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 פתח דבר 

 

  בסדרת הפרסומים עלפרסום נוסףתכנון של המוסד לביטוח לאומי מציג המחקר והמינהל 

יציאה של נכים  במוסד וכן על  שירותי שיקום מקצועי  המקבלים   ואלמנותאנשים עם נכויות 

  .כלליים ממעגל מקבלי קצבת נכות

 

 

  הודגשו בו הממצאים. 2004-2002 עוסק בנתוני מאגר המידע בתחום השיקום מהשנים פרסוםה

 בשוק החופשיבעיקר , הנוגעים למאפייני אנשים עם נכויות ואלמנות שהשתלבו במעגל העבודה

עוד נכללו  בפרסום  מאפיני . וכן למאפייני הנכים הכלליים שיצאו ממעגל מקבלי קצבת נכות

הפרסום גם מציג את מאפייני נפגעי פעולות .  המקבלים  סיוע כספי לסוגיו במהלך שיקומם

  .  י האלמנות  המטופלים  בביטוח לאומי ואת  ניתוח עלות הטיפול בהםאיבה ומאפינ

 

 

 החשובות והמאירות לטיוטת העל הערותי, אגף שיקוםת מנהלברוריה סלפון ' לגבתודות נתונות 

מרכזת בכירה באגף שיקום על תרומתה הייחודית במתן משמעות , נירה דנגור' לגב ,ח"הדו

  .הטל על העריכה הלשונית-מיה עורב' ולב, והסברים לממצאי הפרסום

 



 

 תמצית
 

  נכים 17,775הפסיקו טיפול שיקומי /סיימו") התקופה הנסקרת"להלן  (2004-2002בשנים . 1

הנכים הכלליים היוו כשליש מקרב מי "). המשתקמים"להלן ( נפגעי עבודה 3,622-כלליים  ו

 . שקיבלו קצבת נכות בתקופה זו

: ם משמשים להערכת הצלחת תהליך השיקום במוסד לביטוח לאומישני קריטריונים עיקריי. 2

ויציאה ממעגל מקבלי )  מהמשתקמים השתלבו במעגל העבודה38%(השתלבות במעגל העבודה 

 ). כחמישית מהנכים הכלליים הפסיקו לקבל קצבה או שקצבתם הופחתה(קצבאות 

גברים : יום טיפול שיקומיפרופיל של המשתקמים להם יש סיכוי להשתלב במעגל העבודה בס. 3

בעלי  ; מי  ששירתו בצבא יותר ממי שלא שירתו; צעירים יותר ממבוגרים; קצת  יותר מנשים

לא נמצא הבדל , כי בניגוד לצפוי, יחד עם זאת יודגש. ובייחוד בעלי השכלה אקדמאית, השכלה

השכלה גבוהה בשיעור העובדים בין מי שעברו קורס מקצועי לבין מי שרכשו מקצוע באמצעות 

 . כך כצפוי עבדו נפגעי עבודה יותר מנכים כלליים.  במסגרת ההכשרה המקצועית שעברו

 

גובה , מקום ביצועה, היקפה, הזכאות לתשלומי שיקום קשורה למאפייני תוכנית השיקום. 4

סך התשלומים הנלווים . קצבת הנכות שהמשתקמים זכאים לה ולמאפייני המשתקמים

בעיקר היו התשלומים  , ₪ מיליון 368-מים בתקופה הנידונה הסתכם בלשיקומם של  המשתק

דמי . שכר לימוד שולם בעיקר עבור נכים כלליים).  מסך התשלומים61%(בעבור שכר לימוד 

 .   שולמו בעיקר   לנפגעי עבודה)  מסך התשלומים25%שהיוו (שיקום 

 

 מיליון 72ומשפחותיהם בעלות של  נפגעי איבה 3,556-אגף השיקום ב טיפל בתקופה הנסקרת . 5

חלה ירידה של כשני שלישים , 2004-2002בשנים לות הטרור ובעקבות ירידה חדה בפע. ח"ש

במימון של הטבות וזכאויות או  / קבוצתי ושניתן להם כלל בעיקר טיפול הטיפול . בנפגעי איבה

 .בתחום הרווחה

 

ולשלב את  להכינן  השיקומי נועד הטיפול.  אלמנות פנו לשיקום1,581סקרת בתקופה הנ. 6

 . ₪ מיליון 29 - במה הסתכם לקבוצה זו שיקונעלות . עבודה בשוק החופשימרביתן  ב
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 מבוא 

 
 

 חוםת .כספיות  גמלאותבתשלום  יהימסייע לאוכלוסעל ענפיו השונים ביטוח לאומי המוסד ל

ניתן לאנשים עם נכויות על גמלאות בכסף נוסף  שבכך השיקום הוא יוצא דופן

  . במטרה לשלבם בעבודהקרי שיקום מקצועי, סיוע בעין אלמנים /ולאלמנות

 

. קצבאותל לזכאותם והם למאפייניקשורה  נכויות של אנשים עםעבודה הבמעגל  שתלבותהה

של מקבלי טיפול  )השונים(ם האישיים המאפייניובבחינה של בזיהוי הסקר שלהלן יתמקד 

 ההפחתה שחלה בשיעור מקבלי כן יבחן הסקר את  .בעבודה  להשתלבותתרומתם בו  שיקומי

  . שהיו זכאים לקצבה בעת שפנו לשיקוםמי מקרב ת נכותקצב

 
  מושגיםתהגדר

 

 אלמנים/תהליך טיפולי שנועד לכוון ולהכשיר אנשים עם נכויות ואלמנות  ום מקצועישיק

המפצים על אובדן או  כשרים חדשיםמיומנויות ו תוך פיתוח ,להיקלט בעבודה המתאימה להם

   . שהיו חסרים אותםמי פיתוחם בקרב תוך  או םעל פגיעה ביכולת תפקוד

 

סיוע באבחון והכוונה   כולליםהם . ולא בכסף  לרוב בעיןניתנים – שיקום מקצועיל םשירותי

 ,מתן הכשרה מקצועית ולימודים במרכזי הכשרה; סיוע בבחירת מקצוע מתאים ;מקצועית

  .בהשתלבות במעגל העבודהסיוע ; או במקום העבודהבמוסדות להשכלה גבוהה ועל תיכונית 

ביצועה של תוכניות ב שורות הקתן הוצאוממלשמיועד כספי סיוע  כולל גם שיקום מקצועי 

  .)להלן הגדרותיהן (כלכלה ונסיעות, שיעורי עזר, שכר דירה השיקום כמו 

 
זכאים לשירותי ה ,על פי חוק הביטוח הלאומי והוראות השיקום –  לשיקום מקצועיםזכאי

רות אנשים עם נכויות שנפגעו בעבודה או בפעולות איבה או שנפגעו בנסיבות אחהם שיקום 

 אינם נכללים במסגרת הזכאים לפי ל"נכים ואלמנות צה  (אלמנים/אלמנותכן ו") נכה כללי("

  .)חוק ביטוח לאומי

 

, שכלי או נפשי, ליקוי גופניהוא בעל מי ש: )1974משנת (ביטוח נכות על פי חוק   –  נכה כללי

 הוא אינו ;  חני נכות נכות רפואית על פי מב20%נקבעו לו לפחות : מתקיימים בו התנאים האלהו

עקב הליקוי הוא זקוק להכשרה ; מסוגל לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת

מקצועית ולשירותי שיקום נוספים שיאפשרו לו לחזור לעבודתו הקודמת  או לעבודה מתאימה 

 .   שיקוםהפי הערכת עובד  לעאחרת 

 

 מחלת מקצועחלה ב, דרך אליה וממנה לרבות ב,תוך כדי עבודהמי שנפגע  – נפגע עבודה

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

עקב הפגיעה  הוא אינו מסוגל לעסוק אם ,  נכות10% אם נקבעו לו לפחות לשיקום מקצועי 

 . ום מקצועי הוא  זקוק ומתאים לשיקואם , בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת
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 מידי כוחות צבאיים או איבהבפעולת נפגע מי ש  1970משנת חוק נפגעי איבה על פי  –נפגע איבה 

 וכן מי שנפגע מכוחות בלתי סדירים של מדינה או של ארגון העוינים לישראל ;צבאיים למחצה

 .או מי שהתיתם עקב פעולות איבה ;לפחות 20%-נכותו הרפואית מגיעה לודרגת 

 

לפחות להכשרה מקצועית אם מתקיים בהם  זכאים  אלמנה/  אלמן1968 משנת –ה אלמנ/אלמן

הם זקוקים ; הם אינם מתפרנסים כדי מחייתם; הם חסרי מקצוע: התנאים האלהמאחד 

 להכשרה מקצועית  הם מתאימים  עובד שיקום להערכת ;להסבה מקצועית עקב התאלמנותם

 .על פי חוק אחרלה  זכאים אינם ובתנאי ש

 

 לפיו ש, יחודייעודי וי מתנהל על פי עיקרון יטיפול שיקומי  בביטוח לאומי – יעדיםטיפול לפי 

.  ובשיתופוותאם לצורכיעבור הפונה לשיקום בהבקובע מטרות ויעדים מוגדרים ובד שיקום ע

 .מהלכן או בבתחילת תהליך השיקום  מוגדרים יעדים המטרות וה

  

אנשים עם של  שילוב . ביטוח לאומיבהשיקום ו העיקריים של מיעדיהוא  – במעגל עבודהשילוב 

 במידת האפשר ו ,ההולמת את יכולתם התיפקודית והמקצועיתבעבודה אלמנות של ונכויות 

מתבצעת הכנה לעבודה .  מקובל בהערכת תהליך שיקוםנחשב לקריטריון, בשוק החופשי

  .במסגרת נורמטיבית או במסגרת בידולית

 

