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בעלי מוגבלות בגיל  .2102 שהם, א'; הרן, ד'; פריאור, ר'; גאליה, ד"א.-נאון, ד'; שטרוסברג, נ'; בן

-המוסד לביטוח לאומי ומאיירס .אל: שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקההעבודה בישר

 מכון ברוקדייל.-ג'וינט
 

 לעולם והכנה יזמות לקידום מפנה קודת. נ2102סטרבצ'ינסקי, פ'. -ואזן סיקרון, ל'; בן סימון, ב'; כאהן

 .02-110-דמ .הערכה מחקר – סיכון במצבי נוער בני בקרב העבודה
 

 בני עבורב תכניות: תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 2112רבצ'ינסקי, פ'; יורוביץ, ל'. סט-כאהן

 .12-120-דמ. סקירת ספרות - OECD-ב נוספות ובמדינות הברית בארצות בסיכון וצעירים נוער
 

סקים תכנית "סטרייב" לקידום בעבודה של צעירים בלתי מוע. 2100. , י'סלייטר נ'; שטרוסברג,'; , עזיו

 .00-125-דמ המתקשים להשתלב בעבודה: מחקר הערכה.
 

 לבגרות מעבר: לאשלים רקע מסמך. 2100'. ד, ריבקין'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן'; ר, רענן'; ג, אמיתי

 .ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. והתערבויות צרכים: סיכון במצבי אוכלוסיות בקרב
 

 . ירושלים, 12-135-דמ, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס .בישראל מוגבלות בעלי מבוגרים. 2112. 'ד, נאון
 

: העבודה בשוק מלא באורח משתתפות שאינן אוכלוסיות. 2111'. א, צדיק-וולדה'; י, קינג'; ד, נאון

 מכון-וינט'ג-מאיירס. בתעסוקה ניידותן ולהגברת תעסוקתן לקידום ותכניות מאפייניהן, גודלן

 .ירושלים, 11-021-דמ, ברוקדייל

 

 , 20135, ירושלים 3881מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-הפרסומים ניתן לפנות למאיירס להזמנת

  brook@jdc.org.il :אלקטרוני דואר, 12-1102320: פקס, 12-1115011': טל

 www.jdc.org.il/brookdaleלמצוא את הפרסומים גם באתר המכון:  ניתן

 

 

http://www.jdc.org.il/brookdale


i 

            

1      . 

רקע  עלבמעבר לחיים בוגרים ובשוק העבודה של הצעירים הולכת וגוברת  העולמית ההתעניינות

 בעקבות הצעירים לכלל הזדמנויות מצמצום נובעים םמהשינויי חלק. העבודה בשוק הרביםהשינויים 

 שמעמידה הטכנולוגית המהפכה בעקבות העבודה שוק במבנה מהשינויים נובעים חלק. העולמי המשבר

 מתחזקתלכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם 

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די נעשה שלא ההכרה

ם האחרונות העניין באוכלוסיית הצעירים. למתרחש בעולם, גם בישראל הולך וגובר בשני בהתאם

שונים החלו לתת עדיפות לאוכלוסייה זו ולפתח תכניות מיוחדות עבורה. אמנם המשבר  ממשלה משרדי

מגמת  בשלהמשק,  במבנההניכרים  השינוייםהכלכלי לא השפיע על ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

. ואולם, עדיין אין כיום פחות משכילים לצעירים תההזדמנויו על מאוד השפיעו, ההייטק ענפיהתחזקות 

 ידע מקיף ומסודר על צורכי אוכלוסייה זו בכלל ועל מעברה לעולם התעסוקה בפרט.   

אחת הקבוצות העיקריות המתמודדות עם קשיים משמעותיים היא צעירים בעלי מוגבלות. לבד מן 

מוגבלויות נאלצים להתמודד עם אתגרים החסמים הכלליים העומדים בפני כל הצעירים, צעירים בעלי 

 בגלל מוגבלותם. נוספים 

צעירים בעלי  של המאפיינים על ועדכני מקיף לראשונה מידע שמספק דוח זה מציג ממצאי מחקר

מוגבלות, על מידת הצלחתם בשילוב בעבודה ובלימודים, על קשייהם, על הסתייעותם במערכות השונות 

ר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס לתכנון ועל צורכיהם בסיוע נוסף. המחק

   ותכניות שיקלו עליהם את המעבר לחיים הבוגרים. צעדי מדיניות

  ות:כלוסיאו בשלוש מתמקדו 21-23 הגילים בטווח העוסק רחב ממחקר חלק מהווה הדוח

I. לימודים להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 

  הקרובה בשנה כאלה

II. מוגבלות בעלי צעירים 

III. פחות או לימוד שנות 02 בעלי עובדים צעירים . 

לגבי כל אוכלוסייה פורסם דוח נפרד. מסמך מסכם, המשלב את שלושת הדוחות, כבר פורסם. ממצאי 

איון קצר עם מדגם יבשני שלבים. בשלב הראשון בוצע רארצי שבוצע -המחקר מבוססים על סקר כלל

מרואיינים(. המדגם שוקלל כדי לייצג את כלל אוכלוסיית  1,011-)כ 21-23ארצי של אוכלוסיית בני 

(. בהתבסס על סקר זה זיהינו וראיינו מדגם של 2112)הלמ"ס,  011,111-המונה כ 21-23הצעירים גילאי 

בעלי מוגבלות שאותרו  011-כמרואיינים(, כולל  0,211-)כמתמקד שלוש האוכלוסיות שבהן המחקר 

 מיוחדת. בעזרת סדרת שאלות 
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 :21-23נים של כל אחת מן הקבוצות באוכלוסיית הצעירים גילאי אומד להלן

  הגיל מקבוצת 00%הם ש, 02,111 תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים .1

  הגיל מקבוצת 20%ם הש , 23,111 – פחות או לימוד שנות 02 בעלי עובדים צעירים .2

    .מקבוצת הגיל 00%שהם  10,111 –ת יומוגבלו בעלי צעירים .3

. (אקיימת חפיפה חלקית בין אוכלוסיית בעלי המוגבלויות לבין שתי האוכלוסיות האחרות )ר' תרשים 

כך לדוגמה, צעיר בעל מוגבלות שאינו עובד ואינו לומד ישתייך מבחינת הניתוח גם לאוכלוסיית הצעירים 

  .שאינם עובדים ואינם לומדים וגם לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות

   1האוכלוסיות בין חפיפה: א תרשים

 

ההשכלתיים והתעסוקתיים העומדים בפני הצעירים בעלי המוגבלות. אתגרים מעיד על ההתרשים עצמו 

אינם לומדים מכלל הצעירים שאינם עובדים ו 38%, אך הצעירים מכלל 00% מהווים מוגבלות בעליכך, 

 .פחות או לימוד שנות 02 בעלי העובדים מהצעירים 32%-ו

החלטה חשובה נוספת בהגדרת אסטרטגיית המחקר הייתה לחלק את אוכלוסיית בעלי המוגבלות לשתי 

קבוצות, לפי סוג המוגבלות. החלוקה מתבססת על הבנתנו את ההבדלים באתגרים העומדים בפני 

 בלויות. אנשים עם סוגים שונים של מוג

 צעירים בעלי: - קבוצה א

 (ניידות)בעיית  פיזית מוגבלות 

                                                   
שנות  03מאובחנת, עם שאינה בעלי מוגבלות או לומדים  עובדים צעיריםאוכלוסיית בעלי המוגבלות לא כוללת  1

  .לימוד או יותר
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 (שמיעה כבדות או חירשות ,ראייה כבדות או עיוורון) חושית מוגבלות 

 (דאון תסמונת או פיגור) שכלית מוגבלות 

 בסיכון גבוה לבעיה נפשית(. נתוניםממחלת נפש או  ים)סובל נפשית ומוגבלות אוטיזם 

מצעירים   1,511-ל. יש לציין כי 21-23מקבוצת הגיל  5%צעירים, שהם  30,111קבוצה זו כוללת      

 2גם ליקוי למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.יש אלה 

 אבל יש להם לקות למידה בעלי מוגבלות פיזית/חושית/שכלית/נפשיתאינם צעירים ש - קבוצה ב     

 .21-23מקבוצת הגיל  5%הם צעירים ש 31,111קבוצה זו כוללת וריכוז.  קשב ו/או הפרעת

הראיונות את בעלי לקויות הלמידה  במסגרת לאתר מיוחד מאמץ נעשהחשוב לציין שבסקר זה       

ידי -על אבחוןשל המרואיין על  דיווח. 0: דרכים בשלוש שימוש תוךובעלי ההפרעות בקשב וריכוז 

ה מיוחדת/מקדמת/טיפולית על לימודיהם בבית ספר לחינוך מיוחד או בכית דיווח. 2איש מקצוע 

  לקויות למידה. גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור. 3בבית ספר רגיל  

 

 :אליהן בדוח זה התייחסנולהלן השאלות ש

 ? חבריה הם ומי האוכלוסייה גודל מהו .1

 הם החסמים ומה הם המשאבים להשתלבות הצעירים בתעסוקה?  מה .2

 ?המהיבטים שונים ב רצון ישבע הם האםו תםעבוד מאפייני הם מה – עובדיםה .3

 ?לומדים ואינם עובדים אינם מדוע – לומדים ולא עובדים לא .4

 ?הקרוב לעתיד הלימודים/או ו התעסוקה בתחומישל הצעירים  תכניותיהם הן מה .5

 לדעת הצעירים אפשר לעזור להם להשתלב בלימודים ובתעסוקה? איך .6

 מכן יובא דיון משולב.  בנפרד ולאחר ותקבוצה משתי אחת כל לגבי יוצגו הממצאים

 

                  פ    /      /      / נפ      -.         2

       

       פ   -        פ  נ   2.1

   יתר משמעותי ביותר של מוגבלים מתוך המגזר הערבי:-יתר קטן של גברים וייצוג-קיים ייצוג

 %20 ערבים הם 

 18% גברים הם. 

                                                   
 הנתונים לפי מוגבלותם את לסווג היה ניתן שלא צעירים של קבוצה-בקרב כלל האנשים עם מוגבלות נמצאה תת 2

 .המוגבלות בעלי מכלל כשישית מהווים הם. בהמשך בניתוחים נכללו לא ולכן, בשאלון שהיו
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2.2                       

 השפעה להשכלה. מקצועית ותעודה השכלה לגבי הנתונים מוצגים, לתעסוקה המשאבים בחינת במסגרת

 כלל בקרב מהשפעתה יותר אף, העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים של השתלבותם על מכרעת
 על מעידה שהיא מאחר, חשוב משאב היא מקצועית תעודה גם(. 2111, ואחרים)נאון  האוכלוסייה

 .ספציפית ומיומנות ידע, הסמכה

 יסודיים-לא סיימו לימודים על 30%-ו בגרות תעודת אין א מקבוצה מהצעירים 12%-ל 

 מקצועית תעודה אין 51%-ל. 

 .בעבודה להשתלבות משמעותי חסם מהווים מקצוע וחוסר נמוכה השכלה

   פ                 2.2

 בעיה או בריאותית בעיה, נכות או לקות יש שלצעירים העובדה הוא לשתי הקבוצות המשותף המאפיין

 מבחינה עצמם את מעריכים כיצד בדקנו, לפיכך. המוגבלות ללא מהצעירים אותם שמבדלת אחרת

 .להתמודד צריכים הם שעמן התפקוד על ההגבלות ומהן  א מקבוצה הצעירים בריאותית

 01% טוב לא שלהם הבריאות שמצב מעריכים 

 מהפעולות הבאות: טיפול במשק הבית ללא עזרה, עריכת  יש קושי בביצוע אחת או יותר 20%-ל

 יומיות או סידורים בבנק או בדואר ללא עזרה-קניות יום

 בתפקוד בעבודה מבחינת סוג העבודה שהם יכולים לעשות, במספר השעות  מגבילה בעיה יש 11%-ל

 .יכולים לעבוד רק בתקופות מסוימותהם או בכך ש ביום שהם יכולים לעבוד

 נ           2.2

 הכול בסך .המוגבלות אף על הנורמטיבי החיים במסלול להשתלב הצליחו לומדים או שעובדים צעירים

. כלומר, לומדים וגם עובדים גם 1%, לומדיםרק  8%רק עובדים,  02%: לומדים או עובדים םמה 11%

 . לומדים ינםוא עובדים אינם 01%

 הקבוצות האלה. -להלן נבחן במפורט את שתי תת

         /                .  (55%) 

 עובדים

 .כשכיריםעובדים  81%-ובמשרה מלאה  עובדים  82%
לא המשיכו ללימודים גבוהים. מטבע הדברים, הדבר הם ו תעודת בגרות אין 11%-חשוב לציין כי ל

ירות מוכרים בחנות, עוסקים בשכ בעיקרעובדים בעבודות מקצועיות,  23%משפיע גם על תעסוקתם. כך, 

 .אלובצא כיועבודות לקוחות ו

 .מעבודתם רבה במידה מרוצים 52%ל, ובסך הכ
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  עבודהה שיפורב עניין
 מעובדתם כללי באופן מרוצים שהםפי -על-שאףבעיקר משום  זאת. עבודה להחליף מעוניינים 03%

רויות מן השכר ומאפש פחות מרוציםעם עמיתיהם לעבודה, הם  םהיחסי כגון, בה שונים ומהיבטים

 הקידום.

 השכלה או הכשרה בהמשך עניין
 והאחרים מקצועית בהכשרה מעוניינים מהם כמחצית. הלימודים של כלשהו בהמשך מעוניינים 11%-כ

 הזדמנויות את להרחיב כנראה תםמטר. גבוהים ללימודים להגיע או בגרות תעודת להשיג מעוניינים

  .יותר טובה חלופית עבודה לחפש או הנוכחית בעבודתם הקידום

 לומדים

 03%. בהמשך לתעסוקה משאב מהווים אלו שכן, לימודים הוא צעיר בגיל מרכזי עיסוק, עבודה על נוסף

 .אחר מסוג לימודים 2%-ו מקצועי בקורס 3%אקדמיים,  לימודים 8%: לומדים מהצעירים בלבד

 (25%)  .           נ            נ        

 לתעסוקה וחסמיהם מדיםלו ולא עובדים הלא מאפייני

 נם לומדים רקע השכלתי ומקצועי מוגבל.ידים ואעובלצעירים שאינם 

 בגרות תעודת אין 58%-ל 

 תעודה מקצועית  אין 55%-ל 

 היו בעיות משמעת 32%-ל. היה קושי בלימודים במסגרת בית הספר 02%-ל. 

  כמו כן:

 יתר של נשים ושל ערבים -גייצו קיים 

 ירתו כלל בצבא או בשירות לאומי. נקודת הפתיחה של צעירים אלו עלולה לא ש 20%היהודים  מקרב

להיות נמוכה יותר, היות שהצבא מהווה מסגרת מרכזית להשתלבות בחברה ואבן דרך חשובה במעבר 

לבגרות באוכלוסייה היהודית. יש לציין כי ישנם בעלי מוגבלות שאינם מחויבים לשרת בצבא או 

 ים, למרות זאת, להתנדב לשירותבשירות לאומי, וחלקם בוחר

 תיק נגדם שנפתח או בשתייה מפריזים 05%, בנוסף. עליהם שעובר במה לשתף מי את אין 33%-ל 

 בתעסוקה ההשתלבות את הצעירים על להקשות כדי יש בכך .פלילי

 3.קושי אחד(לפחות יש  %51-)ל תעסוקתית מסוגלותב ויותר קשיים 03מתוך  שלושה יש %35-ל 

  הצליח בותעסוקתית פירושה מגוון יכולות המסייעות לאדם להתקבל למקום עבודה ול מסוגלות

 02% .לא עבדו אף פעם ואין להם כל ניסיון בעבודה 

                                                   
 בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הנוגעים למסוגלות תעסוקתית שהצעירים נשאלו עליהם הפריטים 03 להלן 3

; לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים מבין שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות
; לאחרים אחראי; להיות לעבודהכל יום לעבודה; להגיע בזמן באת העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע 

לציית להוראות של הממונה עליך; לקבל ביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות 
בעבודה; לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך  בו אתה משתמששאחראי לציוד 

 זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים.
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 בעבודה או בהמשך לימודים וצורך בעזרה עניין

 : בלימודים או העבודב עניין יש לומדים ואינם עובדים שאינם הצעיריםמ 51%-ל

 51% ללמוד מעוניינים 31%-ו לעבוד מעוניינים  

 וייעוץ הכוונה ביקשו 02%. עזרה צריכים שהם השיבו 11%  – לעבוד הרוצים בקרב  

  4התעסוקה בתחום שירותים קיבלו %1-כרק  בקרב הגברים, .השתתפו בסדנת הכנה לעבודה %5רק   

 ספיתכ ועזרה ייעוץ, הכוונה בעיקר – עזרה צריכים שהם השיבו 10% – המעוניינים ללמוד בקרב .

 . אקדמיים/תיכוניים-על בלימודים מעוניינים 2%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 13%

 בלימודים או בעבודה עניין חוסר

 :כן ותנם מביעים עניין לעשאי וגם לומדים ואינם עובדים אינם שנסקרו המוגבלות מבעלי 20%נמצא כי 

 כי השיבוקבוצה זו -מתת 88%. דבר םעושי אינםדיווחו ש 01%-ו רפואיים טיפוליםמהם עוברים  11%

 .בתפקוד בעיות בגלל או בריאות בעיות בשל לעבוד מעוניינים אינם הם

2.5               /          

משתני. -משתני ובניתוח רב-בניתוח דו ,הקשר בין הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד לבין מאפיינים שונים נבחן

 :הלומדים/או ו העובדים ששיעור נמצאשני הניתוחים הניבו דפוסים דומים. 

 נשים בקרב מאשר גברים בקרב יותר גבוה 

 ערבים בקרב מאשר יהודים בקרב יותר גבוה 

 ילדים להם שיש מי בקרב מאשר ילדים להם שאין מי בקרב יותר גבוה 

 בגרות תעודת להם שאין מי בקרב מאשר בגרות תעודת להם שיש מי בקרב יותר גבוה 

 או אחד קושימאשר בקרב צעירים בעלי  5תעסוקתית במסוגלותללא קשיים  יותר בקרב צעירים גבוה 

  יותר

 ובעלי מוגבלות נפשית פיזית מוגבלות בעלי בקרב דומה. 

2.2           

 .משפחה מבני קבועה כספית ועזרה קצבאות, זוג בן מעבודת, מעבודה השכר נבדקו

 מעבודתם הכנסהיש  01%-ל 

 גהזו בן מעבודתיש הכנסה  02%-ל 

 עבודה נפגעי קצבת או נכות מקצבת הכנסה יש 20%-ל 

 23%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

                                                   
 .  בשאלון טכנית בעיה בשל, הגברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי השאלותאת   4
 .3 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות מדד את המרכיבים הפריטים 03 לפירוט 5
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הכנסת העובדים גבוהה מהכנסתם של אלו ל, ו. בסך הכבחודש"ח ש 3,111-מ נמוכה 03% שלהכנסתם 

 מצליחיםו כי אינם דיווח – 38% –שהם עלולים לאבד את הקצבה. אחוז דומה אף , שאינם עובדים

 .הבית במשק הבסיסיות ההוצאות לכסות את

2.2                           

  .         

מקצוע אין להם ו נמוכה השכלהלרובם  .מוגבלותם על נוסף רבים חסמים צעירים מוגבלות לבעלי .1

 .או תעודה מקצועית

מעוניינים להחליף עבודה מהעובדים  01%-למעלה מ אבל .ו/או לומדים עובדים א מקבוצה 55% .2

 מעוניינים בהכשרה נוספת או בלימודים.  11%-ולמעלה מ

 .לימודים/או ו בעבודה בהשתלבות עזרה צורכי להם ויש לומדים ואינם עובדים אינם ניכר אחוז .3

 . לעבוד או ללמודמעוניינים  רובאבל ה

 בתחום תיםבשירו שימוש עשו 1%-כ .בשירותים שימושיש רק מעט השתתפות בסדנאות ו .4

השתתפו  01% רק. משוחררים חיילים להכוונת וביחידה התעסוקה בשירות למשל, התעסוקה

  בקרב הלא עובדים ולא לומדים(. 5%בסדנאות הכנה לעבודה )

              פ       /                         -        . 2

         

מאפיינים, החסמים וצורכי העזרה של מהמטרות הייחודיות של המחקר הייתה לבחון את ה אחת

צעירים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז שזה תחום המוגבלות היחיד שלהם. נעשה מאמץ 

 מיוחד לאתר את הצעירים הללו בשלוש דרכים מרכזיות. הממצאים לגבי קבוצה זו מוצגים להלן.

       פ   -        פ  נ   2.1

ייצוג של צעירים ערבים. ייתכן שהדבר קשור לכך ששיעור -ה זו יש תתבניגוד לקבוצה א, בקבוצ

 האבחונים שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית נמוך יותר. 

 03% ערבים הם ב מקבוצה מהצעירים  

 21% נשים הן . 

2.2                       

 . בתעסוקה להשתלבות מרכזיים משאבים ןה מקצועית ותעודה השכלה, כאמור

 יסודיים-לא סיימו לימודים על 05%-ו בגרות תעודת יןא 12%-ל 

 מקצועית תעודה אין 10%-ל 
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   פ                 2.2

אולם (. 01%) הבית משק בניהול קשיים על דיווחו מהם מעט מגדירים את בריאותם כגרועה ורק 1%-כ

 השעות במספר, ודההעב בסוג – בעבודה אותם מגבילה אשר בעיה על דיווחו – 01% –  מבוטל לא שיעור

 . לעבוד יכולים שהם – שבועות או ימים – ובתקופות, ביום

      ן    נ         פ          פ       2.2

. פעמים רבות הספר בבית היו קשיים ריכוזהו קשבה הפרעות/או ו למידהה לקויותכצפוי, לרבים מבעלי 

ייבת אותם להתעמתות מיוחדת עם הסתגלות למסגרות בכלל. מסגרת בית הספר מחהם גם מתקשים ב

 בעיותיהם. נוסף על כך, הם מועדים יותר להתנהגויות סיכון עקב בעייתם. 

