
דמ-21-885

ילדים עם מוגבלות 
בישראל: מחקר ארצי

ליטל ברלב     רינת נמר פורסטנברג     נורית גדג'

מאיירס ג׳וינט
ברוקדייל



המחקר מומן בסיוע משרד החינוך, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי וג'וינט-אשלים 

מכון מאיירס ג’וינט ברוקדייל
ת”ד 3886 ירושלים 9103702

טלפון: 02-6557400
brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

ירושלים | טבת תשפ"ב | דצמבר 2021

עריכת לשון: רונית כהן בן-נון
תרגום לאנגלית )תקציר(: עמי אשר

עיצוב גרפי: אפרת ספיקר

עורכת ראשית: רויטל אביב מתוק

mailto:brook%40jdc.org?subject=
http://brookdale.jdc.org.il


i

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 



viii

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  	
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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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1. מבוא
 )Convention on the Rights of Persons with Disabilities [CRPD], 2007( האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות 
מגדירה אנשים עם מוגבלות כאנשים עם לקות גופנית, נפשית, שכלית או חושית, ארוכת טווח, אשר עקב יחסי גומלין בין לקות 
זו ובין חסמים שונים, עלולה להימנע מהם השתתפות מלאה ומועילה בחברה, בשוויון עם אחרים. האמנה מתייחסת גם לילדים 
עם מוגבלות, ולפיה הם זכאים ליהנות באופן מלא, כמו ילדים אחרים, מכל זכויות האדם וחירויות היסוד. תפיסה זו מקדמת את 
זכותם של ילדים עם מוגבלות להשתתפות חברתית ולהשתלבות בחברה בתחומי חיים שונים, ובה בעת היא מדגישה את מחויבות 

המערכות העוסקות בחינוך ובטיפול להשקיע מאמצים בפיתוח כלים ומיומנויות שיאפשרו את הכלתם בחברה.

האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד )Convention on the Rights of the Child, 1989(, שאושרה בישראל בשנת 1991, מבטאת 
הסכמה רחבה בדבר זכויותיהם ומעמדם של ילדים ומתבססת על עקרונות מרכזיים – עקרון השוויון, עקרון טובת הילד, עקרון 
ההשתתפות ועקרון החיים, ההישרדות וההתפתחות. על ההורים מוטלת האחריות הראשונית להבטחת התפתחותם של ילדים 
ולהגנה עליהם, ואילו על המדינה מוטלת החובה לסייע להורים במשימה זו במרב האמצעים העומדים לרשותה. באמנה יש גם 
התייחסות לזכותם של ילדים עם מוגבלות ליהנות מחיים מלאים והוגנים בתנאים המקדמים עצמאות והשתתפות פעילה בחברה, 

וכן לחובה ולצורך שבאיסוף מידע על מצבם.

בסוף שנת 2019 חיו בישראל כ-3,011,000 ילדים )מלידה ועד גיל 18(, ואלו היוו 33% מן האוכלוסייה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
[למ”ס], 2020(. לפי הערכת נתונים שעשה מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל )ברלב ואח’, 2020ב(, בשנת 2019 חיו בישראל כ-269,900 
ילדים עד גיל 18 עם מוגבלות, והם היוו 17% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל וכ-9% מקבוצת גילם1. הערכה זו התבססה 

על מחקר שהליך איסוף הנתונים שלו בוצע בשנת 1995 וסביר להניח כי אינה תואמת את הנתונים הנוכחיים. 

לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ישנם צרכים רבים, ועקב כך הם זכאים לשירותים מגוונים. משרד הרווחה והביטחון החברתי 
)להלן: משרד הרווחה(, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות ומשרד החינוך הם הגופים המרכזיים המעניקים זכאויות ותמיכות 
לילדים עם מוגבלות. הזכאות לקבלת השירותים נקבעת על פי החוק ובהתאם לרמת התפקוד, סוג המגבלה והשירות המבוקש 
)מוניקנדם-גבעון, 2019(. לשם תכנון ופיתוח שירותים מותאמים לילדים אלו דרוש מידע על שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, 

על מאפייניהם ועל צורכיהם. 

כיום אין מאגר מידע המאגד נתונים על מספר הילדים עם מוגבלות בישראל, על התפלגותם לפי סוג המוגבלות ועל רמת התפקוד, 
וכן נתונים על צריכת שירותים על ידם ועל ידי בני משפחותיהם. מחסור זה נובע מכמה סיבות: ראשית, השירותים ניתנים על ידי 
גופים ממשלתיים שונים ואין גורם מתכלל שמרכז את המידע מכל הגופים השונים לכדי מאגר מידע אחד. שנית, הגדרת המושג 

1  האומדן חושב על סמך נאון ואח’ )1998(. באומדן זה נכללו ילדים עם לפחות אחד מסוגי המוגבלות האלה: ניידות ומוטוריקה; תקשורת, כולל 

דיבור, שמיעה וראייה; לקויות למידה; בעיות התנהגות; מוגבלות נפשית; מוגבלות שכלית התפתחותית; מי שמתקשה בלפחות אחד מן התחומים 
האלה: רחצה, לבישה, אכילה, שליטה על הסוגרים ו/או שימוש בשירותים. 
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‘מוגבלות’ בגופים ובמשרדי הממשלה המעניקים שירותים או זכויות לאנשים וילדים עם מוגבלות אינה אחידה. בהיעדר הגדרה 
מקובלת, יש קושי לרכז את כל המידע למערכת נתונים אחידה וכוללנית. נוסף על כך, הרישום וההכרה במוגבלות מתייחסים 
לאוכלוסיות שונות בכל משרד או גוף ממשלתי. לדוגמה, במינהל מוגבלויות שבמשרד הרווחה רשומים רק אנשים וילדים עם 
מוגבלות שזכאים לשירותי רווחה, ולא כל האנשים עם מוגבלות. דוגמה נוספת, במוסד לביטוח לאומי רשומים רק הילדים שזכאים 
לקצבאות מסוימות )כמו: קצבת ילד נכה או קצבת ניידות(, ולא כל הילדים שיש להם צרכים מיוחדים או מוגבלות. הרישום הרחב 
והכוללני ביותר נעשה במשרד החינוך, אך גם הוא חסר מפני שנכללים בו רק ילדים בני שלוש ויותר. גם בסקר החברתי של 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר אוסף בין היתר נתונים על מוגבלות, נכללת רק האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 20. סיבות 

אלו מקשות על הערכת שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל ומיפוי המענים הקיימים עבורם.

יתר על כן, לא כל הילדים עם מוגבלות מאותרים ומוכרים על ידי המדינה. תופעה של תת-איתור עשויה לנבוע מגורמים שונים, 
ובהם תפיסה שלילית של המוגבלות, מודעות נמוכה לחשיבות האיתור והטיפול וחשש מסטיגמות והשפעות בעתיד. גורמים אלו 
באים לידי ביטוי בעיקר בקרב קבוצות אוכלוסייה מסוימות בישראל, כמו ערבים וחרדים. יחסה של האוכלוסייה הערבית למוגבלות 
הוא מורכב. מחד גיסא, על פי הגישה הדתית, מוגבלות היא גורל משמיים וביטוי לרצון האל ולכן יש לקבלה באמונה ובהשלמה. 
מאידך גיסא, הגישה המסורתית של אוכלוסייה זו כלפי מוגבלות היא שלילית. בקרב חלק ניכר מן האוכלוסייה הערבית ילדים 
עם מוגבלות נתפסים חריגים ומוצמדות להם סטיגמות. פעמים רבות סטיגמות אלו פוגעות גם בבני משפחתם, לדוגמה מתייגות 
 את האימהות כמי שילדו ילד עם מוגבלות ופוגעות באפשרויות החיתון של בנות המשפחה )אלקרינאוי וסלונים נבו, 2009(. 
ייתכן שמיעוט שירותי אבחון ואנשי מקצוע דוברי ערבית, בפרט בהתיישבות הכפרית והפריפריאלית, מעכב את האבחנה ומשפיע 

על היקף המאותרים. 

בדומה, גם בקרב חרדים היחס כלפי אדם עם מוגבלות אינו חד-משמעי. אף על פי שהסיוע לחלש והאחריות הקהילתית כלפיו הם 
חלק בלתי נפרד מן האתוס הדתי שעל פיו פועלת חברה זו )גרשוני, 2018א(, המוגבלות עדיין נתפסת לעיתים כ’כתם’ ונשמרת בסוד. 
בקרב הקהילה החרדית יש פערים בנכונות לקבל את השונה, ועדיין נלווית למוגבלות תדמית שלילית לעומת התדמית בחברה 
הכללית בישראל. המוגבלות עלולה להשפיע לרעה על שידוכי אחים שבמשפחתם ילד עם מוגבלות. יש הטוענים כי גם בשנים 
האחרונות עדיין אפשר לזהות ניסיון לשמור בסוד את קיום המוגבלות כדי שלא לפגוע בשמה הטוב של המשפחה )גרשוני, 2018ב(. 

קיומן של תפיסות אלו, לצד פחד מתיוג חברתי ומהשפעותיו, גוררות הסתרה של המוגבלות מן הקהילה ומאנשי המקצוע ומובילות 
לתת-איתור של אוכלוסיית הילדים עם מוגבלות בישראל. נוסף על כך, ייתכן שמחסור במענים תואמי תרבות מובילים אף הם 
לתת-איתור בקבוצות אוכלוסייה מסוימות, שכן המוטיבציה להגדרת המוגבלות ולאבחון שלה קשורה להשפעות המהלך להכרה 
רשמית. הורים ואנשי מקצוע יכולים לחשוב שאין ערך לביצוע אבחון אם ממילא אי אפשר יהיה לספק לילד שירותים וטיפולים. 

אפשרות נוספת היא שקבוצות סגורות ושמרניות מסוגלות להכיל מוגבלויות שאינן נראות ונמנעות מאבחונים.

פי  על  חד-משמעית.  אינה  ‘מוגבלות’  המונח  תחת  שההכללתן  אבחנות  הן  וריכוז  קשב  והפרעת  למידה   לקות 
ה- DSM 5( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( יש הבדל בין אבחנה של לקות למידה ובין השפעתה 
על תפקוד הילד. ה-DSM 5 מדגיש כי לקות למידה לא בהכרח תיצור הפרעה ללמידה ולתפקודו של הילד, ומשכך, על פי 
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הנחיות משרד החינוך, אין הכרח לזכות כל תלמיד עם לקות למידה להתאמות, אלא רק את מי שהלקות מפריעה לו לתפקוד 
)משרד החינוך, 2020(. רוב התלמידים עם לקויות למידה או הפרעות קשב וריכוז לומדים בבתי ספר רגילים בכיתות רגילות, ללא 
כל זכאות לשירותי חינוך מיוחד. שירותי החינוך המיוחד ניתנים רק לתלמידים עם לקויות למידה מורכבות שנמצאו זכאים לשירותים 
אלו בוועדות, מתוקף חוק חינוך מיוחד התשמ”ח-1988 )אתר משרד החינוך, 2021א(. כמו כן על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי, 
רק ילדים עם הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות ברמה חמורה )ADHD( עשוים להיות זכאים לקצבת ילד נכה )אתר כל זכות, 
2021ב(. גישות אלו, המתייחסות ללקות למידה ולהפרעת קשב וריכוז כאל מוגבלות רק כאשר מדובר במצבים קשים המשפיעים 
על תפקודו של הילד, אומצו גם במסגרת המחקר הנוכחי. חשוב לציין כי אבחון של לקויות למידה בגיל בית הספר, גם אם אינו 
מזכה בשירותי חינוך מיוחד, מאפשר לתלמידים לבצע בחינות מותאמות. ייתכן כי מסגרות חינוך המקיימות מתכונת בחינות שאינה 

כוללת התייחסות מיוחדת לתלמידים מאובחנים, דוגמת החינוך החרדי, מפחיתות את המוטיבציה לאבחן לקויות למידה קלות.

יש שונות בשיעור הילדים עם מוגבלות בעולם. על פי סקר שנערך בארצות הברית, שיעור הילדים עם מוגבלות בשנת 2019 עמד על 
American Community Survey [ACS], 2019( 4.3%(. יש לציין כי שיעור זה אינו כולל מוגבלויות מסוימות, ובהן מוגבלות נפשית, 
מחלה כרונית ואוטיזם. מאחר שאיסוף המידע על ילדים עם מוגבלות בעולם לוקה בחסר וכמעט אין בנמצא נתונים עדכניים, קשה 
לקבל אומדן מדויק. נוסף על כך, אין בעולם כלי מוסכם לאיתור מוגבלות. ההבדלים בהגדרת המוגבלות במדינות השונות ובמגוון 
הגופים העוסקים בתחום והקריטריונים השונים בכל אחת מן המדינות מקשים על ביצוע השוואה מהימנה. לדוגמה, שכיחות 
הפרעת קשב וריכוז )ADHD( מוערכת בטווח של 8%-12% מכלל הילדים, שכן הדיווחים על שכיחות הפרעת קשב בעולם משתנים 
בהתאם לכלי המשמש לאבחונה )ברלב ואח’, 2020ג(. עם זאת, בשנים האחרונות נעשה ניסיון לתת מענה לפער בנתונים על ילדים 
עם מוגבלות. דוח שפרסם ארגון UNICEF – United Nations International Children‘s Emergency Fund תיאר מאגר מידע 
רחב ומעודכן על ילדים עם מוגבלות, המתבסס על נתונים שנלקחו מיותר מ-1,000 מקורות ומציג הערכות גלובליות על שיעור 
הילדים עם מוגבלות ביותר מ-100 מדינות. ההערכות נעשו באמצעות כלי שפיתחו UNICEF וה-Washington Group המתייחס 
.)UNICEF, 2021( )לקשיים במגוון תפקודים. מן הדוח עלה כי לאחד מכל 10 ילדים בעולם יש מוגבלות )סך הכול כ-240 מיליון ילדים

למיטב ידיעתנו, בישראל נערך עד היום רק מחקר מקיף אחד שאמד את שיעורם של ילדים עם מוגבלות ובחן את טיב השירותים 
הניתנים להם )נאון ואח’, 1998(. לפי מחקר זה, שנערך במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, שיעור 
הילדים עם מוגבלות בישראל עמד בשנת 1998 על כ-8.7%. אפשר לשער כי המקור להבדלים בשיעורי הילדים עם מוגבלות ברחבי 
העולם נעוץ במאפייני המחקר, בסוגי המוגבלות שנבחנו, במיקוד בחתכי גיל שונים, בשיטות מחקר, בהגדרות תפעולויות שונות 

ובהבדלים בתרבות ובתנאי החיים. 

המחקר של נאון ואח’ )1998( הצביע על הבדלים בשכיחות המוגבלות הכללית בישראל ובשכיחותן של מוגבלויות ספציפיות בין 
האוכלוסיה היהודית לערבית. מן המחקר עלה כי שיעור הילדים עם מוגבלות באוכלוסיה היהודית גבוה משיעורם באוכלוסיה 
הערבית )8.8% לעומת 8.2%(. מחקרים נוספים מצביעים על הבדלים בשיעורי המוגבלות בין בנים לבנות ובקבוצות גיל שונות. כך 
לדוגמה, במחקרם של נאון ואח’ )2000( נמצא כי שיעור המוגבלות בקרב בנים גבוה כמעט פי שניים משיעורה בקרב בנות )9.8% 
לעומת 5.4%, בהתאמה(. כמו כן נמצא כי יש הבדלים ניכרים בשיעורי ילדים עם מוגבלות בקבוצות גיל שונות. לדוגמה, שיעורם 

של ילדים מלידה ועד גיל 5 עם מוגבלות )5.2%( נמוך משיעורם בקרב ילדים בני 11-6 )10.7%(. 
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כאמור, המחקרים האחרונים שבוצעו במטרה לספק תמונת מצב בנוגע לשיעורם של ילדים עם מוגבלות בישראל ולמאפייניהם 
נעשו לפני יותר מ-20 שנים. מאז חלו שינויים רבים בתחום זה; השתנו ההגדרות וכלי המדידה לאבחון מוגבלויות, השתנתה 
ההגדרה של מצבים רפואיים מסוימים, וחל גידול בשיעור הילדים עם מוגבלות בכלל ועם מוגבלויות מסוימות בפרט. לדוגמה, 
מספר האנשים עם אוטיזם שהיו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה עלה ביותר מפי שלושה בין השנים 
2009 ל-2018 )רימון-גרינשפן ואח’, 2021(. גם במערכת החינוך נצפתה עלייה ניכרת בשיעור תלמידי החינוך המיוחד, מ-6% בשנת 

2007 ל-11% בשנת 2017, מקרב כלל התלמידים במערכת החינוך )ברלב ואח’, 2019(. 

היחידות העוסקות בילדים עם מוגבלות במשרדי הממשלה השונים זיהו כי יש צורך בסקר עדכני שישמש בסיס לתכנון ולביצוע 
של מגוון פעילויות עבור אוכלוסייה זו. בעקבות זאת החליט מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרדי החינוך, האוצר, הרווחה, 
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 עם מוגבלות בישראל; יסייעו לגופים רבים, למטרות ידע, מחקר, הקצאת 

משאבים, פיתוח וטיוב שירותים; ויהוו בסיס לגיבוש מדיניות ולקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים.  

2. 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.
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3. השיטה

3.1 אוכלוסייה
ילדים מלידה ועד גיל 18, מקבלי קצבת ילדים מן המוסד לביטוח לאומי. נכון לסוף 2019 היו רשומים במוסד לביטוח לאומי 2,992,206 

ילדים, ואלו היוו את מסגרת הדגימה.

3.2 מדגם
על בסיס רשומות המוסד לביטוח לאומי הופק מדגם ארצי מייצג של 17,000 ילדים שעבורם משולמת קצבת ילדים. המדגם כלל 
ילדים מגיל לידה ועד גיל 17.5, משום שצוות המחקר העריך כי עבודת איסוף הנתונים תימשך כחצי שנה והיה מעוניין שבסיומה 
של תקופה זו גיל הילדים לא יעלה על 18 שנים. בפועל, בשל אילוצים שיפורטו בהמשך, עבודת איסוף הנתונים התארכה זמן 
רב יותר, כך שבמדגם נכללו ילדים מגיל שנה ועד גיל 18.5. הדגימה בוצעה על פי שכבות גיל, מין ולאום של הילד2. בתום איסוף 
הנתונים נעשתה התאמה של משתתפי המחקר לנתוני האוכלוסייה באמצעות משקלות דגימה )design weights( שחושבו על 
בסיס המידע שהתקבל מן המוסד לביטוח לאומי. קובץ המדגם אפיין את אוכלוסיית היעד מבחינה דמוגרפית וכלל משתנים על 

אודות הילד )כגון שם, מין ושנת לידה( ומשתנים המאפיינים את הוריו )כגון שם, שנת לידה, מקום מגורים ופרטי התקשרות(. 

מאפיינים שנבחנו לצורך בדיקת ייצוגיות המדגם
בפרק זה נתאר את המאפיינים הדמוגרפיים של 6,821 הילדים שנכללו במדגם ואשר הוריהם השיבו על השאלון. במקומות 
הרלוונטיים תוצג השוואה למאפייני אוכלוסיית המחקר מתוך נתוני המוסד לביטוח לאומי. השוואה זו מטרתה לבחון את ייצוגיות 
המדגם ואת יכולת ההסקה ממנו על כלל אוכלוסיית הילדים )מקבלי קצבת ילדים(, ועל בסיסה הוחלט, בהתייחס למאפיינים 

השונים, אם יש צורך בהתאמה לנתוני האוכלוסייה הכללית תוך שימוש במקדמי ניפוח.

במדגם נכללו 6,821 ילדים בגילי 18-1 אשר נדגמו מתוך מסגרת דגימה הכוללת 2,992,291 ילדים. בלוח 1 מוצגות התפלגויות של 
מאפיינים מרכזיים שנבחנו לצורך בדיקת ייצוגיות המדגם )קבוצת גיל, מין, דת, רמת דתיות(, וכן ההתפלגויות המקבילות באוכלוסיית 

הילדים הכללית כאשר מידע זה היה זמין. 

2  כל התייחסות במסמך זה לילד / ילדים מכוונת גם לילדה / ילדות.
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לוח 1: מאפיינים מרכזיים שנבחנו, במדגם ובאוכלוסיית המחקר )באחוזים(

מדגם 
)n=6,821(

אוכלוסיית המחקר 
)N=2,992,291(

קבוצת גיל^
3-112.012.4

6-320.718.3
12-635.534.1

18-1231.835.1
מין
51.051.3זכר

49.048.7נקבה
דת

75.7יהודי
20.6מוסלמי

1.7נוצרי
1.5דרוזי
0.5אחר

רמת דתיות
 יהודים 

)n=4,932(
לא יהודים 
)n=1,386(

 

26.27.3דתי מאוד )אצל יהודים: חרדי(

16.527.5דתי

21.042.9לא כל כך דתי )מסורתי(

36.322.3לא דתי )אצל יהודים: חילוני(

^ קבוצות הגיל אינן כוללות את הטווח העליון. לדוגמה, קבוצת הגיל הראשונה כוללת ילדים עד גיל 3 )לא כולל(, ולעומת זאת קבוצת הגיל השנייה 
כוללת ילדים מגיל 3. 

הערה: התפלגות הגיל והמין באוכלוסיית המחקר התקבלה מנתוני המוסד לביטוח לאומי לשנת 2019

גיל הילד. אפשר לראות כי יש הבדלים בין התפלגות הגיל במדגם ובין ההתפלגות באוכלוסיית הילדים הכללית, בעיקר בגילים 
הבוגרים. אי לכך, נעשתה התאמה לפי גיל לנתוני האוכלוסייה הכללית תוך שימוש במשקלות דגימה, והניתוחים השונים בוצעו 

לאחר שקלול. השקלול בוצע לכל שנתון )ראו נספח א’(.
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מין הילד. המדגם כלל 51% בנים ו-49% בנות. התפלגות המינים במדגם דומה מאוד להתפלגות באוכלוסיית הילדים הכללית ולכן 
במאפיין זה לא היה צורך בשקלול.

דת. 75.7% מן הילדים במדגם יהודים ו-23.8% ערבים )מהם 20.6% מוסלמים, 1.7% נוצרים ו-1.5% דרוזים(. לפי נתונים שהועברו מן 
המוסד לביטוח לאומי לשנת 2019, שיעור הילדים הערבים באוכלוסיית המחקר היה 24.3%. אם כך, השיעורים במדגם ובאוכלוסייה 

הכללית דומים בהתייחס למאפיין הדת ולכן לא היה צורך בשקלול גם במקרה זה.

רמת דתיות. רמת הדתיות נבחנה בנפרד בקרב יהודים ובקרב ערבים. כפי שעולה מן הנתונים, 26.2% מקרב היהודים במדגם ענו 
כי הם דתיים מאוד / חרדים, ומספר זה מהווה 18.9% מכלל האוכלוסייה. רמת הדתיות דתי מאוד / חרדי הושוותה לאחוז החרדים 
באוכלוסיית המחקר. האומדן שהתקבל מן המוסד לביטוח לאומי לשנת 2019 עמד על 17.2% ילדים חרדים מקרב כלל אוכלוסיית 
הילדים. גם במקרה זה השיעורים מסך המשיבים היו דומים לאחוזים באוכלוסייה הכללית )18.9% לעומת 17.2% בהתאמה(, ולכן 

לא היה צורך בשקלול.

בקרב משיבים יהודים נמצא שיעור גבוה יותר של דתיים מאוד / חרדים לעומת משיבים שאינם יהודים )26.2% לעומת 7.3%, 
בהתאמה(, ואילו בקרב משיבים שאינם יהודים נמצא שיעור גבוה יותר של מסורתיים מבקרב משיבים יהודים )42.9% לעומת 

21%, בהתאמה(.

לסיכום, בחינת המאפיינים המרכזיים לצורך בדיקת ייצוגיות המדגם העלתה כי יש צורך לשקלל את משתנה הגיל בלבד. הנתונים 
שיובאו בהמשך הדוח יוצגו לאחר השקלול.

3.3 מערך המחקר
מערך המחקר כלל שלושה שלבים עיקריים:

איסוף נתונים איכותניים באמצעות ראיונות עומק. א. 

איסוף נתונים כמותיים באמצעות סקר טלפוני שהתבסס על שאלון מובנה.ב. 

ניתוח נתונים מנהליים מכמה גופים ממשלתיים: מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך והמוסד ג. 
לביטוח לאומי. 

את תהליך המחקר ובניית השאלון ליוותה ועדת היגוי. עם חבריה נמנו נציגים של משרדי ממשלה, עמותות, ג’וינט-אשלים, אנשי 
אקדמיה, אנשי מקצוע בעלי ידע רחב בתחום של ילדים עם מוגבלות ומתן שירותים לאוכלוסייה זו והורים לילדים עם מוגבלות. 
ועדה זו התכנסה סביב נקודות ציון מרכזיות במחקר, לשם שיתוף בסוגיות מרכזיות שעלו במהלכו וקבלת משוב על תהליכי 

העבודה ועל כלי המחקר.
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3.4 כלי המחקר
ראיונות עומק עם אנשי מקצוע, עם הורים לילדים עם מוגבלות ועם בני נוער עם מוגבלות. ביצוע ראיונות העומק היה שלב א. 

מקדים למחקר, ומטרתו הייתה לשמש בסיס לגיבוש שאלון מהימן אשר יבחן את נושא צריכת השירותים בקרב ילדים עם 
מוגבלות ובני משפחותיהם ונושאים נוספים הקשורים להתמודדות עם המוגבלות. בוצעו 46 ראיונות עומק חצי מובנים: 18 
ראיונות עם אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבריאות והרווחה ועם נציגי עמותות; 19 ראיונות עם הורים לילדים עם מוגבלויות 
שונות )מלידה ועד גיל 18(; ו-9 ראיונות עם בני נוער וצעירים בני 21-15 עם מוגבלויות שונות. גיוס המשתתפים לראיונות 
המקדימים נעשה בפנייה אישית של צוות המחקר על בסיס היכרות קודמת או בפנייה דרך מכרים ואנשי מקצוע. המרואיינים 

נתנו את הסכמתם להתראיין, ובמקרה של בני נוער עם מוגבלות – התקבלה הסכמה הן שלהם עצמם הן של ההורה.

