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תקציר

רקע
לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ישנם צרכים רבים, ולכן הם זכאים לשירותים מגוונים. לשם תכנון, טיוב ופיתוח שירותים 
מותאמים דרוש מידע על שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, על מאפייניהם ועל צורכיהם. למיטב ידיעתנו, המחקר המקיף האחרון 
על ילדים עם מוגבלות בישראל בוצע לפני יותר מ-20 שנים1 ומאז לא נאסף מידע עדכני ברמה כלל ארצית. היחידות העוסקות 
בילדים עם מוגבלות במשרדי הממשלה השונים זיהו כי יש צורך במחקר עדכני שישמש בסיס לתכנון וביצוע של מגוון פעילויות 
לאוכלוסייה זו. בעקבות זאת החליט מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרדי החינוך, האוצר, הרווחה והביטחון החברתי, 
הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וג’וינט-אשלים, לבצע מחקר על ילדים עם מוגבלות בישראל. ממצאי המחקר יכולים לשמש את 

מקבלי ההחלטות בהקצאת משאבים, טיוב השירותים והתאמתם למאפייניהם השונים של ילדים עם מוגבלות.

מטרת המחקר 
לאמוד את שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, בהתבסס על מדגם ארצי מייצג, ולספק נתונים עדכניים על סוג המוגבלות שלהם 

ועל מאפייניהם, כגון מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה. 

שיטת המחקר 
מערך המחקר כלל שלושה שלבים עיקריים:

ראיונות עומק. רואיינו 46 אנשי מקצוע, הורים לילדים עם מוגבלות ובני נוער עם מוגבלות.. 1

סקר בקרב מדגם ארצי מייצג של 17,000 מקבלי קצבת ילדים. הסקר בוצע באמצעות שאלון מובנה לאיתור ילדים עם מוגבלות. . 2
לשאלון השיבו 6,821 הורים ואותרו 738 ילדים עם מוגבלות.

ניתוח נתונים מנהליים משלושה גופים ממשלתיים: מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף חינוך מיוחד . 3
במשרד החינוך והמוסד לביטוח לאומי. 

1  נאון, ד., יפרח, א. ובייץ-מוראי, ש. )1998(. סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל. שלב 1: הסינון. דמ-98-324. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 
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ממצאים עיקריים
נכון לשנת 2020 חיו בישראל כ-326,000 ילדים עם מוגבלות, כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה  	

חמורה2, ושיעורם מכלל הילדים עמד על 10.9%. 

המוגבלות השכיחה ביותר היא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז. מוגבלויות נוספות שנמצאו בשכיחות גבוהה יחסית )בין  	
1% ל-2% מכלל אוכלוסיית הילדים בישראל( הן: מוגבלות נפשית או רגשית, קושי בדיבור או בשפה, עיכוב התפתחותי, הפרעת 
התנהגות ואוטיזם. מוגבלויות שנמצאו בשכיחות נמוכה יחסית )פחות מ-1% מכלל הילדים( הן: מחלה כרונית, מוגבלות מוטורית, 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות ראייה ומוגבלות שמיעה. 

ריבוי מוגבלויות דווח בקרב כשליש מן הילדים עם מוגבלות. 	

נמצאו הבדלים בין מאפייני המשפחה של ילדים עם מוגבלות ובין מאפייני המשפחה של ילדים ללא מוגבלות: שיעור גבוה  	
יותר של ילדים עם מוגבלות גדלים במשפחה חד-הורית; שיעורים גבוהים יותר של הורים עם מוגבלות ושל הורים שהשכלתם 

נמוכה נמצאו בקרב משפחות של ילדים עם מוגבלות. 

שיעור הבנים עם מוגבלות גבוה משיעור הבנות עם מוגבלות. 	

שיעור הילדים עם מוגבלות עולה עם העלייה בגיל. 	

במוגבלויות ‘נראות’ שיעור הילדים הערבים לרוב גבוה משיעור הילדים היהודים ואילו במוגבלויות ‘בלתי נראות’ המגמה הפוכה. 	

הנתונים המנהליים הצביעו על שיעור גבוה יותר של מוגבלויות המזכות במענים בקרב האוכלוסייה הערבית. למרות זאת נראה  	
שבפועל יש מיצוי זכויות מועט יותר מצידם, למשל קבלת קצבת ילד נכה ושירותים ממינהל מוגבלויות. כמו כן יש פחות 

שירותים לילדים ערבים עם מוגבלות, על אף ששיעורם היחסי גבוה יותר.

