפקוד 

ת השיקו הוא הקשר האישי בי$ המשתק לפקידי הנוכחית שלה�. האמצעי העיקרי בעבוד
.  שיקו
אל� תוכניות שיקו� שונות  48�אנשי� שהשתתפו בכ 22,636� טיפלו עובדי השיקו ב 2013בשנת 

בה� השתתפו בתוכניות ייעודיות להכנה לעבודה בשוק החופשי.  54% –במטרה לשלב בעבודה 
  מ� המשתקמי� שייכי� לענ� נכות כללית.  80%
, הצליחו להשתלב 2013�מהאנשי� שסיימו בהצלחה תוכנית שיקו� ב 75%�איש, שה כ 4,268

13%�בשוק העבודה החופשי (לא כולל מי שהטיפול בה הופסק), וכ  �נוספי� סיימו תהלי
  הכשרה וחלק� צפויי� להשתלב בעבודה בשנה הבאה.

  4,888( שה זכאי לה$מסייעי לזכאי למצות זכויות לצד שיקו מקצועי, עובדי השיקו
מספקי� חוות דעת מקצועיות לאגפי הגמלאות בנושאי� שוני� (בשנת , )2013� טופלו באנשי� 
. בהיות עובדי סוציאליי, עובדי השיקו ג אל� חוות דעת שונות) 46.5�נכתבו כ 2013

  פניות חדשות). 103התקבלו  2013� ב(מטפלי� בנכי� ואלמנות בשעת משבר 
מיליו$ ש"ח, כמחצית$ שולמו בעבור שכר לימוד  249�ב 2013� ו הסתכמו בהוצאות השיק

  מהסכו� שולמו לנכי� השייכי� לענ� נכות כללית. 2/3� בעבור דמי שיקו. כ 30%�לזכאי וכ
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  מבוא
  

 אג השיקו�). 1954מתוק חוק הביטוח הלאומי (המוסד לביטוח לאומי מעניק שירותי שיקו� 
ניסיו� בתעסוקה,  נעדרילזכאי� שנפלטו משוק העבודה או לזכאי�  מסייע בביטוח הלאומי

באמצעות הכשרה  שלה� להיקלט בעבודה המתאימה לכישוריה� המקצועיי� וליכולת התפקוד
שיקו� המעניקי� שירותי אבחו� וייעו�  עובדיעבודה. השירות נית� באמצעות מקצועית והשמה ב

  ומלווי� את המשתק� בכל תהלי� השיקו�.
תוכנית הטובה הנבחנת התאמתו של הפונה ומותאמת לו  �בהש ,שלבי� כמההשיקו�  בתהלי�

. עיקר ו�עובדי השיקשל  המקצועית פי חוות הדעת!על ,יכולותיולרצונותיו ולרכיו, וביותר לצ
  להל" השלבי� הבולטי� בתהלי�:השירותי� ה� שירותי� בעי". 

בדיקה של כישורי התעסוקה של המבוטח, כולל ייעו$ והכוו" מקצועי בידי  – אבחו� תעסוקה �
  פקידי השיקו�, מכוני אבחו� או מרכזי שיקו�.

מת השלוהקניית הרגלי עבודה במרכזי שיקו�, קורסי העצמה  – טרו� הכשרה מקצועית �
השכלה (בגרות, פסיכומטרי, מכינה וכו'), בהתא� לממצאי אבחו� התעסוקה וכהכנה 

 להשתלבות בהכשרה מקצועית או בעבודה.

לצור� השתלבות הכשרה לבעלי כישורי תעסוקה המתאימי� ללימודי�  – הכשרה מקצועית �
נדסאי� בתי ספר להב: לימודי� במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות), בעבודה

 קורסי� מקצועיי� (כגו� טכנאי, מזכירות, הנהלת חשבונות ובישול). באו 

מי שסיימו הכשרה מקצועית לחפש עבודה לבעלי מקצוע או ל סיוע – השמה בעבודה �
  המתאימה ליכולותיה� ולמקצוע שרכשו, תו� ליווי ומעקב אחר השתלבות� במקו� העבודה.

וות לשיקו�, בי" היתר למימו" האבחו" והלימודי�, למימו� ההוצאות הנל ג� זכאי� המשוקמי�
  לדמי שיקו� ולכיסוי עלות הנסיעות הנוגעות לתהלי! ההכשרה. 

: פוני� חדשי� לשיקו�, משתקמי� בעיצומו של תהלי! 1קבוצות בשלושמטפל  השיקו� אג
שיקו� ומסיימי תוכנית שיקו�. מאמצי� רבי� מושקעי� באיתור האוכלוסייה המתאימה 

  ו� מבי" הזכאי� לו, כדי להגדיל למקסימו� את שיעור המשתלבי� בעבודה בסו התהלי�.לשיק
חוות דעת מקצועיות לאגפי מינהל הגמלאות עובדי השיקו� מספקי� ג�  לצד שיקו� מקצועי,

 בנושאי� שוני� (קביעת דרגת כושר השתכרות לנכי�, חוות דעת בנוגע למינוי מקבל גמלה ועוד)
בנוס" מסייעי� לנפגעי עבודה  .יה�זכויותאיבה במיצוי פעולות עי עבודה ונפגעי לנפג י�מסייע וכ"

עובדי השיקו�, בהיות� עובדי�  �.ונפגעי פעולות איבה במיצוי הזכויות שה� זכאי� לה
   .2מטפלי� בשעת משבר באלמנות ובנפגעי פעולות איבה וכ"סוציאליי�, 

                                                
 משתק� יכול להשתיי� ליותר מקבוצה אחת.   1
  מש� כל החיי�.יהטיפול בנפגעי פעולות איבה כולל תמיכה וליווי שעשויי� לה   2
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ה� השתתפו בתוכניות ייעודיות להכנה ב 44%, אנשי� 27,524פלו באג" השיקו� וט 2013בשנת 
 בני לשיקו� היאהאוכלוסייה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר  .)1(תרשי�  לעבודה בשוק החופשי

שהכשרה או  משו� צעירי� :)49%! (כ אחוזי נכות 40!64בעלי מהמשתקמי�) ו 42%!(שה� כ 18!29
בהשוואה לאוכלוסייה  דהלהשתלב בעבו את סיכוייה� במידה ניכרתהשכלה גבוהה יקדמו 

להשתלב בשוק  ויכולי�עצמאי� יותר משו� שה�  – בעלי הנכות רפואית הנמוכהו, מבוגרת יותר
   .בכוחות עצמ� ג� העבודה

  1תרשי� 
  3201, טיפול אג השיקו
אוכלוסייה ב

  

  

  

  

  

  

  

  

תוכניות הכנה  
  12,122 , לעבודה

אבחו� ובניית  
 ,  תוכניות שיקו�

10,514  

 ,  מיצוי זכויות
4,888  
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 3לשיקו� מקצועי מי זכאי

 

 כל בו מתקיימי�א�  ,נפשי ליקוי גופני, שכלי אומ שסובלתושב ישראל  – יי�כלל י�נכ �
) ב( ;על פי מבחני נכות לפחות 20%בגובה  נכות רפואיתאחוזי  נקבעו לו) א(: אלההתנאי� ה

) ג( ליקוי;ה, עקב לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרתעוד  יכול אינו הוא
פשרו להכשרה מקצועית ולשירותי שיקו� נוספי� שיאומתאי�  ליקוי הוא זקוקהכתוצאה מ

ליקוי הג� ב� זוג של נכה, אשר עקב  או לעבודה מתאימה אחרת. לו לחזור לעבודתו הקודמת
 אינו בר שיקו� והוא מתגורר עימו בקביעות, זכאי לשיקו�. 