 בתקופת בית הספר  בלימודים קושי היה 51%-ל 

 הספר בבית משמעת בעיות היו 21%-ל  

 28% פלילי תיק נגדם שנפתח או מופרזת בצורה שותים. 

 נ           2.5

 עובדים גם 01%, לומדים רק 03%, עובדים רק 13%: לומדים או עובדים 82%-ועובדים  12%, לוהכ בסך

עוסקים בלימודים מסוג כלשהו. אחוזים אלה גבוהים משמעותית בסך הכול  22% .לומדים וגם

 מהאחוזים המקבילים בקבוצה א.

  .               /          

   עובדים

 81% מלאה במשרה עובדים 

 80% שכירים 

 21% במכירות ושירותים  , בעיקרבעבודות מקצועיות עובדים 

 51% מעבודתם רבה במידה מרוצים. 

 תעסוקה אפשרויות בקידום עניין
שהם מרוצים באופן כללי מעבודתם שאף להחליף את עבודתם. הדבר מעיד על כך יש עניין  31%-ל

ן השכר ומהיבטים שונים שלה, כגון היחסים עם החברים לעבודה, הם הרבה פחות מרוצים מ

 ויות הקידום בעבודה.רומאפש

 בהמשך לימודים או הכשרה  עניין
מעוניינים בהכשרה מקצועית והאחרים מעוניינים  11%בהמשך לימודים. מתוכם,  יש עניין 11%-ל

להשיג תעודת בגרות או להגיע ללימודים גבוהים. ייתכן שמטרתם להרחיב את האפשרויות בעבודתם 

 לופית טובה יותר.הנוכחית או למצוא עבודה ח

 לומדים

 לימודים 2%-ו מקצועי בקורס 0%/אקדמיים, תיכוניים-לימודים על 23%: לומדים מהצעירים 22%

 .אחר מסוג



ix 

 (11%)           נ            נ        .  

  לתעסוקה וחסמיהם לומדים ולא עובדים הלא מאפייני
 21% נשים הן 

 1%  ערבים הם 

 בגרות תעודת אין 11%-ל  

 תעודה מקצועית  אין 52%-ל 

 לא לאחוז, כלומר. משמעת בעיות היו 21%-ול, הספר בית במסגרת בלימודים קשיים היו 51%-ל 

  ספר בבית הסתגלות בעיות היו צעירים של מבוטל

 לאומי בשירות או בצבא כלל שירתו לא 23%היהודים  מקרב  

 21% מפריזים בשתייה או שנפתח נגדם תיק פלילי  

 (אחד קושי לפחות יש 11%-ל) תעסוקתית במסוגלות יותר או קשיים ושהשל יש 21%-ל 

 52% ומכאן שאין להם כל ניסיון בעבודה מעולם עבדו לא. 

  בעזרה וצורך לימודים בהמשך או בעבודה עניין

 :עניין בעבודה או בלימודים יש לומדים ואינם עובדים שאינם הצעיריםמ 83%-ל

 52% ללמוד ייניםמעונ 13%-ו לעבוד מעוניינים  

 וייעוץ הכוונה ביקשו מהם 22%. עזרה צריכים שהם השיבו 05% – לעבוד הרוצים בקרב  

 מהגברים 1%-וכמכלל הלא עובדים ולא לומדים השתתפו בסדנאות הכנה לעבודה,  05% רק 

 6חיילים משוחרריםהכוונת או ביחידה ל התעסוקה שירותהשתמשו ב

 עזרה  – 03%, וייעוץהכוונה  – 00%: עזרה צריכים הםש השיבו 10%, ללמוד המעוניינים בקרב

  .אקדמייםתיכוניים/-על בלימודים מעוניינים 31%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 12%. כספית

2.2           

מקורות ההכנסה של הצעירים: שכר מעבודה, שכר מעבודת בן זוג, קצבאות ועזרה כספית קבועה  נבדקו

 מבני משפחה. 

 מעבודתם כנסהה יש 51%-ל 

 יש הכנסה מעבודת בן הזוג 10%-ל 

 01%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

 אלו של מהכנסתם גבוהה העובדים הכנסתל ו. בסך הכבחודש"ח ש 3,111-מ נמוכה 30% של הכנסתם

 .הבית במשק יותהבסיס ההוצאות לכסות את מצליחים ינםא – 02% –. אחוז נמוך יותר עובדים שאינם

                                                   
 .בשאלון טכנית בעיה בשל, גברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי לותשא 6
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2.2                           

 לבעיית סימפטום זהו .(בלימודים קשיים היו 66%-)ל הספר בית במסגרת קשיים חוו הרוב .1

מקשה על ההשתלבות הוא ו ,והריכוז הקשב הפרעת/או ו הלמידה לקויות בשל למסגרות הסתגלות

 .בתעסוקה ובהמשך לימודים

לצעירים חסמים להשתלבות בלימודים  .אין תעודה מקצועית 61%-תעודת בגרות ול אין 52%-ל .2

 אקדמיים וכן בעבודות הדורשות השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית.

  .שניהם או לומדים או עובדים 82%. לומדים 26%-ו עובדים 66% .3

 במכירות או בשירותים.. רובם עובדים בעבודות מקצועיותהרוב  .4

 בלימודים או מקצועית בהכשרה מעוניינים 56% ;עבודה ףלהחלי מעוניינים 36% העובדים בקרב .5

 . הדבר משקף עניין רב בשיפור איכות התעסוקה. יסודיים-על

  .ללמוד או לעבוד מעוניינים לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים בקרב הגדול הרוב .6

 בתחום בשירותים שימוש עשו 1%-כ .בשירותים ושימוש בסדנאות השתתפות מעט רק יש .6

השתתפו בסדנאות  2% ורק, משוחררים חיילים להכוונת והיחידה התעסוקה שירות כגון, עסוקההת

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(.  05%הכנה לעבודה )

     נ  פ     –                    . 2

/חושית/שכלית/נפשית פיזית מוגבלות בעלי: מוגבלות בעלי צעירים של קבוצות שתי זה נבחנות דוחב

הארצי הראשון -הדוח מתבסס על המחקר הכלל. בלבדלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז ובע

 על צעירים במעבר לבגרות בישראל. 

 מן הממצאים עולים מספר כיווני פעולה.

ירים המוגבלים מקבלים סיוע כלשהו במעבר לתעסוקה או להמשך ערק מעטים מן הצמן המחקר עלה ש

עים עניין בעבודה, בהמשך לימודים או בשיפור מיומנויותיהם במטרה להגיע לימודים. רבים מהם מבי

לעבודה טובה יותר. המרואיינים הדגישו את הצורך בייעוץ ובהכוונה כדי לשפר את הבנתם ואת יכולתם 

 לנצל את האפשרויות הפתוחות בפניהם ולהגיע לשירותים המתאימים.

בית הספר העל יסודי וכלה במעבר לחיים ב, החל מכאן שקיים צורך להרחיב את מגוון השירותים

בוגרים. הדבר ידרוש הרחבת הנגישות לתכניות קיימות והרחבת המסגרות המיוחדות, כולל מסגרות 

 המספקות הכשרה, ייעוץ והכוונה, מיומנויות רכות והשמה בעבודה.

רמות ההשכלה נוכח להשכלה היא רכיב חיוני לשילוב של צעירים בעלי מוגבלות בעבודה משמעותית. 

הנמוכות המדווחות במחקר זה, חשוב לעודד לימודים מקצועיים ואקדמיים. מכאן שעל מוסדות 

 את מאמציהם לשפר את הנגישות.  להגבירההשכלה וההכשרה המקצועית 
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עוד עלה מן המחקר שלרבים מן הצעירים המוגבלים כן ניתנה ההזדמנות לשרת בצבא וחלקם מדווחים 

בזמן השירות הצבאי. קבוצה נוספת השתתפה בשירות לאומי. חשוב  וכשרום משלימים והו לימודימדשל

 פניהם.ללעודד את השתלבותם בצבא ולשדרג את סוגי השירות הפתוחים 

מעבר לצרכים הלא מסופקים שהתגלו בקרב כל קבוצות בעלי המוגבלות, צורכיהם של צעירים עם 

הם ימכירים בצורכלא במיוחד. זאת משום שלעתים קרובות  לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז הוזנחו

על מנת אולם יש להשקיע עוד הרבה , א יודעים כיצד לטפל בהם. אמנם, כפי שראינו, רובם עובדיםלו

השכלתם ולשפר את איכות  את ביהרחכלו לושילאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם כדי 

  התעסוקה שלהם.

ברה ובשוק העבודה זכה לתשומת לב רבה במדיניות הממשלה בשנים שילוב של בעלי מוגבלויות בח

לבדיקת ענייני הנכים האחרונות. אבן דרך חשובה הייתה אימוץ המלצות דוח לרון )הוועדה הציבורית 

. אלה כוללים 2112נקיטת מספר צעדים חשובים מאז ידי הביא לאימוץ הדוח ( וקידום שילובם בקהילה

בקצבאות הביטוח הלאומי והקצאת תוספת משאבים ותעסוקה נתמכת  לתעסוקההגדלת התמריצים 

 בשוק הפתוח.

עדות נוספת לעניין שמעורר נושא זה היא הפעילות של ארגוני המעסיקים, כגון פורום מעסיקים 

להעסקת אנשים עם מוגבלויות שיזמו המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה והפורום 

מגזרית לקידום תעסוקתם של אנשים -הושקה השותפות הבין 2100ת. בשנת הישראלי להעסקה מגוונ

 עם מוגבלויות. 

ם נכללים כקבוצת יעד חשובה. במקביל, צעיריאמנם פעולות אלו אינן ממוקדות דווקא בצעירים, אך ה

קיימות מספר יוזמות נוספות המתמקדות בצעירים, אך הן עדיין מצומצמות ונמצאות בשלבים 

  ניסיוניים.

אנו מקווים שדוח זה ישמש משאב חשוב להרחבת הפעולות להתמודדות עם האתגר המרכזי של שילוב 

 צעירים עם מוגבלויות בעבודה ובחברה.

נטיים ומשרדי ממשלה. וואת המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה נציגים של ארגונים התנדבותיים רל

 סיוע תכניות ובניית מדיניותשל קביעת   םלתהליכימו רשונים ות בפורומים הוצגועיקריים  מצאיםמ

 . מוגבלות בעלי לצעירים

 

ובעזרת  ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלותומדלן ה'  ל' מנדלקרן מ מרכזי לסיוע הודות התבצעהמחקר 

 .תרומה מקרן גנדיר
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יהודית  – מכון ברוקדייל שסייעו לאורך כל הדרך בתמיכה ועצה-ג'וינט-ינו במאיירסנודה גם לעמית

לחן צוק תמיר, תמר גולן ותמרה יהלום על ריכוז אנו מודים כן . אסף בן שוהםו נורית שטרוסברג ,קינג

 עבודת השדה. 

אתו של הדוח על התרגום וללסלי קליינמן על הב אוולין איבלתודה גם לרעיה כהן על עריכת הדוח, ל
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1      . 

1.1     

רקע  עלבמעבר לחיים בוגרים ובשוק העבודה של הצעירים הולכת וגוברת  העולמית ההתעניינות

 בעקבות הצעירים לכלל מנויותהזד מצמצום נובעים םמהשינויי חלק. העבודה בשוק הרביםהשינויים 

 שמעמידה הטכנולוגית המהפכה בעקבות העבודה שוק במבנה מהשינויים נובעים חלק. העולמי המשבר

 מתחזקתלכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם 

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די נעשה שלא ההכרה

 ותםיציב גםדה קשה יותר ויותר, ובושוק העבשל צעירים  שתלבותםה נעשתהשני העשורים האחרונים ב

הכללית, ובכך יש כדי להעיד  ההאוכלוסיי מבקרבהאבטלה בקרבם גבוהים  שיעורי. התערערה בעבודה

, כן כמו (.OECD, 2011; Hammer, 2003; Miller & Porter, 2007ת )על סיכון גבוה יותר להדרה ולשוליו

שיעורי כניסה מופחתים לעבודה וה משוק פליטה של הממוצעמ גבוהים  םלשיעורי הנוט זו קבוצה

 הולכים רבים שצעירים דאגה קיימת זאת לנוכח .(Sum et al., 2003) המיומנות גבוה המצריכותלעבודות 

 ניסיון שלרכו ומהקושי תוצאות מניב שאינו החיפוש מתהליך, ההזדמנויות מהעדר ומתייאשים

 למעגל בעתיד להיכנס סיכוייהם את יותר עוד המצמצם במלכוד נתונים שיהיו החשש מתעורר. תעסוקתי

 (Baciu & Lazar, 2012; Hammer, 2003; OECD, 2010a) ולשוליות להדרה גבוה סיכון בעלי ושיהיו העבודה

  .נמוכה השכלה בעלי צעירים בקרב שאת ביתר עולה זו סוגיה. 

רחש בעולם, גם בישראל הולך וגובר בשנים האחרונות העניין באוכלוסיית הצעירים. למת בהתאם

עבורה. אמנם המשבר בשונים החלו לתת עדיפות לאוכלוסייה זו ולפתח תכניות מיוחדות  ממשלה משרדי

מגמת  בשלהמשק,  במבנההניכרים  השינוייםהכלכלי לא השפיע על ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

. ואולם, עדיין אין כיום פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד השפיעו, ההייטק ענפיהתחזקות 

 ידע מקיף ומסודר על צורכי אוכלוסייה זו בכלל ועל מעברה לעולם התעסוקה בפרט.   

אחת הקבוצות העיקריות המתמודדות עם קשיים משמעותיים היא צעירים בעלי מוגבלות. לבד מן 

העומדים בפני כל הצעירים, צעירים בעלי מוגבלויות נאלצים להתמודד עם אתגרים החסמים הכלליים 

 נוספים בגלל מוגבלותם. 

 אחד את מהווה והואשל בעלי המוגבלות,  ובהתנהלותם בחייהם מרכזי נושא הוא התעסוקה נושא

ם בשוק . חסמים שונים ניצבים בפני בעלי המוגבלות בהשתלבותלפניהםהעומדים  המרכזיים האתגרים

מאפשרים להם  ינםחסמים פיזיים או מוטוריים שא חלקם נובעים מן המוגבלות עצמה, כגון .העבודה

ללמוד או לבצע עבודות להם מאפשרים  ינםאו חסמים מנטליים שא מסוימיםלבצע עבודות מסוגים 

חה . להצלחלקם נובעים מחששות של המעסיקים לקבל אותם לעבודה ;(2111)נאון ואחרים,  אחרות

פיתוח דימוי וחיים נוספים, כגון הרחבת קשרים חברתיים  תחומיבהשתלבות בתעסוקה יש השלכות על 

נזקקים לשירותים מיוחדים שיסייעו להם להגיע ליעדים  בעלי המוגבלות לפיכך (.2112עצמי חיובי )נאון, 

 (.2112)נאון, ולהשתלב בחברה  ואל
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צעירים בעלי  של המאפיינים על ועדכני מקיף עלראשונה מיד שמספק דוח זה מציג ממצאי מחקר

מוגבלות, על מידת הצלחתם בשילוב בעבודה ובלימודים, על קשייהם, על הסתייעותם במערכות השונות 

ועל צורכיהם בסיוע נוסף. המחקר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס לתכנון 

   עבר לחיים הבוגרים.ותכניות שיקלו עליהם את המ צעדי מדיניות

 ות: אוכלוסי בשלוש ומתמקד 21-23 הגילים בטווח העוסק רחב ממחקר חלק מהווה הדוח

I. להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 

  הקרובה בשנה כאלה לימודים

II. מוגבלות בעלי צעירים 

III. פחות או לימוד שנות 02 בעלי עובדים צעירים . 

 מסמך מסכם, המשלב את שלושת הדוחות. פורסם דוח נפרד.  –לכל אוכלוסייה 

 . 0תרשים ' ר – האחרות אוכלוסיותה לשתי תהמוגבלו בעלי אוכלוסיית בין חפיפה קיימת

   7האוכלוסיות בין חפיפה: 1 תרשים
 

  

 הסקר. ת הסקרא תהליווממשלה ומלכ"רים רלוונטיים לנושא הבה נציגים של משרדי שיגוי הועדת 

 ברמן.ומדלן ה'  ל' מנדלמומן בעזרת תרומת קרן 

                                                   
 03 עם, מאובחנת שאינה מוגבלות בעלי לומדים או עובדים צעירים כוללת אינה המוגבלות בעלי אוכלוסיית 7

 .יותר או לימוד שנות
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        ט     1.2

 מיוחדים קשיים לחוות השעלול קבוצה ,21-23 שגילם מוגבלות בעלי לצעירים מתייחס, כאמור, זה דוח
  .הבוגרים לחיים במעבר

  טרותיו היו:נעשה מחקר שמ שתלבות בעבודה של אנשים בעלי מוגבלותלצורך בחינת נושא הה

 לאפיין את הצעירים בעלי המוגבלות ולזהות את המשאבים והחסמים שלהם לתעסוקה .1

 בכניסה לתעסוקה וללמוד על התנסויותיהם וקשייהם של צעירים אל .2

 תיכוניים-השתלבות בעבודה ו/או בלימודים עלצורך ל זקוקים לה לאתר את העזרה שהצעירים .3

 ת לקידום תעסוקהלקבל מידע שיהווה בסיס לתכנון תכניו .4

עירוניים וגורמי מגזר גורמים בסיס לחיבורים ויוזמות משותפות בין גורמים ממשלתיים,  יצורל .5

 שלישי הפעילים בתחום זה.

סקירת  הנתונים. איסוףצורך ל שננקטה שיטהוה הסקר תאוכלוסיי מוצגות 2בפרק בהמשך הדוח, 

שאבים להשתלבות בחיים מצד אחד במ ,ת שלב המעבר לבגרותעוסקת בחשיבו 3שבפרק  תהספרו
 0פרק במעבר לבגרות.  מוגבלות בעלי יםרלסייע לצעי תובחסמים מן הצד השני וכן בתכניות המיועדו

לגבי ממצאים מוצגים  00-1 יםפרקבמציג אומדן של גודל האוכלוסייה שהיא נשוא מחקר זה. 

נסקרים המאפיינים  1בפרק  :ב-, א ועוסק הקבוצות שבהן המחקראוכלוסיית המחקר בחלוקה לשתי 

)למשל  וגם משאבי התעסוקה העומדים לרשותם כלכלי(-)למשל אשכול מגורים חברתיהדמוגרפיים 

מצב הכלכלי והבריאותי של הצעירים עם הנסקרים )בהתאמה(  5ובפרק  1בפרק  ;השכלה ומקצוע(

תמונת מצב של עיסוקם מספק  8פרק  ;המוגבלות, הן מההיבט האובייקטיבי, הן מההיבט הסובייקטיבי

על צעירים שעובדים ו/או לומדים  ספק מידעמ 2פרק  – בהמשך ;הנוכחי של הצעירים עם המוגבלות
 ינםלומדים וא ינםעובדים, א ינםקר את קבוצת הצעירים שאוס 01ממספר זוויות, ולאחר מכן פרק 

מסכם  02פרק ו ,תיםבשירושל הצעירים  השימוש היקףציג את מ 00פרק  ;מתכוונים להתחיל ללמוד

 8.ומציג כיווני פעולה
 

                   ט      ף  נ  נ  . 2

: אלהת בתחומים הבעלי מוגבלו 21-23ני בצעירים  – א קבוצה :כוללת שעליה מדווח כאן האוכלוסייה

, (רשות או כבדות שמיעהיח עיוורון או כבדות ראייה;) מוגבלות פיזית )בעיית ניידות(, מוגבלות חושית

 סיכון גבוה לבעיה נפשית. או  מחלת נפשמוגבלות נפשית כן ו (פיגור או תסמונת דאוןמוגבלות שכלית )
 

יש ששאינם מוגבלים בתחומים הללו אבל  21-23בני  צעירים היא שלמחקר בת ה הנכללאוכלוסייעוד 

 ולשם ,זו וצהקב לאתר מיוחד מאמץ נעשה. ב קבוצה – קשב וריכוז הפרעות או/ולהם לקויות למידה 

פי לימודיהם בבית ספר -עלם הצעירי איתור. (2 ;איש מקצוע ידי-לע אבחון. (0: דרכים שלושכך ננקטו 

                                                   
בטקסט הנזכרים רק מהממצאים המדווחים בדוח מופיעים הן ברצף הטקסט הן בלוחות, אך יש ממצאים  רבים 8

 . או רק בלוחות
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פי סדרת שאלות -על איתור. (3; לחינוך מיוחד או בכיתה מיוחדת/מקדמת/טיפולית בבית ספר רגיל
 9לקויות למידה. גילויל
 

 – מדגם מייצג של אוכלוסיית הגילבקרב די לבדוק כ (ב' נספח, תרשים ר) סינון שאלון הועברתחילה 
צעירים נמצאו מתאימים  0,201. על אודות הצעירים בכלל התאמה למחקר – 21-23צעירים בני  1,010

 מתוך צעירים 0,028-ל מקיףשבהן המחקר עוסק. לאחר מכן נערך ריאיון  אוכלוסיותהלאחת משלוש 

איתור -שבה הייתה איהסיבה העיקרית לחוסר ה. 13% יהה אלולראיונות  תההיענו כול סך. המתאימים

לסך אוכלוסיית  על מנת שהמדגם ייצג את האוכלוסייה הוא שוקלל(. להלן 0מהמדגם; ר' לוח  31%)

-חברתיאשכול מגורים , פרמטרים: מגזר )יהודים/ערבים( ארבעהלפי  –איש  008,211  – 21-23-גילאי ה
 גורים. , שנות לימוד וגודל יישוב המכלכלי

 

 0השבה לחוסר והסיבות ענותיהה שיעור, במחקר המדגם: 1 לוח

 % מספר סיבות
 011 0,201 גודל המדגם

 13 0,028 רואיינו )ראיונות מלאים וחלקיים(
 31 115 לא אותרו
 0 80 סירובים

 3 12 ידיעת עברית(-אחר )חוסר יכולת לתקשר, אי
. המוגבלות בעלי ר )שלוש אוכלוסיות הסקר(, ולא רק לאוכלוסייתהנתונים לגבי המדגם מתייחסים לכלל המחק 0

סיות ושנעשה בשתי האוכל פיכ ולא) הסינון בשאלון ולא, המלא בשאלון רק אותרו המוגבלות שבעלי מפני זאת
  האחרות(.