שיעורי המוגבלות נמוכים יותר בקרב ילדים חרדים לעומת ילדים יהודים שאינם חרדים. 	

השוואה בין אחוז ומספר הילדים במדגם, בחלוקה לפי סוג מוגבלות, ובין הנתונים המנהליים שהתקבלו מעלה כי חלק ניכר מן  	
הילדים עם מוגבלות מקבלים מענים מן המדינה, אך יש גם ילדים עם מוגבלות שהמערכות השונות אינן מכירות בהם והם 

אינם מקבלים מענים מן המדינה.

המלצות 
לפתח מענים ייחודיים ומותאמים למשפחות חד-הוריות או למשפחות שבהן ההורים פרודים ויש להן ילד עם מוגבלות, למשל:  	

סיוע בטיפול בילד ותמיכה רגשית להורים ולאחים.

2  הממצאים המתייחסים לשיעור המוגבלות באופן כללי כוללים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז חמורה בלבד, אלא אם נכתב אחרת. גישה זו, 

המתייחסת ללקות למידה והפרעת קשב וריכוז כאל מוגבלות רק כאשר מדובר במצבים קשים המשפיעים על תפקודו של הילד, היא הרווחת ולכן 
אומצה גם במסגרת המחקר הנוכחי.
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לעמוד על ההבדלים בין המינים ובין קבוצות הגיל בשיעורי המוגבלויות השונות. הדבר עשוי לסייע במאמצי האיתור והאבחון  	
ובגיבוש מענים מדויקים ומותאמים לכל אחת מן הקבוצות.

ליזום פעולות לשיפור האיתור של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית ולבירור החסמים השונים הניצבים בפני אוכלוסייה  	
זו, במטרה לאפשר מיצוי זכויות, וכן לפתח מגוון מענים שיתאימו לצורכי האוכלוסייה, למאפייניה ולהיקף המוגבלויות בה. 

למשל: הכשרת כוח אדם דובר ערבית ופיתוח מענים ביישובים ערביים.

לבצע פעולות להעלאת המודעות לאיתור ילדים עם מוגבלות בקרב האוכלוסייה החרדית. נוסף על כך, להתאים את השירותים  	
לאוכלוסייה החרדית או לפתח שירותים נוספים המיועדים להם, ובפרט מענים תואמי תרבות.

לפתח מאגרי מידע לביצוע מעקב שוטף, הן ברמת משרדי הממשלה הן ברמת הרשויות המקומיות, במטרה לקבל בקביעות  	
תמונה עדכנית, רחבה ומהימנה ככל האפשר על ילדים עם מוגבלות. הדבר יסייע לגיבוש מדיניות ולתכנון שירותים בהתאם 

לשיעורם באוכלוסייה ולמאפייניה היחודיים של כל קבוצה )לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ופיזור גאוגרפי(. 

לבחון את הצורך בתיקון או בחידוד של הקריטריונים לקבלת מענים וזכאויות מגופים ממשלתיים שונים. כמו כן להסדיר את  	
הטיפול בילדים עם מוגבלויות שאינן מוכרות ומתוכללות על ידי גורם ממשלתי כלשהו, כמו מוגבלות נפשית או רגשית.
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תמצית מנהלים

רקע
לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ישנם צרכים רבים, ולכן הם זכאים לשירותים מגוונים. לשם תכנון, טיוב ופיתוח שירותים 
מותאמים דרוש מידע על שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, על מאפייניהם ועל צורכיהם. כיום אין מאגר מידע המאגד נתונים 
אלו. נוסף על כך, לא כל הילדים עם מוגבלות מאותרים ומוכרים על ידי המדינה, ותופעה של תת-איתור בולטת בעיקר בקרב 

ערבים וחרדים.  