הוא ועקב הפגיעה  לפחות, נכות רפואית %10נקבעו לו מי שנפגע בעבודה ו  – 4עבודה ינפגע �
והוא זקוק להכשרה  ,בודה מתאימה אחרתלעסוק בעבודתו הקודמת או בע יכולאינו 

מקצועית מיוחדת כדי שיוכל לחזור לעבודתו הקודמת. ע� זאת, המוסד רשאי לאשר שיקו� 
א� המש� עבודתו במקו� הקוד� עלול  ,10%!מקצועי לנפגע עבודה שדרגת נכותו נמוכה מ

 לסכ" באופ" חריג את בריאותו או את בטיחותו. 

קצבת שאירי� או  י�, כמשמעות� בחוק, המקבללמני�וא נותאלמ – /אלמני
ותנאלמ �
 י�יכול �או שאינ מקצוע יחסרה� ) א(: תלויי� ומתקיימי� בה� כל התנאי� האלה

הקוד�  �ולעבוד במקו� עבודת להוסי י�יכול אינ�ה� ) ב(; �למחיית �להתפרנס במקצוע
הסבה מקצועית או ל � להכשרהמימתאי �) עובד השיקו� קבע כי הג(; �בעקבות התאלמנות

 .�הרפואי ולהשכלת �בכפו למצב

ועקב הפגיעה הוא  לפחות, 6נכות רפואית %20 נקבעו לוש ,5נפגע בפעולת איבה – איבה ינפגע �
או שהוא זקוק להכשרה  ,לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת יכולאינו 

ות שכולות, כהגדרת� מקצועית מיוחדת כדי שיוכל לחזור לעבודתו הקודמת. ג� בני משפח
בחוק (אלמ�/ה, יתו�/ה והורי� שכולי�), שקרוב� נפטר כתוצאה מפעולת איבה, זכאי� 

 לשיקו� מקצועי.

  
  
  

                                                
  מלבד המפורט, הזכאות לשיקו� מקצועי מותנית בהיות התובע מתחת לגיל פרישה.   3
 �בדררחשת תאונה המתעבודה, לרבות ועקב  בזמ�פגיעה בעבודה היא תאונת עבודה המתרחשת   4

 וממנה, או מחלת מקצוע, על פי רשימת מחלות המוגדרות בתקנות.לעבודה 
כוחות בלתי סדירי� של מדינה /צבאיי� למחצה/כוחות צבאיי�פעולה של נפגע איבה הוא מי שנפגע מ  5

ואשר , , או מפעולה שבוצעה תו� סיוע לאחד מאלה, בשליחות� או מטעמ�או ארגו� העויני� לישראל
  ד ישראל. כוונו נג

 .או יותרנכות רפואית  %10זכאי לשיקו� מקצועי א� נקבעו לו  1996נפגע איבה שנפצע לפני   6
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  ממצאי� עיקריי�
  

  שיקו� מקצועי
מה� זו  74%!אנשי� במטרה לעבור שיקו� מקצועי. ל 9,786 לאומיהלביטוח  פנו 2013בשנת 

. בתוכנית הכנה לעבודהבאותה שנה השתלבו  כמחצית�ו, היתה הפנייה הראשונה לעזרת השיקו�
  . )1(לוח  אל" תוכניות שיקו� שונות 48! מבוטחי� בכ 22,636 בשנה זו השתתפוס� הכל ב

זכאי� לקצבה חודשית.  היו ה�ב 63%!וייכי� לענ" נכות כללית היו ש )81%!(כ �משתקמירוב ה
במרכזי השיקו� של הקר"  "הב 84% ספקי שירותי שיקו�, בידי הופעלותוכניות מכלל ה 4,661

השתתפו בתוכנית טרו� הכשרה או הכשרה  27%בקרב מי שקיבלו סיוע בהשמה,  למפעלי שיקו�.
  מקצועית באמצעות הביטוח הלאומי.

  1לוח 
    3201, סוג תוכניתו ענ תוכניות לשיקו
 מקצועי ומשתתפי
, לפי

  (מספרי� מוחלטי� ואחוזי�)

 סוג תוכנית
 אחוזי�)ענ� ( ס� הכל

נכות  אחוזי� מספרי�
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה
 48,458 מספרי� מוחלטי� תוכניותהס� כל 

 
41,840 6,288 2,362 1,228 

 אחוזי�
 

100 81 12 5 2 
 2 4 14 80 100 21,683 ס� הכל אבחו� לתוכנית

 1 4 13 82 100 9,321 אבחו� פנימי לזכאות
 2 5 13 80 100 7,391 יותאבחו� פנימי לתוכנ

 2 4 19 74 100 4,971 אבחו� חיצוני
 3 7 13 78 100 3,813 ס� הכל טרו� הכשרה

 2 7 14 77 100 2,656 השלמת השכלה
 4 6 12 79 100 1,157 הקניית הרגלי עבודה

הכשרה 
 מקצועית

 4 5 10 82 100 7,680 ס� הכל
 2 11 16 71 100 2,986 קורס מקצועי

 5 2 7 85 100 4,694 ה גבוהההשכל
 1 5 11 100 100 3,100 סיוע בהשמה

 1 2 8 100 100 1,422 יצירת תנאי� לימודיי�
 0 0 3 100 100 463 7אחרהפניה לגור� 

 2 6 11 100 100 10,297 מעקב ואחזקה
ס� כל 

 משתתפי�ה

 677 1,006 2,995 17,958 100 22,636 מספרי� מוחלטי�
 אחוזי�

 
100 79 13 4 3 

  
  

                                                
  .  המשק�מהאנשי� הופנו לעבודה ב %67     7



5 
 

תופעה זו ומדינת ישראל היא מהמדינות המובילות בעול� המערבי בשיעור האקדמאי� שבה, 
מהמשתתפי� בתוכניות להכשרה  61%!אינה פוסחת ג� על משתתפי תוכניות השיקו�. כ