סקר שהתבסס על שאלון מובנה לאיתור ילדים עם מוגבלות. לצורך המחקר פותח שאלון Brookdale Child Disability ב. 
Screening Questionnaire )ברלב ואח’, 2020א( ועליו השיבו ההורים על אודות ילדיהם שעלו במדגם. זהו שאלון סינון ומטרתו 
הייתה לאתר ילדים עם מוגבלות מקרב מדגם כלל הילדים באוכלוסייה שהתקבל מן המוסד לביטוח לאומי, וכן לאמוד את 
שיעורי המוגבלויות השונות בקרב אוכלוסיית הילדים הכללית בישראל. השאלות התייחסו למצב הבריאות של הילד ולמגוון 
מוגבלויות, ובאמצעותן נקבע אם לילד יש או אין מוגבלות )ראו נספח ב’(. שאלון זה הוא כלי ייחודי, חדשני ומקיף ועם זאת 

הוא קל להבנה ונוח לשימוש.

פיתוח השאלון לווה בבחינה מעמיקה של הגדרות לאיתור ילדים עם מוגבלות וכלל סקירה בין-לאומית נרחבת של כלים מרכזיים 
המשמשים להגדרה ולמדידה של מוגבלות בקרב ילדים. במסגרת הסקירה מופו סוגי המוגבלות ונבדקו נוסחי השאלות בכל 
כלי. כמו כן נבחנו העקרונות שהנחו את מחברי הכלי, יתרונותיו וחסרונותיו. השאלון פותח בליווי ועדת היגוי ובהתייעצות עם 
מומחים והורים לילדים עם מוגבלות. חברי ועדת ההיגוי נתנו משוב בנוגע לסוג השאלות שיכלול השאלון ולתחומי המוגבלות 
שיופיעו בו וכן הצעות לניסוחי השאלות. לבסוף נעשו התאמות שפה וניסוח כך שהשאלון יותאם לתרבות הישראלית בכלל, 
ולאוכלוסייה הנחקרת בפרט. נוסף על כך נערך שלב פרה-טסט ובמסגרתו נבחנו השאלות בשאלון באמצעות שיחה עם אימהות 

לילדים עם מוגבלות. שלב זה נועד לדייק את השאלון, לאתר נושאים בעייתיים ולחדד ניסוחים. 

השאלון התייחס למגוון סוגי מוגבלויות ובעיות בריאות, במטרה להיות ממצה ככל האפשר ולאתר את כלל הילדים עם מוגבלות. 
נוסף על כך הופיעו בו שתי שאלות כלליות – שאלת פתיחה המתייחסת למוגבלות או בעיה בריאותית כלשהי ללא הכוונה 
ספציפית, וכן שאלת סיום המתייחסת למוגבלות שלא הוזכרה בשאלות הקודמות. מטרת השאלה האחרונה הייתה לתקף 
את השאלון ולוודא שהוא אכן ממצה ומכסה את מרבית המקרים. 27 הורים ענו בחיוב לשאלה זו, 22 מהם ציינו שהמוגבלות 
מקשה מאוד או די מקשה על הילד לעשות פעילויות יום-יומיות שרוב בני גילו עושים. על פי פירוט במלל חופשי נראה כי חלק 
מן המקרים שההורים העלו היוו חזרה על מוגבלויות שהם נשאלו עליהן וחלקם העלו קשיים נוספים )למשל: הפרעות אכילה, 
קושי בוויסות חושי(. ארבעה מבין המשיבים על שאלת הסיום לא ציינו מוגבלות נוספת בשאלות הקודמות, ולאחר בחינה של 
המקרים הללו הוחלט להסירם מסך הילדים עם מוגבלות. מספרים אלו מעידים על כך שהשאלון אכן היה ממצה וכי המקרים 

שבהם הורים חשו צורך לדווח על מוגבלות אחרת נוסף על מוגבלויות שעלו בשאלות האחרות, היו מעטים.
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נוסף על כך, המשיבים נשאלו שאלות כלליות ודמוגרפיות שכללו התייחסות לנושאים האלה: הקרבה המשפחתית לילד, עם 
מי הילד גר, מאפייני המשפחה, הקשר של הילד עם ההורה השני )אם ההורים גרושים או פרודים(, המטפל העיקרי של הילד, 
גורמים שעוזרים בטיפול בילדים ובשמירה עליהם, השפה העיקרית שבה מדברים בבית, קופת החולים שבה הילד חבר, 
ביטוחי בריאות, אחים/אחיות של הילד, ארץ לידה של ההורה המשיב, שנת עלייה, מקום מגורים, מצב משפחתי, מוגבלות של 

ההורה, דת ורמת דתיות, רמת השכלה.   

מערך המחקר המקורי כלל רכיב נוסף שבו היו אמורים להשתתף רק מי שאותרו כהורים לילדים עם מוגבלות. מטרת רכיב זה 
הייתה ללמוד על צריכת השירותים של ילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, על שירותים חסרים ועל חסמים לצריכת שירותים. 
רכיב זה עסק במגוון תחומים הקשורים להתמודדות עם מוגבלותו או מצב בריאותו של הילד, כמו למשל: עומס הטיפול וחוסן 
משפחתי, עומס כלכלי, מיצוי זכויות ותיאום טיפול. לאחר פרוץ מגפת הקורונה הוחלט לבצע שינוי במחקר ולבחון את השפעת 
משבר הקורונה על הילדים והוריהם, כחלופה לשימוש ברכיב שעסק בצריכת השירותים. ממצאי המחקר על השפעת משבר 

הקורונה על ילדים עם מוגבלות מופיעים בדוח נפרד )ברלב ואח’, 2021(.

השאלון מוחשב על גבי תוכנת נמל”ה ונבחנו תרחישים שונים באמצעות בדיקות לוגיות, כדי לוודא את תקינותו. הריאיון עצמו 
כלל יצירת קשר טלפוני עם הורים לילדים מן המדגם שהתקבל מן המוסד לביטוח לאומי, הצגה עצמית של המראיין, הסבר 
קצר על המחקר, קבלת הסכמה מדעת בעל פה להשתתפות במחקר, ולאחריה – ביצוע הריאיון. הראיונות נוהלו בעברית 
ובערבית, והם התקיימו בין פברואר 2020 לדצמבר 2020. כל הראיונות נעשו בידי מראיינים שעברו הדרכה מיוחדת לצורכי 

המחקר. את המראיינים ליוו באופן צמוד רכזת יחידת איסוף נתונים של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל וצוות המחקר. 

איסוף הנתונים החל בשלב פיילוט שכלל יצירת קשר עם 53 הורים, מהם 6 אותרו כהורים לילדים עם מוגבלות והם השיבו 
על השאלון. ראיונות אלו הוקלטו, וצוות המחקר עקב אחר רצף השאלון הממוחשב ווידא את תקינותו. כמו כן נבחנו תגובות 
ההורים לחלקי השאלון השונים ואותרו שאלות או נושאים הדורשים בחינה מחודשת. בעקבות שלב הפיילוט הוחלט לבצע 

כמה תיקונים, ובהם הוספת אפשרויות תשובה והסרת שאלות.

ניתוח נתונים מנהליים על שירותים וכלי סיוע, ממגוון גורמים. צוות המחקר הגיש בקשות לגורמים ממשלתיים שמעניקים ג. 
שירותים לילדים עם מוגבלות )משרד הרווחה, משרד החינוך והמוסד לביטוח לאומי( לקבלת נתונים על בסיס חוק חופש 
המידע. הנתונים המבוקשים היו על שירותים שילדים עם מוגבלות מקבלים, מסגרות החינוך )כולל מעונות יום שיקומיים( שבהן 
הם לומדים, מקבלי קצבאות על רקע נכות ועוד. הנתונים התקבלו בחודשים יולי-נובמבר 2020 עבור האוכלוסייה היהודית 
ועבור האוכלוסייה הערבית, והם מעודכנים לאותה שנה3. במקומות הרלוונטיים נעשתה השוואה בין הנתונים המנהליים ובין 
נתוני הסקר, כדי לעמוד על הדמיון ועל הפערים בין שני סוגי הנתונים הללו. בירור מול משרד הבריאות העלה כי אין בנמצא 
מידע המאפשר להבחין בין צריכת שירותים על ידי ילדים עם מוגבלות ובין צריכת שירותים על ידי ילדים ללא מוגבלות, ולכן 

3  הנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך וממשרד הרווחה מעודכנים ליולי 2020, ואילו הנתונים שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי מעודכנים 

לאוקטובר 2020.

https://brookdale.jdc.org.il/publication/covid-effect-on-children-with-disabilities/
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לא הוגשה בקשה לקבלת מידע ממשרד זה. כמו כן נעשה ניסיון להשיג נתונים נוספים מן המוסד לביטוח לאומי על אודות 
המשיבים לסקר )כגון תעסוקה של ההורים, הכנסות משק בית וקצבאות(, במטרה להצליבם עם הנתונים שנאספו בשאלון 
ולהעשיר את הממצאים. על אף שהבקשה אושרה ונציגי המוסד לביטוח לאומי הכינו קובץ ייעודי למחקר, לא התקבל אישור 

לעבודה בחדר המחקר של המוסד לביטוח לאומי ולכן לא התאפשר ניתוח הקובץ.

3.5 איסוף הנתונים
כאמור, בסוף שנת 2018 החל צוות המחקר במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בביצוע מחקר ארצי רחב היקף על ילדים עם מוגבלות 
בישראל. בשנים 2019-2018 בוצעו ראיונות העומק עם אנשי המקצוע, ההורים ובני הנוער עם מוגבלות ונעשתה סקירה של ספרות 
מקצועית וכלי מחקר בעולם. על בסיס אלו נבנו כלי המחקר: שאלון לאיתור ילדים עם מוגבלות שיאפשר לאפיין ילדים אלו בישראל 
ורכיב נוסף לבחינת צריכת השירותים, צרכים וחסמים בצריכת שירותים. בפברואר 2020, בתום שלב הפיילוט, החל איסוף הנתונים 
בקרב המדגם שכלל 17,000 הורים. ב-15 במארס 2020, לאחר שרואיינו 737 הורים על ילדיהם, הופסק איסוף הנתונים בשל פרוץ 
מגפת הקורונה. במאי 2020 החליטה ועדת ההיגוי לבצע שינוי ולבחון את השפעת משבר הקורונה על הילדים והוריהם כחלופה 
להעברת השאלון על צריכת שירותים )שכן משבר הקורונה הוביל לשינויים מהותיים של השירותים הניתנים לילדים עם מוגבלות(. 

השאלון עודכן, הותאם למגבלות ולבעיות הייחודיות לתקופת משבר הקורונה ואושר על ידי חברי ועדת ההיגוי. לצורך הבטחת 
איסוף הנתונים מאלפי המרואיינים גויסה חברה נוספת העומדת בדרישות התו הסגול. איסוף הנתונים בשלב זה החל בתחילת 
ספטמבר )בתום החופש הגדול( והופסק כעבור שבועיים, ב-18.9.2020, עם תחילת הסגר השני. איסוף הנתונים חודש ב-1.11.2020. 
שיעור ההיענות של ההורים לסקר היה נמוך מן המצופה ועמד על כ-40%, ייתכן בשל העומס החריג שהוטל עליהם בתקופת 
משבר הקורונה. 22.3% סירבו להתראיין והשאר לא התראיינו מסיבות אחרות, כמו בעיות באיתור וקשיי שפה. נוסף על כך, הסתמן 
קושי בהעברת השאלון המלא בשל אורכו – עד למחצית נובמבר רואיינו 1,349 הורים, ומהם רק 45 השיבו לשאלון המלא. עקב 
כך הוחלט לצמצם את שאלות המחקר. סך הכול רואיינו במסגרת המחקר 6,821 הורים באמצעות שני צוותי איסוף נתונים )מכון 

מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל וחברה חיצונית(. באמצעותם אותרו 738 ילדים עם מוגבלות.

אופן ההתקשרות: המראיין הונחה להתקשר תחילה לאם. אם לא היה מענה לאחר חמישה ניסיונות התקשרות, ההנחיה הייתה 
להתקשר לאב )מכאן ואילך, ניסיונות ההתקשרות להורים נעשו במקביל(. במקרים שבהם האם ענתה לשיחת הטלפון אך סירבה 
להשתתף במחקר, אפשר היה להתקשר לאב רק לאחר מתן אישורה לכך. במקרים שבהם הורה התחיל לענות על השאלון 
והחליט להפסיק באמצע ההליך, המראיין הונחה ליצור קשר עם ההורה השני להמשך מענה, בתנאי שהראשון אישר זאת. מבין 

המשיבים, 73% היו אימהות של הילד הנדגם ו-27% היו אבות.

3.6 אתיקה 
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. בהקדמה לשאלונים הובא הסבר על המחקר ובקשה 
להסכמה להשתתפות בו, על פי דרישות ועדת האתיקה. להורים נאמר כי הם יכולים להפסיק את המענה על השאלון בכל עת, 
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והם הועברו לשלב מילוי השאלון רק לאחר שהביעו הסכמה להשתתפות במחקר. להורים הובטחה שמירה על סודיות פרטיהם 
המזהים והוסבר להם כי הנתונים יעובדו ברמת כלל המשיבים ללא אפשרות זיהוי.

לשם שמירה מרבית על חיסיון המידע, המדגם הכיל פרטי התקשרות הכרחיים, אך לא כלל מידע רגיש הקשור להימצאות מוגבלות 
כלשהי או להכנסות המשפחה. קובץ הדגימה הועבר מן המוסד לביטוח לאומי לצוות המחקר באופן מוצפן באמצעות כספת 
וירטואלית ונשמר בתיקייה הנגישה רק למספר מצומצם של חוקרים האחראיים למחקר. הנתונים אשר יוצאו לתוכנות חיצוניות כמו 
SPSS, לשם בקרת איכות הנתונים וניתוחם, לא היו מזוהים ומוספרו במספרים סידוריים. בתום המחקר נמחקו הנתונים המזהים 

ממערכות המחשוב של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.

3.7 ניתוח הנתונים
ניתוח המידע שעלה מן הסקר נעשה על ידי תוכנת SPSS גרסה 24, באמצעות שימוש בשיטות ניתוח מקובלות בהתאם לנתונים. 
ממצאי המחקר פולחו לפי מגוון מאפיינים, כגון סוג המוגבלות, מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה. נוסף על כך בוצעו ניתוחי התפלגות, 
ניתוחים השוואתיים )מבחני χ2 לבחינת קשר בין משתנים קטגוריאליים( וניתוחי שונות חד-כיווניים עם ניתוחי המשך במידת הצורך.
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4. ממצאים
השאלה בדבר “מיהו ילד עם מוגבלות” אינה מובנת מאליה. יש אסכולות ומתודות רבות העוסקות בשאלה זו, וכיום אין הגדרה 
אחת מקובלת למושג מוגבלות. זאת בעיקר בשל חוסר ההסכמה החברתית, המקצועית, הפוליטית והמחקרית בתחום. במשך 
השנים פותחו כלים רבים המנסים לאתר מגוון מוגבלויות בקרב ילדים. כאמור, כשלב מקדים למחקר זה גיבש מכון מאיירס-ג’וינט-

 ברוקדייל כלי שמיועד לאתר ילדים עם מוגבלות, ה-Brookdale Child Disability Screening Questionnaire )ברלב ואח’, 2020א( 
)ראו נספח ב’(, ובו נעשה שימוש במחקר הנוכחי. פיתוח הכלי לווה בבחינה מעמיקה של הגדרות לאיתור ילדים עם מוגבלות, 

וכלל סקירה בין-לאומית של כלים מרכזיים המשמשים להגדרה ולמדידה של מוגבלות בקרב ילדים. 

נתח משמעותי מחוסר ההסכמה באשר להגדרת המוגבלות בקרב ילדים מתייחס לגישות שונות בנוגע להגדרה או לאי-הגדרה 
של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות. הסקר הנוכחי כלל שאלות על מגוון סוגי מוגבלויות ובעיות בקרב ילדים, תוך 
התייחסות למידת הקושי שהילד חווה בכל אחת מהן. במסגרת זו ההורים נשאלו גם על לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז 
מאובחנת אצל ילדם, במטרה לקבל תמונה רחבה ככל האפשר על מצב הילד. עם זאת, כדי להתאים את ממצאי המחקר לגישות 
השונות, ניתוח הנתונים נעשה בהתייחס לשלוש קטגוריות: ללא ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז; כולל ילדים עם 
לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה; כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות. מכאן ואילך, 
כל הממצאים בפרק זה המתייחסים לשיעור המוגבלות באופן כללי יוצגו לפי שלוש הקטגוריות הללו. נוסף על כך, וכפי שהוסבר 

לעיל, שיעורי המוגבלויות המוצגים בפרק זה מבוססים על משקלות דגימה כדי לתקן דגימת יתר או חסר של תת-אוכלוסיות. 

4.1 שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל

4.1.1 שיעור הילדים עם מוגבלות
כאמור, שיעור הילדים עם מוגבלות חושב לפי שלוש קטגוריות: ללא ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז )9.5%(; כולל 
ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה )10.9%(; כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל 

הרמות )15.1%( )לוח 2(.

לוח 2: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספר הילדים עם מוגבלות באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, 
בשלוש קטגוריות לחישוב המוגבלות 

אופן חישוב שיעור המוגבלות
אחוז הילדים במדגם

)n=6,821(

 אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים(

)N=2,992,291(
9.5283לא כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

10.9326כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה
15.1451כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות 
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4.1.2 שיעור הילדים לפי סוג מוגבלות4 
על פי דיווח ההורים המוגבלות השכיחה ביותר היא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות – והיא נמצאה בקרב 
כ-281,000 ילדים )9.4%(. מהם כ-127,000 ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה )4.2%(. בשכיחות נמוכה 
יותר דיווחו ההורים על מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי )1.7% מכלל הילדים( ועל קושי בדיבור או בשפה )1.4%(. עוד עלה 
כי ל-1.3% מכלל הילדים יש עיכוב התפתחותי ול-1.3% יש הפרעת התנהגות. כמו כן נמצא כי 1.1% מן הילדים נמצאים על הרצף 
האוטיסטי, ל-1.0% יש מחלה כרונית ול-0.8% יש מוגבלות מוטורית. לבסוף, מוגבלויות בשכיחות נמוכה יחסית הן מוגבלות שכלית 

התפתחותית )0.7%(, מוגבלות ראייה )0.6%( ומוגבלות שמיעה )0.3%( )לוח 3(.

לוח 3: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספר הילדים עם מוגבלות באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, 
לפי סוג מוגבלות 

סוג המוגבלות
אחוז הילדים במדגם 

)n=6,821(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים(

)N=2,992,291(
9.4281לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות

4.2127       מהם: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה
1.751מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי

1.441קושי בדיבור או בשפה
1.340עיכוב התפתחותי^
1.338הפרעת התנהגות

1.132רצף האוטיזם
1.030מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(

0.823מוגבלות מוטורית
0.618      מהם: מוגבלות מוטורית – פלג גוף תחתון

0.617              מוגבלות מוטורית – פלג גוף עליון
0.720מוגבלות שכלית התפתחותית

0.617מוגבלות ראייה
0.310מוגבלות שמיעה

^ השאלה על עיכוב התפתחותי הופנתה להורים לילדים עד גיל 10 בלבד

4  ילד שיש לו יותר ממוגבלות אחת, לפי דיווח ההורים, מופיע בכל מוגבלות הרלוונטית לו.
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4.1.3 גיל הילד שבו ההורים מודעים למוגבלותו
הורים שילדם אותר עם מוגבלות נשאלו מאיזה גיל של הילד הם מודעים למוגבלות או לבעיה הבריאותית שלו5. יש לציין כי השאלה 
אינה מתייחסת לגיל שבו הילד אובחן, אלא לגיל שבו ההורים הבחינו בקיום המוגבלות. לפי לוח 4 אפשר לראות כי באופן כללי 
הגיל הממוצע של הילד שבו ההורים מודעים לקיומה של מוגבלות כלשהי אצלו הוא 4.5 שנים. 48.1% מהם מודעים לכך עד הגיעו 
לגיל 3 ו-72.2% מהם מודעים למוגבלות עד הגיעו לגיל 6. יש מוגבלויות שבהן רוב ההורים מודעים למוגבלות של הילד טרם הגיעו 
לגיל 3, ויותר מ-90% מודעים לכך עד הגיעו לגיל 6. הדבר בולט במיוחד במוגבלות שכלית התפתחותית )גיל ממוצע 1.9 שנים 
ושכיחות מצטברת עד גיל 3 – 80.2%(, בעיכוב התפתחותי )גיל ממוצע 1.9 שנים ושכיחות מצטברת עד גיל 3 – 83.2%( ובקושי 
בדיבור או בשפה )גיל ממוצע 2.2 שנים ושכיחות מצטברת עד גיל 3 – 80.7%(. לעומת זאת, יש מוגבלויות שבהן גיל הילד שבו 
ההורים מודעים למוגבלותו גבוה יותר, למשל בלקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, שבהן גיל הילד הממוצע לגילוי הוא 5.7 שנים 

והשכיחות המצטברת היא 29.7% בלבד עד גיל 3 ו-60.4% עד גיל 6.

לוח 4: הגיל הממוצע של הילד שבו ההורים מודעים למוגבלותו )במספרים( והשכיחות המצטברת עד גיל 3 ועד גיל 6 )באחוזים(

סוג המוגבלות
הגיל הממוצע של הילד שבו 
ההורים מודעים למוגבלותו 

שכיחות מצטברת 
עד גיל 3 

שכיחות מצטברת 
עד גיל 6 

4.548.172.2כל המוגבלויות
5.729.760.4לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

4.448.374.9מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי
2.280.794.6קושי בדיבור או בשפה

1.983.294.5עיכוב התפתחותי
3.459.683.2הפרעת התנהגות

3.068.889.1רצף האוטיזם
3.368.580.1מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(

2.974.185.3מוגבלות מוטורית
1.980.291.2מוגבלות שכלית התפתחותית

3.555.177.1מוגבלות ראייה
2.973.186.3מוגבלות שמיעה

5  השאלה נשאלה באופן כללי בסיום שאלון הסינון, ובמקרה של יותר ממוגבלות אחת ההורים התבקשו להתייחס למוגבלות המוקדמת ביותר. 

לכן, בנתונים המוצגים בלוח 4 אין בהכרח התאמה מלאה בין סוג המוגבלות ובין הגיל שבו ההורים מודעים לה, וייתכן שבמקרים מסוימים ההורים 
התייחסו לגיל שבו היו מודעים למוגבלות אחרת אצל הילד.
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4.1.4 ילדים עם מוגבלות יחידה לעומת ילדים עם ריבוי מוגבלויות
לכשליש מן הילדים עם מוגבלות יש יותר ממוגבלות אחת. ללא הגדרת לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות, נמצא כי 
ל-2.4% מכלל הילדים בישראל )כ-68,000 ילדים( יש יותר ממוגבלות אחת, והם מהווים 38% מכלל הילדים עם מוגבלות6. בהכללה 
של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה בלבד, שיעור הילדים שלהם יותר ממוגבלות אחת עומד על 2.8% )כ-86,000 
ילדים המהווים 34% מכלל הילדים עם מוגבלות(, ובהכללה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות שיעור הילדים 

שלהם יותר ממוגבלות אחת עומד על 3.3% )כ-101,000 שהם 27% מכלל הילדים עם מוגבלות( )לוח 5(.

לוח 5: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, לפי מספר מוגבלויות

לא כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז

כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז ברמה חמורה

כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז בכל הרמות

מספר 
מוגבלויות

אחוז הילדים 
במדגם 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים 

באוכלוסייה 
)באלפים( 

)N=2,992,291(

אחוז הילדים 
במדגם 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים 

באוכלוסייה 
)באלפים( 

)N=2,992,291(

אחוז הילדים 
במדגם 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים 

באוכלוסייה 
)באלפים( 

)N=2,992,291(
13.71115.61699.5284
21.1321.2361.546

31.3361.6501.855 ויותר

לוח 6 מציג עבור כל סוג מוגבלות את שיעור הילדים אשר הוריהם דיווחו על מוגבלות זו בלבד, ללא מוגבלות נוספת. נוסף על 
כך, עבור כל סוג של מוגבלות מוצגים אומדנים של מספר הילדים שלהם מוגבלות אחת, ובהתאמה – אומדנים של מספר הילדים 

שיש להם את אותה מוגבלות יחד עם מוגבלויות נוספות.

מן הלוח עולה כי בחלק קטן מן המוגבלויות מספר הילדים עם המוגבלות היחידה גבוה יותר ממספר הילדים שלהם מוגבלות 
נוספת אחת או יותר )לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, מחלה כרונית ומוגבלות ראייה(. לעומת זאת מרבית המוגבלויות מופיעות 
בשכיחות גבוהה יותר עם מוגבלויות נוספות )למשל: רצף האוטיזם ומוגבלות שמיעה(. ישנן כמה מוגבלויות המציגות זאת באופן 
בולט אף יותר, שם מספר הילדים עם ריבוי מוגבלויות גבוה יותר באופן מובהק )p<0.001( ממספר הילדים עם מוגבלות אחת 
בלבד – מוגבלות שכלית התפתחותית )פי 8.2(, קושי בדיבור או בשפה )פי 5.6(, הפרעת התנהגות )פי 5.4(, מוגבלות מוטורית 

)פי 4.5(, מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי )פי 3.7( ועיכוב התפתחותי )פי 1.9(. 