מחקרים שנעשו בעולם הצביעו על שונות בשיעור הילדים עם מוגבלות. למיטב ידיעתנו, בישראל נערך עד היום מחקר מקיף אחד 
שמטרתו הייתה לספק תמונת מצב בנוגע לשיעורם ולמאפייניהם של ילדים עם מוגבלות בישראל.3 המחקר, שבוצע לפני יותר 
מ-20 שנים במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, אמד את שיעורם של ילדים עם מוגבלות בישראל ובחן את טיב השירותים שניתנו 
להם. המחקר העלה כי שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל עמד בשנת 1998 על 8.7%. מאז חלו שינויים רבים בתחום, השתנו 

ההגדרות וכלי המדידה לאבחון מוגבלויות וחל גידול בשיעור הילדים עם מוגבלות.

היחידות העוסקות בילדים עם מוגבלות במשרדי הממשלה השונים זיהו כי יש צורך במחקר עדכני שישמש בסיס לתכנון ולביצוע 
של מגוון פעילויות עבור אוכלוסייה זו. בעקבות זאת החליט מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרדי החינוך, האוצר, הרווחה 
והביטחון החברתי, הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וג’וינט-אשלים, לבצע מחקר על ילדים עם מוגבלות בישראל; על שיעורם ועל 
מאפייניהם. ממצאי המחקר יאפשרו לקבל תמונת מצב עדכנית על ילדים אלה וישמשו את מקבלי ההחלטות בהקצאת משאבים, 

טיוב השירותים והתאמתם למאפייניהם השונים של ילדים עם מוגבלות.

מטרת המחקר 
לאמוד את שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, בהתבסס על מדגם ארצי מייצג, ולספק נתונים עדכניים על סוג המוגבלות שלהם 

ועל מאפייניהם, כגון מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה. 

שיטת המחקר
מערך המחקר כלל שלושה שלבים:

איסוף נתונים איכותניים באמצעות 46 ראיונות עומק עם אנשי מקצוע, הורים ובני נוער עם מוגבלות. שלב זה היה מקדים א. 
למחקר ומטרתו הייתה להוות בסיס לגיבוש שאלון הסקר. 

3  נאון, ד., יפרח, א. ובייץ-מוראי, ש. )1998(. סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל. שלב 1: הסינון. דמ-98-324. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.
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איסוף נתונים כמותיים באמצעות סקר: בסקר נעשה שימוש בשאלון מובנה לאיתור ילדים עם מוגבלות. שאלון זה כלל התייחסות ב. 
למגוון רחב של מוגבלויות ובעיות בריאות שונות ובאמצעותו נקבע אם לילד יש או אין מוגבלות. פיתוח השאלון לווה בבחינה 
מעמיקה של הגדרות לאיתור ילדים עם מוגבלות וכלל סקירה בין-לאומית של כלים מרכזיים המשמשים להגדרה ולמדידה 
של מוגבלות בקרב ילדים4. אוכלוסיית המחקר כללה ילדים מגיל לידה עד 18 שנים, מקבלי קצבת ילדים. נכון לסוף 2019 היו 
רשומים במוסד לביטוח הלאומי 2,992,206 ילדים, ומהם הופק מדגם ארצי מייצג של 17,000 ילדים. הראיונות נוהלו בשפות 
עברית וערבית. איסוף הנתונים החל בשלב פיילוט בפברואר 2020, אך בשל פרוץ מגפת הקורונה בישראל במארס 2020 
איסוף הנתונים נעצר. לאחר עדכון והתאמה של השאלון, איסוף הנתונים חודש בספטמבר 2020 והסתיים בדצמבר 2020. 
לשאלונים השיבו 6,821 הורים ובאמצעותם אותרו 738 ילדים עם מוגבלות. לשם בדיקת ייצוגיות המדגם נבחנו התפלגויות של 

מאפיינים מרכזיים )קבוצת גיל, מין, דת, רמת דתיות( ונמצא כי יש צורך לשקלל את משתנה הגיל בלבד.

ניתוח נתונים מנהליים על שירותים שילדים עם מוגבלות מקבלים. הנתונים התקבלו בחודשים יולי-נובמבר 2020 משלושה ג. 
גופים ממשלתיים: מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך והמוסד לביטוח 
לאומי. מטרת נתונים אלו הייתה להעשיר את הצגת הממצאים ובמקומות הרלוונטיים נעשתה השוואה בינם ובין נתוני הסקר. 

המחקר נעשה בליווי של ועדת היגוי. עם חבריה נמנו נציגי ממשלה, עמותות, ג’וינט-אשלים, אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע 
בעלי ידע רחב בתחום של ילדים עם מוגבלות. ועדה זו התכנסה סביב נקודות ציון משמעותיות במחקר, לשם שיתוף בסוגיות 

מרכזיות וקבלת משוב על תהליכי העבודה וכלי המחקר.