מקצועית הופנו ללימודי� אקדמיי�. נוס" על כ!, מעניי� לראות את התפתחות שיעור התוכניות 
התוכניות להשכלה גבוהה  שיעורועד היו�  2005שנת מ :)2אור! השני� (תרשי� להשכלה גבוהה ל

, ג� לירידה במספר התוכניות מלבד הגידול הטבעי במספר התוכניות להשכלה גבוהה – הוכפל
  .על הגידול בשיעור התוכניות הללולהכשרה מקצועית השפעה 

  2תרשי� 
  3201"5200, ולהשכלה גבוההתוכניות להכשרה מקצועית 

  (מספרי� מוחלטי� ואחוזי�)

  

  
הנכי� מפגיעה שתי הקבוצות הבולטות בפעילות השיקו� מקצועי ה� הנכי� מענ" נכות כללית ו

רבי� ואילו בקרב נכי העבודה  ,40%!64%של נכות  רבי� בעליבקרב הנכי� הכלליי� עבודה. ב
  ).3 (תרשי� 40%! הנמוכה מות רפואית נכ בעלי

נכי� כלליי� משתתפי� בתוכניות  של המשתקמי�:תוכניות התפלגות בה שתי הקבוצות שונות ג�
 כנראה בשל – משתתפי� יותר דווקא בקורסי� מקצועיי�העבודה,  מנכילהשכלה גבוהה יותר 

ניתנו השנה לנכי� כלליי�  רבות למדי תוכניות השכלה גבוהה. )5!ו 4(תרשימי�  ההבדלי� בגיל�
  .40%!ע� שיעורי נכות נמוכי� מ

  
  
  
  

29%
37% 40% 43% 43% 47%

54% 58% 61%

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

תוכניות להשכלה גבוהה

שיעור מכלל התוכנית להכשרה מקצועית
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  3רשי� ת
  3201אחוזי נכות רפואיי
, לפי וענ בתוכניות הכנה לעבודה לפי משתתפי� 

  
  

  4תרשי� 
  מענ נכות כללית תוכניות ההכנה לעבודה למשתתפי
 שיעור 
  3201אחוזי נכות רפואיי
, לפי  ,המשתתפי
 בתוכניות הכנהמתו# מספר 
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70%

�40%פחות מ 40%�64% ויותר 65%

נכות כללית
נפגעי עבודה
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�40%פחות מ 40%�64% ויותר 65%
טרו� הכשרה   קורס מקצועי השכלה גבוהה סיוע בהשמה
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  5תרשי� 
  פגעי עבודה תוכניות הכנה לעבודה למשתתפי
 מענ נשיעור 
  3201לפי אחוזי נכות רפואיי
,  ,המשתתפי
 בתוכניות הכנהמתו  מספר 

  

בניגוד לענפי� אחרי�, בתהלי! השיקו� משתתפי� ג� אנשי� השייכי� לענ" נפגעי איבה. 
 7%!ועוד כ ה�ילדי ה�ב 53%!כ – נספי�של ה קרוביה� אאינ� הנכי� עצמ� אל �מרבית

  .)6בני/בנות זוג� (תרשי� 

  6י� תרש
  3201, הזכאימשתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה מענ נפגעי איבה לפי סוג 

  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

�40%פחות מ 40%�64% ויותר 65%
טרו� הכשרה   קורס מקצועי השכלה גבוהה סיוע בהשמה

נכה
40%

ה/יתו�
49%

ה/אלמ�
5% ת  /ב� 

משפחה
6%
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 והיקלטותו� תוכנית הכשרה סי ;הצלחת השיקו� המקצועי תלויה במוטיבציה של הפוני�
 11.5!הסתיי� הטיפול בכ 2013בשנת בעבודה אינ� אפשריי� א� המשתק� אינו מעוניי� בכ!. 

בה�  75%מו לפחות אחת מתוכניות ההכנה לעבודה בשוק החופשי, סיי 5,689. )2(לוח  אל" אנשי�
הצליחו להשתלב בעבודה, כאשר קצת יותר ממחצית המשתלבי� בעבודה זכאי� לקצבת נכות 

אג" השיקו� בביטוח  בליט את היותו שלמנתו� זה חודשית מענפי נכות כללית או נפגעי עבודה. 
   .בשילוב נכי� בשוק העבודה מרכזילאומי גור� 

  2לוח 
    3201אופ! סיו
, ו ענ מסיימי טיפול שיקומי לפי

(
  (מספרי
 מוחלטי
 ואחוזי

  
לאחר שלב האבחו� הופסק  בה� הוא 65%! להשיקומי.  הטיפול השנה הופסקאנשי�  5,323!ל

  .)7(תרשי� חוסר שביעות רצו� מממצאי האבחו�  או וסר התאמה לשיקו�ח בגלל
  7תרשי� 

  3201, משתקמי
 שהטיפול בה
 הופסק לפי תוכנית אחרונה

  

אבחו� 
65%, לתוכנית תוכניות הכנה  

,לעבודה
 29%

,  מיצוי זכויות
6%

 אופ� סיו�

 ענ" (אחוזי�) ס! הכל

נכות  אחוזי� מספרי�
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה

 11,591  מספרי�   – ס! הכל
 

8,988 1,766 510 327 

אחוזי�                  
 

100 78 15 4 3 

 3 6 16 74 100 4,268 נקלט בעבודה

 2 10 9 79 100 720 סיי� הכשרה מקצועית

 1 5 11 82 100 701 י� טרו� הכשרהסי

 1 1 5 94 100 579 הופנה לגור� אחר

 3 2 17 78 100 5,323 הפסקת טיפול
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נדרשו בממוצע שנתיי� וחודשיי� לסיי� את התוכנית. ע�  2013למסיימי תוכניות השיקו� בשנת 

החל במספר התוכניות  ,רבי� זאת, מש! תהלי! השיקו� אינו קבוע והוא מושפע מגורמי�
 כמה. להל" )8(תרשי�  שהמשתק� משתת בה", עבור בסוג ההכשרה וכלה במצבו הרפואי

  בי" המסיימי�:  להבדלי�דוגמאות 
, �מי ששייכי� לענ" נכות כללית סיימו את התוכנית בממוצע בתו! שנתיי� ושלושה חודשי •

הבדלי�  .ושבעה חודשי� לסיו� בעוד שלמשתקמי� מנפגעי עבודה נדרשו בממוצע רק שנה
של המשתקמי� בשני  שונה עצמאות וממידת תוכניות השיקו�אלה נובעי� בי� היתר מ

  הענפי�. 
לעומת בעלי נכות  50%!היה התהלי� ארו� ב 65%!לבעלי שיעור נכות רפואית הגבוהה מ •

שתק� ג� למצבו הרפואי של המש כ� ,שני�) 1.8שני� לעומת  2.7( 40%! רפואית הנמוכה מ
 השפעה רבה על מש� השהות שלו במסגרת השיקו�.