הכשרה מקצועית באמצעות קורסים בשוק תוכניות ל – במסגרת נורמטיביתתוכניות שיקום 

משתתפים ). אוניברסיטאות ומכללות(לימודים במוסדות  להשכלה גבוהה במסגרת החופשי או 

 . ם נכונות לשינויכן עיכולת ללמידה וו מוטיבציה עם, בעלי הרגלי עבודהאנשים   םהב

 

  בין היתר גם  שירותי השמה ייחודיים הפועלים ת כוללו – תוכניות שיקום במסגרת בידולית

סייע מיועדים לה שירותים שונים , תחת קורת גג אחת ,המספקת" מסגרת על" – במרכזי שיקום

 .תוך ליווי ומעקב אחריהם, מופנים אליהל מקום עבודה באיתור 

 

ם אלמנים זכאים למימון אחד או יותר מהתשלומי/חלק מהאנשים עם הנכויות ואלמנות

 . על פי המפורט בתקנות ובהוראות השיקום המקצועי, הנלווים לשיקום

 

כניות ו מהת במהלך השתתפותו באחת  קיוםהוצאות אדם עם נכות זכאי למימון  – דמי שיקום

בה הוא עובר שאו  בתקופה /ו)   שעות  בשבוע20למי שלומדים לפחות  (להכשרה מקצועית  

 , קצבהאינם מקבלים כללש או  ,המקבלים קצבת נכות חלקיתנכה  כללי  או נפגע עבודה . אבחון

 .המשפחהפי גודל ועל  100%ובה הקצבה המשולמת לבעל דרגת נכות של בגזכאים לדמי שיקום 

 

 תבתנאים מסוימים לדמי מחיה  בתקופה זכאים  קצביםנה המקבלאלמ/ן אלמ– דמי מחיה

 . הנכות ובהתאם להרכב המשפחה דמי המחיה הם בגובה קצבת .בהכשרה מקצועיתם שתתפותה
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בהתאם לנדרש על ידי מקום ההכשרה או מטופל  זכאי למימון שכר לימוד  – שכר לימוד

ובכפוף לסכום  ת"התממשרד ב   ות המקובלעלויות שכר לימוד  נקבע בהתאם לגובה  .הלימודים

 . שנקבע בהוראות השיקוםהמרבי 

 

 ישנם  .השכלהלמטרת השלמת  נמצא בהכשרה  ש מיל ממומנים–  ושירותי תמיכה עורי עזריש

 . 'שירותי תרגום וכו,  לאדם עם עיוורוןהקראה שירותי תמיכה מותאמים לליקוי כמו 

 

 .בכל מסגרת היאאדם  הנמצא בתוכנית שיקום  ממומנים ל– )מכשירים וספרים ( לימודי אביזר

 

 נמצא במרחק  תו הכשרמקום: אלה ה שמתקיים בו אחד מהתנאים מי ל ממומן  –שכר דירה 

מקום ההכשרה נמצא במרחק של . הוא מתגוררשבה מ לפחות מתחום הרשות המקומית " ק30

 ביטוח לאומיאינו מקבל מהוא ; םימגורהאך אין תחבורה ציבורית למקום , מ" ק30-פחות מ

   הוא זכאי  אם  םבכל מקרה לא  ישולמו  הוצאות עבור מגורי . קיצבת ניידות להחזקת רכב

 .  ממקום ההכשרהןלקבל

 

בעת וזאת כאשר הוא נאלץ , ר"תאם להוראות התקשי בהלקוח לותניתנ – ל"הוצאות אש

 . ההכשרהשהות במקום שונה מהמקום בו  מתקיימת תכניתהשתתפותו בתכנית השיקום ל

 

על פי ההוצאות ,  רכב  שאין בבעלותו לקוחממומנים ל – )כולל נסיעות מיוחדות( דמי נסיעה

 ממקום הכשרה אחד ,  נסיעה ממקום מגוריו למקום ההכשרה וחזרהבגין שיש לו  בפועל

    . ציבוריתבהתאם לתעריפים המקובלים בתחבורה, למשנהו

 

,     נכות רפואית לפחות40% שמוגבל בניידות ונקבעו לו למי  משולמת – קצבת ניידותל ההשלמ

 כאשר הוא נמצא ת ניידות צב זכאי להשלמת קמטופל . על פי הגדרה של משרד הבריאות

תום בימים בשבוע  לפחות ויש לו סיכוי להשתכר שלושה בהכשרה מקצועית מחוץ לביתו  

  . סכום העולה על קצבת יחידהכשרתו 

 
זכאות קובע ש 1974שנת שנכנס לתוקף בביטוח נכות כללית  –זכאות לקצבת נכות כללית 

: תפקודיתובקביעת נכות רפואית ו )'גיל וכו, תושבות( מותנית  בתנאים מקדמיים  ת נכות לקצב

 אזי  נכות - 25%  ליקוי אחד לפחות בשיעורשל במקרה ו לפחות 60%נכות רפואית בשיעור של 

פקיד תביעות קובע את  .  לפחות50%בשיעור של  ונכות תיפקודית ,40%כללית בשיעור של 

 :קום תוך התבססות על חוות דעת של רופא ועובד שיהזכאות לקצבה 

 .     ולכן אינו זכאי  לקצבת נכותהתובע בעל כושר השתכרות. 1

 . התובע זכאי לקצבה חודשית חלקית בהתאם לחלקיות הדרגה  שנקבעה לו.2

 .זכאי לקצבה מלאה כאשר נקבע שהוא איבד לחלוטין את כושרו להשתכרהתובע . 3
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בדן זמני של כושר השתכרות או.  לצמיתות או באופן זמני נקבעת נמידת אובדן כושר השתכרות 

הם  שתקם חלים ולהשסיכוייו של אדם עם נכות לה מעריכים רופא ועובד שיקום נקבע כאשר 

 .טובים

 

 גדרת האוכלוסייהמקור הנתונים וה

 

 בחינתםובמעגל העבודה של אנשים עם נכויות המאפיינים התורמים לסיכויי ההשתלבות זיהוי 

המוקלדים בזמן אמת על ידי , הנתונים.  השיקוםענףבחשב ממוהמידע הנתוני מאגר  על התבסס 

למטרת מעקב וניהול שוטף של תהליך  את אגף השיקום בעיקר  משמשים ,עובדי השיקום

המאגר כולל נתונים  .הם מידע סטטיסטיהמפיק מ מינהל המחקר והתכנון כן את ו,השיקום

 של תעסוקה והשכלה רקע ו י נכותמאפיינ, דמוגרפייםתונים נ , ותוצאותיואודות תהליך הטיפול

  .של הפונים

 

) המשתקמים (יטיפול שיקומהפסיקו / הנכים הכלליים ונפגעי עבודה שסיימועלמאגרהנתוני מ

)   איש17,775(נכים כלליים   היו םרוב עולה כי ,)התקופה הנוכחיתלהלן  (2004-2002בשנים 

נכים  ה). להלן התקופה הקודמת (2001-20001בדומה לשנים ,  נפגעי עבודה–)  איש3,622(ומיעוטם 

שאושרה להם מי שליש מכוו בתקופה הנוכחית  הי טיפול שיקומי הפסיקו/סיימוכלליים שה

 20%-40%שהם בעלי  שחלק מהנכים הכלליים יצוין ). 1  לוח ורא (מקבילהקצבת נכות בתקופה ה

כאים בכל זאת לשיקום  ז  נכות  ויותר ושלא איבדו את כושרם להשתכר40%נכות  או בעלי 

 .  )זכאות לקצבת נכותת הראו לעיל הגדר (מקצועי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
המוסד , נהל המחקר והתכנוןימ, 186' מססקר , )2003 (2001-2000שיקום אנשים עם נכויות ואלמנות : מקור. 1

 .אומיללביטוח 
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  2002-2004 ,  לפי   סניף  טיפול שיקומי הפסיקו / שסיימונכים כלליים: 1   חול
 )מספרים  ואחוזים(             

  

 מקבלי  אחוז
טיפול שיקומי 

כלליים הנכים הסך 
 הפסיקו/וימיסש
  ** יפול שיקומיט

כלליים הנכים הסך 
 סניף  *מקבלי קצבה

34% 17,775  סך הכול 52,802

31% 791  טבריה 2,581

31% 1,036 3,327 נצרת                         

29% 515 1,758  עפולה

31% 551  עכו-נהריה 1,799

34% 719 2,104  קריות
24% 655 2,746  חיפה

- - 1,123  חולון

32% 912 2,843  חדרה

4% 98 2,257  נתניה
57% 1,519 2,657  כפר סבא
32% 921 2,912  פתח תקווה

29% 706 2,467  רמלה
42% 988  רחובות 2,342
32% 589  ראשון לציון 1,867
28% 358  אשקלון 1,297

34% 1,917 5,633  יפו-א"ת
36% 308  כרמיאל 858

33% 404 1,237  אשדוד

46% 1,189  רמת גן 2,603

32% 1,276  ושליםיר 3,949

33% 1,483  באר שבע 4,437

   
 .קיבלו קצבה בזמן הגשת התביעה שלא אנשים עם נכויות כולל תביעות מחודשות של    *  

 . שאושרה להם תביעה לקצבת נכות הנכים הכלליים באותםיצוין  שלא בהכרח מדובר    **
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 המאפיינים התורמים להשתלבות המשתקמים  במעגל  העבודה

 

ראו  (הטיפול השיקומיהפסקת /סיוםבהשתלבו בעבודה )  איש7,978שהם (מהמשתקמים  38%

 במעגל םשתלבותניתן לחלק את המאפיינים התורמים לה .בדומה לתקופה הקודמת) 2 'לוח מס

 . תעסוקתי ותוכניות השיקוםרקע , מאפייני נכות,ינים דמוגרפייםימאפהעבודה ל

 

 מאפיינים דמוגרפיים 

 

. )35% לעומת 39%(מעט יותר מנשים באך   שגברים השתלבו בעבודהמלמדים   2 נתוני לוח

  .משתקמים היה בקירוב כפול מהנשיםקרב הב שחלקם יודגש 

 

