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  תמצית מחקר
שותפות אסטרטגית בין ממשלת  -" מסד נכויות"ועדת היגוי מקצועית להקמת  ידי-עלדוח זה הוזמן 

הדוח מביא . ישראל לפיתוח והקמה של שירותים לנכים מבוגרים הגרים בקהילה-וינט'ישראל לבין ג

טות לגבי פיתוח ומהווה בסיס עשיר לקבלת החל ,מידע מקיף על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות

  .עתידי של שירותים לאוכלוסייה זו

  

הקמה של מסד הועדת ההיגוי המקצועית שמלווה את תהליך  ידי-עלהנושאים הכלולים בדוח נבחרו 

ראיונות  ועל ,ממצאי הדוח ומסקנותיו מבוססים על ניתוח של סקרים ומחקרים קיימים . הנכויות

  .חוקרים ואנשי אקדמיה ועוד, יגי ארגוני נכיםנצ, ספקי שירותים, עומק עם קובעי מדיניות

  

הדוח אינו מכסה את הצרכים של כל , מאחר שהצרכים של אנשים עם מוגבלות הם רבים ומגוונים

הוא מציג מידע מקיף וחשוב , עם זאת. ולא את כל תחומי החיים שלהם ,אנשים עם מוגבלותהקבוצות 

  . םבקרבושל אוכלוסיות מיוחדות  ,)64-20( גבלותעם מו מבוגרים על המאפיינים והצרכים של אנשים

 ,בעלי בעיה בריאותית או פיזית, 64-20גילאי אנשים שיעור ה ,ס"למשל החברתיים ההסקרים לפי  

שיעור ( 17.9%הוא  חודשים לפחות 6בפעילויות יומיומיות ונמשכת  ,שמפריעה או מפריעה מאוד

 בעלי מוגבלות קשה 6.2%-ו; לות בינוניתבעלי מוגב 11.7% :)2006-2002ממוצע בין השנים 

 ).או בניידות ;אכילה, הלבשה, רחצה :מתקשה בביצוע פעילויות של טיפול אישי(

 הברית-ארצותב 11%שיעורים נעים בין ה: דומים לשיעור במספר מדינות מערביותשיעורים אלה  

 .19%-ל 16%כאשר ברוב המדינות השיעורים נעים בין  ,בשבדיה 21%-לכ

 241,000מתוכם ; 697,000הוא  2007בסוף  64-20כל מספר בעלי מוגבלות גילאי -סך, אומדן זהלפי  

  .בעלי מוגבלות בינונית 456,000-ו, בעלי מוגבלות קשה

 212,000: מתוכם; )2006דצמבר ( 253,000הוא  64-18מספר מקבלי קצבאות נכות בישראל בגיל  

ניידות , איבה, נכות מעבודה, כות כלליתנ(וח לאומי איש מקבלים קצבאות מהמוסד לביט

  .ממשרד הביטחון 41,000-ו, )שירותים מיוחדיםו

  

אחת הסוגיות החשובות בתכנון שירותים היא באיזו מידה שיעור האנשים בעלי מוגבלות נשאר קבוע 

ושל אנשים , גידול בתוחלת החיים בכללהיש הטוענים שבגלל . או צפוי להשתנות בעתיד ,לאורך זמן

יש הטוענים שהתפתחות , םלעומתאחרים . צפוי גידול בשיעורי המוגבלות בעתיד, לי מוגבלות בפרטבע

בישראל אין . ובעיקר של מוגבלות קשה ,להקטנה של שיעורי המוגבלות יגרמוידע וטכנולוגיה ברפואה 

י קצבת חל גידול משמעותי מאוד במספר מקבל, עם זאת. נתונים  לאורך זמן על מספר בעלי המוגבלות

כאשר בשנים האחרונות שיעור הגידול במקבלי הקצבה הוא , נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי

גידול בשיעור בני בגידול זה מוסבר בחלקו . כמעט פי שלושה משיעור הגידול של האוכלוסייה הכללית

  .baby-boom-בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה כתוצאה מהזדקנות דור ה 64-55

  

י מוגבלות יש מספר מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים ייחודיים בהשוואה לאנשים ללא לאנשים בעל

  :מוגבלות

i 



 

 .אנשים ללא מוגבלותהבקרב  גבוה יותר מהשיעורבעלי מוגבלות שיעור המבוגרים בקרב  

  . שיעור המשכילים בקרב בעלי מוגבלות נמוך יותר מהשיעור בקרב האנשים ללא מוגבלות  

 .עלי המוגבלות מועסקיםשיעור נמוך בהרבה מב 

ההכנסות של משקי בית של אנשים בעלי מוגבלות נמוכות בהרבה מאלה של משקי בית של אנשים  

₪  2,500-תחת לממשקי בית של יחיד בעל מוגבלות הם מ 40%ההכנסות של , למשל, ללא מוגבלות