ממצאים עיקריים
שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל. 1

כדי להתאים את ממצאי המחקר לגישות שונות בתחום המוגבלות, ניתוח הנתונים נעשה על פי שלוש קטגוריות, בהתייחס 
להכללה או לאי-הכללה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות5. 

מנתוני הסקר עולה כי שיעור הילדים עם מוגבלות עומד על 9.5% )כ-283,000 ילדים( כאשר לא כוללים לקות למידה  	
או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות, 10.9% )כ-326,000 ילדים( כאשר כוללים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה 
חמורה בלבד, ו-15.1% )כ-451,000 ילדים( כאשר כוללים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות. ממצאים אלו 

4  ברלב, ל., גדג’, נ., הרן, ד. ובן דור, כ. )2020א(. Brookdale Child Disability Screening Questionnaire - פיתוח כלי לאיתור ילדים עם מוגבלות 

על בסיס סקירת כלי מחקר מן הארץ ומן העולם. דמ-20-820. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.

5  הממצאים המתייחסים לשיעור המוגבלות באופן כללי יוצגו על פי הקטגוריה האמצעית, הכוללת כמוגבלות לקות למידה והפרעת קשב וריכוז 

חמורה בלבד, אלא אם נכתב אחרת. גישה זו, המתייחסת ללקות למידה והפרעת קשב וריכוז כאל מוגבלות רק כאשר מדובר במצבים קשים 
המשפיעים על תפקודו של הילד, היא הרווחת ולכן אומצה גם במסגרת המחקר הנוכחי.

https://brookdale.jdc.org.il/publication/brookdale-child-disability-screening-questionnaire/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/brookdale-child-disability-screening-questionnaire/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/brookdale-child-disability-screening-questionnaire/
https://brookdale.jdc.org.il/publication/brookdale-child-disability-screening-questionnaire/
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מעידים על עלייה בשיעור הילדים עם מוגבלות בישראל בהשוואה לנתונים קודמים )למשל, במחקר קודם6 אותרו 8.7% 
ילדים עם מוגבלות7(.

הסתכלות על שיעור הילדים בחלוקה לפי סוג מוגבלות על פי דיווחי ההורים מעלה כי המוגבלות השכיחה ביותר היא לקות  	
למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות )9.4%(, והיא קיימת אצל כ-281,000 ילדים. ל-4.2% מן הילדים לקות למידה 
ברמה חמורה. מוגבלויות נוספות שנמצאו בשכיחות גבוהה יחסית הן: מוגבלות נפשית או רגשית )1.7% מכלל הילדים(, 
קושי בדיבור או בשפה )1.4%(, עיכוב התפתחותי )1.3%(, הפרעת התנהגות )1.3%( ואוטיזם )1.1%(. מוגבלויות שנמצאו 
בשכיחות נמוכה יותר הן: מחלה כרונית )1.0%(, מוגבלות מוטורית )0.8%(, מוגבלות שכלית התפתחותית )0.7%(, מוגבלות 

ראייה )0.6%( ומוגבלות שמיעה )0.3%(.

ריבוי מוגבלויות דווח בקרב כשליש מן הילדים עם מוגבלות, ואלו מהווים 2.8% מכלל הילדים בישראל. השילוב השכיח  	
ביותר של ריבוי מוגבלויות היה לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז יחד עם מוגבלות נפשית או רגשית וכן לקות למידה 

או הפרעת קשב וריכוז יחד עם הפרעת התנהגות.

מאפייני הילדים עם מוגבלות. 2

בסקר נמצאו הבדלים בין מאפייני המשפחות של ילדים עם מוגבלות ובין מאפייני המשפחות של ילדים ללא מוגבלות.  	
למשל: שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות גדלים במשפחה חד-הורית )11.6%( לעומת ילדים ללא מוגבלות )6.2%(. 
בהתאמה, ילדים ללא מוגבלות הציגו שיעורים גבוהים יותר של מגורים בבית עם שני ההורים )93.0%( לעומת ילדים עם 

מוגבלות )86.8%(. 