  
  8תרשי� 

  ממוצע בתוכניות הכנה לעבודה לפי ענ הטיפול הזמ� 
  3201, אחוזי נכות רפואיתלפי ו

  

  
בסו אג ה, נותרו בטיפול 2013!בוכלל האנשי� שפנו  2012!מהאנשי� שנותרו בטיפול  כללמ

  . )9(תרשי�  אנשי� 11,624 2013
  

  

2.2
1.8

2.2
2.7

1.6
1.9

2.2

4.4

0

1

2

3

4

5

�פחות מ
20%

39%�
20%

64%�
40%

65%  
ויותר

נפגעי  
עבודה

שאירי� נכות  
כללית

נפגעי  
איבה

מש
 זמ� טיפול
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  9תרשי� 
  3201, שלב טיפולהאוכלוסייה בשיקו� מקצועי לפי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   נוספות של אג השיקו
 פעולות
לצד השיקו� המקצועי מספקי� אנשי אג" השיקו� ג� חוות דעת מקצועיות לאגפי מינהל 

(א) קביעת דרגת כושר השתכרות לנכי�; (ב) מינוי מקבל גמלה; (ג) הגמלאות בנושאי� האלה: 
וקביעת הזכאות להיווני�; (ד)  )15(תקנה  כאות של נפגעי עבודה להעלאת דרגת הנכותקביעת הז

. נוס" על כ!, עובדי קביעת הזכאות לתגמולי� מיוחדי� לנפגעי עבודה ולנפגעי פעולות איבה
חוות דעת לגורמי  (למשל השיקו� כותבי� חוות דעת נוספות שלא במסגרת חוק הביטוח הלאומי

  . רווחה בקהילה)
  

מה� בעניי� קביעת דרגת  52%חוות דעת שונות,  46,576כתבו עובדי שיקו� בס� הכל  2013בשנת 
  ).10כושר ההשתכרות לנכי� כלליי� (תרשי� 

  
  

פוני� חדשי� 
9,786 

נשארו בטיפול 
משנה שעברה 

12,850 

השתתפו בתוכניות 
הכנה לעבודה  

12,122 

האוכלוסייה ס� 
 22,636 שטופלה

סיימו תוכנית מלאה 
5,689 

בשלב אבחו� ובניית 
תוכנית שיקו�  

10,514 

הופסק  הטיפול
5,323 

נקלטו בעבודה 
4,268 

עדיי� בטיפול 
11,624 
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  10תרשי� 

 ,  2013מקבלי סיוע למיצוי זכויות לפי ענ

  
  
  

שה� נפגעי איבה במיצוי הטבות כספיות לו לנפגעי עבודה מסייעי� השיקו�עובדי אג"  כאמור,
אנשי� במיצוי  4,888! סייעו ל ה� 2013זכאי� לה� (כגו� קצבה מיוחדת ומענקי� מיוחדי�). בשנת 

  בה� הסתיי� השנה הטיפול.  1,123! זכויות כספיות, כאשר ל

  

בשעת  8מטפלי� ג� באלמנות ובנפגעי פעולות איבהעובדי השיקו�  בהיות� עובדי� סוציאליי�,
  . חדשות בתחו� זהפניות  103התקבלו  2013! משבר. ב

                                                
  הטיפול בנפגעי פעולות איבה כולל תמיכה וליווי לכל החיי�.   8

כושר  
השתכרות  
 ,  לנכי� כלליי�

תקנות בענפי   24,037
נפגעי עבודה  

 ,  ואיבה
11,407 

מינוי מקבל  
 ,  גמלה
חוות דעת   3,080

  ,  אחרות
8,052 
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  �שיקותשלומי אג� ה
  

   :המוסד מממ� הוצאות נלוותהשיקו� המקצועי  במסגרת
: גמלה חודשית למחיה בגובה קצבת נכות מלאה, המשולמת בתקופת הלימודי� דמי שיקו� •

שעות  20לומדי� ה� מעבודה, ובתנאי ש נכות שאינ� זכאי� לקצבת נכות כללית או ילמ
  שבוע לפחות.ב
א) החזר נסיעות למקו� (אפשרויות להשתתפות בהוצאות נסיעות:  יש שלוש: נסיעות •

ב) השלמה לגמלת ניידות כמשתכר למקבלי גמלת ( .ההכשרה/האבחו" בתחבורה ציבורית
שיעור נכות  בעליג) שימוש בשירותי ההסעה שמפעיל המוסד למשתקמי� ( .ניידות חלקית

  שיו� נהיגה.או יותר שה� חסרי רכב וחסרי רי 65%רפואית של 

סכו� המרבי שנקבע העד  ,: השתתפות בשכר הלימוד האקדמי או בעלות ההכשרהשכר לימוד •
  בהוראות אג השיקו�.

פי הצור� ובהתא� להיק שעות הלימוד, ל: סיוע בשיעורי עזר שיעורי עזר ושירותי הנגשה •
  וסיוע מיוחד לזקוקי� לתרגו� לשפת הסימני�, תמלול, הקראות וכו'.

בשכר דירה או בעלות המעונות למי ששוהי� בהכשרה מקצועית  השתתפות: שכר דירה •
  .שלה� �ילימודהק"מ ממקו� מגוריה� הקבוע, בהתא� לתוכנית  40!במרחק הגדול מ

: סיוע לנכי� ברכישת מכשירי� החיוניי� והכרחיי� לתוכנית השיקו� (מחשב, מכשירי� •
  .מקלדת מותאמת לעיוורי�, ספרי�, ציוד לימודי וכו')

בעיקר בקרב נפגעי איבה ונפגעי  ,מיצוי זכויות כספיותב: סיוע הוצאות אחרות (כולל אש"ל) •
  וכ� השתתפות בהוצאת כלכלה בכפו" לתקנות. ,עבודה

בשני� האחרונות גברה ההקפדה על אישורי זכאות לשיקו� למתאימי� בלבד ועל התאמת 
!מיליו" ש"ח ל 249המקצועי  שולמו במסגרת השיקו� 2013תוכניות שיקו� מיטביות. בשנת 

  .  )3(לוח  9אנשי� שוני� 4,5691

  3לוח 
  2013"2009 לפי ענ, ההוצאה לשיקו� מקצועי,

  אלפי ש"ח) ,2013מחירי (
  

  

  

  

                                                
 וני�.תשלומי� אלה אינ� כוללי� את התשלומי� בעבור קצבאות מיוחדות והיו 9

ס� כל  שנה
 ההוצאה

נכות 
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה
2009 257,067 167,367 27,677 12,562 49,461 

2010 265,667 177,325 28,587 13,148 46,608 

2011 203,343 125,293 24,173 12,032 41,845 

2012 242,765 162,272 26,525 11,815 42,154 

2013 248,889 169,547 26,826 10,184 42,332 
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  ):4אינה שונה מהתפלגות התשלומי� בשני� הקודמות (לוח  2013! התפלגות התשלומי� ב