היה גבוה יותר מאשר בין הצעירים מחד ומאשר ) 60-26( שיעור העובדים בגילאי עבודה ,כצפוי

העבודה ואילו המבוגרים מעגל ו לטרם נכנסמטבע הדברים צעירים .  המבוגרים ביותר מאידךןבי

 כרבע –ל אחת מקבוצות הגיל היה דומה למדי בכמשתקמים  שיעור ה.כבר פרשו ממנוביותר 

  .)בקבוצת הגיל המבוגרת ביותרהקטן חלקם למעט (

 

 2ראו בלוח ( האלמנים והפרודים , הגרושים.)44% (רווקיםבשיעור דומה להנשואים עבדו 

 . דאי מהרווקיםווים ואבוגרים יותר מהנשומלו  הל.עבדו מעט פחות") אחר"

 

   גם יחס זאתייש ל). 35% לעומת 43%(משתקמים ששירתו בצבא עבדו יותר ממי שלא שירתו 

 נפגעו , וסבר להלןכפי שי, ק מהנכים הכללייםחל( ן המשרתיםלחלקם הגדול של נפגעי עבודה בי

 יותר דול הגחלקם לוגם  )רות צבאיכך שהם לא היו כשירים לשיעוד בילדותם או בעת לידתם 

גברים כאמור השתלבו במעגל העבודה יותר מנשים   .שיםנאשר מבצבא משרתים השל  גברים 

  .כך נפגעי עבודה יותר מנכים כללייםו

 

ם עולים ריאדם עם נכות או אלמן מוגד . לעולים ילידי הארץןלא ניכר הבדל בשיעור העובדים בי

חלקם של  ילידי הארץ מבין  במאמר מוסגר ייאמר כי .  1991אם עלו לישראל החל משנת 

חלה ירידה שור האחרון בע .)משני שלישיםיותר (המשתקמים לא השתנה מהתקופה הקודמת 

 מ"בייחוד מברה, יה גדוליםישהתאפיינו בגלי עלאלה .  המוקדמות90-בהשוואה לשנות היה יבעל

 .לשעבר

 

של   התרומה הגדולה ביותר להשתלבותתההי שכלהלה ,מבין המאפיינים הדמוגרפיים

גבוהה יותר  השכלה היתה להם  שמלמדים כי ככל  2 נתוני לוח .  במעגל העבודההמשתקמים 

 מבעלי 46% עומת  בקרב בעלי השכלה יסודית ל30%(היה גבוה יותר ביניהם  שיעור העובדים 

מי . של עובדיםדומה ניכר אחוז ת ייחודיות ומי שלמדו במסגרבקרב  גם . )השכלה אקדמית

) סגרגטיביים(לפרויקטים ייחודיים  הופנו , פיגור שכליליבע הלדוגמ ,כאלהת ושלמדו במסגר

 המשתקמים קרב  יש לציין ששיעורם ב.גדלועבודה בלהשתלב סיכוייהם כך ש,  בעבודהלהשמה

אפשרויות רבות יותר להשתלב אם כן או הכשרה מקצועית יש /והשכלה בעלי ל .ןהיה קט

  .עיסוקים  הדורשים מיומנויות מקצועיותב
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        ,ינים דמוגרפייםיולפי מאפ  השתלבות במעגל העבודההמשתקמים לפי  :2לוח  
 )אחוזים  (2002-2004            

  
                      

   השתלבות במעגל העבודה                 
 

 מאפיין
 
      ך הכולס

 לא ידוע לא עובד עובד באחוזים

 4,918 8,339 7,978  מספרים:ך הכולס
                 אחוזים

21,397* 
100.0 37.6 39.3 23.2 

     
 24.2 36.8 39.0 64.2  גברים        :מין

 21.3 43.6 35.1 35.8 נשים                
     
 23.5 42.4 34.1 25.0 25-18         :גיל

                35-26 25.8 39.1 37.7 23.2 
                45-36 23.7 39.1 38.5 22.5 
                60-46 23.9 38.5 38.0 23.5 

                65-61 1.6 30.5 50.0 19.5 
 מצב

                  רווק: משפחתי
 

44.4 
 

37.4 
40.9  
40.8 

21.8 
21.8 

 24.0 37.5 38.5 43.8  נשוי                
 25.3 40.2 34.6 11.8  אחר                    

     
 20.6 50.6 28.8 0.9 ללא : שכלהה

 26.4 43.7 30.0 10.4 יסודית                
 16.0 37.8 46.2 7.5 תמיוחד                
 23.6 39.0 37.0 61.9 תיכונית                
 23.5 35.2 41.7 7.9  **יכוניתתעל                 

 20.9 33.3 45.8 9.1 תאקדמי                
 24.3 38.3 37.4 2.3      תאחר                

 שירות 
 שירת   :   בצבא

 
35.0 

 
42.8 

 
34.5 

 
22.5 

 23.6 41.4 35.0 59.8 לא שירת                 
 23.0 38.5 38.5 5.2 אחר                   

 
 . משתקמים162על  מידע ןאי  * 

 .לא אקדמאית** 
 

 ני נכות ימאפי

 

מניתוח הקשר בין סוג הנכות וחומרתה לבין סיכויי ההשתלבות במעגל העבודה עולה כי נפגעי 

אלה . ואין תימה בכך) 35% לעומת 50%(עבודה השתלבו בעבודה יותר מאשר נכים כלליים 

  שהשתלבותם בנוסף יודגש ).3  חראו לו( באים מעולם העבודה תם גדרמעצם  ההראשונים 

עובדים לא זכאים  נכים כללייים לעומת זאת .  לההם זכאיםשקצבה לא פוגעת בבמעגל העבודה 

 נפגעי העבודה רובם של .  כאשר רמת השתכרותם נמוכהשהם זכאים לקצבה חלקיתלקצבה או 

 עיסוקיהם ים מרבעוד יצוין ש. הם גברים שכן עדיין חלקם בכוח העבודה גדול מזה של הנשים

  .לסיכונים ולפגיעות בעבודה יותר מנשיםבעלי אופי טכני כך שהם חשופים 

 

 או וכן מי שלקו בראייה הנתון כי מי שלקו במחלות כגון לב ולחץ דםמהלוח בולט מאוד 

ואף יותר ממי שלקו  )32% לעומת 41%( יםבשמיעה עבדו בשיעור גבוה יותר ממי שלקו בשיתוק

רוב האנשים עם  .מהווים כשליש מאוכלוסיית המשתקמיםהאחרונים אלה  .בשכלם או בנפשם

 רק  מטפל ביטוח לאומי . שירות למפגר במשרד הרווחהדי הבי הנכויות  שנפגעו בשכלם מטופלים
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מי שנפגעו בשכלם עוברים .  עובד שיקוםה של  על פי הערכ,תאימים לתעסוקה בשוק החופשימב

נכים שיצוין   ככלל. תהליך השמה חונכת במקום העבודההכשרה מקצועית מתאימה או רוב ל

שכן הם , נפגעי עבודהידי גורמים בקהילה בטרם פנו לביטוח לאומי יותר  מאשר  בכלליים טופלו 

 תםמליד הפ פגועים ש  משתקמים.ממושכת יותר"  נכותתהיסטורי" רך כללנושאים עמם בד

 .שלקו בעיוורון או בחרשותר מי  בעיקימםנמנו ע. עבדו בשיעור גבוה יותר מהאחרים

 

 3נתוני לוח   .הנקבעים לו ממנו סובל אדם עם נכות וחומרתו מתבטאים באחוזי הנכות שהליקוי 

.  יותר  נמוכים נכותאחוזיהיו  משתקמים לשככל  ה בשיעור העובדים ימלמדים על מגמת עלי

יו אחוזי נכות בינוניים דהיינו לכמחצית ה, סימטריתהיתה  רפואית הנכות ההתפלגות אחוזי 

  .היו אחוזי נכות רפואית גבוהים או נמוכים מכךכמחצית ול) 40%-59%(

 
 

             2002-2004 ,המשתקמים לפי השתלבות במעגל העבודה ולפי מאפייני  נכות: 3וח  ל
 )אחוזים(            

 

                                  תלבות במעגל העבודה         הש
 מאפיין

 
 ך הכולס
 

 לא ידוע לא עובד עובד

 4,918 8,339 7,978 21,397 מספרים       :ך הכולס
 23.2 39.3 37.6 100.0     אחוזים            

 23.0 41.9 35.1 83.1   נכים כלליים     :ענף 
 23.9 26.0 50.2 16.9  נפגעי עבודה              

     
 20.1 43.3 36.6 31.7 ישכל, ינפש   :  ליקוי

 24.0 44.4 31.6 15.9יתוקים     ש /פנימיות   מחלות             
 21.6 36.8 41.6 12.3  מחלות אחרות               

 27.2 34.0 38.8 26.5 שדרהעמוד /   גפיים            
 23.4 36.1 40.5 13.7 *  אחר             

 אחוזי נכות
  9-1 :רפואית

 
2.5 

 
50.0 

 
30.0 

 
20.0 

               19-10 6.3 40.9 28.3 30.8 
               39-20 18.0 43.4 30.8 25.8 

               59-40 45.4 35.6 40.8 23.6 
               79-60  16.1 36.8 43.1 20.0 
               100-80  11.8 32.7 49.8 17.5 

 גורם 
 לידהמום מ  :לליקוי

 
15.6 

 
46.0 

 
35.9 

 
18.2 

 20.3 43.4 36.3 7.7  מחלה בילדות             
 24.2 43.3 32.5 54.3  מחלה אחרת               
 26.7 31.5 41.8 17.3   תאונה             

 .ה או בשמיעהיליקוי בראי* 

 

 הרקע תעסוק

 