השילוב השכיח ביותר של ריבוי מוגבלויות הוא מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי יחד עם לקות למידה או הפרעת קשב 
וריכוז. אלו הופיעו יחד בקרב 1.0% מכלל הילדים. כאשר מסתכלים על לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות ולא רק 

6  השיעור חושב מקרב כלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר. כפי שיפורט בהמשך, הייתה קבוצת ילדים אשר לפי השאלון 

אותרו כילדים עם מוגבלות כיוון שהוריהם דיווחו שהם לומדים בחינוך מיוחד / שילוב או שהם מקבלים קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח 
לאומי, אך לא דיווחו על מוגבלות ספציפית. ילדים אלו אינם נכללים בחישוב המובא בפסקה זו.
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ברמה חמורה, אחוז המקרים שבהם מדווחות שתי המוגבלויות האלה יחד אף עולה ועומד על 1.2%. מוגבלויות נוספות שנמצאו 
בשכיחות גבוהה יחד, לפי דיווחי ההורים, הן הפרעת התנהגות שדווחה יחד עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז )ב-0.7% 
כאשר כוללים רק לקויות למידה ברמה חמורה, וב-1.0% כאשר כוללים לקויות למידה בכל הרמות( וכן יחד עם מוגבלות נפשית 
או קושי רגשי משמעותי )0.6%(. נוסף על כך, עיכוב התפתחותי דווח יחד עם קושי בדיבור או בשפה ב-0.5% מן המקרים במדגם 

)לא מופיע בלוח(.

לוח 6: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, לפי סוג מוגבלות, 
עם וללא מוגבלויות נוספות 

סוג המוגבלות

אחוז הילדים 
עם המוגבלות 

במדגם
)n=6,821(

אחוז הילדים 
עם מוגבלות זו 

בלבד, ללא דיווח 
על מוגבלויות 

נוספות, במדגם
)n=6,821(

אחוז הילדים 
עם מוגבלות זו 

בלבד, מקרב 
הילדים עם 

אותה מוגבלות, 
במדגם

אומדן מספר 
הילדים 

באוכלוסייה, 
עם מוגבלות זו 
בלבד )באלפים(
)N=2,992,291(

אומדן מספר 
הילדים 

באוכלוסייה, עם 
מוגבלות נוספת 

)באלפים(
)N=2,992,291(

לקות למידה או הפרעת קשב 
9.406.8773.1620675וריכוז בכל הרמות***

מהם: לקות למידה או הפרעת 
4.252.5159.117552קשב וריכוז ברמה חמורה**

1.330.4634.201426עיכוב התפתחותי***

מוגבלות נפשית או קושי רגשי 
1.710.3721.381140משמעותי***

1.390.2115.10635קושי בדיבור או בשפה***
1.280.1914.60633הפרעת התנהגות***

1.080.4339.931319רצף האוטיזם

מחלה כרונית )כולל אלרגיה 
1.020.5463.421614מסכנת חיים(*

0.780.1418.18419מוגבלות מוטורית***
0.680.0710.87218מוגבלות שכלית התפתחותית***

0.550.3054.1698מוגבלות ראייה
0.340.1648.0055מוגבלות שמיעה

 p<0.05  **p<0.01  ***p<0.001*

הערה 1: המובהקות במקרה זה מתייחסת להבדל מובהק בין פרופורציית הילדים עם מוגבלות אחת לפרופורציית הילדים עם ריבוי מוגבלויות.

הערה 2: החישובים נעשו בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר. כפי שיפורט בהמשך, הייתה קבוצת ילדים 
אשר לפי השאלון אותרו כילדים עם מוגבלות כיוון שהוריהם דיווחו שהם לומדים בחינוך מיוחד / שילוב או שהם מקבלים קצבה על רקע נכות מן 

המוסד לביטוח לאומי, אך לא דיווחו על מוגבלות ספציפית. ילדים אלו אינם נכללים בחישובים המובאים בלוח.
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4.1.5 מחלה כרונית ואלרגיה מסכנת חיים
חוסר האחידות בהגדרת המושג ‘מוגבלות’ מעורר בין היתר את השאלה בנוגע להגדרת או אי-הגדרת מחלה כרונית ואלרגיה מסכנת 
חיים כמוגבלות. גופים שונים מגלים יחס שונה לסוגיה זו. בחלק מן המקרים ילדים עם מחלות כרוניות, כגון סוכרת, אפילפסיה, 
מחלה ממארת ואלרגיה מסכנת חיים, זכאים לקצבת ילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי. לעומת זאת, משרד החינוך אינו מחשיב 
ילדים הזכאים לסייעת רפואית כילדים עם מוגבלות כיוון שהם אינם לומדים במערכת החינוך המיוחד )מוניקנדם-גבעון, 2019(. 
לסוגיה זו השפעה מכרעת על השירותים והמענים שמקבלים ילדים אלו. בשאלון האיתור יש התייחסות לנושא זה בשאלה: “האם 
לילד יש מחלה כרונית או אלרגיה מסכנת חיים? אם כן, ציין איזו מחלה / בעיה / מצב בריאותי”. לשאלה זו השיבו בחיוב בסך הכול 
228 הורים )המהווים 3.4% מן המדגם(, מהם 95 הורים )1.4%( דיווחו על אלרגיה מסכנת חיים, 119 )1.8%( דיווחו על מחלה כרונית 
)למשל: סוכרת, אסטמה, מחלת עור ואפילפסיה( ו-14 )0.2%( דיווחו על אלרגיה ועל מחלה כרונית בה בעת. לצורך המחקר הנוכחי 
הוחלט כי מחלה כרונית ואלרגיה מסכנת חיים ייחשבו מוגבלות רק במקרים שבהם הן מגבילות את הילד או מקשות עליו לבצע 
פעילויות יום-יומיות שרוב הילדים בני גילו עושים. 69 ילדים, המהווים 1.0% מן המדגם, ענו על הגדרה זו: 45 עם מחלה כרונית 
)0.7%(, 18 עם אלרגיה מסכנת חיים )0.3%( ו-6 עם שתיהן )0.1%(. בכמחצית מן המקרים, בנוגע לילדים אלו דווחה גם מוגבלות 
נוספת. 44 הורים )0.6% מן המדגם( דיווחו שלילד יש רק מחלה כרונית או אלרגיה מסכנת חיים, אך 7 מהם דיווחו שהילד גם לומד 
בחינוך המיוחד ולכן אפשר להניח שיש לו מוגבלות נוספת שלא זוהתה במחקר. כך, 37 הורים, המהווים 0.5% מן המדגם, דיווחו 
רק על מחלה כרונית )23( או על אלרגיה מסכנת חיים )14(, ללא מוגבלות נוספת. כלומר, אי-הגדרה של מחלה כרונית או אלרגיה 
מסכנת חיים כמוגבלות תשפיע קלות על שיעור המוגבלות, אשר יעמוד על 10.4% )במקום 10.9%, כפי שהוצג בלוח 2, בקטגוריה 

הכוללת ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה(.

4.2 מאפייני הילדים עם מוגבלות
פרק זה מטרתו לבחון את המאפיינים של הילדים עם מוגבלות. בתחילה יובאו מאפיינים דמוגרפיים ומאפיינים כלליים של הילד 
ומשפחתו ושל ההורים. מאפיינים אלו נבחנו בסקר והם יוצגו תוך השוואה בין ילדים עם מוגבלות ובין ילדים ללא מוגבלות. בהמשך 
הפרק תוצג הצלבה בין שיעורי המוגבלות ובין כמה מאפיינים מרכזיים: מין, גיל, קבוצות באוכלוסייה )ערבים / יהודים; חרדים / 
יהודים שאינם חרדים( ופיזור גאוגרפי. זאת כדי לבחון אם יש הבדלים בשכיחות המוגבלות בגילים השונים, בין המינים, בין קבוצות 
באוכלוסייה ובמחוזות השונים. ניתוח הנתונים בסעיף זה נעשה באמצעות מבחני χ2 לבחינת קשר בין משתנים קטגוריאליים. 

במקרים שבהם המשתנה כלל יותר משתי רמות, בוצעו גם מבחני המשך כדי לבחון בין אילו קטגוריות יש הבדל מובהק.

4.2.1 מאפייני הילד 
בפרק זה יובאו מאפיינים עיקריים המתארים את הילד – עם מי הוא גר, מי המטפל העיקרי שלו ומהי השפה העיקרית שבה הוא 

מדבר. התפלגויות המאפיינים יוצגו בלוח 7 להלן. 

מגורי הילד. השוואה בין מגורי הילד בקרב ילדים עם מוגבלות ובין מגורי הילד בקרב ילדים ללא מוגבלות העלתה כי אחוז הילדים עם 
מוגבלות אשר גרים בבית עם שני ההורים נמוך מן האחוז בקרב ילדים ללא מוגבלות )86.8% לעומת p<0.001 ,93.0%(. בהתאמה, אחוז 
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 χ2)4(=35.723, ,6.2% גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות, לעומת ילדים ללא מוגבלות, גרים בבית עם אחד ההורים בלבד )11.6% לעומת
p<0.001( או במסגרת חוץ-ביתית )0.5% לעומת 0.3%, לא מובהק(. משיבים שענו כי הילד לא גר בבית עם שני ההורים נשאלו 
על טיב הקשר עם ההורה השני )לא מופיע בלוח(. אחוז ההורים שדיווחו כי הם גרושים או פרודים גבוה יותר בקרב ילדים עם 
מוגבלות לעומת ילדים ללא מוגבלות )8.2% לעומת χ2)5(=42.689 p<0.01 ,4.4%,(, וכך גם לגבי אחוז המקרים שבהם ההורים חיים 
בנפרד ומעולם לא חיו כזוג )0.6% לעומת 0.3%, לא מובהק(. באשר לקשר עם ההורה השני במצב של גירושין או שההורים גרים 
בנפרד, נמצא הבדל מובהק בין ילדים עם מוגבלות לילדים ללא מוגבלות, כאשר לפי דיווחי ההורים אחוז גבוה יותר של ילדים 
 .)χ2)1(=16.036, p<0.001 ,0.6% עם מוגבלות, לעומת ילדים ללא מוגבלות, לא נמצאים כלל בקשר עם ההורה השני )2.0% לעומת 
כמו כן לשיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות, לעומת ילדים ללא מוגבלות, אין כלל הורה שני בתמונה )כיוון שההורה השני 

 .)χ2)1(=9.984, p<0.01 ,2.1% נפטר / אף פעם לא היה בתמונה הורה אחר / ההורה לא נמצא בקשר עם הילד( )3.9% לעומת

מטפל עיקרי של הילד. כמעט כל המשיבים, הן הורים לילדים עם מוגבלות הן הורים לילדים ללא מוגבלות, דיווחו כי האם היא המטפלת 
העיקרית של הילד. מקרב ילדים עם מוגבלות, לעומת ילדים ללא מוגבלות, אחוזים נמוכים יותר מן המשיבים דיווחו על האב כמטפל 
העיקרי )59.2% לעומת 1(=135.140, p<0.001 ,78.5%(χ2(, אולם אחוזים גבוהים יותר )1.6% לעומת 7.621, p<0.01 ,0.7%=)χ2)1( דיווחו 
על גורם אחר המטפל בילד, למשל: מטפלת, אפוטרופוס או פנימייה. שאלה זו הייתה רב-ברירתית ולכן חלק מן המשיבים ציינו 

יותר מתשובה אחת.

 שפה עיקרית. לא נמצאו הבדלים בשפת הדיבור העיקרית בין ילדים עם מוגבלות לילדים ללא מוגבלות, מלבד בשפה הרוסית – שיעור 
.)χ2)1(=15.437, p<0.001 ,4.8% גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות מדברים רוסית לעומת ילדים ללא מוגבלות )8.2% לעומת
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לוח 7: מאפייני הילד )באחוזים(

כלל המדגם
)n=6,821(

ילדים עם מוגבלות^ 
)n=743(

ילדים ללא מוגבלות 
)n=6,078(

עם מי הילד גר
92.386.893.0בבית עם שני ההורים***

6.811.66.2בבית עם אחד ההורים***
0.30.50.3במסגרת חוץ-ביתית

0.61.10.5אחר )למשל: במשמורת משותפת או עם אפוטרופוס(
מטפל עיקרי של הילד^^

97.695.797.9אימא***
76.459.278.5אבא***

1.11.11.1אח / אחות
0.70.80.7סבא / סבתא

0.81.60.7אחר**
שפה עיקרית^^

71.171.771.1עברית
24.122.024.4ערבית

5.28.24.8רוסית***
3.73.43.7אנגלית

0.60.50.6אמהרית
4.14.24.1אחר )למשל: יידיש, צרפתית(

p<0.01  ***p<0.001**

^ חישוב מספר הילדים עם מוגבלות במקרה זה כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה. במקומות אחרים בפרק, 
הניתוחים מוצגים בשלוש שיטות שונות לחישוב המוגבלות.

^^חלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת ועל כן האחוזים מסתכמים ליותר מ-100%.

4.2.2 מאפייני המשפחה
להלן יובאו מאפייני המשפחה העיקריים – גודל המשפחה )לפי מספר ילדים במשפחה( ועזרה בטיפול בילדים ובשמירה עליהם. 
התפלגות המאפיינים מוצגת בלוח 8. בלוח אף מוצגת השוואה בין משפחות שיש בהן ילד עם מוגבלות( ובין משפחות שאין בהן 
ילד עם מוגבלות )באחוזים(. המאפיינים בלוח זה יוצגו לאחר שקלול עבור משפחה )בשונה מן השקלול שנעשה עבור הילד הנדגם(, 
אשר חושב בהתבסס על המשתנים האלה: דת )יהודי / ערבי(, מצב משפחתי )משפחה דו-הורית / חד-הורית( ומספר ילדים 
במשפחה )ילד אחד / שני ילדים / שלושה ילדים ויותר(. קביעת המשקולות התבססה על סקר משקי בית של הלמ”ס )למ”ס, 2017(.
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מספר הילדים במשפחה. נמצא הבדל במאפיין של מספר הילדים במשפחה בין משפחות שבהן ילד/ים עם מוגבלות למשפחות 
שבהן אין ילד/ים עם מוגבלות. במשפחות שבהן יש ילד/ים עם מוגבלות יש יותר ילדים במשפחה: נמצא שיעור נמוך יותר של 
משפחות עם ילד אחד )9.3% לעומת χ2)3(=69.494, p<0.001 ,18.3%(, ולעומת זאת שיעור גבוה יותר של משפחות עם ארבעה 

 .)χ2)3(=69.494, p<0.001 ,32.2% ילדים ויותר )39.3% לעומת

עזרה בטיפול בילדים ובשמירה עליהם. כאשר נשאלו מי מבין בני המשפחה או החברים עוזר בטיפול בילדים ובשמירה עליהם, 
שתי הקבוצות, הן הורים לילדים עם מוגבלות הן הורים לילדים ללא מוגבלות, דיווחו על סבא / סבתא כמקור התמיכה העיקרי, 
אך בקרב משפחות של ילדים עם מוגבלות שיעור נמוך יותר דיווחו על כך )14.9% לעומת χ2)1(=12.561, p<0.001 ,19.5%(. אחוז 
גבוה יחסית מן המשיבים דיווחו כי אין מישהו מבין בני המשפחה או החברים שעוזר, ואחוז זה היה גבוה יותר בקרב משפחות 
של ילדים עם מוגבלות )28.5% לעומת χ2)1(=20.733, p<0.001 ,22.3%(. כ-25% נוספים, בשתי הקבוצות, ציינו כי השאלה לא 

רלוונטית עבורם ואין צורך בסיוע )בעיקר במקרים שבהם הילדים גדולים ואינם זקוקים להשגחה(. 

לוח 8: מאפייני המשפחה )באחוזים(  

כלל המדגם
)n=6,821(

משפחות שיש בהן ילד/ים 
)n=1,127( ^עם מוגבלות

משפחות שאין בהן ילד/ים 
)n=5,694( עם מוגבלות

מספר הילדים במשפחה^^
***116.89.318.3

227.124.927.5
322.826.622.0

433.439.332.2 ויותר***
עזרה בטיפול ובשמירה על הילדים^^^

18.714.919.5סבא / סבתא***
4.03.04.2דודים / דודות

4.14.74.0אחים גדולים של הילד
0.10.10.1אחים קטנים של הילד

0.90.60.9בני משפחה אחרים
0.50.40.5חברים

23.328.522.3אין מישהו מבין בני המשפחה או החברים שעוזר***
0.70.70.7אחר

25.227.324.8לא רלוונטי, אין צורך בסיוע

p<0.001***

^ ההגדרה של משפחות שיש בהן ילד/ים עם מוגבלות כוללת במקרה זה מוגבלות של הילד הנדגם ו/או מוגבלות של אחד או יותר מאחיו של 
אותו ילד. המוגבלות כוללת בין היתר גם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה שמפריעה לתפקוד היום-יומי.

^^הגדרת האחים במשתנה “מספר הילדים במשפחה” כוללת גם אחים למחצה.

^^^ חלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת וחלקם ענו בשלילה על כל הסעיפים, ועל כן האחוזים אינם מסתכמים ל-100%.
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4.2.3 מאפייני ההורים 
המאפיינים העיקריים של ההורים שנבחנו במחקר הם: ארץ לידה, מצב משפחתי, רמת השכלה של ההורה המשיב והימצאות 
מוגבלות אצל ההורה המשיב. מאפיינים אלו מוצגים אף הם לאחר שקלול בקרב הורים לילדים עם מוגבלות לעומת הורים לילדים 

ללא מוגבלות )באחוזים( ומובאים בלוח 9.

ארץ לידה של ההורים. מבין ההורים שהשיבו לסקר, הרוב המוחלט )83.7%( הם ילידי הארץ. נמצא כי הורים לילדים עם מוגבלות, 
לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות, דיווחו בשיעורים גבוהים יותר על ארץ לידה אחרת שאינה ישראל )19.2% לעומת 15.7%, 

  .)χ2)1(=8.569, p<0.01

מצב משפחתי של ההורים. בקרב הורים לילדים עם מוגבלות יש יותר משפחות חד-הוריות. אחוז נמוך יותר של הורים לילדים עם 
 ,)χ2)3(=41.286, p<0.001 ,91.4% מוגבלות לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות דיווחו כי הם נשואים או חיים בזוגיות )85.3% לעומת
 χ2)3(=41.286, ,6.2% ובהתאמה נמצאו אחוזים גבוהים יותר של מקרים שבהם ההורה דיווח כי הוא גרוש / חי בנפרד )11.0% לעומת

p<0.001(, אלמן/ה )1.5% לעומת 0.8%, לא מובהק( או רווק/ה )2.1% לעומת 1.7%, לא מובהק(.  

רמת ההשכלה של ההורים. רמת ההשכלה של הורים לילדים עם מוגבלות נמוכה יותר מזו של הורים לילדים ללא מוגבלות. 
אחוז נמוך יותר של הורים לילדים עם מוגבלות לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות, בעלי תואר אקדמי )36.9% לעומת 47.8%, 
χ2)5(=90.661, p<0.001(. כמו כן אחוז גבוה יותר מן ההורים אשר דיווחו שלא קיבלו כלל תעודה הם הורים לילדים עם מוגבלות 

.)χ2)5(=90.661, p<0.001 ,13.7% 24.5% לעומת(

מוגבלות של ההורה. ל-4.3% מן ההורים שהשיבו על השאלון יש לקות / נכות / מוגבלות שנמשכת שישה חודשים או יותר, 
אשר מפריעה להם מאוד או די מפריעה להם בביצוע פעולות יום-יומיות. חלוקה של אותם הורים לפי קבוצות באוכלוסייה 
 )χ2)1(=51.801, p<0.001 ,3.3% מעלה שבקרב ערבים יש שיעור גבוה יחסית של הורים עם מוגבלות מבקרב יהודים )7.7% לעומת 
)לא מופיע בלוח(. אחוז ההורים עם מוגבלות גבוה במידה ניכרת בקרב הורים שלפחות אחד מילדיהם עם מוגבלות מבקרב הורים 

.)χ2)1(=71.079, p<0.001 ,3.4% לילדים ללא מוגבלות )9% לעומת
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לוח 9: מאפייני ההורים שהשיבו לשאלון )באחוזים(

כלל המדגם 
)n=6,821(

הורים לילד/ים 
 עם מוגבלות^ 

)n=1,127(

הורים לילד/ים 
 ללא מוגבלות 

)n=5,694(
ארץ לידה**

83.780.884.3ישראל
16.319.215.7אחר

מצב משפחתי
90.485.391.4נשוי / חי בזוגיות***
7.011.06.2גרוש / חי בנפרד***

0.91.50.8אלמן/ה
1.72.11.7רווק/ה

רמת השכלה )לפי תעודה או תואר לימודים אחרון שקיבל/ה(
3.03.13.0תעודת סיום תיכון שאינה תעודת בגרות

16.016.515.9תעודת בגרות
18.818.018.9תעודת לימודים על-תיכוניים שאינה תעודה אקדמית

46.036.947.8תואר אקדמי )BA, MA, דוקטורט(***
0.81.00.8תעודה אחרת

15.524.513.7לא קיבל/ה אף תעודה***
מוגבלות של ההורה***

4.39.03.4כן

p<0.001 *** p<0.01**

^ ההגדרה של הורים לילדים עם מוגבלות כוללת במקרה זה מוגבלות של הילד הנדגם ו/או מוגבלות של אחד או יותר מאחיו של אותו ילד. 
המוגבלות כוללת בין היתר גם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה שמפריעה לתפקוד היום-יומי.

4.2.4 שיעורי המוגבלות, לפי מאפיינים שונים
שיעורי המוגבלויות השונות נבחנו בהתייחס למאפיינים האלה: מין הילד, גיל הילד, קבוצות באוכלוסייה )יהודים, ערבים, חרדים 
ויהודים שאינם חרדים( ופיזור גאוגרפי. ככלל נמצא כי שיעור המוגבלות עולה עם הגיל וכי יש יותר בנים עם מוגבלות מאשר בנות 
עם מוגבלות )61%-62% בנים לעומת 38%-39% בנות מקרב כלל הילדים עם מוגבלות, על פי ההחלטה אם מגדירים כמוגבלות 

גם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמות שאינן חמורות(.
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מין הילד
ממצאי המחקר מעלים כי בסך הכול יש יותר בנים עם מוגבלות מבנות עם מוגבלות: 11.4%-17.9% בנים לעומת 7.4%-12.1% בנות, 

בתלות בשיטה שלפיה מחשבים את שיעור המוגבלות )לוח 10(.

לוח 10: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, לפי מין 

בנותבנים

אופן חישוב שיעור המוגבלות
אחוז מן המדגם

)n=3,477(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים( 

)N=1,528,589(
אחוז מן המדגם

)n=3,344(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים( 

)N=1,463,702(

לא כולל ילדים עם לקות למידה או 
11.4%1747.4%109הפרעת קשב וריכוז***

כולל ילדים עם לקות למידה או 
13.1%2018.5%125הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה***

כולל ילדים עם לקות למידה או 
17.9%27412.1%177הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

p<0.001***

מלוח 11 עולה כי גם ברוב המכריע של המוגבלויות יש הבדלים בשיעור המוגבלות בין המינים, כאשר שיעור הבנים גבוה משיעור 
הבנות. שיעור הבנים על הרצף האוטיסטי היה גבוה כמעט פי שלושה משיעור הבנות )1.6% לעומת p<0.001 ,0.6%( ויותר מפי 
שניים בהפרעת התנהגות )1.7% לעומת p<0.01 ,0.8%(. שיעור כפול של בנים לעומת בנות נצפה במקרה של קושי בדיבור או בשפה 
)1.8% לעומת p<0.01 ,0.9%(, וגם במוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי השיעור היה כמעט פי שניים )2.2% לעומת 1.2%, 
p<0.01(. נוסף על כך, נמצאו הבדלים בשיעור הבנים לעומת שיעור הבנות שלהם מחלה כרונית )1.3% לעומת p<0.05 ,0.8%( או 
מוגבלות מוטורית )1.0% לעומת p<0.05 ,0.6%(. לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה, הפוגעת בתפקוד היום-יומי, 
נמצאה בקרב 5.3% מן הבנים לעומת 3.1% מן הבנות )p<0.001(. כאשר לקות הלמידה או הפרעת הקשב והריכוז נבחנת בכל 

 .)p<0.001( הרמות ולא רק ברמה חמורה, נמצא כי היא קיימת בקרב 11.5% מן הבנים ובקרב 7.3% מן הבנות

שיעורי הבנים והבנות עם יותר ממוגבלות אחת מוצגים בחלוקה לשלוש הקטגוריות לחישוב מוגבלות. בכל אחת מהן נמצאה 
שכיחות גבוהה יותר של ריבוי מוגבלויות בקרב בנים מבקרב בנות. השוואה בין בנים לבנות עם ריבוי מוגבלויות, מבלי לכלול לקות 
למידה או הפרעת קשב וריכוז, העלתה יחס של 2.9% בקרב הבנים לעומת 1.6% בקרב הבנות. כאשר ההשוואה בין בנים לבנות 
כוללת לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה, שיעור הבנים שלהם יותר ממוגבלות אחת היה 3.7% לעומת 2.0% 
בקרב הבנות. לבסוף, כאשר הושוו בנים לבנות עם ריבוי מוגבלויות, כולל לקות למידה או בעיות קשב וריכוז בכל הרמות, נמצא 

 .)p<0.001( כל ההבדלים הללו מובהקים .)יחס דומה )4.3% לעומת 2.4%
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לוח 11: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים(, לפי סוג מוגבלות ולפי מין

סוג המוגבלות
בנים

)n=3,477(
בנות

)n=3,344(
11.57.3לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

5.33.1לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה***
2.21.2מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי**

1.80.9קושי בדיבור או בשפה**
1.51.2עיכוב התפתחותי

1.70.8הפרעת התנהגות**
1.60.6רצף האוטיזם***

1.30.8מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(*
1.00.6מוגבלות מוטורית )פלג גוף תחתון / עליון(*

0.80.6מוגבלות שכלית התפתחותית
0.60.5מוגבלות ראייה

0.30.4מוגבלות שמיעה
2.91.6יותר ממוגבלות אחת – ללא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז***

3.72.0יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה***
4.32.4יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

p<0.001 *** p<0.05 ** p<0.01*

הערה: חישוב האחוזים הקשורים לריבוי מוגבלויות נעשה בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר, אך לא כלל 
דיווחי הורים על לימודים בחינוך מיוחד, שילוב או קבלת קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי.