! ענ" מהווי�  כה! ההוצאה השנתית, א" שמשתקמי מס 67%!ההוצאה בענ" נכות מהווה כ •
  זאת בעיקר תוצאה של תנאי הזכאות בענפי� האחרי�.   –מס� המשתקמי�  80%

!משולמי� לכה) מס� ההוצאה 46%! ההוצאה העיקרית של הענ" היא לתשלומי שכר לימוד (כ •
 מהמשתתפי�. 90%

  אל" ש"ח בשנה. 15!כ אהעלות הממוצעת של כל משתק� הי •
  

  4לוח 
   (אחוזי�)וענ סוג תוכנית  התשלומי
 הנלווי
 לשיקו
 מקצועי לפי

  3201, לפי סוג תוכנית (מספרי
) ומספר מקבלי�

שכר   סה"כ  ענ"
  לימוד

דמי 
שכר   נסיעות  שיקו�

  דירה
שיעורי 
הוצאות   מכשירי�  עזר

  אחוזי�  מספרי�  אחרות
 8% 1% 3% 5% 5% 32% 46% 100 248,889 תשלומי� � הכל ס

 0% 1% 4% 7% 6% 30% 52% 100 169,547  נכות כללית
 0% 0% 1% 1% 5% 57% 35% 100 26,826 נפגעי עבודה

 0% 0% 0% 0% 7% 49% 42% 100 10,184 שאירי�
 60% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 100 42,332 נפגעי איבה

 1,246 277 770 1,322 8,754 4,754 13,144  14,569 (מספרי�) ס� הכל מקבלי�

  * לא כל הזכאי� לתשלו� אחר השתתפו בתוכנית שיקו� מקצועי.
  

על פי החוק, מי שנמצא מתאי� להשלמת השכלה או להכשרה מקצועית זכאי לתשלומי� נלווי� 
כאשר כל  ,רבי� יותר (בה� שיעורי עזר, מכשירי�, נסיעות ושכר דירה) לעומת מי שאינו לומד

 2013!קיבלו ב 32%!. בדומה לשני� הקודמות, כ)11(תרשי�  אד� יכול לקבל יותר מתשלו� אחד
 59%! השלמה לקצבת נכות מלאה (דמי שיקו�) כחלק מהשתתפות� בתוכניות שיקו�. ב

ממקבלי שכר הלימוד אינ�  28%מהמקרי� המוסד השתת" בהוצאות הנסיעה למקו� הלימודי�. 
  .קצבאות מלאות �אפשר להניח שרוב� מקבלי –מקבלי� תשלומי� נוספי� 
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  11תרשי� 
  3201תשלומי שיקו
 נוספי
 למקבלי שכר לימוד, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  שכר לימוד בלבד
28%

59%, נסיעות 32%, דמי שיקו�

9%, שכר דירה

שיעורי  
5%, עזר

הוצאות  2%, מכשירי�
3%, אחרות
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  נוספי� לוחות
  5לוח 

  3201, (מספרי�) פוני
 לשיקו
 מקצועי לפי ענ, מספר פנייה ויוז
 הפנייהה
  

  
  6לוח 

  3201, (מספרי�) משתתפי
 בשיקו
 מקצועי לפי ענ ונפת מגורי
ה

  

  

נכות  ס� הכל יוז� הפנייה מספר פנייה
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה

 84 359 1,262 8,081 9,786 ס� הכל
 59 280 1,012 5,885 7,236 ס� הכל פנייה ראשונה

 52 231 933 4,547 5,763 הפונה 

 6 40 69 1,069 1,184 פקיד ביטוח לאומי 
 1 9 10 269 289 גור� בקהילה 

 25 79 250 2,196 2,550 ס� הכל פנייה חוזרת

 22 70 231 1,871 2,194 הפונה 
 3 7 13 170 193 פקיד ביטוח לאומי 

 . 2 6 155 163 גור� בקהילה 

 נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל ת מגורי�נפ

 678 1,006 2,992 17,960 22,636 ס� הכל
 112 75 220 1,503 1,910 ירושלי�
 74 127 441 3,306 3,948 תל אביב

 44 54 181 1,528 1,807 חיפה
 88 58 269 1,008 1,423 אשקלו�

 37 34 246 1,359 1,676 באר שבע
 4 3 4 79 90 גול�

 28 62 191 998 1,279 השרו�
 19 69 129 735 952 חדרה

 106 18 60 410 594 יהודה ושומרו�
 31 136 236 1,345 1,748 יזרעאל

 10 28 83 694 815 כנרת
 19 112 149 977 1,257 ועכ

 44 98 313 1,630 2,085 פתח תקוה
 5 7 33 300 345 צפת

 41 82 291 1,387 1,801 רחובות
 16 43 146 701 906 רמלה
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  7לוח 
  3201, (מספרי�) משתתפי
 בשיקו
 מקצועי לפי ענ וסניה

  

  

  

  

  

  

  

  

� נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל סני

 678 1,006 2,992 17,960 22,636 ס� הכל

 158 82 229 1,624 2,093 ירושלי�

 39 46 208 1,454 1,747 תל אביב

 34 28 101 849 1,012 חיפה

 26 26 100 414 566 אשדוד

 53 21 115 386 575 אשקלו�

 39 33 250 1,343 1,665 באר שבע

 6 18 16 196 236 בני ברק

 19 70 129 741 959 חדרה

 13 30 120 675 838 חולו�

 19 35 111 998 1,163 טבריה

 37 74 153 1,194 1,458 כפר סבא

 2 42 39 286 369 כרמיאל

 12 37 83 554 686 נהריה

 16 130 193 830 1,169 נצרת

 32 54 186 968 1,240 נתניה

 18 39 77 718 852 עפולה

 49 46 212 798 1,105 פתח תקוה

 10 27 83 688 808 קריות

 21 51 134 776 982 ו� לציו�ראש

 33 41 212 810 1,096 רחובות

 28 53 167 864 1,112 רמלה

 14 23 74 794 905 רמת ג�
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  8לוח 
  3201, (מספרי�) משתתפי
 בשיקו
 מקצועי לפי ענ, מי! וגילה

  

  9לוח 
  3201, (מספרי�) המשתתפי
 בשיקו
 מקצועי לפי ענ וליקוי עיקרי

  

נפגעי  נכות כללית ס� הכל גיל מי�
 נפגעי איבה שאירי� עבודה

 678 1,006 2,992 17,960 22,636 ס� הכל
 314 84 2,439 9,379 12,216 ס� הכל גברי�

29*18 4,642 4,177 315 2 148 
39*30 2,678 2,010 593 13 62 
49*40 2,233 1,466 704 32 31 
59*50 1,903 1,278 560 29 36 

 37 8 267 448 760 ויותר 60
 364 922 553 8,581 10,420 ס� הכל נשי�

29*18 4,119 3,859 52 40 168 
39*30 2,345 1,957 134 189 65 
49*40 2,094 1,543 159 349 43 
59*50 1,634 1,121 162 301 50 