 
 .2101בתחילת  עבודת השדה נערכה

 

 ותהליך השקלול: ראיונותההמצב לאחר  תמונת להלן

-על לימודים ללמוד להתחיל מתכוונים אינם ואף לומדים ואינם עובדים ינםשא הצעירים קבוצת
 אומדן; צעירים 352 מונה – "לומדים ולא עובדים"לא  להלן –לאחר הסקר  הקרובה בשנהתיכוניים 

 .08,211 הוא היבאוכלוסי הקבוצה גודל
 

 אומדן ;צעירים 500מונה  –"העובדים"  להלן – שנות לימוד או פחות 02בעלי  עובדיםה הצעירים קבוצת

  .22,501 הוא באוכלוסייה הקבוצה גודל
 

 .11,881 הוא באוכלוסייה הקבוצה גודל אומדן צעירים 320מונה  שרואיינו קבוצת בעלי המוגבלות

  :הצעירים בעלי המוגבלות שאותרו, זוהו 320 מתוך

 (א קבוצהלהלן )  /החושי/השכלי/הנפשיהפיזי בתחומיםמוגבלות  בעליצעירים  031  .א

 .   (ב קבוצה)להלן  אחרת מוגבלות ללא ,בלבד וריכוז קשב הפרעתאו /ו למידה לקויות צעירים עם 211 .ב

                                                   
 בהיקפים נמצאים אלו תנאי משמעותי לזיהויו של צעיר כבעל ליקוי למידה הוא קיום שירותי אבחון. שירותים 9

כלכליות גבוהות בהשוואה לשכבות -חברתיות ובשכבות, הערבי למגזר בהשוואה היהודי במגזר בהרבה גדולים
י ליקויי למידה רבים שאינם מודעים ללקותם מאחר שאין שירותים הנמוכות. לפיכך ישנם ככל הנראה בעל

קויי הלמידה ילבעלי את המספר והמאפיינים של אפוא הסקר אינה משקפת  לאיתור הבעיה. התמונה העולה מן
קשב הפרעות ה/הלמידה ליקוייבעלי  הצעיריםבישראל. עם זאת התמונה מראה באופן מהימן ומייצג את 

 (.2101'בריה, ואג'בארין )ג בישראל אבחוןאשר עברו  והריכוז
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 10.הקבוצות הללו כל הממצאים בדוח מוצגים בהפרדה לשתי

 לעיל: תנדגמים בעלי אחד המאפיינים להלן נכללים באחת משתי הקבוצו

  או נכות לקות םאובחנה אצל על השאלה אםבחיוב  ושהשיבמי 

 מיוחד לחינוך ספר בביתבכיתה מיוחדת בבית ספר רגיל או  ולמדמי ש 

 תעודת עיוור/כבד ראייה הםמעיוורון או כבדות ראייה או שיש ל ים סובלמי ש 

 כלשהי מסגרת או ארגון ידי-על יםרשישמיעה או ח יככבד והוכרמי ש 

 במכשיר/אביזר או באדם אחר להליכה מחוץ לבית יםנעזרמי ש 

 דאון תסמונת או נפש מחלת ,פיגור ,מאוטיזם ים סובלמי ש 

 ב ומעלה סימפטומים שבעהבסיכון גבוה לבעיות נפשיות ) שנתונים בעיות נפשיות או יש להםש מי-

GHQ) 

  סיכון  יבשאלון סינון לקויות למידה כבעל ושאותראו  לקות למידה הםאמר שיש למי שאיש מקצוע

 .ודות או יותר בשאלון לקויות למידה(נק 02 ולמידה )צבר תלקובעלי להיות 

 על התבסס הטלפוני הריאיון .מקיףההן בשאלון הסינון והן בריאיון  –כלי המחקר היה ריאיון טלפוני 

 שאלון ממוחשב המורכב ברובו משאלות סגורות. השאלון תורגם לערבית בעבור נדגמים מהמגזר הערבי.

מחקרים הקשורים בנושא משאלונים רבים על ו ספרותת סקיר בהתבסס עלהשאלון נעשתה  בניית

ח אדם של הלמ"ס, מחקרי והסקר החברתי וסקר כ כגון ,תעסוקה בכלל ותעסוקת צעירים בפרטה

כגון  מהשאלות כללו שימוש במדדים מוכרים . כמהצעירים על ומחקריםהערכה של תכניות תעסוקה 

 (.ADL  +IADL) יהול משק ביתיומיות ונ-םפעילויות יו ומדד GHQ לסיכון לבעיה נפשיתמדד 

חלק מהצעירים אשר עלו במדגם והתאימו לקבוצת איון עם הצעיר עצמו. עם זאת, יהר נערך בדרך כלל

מאחר שאינם יכולים לתקשר בשל  פי שאלון הסינון לא היו יכולים לענות בעצמם-בעלי המוגבלות על

 בעל הצעיר אודות על שאלון – ת"קרוב משפחה בעזרת שאלון "אודו ענה במקומם ןעל כמוגבלותם. 

 00שאלון זה היה קצר מהשאלון המלא. מתוך סך הנדגמים אשר ענו על השאלון המלא,  .המוגבלות

 (.0%) רואיינו בשאלון "אודות"

  :אתן להתמודד ה צורךהיששתי בעיות  עלובמהלך עבודת השדה 

 51%-עבור כ בשל טעות בדילוג השאלות בסקלת איתור לקויות הלמיד 03מתוך  1-נתונים חסרים ב .1

את  אמדנומהנשאלים. כפתרון לבעיה חזרנו לראיין מחצית מהנשאלים שלגביהם חסרו התשובות, ו

אליהם לא חזרנו. ייחוס הנתונים נעשה בהתחשב במין, שסכום הנקודות בשאלות החסרות לנדגמים 

 מגזר, אשכול מגורים ומשתנים רלוונטיים נוספים. 

 בשאלות, כן על. השירותים עם לקשר הנוגעות השאלות את נשאלו לא בסקר נשיםה, טעות בשל .2

 .בלבד הגברים אוכלוסיית עבור נתונים מוצגים, השירותים עם לקשר הנוגעות

                                                   
 לפי מוגבלותם את לסווג היה ניתן שלא צעירים של קבוצה-בקרב כלל האנשים עם מוגבלות נמצאה תת 10

 .המוגבלות בעלי מכלל כשישית מהווים הם. בהמשך בניתוחים נכללו לא ולכן, בשאלון שהיו הנתונים
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  פ         . 2

2.1                         

ירותים המעבר מגיל הנעורים לבגרות ומבית הספר לחיים עצמאיים מביא עמו שינוי בצרכים, בש

 צורך יש :וחלק פשוט אינו למבוגרים שירותים אל לילדים משירותים המעבר אולםובספקי השירותים. 

מעבר בין שני שלבי החיים )נאון, בהחדשים ו לתפקידים ותסתגלהב סייעל כדי ייחודיים מעבר בשירותי

 עמם. ותלהתמודדצרכים חדשים ועל כן נדרשות דרכים חדשות  מתעורריםלעתים  על כך נוסף .(2112

לאלו גישה והזדמנויות שוות להם אין הקושי עשוי להיות רב יותר משום ש אנשים עם מוגבלויות לאצ

 הם נזקקים לשירותים מיוחדים. של בני גילם האחרים ולפיכך

 

בארצות הברית חשף את הצורך  0280דוח של המשרד לשירותי חינוך מיוחד ושיקום שפורסם בשנת 

הנטייה של צעירים אשר  מצביע עלים לאוכלוסיית בעלי מוגבלות. הדוח יייחודהגרות בשירותי מעבר לב

באופן לא עצמאי  לחיות, תעסוקה-תתלהימצא בלמדו במסגרות לחינוך מיוחד להיות מובטלים, 

מיוחסים  האלכל (. Blalock & Patton, 1996בפעילות חברתית קהילתית ) בלבדמוגבל באופן  ףלהשתתו

שירותים למבוגרים ה שלוזמינות לאיכות  מאשריותר ותי מעבר במסגרות החינוך המיוחד למחסור בשיר

  (.2112, נאון)

  

, המעבר לבגרות יכול להתרחש בגיל כרונולוגי זו מזו שונות תיויש לציין כי בקרב צעירים בעלי מוגבלו

ת בגיל מאוחר . בעלי מחלות נפש, לדוגמה, עוברים במקרים רבים את תהליך המעבר לבגרוהשונ

המוקדמות,  21-נוטות להתפרץ בשנות ה המחלות אל. זאת מאחר שבהשוואה לצעירים ללא מחלות נפש

לעתים לאחר שהצעיר כבר החל את תהליך המעבר לבגרות. במקרים אחרים, צעירים בעלי מוגבלויות 

, ואחרים תיאמי) מסגרות הרגילותהמאוחר יותר מאשר  המסתיימות לומדים במסגרות חינוך מיוחד

2100.) 

  

כדי לעזור לצעירים להשתלב בעולם המבוגרים לאחר סיום לימודיהם בבית הספר יש לקדם מדיניות של 

, תיקון לחוק החינוך המיוחד בארצות עקב כךהפעלת שירותי מעבר לבגרות בתחילת גיל ההתבגרות. 

ם במסגרת החינוך המיוחד ואילך שירותי מעבר מתאימי 00שיש לספק לתלמידים מגיל מציין הברית 

((Bowe, 2003. לשורות שנה בכל ומצטרפים מעבר שירותיל שיזדקקו מוגבלות בעלי הצעירים מספר 

  11.המיוחד החינוך בוגרי הם 3,111-ל מעל מתוכם, 5,011-מ יותרב בישראל נאמד הבוגרת האוכלוסייה

 

                                                   
 ע"תש הלימודים בשנת התיכון הספר בית את סיימו נוער בני 101,011: אלו נתונים בסיס על חושב זה מספר 11
 כאן כלולים שלא משום אומדן-בתת מדוברמהם הם בני נוער עם מוגבלויות ) 5%-"ט(, כתשס, החינוך משרד)

 הפרעות/או ו למידה ליקויי עם הצעירים כלל לא וכן ביתיות-חוץ ובמסגרות בהוסטלים המתגוררים נוער בני
 באופן השפיעה הלקות כי שדווח צעירים רק אלא, הרגיל בחינוך אינדיבידואלי בשילוב םהמשולבי קשב

 החינוך במסגרת לומדים מהם 3%-וכ(, 0228, ואחרים נאון; 2112, נאון.(; )הלימודיים הישגיהם על משמעותי
  (.2100, ואחרים אמיתי; 2115, אריה ובן ציונית) המיוחד
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2.2                                      

 חלק מכריע בהשתלבות הצעירים בחיים בוגרים.ויש להן  ובז וז ותבשלו ותעסוקה שכלהה

 

 השכלהא. 

 מההשפעה יותר רבה, העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים של השתלבותם על מכרעת השפעה להשכלה

חשוב לבעלי  משאב היאגבוהה  השכלה(. 2111, ואחרים נאון) יתהכלל האוכלוסייה על זה לגורם שיש

ק העבודה, והיא מחזקת את יכולתם של הצעירים להתמודד עם מעברים בין מוגבלות להשתלב בשו

-כ שלפיו סקר על מדווחים( 2110) ונאון ברמן, למשל כך .(OECD 2003a, 2003b, 2006, 2008)תקופות 

 אוכלוסיית כלל בקרב 01% לעומת מועסקים אוניברסיטה בוגרי שהם העיוורים או הראייה מכבדי 51%

. על אף החשיבות הרבה של ההשכלה (2100, ואחרים אמיתי) 11–21 בגילים העיוורים או הראייה לקויי

 מוגבלות להם שאין אנשיםמאשר בקרב  יותר בה שכיחות השכלה של נמוכות רמותבקרב אוכלוסייה זו, 

 .(שם)

  

 בעלי וצעירים בכלל ם, פגיעותם של צעיריהאוכלוסייה בכלל המשכילים בשיעורי העלייהבעקבות 

 שיעורי להעלאתגם  גורם גבוהה לההשכחוסר  .לההולכת וגד שאינם בעלי השכלה גבוהה בפרט גבלותמו

 ,Prime Minister’s Strategy Unit) מוגבלות בעלי צעירים בקרב הפשיעה ואפילו החברתית ההדרה, העוני

2005; Aston et al., 2005; Dewson et al., 2004 .)  

 

. אחרות מוגבלויות עם לצעירים בהשוואה ייחודיים אתגרים יש נפשית מוגבלות עם מתמודדיםל

 או עצמה תםממחל לנבוע שעלולים קוגניטיביים-לימודיים קשיים עם להתמודד עליהם, ראשית

 עם להתמודד עליהם, שנית(; Dougherty et al., 1992; Loewen, 1993; Weiner, 1999) מהתרופות

 ;Weiner & Weiner, 1996) הגבוהים הלימודים במסגרת ריםאח עם היחסים מפני החשש ועם הסטיגמה

Bateman, 1997 .)ציינו חברי הצוות ממחצית למעלה :הוראה סגל חברי בקרב מחקר היא לכך דוגמה 

, פסיכיאטרית מחלה של שניכרים בו תסמינים סטודנט עם להתמודד בנוח מרגישים אינם שהם

  (.Becker et al., 2002) ניםמסוכ פסיכיאטריות מחלות עם סטודנטים שלדעתם ציינו וכחמישית

 

 וליווי סדנאות – לעבודה הכנהב. 

יש צורך בכישורים  – משאב חשוב להשתלבות בתעסוקה בקרב צעירים בעלי מוגבלות  – השכלה לענוסף 

וכך  מוגבלותםשמקורם  בם הייחודיים ההתמודד עם חסמיללצעירים אלו ר ועזשיכולים למשלימים 

 (.2100, ואחרים אמיתי) בעבודה םהשתלבותלעזור ב

 

צות באר כי המצא החוקרת .(Nagle, 2001) נייגל של המחקרדוגמה לחשיבות ההכנה לעבודה עולה מ

 מוגבלויות לבעלי בהשוואה גם, העבודה בכוח ייצוג-בתת מאופיינים ראייה ליקויי עם צעירים, ריתהב

 השתתפותם של הגבוה והשיעור יסודי-העל הספר יתמב שלהם הנמוכים הנשירה שיעורי למרות :אחרים

 המועסקים משיעור( 22%) בהרבה נמוך בשיעור מועסקים היו אלו צעירים, תיכוניים-על בלימודים

 מסיימימ 01%רק  נוסף על כך,(. 12%) בכלל צעיריםהו( 15%) מוגבלויות עם הצעירים כלל בקרב

 המסיק גליינ השאר בין בודה בשוק החופשי.הכשרה המקצועית שיש להם לקות ראייה הושמו בעה
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את יכולת  שתשפרהכשרה מוגבלות כזו  בעלי לצעירים לספק יש כי ראייה לקויי על הממחקר

 ,ואחרים אמיתי)שיטות חיפוש עבודה ללחומרים מודפסים ו תםגיש שלהם ואת ניעותהו התמצאותה

2100.) 

 

 תעסוקהג. 

רים בכלל ובפני צעירים בעלי מוגבלות בפרט. יבפני צע בשניצאתגר חשוב ההשתלבות בתעסוקה מהווה 

בתחום  –לבד מכושר ההשתכרות מתעסוקה, יש לה תרומה משמעותית לחייו של הצעיר בעל המוגבלות 

לשמה הוא קם שרווחה הנפשית: עצם העובדה שלצעיר יש מטרה בשיפור הדימוי העצמי ובהחברתי, 

 במדינותיכולה אף לשפר את מצבו הבריאותי. בתעסוקה  והשתלבותבבוקר תורמת לאלו, וכפועל יוצא 

 בקרבם , ושיעור העובדיםמוגבלות להם שאין מצעירים פחות מועסקים מוגבלות בעלי צעירים OECD-ה

 הפערים. (OECD, 2011) מוגבלות להם שאין הצעירים משיעורזמניות או חלקיות גבוה שהן רק בעבודות 

 של פער)  כית'הצ ברפובליקה דווחו מוגבלות ובלי עם צעירים של וקההתעס שיעורי בין ביותר הגבוהים

 פערים(. אחוז נקודות 02 של פער) ובנורווגיה( אחוז נקודות 21 של פער) באירלנד(, אחוז נקודות 00

, ואחרים אמיתי)( אחוז נקודות 1 של פער) ובצרפת( אחוז נקודות 8 של פער) בדנמרק דווחו יותר נמוכים

2100.) 

 

 בעלי צעירים של מדגם אחר מעקב מחקרכפי שעולה מ ,הברית בארצות גם צאונמ דומים וניםנת

-מ שנתיים במשך עלה, הקיץ בחופשות רק שעבדו מי ובהם, בקרבם העובדים שיעור כי נמצא. מוגבלות

 חסרי הוגדרו מוגבלות עם המרואיינים מן 22% עדיין, המועסקים בשיעור הגידול למרות. 10%-ל 01%

 אחוזים 13%. בילדיהם טיפול לצורך בבית נמצאים ואינם לומדים אינם, עובדים אינם כלומר, סוקהתע

 שאינם הצעירים בקרב העובדיםשיעור לשם השוואה, . לעבוד רוצים שהיו דיווחו מועסקים הלא מן

דומה  הנתונים שיוצגו בסקר זה מראים כי המגמה בישראל. (Bloomquist, 2007) 52% על עומד מוגבלים

  למגמות הנראות בעולם בתחום זה.

 

     ץ                                                      נ    2.2

תכניות שמטרתן לעזור בהשתלבות בחיים הבוגרים. חלק מהתכניות מתמקדות מופעלות מספר  ארץב

בהם יש צורך לעזור ש םהיבטיאחד מתוך מגוון היבט שילוב בתעסוקה בות רואבשילוב בתעסוקה, וחלק 

 לאנשים המיועדות תכניות יש למשל כך. המשתתפים מאפייניבזו מזו  נבדלות תכניותבמעבר לבגרות. ה

 אחרות תכניות. לצעירים גם עזרה מספקות הן זו מטרייה ותחת, גיל הגבלת ללא, בכלל מוגבלויות עם

 לאוכלוסייה עם סוג מסוים של מוגבלות., יש תכניות המיועדות כמו כן .לצעיריםייחודי באופן  מיועדות

 

 בהיבטים גם ביניהן רבה שונות יש, התכניות של המטרות בהיקף וההבדל היעד קהלי מגוון על נוסף

 הׂשהפרי היקף, המשתתפים מספר, המקצועית וההתנסות ההכשרה סוגי, הפעלתן משך: אחרים

 מיועד מיעוטן ורק(, בודדות עשרות עד) יחסית קטן משתתפים מספר כוללות התכניות רוב. ועוד הארצית

 .ארצית הס  בפרי המוגבלויות בעלי לכלל להפעלה
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המיועדים  בחיי ת, ולפיו יוצג המיפוי בסקירה זו, הוא התקופה או השלבומאפיין נוסף המבדיל בין התכני

 העבודה. במהלך חיים הלימודים או ופועלות: תקופת בית הספר, לאחר ת שבהן הן ןבה להשתתף

 

 ומשרד החינוך משרד וכן הרווחה משרד ובפרט, הממשלה משרדי זמתובי מופעלות התכניות כל כמעט

 בפועל הפעלתן(. וינט'ולג לממשלה משותפים מיזמים) אשליםעם ו תבתעם  בשיתוף חלקן, הביטחון

 . עמותות באמצעות לרוב נעשית

 

בין השאר אצל אמיתי ואחרים  אפשר למצוא ניות המעבר לבעלי מוגבלות בישראלתכ דוגמאות של

(2100): 

בתי ספר לוקחים חלק בתכניות המעבר לבגרות  11-בני נוער מכ 111-כ – תכניות בתקופת בית הספר .א

  12:של בעלי מוגבלות

אורכה  ;מתווה בסיסי לכל תכניות המעבר עם ההתאמות הנדרשות בכל תכנית - עתידיוצרים  .1

צמיחה אישית, ידע  בנויה משלושה רבדים מרכזיים:כל שנת השתתפות  שנים. 1-3 של כל תכנית

 צעירהאחרונה כל  תכניתהת במהלך שנש היאמטרה . העל עולם העבודה והתנסות מעשית

אחת הדוגמאות ליישום  13.ולפי בחירת ואישית במסגרת הבאה בחיי אמהפי הת-ישתלב על

 14התכנית היא התכנית לחירשים ולקויי שמיעה.