עוד נמצא כי להורים לילדים עם מוגבלות השכלה נמוכה יותר מזו של הורים לילדים ללא מוגבלות – שיעור גבוה יותר  	
מהם דיווחו כי לא קיבלו כלל תעודה כלשהי )24.5%( לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )13.7%(, ובהתאמה שיעור נמוך 

יותר מהם דיווחו כי יש להם תואר אקדמי לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )36.9% לעומת 47.8%(. 

מן הסקר עלה כי יש שיעור גבוה יותר של הורים לילדים עם מוגבלות שאינם ילידי הארץ לעומת הורים לילדים ללא  	
מוגבלות )19.2% לעומת 15.7%(, וכן שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות אשר מדברים רוסית לעומת ילדים ללא מוגבלות 

)8.2% לעומת 4.8%(.

שיעור ההורים שדיווחו שיש להם עצמם מוגבלות עמד על 4.3%, כאשר שיעור ההורים עם מוגבלות גבוה יותר בקרב  	
הורים לילדים עם מוגבלות )9.0%( לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )3.4%(.

שיעורי ילדים עם מוגבלות, לפי מאפיינים שונים. 3

מין הילד. הסקר העלה כי שיעור הבנים עם מוגבלות גבוה משיעור הבנות עם מוגבלות, הן באחוז המוגבלות הכולל )13.1%  	
בנים מבין כלל הבנים לעומת 8.5% בנות מבין כלל הבנות( הן במרבית המוגבלויות הספציפיות. נוסף על כך, ניכרת שכיחות 

6  נאון, ד., יפרח, א. ובייץ-מוראי, ש. )1998(. סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל. שלב 1: הסינון. דמ-98-324. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.

7  יש לשים לב כי סיווג המוגבלויות בסקר הקודם נעשה תוך התייחסות לקטגוריות מעט שונות מאלו שהוצגו בשאלון הסינון בסקר הנוכחי.
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גבוהה יותר של ריבוי מוגבלויות בקרב בנים )3.7%( מבקרב בנות )2.0%(, וכן יש שיעורים גבוהים יותר של בנים במסגרות 
החינוך המיוחד וכאלה שזכאים לקצבה מן המוסד לביטוח לאומי.

גיל הילד. נמצא כי שיעור הילדים עם מוגבלות עולה עם העלייה בגיל, לפי דיווחי ההורים )שיעור המוגבלות עמד על 3.3%  	
מלידה ועד גיל 3 והגיע עד 13.4% בגילי 18-12(. מגמת העלייה עם הגיל ניכרת ברוב סוגי המוגבלות. 

קבוצות באוכלוסייה: ערבים לעומת יהודים. נמצא כי שיעור הילדים הערבים עם מוגבלות )10.2%( דומה לשיעור הילדים  	
היהודים עם מוגבלות )11.0%(, אך כאשר משווים את שיעור הילדים בכל סוג מוגבלות בנפרד עולה כי במרבית סוגי המוגבלות 
שיעור הילדים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה משיעור הילדים בקרב האוכלוסייה היהודית עם אותה מוגבלות. דפוס זה 
נפוץ יותר כאשר מדובר במוגבלויות ‘נראות’ אשר אי-אפשר להסתירן )למשל: מוגבלות מוטורית(. לעומת זאת, במוגבלויות 
אחרות, שלרוב הן מוגבלויות ‘בלתי נראות’ )למשל: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז(, שיעור הילדים הערבים נמוך 
משיעור הילדים היהודים עם אותה מוגבלות. אפשר שהדבר מלמד על תת-איתור של ילדים עם מוגבלויות ‘בלתי נראות’, 

ובפועל שיעור הילדים הערבים עם מוגבלות גבוה יותר.

קבוצות באוכלוסייה: יהודים חרדים לעומת יהודים שאינם חרדים. שיעורי המוגבלות נמצאו נמוכים יותר בקרב ילדים  	
חרדים )8.2%( מבקרב ילדים יהודים שאינם חרדים )12.1%(. כמו כן ברוב המכריע של סוגי המוגבלויות נצפו שיעורים נמוכים 
יותר בקרב ילדים חרדים לעומת ילדים יהודים שאינם חרדים, לפי דיווחי ההורים. למשל במקרה של אוטיזם )0.4% לעומת 
1.4%( ולקויות למידה או בעיות קשב וריכוז חמורות )2.9% לעומת 5.2%(. עוד נמצא כי בקרב חרדים יש שיעור נמוך יותר 
של ילדים עם ריבוי מוגבלויות )1.9%( מבקרב יהודים שאינם חרדים )3.1%(. גם שיעור הזכאות לקצבה ושיעור הילדים 

המוכרים על ידי החינוך המיוחד נמוכים יותר בקרב חרדים.