 גם לעבוד  המשיכו  לשיקוםושפנעבדו בעת שמשתקמים  ה מרבית  ניתן ללמוד כי 4מלוח  

מהם  פי שנים – ו בעת הפנייה  ואף יותר ממי שלא עבד בדומה לתקופה הקודמת ,בסיום הטיפול

בעת הפנייה לשיקום ימשיך לעבוד אף לאחר אכן ניתן לצפות כי מי שעבד  ). 33% לעומת 68%(

על פי החוק  להן היו זכאים שהם  זכויות כספיותלמצות  המטרב פנו לשיקום ללוה .מכן
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 השנים שקדמו 7- בו דהיינו לא עבד,עגל העבודה זה מכברמ מחוץ לו שנמצאאלה  .והוראותיו

   ).30%(השתלבו במעגל העבודה בשיעור הנמוך ביותר  ,למועד פנייתם לשיקום

 

לעבוד  יותר ים גדול ים סיכויבעלי  והי  בעת שפנו לשיקום במשרה מלאהמי שעבדו כי יודגש עוד 

משתקמים ה ללכ). 60% לעומת 77%( שעבדו בהיקף חלקי יותר ממי ואף ום הטיפול  בסיגם 

ששללו אלה במעגל העבודה עבדו יותר מנכונותם להשתלב שהביעו עמדה חיובית באשר ל

 ).24% לעומת 36%(זאת אפשרות 

 

 מאפייני עבודה בסיום טיפול ולפי המשתקמים לפי  השתלבות במעגל העבודה  :4לוח   
 )אחוזים (2002-2004  , בעת הפנייה לשיקום             

 

 השתלבות במעגל העבודה
 בסיום הטיפול

 
 מאפיין

 
 ך הכולס

 
 עובד

 
 לא עובד

 
 לא ידוע 

 4,918 8,339 7,978 21,397מספרים       :            ך הכולס
 23.2 39.3 37.6 100.0                            אחוזים

     
 פנייה בעת הדו עב

 עבדו   :          לשיקום
 

13.7 
 

68.2 
 

17.8 
 

14.0 
 24.4 42.7 32.8 86.3 לא עבדו                           

  השנים7-עבדו ב
 :  האחרונות

    

 23.6 35.9 40.5 73.3                            כן
 21.2 48.9 29.9 26.7                            לא

     
 10.8 11.7 77.4 46.6 מלא:     היקף משרה

 16.7 23.7 59.6 53.4                           חלקי
     

 22.6 41.6 35.8 50.8 כן*: נכונות  לעבוד
 25.8 50.0 24.3 9.1                           לא

 28.0 42.0 30.0 26.4 לא-                          זמנית
 
 . מהמשתקמים אין מידע במשתנה זה14% -ל* 

 
 

 שיקום כניות ות

ם מי המשתקלהכין את  נועדהטיפול השיקומי  ,השיקום בביטוח לאומי  דיניותבהתאם למ

כמוגדר  דולית יב נורמטיבית או במסגרת במסגרתמתבצעת ה , בשוק החופשילעבודהבעיקר 

  .לעיל

 

 שקיבלו מי ןהבדל בשיעור העובדים בימצא לא נ בניגוד לצפוי שללמוד   ניתן 5  מנתוני לוח

דהיינו בין מי שעברו שיקום במסגרת  , שקיבלו סיוע בהשמהמי לבין ,לסוגיה, הכשרה מקצועית

אופן ובלהדגיש מאוד ין ימענ, יתרה מכך.  שעברו שיקום במסגרת בידוליתמינורמטיבית לבין 

 שרכשו מקצוע מי  מקצועי לבין  שעברו קורסמילא נמצא הבדל בשיעור העובדים בין ש, מפתיע

 . באמצעות השכלה גבוהה
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 משתתפים לעיתים בתוכנית מקדימה להכשרה מקצועית המופנים לשיקום במסגרת בידולית

השלמת השכלה או רכישת הרגלי עבודה במרכזי שיקום לקראת כוללת  יאה). "טרום הכשרה"(

 ). 37%( הקטן ביותר כי שיעור העובדים ביניהם היה יפלא י לא .הכשרה מקצועית

 
  )אחוזים( 2002-2004 ,המשתקמים לפי השתלבות במעגל העבודה ותוכניות שיקום: 5לוח  

 
 

 
 השתלבות במעגל העבודה

 
 

 תוכנית שיקום

 
   *ך הכולס

  באחוזים
 עובד  

 
 לא עובד  

 
 לא ידוע  

  23.2 39.3  37.6 21,397 ך הכולס
     

 20.4 42.6 36.7 18.8 טרום הכשרה
     

     :הכשרה מקצועית
 20.1 33.5 46.2 24.1 קורס מקצועי -
 20.3 33.6 45.6 5.0 השכלה גבוהה -
 12.4 28.6 59.0 6.3 אחרת -

     
 15.7 35.9 48.2 26.8 סיוע בהשמה

 
 .מצא ביותר מתוכנית שיקום אחתי שכן משתקם יכול לה, אחוז100 -בהאחוזים אינם מסתכמים * 

 

  ניתוח רב משתני– של כלל המאפיינים להשתלבות במעגל העבודה עצמאית מה תרו

 

מאפייני , מוגרפייםדמשתנים ( המשתנים שנותחו לעיל ה העצמאית שלשפעהלאמוד את הכדי 

המשתנה על ) רגרסיה לוגיסטית(נערך ניתוח רב משתני ) שיקום מאפייני תעסוקה ותוכניות, נכות

 ברגרסיה RATIO ODDS-מדד ה .במעגל העבודה המשתקמים השתלבות התלוי הדיכוטומי 

(OR)  מבטא את עוצמת ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים

השפעה עצמאית חיובית . מציין את כיוון ההשפעה) βמקדם (האומדן .  על המשתנה התלויבמודל

 ממי שאין יותר על המשתנה התלוי  שבעלי מאפיין זה נוטים לענות בחיובפירושה של משתנה  

זה נוטים לענות בחיוב על  שבעלי מאפיין פירושה  עצמאית שלילית השפעה . להם מאפיין זה

 .אותו ממי שאין להם פחותהמשתנה התלוי 

 

עבוד  ל יותר לגדוסיכוי   שעברו תכניות שיקום היה לליים שלנכים כמלמדים  6 לוח ממצאי 

לעומת זאת ). OR=4.850 ( למסגרת מוגנת שהופנומיבייחוד  ואותןרו שלא עבלעומת מי 

נכים על סיכויי ה) אם כי מובהקת(למשתנים הדמוגרפיים היתה השפעה עצמאית קטנה יותר 

  המשתנהת השפע המשתנים הדמוגרפיים ן ביבולטת .במעגל העבודההכלליים להשתלב 

מסגרות חינוך במודים לי"השפעת המשתנה סיכוי לעבוד כמו גם על ה "השכלה אקדמית"

מבין .  ניתוח החד משתני בדומה לממצאי ה, השכלה אחרת רכישת  יותר מאשר"מיוחדות

 1.245(סיכוי להשתלב במעגל העבודה ולנכונות לעבוד תרומת משתנה המשתני התעסוקה בולטת 

=OR(. 
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                                              לפי מאפיינים שונים  נכים כלליים   של השתלבות במעגל העבודה: 6לוח  
 )רגרסיה לוגיסטית(               

               
 

 נכים כלליים

 

 

Ods Ratio   (OR)  מקדםβ 
 משתנה בלתי תלוי

 רווק 0.270 1.293

 הכשרה מקצועיתקיבל  0.567 1.762

 סיוע בהשמהקיבל  0.746 2.108

 נתמוגמסגרת הפניה ל 1579 4.850

 צבאבשירת  0.150 1.162

 בעל השכלה יסודית -0.360 0.698

 למד במסגרת מיוחדת 0.320 1.377

 בעל השכלה אקדמית 0.235 1.265

 בשנים האחרונות 7-בלא עבד  -0.626 0.535

 יותר ונכות רפואית 80% בעל  -0.329 0.720

  לעבודנכונות הביע  0.219 1.245

 

השפעה העצמאית של המשתנים שנכללו בניתוח החד משתני על המציגים את ה, 7 ממצאי לוח  

 מורים שלתוכניות השיקום היתה השפעה  אף הם ,סיכויי השתלבותם בעבודה של נפגעי עבודה

מי שקיבלו הכשרה מקצועית בייחוד ועצמאית הגדולה ביותר על סיכויי ההשתלבות בעבודה 

)(OR=2.276 . כזה מאשר בקרב אלה שלא קיבלו סיוע שקיבלו סיוע כספי עבדו יותרמיבקרב  

OR=4.970) .(או שניתן , עסק עצמאי או  לרכישת רכב לעבודההקמת הסיוע הכספי נועד ל

וכמובן מי שכבר עבד במשרה מלאה  . חלק מנפגעי עבודהזכאים להבמסגרת קצבה מיוחדת 

יכויים של מבין מאפייני הנכות נמצא כי הס. סיכוייו להשתקם במסגרת אחרת טובים ביותר

 -2.123(מאשר בעלי אחוזי נכות רפואית נמוכים פחות בעלי אחוזי נכות רפואית גבוהים טובים 

OR=  0.285לעומת=OR .( היו יותר   אמי ששירת בצבל המשתנים הדמוגרפיים נמצא כי מבין

 ) .OR =1.360 (  מי שלא שירת לעומת לעבוד סיכויים 
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                                          שונים  נפגעי עבודה  לפי מאפיינים של עגל העבודה השתלבות במ: 7לוח  
 )רגרסיה לוגיסטית(                  

               
 

 נפגעי עבודה

 

 

Ods Ratio) OR(  מקדםβ משתנה בלתי תלוי 

 הכשרה מקצועית קיבל   0.823 2.276

 הקיבל סיוע בהשמ 0.632 1.881

 שירת בצבא 0.301 1.360

 סיוע כספיקיבל  1.603 4.970

 יותר נכות רפואית ו81%בעל  -2.123 0.120

  נכות רפואית20%-39%בעל  -0.626 0.535

 עבד במשרה מלאה 1.946 7.003

 ין לעבודילא מעונ -0.900 0.407

 