גיל הילד 
לוח 12 מראה כי שיעור הילדים עם מוגבלות עולה עם העלייה בגיל, לפי דיווחי ההורים )לפירוט ראו נספח ג’(. עיקר העלייה 
בקבוצות הגיל הבוגרות מקורה בילדים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז שאינן חמורות )בקטגוריה השלישית הכוללת 
לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בכל הרמות אפשר לראות עלייה ל-16.7% בגילי 12-6 ול-20.8% בגילי 18-12(. סביר להניח כי 
העלייה בשיעור המוגבלות קשורה לכך שעם העלייה בגיל נעשים יותר אבחונים. לא בהכרח מדובר במוגבלויות שנוצרו בגילים 

מאוחרים יותר אלא פעמים רבות רק אובחנו בגילים אלו. 



25

לוח 12: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, מתוך קבוצת הגיל

לידה עד 3
n=849

N=372,229

3-6
 n=1,251

N=548,831

12-6
n=2,326

N=1,020,519

18-12
n=2,395

N=1,050,712

לא כולל ילדים עם לקות 
למידה או הפרעת קשב 

וריכוז***

3.37.511.310.9אחוז מן המדגם 
אומדן מספר הילדים באוכלוסייה 

1241115115)באלפים( 

כולל ילדים עם לקות 
למידה או הפרעת קשב 
וריכוז ברמה חמורה***

3.37.712.813.4אחוז מן המדגם 
אומדן מספר הילדים באוכלוסייה 

1242130141)באלפים( 

כולל ילדים עם לקות 
למידה או הפרעת קשב 

וריכוז בכל הרמות***

3.49.016.720.8אחוז מן המדגם 
אומדן מספר הילדים באוכלוסייה 

1349170219)באלפים( 

p<0.001***

לוח 13 מציג את השיעור של כל סוג מוגבלות בחלוקה לפי קבוצות גיל. ההשוואה בין קבוצות הגיל נעשתה באמצעות מבחן 
פוסט הוק Games-Howell )ראו נספח ד’(. מן הלוח אפשר לראות כי מגמת העלייה עם הגיל קיימת ברוב סוגי המוגבלות. עלייה 
רציפה בשיעור הילדים עם מוגבלות נצפית במקרה של מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי, מוגבלות מוטורית, מוגבלות 

ראייה ומוגבלות שמיעה. 

מרבית המוגבלויות האחרות מציגות אף הן מגמת עלייה עם הגיל, כאשר בדרך כלל ההבדל המובהק מופיע בין קבוצות הגיל 
הצעירות לקבוצות הגיל הבוגרות. כך למשל במקרה של רצף האוטיזם )p<0.05( והפרעת התנהגות )p<0.01(. מוגבלויות אלו 
נמצאו בשיעורים הגבוהים ביותר בגילי 12-6. באשר לאבחון ילד על הרצף האוטיסטי, יש קושי בחידוד אבחנה מבדלת אל מול 
קשיי התפתחות אחרים בגיל צעיר, מאחר שפעמים רבות התסמינים של אוטיזם עשויים להתאים לאבחנות נוספות. כמו כן בעיות 
התנהגות עשויות להתגלות בשלב שלאחר הגיל הרך, והן מאובחנות לעיתים קרובות רק עם הכניסה למערכת החינוך. ההסבר 
לכך נובע כנראה מעלייה בשיעור האבחונים ככל שהגיל עולה. ייתכן שאלה הן סיבות אפשריות לעלייה בשכיחות אוטיזם והפרעת 

התנהגות דווקא בגילים הבוגרים.

במקרים מסוימים יש עלייה עם הגיל אך ירידה מסוימת בשכיחות הילדים עם אותה מוגבלות בגילים הבוגרים יותר )12-6, 18-12(. 
דפוס זה נראה למשל במקרה של קושי בדיבור או בשפה )p<0.05(. ייתכן שקשיים אלו שכיחים יותר בגילים הצעירים ולעיתים 
בולטים פחות בגיל ההתבגרות, בשל הבשלות הרגשית והמיומנויות השפתיות, הקוגניטיביות וההתנהגותיות שמתפתחות עם הגיל. 
כמו כן יש מקרים שבהם בילדות התסמין הבולט הוא קושי בדיבור או בשפה, ועם העלייה בגיל מאובחנת המוגבלות הספציפית 

הגורמת לסימפטום זה והילד מקבל אבחנה שונה.
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קיומן של לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז עולה עם הגיל. לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז חמורות, המשפיעות על התפקוד 
היום-יומי, נמצאו בגילי 12-6 בשיעור של 5.1% ובגילי 18-12 בשיעור של 6.7%. יש לציין כי מקובל לבצע אבחון של לקויות למידה 
והפרעות קשב רק לאחר הכניסה לבית הספר, ולכן צפוי למצוא שכיחות נמוכה של מוגבלות זו בגילים הצעירים. כאשר בוחנים 
את כלל הילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז, ללא הבחנה לפי דרגת החומרה, השיעורים גבוהים עוד יותר ומגיעים 

עד לכ-15% מן הילדים בגילי 18-12.

בחינת שיעור הילדים שלהם יותר ממוגבלות אחת מעלה כי השיעור הגבוה ביותר נצפה בגילי 12-6. שיעורם בקבוצות הגיל 
הצעירות נמוך במובהק משיעורם בקבוצות הגיל הבוגרות, בשלוש הקטגוריות לחישוב המוגבלות: ללא הכללה של ילדים עם 
לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז )p<0.05(, עם הכללה של ילדים עם לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז בדרגה חמורה 
)p<0.01( ועם הכללת כלל הילדים עם לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז )p<0.001(. כיוון שעם העלייה בגיל יש שיעורים גבוהים 
יותר של מרבית המוגבלויות, הדבר משפיע גם על אחוז הילדים שלהם יותר ממוגבלות אחת. על כן טבעי שבגילים הבוגרים נמצא 

שיעור גבוה יותר של ריבוי מוגבלויות. 
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לוח 13: סוגי מוגבלות, לפי קבוצות גיל )באחוזים( 

סוג המוגבלות
לידה עד 3

)n=849(
6-3

)n=1,251(
12-6

)n=2,326(
18-12

)n=2,395(
0.22.710.415.2לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

0.00.95.16.7לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה***
0.01.02.22.3מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי***

0.72.01.61.1קושי בדיבור או בשפה*
---2.7 ^1.42.9עיכוב התפתחותי

0.21.01.71.4הפרעת התנהגות**
0.21.01.41.1רצף האוטיזם*

0.90.60.91.3מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(
0.10.60.91.0מוגבלות מוטורית )פלג גוף תחתון / עליון(*

0.11.00.60.7מוגבלות שכלית התפתחותית
0.40.30.31.0מוגבלות ראייה*
0.10.30.30.5מוגבלות שמיעה

0.82.52.72.3יותר ממוגבלות אחת – ללא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז*
יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז 

0.82.63.43.2ברמה חמורה**
יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז 

0.82.84.33.8בכל הרמות***

p<0.001***  p<0.01**  p<0.05*

הערה 1: החלוקה בוצעה בדומה לשלבי החינוך המקובלים )הגיל הרך, גילי הגן, יסודי ועל-יסודי(. יש לשים לב כי מספר השנתונים אינו שווה בכל 
קבוצת גיל.

הערה 2: חישוב האחוזים הקשורים לריבוי מוגבלויות נעשה בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר, אך לא 
כלל דיווחי הורים על לימודים בחינוך מיוחד, שילוב או קבלת קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי.

.)n=1,577( 10 הנתון מתייחס רק לילדים עד גיל ^

קבוצות באוכלוסייה
להלן יוצגו שיעורי הילדים עם מוגבלות בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר: יהודים 

לעומת ערבים )לוחות 14 ו-15(, חרדים לעומת יהודים שאינם חרדים )לוחות 16 ו-17(. 

ילדים יהודים לעומת ילדים ערבים   
כאשר לא מגדירים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות או שמגדירים רמה חמורה בלבד, שיעור הילדים הערבים עם 
מוגבלות דומה לשיעור הילדים היהודים עם מוגבלות. שיעור הילדים הערבים עם מוגבלות נמוך במובהק משיעור הילדים היהודים 

עם מוגבלות רק במקרה שבו הגדרת המוגבלות כוללת לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות )p<0.001( )לוח 14(.
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לוח 14: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, לפי קבוצות באוכלוסייה – יהודים לעומת ערבים 

ערביםיהודים

אופן חישוב שיעור המוגבלות
אחוז מן המדגם 

)n=5,058(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים(

)N=2,211,202(
אחוז מן המדגם 

)n=1,590(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים(

)N=704,069(

 לא כולל ילדים עם לקות למידה 
9.4%2089.2%65או הפרעת קשב וריכוז

כולל ילדים עם לקות למידה או 
11.0%24310.2%72הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה

כולל ילדים עם לקות למידה או 
16.0%35412.0%85הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

p<0.001***

כאשר משווים את שיעור הילדים בכל סוג מוגבלות בנפרד עולה כי במרבית סוגי המוגבלות שיעור הילדים הערבים גבוה משיעור 
הילדים היהודים עם אותה מוגבלות. ברוב המקרים מדובר במוגבלויות נראות שאי אפשר להסתירן, ולכן ההכרה בהן גבוהה. 
 .)p<0.01 ,למשל: באוכלוסייה הערבית נמצא שיעור כמעט כפול של ילדים עם קושי בדיבור ובשפה )2.0% לעומת 1.2% אצל יהודים
 )p<0.05( ושיעור כפול של ילדים ערבים עם מוגבלות ראייה )p<0.001( כמו כן יש פי שלושה ילדים ערבים עם מוגבלות מוטורית

לעומת ילדים יהודים )לוח 15(. 

לעומת זאת, במקרה של לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז בכל הרמות נצפה פער גדול בין יהודים לערבים, כאשר שיעוריהן 
היו גבוהים במידה ניכרת באוכלוסייה היהודית )p<0.001(. דפוס זה נראה גם בהסתכלות על הרמות החמורות בלבד של לקויות 
למידה או בעיות קשב וריכוז, אך במקרה זה הפער היה קטן יותר ולא נמצא מובהק. בחלק מן המוגבלויות )למשל: מוגבלות נפשית 
או קושי רגשי משמעותי, עיכוב התפתחותי ואוטיזם( נמצאו שיעורים נמוכים יותר בקרב ילדים ערבים לעומת ילדים יהודים, אולם 

הבדלים אלו לא נמצאו מובהקים )לוח 15(. 
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לוח 15: סוגי מוגבלות, לפי קבוצות באוכלוסייה – יהודים לעומת ערבים )באחוזים(

סוג המוגבלות
יהודים

)n=5,058(
ערבים

)n=1,590(
10.66.0לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות*** 
4.53.5לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה 

1.91.4מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי
1.22.0קושי בדיבור או בשפה**

1.50.9עיכוב התפתחותי
1.21.4הפרעת התנהגות

1.10.9רצף האוטיזם 
0.91.3מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(

0.51.5מוגבלות מוטורית )פלג גוף תחתון / עליון(***
0.60.8מוגבלות שכלית התפתחותית

0.40.9מוגבלות ראייה*
0.30.5מוגבלות שמיעה

2.22.5יותר ממוגבלות אחת – ללא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז
2.83.1יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה 

3.43.2יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות 

p<0.001***  p<0.01**  p<0.05*

הערה: חישוב האחוזים הקשורים לריבוי מוגבלויות נעשה בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר, אך לא כלל 
דיווחי הורים על לימודים בחינוך מיוחד, שילוב או קבלת קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי.

ילדים חרדים לעומת ילדים יהודים שאינם חרדים 
שיעורי המוגבלות נמצאו נמוכים יותר בקרב ילדים חרדים מבקרב ילדים יהודים שאינם חרדים, הן כשמגדירים לקות למידה או 

הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות הן כשלא )p<0.001( )לוח 16(. 
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לוח 16: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, לפי קבוצות אוכלוסייה – חרדים לעומת יהודים שאינם חרדים 

יהודים שאינם חרדיםחרדים

אופן חישוב שיעור המוגבלות
אחוז מן המדגם

)n=1,290(

אומדן מספר 
הילדים באוכלוסייה 

)באלפים(
)N=565,373(

אחוז מן המדגם
)n=3,642(

אומדן מספר 
הילדים באוכלוסייה 

)באלפים(
)N=1,591,166(

לא כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת 
7.2%4110.3%164קשב וריכוז***

כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת 
8.2%4612.1%192קשב וריכוז ברמה חמורה***

כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת 
11.6%6617.8%283קשב וריכוז בכל הרמות***

p<0.001***

כמו כן ברוב המכריע של סוגי המוגבלויות נצפו אצל חרדים שיעורים נמוכים יותר, לפי דיווחי ההורים: שיעורי האוטיזם גבוהים 
ביותר מפי שלושה בקרב יהודים שאינם חרדים מבקרב חרדים )p<0.01(. כאשר נבחנו שיעורי לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז, 
 )p<0.01 ,2.9% נמצאו שיעורים כמעט כפולים בקרב יהודים שאינם חרדים מבקרב חרדים, הן ברמות החמורות )5.2% לעומת
הן בכל הרמות )12.2% לעומת p<0.001 ,6.9%(. עוד נמצא כי יש שיעור נמוך יותר של ילדים חרדים עם ריבוי מוגבלויות לעומת 

ילדים יהודים שאינם חרדים )לוח 17(. 
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לוח 17: סוגי מוגבלות, לפי קבוצות אוכלוסייה – חרדים לעומת יהודים שאינם חרדים )באחוזים(  

סוג המוגבלות
חרדים

)n=1,290(
יהודים שאינם חרדים

)n=3,642(
6.912.2לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות***

2.95.2לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה**
1.42.1מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי

0.81.3קושי בדיבור או בשפה
1.41.6עיכוב התפתחותי
1.21.3הפרעת התנהגות

0.41.4רצף האוטיזם**
0.61.1מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(
0.60.5מוגבלות מוטורית )פלג גוף תחתון / עליון(

0.40.8מוגבלות שכלית התפתחותית
0.30.4מוגבלות ראייה

0.40.2מוגבלות שמיעה
1.52.4יותר ממוגבלות אחת – ללא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

1.93.1יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה*
2.33.8יותר ממוגבלות אחת – כולל לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות**

p<0.001***  p<0.01**  p<0.05*

הערה: חישוב האחוזים הקשורים לריבוי מוגבלויות נעשה בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר, אך לא כלל 
דיווחי הורים על לימודים בחינוך מיוחד, שילוב או קבלת קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי.

פיזור גאוגרפי
כפי שהוצג בלוח 2, שיעור הילדים עם מוגבלות נע בין 9.5% ל-15.1%, לפי קטגוריית חישוב המוגבלות. בלוח 18 מוצגים הנתונים 
על מחוז המגורים עבור ילדים עם מוגבלות, בשתי קטגוריות לחישוב המוגבלות: ללא הגדרה של לקות למידה או הפרעת קשב 
וריכוז כמוגבלות, ובהכללה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה. בשני המקרים מחוז חיפה הוא המחוז שבו 
השיעור הגבוה ביותר של ילדים עם מוגבלות מקרב כלל הילדים במחוז )10.7%, 11.9%(, כאחוז יותר משיעור המוגבלות ללא חלוקה 
למחוזות. גם במחוז מרכז שיעורי מוגבלות גבוהים )10.0%, 11.9%(. לעומת זאת, מחוז ירושלים הוא המחוז שבו שיעור המוגבלות 
הנמוך ביותר )7.0%, 7.8%(, כ-3% פחות משיעור המוגבלות במחוזות השונים. גם בדוח הקודם שבחן את שכיחות ומאפייני הילדים 
עם מוגבלות בישראל )נאון ואח’, 1998( נמצא כי השיעור הנמוך ביותר של ילדים עם מוגבלות היה במחוז ירושלים. ייתכן שאפשר 
להסביר זאת בעובדה ששיעור החרדים במחוז זה הוא גבוה ובכך שכאמור ברוב המכריע של סוגי המוגבלויות אצל חרדים נצפו 

שיעורים נמוכים יותר, לפי דיווחי ההורים. 
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באשר לחלוקה לפי אשכול חברתי-כלכלי, בשתי הקטגוריות לחישוב המוגבלות נמצא כי ברמה החברתית-כלכלית הבינונית 
)אשכולות 7-4( יש אחוזים מעט גבוהים יותר של ילדים עם מוגבלות מאשר ברמות האחרות7 )לפירוט ראו נספח ה’(. הדבר בלט 

במיוחד במקרה של מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי, מחלה כרונית, אוטיזם ועיכוב התפתחותי.

לוח 18: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, בשתי קטגוריות 
לחישוב המוגבלות, לפי מחוז / קבוצת אשכולות^

ילדים עם מוגבלות – לא כולל לקות למידה או 
הפרעת קשב וריכוז 

ילדים עם מוגבלות – כולל לקות למידה או 
הפרעת קשב וריכוז חמורה

אחוז מן המדגם  
)n=646(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים( 

)N=283,297(
אחוז מן המדגם 

)n=743(

אומדן מספר הילדים 
באוכלוסייה )באלפים( 

)N=325,796(
מחוז
10.06711.980מרכז
9.24210.046דרום
8.94110.548צפון

8.83310.138תל אביב
7.0317.835ירושלים

10.73111.935חיפה
7.3158.618יהודה ושומרון

אשכול חברתי-כלכלי
7.5918.4102נמוך )אשכולות 3-1(

9.112310.4140בינוני )אשכולות 7-4(
7.4419.150גבוה )אשכולות 10-8(

^ האחוזים המתייחסים למחוז חושבו מקרב כלל הילדים בכל מחוז לפי השנתון הסטטיסטי של הלמ”ס; האחוזים המתייחסים לאשכול חברתי-
כלכלי חושבו מקרב כלל הילדים בכל אשכול, בהתבסס על לוח תושבים בישראל לפי יישובים וקבוצות גיל מאתר המידע הממשלתי. 

7  חשוב לציין כי הסיווג לאשכול חברתי-כלכלי נעשה בהתבסס על סמל היישוב שבו מתגורר הילד עם המוגבלות בהצלבה עם הדירוג החברתי-

כלכלי לפי נתוני הלמ”ס, ולא לפי דיווח על מצב חברתי-כלכלי של המשפחה. הנתונים אינם מלאים ויש הערכת חסר, כיוון שבחלק מן המקרים אי 
אפשר היה לזהות את האשכול החברתי-כלכלי של הנדגם. לכן, הנתונים המוצגים מעידים על מגמה כללית ואין להתייחס למספרים מדויקים.

https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups/resource/64edd0ee-3d5d-43ce-8562-c336c24dbc1f
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups/resource/64edd0ee-3d5d-43ce-8562-c336c24dbc1f
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4.3 הכרה של המדינה במוגבלות 
גורמים שונים במדינה יכולים להכיר במוגבלות של הילד. הכרה זו טומנת בחובה שירותים שונים, ובהם לימודים במוסדות )בתי 
ספר וגני ילדים( של החינוך המיוחד, לימודים בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, שילוב בבית ספר או בגן רגיל, קבלת קצבה מן 
המוסד לביטוח לאומי והכרה ממינהל מוגבלויות במשרד הרווחה. במחקר הנוכחי ההורים נשאלו על מסגרת החינוך של הילד ועל 
קבלת קצבה על רקע נכות. שאלות אלו נועדו לבחון את רמת החפיפה בין דיווחיהם על קיום קושי או מוגבלות אצל הילד ובין 
זכאותו לקצבה או לשירותים של חינוך מיוחד. שאלות אלו נועדו גם לאתר ילדים נוספים המוגדרים ילדים עם מוגבלות שמסיבות 

שונות לא זוהו ככאלה באמצעות כלי המחקר, חרף הניסיון לבנות שאלון מקיף וממצה ככל האפשר. 

בה בעת נותחו נתונים מנהליים שהתקבלו מכמה גופים: מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך 
והמוסד לביטוח לאומי. נתונים אלו מספקים מידע על כלל אוכלוסיית הילדים המוכרים על ידי הגורמים הממשלתיים השונים, והם 

מאפשרים לקבל תמונה רחבה יותר על ילדים עם מוגבלות בישראל ועל הזכאויות שהם מקבלים. 

בהמשך יוצגו שיעורי הזכאות להיבטים השונים המפורטים לעיל וכן האומדנים של מספר הילדים באוכלוסייה על סמך נתוני 
הסקר )לוחות 19 ו-20(.

4.3.1 ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד  
על פי חוק חינוך מיוחד8, כל ילד בגיל 3 עד 21 שנים שלו צרכים מיוחדים, כלומר שיש לו לקות משמעותית9 שבשלה מוגבלת 
יכולתו להתנהגות מסתגלת, זכאי לחינוך מיוחד. החינוך המיוחד ניתן חינם באזור מגוריו של הילד, והוא כולל טיפולי פיזיותרפיה, 
ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים פרה-רפואיים נוספים – על פי צורכי הילד. נוסף על כך, בחינוך המיוחד נכללים שירותים 
נלווים כגון הסעות, ארוחות ואביזרי עזר. מאז החלת הרפורמה בחינוך המיוחד בשנת 2018, זכאותו של ילד לחינוך מיוחד נקבעת 
על ידי ועדת זכאות ואפיון של משרד החינוך ברשות המקומית שבה הוא מתגורר. ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה 
ילמד ילדם: כיתה רגילה במוסד לחינוך רגיל )שבה ישולב פרטנית(, כיתה מיוחדת במוסד לחינוך רגיל או מוסד לחינוך מיוחד. אם 
ההורים לא הודיעו באיזה סוג של מסגרת חינוך הם בוחרים, תינתן עדיפות לשילוב במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצורכי 

התלמיד במסגרת זו.

אלו הן מסגרות החינוך המיועדות לילדים עם מוגבלות:

מוסדות חינוך מיוחד. 1

גני חינוך מיוחד: מיועדים לילדים בני 6-3. יש סוגים שונים של גנים, על פי סוג המוגבלות וחומרתה. הגנים מתאפיינים בלמידה  	
בכיתות קטנות, בקיום יום לימודים ארוך ובשנת לימודים ארוכה יותר מזו של מוסדות החינוך הרגיל. תוכנית הלימודים בגנים 

8  חוק חינוך מיוחד, התשמ”ח-1988; חוק חינוך מיוחד )תיקון מס’ 11(, התשע”ח-2018

9  חוק חינוך מיוחד מגדיר לקות משמעותית כלקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית או לקויות 

התפתחותיות כוללניות.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2065822
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2065822
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_048.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_048.htm
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אלו מבוססת על זו שבגני החינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות לצורכיהם וליכולותיהם של הילדים ובניית תוכנית לימוד אישית 
לכל אחד מהם. נוסף על כך, בגנים אלו ניתנים טיפולים פרה-רפואיים על ידי צוות מקצועי )אתר משרד הרווחה, 2021א(. 

בתי ספר לחינוך מיוחד: מיועדים לילדים בני 21-6 ואף הם מתאפיינים בלמידה בכיתות קטנות, בקיום יום לימודים  	
ארוך ובשנת לימודים ארוכה יותר מזו של מוסדות החינוך הרגיל. בדרך כלל, בית הספר מיועד למוגבלות מסוימת, כגון 
מוגבלות פיזית או אוטיזם. בבית הספר ניתנות תמיכות רבות, ובהן סייעות אישיות או רפואיות, פסיכולוג, רופא וטיפולים 
פרה-רפואיים, והדגש מושם בעיקר בהכנת התלמידים לחיים הבוגרים. הכיתות במקרים רבים נבנות לפי רמת התפקוד 
ולא לפי גיל התלמידים, כך שבכיתה אחת יכולים ללמוד תלמידים בגילים שונים )אתר משרד הרווחה, 2021ב; אתר 

משרד החינוך, 2021ב(. 

כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל. כיתה המיועדת לילדים עם מוגבלות בתוך בית ספר של החינוך הרגיל ובה . 2
מספר קטן של תלמידים. התלמידים לומדים על פי תוכניות הלימודים הרגילות של שכבת הגיל, תוך ביצוע התאמות ושינויים 
ותוספת של הכנה לחיים הבוגרים. תלמידים הנזקקים לטיפולים מתחומי הבריאות יקבלו אותם במהלך יום הלימודים כחלק 
מתוכנית הלימודים האישית, באופן פרטני או קבוצתי. בדרך כלל כל כיתה מיועדת לסוג מוגבלות אחד, למשל כיתת תקשורת 

מיועדת לילדים עם אוטיזם )אתר משרד החינוך, 2021ג(.