כגון  ,אוכלוסיות יעד שונותמית לצעירים גילאי בית ספר )וגם לבוגרים( תימסגרת פנימי - אונים .2

מלווה המסגרת  ;רשים, בעלי בעיות קוגניטיביות או הפרעות קשב וריכוזילקויי שמיעה, ח

 15)אתר "אונים"( .אישית כל מטופל בהתאם ליכולותיו וצרכיו

דים ומתבגרים עם צרכים לשילוב יל –ם צרכים מיוחדים בתנועת הצופים חניכים ע -מי"ד צ .3

נערך השילוב בקבוצות רגילות ולעתים בקבוצות לעתים  ;מיוחדים בפעילות צופית מותאמת

 16)אתר תנועת "הצופים"( .ייעודיות

שמטרתה הקניית מיומנויות  08-01תכנית לעיוורים ולקויי ראייה גילאי  - בגובה העיניים .4

 17)אתר עמותת "כיוונים"( .חברתיות, מיומנויות עצמאות ומיומנויות אישיות

                                                   
במשרד הרווחה:  02סגל הבכיר מס' מצגת ד"ר שלמה אלישר בבמת ה 12 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/PersonnelForums/Pages/%d7%91%d7%9e%d7%9442.aspx  נדלה 
 . 20.1.03-ב

במשרד הרווחה:  02בבמת הסגל הבכיר מס' מצגת של מינה רז  13 
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/PersonnelForums/Pages/%d7%91%d7%9e%d7%9442.aspx  נדלה 

 .20.1.03-ב
 .02.02.02-נדלה ב http://www.shema.org.il/?CategoryID=295אתר "שמע":  14 
 .02.02.02-נדלה ב http://www.onim.co.il/about.htmlאתר "אונים":  15 
": אתר תנועת "הצופים 16 

http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=143017681&troop_id=30019441&past=archive נדלה ב-
02.02.02. 

 .02.02.02-ב נדלה http://www.kvn.org.il/heb/Project/3אתר עמותת "כיוונים":  17 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/PersonnelForums/Pages/%d7%91%d7%9e%d7%9442.aspx
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/PersonnelForums/Pages/%d7%91%d7%9e%d7%9442.aspx
http://www.shema.org.il/?CategoryID=295
http://www.onim.co.il/about.html
http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=143017681&troop_id=30019441&past=archive
http://www.kvn.org.il/heb/Project/3
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שלב למטרתה ; 20-5תנועת נוער לצעירים עם צרכים מיוחדים גילאי  - "כנפיים של קרמבו" .5

לפעילות   – בני נוער ללא מוגבלות לביןילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים  ביןחברתית 

 18)אתר "כנפיים של קרמבו"( .יתית משותפתיחוווחברתית, חינוכית 

בעלי אינטליגנציה  – מסגרת טיפולית שיקומית לבוגרים -ד" והוסטל "שקד" "שק רמערך דיו .6

קדם כל ל מטרתה ;פגיעות נוירולוגיות וקשיים תפקודייםבעלי למידה,  ותלקויבעלי גבולית, 

 19)אתר "אונים"( .ככל האפשרמטיביים רדייר לפי יכולותיו ולפי צרכיו במטרה שינהל חיים נו

בעלי מוגבלויות פיזיות קשות וקשיים  20-08לגילאי  -רושלים תכנית בית הספר אילנות בי .6

מעבר  – מטרתה; נוספים, רובם בתפקוד קוגניטיבי נמוך מטווח הנורמה, שלומדים בבית הספר

 (2100, ואחרים אמיתי) .כללית ומקיפהלחיים עצמאיים בראייה שיקומית, 

רום האוטיזם, עם לקויות לתלמידי בית הספר מספקט - תכנית בית הספר דקלים בירושלים .8

במסגרת התכנית נבנית תכנית אישית לכל תלמיד ונלמדות  ;קוגניטיביות בתפקוד בינוני ונמוך

 (2100 ,ואחרים אמיתי) .מיומנויות תעסוקה בסיסיות

 :ם שנות הלימודים בבית הספרותכניות בת .ב

ה מפעילה עמותת אלמנאר -העצמה ופיתוח מנהיגות לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית  .1

קבוצות ונותנת תמיכה לבעלי מוגבלות במגזר הערבי לשם השתלבות בחברה, השתלבות 

 20)אתר "אלמנארה"( .הקמת משפחהבתעסוקה ו

התנדבות לצה"ל של צעירים עם מוגבלות אינטלקטואלית  -מגשימים חלום מתגייסים לצה"ל  .2

 2021 מעל גיל

תכנית הכנה לצבא וליווי במהלך השירות  –גיוס בני נוער עם צרכים מיוחדים  - ח"שילוב מנצ .3

 22הצבאי של בעלי מוגבלות

 23שירות לאומי חינוכי לבעלי צרכים מיוחדים - משלבים .4

  

                                                   
 .02.02.02-ב נדלה http://www.krembo.org.il/page.asp?id=101אתר "כנפיים של קרמבו":  18 
 .02.02.02-נדלה ב http://www.onim.co.il/about.htmlאתר "אונים":  19 
 .02.02.02-נדלה ב http://www.almanarah.org/he/Articles.aspx?id=213&CatID=5אתר "אלמנארה": 20 
http://makom-מיוחד: להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים":  אתר "מקום21 

1&page=1&item=4142-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=4&id=266&defid= 02.02.02-נדלה ב. 
. ראשית 02.02.02-נדלה ב http://www.aka.idf.il/giyus/general/?catId=44611&docId=66040אתר אכ"א:  22 

 .בהכנה לצבא לאחר בית הספר וגם כליווי בתקופת הצבאהתכנית בתקופת בית הספר, היא נמשכת 
וך, האגף לחנוך מיוחד: אתר משרד החינ 23 

otLimudim/Thttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/Tochni

ochniotHoraa/Hacana/Mishlabim.htm  02.02.02-נדלה ב. 

http://www.krembo.org.il/page.asp?id=101
http://www.onim.co.il/about.html
http://www.almanarah.org/he/Articles.aspx?id=213&CatID=5
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=4&id=266&defid=-1&page=1&item=4142
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=4&id=266&defid=-1&page=1&item=4142
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=4&id=266&defid=-1&page=1&item=4142
http://www.aka.idf.il/giyus/general/?catId=44611&docId=66040
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/TochniotHoraa/Hacana/Mishlabim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/TochniotHoraa/Hacana/Mishlabim.htm
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להשתלבות  – בעלי בעיות נפשיות שהם שחוו משבר נפשי או  08-21תכנית לגילאי  - חבר הד .5

 24בחיים הבוגרים

 עם נכויות מוטוריות או 31-08גילאי  מכינות כנפיים הנן תכניות המיועדות לצעירים - כנפיים .6

 .אשר מחפשים תכנית המשך לאחר סיום הלימודים ,בוגרי מערכת החינוך הפורמלי ,חושיות

 25)אתר "כיוונים"(

בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים  ,של אגודת ניצן 31-21תכנית לגילאי  -עתיד בטוח לצעירים  .6

צעירים הסובלים  ות בעבודה בקרבהשתלב קדםלמטרת התכנית היא ; של הביטוח הלאומי

ידי הקניית -עלכן ת אבחון תעסוקתי, השמה, ליווי ותמיכה ורוריכוז, בעז במהפרעות קש

 26)אתר אגודת ניצן(  .מיומנויות וכלים פרקטיים

ם גם שירותי המספקישירותיים -ם ורבימרכזים קהילתיים, כוללני -מרכזים לחיים עצמאיים  .8

 ,ות לכישורי חיים עצמאיים ושימוש בטכנולוגיה לבעלי מוגבלותייעוץ עמיתים, סדנא: מעבר

  (2100, ואחרים אמיתי) .ועוד פיזייםבעלי ליקויים 

 :תכניות במקום העבודה .ג

שילוב  – "להשתלב בכבוד בחברה"תכנית ההשמה וההכשרה התעסוקתית  - בית הגלגלים .1

תאמת לכל משתתף לפי התכנית מו ;"בתעסוקה של חברי קבוצת הבוגרים של "בית הגלגלים

 27)אתר "בית הגלגלים"( .צרכיו, וכוללת אבחון, הכשרה מקצועית והשמה

הקניית מיומנויות, השמה וליווי של אנשים עם תסמונת  – בית אקשטייןמרכזי הכשרה ב .2

 28אספרגר בעולם התעסוקה

3.  CALLחוץ(-)בדרך של מיקור מוקד שירות לקוחות שעובד בעיקר עם חברת פלאפון - יכול 

 29יכול(CALL)אתר  .בעלי מוגבלויות 011-ומעסיק כ

                     ן. 2

נאמדת  קבוצה אאוכלוסיית , םהמ צעירים. 008,211מונה  21-23גיל בבסך הכול אוכלוסיית הצעירים 

-כ, והם מהווים 31,221-נאמדת ב קבוצה באוכלוסיית  ;מסך קבוצת הגיל 0.1%-כ – צעירים 21,151-ב

צעירים גם עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב  1,511-כ ישנם עוד .(2)תרשים  וצת הגילמסך קב 5%

                                                   
http://makom-אתר "מקום מיוחד: להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים":  24 

-m.cet.ac.il/pages/forums/news

archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserI

D=0&Index=044z&sSearchText= 02.02.02-נדלה ב. 
 .02.02.02-נדלה ב http://www.kvn.org.il/heb/Project/1אתר "כיוונים":  25 
 אתר אגודת "ניצן":  26 

israel.org.il/home-http://www.nitzanלצעירים.-בטוח-תידלצעירים/ע-/ניצןaspx 02.02.02-נדלה ב. 
 נדלה http://www.beitgalgalim.org.il/Hebrew/Content.aspx?Page=ActivityPlacementאתר "בית הגלגלים":  27 

 .02.02.02-ב
 .02.02.02-ב נדלה e.org.il/page_504-http://www.bקשטיין": אתר "בית א 28 
 .21.02.02-ב נדלה sng=1http://www.callyachol.co.il/?CategoryID=155&ArticleID=8&1: "יכולCALL"אתר  29 

http://makom-m.cet.ac.il/pages/forums/news-archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=044z&sSearchText
http://makom-m.cet.ac.il/pages/forums/news-archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=044z&sSearchText
http://makom-m.cet.ac.il/pages/forums/news-archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=044z&sSearchText
http://makom-m.cet.ac.il/pages/forums/news-archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=044z&sSearchText
http://makom-m.cet.ac.il/pages/forums/news-archive.asp?Asp=403&FID=12940&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nOwnerID=0&nFillterUserID=0&Index=044z&sSearchText
http://www.kvn.org.il/heb/Project/1
http://www.nitzan-israel.org.il/home/ניצן-לצעירים/עתיד-בטוח-לצעירים.aspx
http://www.beitgalgalim.org.il/Hebrew/Content.aspx?Page=ActivityPlacement
http://www.b-e.org.il/page_504
http://www.callyachol.co.il/?CategoryID=155&ArticleID=81&sng=1
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וכך סך בעלי לקויות הלמידה והפרעות הקשב  ,נפשית/חושית/שכלית/פיזיתוריכוז וגם עם מוגבלות 

במחקר זה בעלי  .אתהז הגיל בקבוצת בארץ הצעירים אוכלוסיית כללמ 8% שהם, 31,251-כוהריכוז הוא 

יות הלמידה וההפרעות בקשב ובריכוז שיש להם גם מוגבלות פיזית/שכלית/חושית/נפשית אינם ולק

 כלולים בקבוצה ב, אלא נחשבים לחלק מקבוצה א.

 

  23-26גילאי  0ב-ו א ותקבוצ םהנמנים עשיעור : 2תרשים 

 
 :הערות

 03ות שאינה מאובחנת, עם צעירים עובדים או לומדים בעלי מוגבל יםכולל םאינ ב-הנמנים עם קבוצות א ו .א
  שנות לימוד או יותר.

 לפי מוגבלותם את לסווג היה ניתן שלא צעירים שלקבוצה -תת נמצאה מוגבלות עם האנשים כלל בקרב .ב
  .המוגבלות בעלי מכלל כשישית מהווים הם. בהמשך בניתוחים נכללו לא ולכן, בשאלון שהיו הנתונים

  נפשיים הפיזי/החושי/השכלי/הבתחומ מוגבלותצעירים עם קבוצה א:   0
 אחרת מוגבלות ללא, וריכוזקשב או הפרעות /ו למידה קויותלצעירים עם : קבוצה ב 

 
 אותרו כלומר, .שונים בתחומים מוגבלויות שיש להם אנשים בעלי מוגבלותכ הוגדרו א בקבוצה, כאמור

( 2112) "סהלמרתי של החב בסקר. א בקבוצה הנכללים והם, שנמנו בתחומים יותרק בעלי המוגבלו

נשוא המחקר(  23-21 גילאי את בתוכה המכילה)קבוצה  21-22גילאי  30קשה מוגבלות עםהאנשים  שיעור

 שיעור סקר אותו לפי. %2-כ"כ סה  – %1עומד על  31תבינוני מוגבלות עם האנשים ושיעור %3-כ על עומד

גילאי  קרבב שנמצא לשיעור מאוד ומהד זה שיעור .5% על עומד 22-21 גילאי למידה ייליקו עם האנשים

 .(2102 ,ואחרים)נאון  האוכלוסייה כלל על רחב סקרב 21-23

 

 

 

                               פ -        פ  נ  . 5

 . עבודהמאפיינים דמוגרפיים וקיומם או חסרונם של משאבים שונים עשויים להשפיע על היכולת למצוא 

                                                   
 יומי-מוגבלות שמפריעה מאוד בתפקוד היום 30 
 יומי-מוגבלות שמפריעה בתפקוד היום 31 

סך הצעירים  
21-23בגיל 

008,211

011%

ללא מוגבלות  
328,101

88.1%

קבוצה ב
31,221

5.1%

קבוצה א
21,151

0.1%
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 )באחוזים( 0ומקבוצה ב של צעירים מקבוצה א וגרפייםדמ-: מאפיינים סוציו2לוח 
 

  קבוצה א 
 

 קבוצה ב
 

 סה"כ
מוגבלות פיזית/ 
 שכלית/חושית

 
 מוגבלות נפשית

N 21,161 2,121 00,111 31,221 
 111 111 111 111 סה"כ
 21 05 31 42 נשים**
 08 (02) (20) 21 נשואים

 (1) (02) [02] (16) עם ילדים*
 (2) (3) (0) 4  2עולים 

 03 13 00 46 ערבים**
     3: **כלכלי-חברתיאשכול מגורים 

2-0 (14) (01) [03] [3] 
0-3 38 32 38 21 
1-1 35 28 32 01 
01-5 13 (08) (01) 32 

     0 השכלה*
 05 (22) 31 31 שנ"ל 02-פחות מ

 01 (01) (02) 14 שנ"ל ללא בגרות 02
 21 22 (08) 24 בגרות חלקית
 32 21 22 24 בגרות מלאה
 2 [1] [1] (6) תיכונית/אקדמית-תעודה על
 35 10 15 54 1אין מקצוע 

 10 50 55 65 1אין תעודה מקצועית*
 22 05 08 48 5אין ידע באנגלית 

 02 38 01 41 8אין מיומנויות מחשב  
 *P<0.05   **P<0.01  ;ידות על הבדלים מובהקים בין מע המשתנה שם לידהמופיעות בעמודה הימנית  כוכביות

 . 2χלפי מבחן   ב קבוצהקבוצה א ל
 מרובעיםבסוגריים  . אחוזים%32 עד %21-מ יחסית דגימה טעות מסמנים עגוליםבסוגריים  אחוזים: הערה

 . 01%-מ גדולה יחסית דגימה טעות מסמנים
 /החושי/השכלי/הנפשי הפיזי מוגבלות בתחומים עם צעירים  קבוצה א:  0

  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשב הפרעות או/ו למידה לקויות עם צעיריםב:  הקבוצ
 .פחות או בארץ שנים 01 של ותק עם לצעיר היא"עולה" ב הכוונה 2
 האשכולות עשרת. ביותר הגבוהכלכלי -החברתי=האשכול 01; ביותר הנמוךכלכלי -החברתי=האשכול 0 3

 .01-5, 1-1, 0-3, 2-0: קבוצות לארבע קובצו
 ואינה זו חלוקהפי -על ישראל במדינת ההשכלה נתוני את מפרסמת אינה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 0

 הבגרות. תעודת מחסרי החלקית הבגרות בעלי את מפרידה
 צעירים שדיווחו שיש להם מקצוע כלשהוה תשובות לפי 1
תיכון י ית מקורס מקצועי אחרצעירים שדיווחו שיש להם תעודה מקצועית מבית ספר תיכון או תעודה מקצוע 1

 או שרכשו מקצוע בצבא, למעט מקצועות פקידות, לוגיסטיקה ונהיגה
 לשוחח, פשוטה שיחה להבין: באנגלית הבסיסיות במיומנויות מעט רקכלל או שולטים  שולטים לא כי דיווחו 5

 פשוט מכתב לכתוב או בציוד שימוש הוראות להבין, פשוטה שיחה
 "לדוא, פוינט פאוארוורד, אקסל,  בתוכנות מעט רק שולטים או כלל לטיםשו לא כי דיווחו  8
 

 :הבאים הממצאים מציג את 2 לוח
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5.1       

לא מוגבלות וחושית )השכלית/ה/פיזיתה המוגבלותים עם צעירה בקרבהם גברים.  18% :א קבוצה

 גברים בין החלוקה, פשיתהנ המוגבלות בעלי בקרב(. 11%נשים )מנפשית( יש אחוז גבוה יותר של גברים 

 נשים בקרב יותר נפוצות ורגשיות נפשיות בעיות כי שידוע משום ,מפתיע זה נתון. שווה כמעט לנשים

 . (2102, לוינסון)
 

 בקרב ככלל. מהנתונים בארץ ובעולם ידוע ש50%והוא עומד על  ,יותר גבוה הגברים אחוז :ב קבוצה

 קשב הפרעות לאתר יותר שקשה תכןיי, על כך נוסף(. Vogel, 1990) למידה לקויות פחות מאובחנות נשים

" לסביבה מפריעים" פחותו לעין בולטים פחות אצלן התסמיניםש מאחר, לגברים בהשוואה נשים אצל

(Quinn, 2005.) 

 

       פ     5.2

 יש ילדים. 01%-ול ,נשואים 20% :קבוצה א

 .יש ילדים 1%-לנשואים, ו 08% :קבוצה ב
 

5.2       

ת יומוגבלוב לוקהסקר זה אוכלוסיית בחשבון כי  הביאיש ל. הם ערביםקבוצה חברי המ 02% :א קבוצה

  .(2112 ,)נאון שיעור בעלי המוגבלות בתחומים אלו גבוה יותר בקרב הערביםו במגוון תחומים
 

 ותלקויות קבוצה ב מצומצמבלבד. מאחר שאין להניח ש 03%שיעורם של הערבים  עומד על  :ב קבוצה

אומדן של -תתככל הנראה  היא זה הסיבה לנתון, לעומת היהודים באופן כל כך קיצוני בקרב הערבים

נובע במידה רבה ממודעות נמוכה יותר לנושא בקרב הערבים וכן ממחסור  הבדלהתי. המצב האמ  

 (.2101'בריה, ואג'בארין ג)בשירותי אבחון למגזר הערבי וכלי אבחון בשפה הערבית 
 

5.2        

 .פחות או בארץ שנים 01 של ותק עם לצעיר היא"עולה" ב הכוונה

שכמחצית מקבוצה זו הם ערבים, ועל כן הוא כך שההסבר ל ייתכן .0% הואהעולים  שיעור :קבוצה א

 . נמוך( בלבד היהודים מקרבחלקם היחסי של העולים )שהם 
 

 נגישותב רוסמח הוא ב בקבוצה מוךהנ לשיעור שההסבר ייתכן .בלבד 2% הוא העולים שיעור :קבוצה ב

 .לאבחון

 

5.5                   -      

 הנמוךכלכלי -החברתי. האשכול 01-5, 1-1, 0-3, 2-0: קבוצות מוינו לארבע המגורים אשכולות עשרת

 .01. האשכול הגבוה ביותר הוא 0הוא  ביותר

הוא בשיעור הגבוה של  לכך רהסב(. 0-0נמוכים )האשכולות המ יםיישובבמתגוררים  12% :א קבוצה
אשכולות מה יםיישובבמתגוררים  ישראלב םהערבי מרביתשוהעובדה  קבוצה זו םהנמנים עהערבים 

 הנמוכים.  כלכליים-החברתיים
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רוב  אלה מגורים באשכולות. (0-0נמוכים )האשכולות מה יישוביםמתגוררים ב 28% :ב קבוצה

נגישות לאבחון לקויות לבין שר בין אמצעים כלכליים האוכלוסייה היא ערבית. ניתן לייחס זאת לק

אבחון חושדים שיש להם או לילדיהם לקות למידה, יכולים לממן הם למידה: אנשים בעלי אמצעים, אם 

 .פרטי באופן
 

5.2        

להשכלה השפעה מכרעת על  (,א 3.2 סעיף, ספרות סקירת)ר' לעיל  הספרות המחקריתכפי שמראה 

  כלל האוכלוסייה. בקרב השפעתהוגבלות בשוק העבודה, אף יותר מהשתלבות בעלי מ

  :אלהה הממצאים עולים 3 מלוח

יש תעודת בגרות, ואילו  א קבוצה מקרב 20%-. לימודלות שנ 02-השכלה נמוכה מ 30%-ל :א קבוצה

 בלבד.  5%-תיכונית/אקדמית יש ל-תעודה על
 

תעודת  בעליהם  08%) א קבוצהצעירי ל השוואהב יותר גבוהה השכלהלצעירים בקבוצה זו  :ב קבוצה

 .(א צהבקבו בלבד 30%-ל בהשוואה) יותראף תעודה גבוהה  או מלאה בגרות
 

5.2        

 יכולים מקצועית תעודה חסרימאחר ש ,ככלל .בתעסוקה להשתלבות חשוב משאב הוא מקצוע קיום

 מאשר יותר חשוב משאב היא ועיתמקצ תעודה ,סיוןינ להם יש אם גם עבודה במציאת בקשיים להיתקל
 .האופנים בשני בחןנ מקצוע קיום ןכ על. מקצוע קיום

 :קבוצה א

 01%  מקצועהם בעלי 

 רכשו מקצוע קבוצה קיבלו תעודה מקצועית בבית הספר או לאחר בית הספר או חברי המ 21% רק

 בצבא.
 