ודה  מעלה אם כן השוואת סיכויי נכים כלליים עם סיכויי נפגעי עבודה להשתלב במעגל העב

 ואילו לנפגעי עבודה ,שלנכים כלליים שהופנו למסגרת מוגנת הסיכויים הגדולים ביותר לעבוד

עברו הכשרה מקצועית  היו  הסיכויים  הגדולים ביותר להשתלב קיבלו סיוע כספי כמו גם מי שש

 .  בסיום הטיפול השיקומיבעבודה
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 )לווים לשיקוםתשלומים נ (קבלת סיוע כספי

 

 ,   מקום ביצועה,היקפה,  שיקוםכנית הות מאפייניל ההזכאות לקבלת תשלומי שיקום קשור

  .)התשלומיםת וכמפורט לעיל בהגדר (הםניי ולמאפימשתקמים גובה קצבת הנכות לה זכאים ה

 

 8מלוח   .ח"שליון י מ368בסך  הסתכמה המשתקמים של הוצאות השיקום  2004-2002בשנים 

 61%-היווה כהוא . )כולל שיעורי עזר(התשלום  הגבוה ביותר היה עבור שכר לימוד  ה כי עול

כשני   (נכים כלליים לשכר לימוד שולם בעיקר  .בדומה לתקופה הקודמת ,מסך התשלומים

של המופנים מימון  גם שכר לימוד כולל כאמור .)עבורםבהתשלומים ששולמו סך שלישים מ

 .ון של נכים כללייםלמרכזי שיקום בעיקר מימ

 

 המאפיינים הקשורים לקבלת סיוע כספי

 

דמי שיקום שהיוו כרבע מהתשלומים ניתנו בעיקר לנפגעי עבודה  שנפגעו בגפיים או בעמוד 

הקצבה .  זכאים לההמשתקמיםשדמי שיקום מחושבים על פי הקצבה ). 9ראו לוח  (שדרה ה

 .רמת השתכרותו בטרם  הפגיעה ל פיושבת עמחלנפגע עבודה גבוהה מזו של נכה כללי שכן היא  

ליקויי בעלי  בעלי ליקוי נפשי או שכלי כמו גם יצוין שנכים . הקצבה לנכה כללי היא קבועה

ראו (היו זכאים  לדמי שיקום  ) 12%(  מקבלים קצבה מלאה ולכן רק מיעוטם בדרך כללראייה 

  .)9לוח 

 

  )ח"שמיליוני  (2002-4200 ,תשלומים לפי סוג תשלום ולפי ענף :8לוח  

 

 
 סוג תשלום

 
הוצאות 
 אחרות

 
שכר 
 דירה

 
 מכשירים

 ואביזרי עזר

 
שכר 
 לימוד

 
 

נסיעות

 
 דמי

 שיקום
 

 
 

סך כל 
 התשלומים

 

 
 
 

 ענף

1.7 6.8 12.8 223.8 28.7 94.0 368.3 
 

     ך הכולס
                     

 ות כלליתנכ 291.6 51.4 23.5 196.6 11.6 6.6 1.5

 נפגעי עבודה 76.7 42.6 5.2 27.2 1.2 0.2 0.2

 

הם שולמו בעיקר  .  מסך התשלומים6%היוו )  נסיעות מיוחדותמימון כולל (נסיעות התשלומי 

דאי שהטיפול בהם במרכזים וקרוב לו. )11% (או מתקדמות/ שלקו במחלות ממאירות ומיל

גדול של סעיף הנסיעות בסך התשלומים רפואיים המרוחקים ממקום מגוריהם תרמו למשקל ה

   .לשיקומםהנלווים 

 

הוא  . עזראביזרי עבור מכשירים ובמשקל היחסי  של התשלום ה בלט בקרב מי שלקו בעיוורון 

  צים הנחויקר מדובר במימון מחשבים וציוד ). שם(בשבילם  מסך התשלומים 40% היווה 

 .ללמוד ולעבוד כדי שיוכלו   והמותאמים להם לאנשים עיוורים 
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 )אחוזים וח"שמיליוני (  2200-4200,  לפי סוג תשלום  ולפי סוג ליקוי תשלומים: 9 וח ל

 
                                     

     סוג תשלום                                          

 הוצאות
אחרות

שכר 
 דירה

 מכשירים
 ואביזרי עזר

שכר 
לימוד

 
 נסיעות

דמי 
 שיקום

 
סך כול 

 התשלומים
מיליוני (
 )ח"ש
 

 
 

 סוג ליקוי

  מספרים:ך הכולס 368.3 94.0 28.7 223.8 12.8 6.8 1.7
 אחוזים                 100.0 25.5 7.8 60.8 3.5 1.8 0.6
        
 ללא ליקוי 2.0 20.0 15.0 55.0 10.0 - -
 פיגור שכלי ,נפשי 92.3 11.6 5.9 80.7 0.8 0.8 -
 מחלות ממאירות 22.6 18.4 10.5 62.6 4.7 3.7 -

 עמוד שדרה/גפיים 123.8 44.0 7.6 44.5 2.3 0.9 0.4
 מחלות פנימיות 59.1 26.7 8.6 58.6 2.5 2.9 0.2

 לב ולחץ דם 16.9 22.9 7.2 68.0 1.3 0.3 -
 ראייה ועיניים 12.6 26.0 6.7 49.0 12.5 3.8 -

 מיעה ואוזנייםש 28.4 27.2 6.6 59.6 4.2 1.9 0.9
 עיוורון 10.6 - 2.5 46.9 39.5 7.4 2.5

 

  חוץ, בכללאם ,  ניתן ללמוד שההבדלים בין גברים לנשים בתשלומי השיקום הם קטנים10מלוח  

.  נפגעי עבודה בעיקר עימםשנמנו וזאת משום  לנשים יותר מאשר לגברים שניתנו   דמי שיקוםמ

 לעומת זאת ההבדלים בין קבוצות הגיל  .ם יותר מנכים כלליים קיבלו דמי שיקונפגעי עבודה כאמור 

אלה . עבור כשני שלישים מקרב הצעירים ביותרב שכר לימוד שולם . ניכרו ביחס לשכר הלימוד

 שכר הלימוד ,עם העלייה בגיל. הכשרה מקצועית לסוגיה יותר מאשר מבוגריםבתוכניות ל השתתפו 

   .תשלומים מסך ההולך וקטן אחוז ששולם היווה 

 

 ח"שמיליוני  (2200-4200 ,תשלומים לפי סוג תשלום ולפי מאפיינים דמוגרפיים: 10'  מסוחל
 )  ואחוזים                    

                       
 

 סוג תשלום
 

 
הוצאות 
 אחרות

 
שכר 
 דירה

 
 םמכשירי

ואביזרי 
 עזר 

 
שכר 
 לימוד

 
תנסיעו

 
דמי 

שיקום

 
 
 

סך כל 
 התשלומים

 )ח"שמיליוני (

 מאפיין דמוגרפי

    מספרים: ך הכולס 368.3 94.0 28.7 223.8 12.8 6.8 1.7

                   אחוזים 100.0 25.5 7.8 60.8 3.5 1.8 0.6

        
  גברים        :מין 234.2 31.4 7.0 56.5 3.0 1.5 0.4
    נשים            134.1 21.7 8.2 63.3 4.5 2.0 0.4
        

  25-18         :גיל 158.6 18.8 9.3 66.7 4.2 4.7 0.6
0.3 0.4 2.7 50.2 7.2 32.8 89.2              35-26 
0.2 - 2.3 45.1 6.2 35.5 82.3              45-36 

- - 1.8 22.4 5.1 26.4 35.6              55-46 
- - 0.2 1.8 - 15.4 2.6              65-56 
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 לתקופה ,  אם לא זהה,היה דומהוהרכבם משקל התשלומים הנלווים לשיקום , לסיכום

סוגים שונים עבור ב דהיינו ,עבור שכר לימודבהיו  ) 61%(רוב  התשלומים , אז כעתה. קודמתה

      . ושירותי תמיכהמקצועית הכשרהשל 
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 ם כלליים לקצבת נכות נכים שלזכאות

 

של בזיקה להשתלבות נבחנה או בשיעורה  ת נכותההפחתה שחלה בהיקף מקבלי קצבאלת ש

הטיפול הפסקת /בסיום, לשיקום  הפנייה ועדהזכאות נבחנה במ. במעגל העבודהנכים כלליים 

 .  ושנה לאחר מכןהשיקומי 

 

 היו שלאל אחוז הנכים הכלליים  גדהשיקום הפסקת / כי  שנה לאחר סיום ניתן ללמוד 11 מלוח 

 נכים 2,000-כ  לדהיינו, 26%- ל15%-מ,  לשיקוםשפנו מועד חלקם בזכאים לקצבה  בהשוואה ל

   . תשלום הקצבההופסקהקצבה כלליים 

 

 )אחוזיםומספרים    (2200-2004, היקפהמועד הזכאות ולפי כלליים לפי נכים  : 11  לוח

 

 מועד הזכאות 
 

 /סיוםשנה לאחר 
  שיקומיהפסקת טיפול

 הפסקת /בסיום
 שיקומיטיפול 

טיפול בפנייה ל
 שיקומי 

מספרים אחוזים מספרים אחוזים מספרים םאחוזי

 
 

ות זכאהיקף ה
 קצבה ל

 ך הכולס 19,138 100.0 19,138 100.0 19,138 100.0
       

 מלאה 13,724 71.7 12,202 63.8 11,390 59.5

 חלקית 2,604 13.6 2,788 14.6 2,859 14.9

 לא זכאי  2,810 14.7 4,148 21.7 4,889 25.6

 