   .ממשקי בית של יחיד לא מוגבל 19%לעומת 

מרוצים פחות מהקשרים , לעומת האנשים ללא מוגבלות ,ותמוגבלהבעלי שיעור גבוה יותר מבין  

פחות אופטימיים לגבי העתיד ופחות , חשים יותר בדידות, מרוצים פחות מהחיים, החברתיים

   .מעורבים בקהילה

  

הבעיות והצרכים בתחום פיתוח שירותים של מספר קבוצות , להלן נציג בקיצור את המאפיינים

  .2007היקף האוכלוסיות נכונים לסוף הנתונים על  .לותחודיות בקרב אנשים עם מוגביי

  
  אנשים עם מוגבלות במגזר הערבי בישראל

  גודל האוכלוסייה

בעלי מוגבלות  הם 94,900מתוכם  ;169,500הוא  אנשים עם מוגבלות במגזר הערביהמספר הכולל של 

כלל בקרב  מאשרפי שלושה גדול  כלל הערבים המבוגריםבקרב שיעור בעלי מוגבלות קשה  .קשה

  .)5%לעומת  14%(היהודים המבוגרים 

  מאפיינים ובעיות

 . בעלי השכלה נמוכהשיעור גבוה של  

 . בעלי הכנסה נמוכהשיעור גבוה של  

  . ת המגוריםסביבול המגורים בעיית נגישות לבתי 

 . שפת הדיבור של נותני השירותיםועל רקע מיקום  שירותיםהנגישות ת יבעי 

 . עזרה ביתיתטיפול של עובד סוציאלי ו, יםרפואי-הפר, ים רפואייםצורך ביותר טיפול 

  . בחברה הערבית אנשים בעלי מוגבלותכלפי  סטיגמה 

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .ומיצוי זכאויות שירותיםאדם בעל מוגבלות בנושאי שימוש בעוץ מקצועי ליי 

 .משפחה התומכיםהסיוע לבני  

 .חופשישרויות תעסוקה בשוק הואפפיתוח מסגרות תעסוקה מוגנת  

 .ביטוח לאומימוסד להמרפאות וההגברת נגישות  

 . רפואיים-הח אדם במקצועות פרוהכשרת כ 

  
  

ii  



 

  נשים בעלות מוגבלות בישראל
  גודל האוכלוסייה

 .בעלות מוגבלות קשה 138,000-מתוכן כ, 374,000-הוא כ נשים בעלות מוגבלותהמספר הכולל של 
  מאפיינים ובעיות

 .גבריםבקרב הנשים מאשר בקרב היותר גבוה קשה מוגבלות  יבעלשיעור  

הנשים בעלות מוגבלות קשה שאינן נשואות גבוה משיעור גברים בעלי מוגבלות קשה שאינם שיעור  

 . נשואים

 .יותר מגברים בעלי מוגבלות בעיות תעסוקהמתמודדות עם נשים בעלות מוגבלות  

 .אלימותלמעשי  הן אחת הקבוצות הבולטות בהיותן קורבנות 

  .נשים עם מוגבלותל נגישיםמונעת אינם הרפואה הדחופים ושירותי הבריאות השירותי חלק ניכר מ 

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .רום מותאמיםימרכזי ח 

 .רפואה מונעת/לקידום בריאות תכניות 

 .ריון ולידהיהכנה לה 

 .שירותי שיקום תעסוקתי 
  

  עולים חדשים בעלי מוגבלות
  וכלוסייהגודל הא

  .בעלי מוגבלות קשה 34,000מתוכם , 124,000המספר הכולל של העולים בקרב בעלי מוגבלות הוא 

  מאפיינים ובעיות

 .בהשוואה לוותיקים בעלי מוגבלות, בעלי השכלה גבוהה יחסיתשיעור גבוה של  

 .הכנסות נמוכותבעלי שיעור גבוה של  

 .קשיים נפשיים 

 .תומכיםחוסר ידע לגבי קיום של שירותים  

 .טיפול בהןהפניה לסטיגמה לגבי בעיות נפשיות ו 

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .צמצום הסטיגמה -עידוד בעלי בעיות נפשיות לפנות לטיפול  

 .)ניידות, טיפול אישי(עזרה בהשגת שירותים  

  .מתאיםמקצועי ח אדם והקצאה והכשרה של כ 
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  מוגבלות עםמעבר לגיל זקנה בקרב אנשים 
  אוכלוסייהגודל ה

 64-20 ות מכלל גילאימוגבלבעלי מ שלישכ; 215,000עומד על  64-55י אהמספר של בעלי המוגבלות גיל