שילוב במסגרות של החינוך הרגיל. שילוב תלמידים במסגרות החינוך הרגיל נעשה על פי חוק השילוב10 הקובע כי בתנאים . 3
מסוימים זכאי תלמיד עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן תמיכה וסיוע שיאפשרו לו להשתלב במסגרת 
זו. קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על ידי ועדות זכאות ואפיון, כאשר ההורים 
רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם )כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל(. אפשרויות השילוב זמינות החל מגיל 
הגן ועד לבית הספר התיכון. תלמיד המשולב בגן זכאי במקרים מסוימים לסייעת או לגננת שי”ח )שילוב חינוכי(, ובבתי ספר, 
לסיוע של מורה משלבת, שתפקידן להתאים את החומר הלימודי לרמתו וליכולותיו של התלמיד ולסייע בהשתלבות החברתית. 
תלמידים הזקוקים לטיפולים פרה-רפואיים יוכלו לקבלם במסגרת החינוך )אתר משרד הרווחה, 2021ג; אתר כל זכות, 2021א(.

בלוח 19 מוצגים שיעורי התלמידים במסגרות השונות – מוסדות לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ומשולבים בבית 
ספר או בגן רגיל. נתונים אלו מוצגים כאחוז מן המדגם בגילי 3 ויותר שנמצאים במסגרת החינוך לפי דיווח ההורים, וכן מקרב כלל 

התלמידים במערכת החינוך, לפי נתוני משרד החינוך.

מעיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך עולה כי 265,285 ילדים למדו בחינוך המיוחד בשנת 
2020, והם היוו 11.2% מן התלמידים במערכת החינוך באותה שנה. לעומת זאת בסקר הנוכחי 7.1% מן ההורים של הילדים בגילי 3 
ויותר דיווחו כי ילדם מוכר על ידי החינוך המיוחד. יש לציין כי נתוני משרד החינוך מתייחסים לילדים בגילי 21-3, ואילו נתוני הסקר 
מתייחסים לילדים עד גיל 18 בלבד. אומנם מספר התלמידים שממשיכים ללמוד בחינוך המיוחד לאחר גיל 18 הוא זניח יחסית 

ועומד על 5,648י11, אך אפשר שעובדה זו מסבירה מעט מן הפער בין הנתונים העולים מן הסקר ובין הרישום במשרד החינוך. 

10  כינוי לתיקון מספר 7 של חוק החינוך המיוחד, התשמ”ח-1998

11  לפי נתוני משרד החינוך אשר מעודכנים לשנת 2021.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%27_7_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_-_%22%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%22
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%27_7_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_-_%22%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%22
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עיקר הפער נובע מהבדל בשיעור התלמידים המשולבים בבית ספר או בגן רגיל )כ-51,000 תלמידים לפי נתוני המדגם, המהווים 
2.0% מכלל הילדים בישראל בגילי 3 ויותר שנמצאים במסגרת חינוך, לעומת 163,323 תלמידים לפי נתוני משרד החינוך, המהווים 
6.9% מכלל התלמידים במערכת החינוך(. שיעור הילדים בסוגי המסגרות האחרים דומה בין נתוני המדגם ובין נתוני משרד החינוך: 
אחוז הלומדים במוסדות לחינוך מיוחד הוא 2.5% לעומת 2.3%, ואחוז הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל הוא 2.6% 
לעומת 2.0%. אחוז התלמידים המשולבים, כפי שעולה מנתוני הסקר, נמוך הרבה יותר מאחוז התלמידים המשולבים על פי נתוני 

משרד החינוך.

לוח 19: שיעור הילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(; 
ושיעור הילדים בחינוך המיוחד מקרב כלל הלומדים במערכת החינוך )באחוזים( ומספרם, לפי סוג המסגרת

נתוני משרד החינוך^נתוני המדגם

סוג המסגרת

אחוז מן המדגם 
בגילי 3 ויותר^^

)=5,762n(

אומדן מספר הילדים  
באוכלוסייה )באלפים(

)N=2,527,548(

אחוז מן הלומדים 
במערכת החינוך מגיל 

)N=2,370,029( 3 ויותר
מספר הילדים בכל 

סוג מסגרת
2.5642.353,609לומדים במוסדות לחינוך מיוחד

לומדים בכיתת חינוך מיוחד 
2.6652.048,353בבית ספר רגיל

2.0516.9163,323משולבים בבית ספר / גן רגיל
7.118011.2265,285סך הכול תלמידי חינוך מיוחד

^ עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך, יולי 2020. 

^^ רק מי שנמצא במסגרת חינוך לפי דיווח ההורים, לא כולל מקרים שבהם דיווחו רק על מחלה כרונית או אלרגיה מסכנת חיים, ללא מוגבלות נוספת.

תמונה דומה לזו שלעיל עולה גם מן הנתונים המובאים בלוח 20, בהתייחס לתלמידים עם מוגבלות שאינם לומדים בחינוך המיוחד 
או משולבים, לפי דיווחי ההורים. לוח זה מציג את שיעור התלמידים עם מוגבלות )לפי שלוש הקטגוריות לחישוב המוגבלות( 

שלומדים בבית ספר או בגן רגיל ללא שילוב, וכן את אומדן מספר הילדים הכולל בכל אחד מן המקרים, על סמך נתוני הסקר. 

מן הלוח עולה כי כאשר לא מגדירים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות, ההורים של כ-69,000 ילדים, שהם 2.7% 
מכלל התלמידים )27.8% מן הילדים עם מוגבלות( מדווחים כי הם אינם לומדים במסגרת כלשהי לחינוך מיוחד. אחוז זה אף גבוה 
יותר כאשר מגדירים כמוגבלות לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז: כאשר מכלילים לקויות אלו ברמה חמורה, נמצא כי 111,000 
ילדים שהם כ-4.4% מן התלמידים )38.1% מן הילדים עם מוגבלות( לומדים במסגרת רגילה ללא שילוב. לפי ההגדרה שלפיה עובד 
משרד החינוך, כוללים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז רק במקרה שבו מדובר בלקות חמורה )אתר משרד החינוך, 2021(. אם 
כך, לפי דיווחי ההורים, מערכת החינוך המיוחד כלל אינה מכירה בילדים רבים אשר אותרו עם מוגבלות ואין הם מקבלים מענה 
במסגרת זו. אם מתייחסים לאומדן על סמך המחקר, בהכללה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה, המספר 
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דומה לפער בין נתוני משרד החינוך לנתוני המדגם באשר למספר הילדים המשולבים )עומד על כ-112,000 ילדים(. הנתונים שהוצגו 
מעוררים שאלה באשר למהות הפער – האם ילדים אלו באמת אינם מוכרים על ידי המערכת למרות היותם ילדים עם מוגבלות? 
או שמא הבעיה טמונה בדיווחי ההורים? ייתכן שילדים אלו משולבים בבית ספר או בגן רגיל, אך הוריהם אינם מודעים לשילובם 

או אינם יודעים לסווג אותם ככאלה. 

הסברים אפשריים לכך שהמחקר לא הצליח לאתר את כל הילדים המשולבים: 

ילדים משולבים שלא אותרו במחקר כילדים עם מוגבלות. יש הורים שאינם תופסים את ילדם כילד עם מוגבלות, שכן על אף א. 
המענים והתמיכות שהוא מקבל הוא לומד בפועל בכיתה רגילה ויש מכנים משותפים רבים בינו ובין יתר ילדי הכיתה. מכיוון 
שהמחקר מבוסס על דיווחי הורים, אם ההורה אינו תופס את ילדו ילד עם מוגבלות, סביר כי הילד לא יאותר במחקר כילד 

עם מוגבלות. 

ילדים משולבים שאותרו במחקר כילדים עם מוגבלות אך הוריהם לא דיווחו כי הם לומדים בחינוך המיוחד: )1( השאלה בשאלון ב. 
שהתייחסה לשילוב נוסחה כך: “האם הילד משולב?”, ולאחר מכן הופיעה הערת הבהרה למראיין: “יש לסמן כן במקרה שהילד 
עבר ועדת זכאות ואפיון או ועדת השמה וזכאי לקבלת שירותים בעקבות היותו ילד עם מוגבלות”, אך הערה זו לא בהכרח 
הוקראה בכל המקרים. ייתכן שהשאלה לא הייתה ברורה דיה, ויש הורים אשר אינם מכירים את המושג “משולב”, ולכן ככל 
הנראה יש הורים לילדים משולבים שהשיבו כי ילדם אינו משולב. במקרה כזה הילד אותר במסגרת המחקר כילד עם מוגבלות 
אף על פי שהוריו לא דיווחו על כך שהוא לומד בחינוך המיוחד; )2( הורים שאינם מודעים לכך שילדם משולב ולומד במסלול 
של החינוך המיוחד. לפי הנהלים ההורים אמורים להשתתף בוועדת זכאות ואפיון ולקבל את ההחלטה בדבר סוג המסגרת 
שהם מעוניינים שילדם ילמד בה. עולה השאלה אם הנהלים אכן מיושמים תמיד ואם ייתכן שהתהליך התרחש ללא מעורבות 
ההורים או ללא הסבר מספק עבורם. במחקר שערכה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )2018( אכן נמצא כי כעשירית 
מן ההורים של תלמידים בבתי ספר של החינוך המיוחד דיווחו כי לא היו נוכחים בוועדת ההשמה. ייתכן שבקרב הורים לתלמידים 

משולבים תופעה זו מופיעה בשכיחות גבוהה יותר. 

לוח 20: שיעור הילדים עם מוגבלות בבית ספר או בגן רגיל ללא שילוב )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני 
הסקר )באלפים(, בשלוש קטגוריות לחישוב המוגבלות  

אופן חישוב שיעור המוגבלות

אחוז מן מדגם בגילי 3 
ויותר^

)n=5,762(

אומדן מספר הילדים  
באוכלוסייה )באלפים(

)N=2,527,548(
2.769לא כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

4.4111כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה
9.2232כולל ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בכל הרמות 

^ רק מי שנמצא במסגרת חינוך לפי דיווחי ההורים, לא כולל מקרים שבהם דיווחו רק על מחלה כרונית או אלרגיה מסכנת חיים, ללא מוגבלות נוספת.
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תופעה נוספת שבאה לידי ביטוי במחקר היא ילדים אשר הוריהם דיווחו כי הם מוכרים על ידי המדינה כילדים עם מוגבלות כיוון 
שהם לומדים במסגרת חינוך מיוחד, מוסד חינוך מיוחד, משולבים במסגרת רגילה או מקבלים קצבה על רקע נכות עבור ילדם 
מן המוסד לביטוח לאומי, אך לפי דיווחי ההורים בשאלון לא עלה כי לילד יש מוגבלות כלשהי. נמצא כי 1.9% מן ההורים דיווחו 
שילדם לומד במסגרת של חינוך מיוחד אך לא הצהירו על מוגבלות מסוימת שמפריעה לתפקוד, 0.6% דיווחו על שילוב בבית ספר 
או בגן רגיל מבלי שעלה מן השאלון שלילד יש מוגבלות ו-0.2% ציינו שהם מקבלים קצבה מן המוסד לביטוח לאומי ללא ציון סוג 

המוגבלות. חקירת אותם מקרים העלתה שני תרחישים עיקריים:

כמחצית מן ההורים האלה ציינו שלילד יש קושי מסוים אך לדבריהם קושי זה לא כל כך מקשה או בכלל לא מקשה עליו א. 
בפעילויות יום-יומיות שרוב הילדים בני גילו עושים. כך, לפי הקריטריונים שהוגדרו במחקר, ילד זה לא סווג מלכתחילה כילד עם 
מוגבלות על סמך מוגבלות ספציפית אלא רק על סמך הכרה של המדינה באחת הדרכים שפורטו לעיל )ב-36% מן המקרים 
מדובר בלקות למידה או הפרעת קשב וריכוז בחומרה נמוכה לפי דיווח ההורים, ב-12% מן המקרים ההורים דיווחו על מחלה 
כרונית שאינה מקשה באופן חמור על התפקוד היום-יומי של הילד, וב-52% הנותרים ההורים ציינו מוגבלות אחרת או כמה 
מוגבלויות בדרגת חומרה שאינה מספיקה כדי להיחשב מוגבלות במחקר הנוכחי(. במקרים שבהם לא היה ספק מתשובותיהם 
של ההורים מהי סוג המוגבלות של הילד שבגינה המדינה מכירה בו כילד עם מוגבלות, הוחלט לסווג אותו כילד עם אותה מוגבלות 
גם במקרים שבהם ההורה לא דיווח על כך שהמוגבלות מקשה או מקשה מאוד בביצוע פעילויות יום-יומיות. לאחר תיקון זה 

נותרו 2.1% מן הילדים שהוריהם דיווחו כי הם מוכרים על ידי המדינה כילדים עם מוגבלות אך לא סווגו לפי סוג המוגבלות.

ביתר המקרים החקירה לא העלתה סיבה מוצהרת לכך שהילד לומד בחינוך מיוחד, לומד בשילוב או מקבל קצבה. במקרים ב. 
אלו ההורים ענו בשלילה על כל השאלות המתייחסות לסוגי המוגבלות השונים ולא זוהה הסבר להכרה של המדינה בילד 

עם המוגבלות.

אם כך, נראה כי לעיתים יש פער בהגדרת המוגבלות בין ההכרה בילד על ידי החינוך המיוחד ובין תפיסתם של ההורים. הפער 
קיים באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה היהודית )חרדים ושאינם חרדים(, ללא הבדלים של ממש בין קבוצות אוכלוסייה אלו.

לוח 21 מציג, בהתבסס על נתוני משרד החינוך, את מספר התלמידים בחינוך המיוחד ואת שיעורם מקרב כלל התלמידים, בחלוקה 
לפי סוג מוגבלות. לצד זה מוצגים הנתונים המקבילים מן הסקר, בהתייחס לכלל התלמידים מגיל 3 ויותר שלומדים במסגרת 

כלשהי, בחלוקה לאותם סוגי מוגבלות.

מן הלוח עולה כי בכלל המוגבלויות המוצגות, למעט לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה, אחוז התלמידים בפועל 
לפי נתוני משרד החינוך נמוך מן האחוז על סמך הסקר. הדבר בולט במיוחד במוגבלות ראייה )שם נתוני הסקר גבוהים פי 8.0 

מנתוני משרד החינוך(, מוגבלות מוטורית )פי 5.3( ומוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי )פי 4.5(. 

הפער בין נתוני משרד החינוך ובין נתוני המדגם באשר לסוגי המוגבלויות השונים יכול להיות מוסבר בכמה אופנים: )1( נתוני משרד 
החינוך מתייחסים רק לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד )מוסדות חינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ושילוב בבית 
ספר או בגן רגיל(. לעומת זאת, הנתונים העולים מן המדגם מתייחסים לכלל הילדים שאותרו עם מוגבלות אשר חלקם לומדים 
בחינוך הרגיל. הצורך ללמוד בחינוך המיוחד תלוי בקריטריונים שונים, כגון אופי המוגבלות וחומרתה, ומובן שלא כל הילדים עם 
מוגבלות זקוקים למענה מן החינוך המיוחד; )2( במחקר הנוכחי הייתה אפשרות לציין ריבוי מוגבלויות, ואילו הרישום במשרד החינוך 
מאפשר בחירת מוגבלות אחת בלבד. עובדה זו יכולה להסביר חלק ניכר מן הפער הנדון, שכן במחקר הנוכחי נמצא כי לכשליש 
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מן הילדים עם מוגבלות יש יותר ממוגבלות אחת; )3( ככל הנראה יש גם פער ממשי שמקורו בתלמידים אשר אינם מוכרים על ידי 
החינוך המיוחד, למרות היותם ילדים עם מוגבלות. ייתכן שחלק מהם היו נתרמים מקבלת מענים לימודיים מותאמים, אך הם לא 

אותרו על ידי מערכת החינוך המיוחד. 

מבחינת התפלגות המוגבלויות לפי נתוני משרד החינוך, אפשר לראות כי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז היא המוגבלות 
השכיחה ביותר בקרב כלל התלמידים )5.19%, המהווים 48.2% מתלמידי החינוך המיוחד(, ולאחריה עיכוב התפתחותי ושפתי 
)1.97%, המהווים 18.3% מתלמידי החינוך המיוחד(. מסקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי המוגבלויות שבהן 
שיעור התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל הוא הגבוה ביותר הן מוגבלות שמיעה וראייה )77%(, לקות למידה )74%(, משכל גבולי 
וחשד למוגבלות שכלית התפתחותית )68%(, עיכוב התפתחותי ושפתי )66%( ונכות פיזית ותסמונות נדירות )66%(. לעומת זאת, 
המוגבלויות שבהן שיעור התלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד הגבוה ביותר הן מוגבלות שכלית התפתחותית קלה עד קשה 

)94%( ואוטיזם )42%( )מוניקנדם-גבעון, 2019(.

לוח 21: שיעור הילדים עם מוגבלות )באחוזים(; ושיעור הילדים בחינוך המיוחד מקרב כלל הלומדים במערכת החינוך 
)באחוזים( ומספרם באוכלוסייה, לפי סוג המוגבלות 

נתוני משרד החינוך^נתוני המדגם

סוג המוגבלות^^

אחוז הילדים בגילי 
3 ויותר^^^

)n=5,871(

אחוז מן הלומדים 
במערכת החינוך מגיל 

)N=2,370,029( 3 ויותר
מספר הלומדים 
בחינוך המיוחד 

4.945.19122,910לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה
2.261.9746,572עיכוב התפתחותי / שפתי

1.471.2730,100הפרעת התנהגות
1.240.9221,790רצף האוטיזם

0.730.4711,032מוגבלות שכלית התפתחותית
2.010.4510,732מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי

0.370.266,093מוגבלות שמיעה
0.850.163,813מוגבלות מוטורית

1.050.092,162מחלה כרונית#
0.560.071,718מוגבלות ראייה

15.8210.75256,922סך הכול

^ עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהועברו ממשרד החינוך, יולי 2020. 

^^ מופיעות רק המוגבלויות שלהן יש מקבילה בנתוני משרד החינוך. נתוני משרד החינוך כוללים גם מקרים נוספים תחת קטגוריות אחרות או 
כלליות, והם אינם מופיעים בלוח.

^^^ רק מי שנמצא במסגרת חינוך לפי דיווח ההורים.

#בסעיף מחלה כרונית בנתוני המדגם, לעומת נתוני משרד החינוך, נכללת גם אלרגיה מסכנת חיים.
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ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד, לפי קבוצות גיל
בתרשים 1 מוצגת התפלגות תלמידי החינוך המיוחד במסגרות החינוך השונות, לפי שלב החינוך. מן התרשים עולה כי בקבוצת 
הגיל 6-3 )גני ילדים( מעט יותר ממחצית מתלמידי החינוך המיוחד לומדים במוסדות חינוך מיוחד, והיתר משולבים בגנים רגילים. 
בקבוצות הגיל האחרות התלמידים המשולבים הם הנתח הגדול ממסגרות החינוך המיוחד אך שיעורם בבתי הספר יורד עם 
הגיל. בהתאמה, שיעור תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר שלומדים במסגרות של חינוך מיוחד )מוסדות לחינוך מיוחד או 
כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים( עולה עם הגיל. ככלל, 61.0% מתלמידי החינוך המיוחד משולבים בבית ספר או בגן רגיל, 18.8% 
לומדים בכיתות מיוחדות ו-20.2% לומדים במוסדות של חינוך מיוחד. נתוני המדגם מראים אף הם עלייה עם הגיל בשיעור הילדים 
הלומדים במסגרות חינוך מיוחד, אך עלייה זו לא הייתה עקבית בחלוקה לתת-המסגרות – מוסדות חינוך מיוחד וכיתות מיוחדות 

בבית ספר רגיל )לא מוצג בתרשים(. 

תרשים 1: התפלגות תלמידי החינוך המיוחד במסגרות החינוך השונות^, לפי שלב החינוך )באחוזים(

45.7
68.2 55.4 61.0

0.0
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25.2 18.854.2

11.2 19.4 20.2
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 סך הכול על יסודי יסודי גני ילדים

%
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מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך, יולי 2020. 

^ מבין סך כול התלמידים בחינוך המיוחד בכל קבוצת גיל.

ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד, לפי קבוצות באוכלוסייה
תרשים 2 מציג את אחוז התלמידים בחינוך המיוחד באוכלוסייה היהודית והערבית. לפי נתוני משרד החינוך )יולי 2020( אשר 
עובדו על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בחינוך המיוחד לומדים בסך הכול 11.2% ילדים מקרב כלל התלמידים במערכת החינוך. 
אחוז היהודים בחינוך המיוחד הוא 11.5% ואחוז הערבים בחינוך המיוחד הוא 10.2% – זאת מקרב כלל התלמידים בכל אחת 
מן האוכלוסיות. כך, בדומה למגמה שעלתה מנתוני המדגם, נתוני משרד החינוך מעידים אף הם על פער קטן בין שיעור תלמידי 
החינוך המיוחד באוכלוסייה היהודית ובין שיעור תלמידי החינוך המיוחד באוכלוסייה הערבית – אצל היהודים פי 1.13 תלמידים 

לומדים בחינוך מיוחד מאשר אצל הערבים.
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תרשים 2: תלמידים בחינוך המיוחד באוכלוסייה הערבית והיהודית )באחוזים(
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תרשים 3 מציג את שיעור תלמידי החינוך המיוחד בחלוקה לסוג המסגרת, מקרב כלל התלמידים שלומדים בחינוך המיוחד 
בקבוצות אוכלוסייה אלו. כפי שעולה מן התרשים, בחינה של שיעור תלמידי החינוך המיוחד במסגרות השונות לפי נתוני משרד 
החינוך מראה כי שיעור התלמידים הערבים במוסדות לחינוך מיוחד ובכיתות מיוחדות נמוך משיעור הילדים היהודים )18.0% 
לומדים במוסדות חינוך מיוחד ו-12.9% בכיתות מיוחדות באוכלוסייה הערבית לעומת 21.2% ו-18.0% באוכלוסייה היהודית(. 
שיעור הילדים המשולבים מקרב כלל תלמידי החינוך המיוחד באוכלוסייה הערבית גבוה משיעורם באוכלוסייה היהודית )69.0% 
לעומת 60.9%(. אפשר לשער כי המגמה העולה מנתונים אלו מעידה על מחסור במענים באוכלוסייה הערבית, והיא אינה נובעת 
מכך שהגישה המתקדמת התומכת בשילוב רווחת יותר בקרב אוכלוסייה זו; כפי הנראה אחוז המשולבים גבוה יותר כיוון שיש 
פחות מסגרות ייעודיות לחינוך המיוחד באוכלוסייה זו. מגמה זו תואמת ברובה את המגמה שעלתה במדגם, ולפיה שיעור הילדים 

הערבים הלומדים במסגרות של חינוך מיוחד נמוך מעט יותר משיעור הילדים היהודים.
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תרשים 3: שיעור תלמידי החינוך המיוחד בחלוקה לסוג המסגרת, מקרב כלל התלמידים שלומדים בחינוך המיוחד, 
באוכלוסייה הערבית והיהודית )באחוזים(
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מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך, יולי 2020.

הערה: השיעור חושב מקרב כלל התלמידים שלומדים בחינוך המיוחד עבור כל אוכלוסייה.

את ההשערה בדבר ההיצע הנמוך של מענים של חינוך מיוחד באוכלוסייה הערבית אפשר לראות גם ביחס שבין התלמידים ובין 
המסגרות, יחסית לגודל האוכלוסייה. מתרשים 4 עולה כי מספר מסגרות החינוך המיוחד ביחס למספר הילדים נמוך יותר בכל סוגי 
המסגרות באוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית. כלומר, אצל הערבים יש פחות מענים חינוכיים של החינוך המיוחד 

ביחס לגודל האוכלוסייה.

תרשים 4: מספר מסגרות של חינוך מיוחד לכל אלף ילדים בשלב החינוך הרלוונטי, לפי קבוצת אוכלוסייה 
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מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד החינוך, יולי 2020.

הערה: המספרים מחושבים ביחס למספר הילדים בכל קבוצת גיל )גני ילדים: 5-0, כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים: 17-6, בתי ספר של 
החינוך המיוחד: 21-6(.
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4.3.2 המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי משלם קצבאות לזכאים ובכך מסייע לשכבות אוכלוסייה נרחבות ולמבוטחים בזמן משבר, כמו פיטורין, 

מוגבלות או פגיעה בעבודה. במחקר נשאלו ההורים על אודות זכאותם לקצבאות הקשורות למוגבלות של ילדיהם.

קצבת ילד נכה
המוסד לביטוח לאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד עם מוגבלות ומשתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה 
כדי לאפשר לה לנהל אורח חיים תקין ככל האפשר. הקצבה ניתנת לילדים עם מוגבלות בגילים שבין 91 ימים12 ל-18 שנים ו-3 

חודשים, בהתאם לסוג המוגבלות של הילד ולמידת תלותו בזולת )אתר כל זכות, 2021ג; אתר המוסד לביטוח לאומי, 2021(.

קצבת ניידות
קצבת ניידות מעניקה הטבות שונות לילדים ולבוגרים שיש להם מוגבלות בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים 
עצמאיים. הקצבה מוענקת לילד תושב ישראל מגיל 3 שנים, שוועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה 
לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו. לילדים הזכאים לקצבת ניידות ניתן גם פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור 

שירותים שונים בקופות החולים )אתר כל זכות, 2021ד(.

זכאות לקצבאות על רקע נכות 
מלוח 22 עולה כי 2.5% מן הילדים במדגם זכאים לקצבה כלשהי על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי, כאשר שיעור הזכאים 
לקצבת ילד נכה הוא 2.4%, ושיעור הזכאים לקצבאות אחרות קטן הרבה יותר )קצבת ניידות – 0.1%(. כלומר, לפי האומדן 22.7% 
מן הילדים עם מוגבלות13 זכאים לקצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי. ממצאים אלו דומים מאוד לנתוני המוסד לביטוח 
לאומי )אוקטובר 2020( שעובדו על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. הנתונים מתייחסים לכלל הילדים המקבלים קצבה על רקע 

נכות ולפיהם 2.7% מן הילדים מלידה ועד גיל 18 מקבלים קצבת ילד נכה ו-0.2% מקבלים קצבת ניידות. 