הופסקה היה /אחוז הנכים שקצבתם פחתה )12ראו לוח (שהשתלבו בעבודה נכים כלליים בקרב 

יהיה ביניהם שהפער  לצפות היה אפשר  אם כי ,)15% לעומת 20% ( שלא עבדובאלה גדול יותר מ

 המשיכו לקבל כך שהם, ייתה נמוכהשל חלק מהנכים ה שרמת השתכרותםנראה . גדול יותר

  . מופחתתאם גם , קצבה

 
 זכאות לקצבהב  * שינויהעבודה  ולפי  נכים כלליים  לפי השתלבות במעגל : 12 לוח        

 )אחוזים (2002-2004                      
 

                  השתלבות במעגל העבודה

 עובד לא עובד לא ידוע
 
 ך הכולס

 קצבהזכאות לב ינויש

    מספרים:סך הכול 19,138 5,967 8,408 4,763

  אחוזים                   100.0 31.2 43.9 24.9
     

 הפסקת קצבה/הפחתה 17.7 20.4 14.6 19.8

 ללא שינוי 82.3 79.6 85.4 80.2
 
 .הפסקת הטיפול/ שנה מסיוםהשינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקום עד לאחר* 
 

 מי  בקרב ,כך. )14- ו13 ראו לוחות( למאפייני נכות היה קשור  בזכאות לקצבה השינוי שחל 

או מתקדמות ניכרה הפחתה או הפסקה בקבלת קצבה יותר מאשר /שחלו במחלות ממאירות ו
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, 7%עומת  ל37%( בעלי ליקויים אחרים ובייחוד בהשוואה לבעלי ליקוי נפשי או שכלי קרב ב

חוזרים ם במהלכן יש להניח שהשפות רמיסיה יש תקומחלות ממאירות  ב שחלו מיל .)בהתאמה

  . להם מופסקת או מופחתתתהקצבה הזמנית שניתנלעבודה ואי לכך 

 

                )                            אחוזים  (2002-2004, בזכאות לקצבה* נכים כלליים לפי סוג הליקוי ולפי שינוי: 13לוח  
                     

           
 

                                                  סוג ליקוי
 

ליקויים 
פיסיים 
 ***אחרים

 
מחלות 

פנימיות 
 **ושיתוקים

 
 /גפיים
 שדרה

 מחלות
 ממאירות

או /ו
 תקדמותמ

 
/ נפשי
 כליש

 
 
 ךס

 הכול

 
 

 זכאות לקצבהשינוי ב

 אחוזים: כ"סה 100.0 39.1 7.5 18.2 25.4 9.3

 קצבה הפסקת/הפחתה 17.7 7.0 36.6 23.1 25.6 23.5

 שינויללא  82.3 93.0 63.4 76.9 74.4 76.5
 

 .הפסקת הטיפול/השינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקום עד לאחר שנה מסיום    *    
 . כולל לב ולחץ דם  *   *

 . שמיעה ואוזניים,עיוורון, עיניים,  כולל ראייה * **  
 

 הרפואית אחוז הנכות פחת ככל ש או הופחתה  שאחוז הנכים שקצבתם הופסקהכמו כן נמצא 

 נכותאחוזי  בין בעלי 7%- בקרב בעלי האחוזים הנמוכים ל40%-מ,  יותרהיה גבוהלהם נקבע ש

 .ותר מנכים שמצבם באופן יחסי היה קללקבל קצבה י הוסיפו  נכים קשים כצפוי . יםירבמ

 

                    2004-2002  , בזכאות לקצבה*שינוילפי אחוזי נכות רפואית ולפי נכים כלליים : 14 וח ל
 ) אחוזים                     (

 
                   אחוזי נכות רפואית

100-80 79-60 59-40 39-20 

 
סך 
 הכול

 
 שינוי בזכאות לקצבה

 סך הכול  100.0 9.5 55.8 19.5 13.9

 הפסקת קצבה/הפחתה 17.7 27.9 19.1 14.3 6.9

 ללא שינוי 82.3 72.1 80.9 85.7 93.1
    
 .הפסקת הטיפול/חל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקום עד לאחר שנה מסיום שינוי ש * 

 

 או להפסקתההקצבה הפחתת  ר לסיכויאשנמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים יצוין שלא 

לעומת זאת בקרב הצעירים יותר נמצא אחוז גבוה . מישיקוההטיפול הפסקת /סיוםלאחר שנה 

צעירים ה בקרב 23% , מאשר בין המבוגריםיותר של נכים כלליים שקצבתם הופסקה או הופחתה

שתלבו  הצעירים ם מן הסת). יותר ו61בני ( בקרב המבוגרים ביותר 7%לעומת ) 18-25(ביותר 

 ,גם אם במעט ,ניכרהלקצבה  כאמור הפחתה בשיעור הזכאות . יותר מאשר מבוגריםבעבודה

 . שלא עבדו מיקרב במאשר יותר בקרב מי שעבדו 
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  )אחוזים (2004 -2002  , בזכאות לקצבה*נכים כלליים לפי גיל ולפי  שינוי: 51לוח  
 
 

 

 גילקבוצת 

 

 לקצבה שינוי בזכאות

 

סך 

 65-61 60-46 45-36 35-26 25-18 הכול

 1.3 26.6 22.4 28.3 21.3 100.0 ך הכולס

 6.9 14.4 16.6 18.2 22.9 17.7 הפסקת קצבה/הפחתה

 93.1 85.6 83.4 81.8 77.1 82.3 ללא שינוי

 
 .הפסקת הטיפול/השינוי שחל ברמת הזכאות לקצבה ממועד הפנייה לשיקום עד לאחר שנה מסיום * 
 

 . בדומה לתקופה הקודמת,הפסיקו לקבל קצבה או שקצבתם פחתה מהנכים חמישיתכ, םלסיכו

שקצבתם פחתה או האנשים עם הנכויות  אחוז ,הפסקת הטיפול/בקרב מי שעבדו במועד סיום

  אם כי , בהתאמה15% לעומת 20%, מאשר בקרב מי שלא עבדוקצת יותר היה  גבוה הופסקה 

 .כאמור ההבדל היה קטן

 

אגף שיקום בביטוח לאומי מטפל , טיפול השיקומי בנכים כלליים ונפגעי עבודה העלנוסף 

שונה , כפי שיוצג להלן, הטיפול בנפגעי איבה. אלמנים/נפגעי איבה ובאלמנות באוכלוסית 

 . נכויות אחרות עם אנשיםהטיפול בבמהותו מ
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 אגף השיקוםפגעי  פעולות איבה  בטיפול נ

 

 מבוא 

 

 –חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה " מתבסס על בביטוח לאומי הטיפול בנפגעי פעולות איבה 

 : שאלה עיקריו ,"1970

 

הניתנים   , מענקים ולהטבות, שיקום,  לתגמולים זכאיםומשפחות  הנספים נפגעי איבה  .1

 . במשאביהם  האישייםוללא התניהכפיצוי 

על אזרח או תושב ישראל שנפגע בארץ או מחוצה הזכאות לתגמולים ולשאר הזכויות חלה   .2

גם (ירים יעובדים זרים ותעל לרבות , ע"לה ועל  אזרח חוץ שנפגע בשטח מדינת ישראל או ביש

 ). בתנאי שנכנסו לארץ כחוקולא כחוק שאם הם שוהים בארץ 

 ולמשפחות שכולות נכים לותאלה המוקנל זהות פגעי פעולות איבה הטבות הניתנות לנה .3

 . טחוןייפול משרד הבשבט

 הפונה    נפגעוממנש אירוע שה)   שר הבטחוןשממנה גוף (נדרשת הכרה של  הרשות המאשרת  .4

                                                                                                                         . א בגדר  פעולת   איבה כהגדרתה בחוקוה

 

 נכויות  עםשונה במהותו מזה הניתן לאנשים כאמור נפגעי איבה  ל  שנותן אגף השיקום הטיפול 

  :להלן כמה ממאפייניו. אחרות

 

בדרך פנייה לנפגע איבה  את הםהשיקום יוזאגף  דהיינו ,הוא מיידימטבע הדברים הטיפול  .1

 .הפגיעה לאחר כיממה  בתוך כלל

השכולות עובדי השיקום עורכים  במהלך הטיפול ביקורים בבתי חולים ובבתי המשפחות  .2

, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומם הנפשי, ועומדים לרשות  נפגעי איבה  במתן ייעוץ

 .המשפחתי ובדרכי מימוש הזכויות והשירותים השונים, החברתי

יב את עובדי השיקום ייבה ומשפחות שכולות מחאליו נקלעים נפגעי  פעולות אשהמשבר  .3

 ף ומקים הולהתוך מתן מענ, לאתר ולזהות את הצרכים המיידיים של הנפגע ושל משפחתו

 . ם נעזרים לשם כך בשירותים בקהילה ה.לימודיםורכב , דיור, תעסוקה, מחיה: בתחומים רבים

  ).םאחיוילדים , יםהור, ה/ןאלמ(משפחת החלל ול הטיפול מאופיין במחויבות לכ.  4

 . כל החייםנמשך הטיפול בנפגע איבה  .5

 

אגף גרפיים מאנשים עם נכויות אחרות המטופלים על ידי והם הדמינפגעי איבה שונים באפיונ

 .ביטוח לאומיהשיקום ב
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 אפיונים דמוגרפיים

 

ביטוח ב אגף השיקום בידיטופלו נפגעי איבה ומשפחותיהם ש 3,556- לנוגעים הנתונים  שלהלן 

 מספרפחת בהתאם  ,הפחתה בפיגועי טרור ניכרה כןבמהלמאחר ש. 2004-2002שנים לאומי ב

  .  שלישיםכשני ב –  2004-ב 662- ל2002-ב  1,892- מ,נפגעי איבה

 