פיזור גאוגרפי. מחוז חיפה ומחוז המרכז הם המחוזות שבהם השיעור הגבוה ביותר של ילדים עם מוגבלות מקרב כלל  	
הילדים במחוז )11.9%(, כאחוז מעל שיעור המוגבלות בישראל. לעומת זאת, מחוז ירושלים הוא המחוז שבו שיעור המוגבלות 
הנמוך ביותר )7.8%(. כמו כן נמצא כי ביישובים ברמה החברתית-כלכלית הבינונית )אשכולות 7-4( מצויים שיעורי המוגבלות 

הגבוהים ביותר )10.4%( לעומת הרמות האחרות )8.4% באשכולות 3-1 ו-9.1% באשכולות 10-8(.

הכרה של המדינה במוגבלות. 4

כאמור, המחקר השווה בין הנתונים שעלו מן הסקר ובין נתונים מנהליים ממקורות ממשלתיים: מינהל מוגבלויות במשרד 
הרווחה והביטחון החברתי, אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך והמוסד לביטוח לאומי. 

ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד. שיעור הילדים שאותרו במחקר כמי שלומדים במסגרות החינוך המיוחד )7.1%( נמוך  	
משיעורם בנתוני משרד החינוך )11.2% מן התלמידים(. שיעור הלומדים במוסדות לחינוך מיוחד ובכיתת חינוך מיוחד בבית 
ספר רגיל דומה בין נתוני הסקר ובין נתוני משרד החינוך, אך הפער העיקרי נצפה בשיעור התלמידים המשולבים בבית 
ספר או בגן רגיל )2.0% לפי נתוני הסקר לעומת 6.9% לפי נתוני משרד החינוך(. ככל הנראה המחקר לא הצליח לאתר את 
כל הילדים המשולבים מכיוון שלא בכל המקרים ההורים מודעים לכך שילדם משולב או בשל חוסר היכרות של הורים 
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עם המונח “משולב”. בחינה של שיעור התלמידים בחינוך המיוחד בחלוקה לפי סוג מוגבלות העלתה כי בכלל המוגבלויות 
שנבחנו )למעט לקות למידה חמורה( שיעור התלמידים בפועל, לפי נתוני משרד החינוך, נמוך משיעורם בסקר. יש כמה 
סיבות אפשריות לפער זה, אך ככל הנראה חלק מן הפער הוא ממשי ומקורו בתלמידים שאינם מוכרים על ידי החינוך 
המיוחד, למרות היותם ילדים עם מוגבלות. נתוני משרד החינוך מעידים על שיעור גבוה יותר של תלמידי החינוך המיוחד 
באוכלוסייה היהודית )11.5%( לעומת שיעורם באוכלוסייה הערבית )10.2%(. כמו כן בקרב האוכלוסייה הערבית יש היצע 

מענים נמוך יותר בחינוך המיוחד. 

המוסד לביטוח לאומי. לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי המעודכנים לשנת 2020, 2.7% מן הילדים מלידה ועד גיל 18 מקבלים  	
קצבת ילד נכה ו-0.2% מקבלים קצבת ניידות. נתוני הסקר העלו כי שיעורי הזכאות לקצבה מן המוסד לביטוח לאומי היו 
גבוהים יותר בקרב בנים )3.4%( מבקרב בנות )1.7%( והם עולים עם הגיל עד לכ-3% בגילים הבוגרים. לפי נתוני המוסד 
לביטוח לאומי, שיעור הילדים הערבים שמקבלים קצבת ילד נכה נמוך יותר )2.2%( משיעור הילדים היהודים המקבלים 
קצבה )2.9%(. נתוני הסקר הראו כי גם בקרב חרדים שיעור הילדים המקבלים קצבה על רקע נכות נמוך יותר )2.0%( 
משיעורם בקרב יהודים שאינם חרדים )2.7%(. מכאן שסביר להניח כי מיצוי הזכות לקצבה על רקע נכות נמוך יותר בקרב 

ערבים וחרדים. 