12  לילדים עם ליקוי שמיעה, ילדים עם תסמונת דאון ובמקרים מסוימים ילדים המקבלים טיפול ממושך בבית חולים, הזכאות לקצבה מתחילה כבר 

מיום הלידה.

13  השיעור חושב מקרב כלל הילדים עם מוגבלות בהכללה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A0%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93_%D7%90%D7%95_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A0%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A0%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94
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לוח 22: שיעור הילדים שמקבלים קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי )באחוזים( ואומדן מספרם על סמך נתוני 
הסקר )באלפים(; ושיעור הילדים שמקבלים קצבה על רקע נכות מקרב האוכלוסייה הכללית )באחוזים ובמספרים(

נתוני המוסד לביטוח לאומי^נתוני המדגם

סוג זכאות
אחוז הילדים במדגם

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים באוכלוסייה 

)N=2,992,291(

אחוז הילדים 
באוכלוסייה 

)N=2,861,924(
מספר הילדים מקבלי 

קצבה
2.4712.776,649זכאים לקצבת ילד נכה

0.130.24,958זכאים לקצבת ניידות
2.5742.981,607סך הכול ^^

^ עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי, דצמבר 2020.

^^ אפשרויות התשובה כללו גם קצבת ילד מונשם, אך המדגם לא כלל ילדים שמקבלים קצבה זו לפי דיווח ההורים. כמו כן חלק קטן מן ההורים 
דיווחו שהילד מקבל קצבת שר”מ )שירותים מיוחדים(, אך קצבה זו משולמת רק מגיל 18 וככל הנראה הייתה טעות בהבנת השאלה.

מקבלי קצבאות על רקע נכות, לפי מין
 .)p<0.001( ,)1.7%( מבקרב בנות )לפי נתוני המדגם, שיעורי המקבלים קצבה מן המוסד לביטוח לאומי גבוהים יותר בקרב בנים )3.4%
היחס בין הבנים לבנות באחוז הזכאים לקצבה תואם את העולה מנתוני המוסד לביטוח לאומי, ולפיהם שני שלישים ממקבלי 

הקצבה לילד נכה הם בנים )פינטו, 2015(. 

מקבלי קצבאות על רקע נכות, לפי קבוצות גיל
שיעור קבלת קצבת ילד נכה מן המוסד לביטוח לאומי עולה עם הגיל, כאשר העלייה בולטת במיוחד בין קבוצת הגיל לידה 
עד גיל 3 )0.86%( לקבוצת הגיל 6-3 )2.71%(. בגילים הבוגרים יותר אחוז הילדים שמקבלים קצבת ילד נכה עומד על כ-3% 
)תרשים 5(. מגמה זו תואמת את המגמה העולה מנתוני המדגם, ולפיה נצפית עלייה באחוז הילדים המקבלים קצבה ככל 
שהגיל עולה )1.7% עד 3.0% במקרה של זכאות לקצבה באופן כללי, ו-1.7% עד 2.8% במקרה של זכאות לקצבת ילד נכה(. 
גם מן הנתונים המוצגים בסקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה נתון דומה – מרבית הילדים המקבלים קצבה 

הם בגילי 17-6 )מוניקנדם-גבעון, 2019(.
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תרשים 5: מקבלי קצבת ילד נכה, לפי קבוצות גיל )באחוזים(
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3-0 6-3 12-6 18-12 

%

מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי, אוקטובר 2020.

הערה: השיעור חושב מקרב כלל הילדים באוכלוסייה, נתוני למ”ס 2018.

מקבלי קצבאות על רקע נכות, לפי קבוצות באוכלוסייה
לפי הנתונים שהועברו מן המוסד לביטוח לאומי, שיעור הילדים הערבים המקבלים קצבת ילד נכה )2.2%( נמוך משיעור הילדים 

היהודים המקבלים קצבה זו )2.9%( )תרשים 6(. 

תרשים 6: מקבלי קצבת ילד נכה, לפי קבוצת אוכלוסייה )באחוזים( 
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מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי, אוקטובר 2020.

הערה: השיעור חושב מקרב כלל הילדים )מגיל לידה ועד 17 שנים( בכל אחת מן האוכלוסיות, נתוני למ”ס 2018.
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מן הסקר עולה עוד כי גם באוכלוסייה החרדית שיעור הילדים המקבלים קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי )2.0%( 
נמוך משיעור המקבלים את הקצבה מקרב האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית )2.7%(.

4.3.3 נתוני מינהל מוגבלויות
ההכרה של המדינה במוגבלות באה לידי ביטוי גם ברישום הילדים עם מוגבלות במינהל מוגבלויות במשרד הרווחה ובקבלת 
השירותים מגוף זה. תת-פרק זה יעסוק בנתונים שהעביר מינהל מוגבלויות ועובדו על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בנוגע 

לשיעור הילדים עם מוגבלות המוכרים במשרד הרווחה ולשיעור הילדים המטופלים שם. 

בשנת 2017 הוקם מינהל מוגבלויות במטרה לאחד את הטיפול באנשים עם מוגבלויות, תוך שינוי תפיסת העבודה שהייתה נהוגה 
עד אז. לפי השיטה החדשה השירותים יסופקו על בסיס צרכיו של האדם ולא לפי סוג המוגבלות שלו. מינהל מוגבלויות מורכב 
משלושה אגפים מרכזיים )אגף דיור, אגף קהילה ואגף הערכה, הכרה ותוכניות( שמעניקים שירותים בתחומים שונים, כמו שיקום, 
חברה וחינוך. השירותים מיועדים לאנשים עם מוגבלויות שונות, בגילים שונים וברמות תפקוד מגוונות, והם מופעלים בפריסה ארצית.

דוגמאות לשירותים המיועדים לילדים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם )משרד הרווחה, 2020(:

מטפח אישי. עובד סמך-מקצועי המגיע אחר הצוהריים לביתו של ילד עם אוטיזם. השירות נועד לסייע לילד להתמודד עם חיי  	
היום-יום, לפתח מיומנויות תפקודיות, חברתיות ותקשורתיות ולאפשר לבני המשפחה האחרים זמן פנוי. 

מועדונית שיקומית. מסגרת חברתית, טיפולית ושיקומית הפועלת במסגרת הקהילה לאחר שעות הלימודים. במועדוניות  	
מקבלים המשתתפים טיפול פרטני וקבוצתי לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורתיות למען קידום שילובם בקהילה. 

מרכזים למשפחה. מסגרת הנותנת מענה רחב למשפחות המתמודדות עם גידול של ילד עם מוגבלות. המקום מרכז את כל  	
המידע הרלוונטי עבור משפחות אלו, מתווך בינן ובין נותני השירותים ומעניק סיוע רגשי להתמודדות עם גידול ילד מיוחד. 
המרכז מציע פעילויות שונות, כגון הקמת קבוצת תמיכה של הורים ופעילויות הפוגה למשפחה. נוסף על כך, המרכז מפתח 

ומפעיל תוכניות ושירותים משלימים לאלו הניתנים לילדים עם מוגבלות במחלקות לשירותים חברתיים באזור המגורים.

חלק מן הילדים עם מוגבלות זכאים לקבלת שירותים ממינהל מוגבלויות, בדרך כלל באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים 
ברשויות המקומיות. הזכאות נקבעת לפי קריטריונים שונים, ובהם חומרת המוגבלות, רמת התפקוד או צרכים מסוימים. 

מלוח 23 עולה כי 39,822 ילדים עם מוגבלות היו רשומים במינהל מוגבלויות בשנת 2020, והם היוו 1.4% מכלל אוכלוסיית הילדים 
בגילי 18-0. מקרב הילדים הרשומים, 14,540 )36.5%( צרכו שירותים ממינהל מוגבלויות, והם היוו 0.5% מכלל האוכלוסייה בגילי 18-0. 

כפי שהוצג בלוח 2, יש 283,000 ילדים עם מוגבלות, לפי האומדנים באוכלוסייה על סמך נתוני המחקר )ללא הגדרת לקות 
למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות(, והם מהווים 9.5% מכלל אוכלוסיית הילדים מלידה ועד גיל 18. מלוח 23 עולה כי מקרב 
283,000 הילדים עם מוגבלות, כשמינית מוכרים על ידי מינהל מוגבלויות וכ-5% צורכים שירותים מן המינהל. מינהל מוגבלויות 
נותן מענה עבור חלק מסוגי המוגבלויות )רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות ראייה, מוגבלות שמיעה, נכות 
פיזית ומוגבלויות נוספות(. ישנן מוגבלויות אשר אינן מוכרות ומתוכללות על ידי משרד הרווחה וגם לא על ידי גורם ממשלתי אחר, 
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כמו למשל מוגבלות נפשית והפרעת התנהגות. מינהל מוגבלויות אינו אמור להציע מענה לכלל הילדים עם מוגבלות. עם זאת, 
לפחות בהתייחס לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאמורים לקבל שירותים מכוח חוק, יש ציפייה לרישום מלא שלהם, 

ותת-דיווח עשוי להצביע על מיצוי זכויות חלקי בלבד בקרב אוכלוסייה זו. 

לפי נתוני המדגם אפשר לראות כי רק 6.8% מקרב הילדים עם מוגבלות ראייה בישראל מוכרים על ידי מינהל מוגבלויות ו-2.8% 
צורכים שם שירותים. בדומה, במוגבלות שמיעה 20.3% מוכרים ו-7.5% צורכים שירותים. במקרה של אוטיזם הפער מעט קטן 
יותר – 42.6% מקרב הילדים עם מוגבלות זו בישראל מוכרים על ידי מינהל מוגבלויות ו-12.3% צורכים שירותים. באשר למוגבלות 
שכלית התפתחותית, 42.0% מן הילדים שאותרו עם מוגבלות זו לפי המדגם מוכרים במינהל מוגבלויות ו-23.0% צורכים שירותים. 
אומנם מדובר בנתוני מדגם, וברור כי האומדנים לאוכלוסייה אינם מדויקים, אך הפער המסתמן בין הילדים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית שאותרו במדגם ובין מספר הילדים המוכרים במינהל מצביע על כך שמשרד הרווחה לא מכיר בכל הילדים עם 
מוגבלות שכלית התפתחותית. חשוב לציין כי הרישום במינהל מוגבלויות כולל מוגבלות אחת בלבד, ואילו המחקר הנוכחי אפשר 
לציין כמה סוגי מוגבלויות. עובדה זו עשויה להסביר חלק מן הפער בין מספר הילדים הרשומים במינהל מוגבלויות ובין המספר 

המקביל שעלה מן המדגם, בהתייחס לאותן מוגבלויות. 

לוח 23: שיעור הילדים הרשומים במינהל מוגבלויות )באחוזים ובמספרים( ומספר צרכני השירותים במינהל; ושיעור הילדים 
במדגם )באחוזים( ואומדן מספרם באוכלוסייה על סמך נתוני הסקר )באלפים(, לפי סוג המוגבלות

נתוני המדגםנתוני מינהל מוגבלויות^

   סוג המוגבלות

אחוז הרשומים 
במינהל מוגבלויות 
מקרב כלל הילדים 

באוכלוסייה 
)N=2,861,924(

מספר 
הרשומים 

במינהל 
מוגבלויות

מספר צרכני 
שירותים 
במינהל 

מוגבלויות

אחוז מכלל  
המדגם 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים  

באוכלוסייה 
)באלפים(

)N=2,992,291(
––0.4814,5864,780נכות פיזית ומוגבלויות נוספות^^

0.4413,6393,9411.0832רצף האוטיזם
0.278,4064,5900.6820מוגבלות שכלית התפתחותית

0.041,1584760.5517מוגבלות ראייה )עיוורון(
0.072,0337530.3410מוגבלות שמיעה )חרשות(

1.3939,82214,540סך הכול

^ עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהועברו ממשרד הרווחה, נובמבר 2020. 

^^ מינהל מוגבלויות מעניק שירות גם לילדים עם נכות פיזית ומוגבלויות מגוונות נוספות )בעיקר הנמכה קוגניטיבית ולקויות למידה חמורות(, 
שבעבר נכללו תחת אגף השיקום. לסוג מוגבלות רחבה זו אין מקבילה מתאימה בסקר, ולכן במקרה זה לא מוצג אומדן של מספר הילדים 

באוכלוסייה על סמך נתוני המחקר.
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מעונות יום שיקומיים
משרד הרווחה מפעיל בשיתוף משרד הבריאות מעונות יום שיקומיים לפעוטות עם מוגבלות, באמצעות ספקי שירות14. מעון יום 
שיקומי הוא מסגרת המספקת לפעוטות )בגיל חצי שנה עד שלוש שנים( עם מוגבלות15 את צורכיהם הפיזיים והחינוכיים. המסגרת 
מתנהלת בדומה למעון יום רגיל אך בתוספת של שעות שבועיות )כ-4-3 שעות לילד( הכוללות טיפולים פרה-רפואיים )למשל ריפוי 
בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול בדיבור( וליווי של עו”ס, על פי הצורך. פעוטות עם צרכים רפואיים זכאים לקבל תוספת שעות סייעת 
או אחות, על פי סוג המגבלה הרפואית. יש מעונות ייעודיים לפעוטות עם סוג מסוים של מוגבלות )עבור ילדים עם אוטיזם, ליקויי 
שמיעה או ראייה( ויש המיועדים לפעוטות עם מגוון סוגים של מוגבלות )רב-נכותיים(. ועדות השמה משותפות של משרד הרווחה 
ומשרד הבריאות, הפועלות במחוזות השונים, קובעות באיזה מעון ישולב הילד, על פי צרכיו. בתוך המעון מחולקים הילדים לכיתות 
לפי רמות התפקוד או הגיל, ולכל ילד נבנית תוכנית טיפול אישית על ידי הצוות המקצועי בשיתוף המכון להתפתחות הילד. את 
מרבית מעונות היום השיקומיים מפעילות עמותות המתמחות בטיפול בפעוטות ובאנשים עם מוגבלות ושאינן מפעילות מעונות 

יום רגילים. על המעונות מפקחים משרד הרווחה ומשרד הבריאות. 

במסגרת השאלה על לימודים בחינוך המיוחד, ההורים נשאלו אם ילדם לומד במעון יום שיקומי. נמצא כי 0.5% מכלל אוכלוסיית 
המחקר בגילי לידה עד 3 )הכוללת 556,615 ילדים( לומדים במעון יום שיקומי. לפי האומדן על סמך נתוני הסקר, מדובר בכ-3,000 
ילדים. הנתונים שהתקבלו ממשרד הרווחה מצביעים על תמונה דומה: 2,879 ילדים בגילי חצי שנה עד 3 נמצאים במעון יום שיקומי.

הכרה של מינהל מוגבלויות לפי קבוצות אוכלוסייה
לפי נתוני מינהל מוגבלויות, שיעור המוכרים כילדים עם מוגבלות מקרב האוכלוסייה הערבית גבוה משיעורם בקרב האוכלוסייה 
היהודית )1.32% לעומת 1.28%(. כפי שעולה מתרשים 7, ברוב המוגבלויות )נכות פיזית, מוגבלות שכלית התפתחותית, חירשות 
ועיוורון( יש יותר ילדים ערבים עם מוגבלות המוכרים על ידי מינהל מוגבלויות מאשר ילדים יהודים עם מוגבלות. ככל הנראה הדבר 
קשור למצבם החברתי-כלכלי הטוב פחות של ילדים מן האוכלוסייה הערבית, עובדה המעלה את הסיכוי שיהיו מוכרים במחלקות 
לשירותים חברתיים. לעומת זאת, במקרה של אוטיזם יש הרבה פחות ילדים ערבים המוכרים על ידי מינהל מוגבלויות )0.18%( 
מאשר ילדים יהודים )0.52%(. זו אחת מן המוגבלויות שבנוגע אליהן אין מודעות גבוהה באוכלוסייה הערבית, ולכן ההכרה בה 
נמוכה יחסית. אף על פי ששיעור המוכרים הכללי במינהל מוגבלויות וכן שיעור המוכרים ברוב סוגי המוגבלויות גבוה יותר בקרב 
האוכלוסייה הערבית, עדיין שיעור צרכני השירותים נמוך יותר מן השיעור המקביל באוכלוסייה היהודית )0.45% המהווים 28% 
מכלל המוכרים לעומת 0.50% המהווים 39% מכלל המוכרים(. כלומר, בפועל יש פחות שירותים לילדים ערבים עם מוגבלות, על 

אף ששיעורם היחסי גבוה יותר.

14  על פי חוק “מעונות יום שיקומיים” התש”ס-2000.

15  פעוטות שהופנו על ידי מכון מוכר להתפתחות הילד והזכאים לקצבת ילד נכה או המוכרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או העומדים בכמה 

קריטריונים שהוגדרו בחוק מעונות יום שיקומיים.

file:///C:/Users/RonitBe/OneDrive%20-%20JDC/Documents/שוטף%20דוחות/צוות%20מוגבלות/ילדים%20עם%20מוגבלות%20מחקר%20ארצי/חוק%20%22מעונות%20יום%20שיקומיים%22%20התש%22ס-2000
file:///C:/Users/RonitBe/OneDrive%20-%20JDC/Documents/שוטף%20דוחות/צוות%20מוגבלות/ילדים%20עם%20מוגבלות%20מחקר%20ארצי/חוק%20%22מעונות%20יום%20שיקומיים%22%20התש%22ס-2000
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תרשים 7: ילדים עם מוגבלות המוכרים במינהל מוגבלויות, לפי סוג המוגבלות וקבוצת אוכלוסייה )באחוזים(
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 סך הכול ערבים יהודים

מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד הרווחה, נובמבר 2020.

הערה: השיעור חושב מקרב כלל הילדים באוכלוסייה )מגיל לידה ועד 17 שנים( בכל אחת מן הקבוצות, נתוני למ”ס 2018.

תרשים 8 מציג את שיעור הפעוטות המטופלים במעונות יום שיקומיים. אומנם לפי נתוני המדגם נראה ששיעור הילדים הערבים 
עם מוגבלות דומה לשיעור הילדים היהודים עם מוגבלות )ראו לוח 14(, אך למרות זאת מנתוני משרד הרווחה עולה כי אחוז נמוך 
יותר של ילדים ערבים לומדים במעונות יום שיקומיים )0.45%( מאשר ילדים יהודים )0.57%(, בדומה למה שהוצג לעיל בהקשר 

של מסגרות החינוך המיוחד.

תרשים 8: שיעור הפעוטות המטופלים במעונות יום שיקומיים, לפי קבוצת אוכלוסייה )באחוזים(
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מקור הנתונים: עיבוד של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל לנתונים שהתקבלו ממשרד הרווחה, נובמבר 2020..
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לסיכום, נתוני משרד החינוך והמוסד לביטוח לאומי העידו על שיעורים נמוכים יותר של הכרה במוגבלות בקרב האוכלוסייה 
הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית. גם נתוני מינהל מוגבלויות מלמדים על שיעור נמוך יותר של צריכת שירותים בקרב ילדים 
עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית )על אף ששיעור הערבים המוכרים למינהל גבוה משיעורם של 
היהודים(. לעומת זאת, במחקר הנוכחי נמצא שאין הבדל בשיעורי המוגבלות בקרב ילדים ערבים ויהודים. נתונים אלו מראים כי 

באוכלוסייה הערבית מיצוי הזכויות נמוך יותר, ופחות ילדים ערבים עם מוגבלות מקבלים שירותים מן המדינה.

4.4 תפיסת המוגבלות של הילד בעיניי ההורה
כאמור, הגדרת המושג ‘מוגבלות’ אינה חד-משמעית, ואין הגדרה אחת מוסכמת. גם בקרב ההורים תפיסת המוגבלות אינה אחידה. 

המחקר בחן את האופן שבו ההורה תופס את המוגבלות של ילדו בשתי דרכים:

בשאלון האיתור הופיעה בהתחלה שאלה כללית שכתב צוות המחקר, בהתבסס על שאלה מן הסקר החברתי של הלמ”ס: . 1
“האם לילד יש לקות/נכות/מוגבלות או בעיה בריאותית או פיזית כלשהי? הכוונה לבעיה הקיימת שישה חודשים או יותר. 
אם ההורה מציין את סוג המוגבלות, אנא פרט”. מטרת שאלה זו הייתה לבחון את אחוז המקרים שבהם ההורה הצהיר על 
מוגבלות מבלי להישאל על סוגי מוגבלות מסוימים ולבחון עד כמה שאלה זו, כשהיא עומדת בפני עצמה, היא ממצה ואילו 
מקרים היא מצליחה לכסות. לאחר מכן נשאלו ההורים שענו “כן” או “יש חשד, לא מאובחן” על חומרת המוגבלות, ובניתוח 
נכללו רק המקרים שבהם ההורה דיווח כי המוגבלות של הילד מקשה מאוד או די מקשה עליו לעשות פעילויות יום-יומיות 

שרוב הילדים בני גילו עושים. 

סך הכול השיבו לשאלה זו 431 הורים שילדם אובחן או שיש אצלו חשד למוגבלות או לבעיה כלשהי. 169 מהם דיווחו על בעיה 
חמורה אשר מקשה על הילד בפעילות היום-יומית. מספר זה מקביל לכ-74,000 הורים באוכלוסייה. כך, מקרב כלל ההורים 
לילדים עם מוגבלות ברמה חמורה )N=326,000(, רק 22.7% דיווחו על מוגבלות בשאלה זו שעסקה במוגבלות באופן כללי. יש 
מחקרים או סקרים שבהם נעשה שימוש בשאלה זו בלבד לצורך איתור אנשים עם מוגבלות. ממצאי המחקר הנוכחי מעלים 

כי שאלה זו אינה מספקת ואינה מצליחה לאתר מקרים רבים של מוגבלות.

במקרים אחדים בלבד היו הורים שדיווחו בשאלה הכללית על מוגבלות אצל ילדם, אשר לא זוהתה בהמשך השאלון. הורים 
שציינו כי לילדם יש בעיה בריאותית או פיזית התבקשו לפרט במלל מהי הבעיה. הצלבה בין תשובות ההורים לשאלה 
הראשונה בשאלון האיתור ובין תשובותיהם לשאלות ההמשך באשר לסוגי המוגבלות השונים העלתה כי במחצית מסוגי 
המוגבלויות יותר מ-50% מן ההורים אשר דיווחו על אותה מוגבלות השיבו בחיוב לשאלה הראשונה. עם זאת, חשוב לשים 
לב שבחלק ניכר מן המקרים ההורה דיווח על כמה מוגבלויות במקביל, ולא בהכרח התכוון בשאלה הראשונה לכל סוגי 
המוגבלויות הללו. ניתוח של תשובות ההורים במלל פתוח באותה שאלה העלה כי מוגבלויות שעליהן דיווחו ההורים בשאלה 
זו מיוזמתם בשכיחות גבוהה יחסית היו: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז )13.8% מקרב מי שהשיבו לשאלה(, אוטיזם 
)12.0%( ומוגבלות פיזית / מוטורית )10.8%(. 15.0% מן ההורים שהשיבו לשאלה זו דיווחו על יותר ממוגבלות אחת ו-12.6% 

דיווחו על מצבים כלליים המצריכים טיפול רפואי )כמו מצוקה נשימתית, הזנה דרך צינור או דיאליזה(. 
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כדי לבחון את האופן שבו ההורה תופס את המוגבלות של ילדו, המראיינים התבקשו לתעד מהו המונח שבו השתמש ההורה . 2
בהתייחס למצב הבריאות של הילד. נמצא כי המונח השכיח ביותר היה ‘קושי’ )בו השתמשו 25.7% מן ההורים לילדים עם 
מוגבלות(. מונחים נוספים שבהם השתמשו ההורים בשכיחות גבוהה יחסית לשימוש במונחים אחרים היו ‘מוגבלות’ )12.6%( 
ו’בעיה בריאותית’ )10.7%(. היו שעשו שימוש במונחים ‘לקות’ )9.5%(, ‘בעיה רפואית’ )8.2%(, ‘נכות’ )4.9%( ו’צרכים מיוחדים’ 
)3.0%(. רבע מן ההורים לילדים עם מוגבלות לא השתמשו אף לא באחד מן המונחים האלה. היו שציינו את שמה של המוגבלות, 

היו שנקטו במונחים אחרים לתיאור המצב )‘בעיה’, ‘אתגר’ וכו’( והיו שטענו שלילד אין כלל בעיה או מוגבלות. 

הצלבה בין המונח שבו ההורה השתמש ובין סוג המוגבלות של הילד העלתה כי יש מוגבלויות שבהן ההורים העדיפו לעשות 
שימוש במונחים הנוטים להגדרה רפואית, למשל: במחלה כרונית ובמוגבלות שמיעה כרבע מן ההורים השתמשו במונח ‘בעיה 
בריאותית’. השימוש במונח ‘נכות’ בלט במיוחד בהקשר של מוגבלות מוטורית, ובו השתמשו 20.4% מן ההורים שדיווחו כי 
לילדם יש מוגבלות מוטורית בפלג גוף תחתון או עליון. הורים לילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז נטו להשתמש 
במונח ‘קושי’ או ‘לקות’ )29.0% ו-15.2% מהם, בהתאמה( והורים לילדים עם מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי השתמשו 
בעיקר במונחים ‘מוגבלות’ )23.1%( ו’קושי’ )22.2%(. השימוש במונח ‘מוגבלות’ רווח גם בהקשר לאוטיזם )31.1% מן ההורים 

שדיווחו שילדם נמצא על רצף האוטיזם(, למוגבלות שכלית התפתחותית )28.3%( ולהפרעת התנהגות )24.1%(.