 : ב קבוצה

 13% מקצוע הם בעלי  

 או רכשו מקצוע  ועית בבית הספר או לאחר בית הספרקבוצה קיבלו תעודה מקצחברי המ 32% רק

 בצבא.

 

     נ        ט  5.1

 רק מעט יודעים או כלל יודעים לא הםהבנתם באנגלית דלה וכי השיבו כי שצעירים להלן נתונים על ה

 .בסיסית באנגלית ולדבר לכתוב, לקרוא

 יש בעיית שליטה בשפה האנגלית 08%-ל :קבוצה א

 ש בעיית שליטה בשפה האנגלית.י 22%-ל קבוצה ב:

            נ     5.9

כלי עזר מרכזי בתהליך חיפוש גם המחשב הוא  .עבודה עם מחשב כיוםחלק גדול מהעבודות מצריכות 

פוינט ודואר אלקטרוני. נמצא כי  פאוארשליטה בתוכנות המחשב אקסל, וורד,  הנבדק בסקרהעבודה. 
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או לא יודעים מעט עם זאת, ישנם צעירים שיודעים ה כלשהי. מחשב ברמ יותיש מיומנו הצעיריםלרוב 

 כלל לעבוד על מחשב.

 .מחשב על לעבוד קצת יודעים או כלל יודעים אינם 00% א: קבוצה

 .מחשב על לעבוד קצת יודעים או כלל יודעים אינם 02% :ב קבוצה

 

   נ        פ   - פ    פ  נ                             5.11

 :אקבוצה 
-סוציופי מאפיינים -, על21-23גילאי כלל בקרב  מקבוצה א מציג את שיעור בעלי המוגבלות 3תרשים 

קבוצה א מסך כל האוכלוסייה בקבוצת  ם. העמודות בתרשים מציינות את שיעור הנמנים עדמוגרפיים

 םנמנים עמסך כל היהודים בקבוצת הגיל הם בעלי מוגבלות ה 3%עלי מאפיין מסוים )לדוגמה, בהגיל 

 האלה: האוכלוסייה בפלחיקבוצה א(. מהתרשים עולה כי שיעור בעלי המוגבלות נמוך יותר 

 ( 01% לעומת 3%יהודים )ערבים 

 ( 1%לעומת  0%נשים )גברים 

 ( 1%לעומת  3%נשואים )לא נשואים 

 כלכלי-בדירוג חברתי 2%לעומת  2%כלכלי בינוני או גבוה )-המתגוררים ביישובים בדירוג חברתי 

 נמוך(. 

 

 קבוצה ב:
-סוציו, על פי מאפיינים 21-23גילאי כלל בקרב  מקבוצה ב מציג את שיעור בעלי המוגבלות 0תרשים 

 .  מהתרשים עולה כי שיעור בעלי המוגבלות נמוך יותר בקבוצות האלה:דמוגרפיים

 ( 5% לעומת 0%ערבים )יהודים 

 ( 01% לעומת 0%נשים )גברים 

 ( לא נ 8%לעומת  0%נשואים)שואים 

 ( חסרי 01%לעומת  1%בעלי תעודת בגרות )תעודת בגרות 

 המתגוררים ביישובים  01% לעומת 1%כלכלי בינוני או גבוה )-המתגוררים ביישובים בדירוג חברתי

 כלכלי נמוך(. -בדירוג חברתי
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ם ידמוגרפי-(, לפי מאפיינים סוציו26-23צעירים מקבוצה א בקרב כלל אוכלוסיית הגיל ): 3תרשים 
 )באחוזים(

 

ם ידמוגרפי-(, לפי מאפיינים סוציו26-23צעירים מקבוצה ב בקרב כלל אוכלוסיית הגיל ): 4תרשים 
 )באחוזים(
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2 .          

מקורות עולה מהמדדים הבאים: הוא , כפי שב-קבוצות א ו םהנמנים עמצבם הכלכלי של  מוצגבחלק זה 

 .(1.3סעיף ) והערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי (1.2סעיף ) רמת הכנסה (,1.0סעיף ) הכנסה
 

          נ   2.1

 :הכנסה העיקריים בשתי הקבוצותהעל מקורות  הממצאים הבאיםמציג את  3לוח 

קצבת נכות או  20%: מעבודתם. מקורות הכנסה נוספים עיקריים כולליםהכנסה  יש 01%-ל :א קבוצה

 עה מקרובי משפחה.עזרה כספית קבו 23%-ו  קצבת נפגעי עבודה
 

עזרה כספית  01%-ל כמו כן, ,מעבודת בן/בת זוג הכנסה 10%-הכנסה מעבודתם וליש  51%-ל :ב קבוצה

 קבועה מבני משפחה. 

 

חלק סביר להניח ש וכימדויקת בחשבון כי תמונת מקורות ההכנסה בשתי הקבוצות איננה  הביאיש ל

עזרה קבועה מבני רואים בכך אינם  רכיהםוצ חיים בבית הוריהם ושם מסופקים להם כלהמהצעירים 

 .יהמשפחה, ולכן לא דיווחו על

 

 )באחוזים( 0קבוצה במשל צעירים מקבוצה א ו : מקורות הכנסה3לוח 
 קבוצה ב קבוצה א 
N 21,151 31,221 

 51 01 שכר מעבודה
 10 (02) שכר מעבודת בן/בת זוג**

 (0) 20 קצבת נכות/ נפגעי עבודה**
 (1) (01) ם מביטוח לאומי*קצבת ילדי
/השלמת הכנסה/קצבה אחרת מביטוח לאומי/דמי הכנסה הבטחת
 [2] [00] אבטלה

 01 23 עזרה כספית קבועה מקרובי המשפחה
 [0] [3] עזרה כספית מגורם ציבורי אחר )כגון משרד הביטחון(  

 (2) [0] אחר
 *<0.05P   **<0.01P  הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות(2  פי מבחןלχ) 

אחוזים בסוגריים מרובעים . %01עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ: הערה
 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 0
  אחרת מוגבלות ללא, זוריכו קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב: 

 
       נ   2.2

ובני/בנות  של הלא עובדיםגבוהה מהכנסתם  ובני/בנות זוגם הכנסת העובדיםכי  ניתן לראות 0מלוח 

 :זוגם

שאינם  5%-בחודש או יותר, בהשוואה ל ₪ 1,111 מרוויחים עובדיםמה (25%+21%) 05% :א קבוצה

 ובדים. ע
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 אינםש 00%-בהשוואה ל בחודש או יותר, ₪ 1,111 וויחיםמר מהעובדים (21%+31%) 11% :ב קבוצה
  .עובדים

 

 םהנמנים ע נמוכה מזו של קבוצה א םהנמנים עהכנסתם של עובדים,  גם בקרב העובדים וגם בקרב הלא
  :קבוצה ב

 .לחודש ₪ 3,111-מ נמוכה קבוצהה מחברי 03% של הכנסתם :א קבוצה

 .לחודש ₪ 3,111-מ כהנמו קבוצהה מחברי 30% של הכנסתם :ב קבוצה
 

 )באחוזים( 2לפי מצב תעסוקתיזוג הבני/ות ו 0קבוצה בממקבוצה א ו הצעירים : הכנסה חודשית של4לוח 
 עובדים לא עובדים "כסה 

 ב קבוצה א קבוצה ב קבוצה א קבוצה ב קבוצה א קבוצה
N 15,611 25,211 8,051 05,281 5,031 5,231 

 111 111 111 111 111 111 סה"כ**
 53 18 08 (21) 34 43  ₪ 3,111עד 
 (03) (21) 25 33 23 26   ₪ 1,111עד  3,110-מ
 (2) [2] 31 (21) 24 (12)  ₪ 5,111עד  1,110-מ

 [1] [1] (21) (25) 16 (16)  ₪ 5,111מעל 
 **P<0.01 ; לא מעידות על הבדלים מובהקים בין העובדים ל "כסהיד ל כוכביות המופיעות בעמודה הימנית

 . (2χ)הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות לפי מבחן עובדים 
 אחוזים בסוגריים מרובעים . %01עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ :ההער

 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותב: קבוצה   
 מהצעירים. %08 לחסרו תשובות ששל הצעיר/ה ובן/בת הזוג  בשאלה הנוגעת להכנסה חודשית 2
 

  ט                               2.2

בסיסיות של ההוצאות את ה ממןלמצליחים הגרים במשקי בית שבהם שיעור  כי ניתן לראות 1מלוח 

  :קבוצה אמבמשק הבית גבוה יותר בקבוצה ב 

  .של משק הבית דיווחו כי הם ובני ביתם מצליחים לכסות את ההוצאות הבסיסיות 12% :א קבוצה

  .בסיסיות במשק הביתהוצאות ההמצליחים לכסות את הם ובני ביתם דיווחו כי  80% :ב קבוצה

 )באחוזים( 0ב קבוצהמו א מקבוצה צעירים של הבית במשק ותבסיסי הוצאות כיסוי הצלחת: 5 לוח

 קבוצה ב קבוצה א 
N 21,151 31,221 

 111 111 סה"כ*
 03 30 מצליחים במידה רבה

 38 30 די מצליחים
 01 25 כך מצליחים-לא כל

 (0) (00) בכלל לא מצליחים
 *P<0.05  ;בדלים מובהקים בין קבוצה א לקבוצה במעידות על ה "כסהיד ל כוכבית המופיעה בעמודה הימנית 

 .(2χ)לפי מבחן 
 .%01עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ  :ההער

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב: 
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    פ                 .2

 ותקבוצ םהנמנים עהבריאותי והתפקודי של צעירים מנת לקבל תמונה על מצבם מדדים נבחרו על  מספר

 בכללמצבם התפקודי תפיסתם את ו (5.0סעיף ) יהבריאות םמצבאת קטיבית יסוביה תם: הערכב-א ו

  (.5.2סעיף ) בפרט כמה תחומים מרכזייםוב

 

                           ט      2.1

 (1לוח ). בדרך כלל מצבם הבריאותי טוב או טוב מאודשמעריכים  בעלי המוגבלות הצעיריםרוב 

  81% :א קבוצה

 20% :ב קבוצה

 

 פ            -     פ        2.2

-םפעולות יו  על באופן כללי, וכןיומי -םהיו םבאיזו מידה המוגבלות משפיעה על תפקודהצעירים נשאלו 

 םבאיזו מידה המוגבלות משפיעה על תפקוד נשאלו כמו כןשל טיפול אישי ושל ניהול משק בית.  יומיות

  בעבודה.

 

 יום-םהיו בחיי שמפריעה בעיה א.

 הממצאים הבאים: מציג את 1לוח 

 בין גדול פער יש בתוך קבוצה איום. -םבחיי היולהם דיווחו על בעיה שמפריעה  38% :א קבוצה

מוגבלות הבעלי  ובקרב /שכלית/חושיתהפיזית המוגבלות בעלי קרבב ל בעיה כזוע המדווחים השיעורים

 .בהתאמה 05%-ו 10% – תנפשיה
 

 דומה לזה של בעלי מוגבלות נפשיתשיעור ) יום-םדיווחו על בעיה שמפריעה להם בחיי היו 01% :ב קבוצה

אינם  ריכוזהושב קההפרעות /למידהה קויייל בעלישרובם המכריע של ייתכן , מכאן. (מקבוצה א

 יומי שלהם. -םפוגעת בתפקוד היובעיה התופסים את בעייתם כ

 
 צעירים בקרביומי -היום בתפקוד המפריעה בעיה קיום ושל הבריאות מצב של עצמית הערכה: 6לוח 

 )באחוזים( 0ב קבוצהמו א מקבוצה

 

 קבוצה א

  כ"סה קבוצה ב
מוגבלות 

 פיזית/שכלית/חושית
מוגבלות 
 נפשית

N 21,161 2,121 00,111 31,221 

 20 21 58 85 בד"כ בריאות טובה או טובה מאוד*:
 01 05 10 38 יום**:-םקיום בעיה שמפריעה בחיי היו

 *P<0.05   **P<0.01 ; לשם המשתנה מעידות על הבדלים מובהקים בין ליד כוכביות המופיעות בעמודה הימנית
  .(2χ)לפי מבחן  קבוצה בל קבוצה א

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב: 
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 (ADL) האישי בתפקוד מוגבלותב. 

יומיות של תפקוד אישי -םיכולים כלל לבצע פעילויות יו שאינםישנם בעלי מוגבלויות שמתקשים או 

(ADL - Activities of Daily Living ,)מעט מאוד צעירים אכילה עצמאיתו צות, התרחותהתלבש הכוללות .

לפחות אחת לבצע מתקשים שהם או יכולים  אינםשבשל טעות הדגימה( דיווחו  ,)אחוז קטן מכדי לדווח

 .אלההפעילויות המ

 

 (IADLיומית של משק הבית )-םמוגבלות בפעילות יו ג.

 IADL - Instrumental)משק הבית  לנהל אתמתקשים הם שיכולים כלל או  אינםשישנם בעלי מוגבלות 

Activities of Daily Living)ללא עזרה )הכנת ארוחות,  משק הביתבכוללות טיפול ה פעילויות: לעסוק ב

 שכיחקושי כצפוי, ה .בבנק או בדואר ללא עזרה יומיות וסידורים-םקניות יואו לערוך  שטיפת כלים וכד'(

 .בקרב בעלי מוגבלות פיזית יקרבע

 32% .נפשית בלותגמו בעליבין ל /שכלית/חושיתפיזית מוגבלות בעליישנם הבדלים בין  :קבוצה א

מתקשים לבצע אחת או יותר מהפעילויות של ניהול משק הבית שהם אינם יכולים כלל או  מהראשונים

מתקשים לבצע אחת או שהם כלל או יכולים  אינם 21%מהאחרונים,  ואילו ;(יכולים כלל אינם 01%)

 .יכולים כלל(אינם  0%) יותר מהפעילויות של ניהול משק הבית

מתקשים לבצע אחת או יותר מהפעילויות של ניהול משק שהם יכולים כלל או  אינם 01% :ב קבוצה

 הבית.

 

 מוגבלות תפקודית בעבודה ד. 

הם סוג העבודה שבה שלהם מגבילה אותם קויי הלמידה נשאלו אם הבעייהצעירים בעלי המוגבלויות ול

יכולים לעבוד. נמצאו הבדלים הם ש –ימים או שבועות  –תקופות בו, ביום מספר השעותביכולים לעשות, 

  32(1)תרשים  ותת השוניובעלי המוגבלו קרבבמובהקים 

 נפשית מוגבלותצעירים עם מה 12%-ו /שכלית/חושיתפיזית מוגבלותהצעירים עם מ 51% :א קבוצה

 . בעבודה בתפקודם מוגבלים הם כי דיווחו

 .בעבודה בתפקודם מוגבלים הם כי וחודיו 01% :קבוצה ב

 

  

                                                   
 שעות או העבודה מהמקרים חסרים ערכים בשאלות הנוגעות לסוג העבודה, תקופות %21-יש לציין כי ב 32

יום לא נשאלו שאלות -יי היוםצעירים שהשיבו כי אין להם בעיה המפריעה להם בחהעבודה. הסיבה היא ש
 ושאלון איתור לקויות למידה. GHQ-מוצגים בעיקר נתוני הצעירים שאותרו בעזרת ה אלו. כאן
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 0קבוצה במשל צעירים מקבוצה א ו *מוגבלות תפקודית בעבודה, לפי מספר ההגבלות: 5תרשים 
  )באחוזים(

 
 .הבודהעתקופות בעבודה או המספר שעות בסוג העבודה, ב* שלוש ההגבלות הן 

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 1
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב: 

 
 .       נ    1

בבסיסו עומדת השאלה מעבר לבגרות. ה שעיקרושל הצעירים הוא נושא מרכזי במחקר  עיסוקם

תיכוניים בשנת -מתכוונים ללמוד לימודים עלשאו  שלומדים ,שעובדים: מהו שיעור הצעירים המרכזית

ויציג את  לשאלות אלו שובותיספק ת 8פרק  ?שאינם עושים אף אחד מהנ"לאו  הסקרשאחרי הלימודים 

 פי עיסוקם העיקרי.-תמונת המצב של הצעירים על

  

הצעירים . לן "העובדים"לה – או יותר בועיותשעות ש 01כל מי שעובד  כולליםהעובדים  הצעירים

או מתכוונים להתחיל ללמוד לימודים  הלומדים כוללים צעירים שלומדים כיום לימודים מכל סוג שהוא

 . לומדים"הלהלן " – הקרובה הלימודיםתיכוניים בשנת -על

 לראות: אפשר 1תרשים ב

 :א קבוצה
 05% עובדים 

 03%   לומדים 

 01% לומדים ינםוא עובדים אינם. 

  :ב קבוצה
 12% עובדים  

 22% לומדים  

 08% אינם עובדים ואינם לומדים. 

30

22
18

30

38

32

14 16

60

25

9
6
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צה ושיעור העובדים והלומדים בקבוצה ב גבוה מבקבוצה א. שיעור מי שאינם עובדים ואינם לומדים בקב

 ב נמוך מבקבוצה א. 

 
  0קבוצה במשל צעירים מקבוצה א ו נוכחיהעיסוק ההתפלגות לפי  :6 תרשים

 
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  גבלותמוצעירים עם א:  קבוצה 1

  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב: 

 
9.                 /  

התעסוקה והלימודים הם נושאים מרכזיים במחקר זה. צעירים שעובדים או לומדים הצליחו  ינושא

, משתייכים למסגרות כמו מקביליהם ללא על אף המוגבלותים הנורמטיבי, והם, להשתלב במסלול החי

הם עיסוקים לגיטימיים בתור עיסוק יחיד בגילים אלו, ועל כן  הםלימודים הן ועבודה ן ההמוגבלות. 

בצעירים  – 2.2 הפרק-תת עוסק בצעירים שעובדים, ולאחריו 2.0הפרק -תת נבחנים בפרק משותף.

 שלומדים.

 

           ט     נ            ן                        פ  נ   9.1

 יני עבודה.ימאפב פתחנ

 מאפייני העבודה א. 

עובדים כשכירים, במשרה מלאה, ובעבודות  רובהבסך הכול  .מאפייני העבודותאנו מציגים את  5לוח ב

   מקצועית. 

 :א קבוצה
 82%  משרה מלאהבעובדים 

       

21 221

111%

         

03,171

46%

         

6,821

06%

               
      

2,821

03%

               
      

4,241

08%

       

21 121

111%

         

8,261

24%

         

0,271

8%

               
      

0,111

4%

               
      

7,041

24%
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 81% הצעירים עם מוגבלות מ 82%-ו ית/שכלית/חושיתמוגבלות פיזהצעירים עם מ 15%: הם שכירים

רות י. חלק גדול מהם עובדים בעבודות כגון סוכני מכירות ובשעובדים בעבודה מקצועית 23%. נפשית

 לקוחות

 32%  .מרוויחים פחות משכר מינימום 

 :ב קבוצה
 81% עובדים משרה מלאה 

 80% הם שכירים 

 21% דים בעבודות כגון מוכרים, סוכני מכירותחלק גדול מהם עוב .עובדים בעבודה מקצועית 

 רות לקוחותיבש כןמאבטחים וו

 30% .מרוויחים פחות משכר מינימום 

 

 )באחוזים(  0קבוצה בממקבוצה א ו – עובדים צעירים: מאפייני העבודה בקרב 6לוח 

 

 עובדים –קבוצה א 
  –קבוצה ב  
 סה"כ עובדים

 מוגבלות פיזית/
 תמוגבלות נפשי חושית שכלית/

N 9,430 3,930 5,500 20,930 
 100 100 100 100 סה"כ

 85 94 80 89* משרה מלאהבעובדים 
 81 89 67 80 בעלי מעמד של שכיר 
 90 90 97 93 בעלי משלח יד מקצועי

     :שכר
 31 (31) (35) 32 מתחת לשכר המינימום

 34 (37) (28) 34 שכר מינימום 0.1עד   1
 35 (32) (36) 34 נימוםאו יותר משכר מי  1.5

 *P<0.05  
המוגבלות  בעלישל קבוצה א מעידות על הבדלים מובהקים בין  כ"הסכוכביות המופיעות בעמודת 

 .(2χ)לפי מבחן הפיזית/שכלית/חושית לבין בעלי המוגבלות הנפשית 
 .%32עד  %21-אחוזים בסוגריים העגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מה: ההער

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה 0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    
 

  בקרב העובדים ממנה רצון ושביעות העבודה של סובייקטיבית הערכה ב. 