  .64-55הם בני 

 מאפיינים ובעיות
 פיגור, לדוגמה( לגיל מבוגרהאריכו ימים עד לא שבעבר ויות של בעלי מוגבל גידול בתוחלת החיים 

 )מחלות ריבוי, שכלי

"  .רה תפקודית או בריאותית בגיל מוקדם יותר מאשר בכלל האוכלוסייההחמ": הזדקנות מוקדמת

  .על רקע הזדקנות ההורים והאחים המטפלים תמיכה של המשפחההשינוי ביכולות  

 צרכים בתחום פיתוח שרותים
 .קנהלמעבר לזִ  הכנה -התערבות מוקדמת  

 .המטפלים באדם עם המוגבלות משפחהההגדרה של זכויות קרובי  

בגלל הצרכים  המטפלים באדם עם מוגבלות ארגונים/משרדים ת ועבודה משותפת שלאיחוד כוחו 

 .בתחומים שונים
  

  עם ריבוי מוגבלויותאנשים 
  גודל האוכלוסייה

 43% קרב מקבלי קצבת נכותבידוע ש, עם זאת. עם ריבוי מוגבלויותעל אנשים  אין נתונים ארציים

  .)ועוד ,שכלי פיגור, נפשיליקוי , פיזיליקוי (ביותר מתחום אחד  מוגבלותסובלים מ

  מאפיינים ובעיות

 .לאוכלוסייה זו ייחודייםעדר שירותים יה 

 .מוגבלויותמותאמים ליתר ה השירותים ניתנים בהתאם לליקוי העיקרי ולא 

בגלל חלוקת אחריות לפי סוג ליקוי בין , מבחינת זכאות לשירותים "סאותינפילה בין הכ" 

 .המשרדים ובין האגפים

 .לבעלי מוגבלות פיזית ת של נגישות שירותי בריאות הנפשבעיו 

 .בעיקר בתחום הרפואה, י מקצועאנשחוסר ידע של  

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .י מקצועאנשהכשרה של  

 .תיאום בין השירותים 

  .הגדלת נגישות שירותי בריאות הנפש 

  

iv  



 

  המעבר לבגרות של אנשים בעלי מוגבלות
   גודל האוכלוסייה

  .מערכת החינוך בכל שנה מוגבלות מסיימים את בעלי צעירים 7,000-כ

  מאפיינים ובעיות

  .במיוחד לצעירים שהתחנכו במסגרת חינוך מיוחד, חיים עצמאייםלהתמודד עם קושי  

 ,משפחה ,ניהול כספים, תעסוקה, השכלה(לבגרות  הזדמנות שווה לקדם יעדים הקשוריםעדר יה 

 .)זוגיות ופנאי

  .ם מפני ניצול ומניעת זכויותיהם בעבודה ובקהילהלהגן על עצמצורך  

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .ומניעת נשירה מערכת החינוךמהלך ההימצאות בהכנה למעבר לבגרות כבר ב 

 .המעבר לחיים עצמאיים בתכנון יהםתוומשפח ויותמוגבלעם  יםהצעירמעורבות  

; צורכי בריאות לעמענה ; ות כלכליתעצמא; מגורים עצמאיים :עוץ ותמיכה בנושאיםיי, מתן ידע 

 .תעסוקה/נגישות לימודי המשך

 .כספים ניהול/תעסוקתיים/הקניית כישורים חברתיים 

 .למידה תוך התנסות 
  

  הורים בעלי מוגבלות
  גודל האוכלוסייה

הם  113,000, מתוכם .18הם הורים לילדים מתחת לגיל  ,מבעלי המוגבלות 48%אנשים שהם  336,000

  .ות קשהבעלי מוגבל

  מאפיינים ובעיות

לגבי המסוגלות ההורית שלהם ומחשש  )נפשונפגעי  פיגורבעיקר בעלי (סטיגמה חברתית סובלים מ 

 .שילדיהם יילקחו מהם

 .בגידול הילדים בגלל רמות הכנסה נמוכות קשיים כלכליים 

 .גניםוספר -בתי ןוגכ ,שירותים לילדיםהת נגישות יבעי 

 .חהשכיחות גבוהה של בעיות במשפ 

  .בעיקר בקרב נפגעי נפש, )אשפוזים(תקופות משבר  

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

 .מוגבלות יים בהורים לפי סוגייחודשירותי תמיכה  

 .םהלטיפול בילדילהורים אבזרי עזר ו, שירותי טיפול בילדים 

 .תמיכה לכל המשפחה 

 .בעלי מוגבלותר על הזכות להורות של אנשים נגּוִס  

v  



 