 38 43 46 101 228 ויותר 60

נכות  ס� הכל עיקרי ליקוי
 כללית

נפגעי 
עי נפג שאירי� עבודה

 איבה

 678 1,006 2,992 17,960 22,636 ס� הכל
 67 . 220 6,523 6,810 נפש/פיגור שכלי
 . . 12 1,504 1,516 מחלה ממארת
 63 . 2,066 2,989 5,118 גפיי� ושדרה

מחלות פנימיות 
 16 . 156 4,273 4,445 ושיתוקי�

 . . 26 760 786 לב ולח+ ד�
 7 . 43 505 555 ליקוי ראייה

 8 . 26 981 1,015 חרשות
 . . 4 412 416 עיוורו�
 517 1,006 439 13 1,975 אחר
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  10לוח 
 ,  3201המשתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה לפי ענ וסני

  

  

  

  

  

  

  

  

� נפגעי איבה שאירי� בודהענפגעי  נכות כללית ס� הכל סני

 374 643 1,320 9,785 12,122 ס� הכל
 107 44 93 875 1,119 ירושלי�
 16 24 77 707 824 תל אביב

 9 12 47 446 514 חיפה
 14 17 36 231 298 אשדוד
 38 13 64 240 355 אשקלו�

 21 21 122 675 839 באר שבע
 3 12 7 105 127 בני ברק
 11 47 73 465 596 חדרה
 7 20 45 333 405 חולו�

 9 25 40 590 664 טבריה
 18 40 44 585 687 כפר סבא
 2 38 16 192 248 כרמיאל

 8 30 38 345 421 נהריה
 5 86 63 401 555 נצרת
 17 40 83 532 672 נתניה
 11 27 45 416 499 עפולה

 29 29 94 390 542 פתח תקוה
 8 14 26 360 408 קריות

 8 35 67 440 550 ראשו� לציו�
 13 25 124 490 652 רחובות
 13 30 81 447 571 רמלה

 7 14 35 520 576 רמת ג�
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  11ח ול
   3201, (מספרי�)תוכניות הכנה לעבודה לפי סוג תוכנית וסני

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ס� הכל סני
 הכשרה מקצועית טרו� הכשרה

סיוע 
השלמת  ס� הכל בהשמה

 השכלה

הקניית 
הרגלי 
 עבודה

קורס  ס� הכל
 מקצועי

השכלה 
 גבוהה

 3,100 4,694 2,986 7,680 1,157 2,656 3,813 14,593 ס� הכל
 161 625 266 891 100 144 244 1,296 ירושלי�
 232 248 192 440 57 187 244 916 תל אביב

 196 179 90 269 61 125 186 651 חיפה
 103 80 62 142 10 89 99 344 אשדוד
 44 149 89 238 62 115 177 459 אשקלו�

 205 306 257 563 91 143 234 1,002 באר שבע
 34 61 32 93 13 16 29 156 בני ברק
 195 206 142 348 37 149 186 729 חדרה
 145 85 125 210 34 96 130 485 חולו�

 108 396 97 493 14 144 158 759 טבריה
 170 265 194 459 65 111 176 805 כפר סבא
 24 112 73 185 29 29 58 267 כרמיאל

 165 145 94 239 62 80 142 546 נהריה
 105 198 146 344 60 135 195 644 נצרת
 148 246 175 421 35 208 243 812 הנתני

 127 219 110 329 65 97 162 618 עפולה
 138 217 152 369 53 103 156 663 פתח תקוה

 109 156 75 231 89 83 172 512 קריות
 178 164 166 330 42 150 192 700 ראשו� לציו�

 161 253 158 411 57 178 235 807 רחובות
 158 172 125 297 69 174 243 698 רמלה

 194 212 166 378 52 100 152 724 רמת ג�
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  12לוח 
  3201, (מספרי�) וליקוי עיקריתוכניות הכנה לעבודה לפי סוג תוכנית 

  
  
  
  13לוח 

  3201, (מספרי�) י ענ וגילמשתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה לפה
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ס� הכל ליקוי עיקרי
 הכשרה מקצועית טרו� הכשרה

סיוע 
השלמת  ס� הכל בהשמה

 השכלה

הקניית 
הרגלי 
 עבודה

קורס  ס� הכל
 מקצועי

השכלה 
 גבוהה

 3,100 4,694 2,986 7,680 1,157 2,656 3,813 14,593 ס� הכל
 902 1,356 708 2,064 438 652 1,090 4,056 נפש/פיגור שכלי
 194 378 258 636 64 200 264 1,094 מחלה ממארת
 802 826 753 1,579 263 664 927 3,308 גפיי� ושדרה

מחלות פנימיות 
 562 1,181 568 1,749 202 511 713 3,024 ושיתוקי�

 168 114 104 218 26 90 116 502 לב ולח+ ד�
 69 136 47 183 16 91 107 359 קוי ראייהלי

 198 260 116 376 32 104 136 710 חרשות
 30 145 36 181 5 93 98 309 עיוורו�
 175 298 396 694 111 251 362 1,231 אחר

 נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל גיל
 374 643 1,320 9,785 12,122 ס� הכל

18 * 29 5,324 4,898 175 30 221 
30 * 39 2,592 2,038 348 133 73 
40 * 49 2,163 1,470 411 246 36 
50 * 59 1,681 1,130 316 201 34 
 10 33 70 249 362 ומעלה 60
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  14לוח 
  3201, (מספרי�) ליקוי עיקרימשתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה לפי ענ וה

  

  

  

  

  

  

  
  15לוח 

  3201, (מספרי�) ושיעור נכות רפואית משתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה לפי ענה

  הנכות הזמנית שנקבעה לה� דרגת נכי� שבסיו� תוכנית השיקו� הסתיימה*                    

  16לוח 
  3201, (מספרי�) משתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה במרכזי שיקו
 לפי ענ וסוג תוכניתה

  

  

  

  

נכות  ס� הכל ליקוי עיקרי
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה
 374 643 1,320 9,785 12,122 ס� הכל

 32 . 101 3,286 3,419 נפש/פיגור שכלי
 . . 8 889 897 מחלה ממארת
 37 . 1,011 1,615 2,663 גפיי� ושדרה

מחלות פנימיות 
 12 . 88 2,421 2,521 ושיתוקי�

 . . 15 412 427 לב ולח+ ד�
 3 . 20 291 314 ליקוי ראייה

 6 . 12 595 613 חרשות
 . . 4 268 272 עיוורו�
 284 643 61 8 996 אחר

עורי נכות יש
 נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל רפואית

 374 643 1,320 9,785 12,122 ס� הכל
 229 643 505  * 186 1,563 20%*פחות מ

20% * 39% 2,779 2,344 354 . 81 
40% * 64% 5,034 4,718 278 . 38 
 26 . 183 2,537 2,746 ומעלה 65%

 נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל סוג תוכנית
 31 274 619 3,346 4,270 ס� הכל

 8 112 178 1,074 1,372 טרו� הכשרה
 8 58 90 388 544 הכשרה מקצועית

 15 104 351 1,884 2,354 אבחו� לתוכנית
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  17וח ל
  3201, (מספרי�) משתתפי
 בתוכניות הכנה לעבודה במרכזי שיקו
 לפי סוג תוכנית ומוסדה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הכשרה  טרו� הכשרה ס� הכל מוסד
 ו� לתוכניתאבח מקצועית

 2,354 544 1,372 4,270 ס� הכל
 307 219 230 756 בית לוינשטיי�

 18 15 42 75 אל טירה
 143 21 73 237 אשקלו�

 236 31 92 359 באר שבע
 93 14 76 183 הרצליה
 120 23 104 247 חדרה
 1 6 12 19 חיפה

 207 7 82 296 טבריה
 141 64 51 256 ירושלי�

 1 . . 1 ערירושלי� שיקו� נו
 104 12 79 195 מגדל אור

 132 10 82 224 מגדל העמק
 190 12 67 269 נצרת
 156 1 162 319 עכו

 197 66 75 338 פתח תקווה
 78 11 87 176 רחובות

 230 32 58 320 תל גיבורי�
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   18לוח 
  3201, (מספרי�)ית תוכנהסוג ולפי ענ כספיות תוכניות למיצוי זכויות המשתתפי� ב

  

  

   19לוח 
  3201, (מספרי�) לפי גיל ואופ� סיו� מלאמסיימי תהלי# שיקו� 

  

  

  

  

  

  

  

נכות  ס� הכל סוג תוכנית
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה
 6,307 10 1,764 55 8,136 ס� הכל

 2,898 3 1,143 45 4,089 אבחו� למיצוי זכויות
תוכניות 

 למיצוי זכויות
 3,409 7 621 10 4,047 ס� הכל

 78 5 6 . 89 עזרה מקיפה בשעת משבר
 272 . 1 . 273 פטור ממס

 612 . 222 . 834 מענק/הלוואה חד פעמית
 1 2 31 2 36 סיוע כספי לעסק

 69 . 98 . 167 דיור
 164 * 23 * 187 נסיעות

 1,148 . 226 . 1,374 שירותי� אישיי�
 147 . 13 . 160 אביזרי�

 918 . 1 8 927 טיפול פסיכולוגי
 3,455 9 1,374 50 4,888 משתתפי�הס� כל 

 יותרו 60 50*59 40*49 30*39 18*29 ס� הכל אופ� סיו�
 277 1,032 1,241 1,368 1,771 5,689 � הכלס

 214 751 947 1,064 1,292 4,268 נקלט בעבודה
 19 128 148 163 262 720 סיו� הכשרה מקצועית

 44 153 146 141 217 701 כשרהסיו� טרו� ה
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   20לוח 
  3201, (מספרי�) וסני לפי אופ� סיו� מלא מסיימי תהלי# שיקו�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   21לוח 
  3201, (מספרי�) לפי ענ ותוכנית שיקו
 אחרונהשיקו�  וכניתת הפסיקו

  

  

  

  

� ס� הכל סני

 אופ� סיו�

נקלט 
 בעבודה

סיו� 
הכשרה 
 מקצועית

סיו� 
טרו� 
 הכשרה

 701 720 4,268 5,689 ס� הכל
 24 56 324 404 ירושלי�
 38 49 325 412 תל אביב

 31 23 202 256 חיפה
 14 16 133 163 אשדוד
 14 26 127 167 אשקלו�

 16 71 251 338 באר שבע
 15 10 37 62 בני ברק
 28 38 185 251 חדרה
 42 19 150 211 חולו�

 31 36 201 268 טבריה
 47 22 183 252 כפר סבא
 25 27 51 103 כרמיאל

 38 35 124 197 נהריה
 66 53 285 404 נצרת
 45 29 265 339 נתניה
 36 33 163 232 עפולה

 23 26 245 294 פתח תקוה
 39 21 157 217 קריות

 19 29 193 241 ראשו� לציו�
 51 55 142 248 רחובות
 47 20 276 343 רמלה
 12 26 249 287 רמת ג�

כנית שיקו� אחרונהתו נכות  ס� הכל 
 כללית

נפגעי 
נפגעי  שאירי� עבודה

 איבה
 162 131 901 4,129 5,323 ס� הכל

 20 90 444 2,900 3,454 תאבחו� לתוכני
 80 41 190 1,226 1,537 תוכניות הכנה לעבודה

 62 . 267 3 332 מיצוי זכויות
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   22לוח 
  3201, (מספרי�) שיקו
 אחרונהלפי ענ ותוכנית שיקו�  הפסיקו תוכנית

  

  23לוח 
  3201, (מספרי�)לפי תוכנית שיקו
 אחרונה וסני שיקו�  הפסיקו תוכנית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נפגעי איבה שאירי� נפגעי עבודה נכות כללית ס� הכל תוכנית שיקו� אחרונה
 162 131 901 4,129 5,323 ס� הכל

 1 7 49 150 207 אי� זכאות
 15 33 179 1,021 1,248 חוסר נכונות

 10 18 126 1,322 1,476 החמרה במצב הבריאותי
 44 . 82 15 141 פטירה

 92 73 465 1,621 2,251 יבה אחרתס

� ס� הכל סני

 תוכנית שיקו� אחרונה

אבחו� 
 לתוכנית

תוכניות 
הכנה 
 לעבודה

מיצוי 
 זכויות

 332 1,537 3,454 5,323 ס� הכל
 27 32 331 390 ירושלי�
 28 210 309 547 תל אביב

 15 88 224 327 חיפה
 26 39 175 240 אשדוד
 9 41 87 137 אשקלו�

 23 175 222 420 באר שבע
 1 12 34 47 בני ברק
 16 46 86 148 חדרה
 15 71 185 271 חולו�

 41 72 114 227 טבריה
 14 104 200 318 כפר סבא
 2 26 30 58 כרמיאל

 11 62 133 206 נהריה
 17 98 149 264 נצרת
 18 95 165 278 נתניה
 3 38 98 139 עפולה

 17 40 146 203 פתח תקוה
 10 41 124 175 קריות

 7 52 135 194 ראשו� לציו�
 9 65 139 213 רחובות
 16 54 212 282 רמלה
 7 76 156 239 רמת ג�
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  השתלבות בעבודה של מסיימי תוכניות שיקו�: לדיו� נושא

  
ו המרכזיות של אג" השיקו� היא שילוב המשתקמי� בעבודה: תוכנית שיקו� אחת ממטרותי

  שבסופה המשתק� מוצא עבודה במקצוע שרכש והוא מתמיד בה לאור! זמ�, נחשבת להצלחה. 
כדי לקבל תמונה כוללת ולא רק בנקודת זמ� מסוימת, בחנו את המגמות במהל! השני�. במוסד 