שביעות  ל היבטיה השונים.שבעי רצון מהעבודה עהעובדים רוב הצעירים , 8ראות בלוח שניתן לכפי 

 ,קידוםל הסיכויו לשכר ביחס ריות כהא נמויבמיוחד מהיחס של החברים לעבודה. ה ה למדירצון גבוהה

א.  בקבוצה הקבוצות-תת יתבש הצעיריםבשביעות הרצון בין  הבדלים ישנם כן כמו .11%בסביבות  רק

 חושית/שכלית/פיזית מוגבלות יבעל .הבחינות מרובבעלי מוגבלות נפשית מרוצים פחות מעבודתם 

 .ב בקבוצה מהצעירים גםו הנפשית המוגבלות מבעלי גם יותר מרוצים

  :א קבוצה
 52% מוגבלות צעירים עם בקרב  21% ;שבעי רצון מהעבודה במידה רבה/רבה מאוד

  בקרב בעלי מוגבלות נפשית 10%פיזית/שכלית/חושית, 
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 13% בקרב   01%, פיזית/שכלית/חושיתמוגבלות עם צעירים בקרב  21% ;מרוצים משכרם בעבודה

  בעלי מוגבלות נפשית

 52%  בקרב  10%פיזית/שכלית/חושית, מוגבלות צעירים עם בקרב  85% ;הממונים מיחסמרוצים

  בעלי מוגבלות נפשית

 53% 15%פיזית/שכלית/חושית, מוגבלות צעירים עם בקרב  83% ;מרוצים ממידת העניין בעבודה 

  לות נפשיתבקרב בעלי מוגב

 81% לאבד את מקום העבודה בלבד להם חשש קטןאו שיש  אינם חוששים 

 12% פיזית/מוגבלות צעירים עם בקרב  51% ;מרוצים מהסיכויים להתקדם במקום העבודה 

 בקרב בעלי מוגבלות נפשית. 10%שכלית/חושית, 

 :ב קבוצה
 51% שבעי רצון מהעבודה במידה רבה/רבה מאוד 

 13%  בעבודהמרוצים משכרם  

 82% הממונים  יחסמרוצים מ 

 11% מרוצים ממידת העניין בעבודה 

 80% לאבד את מקום העבודהבלבד להם חשש קטן או שיש  אינם חוששים 

 15%  .מרוצים מהסיכויים להתקדם במקום העבודה 
 

 וזים()באח 0קבוצה בממקבוצה א ועובדים צעירים  –: הערכה סובייקטיבית של העבודה ושביעות רצון 8לוח 

 

 קבוצה א

 סה"כ קבוצה ב
 מוגבלות פיזית/

 שכלית/חושית
מוגבלות 
 נפשית

N 6,431 3,231 1,111 21,231 
 111 111 111 111 סה"כ

 51 10 21 62 שבע רצון במידה רבה/רבה מאוד מהעבודה
אין חשש או יש חשש קטן לאבד את מקום 

 80 85 80 86 העבודה

 13 01 21 63 מרוצה מהשכר
 82 10 85 62 ה מהיחס מצד הממוניםמרוצ

מרוצה מהיכולת לנצל את הידע והכישורים 
 83 51 88 81 בעבודה 

 21 81 011 61 מרוצה מהיחס מצד החברים לעבודה
 11 15 83 63 מרוצה ממידת העניין בעבודה

 15 10 51 62 מרוצה מהסיכויים להתקדם בעבודה
 פיזי/החושי/השכלי/הנפשי בתחומים ה מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  1
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    
 

  של העובדים וחסמים משאבים  ,דמוגרפיים-. מאפיינים סוציוג

   :2לוח ב מוצגים מאפייני העובדים
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 קבוצות בקבוצה א: ה-י תתיתישנם הבדלים משמעותים בין שנשים.  םמהעובדים ה 20% :א קבוצה 

הן נשים, ואילו מקרב בעלי  01%רק שעובדים מוגבלות פיזית/שכלית/חושית הצעירים עם מקרב 

 הן נשים 30% נפשיתהמוגבלות ה

 03% .(2 לוח גם 'ר) א ם בקרב כלל קבוצההערבי שיעור דומה לשיעור הם ערבים 

 12%  המתגוררים לשיעור זהה  זה שיעור (.0-0יים נמוכים )כלכל-חברתייםמתגוררים באשכולות

 (2 לוח גם' ר) א בקרב כלל קבוצהבאשכולות אלו 

 של  שיעורם קבוצה א. םע הנמנים כלל של השכלתםל דומהמקבוצה א  העובדים הצעירים השכלת

  (2 לוח גם' ר) 11% של עומד בגרותהתעודת  חסרי

 12% (2 לוח גם' רוגבלות )כלל בעלי הממ 01%לעומת מקצוע  בעלי הםשעובדים  בעלי המוגבלותמ .

מוגבלות עם צעירים פערים נרשמו גם בין סוגי המוגבלות בתוך קבוצה א: בקרב 

הצעירים מקרב כלל  (2 לוח' ר) 03%-יש מקצוע, בהשוואה ל 18%-שעובדים ל פיזית/שכלית/חושית

 יש מקצוע, 15%-נפשית שעובדים להמוגבלות המוגבלות פיזית/שכלית/חושית. בקרב בעלי  עם 

  .מוגבלות נפשיתצעירים עם מקרב כלל ה (2 לוח' ר) 02%-בהשוואה ל

 יש תעודה מקצועית 22%-ל 

 לא חבר שום/מהחברים קטן חלקענו כי  20%הגדול של חברי הצעירים עובדים ו/או לומדים:  רובם 

 .לומד ולא עובד

 :ב קבוצה
 22% (2 וחל גם' ר) ב קבוצה כללבקרב  ןלשיעור דומה נשים שיעור. הן נשים 

 08% .(2 לוח גם' ר)ב  לשיעורם בקרב כלל קבוצה זהה ערבים שיעור הם ערבים 

 32%  לשיעורם בקרב כלל  דומה שיעור (.0-0יים נמוכים )כלכל-רתייםבחמתגוררים באשכולות

  (2 לוח גם' ר)ב  קבוצה

 11% לוח גם 'ר) (12% על עומד) ב דומה לשיעורם בקרב כלל קבוצה . שיעורהם חסרי תעודת בגרות 

2)  

 18% יש תעודה מקצועית 02%-צוע, ולדיווחו שיש להם מק 

 לא  חבר שוםענו כי חלק קטן מהחברים/ 85%: לומדים/או ו עובדים הצעירים חברי של הגדול רובם

 .עובד ולא לומד
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  )באחוזים(  0קבוצה בממקבוצה א ו עובדיםההצעירים : מאפייני 6לוח 

 *<0.05P   **<0.01P ;  כוכביות בעמודה הימנית ליד שם המשתנה מעידות על הבדלים מובהקים בין קבוצה א
של  קבוצה א מעידות על הבדלים מובהקים בין בעלי  כ"סהכוכביות בעמודת  .(2χ)לפי מבחן לקבוצה ב 

 .(2χ)לפי מבחן ת פיזית/שכלית/חושית לבעלי מוגבלות נפשית מוגבלו
אחוזים בסוגריים מרובעים . %32עד  %21-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מההער

 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויות: קבוצה ב   
כלכלי הגבוה ביותר. עשרת האשכולות -=האשכול החברתי01כלכלי הנמוך ביותר; -=האשכול החברתי0 2

 .01-5, 1-1, 0-3, 2-0קובצו לארבע קבוצות: 
עי או שלמד במהלך השירות לצעיר יש תעודת הסמכה מקצועית מתיכון או תעודת סיום קורס מקצו 3

 הצבאי/הלאומי מקצוע שהוא יכול לעבוד בו באזרחות, או שדיווח שיש לו מקצוע.
צעירים שדיווחו שיש להם תעודה מקצועית מבית ספר תיכון או תעודה מקצועית מקורס מקצועי אחרי תיכון  0

 פקידות, לוגיסטיקה ונהיגה.שרכשו מקצוע בצבא, למעט מקצועות או 

 
טובה של  עבודההמשפיעים על השגת  מדות לגבי ההיבטים החשובים בעבודה וגורמיםע ד. 

 הצעירים העובדים
  :לעתיד יהםשאיפותאת מציג את עמדותיהם של הצעירים העובדים לגבי עבודה ו 01לוח 

 :א קבוצה

 12% עדיף שאחד ההורים לא יעבוד כלל/יעבוד פחות השיבו כי במשפחה עם ילדים קטנים 

 22% תםשחשוב לעבוד עם אנשים שנעים לעבוד א   ענו 

 51% אמרו שחשוב שהעבודה תהיה ללא יותר מדי לחץ 

 

 קבוצה א

 סה"כ  קבוצה ב
גבלות מו

 פיזית/שכלית/חושית
מוגבלות 
 נפשית

N 6,231 3,231 1,111 21,231 
 111 111 111 111 סה"כ
 22 30 01 24 נשים

 08 00 02 43 ערבים**
 22 (08) (28) 22 נשואים

 (5) (00) 1 (8) עם ילדים
     2*:כלכלי-חברתיאשכול מגורים 

0-0 52** 11 11 32 
01-5 48 00 11 18 

      השכלה:
 02 [21] [23] (21) שנ"ל 02-פחות מ

 2 [8] (05) (12) שנ"ל ללא בגרות 02
 28 02 [20] 33 בגרות חלקית
 38 (20) (30) 26 בגרות מלאה
 (1) [1] [5] (6) תיכונית/אקדמית-תעודה על
 18 15 18 62  3 יש מקצוע

 0 * יש תעודה מקצועית
 

 אחדקטן מהחברים/ אף  חלק
  דלומ אינווובד ע אינו  מהחברים

26 
 
 
61                 

32 
 
 
85 

21 
 
 
23 

02 
 
 
85 
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  ,רה שהם מכירים אנשים שיכולים לעזור להם ימסכימים עם האמ 01%מבחינת שאיפות לעתיד

 אמרו שהם מוכנים להשקיע מאמץ כדי להגיע לעבודה טובה. 28%, על כך נוסף .להגיע לעבודה טובה

   :ב קבוצה

 18% השיבו כי במשפחה עם ילדים קטנים, עדיף שאחד ההורים לא יעבוד כלל/יעבוד פחות  

 25%   תםענו שחשוב לעבוד עם אנשים שנעים לעבוד א 

 18% אמרו שחשוב שהעבודה תהיה ללא יותר מדי לחץ 

  ,רה שהם מכירים אנשים שיכולים לעזור להם ימסכימים עם האמ 50%מבחינת שאיפות לעתיד

 אמרו שהם מוכנים להשקיע מאמץ כדי להגיע לעבודה טובה. 23%, על כך נוסף .לעבודה טובהלהגיע 

 

של  טובה עבודההמשפיעים על השגת  וגורמים עבודהההיבטים החשובים ב: עמדות לגבי 11לוח 
   0)באחוזים( מוגבלות בעלי צעירים עובדים

 יזי/החושי/השכלי/הנפשי בתחומים הפעם מוגבלות  צעיריםא:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    

 
  עבודה או בהמשך לימודים בהחלפת. עניין ה

לרבים מהעובדים יש עניין להחליף עבודה או  ה,ביעות הרצון הגבוהשעל אף ג מראים כי 01-א01לוחות 

 ם להתקדם באותה עבודה או בעבודה אחרת. לימודים שיעזרו להלהמשיך ב

  

 ב קבוצה א קבוצה 
 18 12 רים לא יעבוד כלל/יעבוד פחות במשפחה עם ילדים קטנים, עדיף שאחד ההו

   עבודה: הגורם חשובהיבטים שונים של חשיבות 
 82 21 הכנסה גבוהה 

 25 22 תם אנשים שנעים לעבוד א  
 18 51 עבודה ללא יותר מדי לחץ 

 82 85 עבודה שאין חשש לאבד אותה 
 81 21 סיכויי קידום טובים 

 51 20 שעות נוחות 
 22 28 קום העבודה אווירה נעימה במ
 22 23 עבודה מעניינת 

 82 82 סיון וכישורים יעבודה המתאימה להשכלה, נ
 12 11  םמגוריהעבודה קרובה למקום 

רות הבאות ביחס ימסכים לעתים די קרובות או לעתים קרובות מאוד לאמ
   טובה: עבודההשגת גורמים המשפיעים על ל

  

 50 01 מכיר אנשים שיכולים לעזור בכך
 22 83 להיות טוב בעבודה כזואפשר הכישורים שבעזרתם בעל 

 22 80 בני המשפחה ו/או חברים תומכים ומעודדים להגיע לכך 
 21 83 יכולת ללמוד דברים חדשים בכדי להיות טוב בעבודה כזו בעל

 23 28 מוכן להשקיע מאמץ בכדי להגיע לכך 
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 מוגבלות )באחוזים(  בעלי עובדים צעירים בקרב עבודה להחליף מעוניינים: א11 לוח
 ב קבוצה א קבוצה 

 8,801 21,181 (N"כ )סה

 31 03 מעוניינים
 10 15 מעוניינים לא
 

 אחוזים( מוגבלות )ב בעלי עובדים צעירים בקרב בלימודים מעוניינים: ב11 לוח
 ב קבוצה א קבוצה 

 8,801 21,181 (N"כ )סה

 11 11 מעוניינים
 00 11 מעוניינים לא
 

מוגבלות שמעוניינים בלימודים  בעלי עובדים צעירים מעוניינים בוש: סוג הלימודים ג11 לוח
 )באחוזים( 

 ב קבוצה א קבוצה 
 0,121 01,531 (N"כ )סה

 (01) [01] בגרות השלמת
 13 10 ימקצוע קורס

 21 (30) /מכללהאוניברסיטה

 
                     פ  נ   9.2

 ,21-23גילאי לזהו עיסוק לגיטימי כעיסוק יחיד , עיסוק מרכזי בגיל צעיר הוא לימודים. עבודהנוסף על 

צעירים  לעבבדיקת היקף הלומדים, נוסף משאב לתעסוקה בהמשך.  – זה רוכשים השכלהבגיל שכן 

תיכוניים בשנת -גם צעירים שמתכוונים להתחיל ללמוד לימודים על בסקר איון נכללויהרשלמדו במועד 

 הסעיף הבא (.5)ר' תרשים  . יש לציין כי חלק מהצעירים שלומדים גם עובדיםהסקרשלאחר הלימודים 

 היקף הלומדים וסוג הלימודים.בו יתייחס לצעירים לומדים, ויפורטו 
 

 וסוג הלימודים לומדים היקף ה
 2%לומדים בקורס מקצועי,  3%, ים/אקדמייםתיכוני-עללימודים  8% – לומדים 03% :א קבוצה

 לומדים לימודים מסוג אחר.

 2%לומדים בקורס מקצועי,  0%, ים/אקדמייםתיכוני-עללימודים  23% – לומדים 22% :ב קבוצה

 לומדים לימודים מסוג אחר.
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   23-26גילאי  מכלל 0קבוצה במעירים מקבוצה א ושל צ הלימודים וסוגלומדים היקף ה: 6 תרשים

 
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
   אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    

 
11          .            

מאפייני הלומדים והלימודים, נתמקד בקבוצה  אתלאחר שסקרנו את מאפייני העובדים והעבודה ו

 הכול בסך .לומדים ינםעובדים וא ינםאש מוגבלות בעלי שראויה לתשומת לב מיוחדת: קבוצת הצעירים

חשוב . (1)ר' תרשים  בקבוצה ב 1,011-א ו בקבוצה לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 2,011 יש

בקרב הן  ,לומדים ואינם עובדים שאינם המוגבלות עליב םומעניין לדעת מה המאפיינים של הנמנים ע

מה עמדותיהם לגבי עבודה  ,קבוצה ב; מה החסמים שלהם לעבודה ו/או לימודיםהן בקרב קבוצה א 

 (05-00)לוחות שאיפותיהם לעתיד. מה ו
 

לומדים לשתי קבוצות לפי  ינםעובדים וא ינםשאמוגבלות ה בעליהצעירים יסווגו בהמשך הפרק 

יש צורך לעזור שההנחה  סמך לעציה שלהם להשתלב בתעסוקה או בלימודים. סיווג זה נעשה המוטיב

להם מוטיבציה לעבוד או יש קבוצה זו, אך צורכי העזרה שונים במהותם לצעירים ש םלכלל הנמנים ע

 (02-08)לוחות ללמוד בהשוואה לחסרי מוטיבציה לעשות כן. 
 

 (21)לוח  .ו/או ללמוד ר מקבוצה א לעבודלבסוף יוצג ניתוח בנוגע לסיכוי של צעי

       פ   -        פ  נ   11.1

 :א קבוצה
 12% הם נשים 

 12% הם ערבים. 

 :ב קבוצה
 21% הם נשים 

 1% הם ערבים. 

       -       
8,381
47%

   

4%

           

2%

  -      /     

46%

       -        
4,271

06%

   

4%

           

6%

  -      /     

8%
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11.2                                  

 םינעובדים וא ינםשאמוגבלות  עםחסמים לתעסוקה נבדקו במחקר לגבי הצעירים ו משאביםשורת 

לומדים: מגדר, מגזר, השכלה, מקצוע, שליטה באנגלית, מיומנויות מחשב, קשיי הסתגלות בבית הספר, 

קשיי הסתגלות בצבא, התנהגויות וגורמי סיכון, הרגלי עבודה והיסטוריה תעסוקתית. התמקדות 

  ל בה.נכלל בה, ובכך למקד את הטיפו מי יותר תעזור להבין טוב( 01-00 ות)ר' לוחבאוכלוסייה זו 
 

 (00)לוח  נלווה וידע הכשרות, השכלהא. 

מקבוצה א  ,לומדים ינםעובדים וא ינםאש של צעירים לתעסוקה חסמיםמאפיינים ו: 11לוח 
  (באחוזים) 0ב קבוצהמו

 *<0.05P   **<0.01P  הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות לפי מבחן(2χ) 
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותים עם צעירא:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות  או/ו למידה לקויות עם צעיריםקבוצה ב:    
 בסיסית באנגלית ולדבר לכתוב, לקרוא מעט רק יודעים או כלל יודעים לא והם דלה באנגלית הבנתם 2
 "לודוא פוינט פאואר, אקסל, וורד ותבתוכנלא שולטים כלל או שולטים במידה מועטה  3
 

 :א קבוצה
 בקרב העובדים 11%-, בהשוואה לאין תעודת בגרות 58%-ל 

 אין תעודה מקצועית 55%-אין מקצוע ול 50%-ל 

 12% אינם יודעים כלל/יודעים רק מעט אנגלית 

 10% אינם יודעים כלל/יודעים רק מעט מחשבים. 

 :ב קבוצה
 בקרב העובדים 11%-לה , בהשוואאין תעודת בגרות 11%-ל 

 אין תעודה מקצועית 52%-אין מקצוע ול 15%-ל 

 30% אנגלית רק מעטיודעים כלל/יודעים  אינם  

 21%  מחשבים רק מעטלא יודעים כלל/יודעים. 

  פרסה תבבי הסתגלות קשיי. ב

ה תעסוקלקשיי הסתגלות לקשיי הסתגלות בבית הספר יכולים להוות סימפטום לקשיי הסתגלות בכלל, ו

 ואינם עובדים אינםש קבוצה א וקבוצה ב חברי על קשיי הסתגלות בבית הספר שלנתונים להלן בפרט. 

 (02)לוח  .לומדים

 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 111 111 כ"סה
 21 12 **נשים
 [1]  12 **ערבים

 20 18 *(0-0נמוכים ) ייםכלכל-חברתייםמתגוררים באשכולות 
 11 58 חסרי תעודת בגרות

 15 50 אין מקצוע
 52 55 אין תעודה מקצועית

 30 12 2לא יודעים כלל או יודעים קצת אנגלית
 21 10 3*לא יודעים כלל או יודעים קצת מחשבים
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 :א קבוצה
 היה קושי בלימודים, קושי להתרכז או שהלימודים לא עניינו אותם 02%-ל 

 32% דיווחו על  בעיות משמעת או סכסוכים עם צוות בית ספר 

 1% רו עם התלמידים או שלא היו להם חבריםדיווחו כי לא הסתד 

מאחר שפעמים רבות אנשים בעלי מוגבלות מדווחים על בידוד חברתי במסגרות  ,ממצא מפתיעזהו       

קבוצה א הפכו לבעלי מוגבלות  םדבר לא בא לידי ביטוי. ייתכן שחלק מהנמנים עה ואילו כאן .רגילות

 לאחר תקופת בית הספר

 22% תיכוןהביניים/העם אחת או יותר במהלך תקופת חטיבת הושעו מהלימודים פ. 

 :ב קבוצה
 היה קושי בלימודים, קושי להתרכז או שהלימודים לא עניינו אותם 51%-ל 

 21%  ספרהדיווחו על  בעיות משמעת או סכסוכים עם צוות בית 

 02% דיווחו כי לא הסתדרו עם התלמידים או שלא היו להם חברים 

 31% תיכוןהביניים/העם אחת או יותר במהלך תקופת חטיבת הושעו מהלימודים פ. 

  0קבוצה במו של צעירים מקבוצה א ,: קשיים בלימודים והתנהגות לא נורמטיבית בבית הספר12לוח 
 )באחוזים( לומדים ינםעובדים וא ינםאש

ים בסוגריים מרובעים אחוז .%32עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ :הערה
 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ

 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  חמורה או בינונית מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
 בינונית או חמורה אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    
 

 בצבא הסתגלות קשיי. ג

רות החובה בישראל. עם זאת, המסגרת ית צבאי ושירות לאומי מעידים על היכולת לקחת חלק בששירו

אינה דומה למסגרות אחרות, היא נוקשה, וצעירים רבים מתקשים להסתגל אליה.  מסגרת הצבאית היא

שאינם מסתגלים אליה חורגים מי אך היות שהיא מסגרת חובה לאזרחיה היהודים של מדינת ישראל, 

רות לאומי. יורמה. חלק מבעלי המוגבלות אינם צריכים לשרת בצבא ובוחרים להתנדב לצבא או לשמהנ

רות הצבאי והלאומי נבדק יהופכים לבעלי מוגבלות בזמן השירות הצבאי או אחריו. השש צעיריםיש גם 

 רות חובה לאוכלוסייה הערבית בישראל. ירק לגבי יהודים, מאחר שאינו ש

 
שאינם עובדים ואינם לומדים,  0י/לאומי של הצעירים מקבוצה א ומקבוצה ב: שירות צבא13לוח 

 בקרב יהודים בלבד )באחוזים( 

 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011   1,011 (2,221)  

 51 02 עניינו קושי בלימודים/קושי להתרכז/הלימודים לא 
 21 (32) בעיות משמעת/סכסוכים עם צוות בית הספר
 [02] [1] לא הסתדר עם התלמידים/לא היו לו חברים

 השעיה מהלימודים לפחות פעם אחת במהלך הלימודים
 31 22 בחטיבת הביניים או התיכון
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* 5<0.0P ;  הימנית ליד שם המשתנה מעידות על הבדלים מובהקים בין קבוצה א לקבוצה ב כוכביות בעמודה
 .(2χ)לפי מבחן 

 . אחוזים בסוגריים מרובעים %32עד  %21-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מהערה
 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ

 חושי/השכלי/הנפשי בתחומים הפיזי/ה מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
 אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות  או/ו למידה לקויות עם צעיריםקבוצה ב:    

 
 קבוצה ב:מקבוצה א ולאחר מכן לא עובדים ולא לומדים מיוצגו תחילה לגבי  03לוח שב הנתונים

 :א קבוצה
 02% רתו כללילא ש 20%שירתו שירות לאומי;  01%רתו שירות צבאי מלא; יש 

 היו בעיות כלכליות בזמן השירות הצבאי 01%-ל 

 21% דיווחו על בעיות בריאות 

 היה קושי לציית לכללי המסגרת 38%-ל 

 12%  תורמיםשהם לא הרגישו. 