  אדם עם מוגבלותהמשפחה המטפלת ב
  גודל האוכלוסייה

  .עם מוגבלותלפחות שליש מאוכלוסיית ישראל הם בני משפחה מדרגה ראשונה של אדם 

  מאפיינים ובעיות

  .הפנאי והחברה, בתחומי התעסוקה לוותר ולהתפשרבני המשפחה המטפלים נאלצים  

  .המצב הכלכלי של המשפחה נפגע 

  .יליות על מצב הבריאות של התומךשיש לו השלכות של, רגשי ופיזי, עומס כבד 

  .אדם עם מוגבלותכולל ילדי ה, בידוד חברתי של בני המשפחה 

זקוקים מי שגם היא כאל שותפים בטיפול ולא כ לבני המשפחהההתייחסות של מערכת השירותים  

  .לעזרה בעצמם

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

  .ייעוץ, ידע ומידע 

  .תמיכה רגשית 

  .תיאום ביניהםעזרה בהשגת שירותים ו 

  .)נופשונים, שעות עבודה גמישות, למשל(הסדרים חברתיים שייקלו על המשפחות  

  
  )בעלי מוגבלות חדשים(אנשים עם מוגבלות נרכשת 

  גודל האוכלוסייה

איש  10,000-כידוע ש, עם זאת .על השכיחות של אנשים עם מוגבלות נרכשת אין נתונים ארציים

  .נהמתחילים לקבל קצבת נכות מדי ש

   מאפיינים ובעיות

  .הרגשה של אובדן שליטה -משבר רגשי  

  .שיקום מטעם רשויות הרווחהשירותי  קושי לקבל 

  .חוסר מידע על מערכת השירותים 

 עדר הדרכה בתחוםיוה ,)יחסים בתוך המשפחה, פנאי, חברה, תעסוקה(צורך בשינוי בהרגלי החיים  

  .זה

  .)רווחה, ביטוח לאומי, בריאות(יה רוקרטוביעם ההתמודדות עם המערכות השונות ו 

  צרכים בתחום פיתוח שירותים

  .שיקום תעסוקתי 

  .התאמה של טכנולוגיה המסייעת לשיפור האוטונומיה 

  .הסתגלות פסיכולוגית/תמיכה רגשית בהתמודדות 
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  שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים בעלי מוגבלות
בחנו את השימוש במחשב , בעלי מוגבלותבנוסף לבחינת צרכים של קבוצות ייחודיות של אנשים 

. מאחר שזה תחום עם פוטנציאל רב לאנשים בעלי מוגבלות, ובאינטרנט של כלל בעלי המוגבלות

, להשיג באופן אחר מתקשיםהאינטרנט מציע שפע של מידע ואינטראקציות שאנשים בעלי מוגבלות 

המחשב יכול , עלי מוגבלויותבאמצעות עזרים מיוחדים המותאמים לשימוש ב. בשל קשיי נגישות

החל  ,ולאפשר חיים קלים יותר מבחינות רבות ;להוות כרטיס כניסה לחיים חברתיים ומקצועיים

ועד ליצירת חברויות וירטואליות והיכרויות , דרך קבלת מידע רפואי, ת מזון ומצרכים לביתימקני

  .רומנטיות

אודות על וחים פערים גדלים מדּו, תלמרות נחיצות המחשב לתפקודו השוטף של אדם בעל מוגבלו 

מבעלי מוגבלות  51%: ללא מוגבלותלאנשים  ותמוגבלהשימוש במחשב בהשוואה בין אנשים עם 

 .מהאנשים ללא מוגבלות 71%לעומת , מבעלי מוגבלות קשה משתמשים במחשב 24%-בינונית ו

וחו שהאינטרנט דיו 30%: נמצא שלשימוש במחשב יש תרומה משמעותית לחיי אדם עם מוגבלות 

 .שיפר בצורה משמעותית את היכולת לתקשר עם החברים והמשפחה

 .שיפרו משמעותית את יכולתם להתעדכן על אודות העולם הסובב אותם 50%-כ 

הכשרה ולימוד אופן ; נגישות האתרים; עלות כספית: החסמים בשימוש במחשב הם רבים 

 .השימוש שיהיו מותאמים לצורכיהם
  

  ך ראיונות עם אנשי מפתחסוגיות שעלו מתו
שכוללים קובעי מדיניות בתחום המוגבלויות בישראל אנשי מפתח  49במסגרת הפרויקט רואיינו 

 נציגי ארגוני נכים ;עמותותוב ארגוניםבכירים ב; נציגי רשויות הרווחה; ושותפים למסד נכויות

  . אנשי אקדמיהו; המגזר השלישינציגי  ;ואנשים עם מוגבלות

  