ורט על מצב התעסוקה של האד� כשנה לאחר תו� שנת לביטוח לאומי מתקבל מידע ממוכ" ומפ
), ועל כ� נבחנו משתקמי� אשר 2012(בזמ� כתיבת שורות אלה הנתוני� קיימי� עד שנת  10המס

  .2011תוכניות ההכשרה שהשתתפו בה� הסתיימו עד 
כדי לבחו� את תרומת אג" השיקו� להשתלבות� בעבודה של המשתקמי�, נבחנו רק משתקמי� 

כניות הכשרה מקצועית. את תוכניות ההכשרה בחרנו לחלק לשלוש קבוצות: (א) שסיימו תו
תוכניות השכלה גבוהה; (ב) קורסי� מקצועיי� ארוכי� (שאורכ� תשעה חודשי� או יותר); (ג) 

  קורסי� מקצועיי� קצרי� (שאורכ� עד תשעה חודשי�).
ממסיימי   92%מוצע , הצליחו להשתלב בעבודה במ2002!2008הממצאי� מלמדי�, כי בשני� 

ממסיימי התוכניות המקצועיות, ה� הארוכות וה�  85%! התוכניות להשכלה גבוהה, לעומת כ
). מ� הסת�, מאחר שלא התקיי� מיצוי מלא של פוטנציאל התעסוקה של 12 הקצרות (תרשי�

ואיל�, אפשר להבחי" בירידה בשיעורי המשתלבי� בעבודה  2009! מסיימי תוכניות השיקו� מ
  � הללו. בשני

  12 תרשי�
  2011"2000סיימי תוכניות ההכשרה, משיעור המשתלבי� בעבודה מבי� 

  

נתוני השכר הקיימי� בביטוח לאומי אינ� מאפשרי� להשוות בי� המקצוע שלמד המשתק� לבי� 
התפקיד שהוא ממלא במקו� עבודתו. ע� זאת אנו יכולי� לבחו� את מש! זמ� חיפוש העבודה 

                                                
נתוני התעסוקה וההכנסות מופקי� בידי רשות המיסי� ומתבססי� על ההכנסות המדווחות על כלל    10

 העובדי� במשק, ה� השכירי� וה� העצמאי�.

60%
65%
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80%
85%
90%
95%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
השכלה גבוהה קורס מקצועי ארו� קורס מקצועי קצר
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 50%! ה, שג� ה� משתני� חשובי� בבחינת יעילות תוכנית ההכשרה: לואור� תקופת העבוד
חודשי� ממועד סיו� התוכנית למצוא עבודה,  4! ממסיימי תוכניות השכלה גבוהה נדרשו פחות מ
ממסיימי הקורסי� המקצועיי� הארוכי�  50%!כ� ג� למסיימי קורסי� מקצועיי� קצרי�. ל

וא עבודה. אפשר ג� לראות שההשמה בעבודה חודשי� ממועד סיו� הקורס למצ 6נדרשו עד 
� מזו יציבה יותר אצל מסיימי תוכניות להשכלה גבוהה: תקופת העבודה שלה� ארוכה בשנתיי

  ).13של מסיימי קורסי� מקצועיי� (תרשי� 

  13 תרשי�
  סיימי תוכניות ההכשרהממש# זמ� חיפוש עבודה ומספר חודשי עבודה (בחודשי�) של 

  0720"2000שהשתלבו בעבודה, 

  
  

בנוס", קצב התפתחות השכר של מסיימי תוכניות להשכלה גבוהה גבוה מזה של אחרי�: 
עולה שאמנ� אי� הבדל של ממש בשכר� ההתחלתי של מסיימי התוכניות השונות  14מתרשי� 

(השכר ההתחלתי של מסיימי התוכניות להשכלה גבוה רק במקצת), א! ההתקדמות בשכר של 
כלה גבוהה שונה מהותית בהשוואה למסיימי הקורסי� המקצועיי�. א� מסיימי תוכניות להש

נניח שהיחידי� שהספיקו למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלה� ה� מסיימי התוכניות בשני� 
בממוצע במהל�  33%! , אזי בעוד מסיימי הקורסי� המקצועיי� מגדילי� את שכר� ב2001!2000

נתו� שהוא  – 2צליחי� להכפיל את שכר� פי השני�, מסיימי התוכניות להשכלה גבוהה מ
 לכשעצמו מצדיק את הגידול בשיעור התוכניות להשכלה גבוהה בכלל תוכניות ההכשרה.
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 115  
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 91 

 4 

 91 

מש� זמ� חיפוש עבודה מספר חודשי עבודה

השכלה גבוהה
קורס מקצועי ארו�
קורס מקצועי קצר
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  14 תרשי�
  סיימי תוכניות ההכשרה שהשתלבו בעבודה,מהתפתחות השכר הנומינלי של 

2000"2011  

  
  

ו" את העלות והתועלת של בימי� אלה שוקדי� בביטוח הלאומי על עריכת מחקר שנועד לבח
תוכניות ההכנה לעבודה השונות הניתנות בידי אג" השיקו� של המוסד וכ� את השינויי� שחלו 

  במשתני� אלה לאור! השני�.
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  נספח
  חלוקת מדינת ישראל למחוזות ולנפות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה           
  

  



Abstract 

 

The Rehabilitation Department of the National Insurance Institute of Israel (NII) develops, 
operates and grants vocational rehabilitation services – including vocational training and job 
placement – to persons entitled who lack work experience or who have been forced to leave 
the labor market. The aim of the vocational rehabilitation is to prepare such persons for 
work suitable to their skills and functional abilities, mainly by means of the personal 
connection between the rehabilitee and the rehabilitation clerk.  

In 2013, 22,636 persons participated in about 48,000 different vocational rehabilitation 
plans. 54% of these persons participated in plans especially designed to prepare them for 
entering the free labor market. 80% of all participants in vocational rehabilitation plans 
received a general disability pension.  

4,268 persons, comprising some 75% of those who successfully completed a rehabilitation 
plan in 2013 (not including those whose treatment was stopped), did in fact enter the free 
labor market. An additional 13% completed a training process, and some of these persons 
are expected to enter the free market next year.  

Besides vocational rehabilitation, the NII Rehabilitation Department assists in take-up of 
rights (4,888 persons in 2013) and provides professional opinions to the Benefits 
departments (about 46,500 opinions in 2013). Being social workers by vocation, the 
rehabilitation clerks care for the disabled and widows in times of crisis (103 new such cases 
in 2013).  

The expenditure of the Rehabilitation Department amounted to NIS 249 million in 2013. 
About half of this was for payment of tuition for those entitled and about 30% – for 
rehabilitation allowance payments. About 2/3 of the expenditure was to persons who 
receive a general disability pension.  
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