מינהל מוגבלויות. 39,822 ילדים עם מוגבלות היו רשומים במינהל מוגבלויות ב-2020. הנתונים העולים מן הסקר מצביעים על  	
כך שמקרב הילדים עם מוגבלות שאותרו במחקר כשמינית מוכרים על ידי מינהל מוגבלויות, מהם 36.5% צורכים שירותים. 
עוד עולה מנתוני מינהל מוגבלויות, כי שיעור המוכרים באוכלוסייה הערבית )1.32%( גבוה משיעורם באוכלוסייה היהודית 
)1.28%(. למרות זאת, שיעור צרכני השירותים נמוך יותר באוכלוסייה הערבית )28% מכלל המוכרים( לעומת האוכלוסייה 
היהודית )39% מכלל המוכרים(. הנתונים הראו כי בפועל יש פחות שירותים לילדים ערבים עם מוגבלות, והם מצליחים 

פחות לצרוך שירותי רווחה, על אף ששיעורם היחסי גבוה יותר.

המלצות
הבדלים בין מאפייני המשפחות של ילדים עם מוגבלות ובין מאפייני המשפחות של ילדים ללא מוגבלות מחייבים מתן מענים  	

ייחודיים למשפחות חד-הוריות או למשפחות שבהן ההורים פרודים, שכן האתגר והעומס בגידול ילד עם מוגבלות מועצמים 
כאשר ההורה מתמודד עם המצב לבדו. יש לתת תשומת לב מיוחדת למקרים אלו ולספק מענים מותאמים, למשל: סיוע בטיפול 

בילד )מלווה אישי( ותמיכה רגשית להורים ולאחים. 

מומלץ לעמוד על ההבדלים בין המינים ובין קבוצות הגיל בשיעורי המוגבלויות השונות. הדבר עשוי לסייע במאמצי האיתור  	
והאבחון ובגיבוש מענים מדויקים ומותאמים יותר לכל אחת מן הקבוצות.

יש חשיבות רבה לפעול לשיפור האיתור באוכלוסייה הערבית, כך שילדים עם מוגבלות יקבלו התערבות טיפולית מוקדמת  	
ככל האפשר. כמו כן יש לברר מהם החסמים השונים הניצבים בפני אוכלוסייה זו, לפעול למיצוי זכויות ולפתח מגוון מענים 
שיתאימו לתרבות, לשפה, לצורכי האוכלוסייה ולהיקף המוגבלויות בה. למשל: הכשרת כוח אדם מקצועי דובר ערבית, גיבוש 

כלי אבחון מותאמים ופיתוח מענים ביישובים ערביים.
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מומלץ לפעול להעלאת המודעות לאיתור ילדים עם מוגבלות בקרב האוכלוסייה החרדית, ובמיוחד במקרים של לקות למידה  	
או הפרעת קשב וריכוז ואוטיזם. נוסף על כך, יש לפעול למיצוי זכויות ולשים דגש על התאמת השירותים לאוכלוסייה החרדית 

או על פיתוח שירותים נוספים המיועדים להם, ובפרט מענים תואמי תרבות.

יש להמשיך ולאסוף מידע על שיעורי המוגבלות ברשויות השונות, לפי אשכול חברתי-כלכלי. כך יתאפשר ריכוז המאמצים לאבחון  	
ולטיפול באשכולות שבהם שיעור גבוה יחסית של ילדים עם מוגבלות, פיתוח מענים נקודתיים בהתאם לסיווג החברתי-כלכלי 

ומתן כלים מותאמים להתמודדות. 

מומלץ לשפר את איסוף המידע השוטף, הן ברמת משרדי הממשלה הן ברמת הרשויות המקומיות, כך שתתאפשר הסתכלות  	
רחבה ומהימנה ככל האפשר על ילדים עם מוגבלות תוך ביצוע מעקב מתמיד. מידע מתעדכן יסייע לגיבוש מדיניות ולתכנון 

שירותים על פי שיעור האוכלוסייה ומאפייניה היחודיים של כל קבוצה. 