  :דיווחו על תחומים רבים בהם יש צורך בפיתוח שירותים המרואיינים

היעדר  .)והדרוםצפון ה( הבמיוחד באזורי הפריפרי, עלה כנושא בעל חשיבות רבה הסעותהנושא  

 .ניצול של השירותים הקיימים-גורם לאי מהובדרו הסעות בצפון הארץ

, ר במספר סוגי הנגשהמדוב. לכל תחומי השירות" תנאי מוקדם"מהווה  הנגשה, בדומה להסעות 

להרגיש בעזרתם  אדם עם מוגבלותכאשר מה שמאפיין את כולם זו האפשרות המלאה הניתנת ל

לקרוא , לתקשר עם אנשים אחרים, המסוגל לצרוך את השירותים הקיימים" אדם רגיל"כמו 

הנגשה של ה, פיזיתההנגשה ההנגשה צוינו במיוחד הצרכים בתחום הבנושא  .טקסטים וכדומה

 .הנגשת המידע והנגשת שירותי בריאות, נגישות המחשב, וד רפואי ועזרים מסייעיםצי

תחום זה הועלה הן . הדיור הינו, לדעת חלק מהמרואיינים, אחד מתחומי השירות החשובים ביותר 

בנושא זה צוין הצורך . מסוימות בעלי מוגבלותבאופן כללי והן באופן ספציפי בנוגע לקבוצות 

פתרונות הודגש הצורך בפיתוח , כן-כמו. תרונות שיתאימו לרמות תפקוד שונותבפיתוח של רצף פ

ופתרונות , תאוטיסטים ובעלי מוגבלות פיזי, שכלי פיגורבעלי במיוחד בעבור , קהילתייםדיור 

 .לדיור לזוגות של אנשים עם מוגבלות
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שאינו מקבל את החשובים ביותר  םתחומיהאחד  שירותי חברה ופנאימרואיינים רבים ראו בנושא  

ידי - להוצאת סכומי כסף רבים על מביא שירותים אלהלמרות שהיעדר , התקציבים הראויים

 .של בעלי המוגבלויות 'אשפוזים וכד, המדינה כתוצאה מבעיות נפשיות

מרכיב המשפחתי שבתוך תהליך ובעיקר ל המשפחהנושא מספר רב של מרואיינים התייחסו ל 

עבור המשפחות נתפס כחלק בלתי בהכשרה ושירות , ח תמיכהפיתו. ותמוגבלההתמודדות עם ה

ככל שיהיו יותר שירותים המיועדים למשפחות של המתמודדים עם . נפרד מהשילוב בתוך הקהילה

  . ביתיים-יזדקקו לפתרונות חוץ בעלי מוגבלותכך פחות ופחות , ותמוגבל

קידום הבריאות במניעת הודגשה חשיבות . רפואה מונעתצוין הצורך בפיתוח תכניות בנושא  

). כולל פעילות ספורטיבית ותזונה נכונה(ידי אימוץ אורח חיים בריא -על, התחלואה המשנית

קידום בריאות מקבל דחיפות לאור תהליכי הזדקנות מוקדמת האופייניים לחלקם הגדול של 

 ).חולים כרוניים ועוד, פיזיים בעלי מוגבלותכגון ( אנשים עם מוגבלות

אך , הינו נושא שהמודעות כלפיו הולכת וגבוהה, ובעיקר כלפי נשים נכות ,י נכיםכלפאלימות  

המרואיינים מצביעים הן על הצורך בפתרון למצבי חירום והן בעבודה . העשייה עדיין מועטה

 .יום של אנשים עם מוגבלות-טווח עם גורמים שונים הקשורים לחיי היום-ארוכת

ים נתפסת חיונית בתהליך הכללי של העצמה ושילוב בעלי בכל תחומי החי הכנה לחיים עצמאיים 

ויות מוגבלמדובר בתהליך כוללני ומקיף המתחיל מהכנה והדרכה של בעלי ה. המוגבלויות בקהילה

בהגברת תחושת ההעצמה והמסוגלות האישית של בעלי  מסתייםו ,לחיים עצמאיים בתוך הקהילה

עוץ עמיתים וקבוצות יי, זים לחיים עצמאייםמרכה :דוגמאות של תכניות בתחום זה. המוגבלות

עצמו  אדם עם המוגבלותחשוב שהסיוע האישי יינתן תוך כדי שיתוף מלא של ה. לעזרה עצמית

 .עצמם המענים הדרושים והמלווים, בבחירת סוג הסיוע והתמיכה

לפי .נתפס גורם חיוני בפיתוח השירותים החסרים ארגוני-משרדי ובין-שיתוף פעולה בין 

הנות משיתוף פעולה בין יעשויה ל בעלי המוגבלותכמעט כל אחת מאוכלוסיות , ואייניםהמר

זקקים נ) "מרובות ויותמוגבל"( עם ריבוי מוגבלויות אנשים אך, המשרדים והגופים השונים

" הנופלות בין הכיסאות"גם אוכלוסיות אחרות . משרדיים-פעולה בין במיוחד ליצירת שיתופי