נפגעי איבה זכאים .  הכלליתבדומה לחלקן באוכלוסייה, כמחצית מנפגעי איבה היו נשים

 כך נמצא .ה מתנאי הזכאות של אנשים עם נכויות אחרותבשונ, לשירותי שיקום ללא הגבלת גיל

גיל טווח  היו ב כשלושה רבעים.  שנה65- מיותרבני או  18-פחות מפגעי איבה היו בני כרבע מנש

 .העבודה

 

  פרודים  –כרבע היו רווקים והיתר , ) ומעלה18מקרב בני ( ממחצית נפגעי איבה היו נשואים יותר

 . או גרושים

 

 היתה השכלה על 24%-ל, )עיונית או מקצועית(י איבה היתה השכלה תיכונית  מנפגע57%-ל

אקדמאים  מאשר בין יותר בין נפגעי איבה היו .  השכלה אקדמית17%- ביניהם ל,תיכונית

 רמת השכלתם של אלה גבוהה .של עולים חדשים ביניהםמצאותם יבשל ה כנראה ,המשתקמים

ב נפגעי ריין את חלקם הגדול של עולים חדשים בק מענין לצ.ותיקהומזו של האוכלוסייה ה

נראה שאלה .  כחמישיתכשליש לעומת , שיעורם באוכלוסייה הכלליתלמעלה מ ,איבה

מועדים המקומות הבין , משתמשים יותר בתחבורה ציבורית ונוהגים לערוך קניות  בשווקים

  . יגועי טרורפ ליותר 

 

 8% ;פגעי איבה נפגעו בעצמםנכמחצית מדה שהקרבה המשפחתית לנפגעי איבה לימבחינה של 

של נספי אחיות / היו אחים8%; הורים שכולים ובשיעור דומה היו יתומיםהיו  15% ;התאלמנו

 . של נפגעי איבה קרובים אחריםהיו ) 4%(השאר . הטרור

 

 לטפל ביטוח לאומיהשיקום באגף ב  את ימחיאחרות בעלי הנכויות הלנפגעי איבה  בין יהשונ

 .באופן שונה הםב

 

  ון הטבות ושירותיםבנפגעי איבה ומימקבוצתי יפול  ט

 

-גם קבוצתי וגם מערכתי, גם פרטני הוא הטיפול בנפגעי איבה באגף שיקום בביטוח לאומי

  .יםשל שירותים ורכישות שונמימון כרוך בהוא  כמו כן . קהילתי

 
 

מלוח   .ות הקבוצתית והקהילתית ההתערבבגישת  בנפגעי איבה הוא הטיפול   –  טיפול קבוצתי

נפגעי איבה עולה  כי תחום הטיפול ב המציג נתונים מינהליים של אגף השיקום על פעילותו ב16

מרבית .  ומשפחותיהם נפגעי איבה300-בהן השתתפו כש קבוצות 20- כפעלו 2005בשנת 

. 15% – וך למדי נמחלקם בקרב נפגעי איבה היהיוזכר ש.  שכוליםלהורים יועדו ) 12(הקבוצות 
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 הקבוצות בעוד שמספרבפעולות איבה היה גדול  נפגעי איבה שנפגעו קרב בהנכים חלקם של 

 מלהשתתף אותםנפשית מנעה -פגיעתם הפיסיתיש להניח ש. עבורם היה קטןבשהופעלו 

 . הייחודיים לצורכיהםהקבוצות שהופעלו לא התאימו או ש, בקבוצות

 
    לפי 2005עבור נפגעי איבה  באגף השיקום בשנת בעלו  הקבוצות  שהופמספר :16לוח    

 )מספרים(אוכלוסיית היעד וסניפים                  
               

מספר 
 קבוצות

 
 ית היעד סאוכלו

                  
 סניפים  

 עפולה, כפר סבא, ראשון לציון יםאלמנ/ותאלמנ 3

 חדרה, קריות, העפול, א"ת, חיפה, ירושלים הורים שכולים 10

 בני ברק, ירושלים אמהות שכולות מהמגזר החרדי 2

 חדרה, ראשון לציון נפגעי איבה עם נכויות 2

 ירושלים יתומים 1

 אשקלון, חיפה, כפר סבא יתומים ואחים שכולים 3

 
 

כן לממן   ות מגורים ו לפתור זמנית בעי,לרכוש רכב איבה  י נועד לסייע  לנפגעמימון כספי 

מתן  ,  מימון בית אבות, עזרת בית, טלפוןן תשלום חשבו : כגון אחרות והוצאותפול פסיכולוגיטי

 .ב"מענקים וכיו

 
יון  מיל72-הסתכמה ב  2004-2002שיקום עבור נפגעי איבה בשנים ההוצאה ל עולה כי 17מלוח  

 כחמישית מסך התשלומים הנלווים לשיקוםהיווה הוא  – למדיסכום גבוה וזהו  ,ח"ש

 של נפגעי איבה בכלל המשתקמים היה בעוד שחלקם  ,)נכים כלליים ונפגעי עבודה(המשתקמים 

כמחצית מסך  הוא היווה – היה הגדול ביותר" אחרותההוצאות ה"סעיף .  כשביעית–קטן מכך 

 שכר . תשלומים מסוג אלה שפורטו  ואחריםהוא כלל . עבור נפגעי איבהב ששולמו התשלומים

 כצפוי .עבורםב  היווה כשליש מסך התשלומים,מימון הכשרה מקצועית לסוגיהדהיינו , לימוד

   . שהיו בגיל עבודהלמיבעיקר  שאלת ההשתלבות במעגל העבודה היא רלוונטית

 

 )ח"שמיליוני ( 2002-2004  ,תשלומים נלווים לשיקום לפי סוג תשלום ולפי גיל :17לוח  

 

 
                          סוג תשלום                     

 
 

 גיל

 
  ך הכולס

שכר  שכר דירה נסיעות דמי שיקום
 לימוד

הוצאות 
 אחרות

 36.9 23.9 1.8 2.1 6.1 71.9 כולהך ס

17-0 14.8 1.7 0.3 0.1 5.8 6.6 
25-18 16.1 3.4 0.4 0.4 5.9 5.7 
35-26 11.8 0.7 0.3 0.3 4.4 5.9 
45-36 13.5 0.1 0.4 0.5 4.5 7.8 
55-46 7.3 0.1 0.3 0.2 2.4 4.2 
65-56 4.4 - 0.1 0.2 0.8 3.2 

65+ 4.1 - 0.1 0.1 0.3 3.5 
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 קיבלו כמחצית מסך ,איבהלות ו נפגעי איבה שנפגעו  בפעכלומר, המבוטחים עולה כי 18מלוח  

 במימון הוצאות  ההוצאה היתה כרוכה רוב).  כמחצית מנפגעי איבההם היוו כזכור(התשלומים 

הכוללות בין היתר גם תשלומים בעת ההתערבות הראשונית  "אחרותהוצאות "ת המוגדרו

   .כהוצאות אשפוז

 

  2002-2004  ,תשלומים נלווים לשיקום לפי סוג תשלום ולפי קרבה לנפגע איבה :18ח  לו
 )ח"שמיליוני (              

 
                                            

 שלוםת                                             סוג 
 
 

 קרבה לנפגע איבה

 
 

  סך הכול 
 דמי 

  שיקום
שכר  שכר דירה נסיעות

 לימוד
הוצאות 
 אחרות

 36.9 23.9 1.8 2.1 6.1 71.9 סך הכול
       

 21.9 9.4 0.9 1.6 2.7 37.5 מבוטח
 4.5 2.2 0.4 - - 7.1 אלמן

 5.8 2.7 0.4 0.1 - 9.1 הורים שכולים
 2.2 6.3 0.1 0.1 3.4 12.2 יתומים

 0.5 2.3 - - - 2.8 אחים שכולים
 2.1 0.9 0.1 0.1 - 3.2 אחר

 

קה בזיאו דוקא רכיהם ולומענה למכלול צמספק כ הטיפול בנפגעי איבה הוא טיפול ה"בסה

 . הלתחום התעסוק
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 םשיקוהאגף    בטיפול  למנותא

 
 

שיקום לבדומה , שיקום מקצועים ללשירותי ות נפגעי עבודה זכאיות שאירים ואלמנ1אלמנות

מעט יותר מאשר , אלמנות  1,581השיקום  אגף פנו ל 2004-2002בשנים  .אנשים עם נכויותהניתן ל

  לשם )(REACHING  OUT ישוג י  כמו ,עולות שונותאגף השיקום נוקט בפ. בתקופה הקודמת

מכלל האלמנות שהחלו לקבל קצבת  40%-כהן היוו  .שירותי שיקום ותמקבלהרחבת מעגל 

 ה וברקע התעסוקייםבמאפייניהן הדמוגרפמטבע הדברים אלמנות שונות  .שאירים בתקופה זו

 .מאנשים עם נכויותשלהן 

  

  האלמנותמאפייני 

 

 מהאלמנות  3/4-יותר מ.  אלמנים– 9% הרוב המכריע היו אלמנות ורק – מאפיינים  דמוגרפיים

האלמנות , בממוצע. מבוגרות יותרהיו ) 1%(מיעוטן ו , היו צעירות יותר כחמישית.65-36 היו בנות

 עולות –כחמישית ו ,היו ילידות הארץ) כשני שלישים (מרבית האלמנות .  שנה44היו בנות 

 . בעיקר ממזרח אירופה,  ואילך90-עלו לארץ מתחילת שנות ההן  דהיינו ,חדשות

 

לכרבע .  מלאה או חלקית) עיונית או מקצועית(השכלה תיכונית ות  מהאלמנות היו בעל 2/3- כ

 16%-עוד יצוין ש).  היתה  השכלה אקדמית לכמחצית ןמתוכ (מהן השכלה  על תיכונית

 מהאלמנות  5%.  שנות לימוד11למדו בממוצע  האלמנות . שנות לימוד בלבד8מהאלמנות למדו 

 .  שיקוםאגף הלשפנו למדו בעת 

 