המחקר זיהה כי יש ילדים עם מוגבלות שהמדינה אינה מכירה בהם. מומלץ לבחון אם יש צורך בתיקון או בחידוד של  	
הקריטריונים לקבלת מענים וזכאויות מגופים ממשלתיים שונים. כמו כן מומלץ לפעול להסדרת הטיפול בילדים עם מוגבלויות 
אשר אינן מוכרות או מתוכללות על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי או על ידי גורם ממשלתי אחר, כמו מוגבלות נפשית 

או רגשית, כדי להקל על אותם ילדים בקבלת מענים מותאמים ולהפחית את הבירוקרטיה.  

מומלץ לבצע מחקרים נוספים אשר יבחנו יותר לעומק נושאים שדורשים הרחבה והעמקה, למשל: איתור ילדים המשולבים  	
במסגרות החינוך הרגיל; חסמים בצריכת שירותים לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם והשפעותיהם; תפיסת המוגבלות 
בקרב ההורים והחברה; הלימה בין תפיסת ההורים את מצבו של ילדם ובין ההגדרה של הגופים המעניקים שירותים לילדים 

עם מוגבלות.
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דברי תודה 
מחקר זה נעשה בסיועם ובתמיכתם של גורמים שונים: ג’וינט-אשלים, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הרווחה והביטחון 
החברתי, משרד הבריאות  והמוסד לביטוח לאומי. נציגי הגופים השונים היו שותפים בגיבוש המחקר ובצומתי החלטה במהלך 
ביצועו. ברצוננו להודות ליו”ר ועדת ההיגוי, אחיה קמארה, מנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, ולכל חברי ועדת 

ההיגוי אשר נטלו חלק משמעותי בבנייה ובדיוק של השאלון ובחשיבה המשותפת על המחקר ועל השפעותיו.

תודה לעמיתינו במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על הליווי בשלבי המחקר השונים: לדורי ריבקין על הדחיפה הראשונית של המחקר 
ועל תרומתה להוצאתו לפועל; לד”ר דפנה הרן על פיתוח הכלי לאיתור ילדים עם מוגבלות ועל הסקירה המעמיקה שעל בסיסה 
הוא פותח; ליעל בכר על הסיוע באיסוף הנתונים; לד”ר דימיטרי רומנוב על הליווי הסטטיסטי; ולצוות איסוף הנתונים על תרומתם 

הרבה להצלחת איסוף הנתונים בתנאים מורכבים. 
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חברי ועדת ההיגוי
360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – אחיה קמארה )יו”ר הוועדה(

האוניברסיטה העברית – פרופ’ שירלי ורנר

אלווין – מרגלית פילר, מיכל וולף

ארגון בזכות – עידית סרגוסטי

ארגון קשר – יעל אלבאום, מאיה סגל, מיכל האס 

בית איזי שפירא – ד”ר דנה רוט

ג’וינט-אשלים – מיכל גולן

המוסד לביטוח לאומי – גבי היילבורן, נטליה גיטלסון

המועצה לשלום הילד – עו”ד דניאלה זלוטניק רז, עו”ס בת שבע פיק

מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל – ד”ר יואה שורק )צוות ילדים(

המרכז הרפואי שיבא – ד”ר דפנה גוטמן

משרד הבריאות – ד”ר צאקי זיו נר, ד”ר הדר ירדני

משרד החינוך – מימי פלצ’י

משרד הרווחה והביטחון החברתי – נחום עידו

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – יונית אפרתי, אמיתי שוחט

נציגות הורים – עו”ד חיה גרשוני, רנדה סאלח, רויטל לן-כהן 

רשויות מקומיות – נועה רום )תל אביב(, לירז נאקי )מטה יהודה(



תוכן עניינים 
11. מבוא

24. מטרת המחקר
35. השיטה

3.15 אוכלוסייה
3.25 מדגם

3.37 מערך המחקר
3.48 כלי המחקר

3.510 איסוף הנתונים
3.610 אתיקה

3.711 ניתוח הנתונים
412. ממצאים

4.112 שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל
4.217 מאפייני הילדים עם מוגבלות
4.333 הכרה של המדינה במוגבלות

4.449 תפיסת המוגבלות של הילד בעיניי ההורה
551. מגבלות המחקר ושינויים במתווה המחקר
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75נספח ד: תוצאות מבחן פוסט הוק )Games-Howell( עבור קבוצות הגיל השונות

83נספח ה: שיעור הילדים עם כל סוג מוגבלות לפי אשכול חברתי-כלכלי
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