מתבגרים צעירים , בעלי המוגבלויות בפריפריה כמו, הפעולה מקידום שיתוף לצאת נשכרותעשויות 

בעלי , נרכשת בעלי מוגבלות, )רווחהבין שירותי ההחינוך למערכת הנמצאים על התפר בין (

  .מוגבלויות עם בעיות גריאטריות

  

בקרב  תל קבוצות ייחודיועמספר רב של תחומים בחיי אדם עם מוגבלות ועל מידע רחב  וצגמדוח ב

כמה ו ,לכל התחומים ולכל הצרכים של אוכלוסייה זו סברור שהדוח אינו מתייח. בעלי המוגבלויות

חסו באופן ימחקרים שהתיישנם או  ,לגבי חלק מהנושאים קיים מידע. נושאים חשובים לא נכללו

אשר  ,הנושאים החשוביםבין . רצוי בעתיד להרחיב את המידע, אחריםלגבי נושאים  ;ספציפי לנושא

בקרב אנשים עם  בריאות ומניעהקידום : לא נכללו בדוח באופן מפורטו ,ידי אנשי מקצוע-הועלו על

  .תעסוקהו דיור, פנאי, נגישות, אלימות נגד בעלי מוגבלות, מוגבלות
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  רשימת לוחות
  4  לפי מצב מוגבלות , 64-20אנשים גילאי   : 1 לוח

  
   2006-2002ם ממוצעים של מוגבלות בשנים מבוסס על שיעורי, אנשים בעלי מוגבלות  : 2לוח 

  4  2007ועל נתוני האוכלוסייה בסוף   
  

  5  בקבוצות אוכלוסייה שונות , לפי מצב מוגבלות, 64-20אנשים גילאי   : 3לוח 
  

  6  )2006נכון לדצמבר ( 64-18מקבלי קצבאות נכות בישראל בגיל   : 4לוח 
  

  , 2003-ו 2000ה בקנדה בשנים מוגבלות בסקרי בריאות האוכלוסייה בקהיל  : 5לוח 
  9  לפי קבוצות גיל  

  
  9  2001-ו 1995בשנים , לפי מין, ומעלה 16מוגבלות בבריטניה בקרב בני   : 6לוח 

  
  10  בשנים נבחרות, 64-15מוגבלות באוסטרליה בקרב בני   : 7לוח 

  
  הברית בשנים-מוגבלות בסקרי בריאות האוכלוסייה בקהילה בארצות  : 8לוח 

  10  לפי קבוצות גיל, 2006-2003  
  

  11  2008-1990גידול במספר ובשיעור מקבלי קצבת נכות כללית   : 9לוח 
  

  11  2006-2001גידול במספר מקבלי קצבת נכות לפי גיל בין   : 10לוח 
  

  11  2007לשנת  2000גידול של האוכלוסייה הכללית לפי קבוצות גיל משנת   : 11לוח 
  

  13   64-20של אנשים ללא מוגבלות ובעלי מוגבלות בגיל  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו  : 12לוח 
  

  14  מצב תעסוקה ושביעות רצון מעבודה של בעלי מוגבלות בינונית וקשה   : 13לוח 
  

  לפי טיפוסי  64-20הכנסה חודשית ברוטו של משק הבית אצל כלל האוכלוסייה בגיל   : 14לוח 
  14  משפחות ומוגבלות  

  
  15   64-20ל אנשים ללא מוגבלות ובעלי מוגבלות בגיל מאפיינים כלכליים ש  : 15לוח 

  
  ושל אנשים , שביעות רצון מהחיים וקשרים חברתיים של אנשים ללא מוגבלות  : 16לוח 

  16   64-20בעלי מוגבלות בגיל   
  

  17  מעורבות חברתית של בעלי מוגבלות ושל אנשים ללא מוגבלות : 17לוח 
  

  19   2006נכון לשנת , י קצבת נכות כלליתמאפיינים דמוגרפיים של מקבל: 18לוח 
  

  לפי, בקרב האוכלוסיות הערבית והיהודית 64-20אנשים עם מוגבלות גילאי   : 19לוח 
  21  דרגת המוגבלות   

  

 



 

  21  לפי מאפיינים דמוגרפיים , 64-20גילאי , ערבים ויהודים בעלי מוגבלות בינונית וקשה  : 20לוח 
  