הצלבה בין המונח שבו ההורה השתמש ובין סוג מסגרת החינוך של הילד העלתה כי השימוש במונחים ‘צרכים מיוחדים’ ו’נכות’ 
היה שכיח יותר בקרב הורים לילדים שלומדים במוסדות לחינוך מיוחד מאשר ביתר המסגרות. במונח ‘בעיה רפואית’ השתמשו 
בעיקר הורים לילדים שלומדים בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל. לעומת זאת, המונחים ‘מוגבלות’, ‘בעיה בריאותית’, ו’לקות’ 
היו בשימוש רב יותר בקרב הורים שילדם משולב בבית ספר או בגן רגיל לעומת יתר מסגרות החינוך. הורים לילדים עם מוגבלות 
שילדם לומד בבית ספר או בגן רגיל ולא דיווחו שהוא משולב השתמשו בעיקר במונח ‘קושי’ )29.7% מהורים אלו(, והיו שעשו 
שימוש במונחים ‘בעיה בריאותית’ )11.8%(, ‘לקות’ )10.8%( ו’בעיה רפואית’ )10.5%(. כפי שפורט לעיל, ייתכן שחלק מן ההורים 
הללו הם הורים לילדים שלומדים בשילוב אך אינם מודעים לאבחנה או שלא מתייחסים אליהם כאל ילדים עם מוגבלות. תפיסת 
המוגבלות, כפי שבאה לידי ביטוי במונחים שבהם ההורים עושים שימוש, תואמת להשערה שתוארה בפרק על החינוך המיוחד, 

ולפיה ההורים הללו לא תופסים את ילדם כילד עם מוגבלות אלא כילד עם קושי או בעיה רפואית/ בריאותית.

נוסף על כך, נעשתה הצלבה בין המונח שבו השתמש ההורה ובין קבוצות הגיל השונות. נראה כי בגילים הבוגרים הייתה נטייה 
לעשות שימוש במונח ‘קושי’ )כ-25% מן ההורים לילדים בגילי 12-6 ובגילי 18-12 לעומת כ-14% מן ההורים לילדים בגילים 
הצעירים(. מונחים נוספים שהיו בולטים יותר בגילים הבוגרים לעומת הצעירים היו ‘מוגבלות’ )13.4% בגילי 12-6 לעומת 3.7% 
בגילי לידה עד 3( ו’לקות’ )10.4% בגילי 12-6 לעומת 6.1% בגילי 6-3(. בגילים הצעירים רבים מן ההורים כלל לא השתמשו במונח 
מסוים )37.0% מהורים לילדים עם מוגבלות בגילי לידה עד 3 ו-17.3% מן ההורים לילדים בגילי 6-3(, והיו שנטו לעשות שימוש 
במונחים כגון ‘בעיה רפואית’ )11.1% מן ההורים לילדים בגילי לידה עד 3( ו’בעיה בריאותית’ )10.2% מן ההורים לילדים בגילי 6-3(. 

מעניין לציין כי מקרב ההורים שדיווחו כי ילדם זכאי לקצבה מן המוסד לביטוח לאומי יותר הורים עשו שימוש במונח ‘מוגבלות’ 
לתיאור מצבו )22.7%(, ובמונח ‘נכות’ )16.5%(. אחוזים נמוכים יותר השתמשו במונחים נוספים )‘בעיה בריאותית’ – 11.9%, ‘בעיה 

רפואית’ – 9.7%, ‘קושי’ – 6.8%, ‘צרכים מיוחדים’ – 6.3%, ‘לקות’ – 2.3%( או במונח אחר. 
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5. מגבלות המחקר ושינויים במתווה המחקר
מערך המחקר המקורי נועד לבחון גם את צריכת שירותי הבריאות, החינוך והרווחה בקרב ילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם  	

ולאתר חסמים לצריכת שירותים אלו. איסוף הנתונים התבצע במהלך משבר הקורונה, תקופה שבה חלו שינויים בהספקת 
השירותים לילדים עם מוגבלות. נוכח ההבנה כי המידע שיתקבל בתקופה זו על השירותים הקיימים ועל החסמים לצריכתם עלול 
להיות לא מהימן, הוחלט כי אין מקום לבצע רכיב זה של המחקר במועד זה. יש חשיבות להשלים רכיב זה לאחר החזרה המלאה 
לשגרה, כדי לקבל תמונה רחבה יותר של צורכי הילדים ובני משפחותיהם. במקום רכיב זה הוספו לסקר שאלות על השפעות 
משבר הקורונה על הילדים )ברלב ואחרים, 2021( ובוצע רכיב נפרד שבחן את השפעת משבר הקורונה על ילדים עם מוגבלות 

באמצעות ניתוח שיח הרשת )ברלב ומורן-גלעד, 2021(.

בשל אילוצי משבר הקורונה והצורך לעמוד במגבלות שלא אפשרו איוש מלא של העמדות, עלה קושי באיסוף הנתונים בפרק  	
הזמן שהוקצב. לצורך הבטחת איסוף הנתונים מאלפי המרואיינים גויסה חברה חיצונית אשר עבדה במקביל לצוות איסוף הנתונים 
במכון, ואיסוף הנתונים נעשה בשני מוקדים שונים. כדי לשמור על תיאום ואחידות מונה רכז איסוף נתונים אחד אשר פיקח על 

פעילות שני המוקדים.  

כאמור, איסוף הנתונים התבצע במהלך משבר הקורונה, תקופה שבה הוטל עומס כבד על כתפי הורים בכלל ועל הורים לילדים  	
עם מוגבלות בפרט. ייתכן כי בעקבות זאת שיעור ההיענות היה נמוך מן המצופה )שיעור ההיענות עמד על 40%(. עם זאת, שיעור 

ההיענות היה דומה בקבוצות השונות באוכלוסייה שנבחנו במחקר )ערבים, יהודים חרדים ויהודים שאינם חרדים(.

איסוף הנתונים לא היה רציף והופסק לתקופה מסוימת עם תחילת הסגר השני, בשל סגירת מוקדי איסוף הנתונים ובשל חוסר  	
היענות של הורים להתראיין כאשר מערכת החינוך לא פעלה ובעת שהעומס המוטל עליהם היה כבד במיוחד.

ייתכן גם שאיסוף הנתונים בתקופת מגפת הקורונה השפיע על דיווחי ההורים באשר לסוגי מוגבלויות מסוימים. למשל, אחוז הילדים  	
שלהם מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי עשוי להיות גבוה יחסית כיוון שהוא מושפע מן הלחץ שבו הם היו נתונים בתקופה זו.

המחקר התבסס על מדגם של מקבלי קצבת ילדים מן המוסד לביטוח לאומי. בקרב ילדים צעירים פרטי ההתקשרות של ההורים  	
היו מעודכנים יותר ואפשרו לאתר יותר הורים. בקרב הילדים הבוגרים היו מקרים רבים יותר של טעויות בפרטי ההתקשרות או 
חוסר מענה במספרי הטלפון הרשומים, שכן חלף זמן רב מאז עודכנו הפרטים. ההבדלים בשיעור ההיענות של הורים לילדים 

בקבוצות הגיל השונות תוקנו באמצעות שימוש במשקלות דגימה בשלב הניתוחים הסטטיסטיים.

המחקר התבסס על דיווחי הורים. מדובר בדיווח סובייקטיבי ולא בהערכה של אנשי מקצוע.  	

משיקולים סטטסיטיים, המדגם היה מדגם ילדים ולא מדגם משקי בית. אי-לכך לא הייתה אפשרות להשוות את המאפיינים  	
הדמוגרפיים של הנדגמים לנתונים מקבילים המבוססים על משקי בית, מן הלמ”ס או ממקור אחר. 

השאלון אשר גובש לצורך איתור הילדים עם מוגבלות אומנם היה מקיף וממצה, אך עם איסוף הנתונים וניתוחם התגלעו כמה  	
בעיות שיש לתת עליהן את הדעת. השאלה שהתייחסה לשילוב לא הייתה ברורה מספיק ונראה כי המונח ‘משולב’ לא היה מוכר 
לכל ההורים. השאלה על מוגבלות מוטורית התייחסה למוגבלות מוטורית של פלג גוף תחתון ופלג גוף עליון, אך ייתכן שאם היא 

הייתה כללית יותר היא הייתה מקיפה יותר מקרים. בשימוש הבא בשאלון זה מומלץ לחדד את ניסוחי השאלות הללו.
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6. סיכום, דיון והמלצות 

6.1 סיכום ודיון 
מטרתו של מחקר זה הייתה לספק נתונים עדכניים על שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, על סוג המוגבלות שלהם ועל מאפייניהם. 
נתונים מסוג זה יכולים לשמש את מקבלי ההחלטות בהקצאת משאבים, טיוב השירותים והתאמתם לקבוצות השונות של ילדים 

עם מוגבלות בישראל.

6.1.1 שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל
למושג ‘מוגבלות’ יש הגדרות שונות. אחת הסוגיות הבולטות בשונות ההגדרה של מוגבלות היא השאלה אם לקות למידה והפרעת 
קשב וריכוז נחשבות מוגבלות. הסקר הנוכחי התייחס לקיומן של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, וברוב המקרים התוצאות 
הוצגו על פי שלוש קטגוריות המבטאות רמות חומרה שונות של מוגבלות זו. נמצא כי שיעור הילדים עם מוגבלות בקרב כלל הילדים 
בישראל עומד על 9.5% כאשר לא כוללים לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז, 10.9% כאשר כוללים לקויות למידה והפרעות קשב 
וריכוז חמורות בלבד, ו-15.1% כאשר כוללים לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בכל הרמות. ממצאים אלו מעידים על עלייה 
בשיעור הילדים עם מוגבלות בישראל במשך השנים. בסקר קודם שבוצע לפני כ-20 שנה נמצא כי שיעור הילדים עם מוגבלות 
עמד על 8.7% )נאון ואח’ 1998(. הממצאים תואמים גם את נתוני משרד החינוך המעידים על עלייה הדרגתית ומתמשכת לאורך 
 )UNICEF, 2021( UNICEF כמו כן, הנתון העולה מדוח של .)השנים באחוז התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד )ברלב ואח’, 2019
המציג הערכות גלובליות על שיעור הילדים עם מוגבלות ביותר מ-100 מדינות, ולפיו לאחד מכל 10 ילדים בעולם יש מוגבלות, תואם 
את הממצאים העולים מן הסקר. לעומת זאת, יש מחקרים מן העולם המציגים שיעורי מוגבלות נמוכים יותר, אך לרוב נתונים אלו 
מתייחסים רק לחלק מן המוגבלויות. נוסף על כך, יש מחסור בנתונים עדכניים ויש הבדלים בהגדרת המוגבלות במדינות השונות. 

כל אלו מקשים על יכולת השוואת שיעורי המוגבלות במדינות שונות בעולם. 

לקות למידה והפרעת קשב וריכוז הן המוגבלויות השכיחות ביותר בקרב ילדים בישראל, ל-9.4% מן הילדים יש לקות למידה או 
הפרעת קשב בכל הרמות. ההגדרה שעליה מסתמכים משרדי הממשלה השונים כוללת לקות למידה והפרעת קשב וריכוז חמורות. 
גם כאשר מתבססים על הגדרה זו, מוגבלות זו היא השכיחה ביותר לפי דיווחי ההורים ועומדת על 4.2%. מוגבלויות נוספות שעלו 
מן הסקר בשכיחות גבוהה יחסית )בין 1% ל-2% מכלל אוכלוסיית הילדים בישראל( הן מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי, 
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. ממצאים 
אלו תואמים את הממצאים שעלו מן הסקר הקודם אשר אמד את שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל )נאון ואח’, 1998(, ולפיו 
המוגבלויות השכיחות ביותר בקרב הילדים היו הפרעות בדיבור ובשפה, לקות למידה והפרעות נפשיות והתנהגותיות. עם זאת יש 
לשים לב כי סיווג המוגבלויות בסקר הקודם נעשה בדרך שונה ותוך התייחסות לקטגוריות אחרות מאלו שהוצגו בשאלון הסינון 
בסקר הנוכחי. כמו כן שיעורי המוגבלויות אשר עלו מן הסקר הקודם היו לרוב נמוכים יותר מן השיעורים בסקר הנוכחי, ובפרט 
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במקרה של מוגבלות נפשית )0.5% בסקר הקודם לעומת 1.7% בסקר הנוכחי(. נוסף על כך, יש סוגי מוגבלויות שכלל לא נבחנו 
בסקר הקודם )כמו אוטיזם, אשר בסקר הנוכחי נמצא בשיעור של 1.1%(. אפשר לשער כי מקורם של פערים אלו הם בשינויים 

והתפתחויות שחלו במשך השנים באבחון של מוגבלויות שונות ובמודעות הולכת וגדלה לתחום המוגבלות. 

ריבוי מוגבלויות דווח בקרב קצת יותר משליש מן הילדים עם מוגבלות, וממצא זה תואם את שיעור הילדים שלהם יותר ממוגבלות 
אחת, כפי שדווח בסקר הקודם )נאון ואח’, 1998(. הדבר בולט במיוחד במקרים של קושי בדיבור או בשפה, הפרעת התנהגות 
ומוגבלות שכלית התפתחותית. אומנם ביותר ממחצית מן המקרים לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז מדווחות כמוגבלות יחידה, 

אך למרות זאת מוגבלות זו שכיחה במיוחד כך שהיא מתלווה למצבים רבים וחלק גדול מן המוגבלויות מופיעות יחד איתה. 

6.1.2 מאפייני הילדים עם המוגבלות ובני משפחותיהם
ממצאי הסקר העידו על הבדלים במאפייני המשפחות של ילדים עם מוגבלות לעומת מאפייני המשפחות של ילדים ללא מוגבלות. 
למשל: שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות גרים 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%(. 
כמו כן נמצא גם אחוז גבוה יותר של הורים גרושים או פרודים בקרב ילדים עם מוגבלות )8.2%( לעומת ילדים ללא מוגבלות )4.4%(. 
יתר על כן, נמצא כי שיעור הילדים שלא נמצאים בקשר עם ההורה השני שלהם גבוה יותר בקרב ילדים עם מוגבלות לעומת ילדים 
ללא מוגבלות )2.0% לעומת 0.6%(. גידול ילד עם מוגבלות כרוך בהתמודדויות ואתגרים אשר יכולים להיות מועצמים כאשר הורה 
מתמודד איתם לבדו )גלעד, 2007; לוי-שיף ושולמן, Roth & Brown, 2017 ;1998( ועל כן יש לספק למשפחות אלו מענים ייחודיים. 

נוסף על כך, נמצא כי אחוז ההורים שדיווחו שיש להם עצמם מוגבלות גבוה במידה ניכרת בקרב הורים שלפחות אחד מילדיהם 
אותר עם מוגבלות )9.0%( לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )3.4%(. כיוון שהסקר הנוכחי התבסס של מדגם של ילדים ולא על 
מדגם של משפחות, לא התאפשר לחשב נתונים על משפחות שבהן יותר מילד אחד עם מוגבלות. מידע מסוג זה הוא חשוב, שכן 
ריבוי ילדים עם מוגבלות במשפחה אחת מגביר את הקושי של המשפחה להתמודד וכמו כן מטיל עומס על המחלקות לשירותים 
חברתיים שבהן התקינה היא על פי משק בית )שהינו-קסלר ואח’, 2021; זעירא, 2020(. יש חשיבות לבחון זאת במחקרים בעתיד 

כדי להבין מה היקף התופעה.

הסקר העיד גם על שיעור גבוה יותר של הורים לילדים עם מוגבלות שאינם ילידי הארץ לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )19.2% 
לעומת 15.7% בהתאמה(, וכן על שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות אשר מדברים רוסית לעומת ילדים ללא מוגבלות )8.2% 
לעומת 4.8%, בהתאמה(. עוד נמצא כי להורים לילדים עם מוגבלות השכלה נמוכה יותר מלהורים לילדים ללא מוגבלות – הורים 
לילדים עם מוגבלות דיווחו באחוזים גבוהים יותר כי לא קיבלו כלל תעודה כלשהי )24.5% לעומת 13.7%(, ובהתאמה, אחוזים 
נמוכים יותר מהם דיווחו כי הם בעלי תואר אקדמי לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות )36.9% לעומת 47.8%(. קשה לקבוע מה 
מקורם של פערים אלו. ייתכן שמקורם במעמד חברתי-כלכלי נמוך יותר של הורים לילדים עם מוגבלות, כך שמלכתחילה השכלתם 
נמוכה מזו של הורים לילדים ללא מוגבלות, או שהדבר נעוץ בעומס הטיפול שאינו מאפשר להורים לילדים עם מוגבלות ללמוד 

ולרכוש השכלה ומקצוע. 
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6.1.3 שיעור המוגבלות, לפי מאפיינים שונים
ממצאי הסקר מעלים כי שיעור הבנים עם מוגבלות גבוה משיעור הבנות עם מוגבלות, הן באחוז המוגבלות ככלל הן במרבית סוגי 
המוגבלויות. כמו כן נמצא כי יש יותר בנים מאשר בנות עם ריבוי מוגבלויות, וכן יש שיעורים גבוהים יותר של בנים מאשר בנות 
במסגרות החינוך המיוחד וכאלה שזכאים לקבלת קצבה מן המוסד לביטוח לאומי. נתונים אלו תואמים את המגמה העולה מן 
הספרות, ולפיה יש קשר הדוק בין מוגבלות ובין מין, כך ששכיחות הדיווח על קיומה של מוגבלות בקרב בנים גבוהה משכיחותה 
בקרב בנות )נאון ואח’, 1998(. כמו כן שכיחות המוגבלות בקרב ילדים המוכרים במשרד הרווחה גבוהה יותר בקרב בנים מבקרב 
בנות )מוניקנדם-גבעון, 2019(, וכן יש יחס כפול של בנים מאשר בנות באחוז הזכאים לקצבת ילד נכה, לפי נתוני המוסד לביטוח 
לאומי )פינטו, 2015(. נתונים אלו מעוררים שאלה באשר למקור הפער בשיעור המוגבלות בין בנים לבנות – האם אכן מוגבלות 
נפוצה יותר בקרב בנים או שמא הפער יכול להיות מוסבר בחלקו בתפיסות חברתיות או בתת-איתור של חלק מן המוגבלויות בקרב 
בנות? למשל, במקרה של ADHD, מחקרים מעידים על קושי באיתור אצל בנות, שכן בחלק מן המקרים רכיב ההיפראקטיביות 

.)Mowlem et al., 2018, Mowlem et al., 2019( אינו בא לידי ביטוי אצלן והדבר מקשה על הזיהוי

נוסף על כך, ממצאי הסקר מראים כי שיעור הילדים עם מוגבלות עולה עם העלייה בגיל, הן בהסתכלות על שיעור המוגבלות 
בכללותו הן בהסתכלות על רוב סוגי המוגבלויות. מגמות אלו מקורן ככל הנראה ביכולת האיתור של מוגבלויות מסוימות רק בגיל 
הכניסה למערכת החינוך וככל שהילד גדל, אז מבשילות ונמדדות היכולות ההתנהגותיות והקוגניטיביות שלו. הדבר אף נובע מחידוד 
אבחנה מבדלת בין המוגבלויות השונות שלעיתים קשה מאוד לעשותה בגילים הצעירים, למשל אבחון על רצף האוטיזם. במקרים 
מסוימים נצפית עלייה עם הגיל אך ישנה ירידה מסוימת בשכיחות הילדים עם אותה מוגבלות בגילים הבוגרים יותר. לעיתים, בגיל 
ההתבגרות הילד מגיע לבשלות בתחומים שונים אשר מתפתחים עם הגיל, כמו התחום ההתנהגותי, השפתי והרגשי, כך שהיכולות 
מתייצבות והדבר מוביל לירידה קלה בשכיחות אותן מוגבלויות עם העלייה בגיל. ממצא זה דומה לממצאים שעלו בסקר של נאון 

ואח’ )1998(, שבו נמצא כי שכיחות המוגבלות הייתה הגבוהה ביותר בגילים 11-6. 

באשר לחלוקה למסגרות חינוך מיוחד, הנתונים המנהליים של משרד החינוך מראים כי ברוב קבוצות הגיל מרבית התלמידים 
הלומדים בחינוך המיוחד הם משולבים בכיתות רגילות )45.7% בגיל הגן, 68.2% בגיל היסודי ו-55.4% בעל יסודי(, ומיעוטם לומדים 
בכיתות מיוחדות או במוסדות של חינוך מיוחד. שיעור המשולבים הגבוה ביותר הוא בגילי 12-6, וכך גם שיעור הזכאות לקבלת 
קצבת ילד נכה )3.08%(. אפשר להסביר את שיעורי הזכאות הגבוהים דווקא בגילים האלה בהגדרות הזכאות לקצבה. הזכאות 
נבחנת על פי העומס המוטל על ההורים בעקבות הטיפול בילד בהשוואה למקובל בקרב בני גילו, ומטבע הדברים אצל ילדים 

המוגבלות מורגשת ומועצמת ככל שהם גדלים )המוסד לביטוח לאומי, 2017(. 

ממצאי הסקר מצביעים על פערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. שיעור הילדים הערבים עם מוגבלות דומה לשיעור 
הילדים היהודים עם מוגבלות, אך כאשר משווים את שיעור הילדים בכל סוג מוגבלות בנפרד עולה כי במרבית סוגי המוגבלות 
שיעור הילדים עם מוגבלות מסוימת באוכלוסייה הערבית גבוה משיעורם באוכלוסייה היהודית. דפוס זה נפוץ לרוב כאשר מדובר 
במוגבלויות ‘נראות’ אשר אי-אפשר להסתירן. לעומת זאת, במוגבלויות אחרות, שלרוב הן מוגבלויות ‘בלתי נראות’ )למשל: לקות 
למידה או הפרעת קשב וריכוז, מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי ואוטיזם(, שיעור הילדים הערבים נמוך משיעור הילדים 
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היהודים או שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין ילדים ערבים לילדים יהודים. מגמה זו נצפתה גם בנתונים שהתקבלו ממינהל 
מוגבלויות, ולפיהם במקרה של מוגבלויות נראות )נכות פיזית, מוגבלות שכלית התפתחותית, חירשות ועיוורון( שיעור הילדים 
הערבים גבוה יותר, ואילו במקרה של אוטיזם שיעור הילדים הערבים נמוך משמעותית משיעור הילדים היהודים שמוכרים עם 
מוגבלות זו. באשר לשיעורי האוטיזם הנמוכים בקרב האוכלוסייה הערבית, הדבר ככל הנראה נובע לעיתים מאבחון שגוי, כך 
שילדים עם אוטיזם מאובחנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. ממצאי המחקר מעידים על תת-איתור באוכלוסייה הערבית בכל 
הקשור למוגבלויות מסוימות, דבר המוביל לאי-מתן מענים וטיפולים מתאימים ועלול לפגוע בתפקוד הילדים. אפשר שהדבר קשור 
ליחסה המורכב של האוכלוסייה הערבית לתחום המוגבלות מסיבות דתיות ותרבותיות, במיוחד כאשר מדובר במוגבלויות שאינן 
נראות. בקרב חלק ניכר מקרב האוכלוסייה הערבית ילדים עם מוגבלות מתויגים כחריגים, ועקב חשש מסטיגמה או מהשפעות 

עתידיות של המוגבלות לעיתים יש נטייה להסתירה )אלקרינאוי וסלונים נבו, 2009(. 

כאמור, במחקר הנוכחי נמצא כי שיעורי המוגבלות של יהודים וערבים דומים. אולם אף על פי ששיעור המוגבלויות המזכות במענים 
)כגון מוגבלות שכלית התפתחותית, לקות ראייה או לקות שמיעה( גבוה יותר בקרב ערבים, הנתונים המנהליים הצביעו על הכרה 
פחותה של המדינה במוגבלות אצל ילדים ערבים לעומת ילדים יהודים וכן על מיצוי זכויות מועט יותר שלהם. שיעור צרכני השירותים 
במינהל מוגבלויות נמוך יותר באוכלוסייה הערבית משיעורם באוכלוסייה היהודית )0.45%, המהווים 28% מכלל המוכרים לעומת 
0.50% המהווים 39% מכלל המוכרים, בהתאמה(, ונוסף על כך שיעור הילדים הערבים המקבלים קצבת ילד נכה נמוך משיעור 
הילדים היהודים המקבלים קצבה זו )2.2% לעומת 2.9%(. כמו כן הנתונים על ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד מעידים אף הם 
על פער בין שיעור התלמידים הערבים במסגרות השונות לחינוך מיוחד ובין שיעור תלמידי החינוך המיוחד היהודים )10.2% לעומת 
11.5%(. פער זה בא לידי ביטוי גם באחוז נמוך יותר של ילדים ערבים הלומדים במעון יום שיקומי )0.45% לעומת 0.57%(. נוסף 
על כך, באוכלוסייה הערבית יש יחס נמוך יותר של מספר מסגרות החינוך המיוחד לכל אלף ילדים מאשר באוכלוסייה היהודית. 
משמעות הדבר היא שבמסגרות של החינוך המיוחד באוכלוסייה הערבית לומדים יותר תלמידים בכל מסגרת, ויכול להיות שהדבר 
אף מוביל לכך שפחות תלמידים ערבים מוכרים בחינוך המיוחד, שכן יש קושי לספק מענים מותאמים לכל מי שזקוק להם. כך, 
סביר להניח שבפועל יש יותר ילדים ערבים עם מוגבלות, אבל חלקם אינם מוכרים על ידי משרד החינוך. הדבר לא בהכרח קשור 
לצורך מופחת של אוכלוסייה זו במסגרות של חינוך מיוחד, אלא להיצע נמוך יותר ולמענים מצומצמים )סופר-פורמן ואח’, 2021(. יש 
חשיבות רבה לבירור החסמים השונים שעומדים בפני אוכלוסייה זו ולפיתוח מגוון מענים תוך התאמתם לצרכים של האוכלוסייה 
ולהיקף המוגבלויות השונות בה. טיוב השירותים הקיימים ופיתוח שירותים נוספים, תוך דגש על העלאת מודעות והנגשת המידע, 
עשויים להוביל לאיתור מועיל יותר של המוגבלויות ולפיו להעניק להן טיפול הולם. נוסף על כך, בשל חשיבות האיתור המוקדם 
ומתן טיפול בגיל צעיר )קליין ויבלון, 2008( יש הכרח להדגיש בפני הורים לילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית את חשיבות 

השליחה לגן והטיפול בגיל הרך, שכן בגילים הצעירים באוכלוסייה הערבית פחות מקובל לשלוח ילדים לגן . 