 :ב קבוצה
 11% רתו כללילא ש 23%רתו שירות צבאי מלא; יש 

 היו בעיות כלכליות בזמן השירות הצבאי 28%-ל 

 22% דיווחו על בעיות בריאות 

 ה קושי לציית לכללי המסגרתהי 22%-ל 

 20%  תורמיםשהם לא הרגישו. 

 סיכון התנהגויות .ד

התנהגויות סיכון או גורמי סיכון יכולים להעיד אף הם על בעיה בהשתלבות במסגרות. סביר כי 

מהמסלול הקבוע  ותוהימצאות גורם או התנהגות כזו ידירו את הצעיר מהחברה הנורמטיבית ויוציאו א

ההשתלבות  אתהמעבר לחיים בוגרים, ובכלל זה  אתי גילו. אלה עלולים להקשות והמתבקש של בנ

 ב קבוצה א קבוצה 
   /לאומי:צבאי רותיש
N 2,151 0,211  
 011 011 "כסה

 11 02 שירות צבאי מלא
 (21) [02] שירות צבאי חלקי

 [2] [01] שירות לאומי
 (23) (20) לא שירת כלל

  /לאומי:הצבאי השירות במהלך קשיים: המשרתים בקרב
N 2,121 3,501 

 28 01 בעיות כלכליות
 (22) (21) בעיות בריאות
 (01) [21] בעיות ת"ש

 (22) (38) לא הסתדר עם המפקדים/ קושי לציית לכללי המסגרת הצבאית
 (20) 12 לא הרגיש תורם/היה לו משעמם*
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התנהגויות הסיכון נכללות שתיית אלכוהול מופרזת; פתיחת תיק פלילי; קטגוריית בבתעסוקה. 

גמילה מסמים,  :מישהו מבני ביתו עם אחד או יותר מהקשיים הבאיםשל הצעיר או התמודדות של 

בעיית עבריינות; בעיית אלימות במשפחה. בגורמי הסיכון נכללים הגורמים  מאלכוהול או מהימורים;

מצליחים לכסות את ההוצאות  אינםמי לשתף בעובר עליו; הצעיר ובני משפחתו את הבאים: לצעיר אין 

 החודשיות הבסיסיות. 

 

 העדר של כמותו במצב נתוניםחשוב לדעת אם חבריו של הצעיר  ועל התנהגויות וגורמי סיכון אל נוסף

 .עצמו בפני סיכון גורם להוותעלול  ,חברתי כזה מצבתעסוקה ולימודים. 

 

 ינםעובדים וא ינםאש 0קבוצה במצעירים מקבוצה א והשל וגורמי סיכון סיכון  : התנהגויות14לוח 
 )באחוזים(  לומדים

 ב קבוצה  א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 [2] (33) **לצעיר אין מישהו לשתף במה שעובר עליו

הצעיר ובני משפחתו כלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות 
 1 (05) *החודשיות הבסיסיות

 21 [05] הצעיר שותה אלכוהול בצורה מופרזת או שנפתח נגדו תיק פלילי 

הצעיר או מישהו מבני ביתו מתמודד עם אחד או יותר מהקשיים 
בעיות  ;הבאים: גמילה מסמים, מאלכוהול או מהימורים

 [2] [2] בעיות אלימות במשפחה ;ינותעברי

   :הצעיר חברי של ולימודים עבודה
 82 10 חלק קטן מהחברים/שום חבר אינו עובד ואינו לומד

 *P<0.05   **P<0.01 
 מרובעים בסוגריים אחוזים .%39 עד %21-מ יחסית דגימה טעות מסמנים עגולים בסוגריים : אחוזיםהערה

 .01%-מ דולהג יחסית דגימה טעות מסמנים
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    

 : לומדיםינם עובדים וא ינםאש מוגבלות בעלי צעיריםלגבי  ממצאים עיקריים בנושא זה מציג 00לוח 

 : א קבוצה
 לשתף במה שעובר עליהם מי אתאין  33%-ל 

 לומדים ואינם עובדים שאינם חברים בכלל שאין או חברים מעט רק יש 10%-ל. 

 :ב קבוצה
 21% פלילי תיק נגדם שנפתח או מופרזת בצורה אלכוהול שתו 

 לומדים ינםוא עובדים ינםשא חברים בכלל שאין או חברים עטמ רק יש 82%-ל. 

 מסוגלות תעסוקתית ה. 

 – בו ולעבוד דהועב למקום להתקבל לאדם המסייעות יכולות מגוון –התעסוקתית  המסוגלותת בבדיק

 הואאחד מהם  כל – (ICIDH-2, 1999) העבודה בתחום שונים תפקודים בסיסעל  ,פריטים 03 נבדקו
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לגבי כל אחד מהפריטים נשאל הצעיר אם קשה לו  33.בעבודה להשתלב ליכולת הקשורה כלשהי מיומנות

אמר כי קשה לו לבצע. הצעיר מספר הפריטים ש סוכםדה אותו. בניתוח של הרגלי העבו לבצע

 עולה כי: לומדים ינםעובדים וא ינםאל הצעירים שע 01מהממצאים המוצגים בלוח 

 :א קבוצה
דיווחו על שלושה קשיים  35%-על שני קשיים; ו 21%דיווחו על קושי אחד;  08%דיווחו על קשיים:  51%

 או יותר.
 

 :ב קבוצה
על שלושה  21%-דיווחו על שני קשיים ו 3%יש קושי אחד;  21%-דיווחו כי יש להם קשיים: ל 11%

 קשיים או יותר.

 

 )באחוזים( לומדים ינםעובדים וא ינםאש 0קבוצה במצעירים מקבוצה א והשל : הרגלי עבודה 15לוח 

 *P<0.05   הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות לפי מבחן(2χ) 
אחוזים בסוגריים מרובעים  .%32עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ :הערה

 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    
 

  תעסוקתי סיוןינ ו.

סיון בעבר מלמד יסיון תעסוקתי. ניאחד המשאבים החשובים ביותר להשתלבות בעולם התעסוקה הוא נ

מיומנויות חיפוש  העדרוכן על  קושי בתחום זהסיון עלול להעיד על יתלב בעבודה. חוסר נעל יכולת להש

לציין כי היות שמדובר באוכלוסיית צעירים, ייתכן  הרגלי עבודה וכיוצא באלו. עם זאת ישבעבודה, 

א מקבוצה  13%, (8 פרק' ר) בקרב אנשים מבוגרים יותר. כאמור מונו חסם משמעותי כנשמאפיין זה אי

עובדים  ינםאש שיש לצעירים סיון התעסוקתייבדיקת הנבאיון. ימקבוצה ב לא עבדו במועד הר 32%-ו

  :נמצא לומדים ינםוא

 

  

                                                   
 .3 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות את המרכיבים הפריטים לרשימת  33

 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 111 111 *סה"כ
 01 21 אין קשיים
 21 (08) קושי אחד
 [3] (21) שני קשיים

 21 35 שלושה קשיים או יותר
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 )באחוזים( לומדים ינםאעובדים ו ינםאש 0ב קבוצהמו א מקבוצה צעיריםה של תעסוקתי סיוןינ: 16 לוח
 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 111 111 סה"כ
   תעסוקתי**:ניסיון 

 [2] 03  עבדו בשנתיים האחרונות
 [02]  (01) עבדו לפני יותר משנתיים 

 52 02 לא עבדו אף פעם 
N 0,211 3,131 

 111 111 סה"כ
   עבדו בשנתיים האחרונות:

 13 10 רוב הזמן
 31 (02) כמחצית מהזמן
 (02) (31) חלק קטן מהזמן

    מס' מקומות עבודה:
 00 13 אחד
 31 (21) נייםש

 (21) [02] שלושה ויותר
 80 03 עבדו במשרה מלאה** 

 21 82  עבדו במשלח יד מקצועי
 **P<0.01   הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות לפי מבחן(2χ) 
אחוזים בסוגריים מרובעים  .%32עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ :ההער

 .01%-יחסית גדולה מ מסמנים טעות דגימה
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    

 :א קבוצה
 03% לא עבדו מעולם 02%-עבדו בשנתיים שקדמו לריאיון ו 

 מאלו שעבדו: 

 פחות מכך בשנתיים שקדמו לריאיון עבדו כמחצית מהזמן או 02% -

  לריאיוןעבדו במקום אחד בשנתיים שקדמו   13% -

 עבדו במשרה מלאה  03% -

 עבדו בעבודה מקצועית. 82% -

 :ב קבוצה
 52% לא עבדו מעולם 

 מאלו שעבדו:  

  איוןיעבדו כמחצית מהזמן או פחות מכך בשנתיים שקדמו לר 05% -

 עבדו בשלושה מקומות או יותר 21%עבדו במקום אחד בשנתיים האחרונות;  00% -

  עבדו במשרה מלאה 80% -

 .עבדו בעבודה מקצועית 21% -
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         פ                             ט                          11.2

 ט    
עובדים  ינםשא מוגבלותה עם של הצעיריםבתחום העבודה,  שאיפות לעתיד ומציג עמדות  05לוח 

 . לומדים ינםאו

טובה של  עבודההמשפיעים על השגת  עמדות לגבי ההיבטים החשובים בעבודה וגורמים: 17לוח 
   )באחוזים( הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים

 *P<0.05  או בקבוצה ב מעידה על הבדלים מובהקים בין העובדים ללא עובדים  א בקבוצה הערך ליד כוכבית  

 (.2χבאותה קבוצה )לפי מבחן 
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי צעירים עם א:  הקבוצ  0

 אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    

 :א קבוצה
 11% השיבו כי במשפחה עם ילדים קטנים, עדיף שאחד ההורים לא יעבוד כלל/יעבוד פחות 

 10% אמרו שחשוב שהעבודה תהיה ללא יותר מדי לחץ 

 15%  ,את לאבד שהחששהשיבו  33%השיבו שחשוב שתהיה עבודה שאין חשש לאבד אותה. כלומר 

 חשוב שיקולאינו  העבודה

  ,מסכימים עם האמירה שהם מכירים אנשים שיכולים לעזור להם  13%מבחינת שאיפות לעתיד

 ובה.אמרו שהם מוכנים להשקיע מאמץ כדי להגיע לעבודה ט 23%להגיע לעבודה טובה, ובנוסף, 

  

 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

במשפחה עם ילדים קטנים, עדיף שאחד ההורים לא יעבוד 
 כלל/יעבוד פחות 

11 10 

   :שובחה הגורם – בעבודה גורמים חשיבות
 88 81 הכנסה גבוהה 

 20 81  *תםאנשים שנעים לעבוד א  
 11 10 עבודה ללא יותר מדי לחץ 

 85 15  *עבודה שאין חשש לאבד אותה
 51 82 סיכויי קידום טובים 

 53 82 שעות נוחות 
 20 88 אווירה נעימה במקום העבודה 

 20 81 עבודה מעניינת 
 58 81 וכישורים סיון יעבודה המתאימה להשכלה, נ

 13 12  םמגוריהעבודה קרובה למקום 

שאיפות לעתיד: מסכים לעתים די קרובות או קרובות 
 טובה: עבודהלהשגת רות ביחס ימאוד לאמ

  

 11 13 מכיר אנשים שיכולים לעזור בכך
 52 50 להיות טוב בעבודה כזואפשר הכישורים שבעזרתם  בעל

 82 81 ומעודדים להגיע לכך חברים תומכים הבני המשפחה ו/או 
יכולת ללמוד דברים חדשים כדי להיות טוב בעבודה  בעל
 כזו

88 20 

 82 23 מוכן להשקיע מאמץ כדי להגיע לכך 
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 : ב קבוצה
 10% השיבו כי במשפחה עם ילדים קטנים, עדיף שאחד ההורים לא יעבוד כלל/יעבוד פחות 

 11% אמרו שחשוב שהעבודה תהיה ללא יותר מדי לחץ 

 85%  השיבו שחשוב שתהיה עבודה שאין חשש לאבד אותה 

  ,עזור להם מסכימים עם האמירה שהם מכירים אנשים שיכולים ל 11%מבחינת שאיפות לעתיד

 אמרו שהם מוכנים להשקיע מאמץ כדי להגיע לעבודה טובה. 82%להגיע לעבודה טובה, ונוסף על כך, 

         ט                     11.2

לימודים  שאינם עובדים, אינם לומדים ואינם מתכוונים להתחיל ללמודמוגבלות  בעליסעיף זה עוסק בצעירים 

עזרה ב הםרכיושיעורם, מאפייניהם וצ וביחס לקבוצה זו יוצג ה לעשות כן.להם מוטיבצי שיאך  תיכוניים-על

לעזור לצעירים אפשר  –ב -א ו –. מהנתונים עולה כי בקרב שתי הקבוצות להשתלב בעבודה או בלימודיםכדי 

 (08)לוח  נוספת. הייעוץ ועזר, הכוונה אמצעותלהשתלב בעבודה או בלימודים ב

 

  :א קבוצה
  . מתוכם:כן לעשות מוטיבציה בעלי הם  51%, לומדים ואינם עובדים שאינם םהצעירי 2,011 -מ

 10% ללמוד וגם לעבוד גם מעוניינים 38%-ו ללמוד מעוניינים 8%, לעבוד מעוניינים  

 13%  ערביםהם 

 50%  נשיםהן 

 51%  בגרות תעודת חסריהם 

 25% באזור עבודות איןש – 31% ,נמוך העבודששכר ה הם לעבודה ביציאה הקשייםמדווחים ש 

  חבורהת אין/מגוריםה

 11% וייעוץ הכוונה ביקשו 02%. בעבודה להשתלב כדי עזרה צריכים הם כי השיבו 

 תיכוניים-על לימודיםמעוניינים ב 2%; מקצועית בהכשרה מעוניינים 13% :ללמוד מהמעוניינים; 

 38%-ו וייעוץ הכוונה ביקשו 02% מתוכם. בלימודים להשתלב כדי עזרה צריכים הם כי השיבו 10%

  .כספית עזרה

  :ב קבוצה
 . מתוכם:מעוניינים לעשות כן 83%, לומדים ואינם עובדים הצעירים שאינם 1,011-מ

 31% ללמוד וגם לעבוד גם מעוניינים 12%-ו ללמוד מעוניינים 1%, לעבוד מעוניינים 

 0%  ערביםהם 

 23%  נשיםהן 

 12%  בגרות תעודת חסריהם 

 22% במקצוע עבודה איןש הוא לעבודה יציאהב שלהם ושיהקמדווחים ש  

 05% וייעוץ הכוונה ביקשו 22% .בעבודה להשתלב כדי עזרה צריכים הם כי השיבו 
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 תיכוניים-על לימודיםמעוניינים ב 31% ;מקצועית בהכשרה מעוניינים 12%: ללמוד מהמעוניינים; 

-ו וייעוץ הכוונה ביקשו 00%ם . מתוכ בלימודים להשתלב כדי עזרה צריכים הם כי השיבו 10%

 .כספית עזרה 03%

 0ב קבוצהמו א מקבוצה צעירים – בעלי מוטיבציה לעבוד או ללמוד של וצרכים מאפיינים :81לוח 
 )באחוזים(לומדים  ואינם עובדים שאינם

 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 111 111 סה"כ %
דים ולא הלא עובמסה"כ  בעלי מוטיבציה לעבוד או ללמוד

 83 51  ב-קבוצות א ו לומדים
 111 111 סה"כ

N (1,201) (0,101) 
 [0] 13 ערבים
 (23) 50 נשים

 12 51 ללא תעודת בגרות
 31 10 לעבודרק מעוניינים 
 1 8 ללמודרק מעוניינים 

 12 38  2מעוניינים לעבוד וגם ללמוד
 05 11 דמתוך המעוניינים לעבו ,צריכים עזרה כדי להשתלב בעבודה
   :מעוניינים לעבודהמתוך  ,צורכי עזרה להשתלבות בעבודה

 (22) 02 הכוונה וייעוץ

    :ללמוד מהמעוניינים
 12 13 מעוניינים בהכשרה מקצועית

 (31) [2] תיכוניים-מעוניינים בלימודים על
 10 10 צריכים עזרה כדי להשתלב בלימודים מתוך המעוניינים ללמוד

   :עזרה שצריכים אלו מתוך בלימודים שתלבותלה עזרה צורכי
 (00) [02] הכוונה וייעוץ

 (03) [38] כספיתעזרה 
. אחוזים בסוגריים מרובעים %32עד  %21-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה יחסית מ :הערה

 .01%-מסמנים טעות דגימה יחסית גדולה מ
 פיזי/החושי/השכלי/הנפשי בתחומים ה מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות ללא, וריכוז קשבהפרעות או /למידה ו צעירים עם לקויותקבוצה ב:    
 רק מעוניינים %1; לעבוד רק מעוניינים %00: כך מתפלגים הם, וללמוד או/ו לעבוד מעוניינים %51 א בקבוצה 2

 . ללמוד וגם לעבוד גם מעוניינים 22%; ללמוד
 רק מעוניינים 0%; לעבוד רק מעוניינים 31%: כך מתפלגים , והםללמוד או/ו לעבוד עונייניםמ 83% ב בקבוצה
 .ללמוד וגם לעבוד גם מעוניינים 02%; ללמוד

 
         ט                     11.5

, שהם גם חסרי ואינם מתכוונים להתחיל ללמוד סעיף זה עוסק בצעירים שאינם עובדים, אינם לומדים

 רכי העזרהויוצגו מאפייניהם, הסיבות לכך שאינם רוצים לעבוד או ללמוד וצ לעשות כן. מוטיבציה

)לוח  .בעלי המוגבלות ותקבוצכל אחת מיש לציין כי חסרי המוטיבציה מהווים שיעור נמוך מסך  .שלהם

02) 
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  :א קבוצה
 02%  ערביםהם 

 23%  נשיםהן 

 85%  חסרי תעודת בגרותהם 

 11% דברעושים  אינםהשיבו כי  01%ים; עוברים טיפולים רפואי 

 88% יתנפשית או תפקוד ,פיזית – ת בריאותימחפשים עבודה בשל בעי ינםא 

 עבודה מתאימה במציאת עזרה ביקש אחד נשאל.  

  :ב קבוצה
 01% ערבים הם 

 01% נשים הן 

 21% בגרות תעודת חסרי הם. 