  22  ונית וחמורה לפי מגדר ומצב משפחתי ערבים בעלי מוגבלות בינ  : 21לוח 
  

  23  לפי השכלה ושימוש במחשב , 64-20ערבים ויהודים בעלי מוגבלות בינונית וקשה גילאי   : 22לוח 
  

  24  לפי תעסוקה ושביעות רצון מהעבודה , ערבים ויהודים בעלי מוגבלות בינונית וקשה  : 23לוח 
  

  לפי טיפוסי  64-20צל יהודים וערבים גילאי הכנסה חודשית ברוטו של משק הבית א  : 24לוח 
  25  משפחות ומוגבלות  

  
  25   64-20אינדיקטורים סובייקטיביים של מצב כלכלי אצל ערבים ויהודים גילאי   : 25לוח 

  
  26  לפי נגישות פיזית , 64-20ערבים ויהודים בעלי מוגבלות בינונית וקשה גילאי   : 26לוח 

  
  27  יים ולא ערביים שהסכימו עם ההיגדים האנשים ביישובים ערב  : 27לוח 

  
  28  לפי יחסים חברתיים , 64-20ערבים ויהודים בעלי מוגבלות בינונית וקשה גילאי   : 28לוח 

  
  29  לפי מאפייני רקע , ערבים ויהודים מקבלי קצבת נכות כללית  : 29לוח 

  
  30  י ורמת התפקוד ערבים ויהודים מקבלי קצבת נכות כללית לפי סוג הליקוי העיקר  : 30לוח 

  
  31  סטטוס תעסוקתי בקרב מקבלי קצבת נכות כללית לפי לאום   : 31לוח 

  
  32  דפוסי השימוש בשירותי בריאות בקרב ערבים ויהודים  : 32לוח 

  
  32  לפי לאום , שימוש בשירותים שונים בקרב מקבלי קצבת נכות כללית  : 33לוח 

  
  33  לפי סוג שירות ולאום , נכות כללית צרכים לא מסופקים בקרב מקבלי קצבת  : 34לוח 

  
  34  לפי לאום , עומס על התומכים העיקריים של מקבלי קצבת נכות כללית  : 35לוח 

  
  36  לפי רמת המוגבלות , 64-20אנשים עם מוגבלויות בקרב נשים וגברים גילאי   : 36לוח 

  
  , 64-20גילאי  נשים וגברים בעלי מוגבלות בינונית וקשה ונשים ללא מוגבלות  : 37לוח 

  36  לפי מאפיינים דמוגרפיים   
  

  , 64-20נשים וגברים בעלי מוגבלות בינונית וקשה ונשים ללא מוגבלות גילאי   : 38לוח 
  37  לפי השכלה ושימוש במחשב   

  
  לפי , 64-20נשים וגברים בעלי מוגבלות בינונית וקשה ונשים ללא מוגבלות גילאי   : 39לוח 

  38  )אחוזים(מהעבודה והשתתפות בהכשרה מקצועית שביעות רצון , תעסוקה  
  

  לפי טיפוסי , 64-20הכנסה חודשית ברוטו של משק הבית בקרב נשים וגברים גילאי   : 40לוח 
  39  משפחות ומוגבלות   

 



 

  אינדיקטורים סובייקטיביים של מצב כלכלי בקרב נשים וגברים בעלי מוגבלות   : 41לוח 
  40   64-20גילאי   

  
  , 64-20ם וגברים בעלי מוגבלות בינונית וקשה ונשים ללא מוגבלות גילאי נשי  : 42לוח 

  40  לפי יחסים חברתיים   
  

  42  נשים בעלות מוגבלות ונשים ללא מוגבלות שנפגעו ממעשה אלימות  : 43לוח 
  

  43  בהשוואה לנשים ללא מוגבלות , נגישות רופאים וטיפולים לנשים בעלות מוגבלות  : 44לוח 
  

  44   59-18פייני רקע של נשים וגברים מקבלי קצבת נכות בגיל מא  : 45לוח 
  

  44  לפי סוג הליקוי , 59-18נשים וגברים מקבלי קצבת נכות כללית בגיל   : 46לוח 
  

  45   59-18מוגבלות תפקודית של נשים וגברים מקבלי קצבת נכות כללית גילאי   : 47לוח 
  

  של נשים וגברים מקבלי קצבת נכות סטטוס תעסוקתי וסוג המסגרת התעסוקתית   : 48לוח 
  45  59-18בגיל     

  
  46  59-18קבלת שירותים שונים בקרב נשים וגברים מקבלי קצבת נכות גילאי   : 49לוח 

  
  46  לפי סוג שירות , 59-18צרכים לא מסופקים בקרב נשים וגברים מקבלי קצבת נכות גילאי   : 50לוח 