היו דומים בעיקרם לאלה של וכחית האלמנות בתקופה הנ של  אפיינים הדמוגרפייםהמבסך הכול 

 .האלמנות מהתקופה הקודמת

 

רובן   .אגף שיקוםלשפנו  בעת כשליש מהאלמנות עבדו  – בעת הפנייה לשיקוםרקע תעסוקתי 

השוואה לשיעור הנשים . תוכן הועסקו במשרה מלאה  מ2/3- וכהמכריע עבדו  כשכירות

היה ) 54-25מבנות  (ןשיעור  העלתה כי2003²בשנת ו בכוח העבודה באוכלוסייה הכללית שהשתתפ

ואחוז נמוך יותר ) כרבע מהן(עסקו במקצועות שונים מענף הפקידות האלמנות  ).70%(כפול 

 . אחריםשירותים אישייםמתן במלצרות ו, בספרותהאלמנות עבדו שאר . עבדו  בהוראה) 13%(

 

 מחוץ למעגל השליש שהכ. ות לא עבדו בעת הפנייה למחלקת השיקוםמהאלמנכשני שלישים 

  מן 2/3-כ.  בעיקר האלמנות הצעירות לא עבדו אף פעם השאר.  של עד שנתייםןהעבודה לפרק זמ

רבע חיפשו עבודה  כ .בעבודהנכונות להשתלב  שיקום הביעו אגףהאלמנות שלא עבדו בעת הפנייה ל

מיעוטן לא היו . למקומות עבודה פוטנציאלייםת פנייה באמצעו באמצעות שירותי השמה או

  3/4-כ לכ" בסה.וזאת מחמת מצב בריאותן הלקוי או משום שלמדו, לעת עתה,  לעבודמעוניינות

 . לאגף שיקום השנים שקדמו לפנייתן7-מתוכן היה רקע תעסוקתי כלשהו ב

                                                           
  . האלמנות הם מיעוט בקרב שכן הגברים , צוין אחרתכן אלא אם  , מניםהמונח אלמנות כולל אל. 1
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 56' מס, )2004(שנתון סטטיסטי לממשלה . 2



 24

   הטיפולהפסקת / בסיוםהשתלבות במעגל העבודה

 

מבין  עולה כי 19מלוח  . רבית האלמנות נועד להכינן לעבודה בשוק החופשיהטיפול השיקומי במ

היה   אחוז האלמנות שהשתלבו  במעגל העבודה בסיום טיפול  ,אלה שלא עבדו בעת שפנו לשיקום

 לא עבדו בעת 2/3-כזכור כ. בהתאמה, 37% לעומת 42%, אך במעט גבוה מאלה שלא השתלבו

 .הפנייה לשיקום

 
  2002-2004  ,ות לפי מצב עבודתן בסיום טיפול ובעת פנייתן לשיקוםאלמנ: 19 לוח 

 )אחוזיםמספרים ו(              
  

מצב עבודה   מצב עבודה בסיום הטיפול השיקומי  סך הכול         

 לא ידוע ת  ולא עובד תועובד אחוזים מספרים בפנייה

 257 416 683 100.0 *1,536 סך הכול

 8.0 7.8 84.1 34.3 527 תועובד

 21.3 37.2 41.5 65.7 1,009 תולא עובד

  . אלמנות45אין מידע על * 
 

 עלויות השיקום של האלמנות 

 

. )20ראו לוח   (ח" ש מיליון 29- הסתכמו בכ2004-2002שיקום של האלמנות בשנים ההוצאות ל

 המקצועיתבמהלך הכשרתן היה עבור דמי מחיה ששולמו לאלמנות ) כמחצית(התשלום העיקרי 

דהיינו עבור הכשרתן , עבור שכר לימודשולם כשליש  .או במהלך תקופת האבחון שעברו/ו

עיקר .  במהלך שיקומן שמומנו לאלמנות מסך התשלומים היוו נסיעות7%.  לסוגיההמקצועית

  .45-36 בנות אלמנות עבור בהיה ) 40%-כ(המימון 

 
  )*ח"שמיליוני  (2200-4200  ,לפי גילולשיקום אלמנות לפי סוג תשלום נלווה  :20לוח  

 
                                              
 תשלום  סוג                                             

 

 
 

 גיל

 
 

  סך הכול
דמי 
 מחיה

שכר  נסיעות
 דירה

שכר 
 לימוד

 מכשירים
ואביזרי 

 עזר

הוצאות 
 אחרות

 0.1 0.3 11.0 - 2.0 14.9 28.5 סך הכול
        

25-18 2.9 1.5 0.2 - 1.1 - - 
35-26 9.7 5.5 0.7 - 3.3 0.1 - 
45-36 11.0 5.7 0.8 - 4.3 0.2 0.1 
55-46 4.7 2.1 0.3 - 2.2 - - 

 .הסכומים מעוגלים ועל כן לא תמיד מסתכמים לסך הכול* 
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 יכוםס

 

,  משרד הביטחוןבידימטופלים הואלמנות ם חוץ  מנכי, ואלמנות בישראלאנשים עם נכויות 

 בעיקר כדי ,עובדי השיקוםמ תעסוקתי-זכאים על פי חוק הביטוח הלאומי לטיפול שיקומי

 זכאי גם  למימון  הוצאות חלקם. לשלבם בעבודה ההולמת את יכולתם התפקודית והמקצועית

בהתאם  מלאה או חלקית כלליים זכאים לקצבת נכות הנכים חלק מה. הנלוות לתכנית שיקומם

  .מידת אובדן כושרם להשתכרל

 

 אנשים עם ם של המאפיינים שתרמו לסיכויישל  זיהוי ואיתורממצאי הסקר סיפקו הזדמנות ל

געי פנכים כלליים ונ(מעל לכול לבחון את שיעור המשתקמים ובמעגל העבודה להשתלב נכויות 

שקיבלו משתקמים ה משלישלמעלה מ .בעיקר בשוק החופשי, שהשתלבו במעגל העבודה) עבודה

ההשתלבות שניבאו את המשתנים .  בסיום הטיפול בהםשיקום מקצועי אכן שולבו בעבודה

 בעוד ,שיקום שעברוהבעיקר תוכניות במעגל העבודה של נכים כלליים ונפגעי עבודה היו 

משתנה ההשכלה ובייחוד השפעת  ביניהם תבולט. למשתנים הדמוגרפיים היתה השפעה קטנה

  יש אם כן לעודד אנשים עם . את סיכויי ההשתלבות ששיפרה– אקדמיתהה שכלהההשפעת 

 להרכב תורלוונטיהרכוש הכשרה מקצועית ש השכלה ובייחוד ללרכובעלי פוטנציאל נכויות 

 . הנוכחיהעיסוקים המאפיין את שוק העבודה 

                      

ופחתה במועד שסיימו את הפסיקו לקבל קצבה או שקצבתם ה הנכים הכלליים כחמישית מ

צמצום בהיקף הקצבאות יש  ולהפחתה במספר מקבלי הקצבה ל שיצויין .הטיפול השיקומי

ובתרומה המתבטאת בחיסכון בהוצאה הציבורית עבור קצבאות ואישית משמעות כלכלית 

 . יצרני המתפקד על פי נורמות המקובלות בחברהאדםכשל הנכה לדימויו העצמי 

 

כנית וגם למימון הוצאות הנלוות לת, שיקומיהנוסף לטיפול ב ואלמנות זכאים אנשים עם נכויות 

אביזרי עזר למטרת עבודה מכשירים ומימון  ,שכר לימוד, מחיה/דמי שיקום כשיקומם

במשתקמים עלות הטיפול  2004-2002במהלך . נסיעות ולהוצאות אחרות, שכר דירה, ולימודים

 מסך 61% – שכר לימודעבור גדולה ביותר היתה ההוצאה ה  .ח"ש מיליון 368-הסתכמה ב

שהרי שכר לימוד כולל מימון של מסגרות להכשרה ,  אין תימה בכך.ים לשיקוםווהנלתשלומים ה

וכן למימון של הקניית השכלה לרבות מימון של המופנים למרכזי שיקום  ,מקצועית לסוגיה

 .אקדמית

 

הטיפול בנפגעי איבה . משפחות שכולותובבנפגעי איבה גם מטפל בביטוח לאומי אגף השיקום 

 שלשה התערבויות טיפוליות בלרוב כולל והוא  ,שונה במהותו מהטיפול בבעלי נכויות אחרות

הסיוע הכספי לנפגעי . מימון שירותים שוניםמימוש הטבות ו, )קבוצתי וקהילתי,פרטני( רבדים

 מבטאת את הסולידריות  מדיניות זו.ם האישייםהוללא התניה במשאביאיבה ניתן כפיצוי 

 כתוצאה תוהמחויבות של החברה כלפי אוכלוסייה אזרחית שנפגעה פיסית ונפשית כאח

 בהשוואה לתקופה הקודמת פחת 2004-2002ביו השנים יעור נפגעי איבה ש. מפעילות טרור

  הוא עדייןאך , פחת בהתאמהלשיקומם כך שהיקף התשלומים הנלווים , )2/3- הפחתה של כ(
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הפחתה  ביוזמות הכניות הקיימות ווהקיצוצים בת על רקע  ממצא זה בולט בחשיבותו  .גדול

  .וחה בעולםוכמו ברוב מדינות הר, חברתיות חדשות בישראל

 

  הן מקבלות – דומה לזה הניתן לאנשים עם נכויות אלמנותהאוכלוסיית הטיפול השיקומי  ב

נכים מ( הדמוגרפיים מהמשתקמים יניהןישונות במאפהן אך  , לעבודה בשוק החופשיההכשר

  מספר רב יותר מהן .גם במידת השתלבותן בעבודהו) מנפגעי איבהונפגעי עבודה מ ,כלליים

  . לעבודה בשוק הפתוח עם סיום תהליך השיקוםות מגיע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