 
 שאינם 0בקבוצה מו מקבוצה א צעירים –חסרי מוטיבציה לעבוד או ללמוד מאפיינים של : 61לוח 

 )באחוזים(לומדים  ואינם עובדים
 ב קבוצה א קבוצה 
N 2,011 1,011 

 111 111 סה"כ
הלא עובדים  מסה"כ ללמוד או לעבוד מוטיבציה חסרי

 05 20  ב-קבוצות א ו – ולא לומדים
 111 111 סה"כ

N 2,201 211 
 [01] (02) ערבים
 [01] [23] נשים

 21 85 רותללא תעודת בג
 1 88 תפקוד או לא מחפשים עבודה בשל בעיות בריאות

   :עיקרי עיסוק
 1 (11) עוברים טיפולים רפואיים 

 [03] (01) לא עושים כלום
 בתחומים הפיזי/החושי/השכלי/הנפשי  מוגבלותצעירים עם א:  קבוצה  0
  אחרת מוגבלות אלל, וריכוז קשבהפרעות  או/ו למידה לקויות עם צעיריםקבוצה ב:    
 

          –               /          פ    פ  נ     נ   11.2

-בפרק זה אנו בוחנים את הקשר בין הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד לבין מאפיינים שונים, ראשית בניתוח דו

 משתני. -משתני, ולאחר מכן בניתוח רב

קשורים לשיעור העובדים ו/או  ודלעב יכולתה משתני וכלשכל המשתנים הדמוגרפיים  מראההלוח 

 לומדים. ה
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 :העובדים ו/או הלומדים שיעור

 גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים 

 גבוה יותר בקרב יהודים מאשר בקרב ערבים 

 גבוה יותר בקרב מי שאין להם ילדים מאשר בקרב מי שיש להם ילדים 

 אין להם תעודת בגרותגבוה יותר בקרב מי שיש להם תעודת בגרות מאשר בקרב מי ש 

 מאשר בקרב צעירים  34הקשיים( 03-מללא קשיים במסוגלות תעסוקתית ) גבוה יותר בקרב צעירים

  יותר או קושי אחד בעלי

 נפשית בלבד ובקרב בעלי בעלי מוגבלות  לבקרב דומה בקרב בעלי מוגבלות פיזית או פיזית ונפשית

 קויי למידה.יל לבקרב מי שאין להםקויי למידה יל

 

 לפי מאפיינים שונים )באחוזים( 0: שיעור העובדים/לומדים בקבוצה א,21לוח 

 סה"כ 
עובדים ו/או 

 לומדים
לא עובדים ולא 

 לומדים

 11 31 **011 : נשיםמגדר
 32 18 011 גברים           

 11 01 011       : ערביםמגזר
 31 10 *011 יהודים          

 51 (20) **011 : יש ילדיםילדים
 01 11 011 אין ילדים            

    התעודה הגבוהה ביותר
 12 08 **011 פחות מבגרות

 (21) 51 011 בגרות

 15 (03) 011 תיכונית-על

 08 12 011 : פיזית/פיזית ונפשיתסוג מוגבלות
 00 11 011 נפשית בלבד                       

 38 12 011 יש גם לקות למידה: 
 02 10 011 אין                            

    מסוגלות תעסוקתית:
 (22) 80 **011 אין קשיים

2-0 011 18 32 
3+ 011 12 38 

*P<0.1   **P<0.05   ***P<0.01 
 .%32עד  %21-מ יחסית דגימה טעות מסמנים עגוליםבסוגריים  : אחוזיםהערה

 השכלי/הנפשי/החושי/הפיזי מוגבלות בתחומים בעליצעירים  קבוצה א: 1
 

  

                                                   
 .3 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות את המרכיבים הפריטים לרשימת 34 
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 2בקרב קבוצה א 0משתני בעזרת רגרסיה לוגיסטית של הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד-: ניתוח רב21לוח 

 1מודל  
משתנים דמוגרפיים 

 בלבד

 2מודל 
משתנים דמוגרפיים 
 ומשתנים נוספים

Odds ratio Odds ratio 
N 21,151 08,211 3 

n 031 020 

 **1.25 **1.31 נשים )לעומת גברים(
 *1.02 1.13 ערבים )לעומת יהודים(

 *1.31 *1.31 יש ילדים )לעומת אין ילדים(

 1.51 -- יש מוגבלות פיזית )לעומת מוגבלות נפשית בלבד(
 0.11 -- יש לקות למידה )לעומת אין(

 יש קושי אחד או יותר במסוגלות תעסוקתית 
 **1.38 -- )לעומת אין כלל קשיים(
 1.55 -- ומת יש(אין תעודת בגרות )לע

Pseudo R-Square (McFadden), % 02% 21% 
 * P<0.1  **P<0.05   לפי מבחן(Wald F) 
 המשתנה התלוי: 0

 לומד לא וגם עובד לא=  1
 לומד/או ו עובד=  0
 /החושי/השכלי/הנפשי הפיזי מוגבלות בתחומים עם צעירים  קבוצה א: 2

המודל עם המשתנים הדמוגרפיים לבין ים הדמוגרפיים בלבד שונה בין המודל עם המשתנ, N-ה ,כולהסך ה 3
נדגמים אחדים חסרו תשובות לשאלות הנוגעות למסוגלות תעסוקתית ולכן שאצל ומשתנים  נוספים מאחר 
 .משתני של מודל זה-הם לא נכללו בניתוח הרב

 

  לעבוד ו/או ללמוד הסיכוי: משתני-רב ניתוח

את הקשר בין המשתנים השונים לסיכוי משתני -עות ניתוח רבבאמצו משתני בחּנ-לאחר הניתוח הדו

האחד כולל את המשתנים הדמוגרפיים בלבד, והשני : מוצגים שני מודלים 20לעבוד ו/או ללמוד. בלוח 

סוג מוגבלות, השכלה ומסוגלות למשל  ,כולל גם משתנים נוספים הקשורים ליכולת לעבוד ו/או ללמוד

 תעסוקתית.

 

 המודלים עולה:מהניתוח של שני 

 כאשר משתני. אך -משתני מצביע על אותן מגמות שנמצאו בניתוח הדו-באופן כללי הניתוח הרב

בגרות לבין הסיכוי תעודת לא נמצא קשר מובהק בין קיום  מחזיקים קבוע את המשתנים האחרים

 דים(.)ערבים ויהו מגזרלבין זאת תוצאה מהקשר החזק בין השכלה כי . ייתכן לעבוד ו/או ללמוד

  0שנמצאו במודל  עם המשתנים הדמוגרפיים מחזקת את הקשרים 2ההוספה של משתנים במודל .

מכאן המסקנה היא שההשפעה של המשתנים הדמוגרפיים אינה תוצאה של קשר בין המשתנים 

  הדמוגרפיים למשתנים הקשורים ליכולת לעבוד ו/או ללמוד. 

  סוגלות תעסוקתית מגדילה את השונות הוספת משתנים הקשורים למוגבלות ולמ 2במודל

 (.2במודל  21%-ל 0במודל  02%-המוסברת באופן משמעותי )מ
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                  פ   . 11

-תת) לעבודה הכנה בסדנאות ההשתתפות בו בחנוייב, ו-קבוצות א ו םמתייחס לכלל הנמנים ע זה קפר

פרק -תתמוגבלות )בעלי ההצעירים  ייתלאוכלוס ייעודיים ושירותים כלליים שירותים וקבלת( 00.0 פרק

 .ב-ו א קבוצות םע הנמנים בקרב צעירים בשירותים השימוש היקף מהו יראו אלו נתונים(. 00.2

 

          נ     נ        פ   11.1

המיומנויות הבסיסיות להשתלבות בשוק לרכישת אחד הכלים החשובים  ןהכנה לעבודה ה סדנאות

הכשרה  הואלהן  המשותף אך, יכולותהוצרכים הלכלול רכיבים לפי יכולות  הסדנאותהעבודה. 

 .העבודה בשוק להשתלבות בסיסיות מיומנויותב

 :א קבוצה
  לעבודה הכנה בסדנאות השתתפו 01%

 :ב קבוצה
 השתתפו בסדנאות הכנה לעבודה 2%

 

את הדעת. אחת ניתן לראות שמיעוט קטן מהאוכלוסייה קיבל שירות זה. זהו נתון חשוב שיש לתת עליו 

ההשערות המרכזיות היא שסדנאות מסוג זה יכולות להועיל לצעירים שאינם עובדים. ייתכן שהעלאת 

  עובדים. ינםאחוז הצעירים שעוברים סדנאות הכנה לעבודה תתרום לירידת שיעור הצעירים שא

 

11.2                                                                

שירות התעסוקה וכן בשירותים ספציפיים ו בשירותים כלליים, כגון עובד סוציאלי, פסיכולוג השימוש

הוא מועט ביותר לאומי הביטוח הלאוכלוסיית בעלי המוגבלות, כגון מרכז שיקום ומחלקת שיקום של 

 (.20%) יחסית גבוהביקור אצל רופא מומחה בחצי השנה האחרונה  של שיעורו רק .(01%-)פחות מ

  

 .            נ  פ    12

        נ  פ                            12.1

  הממצאים. א

מקצוע או  של והעדרם הנמוכה ההשכלה .מוגבלותם על נוסף רבים חסמים צעירים מוגבלות לבעלי .1

 המאפיינת השתלבותהבוגרים,  בחייםתעודה מקצועית בקרב רבים מהם מקשים עליהם להשתלב 

 .מוגבלות להם יןשא גילם בני את

ו/או  עובדים א מקבוצה 11% .שלומדים נמוך אחוז רק ויש, תעסוקתי אופק חסרות הן רבות עבודות .2

 שלומדים צעירים םרבים מהעובדים עובדים בעבודות חסרות אופק תעסוקתי. יש ג אךלומדים. 

 .נמוך באחוז מדובר אך, תואר או מקצוע ורוכשים שונות במסגרות
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 .לימודים/או ו בעבודה בהשתלבות עזרה צורכי להם ויש ,לומדים ואינם עובדים אינם ניכר אחוז .3

, ומכאן לכךהגדול יש מוטיבציה  לרובםלציין כי  יש אך, לומדים ואינם עובדיםאינם  א מקבוצה 01%

 עובדים שאינם א בקבוצה הצעירים רובשניתן לעזור לצעירים אלו להשתלב בעבודה או בלימודים. 

שהשיבו  שאלו היא הרווחת ההשערה, כן על יתרכזו.  לעזרה זקוקים שהם אמרו אכן לומדים ואינם

חושבים שמישהו מסוגל לעזור להם, מכיוון שהתייאשו מניסיונות  אינםשאינם זקוקים לעזרה 

 להשתלב. 

 בתחום בשירותים שימוש עשו 1%-כ .בשירותים שימושיש רק מעט השתתפות בסדנאות ו .4

השתתפו  01% רק. משוחררים חיילים להכוונת וביחידה התעסוקה בשירות למשל, התעסוקה

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(. 5%בסדנאות הכנה לעבודה )

 

 הפעולה כיווני. ב

 עולים מספר כיווני פעולה רצויים שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות:  מהממצאים

 לצורך כי עולה הספרות מן -והנגשתם  ועייםמקצ וללימודיםתיכוניים/אקדמיים -על ללימודים עידוד

  של השכלתם מאשר יותר אף משמעותית מוגבלות בעלישל  השכלתם משמעותית בתעסוקה השתלבות

 ללימודים לצאת לעודדם צורך ישרקע ההשכלה הנמוכה של בעלי המוגבלות  על. מוגבלות ללא צעירים

מוגבלות.  בעליימוד לקבל לשורותיהם צעירים , ומצד שני כדאי לעודד את מוסדות הלמקצוע לרכוש או

חשוב להתגבר גם על בעיית הנגישות. בעיה זו אינה רק פיזית. היא מורכבת ורחבה בהרבה: הנגשת 

 לימודים גבוהים כוללת למשל עזרה בהשלמת בגרויות ולימודי מכינה. 

 שהיושמחפשים עבודה או , צעירים בעלי מוגבלות כאמור - והלימודים התעסוקה בתחום וייעוץ הכוונה

 להגיע כדי וייעוץ להכוונה זקוקים שהם דיווחו הסקר ביצוע בעת עבודה חיפשו שלא אף לעבודמעוניינים 

 לשהצורך לבחון את נגישותם  עולההמעוניינים ללמוד. לפיכך  גם כךלהם.  המתאיםעבודה ה לסוג

 שירותים ולהרחיבם. את הר , לשפלצעירים אלו לימודיהמקצועי והייעוץ ההכוונה והשירותי 

לבגרות חשובות מאוד לאנשים עם מוגבלויות  ַמעָבר תכניות - לבגרות למעבר התכניות היצע הרחבת

עולה ככל  בלימודיםבתעסוקה או  להשתלבשיצליחו בשל בעיותיהם הייחודיות. בגלל קשייהם הסיכוי 

ר מסגרות מעבר מתאימות, כך יגדלו , ככל שנקדים ליצולכןבחיים.  יותר מוקדם בשלבשהטיפול מתחיל 

 משותפת תכנית", עתיד"יוצרים  כדוגמת, לבגרות מעבר תכניות ישנן כיוםהסיכויים להצליח בשילובם. 

 של רחב מגוון. ההיצע בהרחבת צורך יש ואולם. נוספות ותכניות, החינוך ולמשרד הרווחה למשרד

 ענה לקשת רחבה של בעיות.וייתן מ ןלנגישות יותר לקהל מגוו אותן יהפוך תכניות

 

        נ  פ                            12.2

  הממצאים. א

 לבעיית סימפטום זהו .(בלימודים קשיים היו 66%-)ל הספר בית במסגרת קשיים חוו הרוב .1

והוא מקשה על ההשתלבות  והריכוז הקשב הפרעת/או ו הלמידה לקויות בשל למסגרות הסתגלות

 .מודיםבתעסוקה ובהמשך לי
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לצעירים חסמים להשתלבות בלימודים  .אין תעודה מקצועית 61%-תעודת בגרות ול אין 52%-ל .2

 אקדמיים וכן בעבודות הדורשות השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית.

 .אקדמיים לימודים הלומדים של חלקם קטן ובמיוחד, לומדים פחות משליש ורק, עובדים הרוב .3

 מהקשיים נובעיםהעובדים והשיעור הנמוך של הלומדים  של סיתיחההשערה היא כי השיעור הגבוה 

 שהעבודות חשש יש אלו קשיים בשל. וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות בעלי של הייחודיים

 . תעסוקתי אופק חסרות עבודות יהיו בעתיד יעבדו שבהן

 המכירות תחוםב בעבודות מדובר המקרים במרבית .מקצועיות בעבודות עובדים העובדים רוב .4

 .לקוחות שירות ונציג מכירות סוכן כגון, והשירותים

 בלימודים או מקצועית בהכשרה מעוניינים 56% ;עבודה להחליף מעוניינים 36% העובדיםבקרב  .5

 . הדבר משקף עניין רב בשיפור איכות התעסוקה. יסודיים-על

 .ללמוד או לעבוד מעוניינים לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים בקרב הגדול הרוב .6

 בתחום בשירותים שימוש עשו 1%-כ .בשירותים ושימוש בסדנאות השתתפות מעט רק יש .6

השתתפו בסדנאות  2% ורק, משוחררים חיילים להכוונת והיחידה התעסוקה שירות כגון, התעסוקה

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(.  05%הכנה לעבודה )

 

 הפעולה כיווני. ב

 וני הפעולה העיקריים שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות: עולים כיו מהממצאים

להגדיל את שיעור  ניתן מתאימים מענים בעזרתסביר כי   -/אקדמיים  תיכוניים-על לימודים הנגשת

 להשכלה שהמוסדות וראויהקשב שילמדו לימודים גבוהים,  הפרעותהלמידה ו/או  לקויות עםהצעירים 

 . אלו לצעירים יהםשירות את ירחיבו גבוהה

 לקויות עם לצעירים המקצועיות ההכשרותאת  להתאים צורך יש  - המקצועית ההכשרה התאמת

 פותח לא היום עד .שלהם האובייקטיביים בקשיים שיתחשב באופן וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה

 תוכל כזו שרההכ. ייתכן כי אלו לקויות בעלי של המיוחדים הקשיים את בחשבון המביא הכשרה מערך

 להשתלבלהם  ותעזוריותר מבחינתם  נגיש, תעשה את שוק העבודה מקצוע לרכוש הזדמנות להם לספק

 . מקצועית בעבודה

רבים צריכים בשל בעייתם  צעירים -הספציפית במקום העבודה  המוגבלותעם  להתמודדותכלים  מתן

 לעשות ניתןה ביותר במקום העבודה. לרכוש ולתרגל כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לתפקד בדרך הטוב

 בבית הלימודיםשלב  סיום אחרי למידה לקויות לבעלי לעבודה הכנה סדנאות כגון, דרכים במגוון זאת

 ואף ליווי וחניכה במקום העבודה.  הספר בית במסגרת הכנה, הספר

 קשב פרעותה/או ו למידה לקויות עם ההתמודדות דרכי על למעסיקים הסברים ומתן המודעות הגברת

קשב והריכוז הם הלמידה ו/או הפרעות הב הצעירים בעלי לקויות ו, רמראים הנתוניםש כפי -וריכוז 

 ייתכן, בעיותיהם נוכח. בעבודה וליציבותם עבודתם לאיכות בנוגע שאלה עולה זאתצעירים עובדים. עם 

 נוסףלעתים קרובות.  עבודה להחליף נוטים או תעסוקתי אופק ללא בעבודותכי הם מוצאים את עצמם 



22 

ת בידיהם כלים להתמודד עם לתמעסיקים והמודעות  את להגבירלתת להם, יש צורך  שיש העל העזר

 גיבושזאת בעזרת  לעשות אפשרצעירים אלו כדי לאפשר להם להשתלב באופן הטוב ביותר בעבודה. 

 צעירים שיחנוך רכז וימינולעובדים או  למנהלים סדנאותמסמך דרכי התמודדות והפצתו וכן באמצעות 

 .וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות עם

     פנ         –                     12.2

: מוגבלות בעלי צעירים קבוצות שתישל לל בדיקה מעמיקה וכ"בעלי מוגבלות צעירים בישראל"  הדוח

הפרעות קשב /או ידה ווצעירים בעלי לקויות למ שכלית/נפשית//חושיתפיזית מוגבלות בעלי צעירים

  .בלבד וריכוז

 

ישנם שני צרכים בולטים לשתי , אך עזרהב הןבצורכיגם  הבדלים יש הקבוצות בין הגדול השוני בשל

ההכשרות /אקדמיים ותיכוניים-העל הלימודים של הנגשהו עידודבהצורך האחד הוא  הקבוצות.

, לאדם מאדםרכי הצעירים שונים וצ תובקרב בעלי המוגבלוי גםלזכור כי חשוב עם זאת . ותהמקצועי

לבגרות הרחבת ההיצע של תכניות ַמעָבר בהצורך השני הוא לחשוב על התאמות ייחודיות.  ראויו

  .צעירים אלומותאמות לצרכים הייחודיים של 

 

 סיוע תכניות ובניית מדיניותשל קביעת   לתהליכיםמו רשונים ות בפורומים הוצגועיקריים  ממצאים

 . מוגבלות עליב לצעירים
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         פ  

. II ביניים ח"דו – צעירים מרכזי פעילות. 2115'. ג, אריה בן-מרטנס'; נ, עובדיה'; ב, הנלה'; י, אזרחי
 .אביב-תל ,מ"בע לניהול יועצים הופמן-מרטנס

 
 לבגרות מעבר: לאשלים רקע מסמך. 2100סטרבצ'ינסקי, פ'; ריבקין, ד'. -אמיתי, ג'; רענן, ר'; כאהן

 .ירושלים ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. והתערבויות צרכים: סיכון במצבי אוכלוסיות בקרב
 

 במשך ה"על עמותת תרומת: ראייה וכבדי עיוורים אוניברסיטאות בוגרי. 2110'. ד, נאון'; א, ברמן
 .םירושלי, 10-032דמ ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. בתעסוקה השתלבותם אחר ומעקב הלימודים

 
 החינוך לקידום אזרחיות ויוזמות הממשלה מדיניות: בהמתנה חינוך. 2101. 'א'בריה, אג'בארין, י'; ג

 ., נצרתומדיניות למשפט ערבי מרכז, דיראסאת. בישראל הערבי
 

 השתלבות לקראת בישראל לצעירים סיוע .2102'. ר, גדסי'; ל, פרץ-אסולין'; ד, ורצברגר'; א, גתי
 במסגרת והגשה הצגה. גנדיר קרן עבור למחקר סיכום דוח – וצרכים אפייניםמ מיפוי: תעסוקתית

 ". הראשון הכנס – המחקר בראי בישראל צעירים"
 

 .2118 אדם כוח סקר .2112. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה –הלמ"ס 

 
רותים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שי צעירים. 2102'; רפאלי, ת'. ר, בנבנישתי'; ע, זעירא

 בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. ומדיניות: דוח מחקר מסכם. 
 

 בני בעבור: תכניות תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 2112, ל'. יורוביץ'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן
 רגאנגלב מרכז, 12-120-דמ .ספרות סקירת - OECD-ב נוספות ובמדינות"ב בארה בסיכון וצעירים נוער

 .ירושלים, ברוקדייל מכון-'וינטג-מאיירס, ולנוער לילדים

 
. בעולם הנפש בריאות מסקר עיקריים ממצאים: בישראל וחרדה דיכאון הפרעות. 2102ד'.  ,לוינסון

 המחלקה למחקר ותכנון. .משרד הבריאות: האגף לבריאות הנפש
 

)לא  2100 יוני: ברוקדייל במכון בדועו הנתונים. בחינות בגרות –נתונים  קובץהחינוך. תשס"ט.  משרד
 (.פורסם

 
  .ירושלים, 12-135-דמ, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס .בישראל מוגבלות בעלי מבוגרים. 2112. 'ד, נאון
 

 מכון. הסינון: I שלב בישראל נכויות עם ילדים על ארצי סקר. 0228'. ש, מוראי-בייץ'; א, יפרח'; ד, נאון
 . ירושלים, 28-320-דמ, ברוקדייל

 
: העבודה בשוק מלא באורח משתתפות שאינן אוכלוסיות. 2111'. א, צדיק-וולדה'; י, קינג'; ד, נאון
 מכון-וינט'ג-מאיירס. בתעסוקה ניידותן ולהגברת תעסוקתן ידוםלק ותכניות מאפייניהן, גודלן

 . ירושלים, 11-021-דמ, ברוקדייל
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 מוגבלות בעלי. 2102'. ד, גאליה-אלכסנדר'; ר, פריאור.; ד, הרן'; א, שהם-בן'; נ, שטרוסברג'; ד, נאון
 מכון-נטוי'ג-מאיירס .תעסוקה ומצב מאפיינים, באוכלוסייה שכיחות: בישראל העבודה בגיל

 .ירושלים, 02-121-דמ, ברוקדייל
 

המועצה לשלום הילד והמועצה הלאומית  .2116 בישראל מיוחדים ילדים. 2115. 'אריה, א-; בן'י ,ציונית
  לפדיאטריה במשרד הבריאות.

 
. אגף בכיר תמונת מצב ומבט לעתיד – ת, צרכים ושירותיםובעי – צעירים בישראל. 2112. 'קטן, י

 . , ירושליםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,והכשרה למחקר, תכנון
 

. מוגבלויות עם נוער לבני העבודה לעולם הספר מבית מעבר תוכניות. 2102שרעבי, ע'; מרגלית, מ'. 
  ., ירושליםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים

 
 בריאות שירותי: בתוך". ואתגרים תהליכים - בישראל בקהילה נפש נכי שיקום. "2111'. י, שרשבסקי

  .אביב-תל, 321-315 'עמ, מבט/ריקובר'צ(.  'עור' )י גינת'; א אבירם. וסוגיות מגמות: בישראל הנפש
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