  
  48  לפי דרגת המוגבלות, בקרב העולים והוותיקים 64-20אנשים עם מוגבלות גילאי   : 51לוח 

  
  48  לפי מאפיינים דמוגרפיים , עולים וותיקים בעלי מוגבלות בינונית וקשה  : 52לוח 

  
  49  עולים וותיקים בעלי מוגבלות בינונית וקשה לפי מאפייני הון אנושי   : 53לוח 

  
  50  לפי ידיעת עברית , שהעולים ללא מוגבלות ועולים בעלי מוגבלות בינונית וק  : 54לוח 

  
  51  עולים וותיקים בעלי מוגבלות בינונית וקשה לפי מאפייני תעסוקה   : 55לוח 

  
  , 64-20הכנסה חודשית ברוטו של משק הבית בקרב עולים ויהודים ותיקים גילאי   : 56לוח 

  51  לפי טיפוסי משפחות ומוגבלות   
  

  52  י של עולים וותיקים בעלי מוגבלותאינדיקטורים סובייקטיביים של מצב כלכל  : 57לוח 
  

  52  לפי יחסים חברתיים , עולים וותיקים בעלי מוגבלות בינונית וקשה  : 58לוח 
  

  54  לפי מאפיינים דמוגרפיים , עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות כללית  : 59לוח 
  

  54  מוסד לימודים אחרון בקרב עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות כללית   : 60לוח 
  

  55  מקבלי קצבת נכות כללית עולים וותיקים לפי הליקוי העיקרי   : 61לוח 
  

 



 

  55  עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות כללית הזקוקים לעזרה בטיפול אישי   : 62לוח 
  

  56  סטטוס תעסוקתי בקרב עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות  : 63לוח 
  

  56  ותיקים מקבלי קצבת נכותדפוסי השימוש בשירותי בריאות בקרב עולים ו  : 64לוח 
  

  57  קבלת שירותים שונים בקרב עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות כללית   : 65לוח 
  

  57  המדווחים על צרכים לא מסופקים בקרב עולים וותיקים מקבלי קצבת נכות כללית   : 66לוח 
  

  59  אנשים בעלי מוגבלות בכלל האוכלוסייה בגיל המבוגר לפי קבוצות גיל   : 67לוח 
  

  59   54-20מאפיינים נבחרים של בעלי מוגבלות גילאי   : 68לוח 
  

  60  לפי קבוצות גיל, 2006-1996מקבלי קצבת נכות כללית לאורך השנים   : 69לוח 
  

  60  לפי ליקוי עיקרי, 2006-1996לאורך השנים  64-55מקבלי קצבת נכות כללית בני   : 70לוח 
  

  63  פי גיל מקבל הקצבה הקרבה המשפחתית של התומכים ל  : 71לוח 
  

  63  הסדרי מגורים של התומך עם נתמך לפי גיל מקבל הקצבה   : 72לוח 
  

  לפי גיל , התומכים המדווחים על קשיים רגשיים בעקבות הטיפול בבעל מוגבלות  : 73לוח 
  64  מקבל הקצבה   

  
  64  מאפייני התומכים הבלתי פורמליים לפי יחס הקרבה לנתמך   : 74לוח 

  
  65  עומס ומצב נפשי של התומכים הבלתי פורמליים בקרב הורים ואחים   : 75לוח 

  
  103  הברית -שימוש ביתי במחשב ובאינטרנט לפי מוגבלות בארצות  : 76לוח 

  
  106  פעולות חברתיות באינטרנט לפי קיום מוגבלות   : 77לוח 

  
  119  ידי המרואיינים כדחופות במידה רבה מאוד -הקטגוריות שצוינו על  : 78לוח 

  
  120  הנושאים החשובים ביותר לפיתוח  : 79לוח 

  

 



 

 

  רשימת תרשימים
  

  6  במדינות שונות בעולם 64-20בעלי מוגבלות בכלל האוכלוסייה בקהילה גילאי : 1תרשים 
  

  7    מקבלי קצבת נכות בישראל ובמדינות שונות: 2תרשים 
  

  18  א מוגבלותבלמים למעורבות חברתית בקרב בעלי מוגבלות ובקרב אנשים לל: 3תרשים 
  

  19    2006נכון לדצמבר , מקבלי קצבת נכות כללית לפי ליקוי עיקרי: 4תרשים 
  

  104  לפי מידת מוגבלות, פערים בקיום ובשימוש במחשב ובאינטרנט  בישראל: 5תרשים 
  

  108  לפי מידת מוגבלות 64-20בגיל , טובה מאוד-ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה: 6תרשים 
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