כאשר נבחנו שיעורי המוגבלויות בקרב ילדים חרדים לעומת ילדים יהודים שאינם חרדים, ברוב המכריע של סוגי המוגבלויות נצפו 
שיעורים נמוכים יותר אצל הילדים החרדים. הדבר בלט במיוחד במקרה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז וכן במקרה של 
אוטיזם. גם שיעורי הזכאות לקצבה ושיעורי הילדים הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד או המשולבים בבתי ספר או גנים רגילים 
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נמוכים יותר באוכלוסייה החרדית. השיעורים הנמוכים באוכלוסייה החרדית קשורים ככל הנראה לפער תרבותי שמונע הכרה 
בחלק מן המוגבלויות, למודעות פחותה למענים הקיימים וכן לחשש מסטיגמה עבור סוגי מוגבלות מסוימים )גרשוני, 2018ב(. מצב 
זה מוביל לתת-איתור, ולכן חלק מן הילדים החרדים עם מוגבלות אינם זוכים לקבל מענים וטיפולים, דבר העלול לפגוע בתפקודם 
ובאיכות חייהם. נוסף על כך, המוטיבציה להגדרת המוגבלות ולאבחון שלה קשורה קשר הדוק להשפעת המהלך להכרה רשמית 
ולמענים האפשריים שאפשר לקבל בעקבות זאת. ייתכן שתת-האיתור של מוגבלויות מסוימות בקרב חרדים קשור בין היתר 
למחסור בשירותים המיועדים לאוכלוסייה זו, למענים שאינם מותאמים תרבותית ולהשפעות נוספות הקשורות לפן התרבותי. 
אפשר שלקויות למידה מאובחנות בחסר בשל תוכנית הלימודים השונה, בעיקר בבתי ספר של בנים, שאינה מחייבת אבחון 
לקות למידה לצורך הקלות בבחינות, ומשכך המוטיבציה לאבחון פחותה. אפשרות נוספת היא קיומה של ‘הכלה’ של מוגבלויות 
שאינן בולטות לעין, דוגמת אוטיזם בתפקוד גבוה, בפרט בקרב קהילות חרדיות סגורות במיוחד, ועל כן לא עולה צורך באבחנה 
ובהתערבות טיפולית. עוד נמצא בסקר כי שיעור הילדים עם מוגבלות במחוז ירושלים נמוך משיעור המוגבלות בקרב ילדים ביתר 

המחוזות במדינה, וייתכן שאפשר להסביר זאת בכך ששיעור החרדים במחוז זה גבוה יחסית.

בחינה של שיעורי המוגבלות ברמות השונות של אשכול חברתי-כלכלי מעלה כי ביישובים ברמה הבינונית )אשכולות 7-4( מצויים 
שיעורי המוגבלות הגבוהים ביותר, גם בהגדרה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז כמוגבלות )10.4%( וגם ללא הגדרה של 
הפרעה זו כמוגבלות )9.1%(. שיעורים אלו אינם לגמרי מדויקים כיוון שהסיווג לאשכול חברתי-כלכלי נעשה לפי יישוב ולא לפי 
המצב הפרטני של כל משפחה, ובחלק מן המקרים עלה במחקר קושי לסווג את הילד לאשכול המתאים לו. עם זאת, נתונים אלו 
מספקים מגמה כללית. כמו כן האחוזים שהוצגו אינם בהכרח משקפים את שיעור המוגבלות בפועל, ואפשר שהם מעידים על 
אחוזי האבחונים בכל קבוצת אשכולות המושפעים בין היתר מיכולת האיתור ומן ההכרה במוגבלות. יש חשיבות רבה למידע על 
שיעורי המוגבלות באשכולות החברתיים-כלכליים השונים, שכן יש קשר בין הרקע החברתי-כלכלי של הילדים ומשפחותיהם ובין 

יכולתם להתמודד עם המוגבלות )מוניקנדם-גבעון, 2019(. 

6.1.4 ילדים עם מוגבלות בחינוך המיוחד
נתוני משרד החינוך מעידים על גידול ניכר במספר ובאחוז התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד במשך השנים. נתונים אלו פורסמו 
לראשונה בשנת 2007, אז רק 6% הוכרו על ידי מערכת החינוך כתלמידים עם צרכים מיוחדים )ברלב ואח’, 2015(. בשנת 2020 
עמד שיעור תלמידי החינוך המיוחד על 11.2%, כפי שעלה מן הנתונים המנהליים שהוצגו בפרק 4.3.1. גם נתוני המחקרים מעידים 
על עלייה בשיעור הילדים עם מוגבלות במשך השנים: המחקר הקודם הציג נתונים על ילדים עם מוגבלות נכון לשנת 1995 ומצא 
כי ל-8.7% מן הילדים יש מוגבלות )נאון ואח’, 1998(. המחקר הנוכחי הציג אחוז גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות, אשר עומד על 
10.9% בהכללה של לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז חמורות. העלייה במספר הילדים עם מוגבלות ניכרת בשני סוגי הנתונים 
שהובאו, אך היא בולטת יותר בנתונים העולים ממשרד החינוך. אומנם הגידול עשוי לנבוע מסיבות שונות, אך צמצום הפער מעיד 
בין היתר על שיפור ניכר באיתור ילדים עם מוגבלות, ועל עלייה ניכרת במספר הילדים שמקבלים מענים חינוכיים מטעם המדינה.

שיעורי הילדים שאותרו במחקר כמי שלומדים במסגרות החינוך המיוחד נמוך לעומת נתוני משרד החינוך, והפער העיקרי נצפה 
באחוז התלמידים המשולבים בבית ספר או בגן רגיל. ההפרש במספר התלמידים המשולבים בין נתוני משרד החינוך ובין נתוני 
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המדגם עומד על כ-110,000 ילדים. הפער בנתונים מעלה לדיון את השאלה אם ילדים אלו אכן אינם מוכרים על ידי מערכת החינוך 
למרות היותם ילדים עם מוגבלות, או שמא דיווח ההורים במקרה זה לא היה תקף. נראה שהמחקר לא הצליח לאתר את כל 

הילדים שמערכת החינוך מגדירה אותם משולבים. הסברים אפשריים לכך הם: 

תפיסה של ההורים את הילד כילד ללא מוגבלות. אפשר לראות כי לא מעט הורים עשו שימוש בביטויים כמו קושי, בעיה . 1
בריאותית, צרכים מיוחדים, ובמקרים רבים חשבו כי מדובר בבעיה שמפריעה מעט או כלל לא מפריעה לתפקוד של הילד. 
ייתכן שיש הורים לילדים משולבים המעריכים כי מדובר בקושי קל, ולכן לפי הגדרות המחקר הם לא הוגדרו ילדים עם מוגבלות. 
במקרים כאלה נשאלות השאלות: האם ילדים אלו צריכים להחשב ילדים עם מוגבלות או לא? האם הכרה של משרד החינוך 
בכך שהילד זקוק לתמיכות אכן משמעה שמדובר בילד עם מוגבלות? האם אכן עצם הלימודים כמשולב במסגרת חינוך רגילה 
מעידה על קושי משמעותי בתפקוד? האם דיווח ההורים על כך שהילד אינו ילד עם מוגבלות הוא הדיווח הנכון או שמא 

ההורים מכחישים את קיום המוגבלות?

חוסר מודעות של ההורים לכך שילדם משולב. ההורים אמורים להיות מעורבים בתהליך ההשמה של ילדם בחינוך המיוחד . 2
ואף לבחור את מסגרת החינוך שבה ילמד. אולם אפשר שיש הורים שלא היו מעורבים בתהליך או שלא הבינו אותו. כאשר 
הילד לומד במסגרת חינוך רגילה, אפשר שמדובר בילד עם מוגבלות שאכן מוכר על ידי מערכת החינוך ומקבל תמיכות אולם 

ההורים אינם בהכרח מודעים לכך שהוא משויך לחינוך המיוחד. 

חוסר היכרות של הורים עם המונח ‘משולב’. ייתכן שהמונח לא מוכר דיו להורים. בשאלון המחקר ההורים נשאלו אם הילד . 3
משולב. אם אכן יש הורים שאינם מכירים מונח זה כמתאר את הסיוע שהילד מקבל, הם עשויים לענות כי הוא לומד במסגרת 
חינוך רגילה ואינו משולב, אף על פי שבפועל הוא משולב. אנשי מקצוע אכן מתארים מציאות מורכבת בהתייחס לנושא 
השילוב, והם סבורים שלא תמיד ידוע להורים שהילד מוגדר ילד משולב, וכי יש קושי לזהות זאת על בסיס דיווחיהם. יתר על 
כן, במערכת החינוך עצמה ניכר חוסר אחידות במינוחים שבהם עושים שימוש בשטח, כמו שמות הוועדות, שאינם זהים בקרב 
כל הגורמים. נתונים אלו מעוררים תהייה באשר להכללתם של הילדים המשולבים כילדים עם מוגבלות. בעקבות כך עולה 
השאלה: האם עדיין יש ילדים עם מוגבלות שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, או שמא אין בעיה של איתור ילדים אלו על 

ידי משרד החינוך אלא הם מוכרים והקושי לאתרם היה במסגרת המחקר? 

בחינת המונחים שבהם ההורים משתמשים בהקשר של מסגרות החינוך המיוחד תומכת אף היא בהשערה ולפיה יש הורים שאינם 
תופסים את ילדם כילד עם מוגבלות אלא כילד עם קושי או בעיה רפואית/בריאותית. גם התבוננות במקרים שבהם ההורים דיווחו 
על כך שהילד מוכר על ידי המדינה כילד עם מוגבלות )לומד בחינוך מיוחד או בשילוב או מקבל קצבה( אך בשאלון האיתור לא 
זוהתה מוגבלות ספציפית, העידה על פער בהגדרות המוגבלות בין הגופים הממשלתיים ובין תפיסתם של ההורים. נראה שיש 
חשיבות רבה להכרה של ההורה במוגבלות לשם ביצוע התהליכים הנדרשים וקבלת טיפול מותאם. חוסר מודעות מספקת של 
ההורה למצבו של הילד עלולה לפגוע במענים שהוא יקבל, ומכאן החשיבות הרבה של הגדרה אחידה ותואמת של הגורמים השונים 
והעברתה להורים. נוסף על כך, על נותני השירותים להיות ערים לתפיסות שונות של ההורים ולספק שירותים מבוססי צרכים 
ולא רק כאלה הפועלים לפי סוגי מוגבלויות או אבחנות מסוימות. גישות אלו הפכו מקובלות בשנים האחרונות בעולם המוגבלות 
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ובקרב הגופים השונים שמספקים מענים. בדרך זו תתאפשר צריכת שירותים גם במצבים שבהם ההורים אינם מכירים במוגבלות 
של הילד או לא בהכרח עושים שימוש במונחים הרשמיים. 

מן המחקר עלה כי שאלון האיתור הוא ממצה וכי הוא כיסה את הרוב המוחלט של סוגי המוגבלויות. עם זאת עלו כמה פערים 
שדורשים את עדכונו. כאמור, המחקר העלה כי ייתכן שהייתה בעיה בהבנת המושג ‘משולב’ על ידי ההורים. עוד עלה כי יש כמה 
סוגי מוגבלויות שלא נכנסו תחת קטגוריה מובנית בשאלון, למשל: מוגבלות מוטורית כללית שאינה מתבטאת בפלג גוף תחתון/ 

עליון, הפרעות אכילה וקושי בוויסות רגשי.

6.1.5 הכרה של המדינה במוגבלות
המחקר השווה בין הנתונים שעלו מן המדגם ובין נתונים מנהליים ממקורות ממשלתיים שונים: משרד החינוך, מינהל מוגבלויות 
במשרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי. השוואה בין אחוז ומספר הילדים במדגם בחלוקה לפי סוג מוגבלות ובין הנתונים 
הממשלתיים העלתה כי בכל המוגבלויות שנבחנו במחקר, רק חלק מן הילדים מקבלים מענים מטעם המדינה. אומנם לא כל 
הילדים עם מוגבלות זקוקים למענה מן החינוך המיוחד, נדרשים לרישום במינהל מוגבלויות או זכאים לקצבת ילד נכה, אך ראוי 
לתת את הדעת לכך שיש ילדים עם מוגבלות שאינם מוכרים על ידי המערכות השונות. יתר על כן, מינהל מוגבלויות נותן מענה רק 
עבור חלק מסוגי המוגבלויות, בעוד ישנן מוגבלויות אשר אינן מוכרות ומתוכללות על ידי משרד הרווחה או על ידי גורם ממשלתי 

אחר, כמו מוגבלות נפשית והפרעת התנהגות. 

מאגרי המידע של הגופים השונים המטפלים בילדים עם מוגבלות לרוב כוללים מידע על קיום מוגבלות אחת בלבד. יש מאגרי 
מידע, כגון של משרד הבריאות וקופות החולים, שבהם אין כלל שדה בדבר קיום מוגבלות. במחקר הנוכחי נמצא כי לשליש מן 
הילדים שאותרו יש יותר ממוגבלות אחת. מכאן שמאגרי המידע הקיימים אינם מאפשרים לקבל תמונת מצב מלאה של ילדים 

עם מוגבלות בישראל. 

6.1.6 תפיסת המוגבלות של הילד בעיניי ההורה
לבסוף, המחקר בחן את תפיסת המוגבלות בקרב ההורים בשני אופנים. הדרך הראשונה הייתה באמצעות השאלה הפותחת את 
שאלון האיתור, שבה ההורים נשאלו על מוגבלות של ילדם באופן כללי מבלי להזכיר מוגבלויות מסוימות. שאלות מסוג זה משקפות 
הגדרות מקובלות שבהן משתמשים גורמים שונים לבדיקת קיום או אי-קיום מוגבלות, ועל כן יש חשיבות רבה לבחון אם השאלה 
מכסה את מגוון המקרים, ועד כמה היא יכולה לעמוד בפני עצמה כאמצעי לבירור קיומה של מוגבלות. ממצאי המחקר העלו כי 
קצת פחות מרבע מן ההורים שאצל ילדם אותרה מוגבלות על סמך שאלון הסינון ענו בחיוב על שאלה זו. ייתכן שהדבר קשור 
לתפיסת המוגבלות אצל ההורים, ולפיה לא כל ההורים תופסים את ילדם כילד עם מוגבלות, וכי מצבים מסוימים לא היו עולים 
אילולא ההורים היו נשאלים עליהם ישירות. כך למשל נמצא כי ההורים התייחסו בשאלה הכללית למוגבלויות מסוימות בשכיחות 
גבוהה יחסית )למשל: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, אוטיזם ומוגבלות פיזית / מוטורית(. לעומת זאת, לחלק מן המוגבלויות 
כמעט לא היה ייצוג בשאלה זו )למשל: עיכוב התפתחותי והפרעת התנהגות(. כמו כן היו מקרים אחדים שבהם ההורים דיווחו 
בשאלה הפותחת על מוגבלות כלשהי, אולם סוג המוגבלות לא זוהה בשאלות ההמשך. יש לציין כי מדובר במעט מקרים )25(, 
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ובחינה שלהם העלתה כי רובם אינם תואמים את ההגדרות המקובלות ועל כן ילדים אלו לא נחשבו ילדים עם מוגבלות. ממצאים 
אלו מטילים ספק בתקפותה של השאלה הכללית שבה נהוג לעשות שימוש במחקרים וסקרים שונים ומדגישים את השפעתם 

המכרעת של כלי המדידה ושל ההגדרה התפעולית על הממצאים.

הדרך השנייה שדרכה בחן המחקר את תפיסת המוגבלות בקרב ההורים הייתה תיעוד המונח שבו השתמש ההורה בהתייחס 
למצב הבריאות של הילד. מרבית המונחים שבהם השתמשו ההורים אינם מתייחסים ישירות למוגבלות או לנכות, אלא מהווים 
מונחים עקיפים לתיאור המצב, למשל קושי, בעיה בריאותית או רפואית. הדבר בלט אף יותר בקרב הורים לילדים עם מוגבלות 
שילדם לומד בבית ספר או בגן רגיל, לעומת הורים שילדם לומד במסגרת לחינוך מיוחד או בשילוב. רבע מן ההורים לילדים עם 
מוגבלות לא השתמשו אף לא באחד מן המונחים המקובלים, והדבר יכול לרמז על קושי שלהם לקבל את המצב של ילדם כמוגבלות 
או לדבר על כך במפורש. כמו כן הדבר מעיד על פער בין ההגדרות של המערכות השונות ובין התפיסה בחברה. לדוגמה, ילד 
עם מחלה כרונית משמעותית עשוי להיחשב במוסד לביטוח לאומי ילד עם מוגבלות ואף להיות זכאי לקצבת ילד נכה, אך לרוב 

החברה תתייחס אליו כאל ילד חולה ולא כאל ילד עם מוגבלות, ולפי זה הוא יקבל מענה רפואי בלבד. 

6.2 המלצות

6.2.1 המלצות הקשורות למאפייני המשפחות של ילדים עם מוגבלות
מתן תמיכות ומענים ייחודיים למשפחות חד-הוריות או למשפחות שבהן ההורים פרודים. הסקר העלה כי יש הבדלים  	

במאפייני המשפחות של ילדים עם מוגבלות לעומת מאפייני המשפחות של ילדים ללא מוגבלות )למשל: שיעור גבוה יותר של 
הורים גרושים או פרודים ושיעור גבוה יותר של ילדים שלא נמצאים בקשר עם ההורה השני שלהם(. כיוון שהאתגר והעומס 
הכרוכים בגידול ילד עם מוגבלות מועצמים כאשר ההורה מתמודד עם המצב לבדו, יש לתת תשומת לב מיוחדת למקרים שבהם 
ההורה הוא הורה יחידני או שחסרים לו מקורות תמיכה חיצוניים ולספק מענים מותאמים, כגון סיוע בטיפול בילד שיאפשר 

להפחית את העומס )כמו מלווה אישי( או תמיכה רגשית בהורים ובאחים. 

התאמת המענים לאימהות. נמצא כי במקרים רבים האם היא המטפלת העיקרית ועל כתפיה נופל עול הטיפול בילד, שכן מן  	
הסקר עלה כי במשפחות שבהן יש ילד עם מוגבלות האבות מעורבים פחות. לכן יש חשיבות להתאים את המענים לאימהות 
ולהקל עליהן את העומס ובה בעת לפעול לגיוס של האבות ולעידודם להשתתף בטיפול בילד במקרים שבהם הדבר מתאפשר. 

מתן מענה של תמיכה בזוגיות. אפשר לשער כי במקרים מסוימים העומס וההתמודדות הכרוכים בטיפול בילד עם המוגבלות  	
גורמים לפירוק התא המשפחתי, ועל כן יש מקום לשקול מתן מענה של תמיכה בזוגיות מיד עם איתור המוגבלות. 

הספקת שירותים ותמיכות במקרים שבהם גם ההורה עם מוגבלות. נמצא כי אחוז ההורים שלהם עצמם יש מוגבלות גבוה  	
במידה ניכרת בקרב הורים שלפחות אחד מילדיהם אותר עם מוגבלות לעומת הורים לילדים ללא מוגבלות. מצב כזה מחייב 
התייחסות מיוחדת והספקת שירותים ותמיכות לכל משפחה, בהתאם לחסמים ולקשיי התפקוד הן של הילד הן של ההורה. 
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מתן תשומת לב ומענים מותאמים למשפחות שבהן ההורים אינם ילידי הארץ. בסקר נמצא שיעור גבוה יותר של הורים  	
שאינם ילידי הארץ בקרב הורים לילדים עם מוגבלות, וכן שיעור גבוה יותר של ילדים עם מוגבלות אשר מדברים רוסית לעומת 

ילדים ללא מוגבלות. נתונים אלו מעידים על רקע מוחלש המצריך מענים מותאמים.

בחינת החסמים העומדים בפני הורים בהתפתחות האישית והמשפחתית בצד גידולו של ילד עם מוגבלות. בסקר נמצא  	
כי להורים לילדים עם מוגבלות השכלה נמוכה יותר מזו של הורים לילדים ללא מוגבלות. כדי לקבוע מהיכן נובעים פערים 
אלו מומלץ לבצע מחקר נוסף אשר יעסוק בחסמים של הורים אלו ובהשפעותיהם על הפן האישי, המשפחתי והמקצועי. כך 
אפשר יהיה לדייק את התמיכות המתאימות להורים ואת הכלים שבאמצעותם אפשר לסייע להם ולקדם אותם. מחקר ההמשך 
שמתוכנן להתבצע על ידי מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל צפוי לעסוק בנושאים הקשורים לתעסוקה של ההורים ולעומס הכלכלי 

והטיפולי שהם חווים ולספק תמונת מצב רחבה יותר בתחומים אלו. 

איסוף מידע על משפחות שבהן יש יותר מילד אחד עם מוגבלות. הסקר הנוכחי התבסס על מדגם של ילדים ולא על מדגם  	
של משפחות, ועל כן לא התאפשר להפיק נתונים מדויקים על שיעור המשפחות שבהן יותר מילד אחד עם מוגבלות ועל 
מאפייניהן. מומלץ לאסוף נתונים מהימנים על מקרים אלה, שכן הם מחייבים התערבות ייחודית ומתן מענים לסיוע ולהקלה על 
התמודדות המשפחה. כמו כן מצב של ריבוי ילדים עם מוגבלות במשפחה אחת מטיל עומס על המחלקות לשירותים חברתיים 
שבהן התקינה היא על פי משק בית. מומלץ לבחון זאת במחקר נוסף שיתבסס על מדגם של משפחות כדי להבין מה היקף 

התופעה וכיצד יש לפעול במקרים מורכבים כגון אלו.

6.2.2 המלצות הקשורות לשיעור המוגבלות, לפי מאפיינים שונים
העלאת המודעות למוגבלות בקרב בנות לשם שיפור יכולת האיתור. ממצאי המחקר מעלים כי שיעור הבנים עם מוגבלות גבוה  	

משיעור הבנות עם מוגבלות. ייתכן כי בחלקו, מקורו של הפער בתפיסות חברתיות או בתת-איתור בקרב בנות, ולכן מומלץ 
לפעול להעלאת המודעות לשם שיפור האיתור של מוגבלות בקרבן. עמידה על ההבדלים בין המינים בשיעורי המוגבלויות 

השונות עשויה לסייע במאמצי האיתור והאבחון ובפיתוח תוכניות ומענים מדויקים יותר עבור בנים ועבור בנות. 

בחינת ההבדלים בשיעור המוגבלות בקבוצות גיל שונות. נמצא כי שיעור הילדים עם מוגבלות עולה עם העלייה בגיל. הבנת  	
התפתחות המוגבלויות השונות על פני רצף הזמן יכולה לסייע בריכוז מאמצים בהתייחס לכל קבוצת גיל, תוך שימת דגש על 

איתור המוגבלות בזמן בד בבד עם גיבוש מענים תואמי גיל ותואמי סוג מוגבלות.

שיפור יכולת האיתור של ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית, ובפרט של ילדים עם מוגבלויות ‘בלתי נראות’. ממצאי  	
המחקר מעידים על תת-איתור באוכלוסייה הערבית בכל הקשור למוגבלויות מסוימות, שלרוב הן מוגבלויות ‘בלתי נראות’ )כגון 
אוטיזם או מוגבלות נפשית וקושי רגשי(. יש חשיבות רבה להעלאת המודעות למוגבלויות אלו באוכלוסייה הערבית ולחידוד 
חשיבות הטיפול ותרומתו לשיפור התפקוד. הדבר יכול להתבצע באמצעות פעולות במדיה, פתיחת מוקדים נוספים לביצוע 

אבחונים וכו’, כך שילדים אלו יקבלו התערבות טיפולית מוקדמת ככל האפשר. 

הגברת מיצוי הזכויות בקרב האוכלוסייה הערבית ופיתוח מענים מותאמים. הנתונים המנהליים הצביעו על מיצוי זכויות  	
מועט יותר אצל ילדים מן האוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית, כמו קבלת קצבת ילד נכה וצריכת שירותים 
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ממינהל מוגבלויות, אף על פי ששיעור המוגבלויות המזכות במענים נמצא גבוה יותר אצל הערבים. הדבר ככל הנראה קשור 
להיצע מצומצם יותר של מענים באוכלוסייה הערבית ולמודעות נמוכה יותר לתחום המוגבלות ולזכויות של ילדים עם מוגבלות 
ומשפחותיהם. נוסף על כך, ייתכן שמיעוט שירותי אבחון ומחסור באנשי מקצוע דוברי ערבית מעכבים את האבחנה ומשפיעים 
על היקף המאותרים. מומלץ לפעול ייעודית להגברת מיצוי הזכויות בקרב האוכלוסייה הערבית. כמו כן יש לברר מהם החסמים 
השונים שעומדים בפני אוכלוסייה זו ולפתח מגוון מענים שיתאימו לצורכי האוכלוסייה ולהיקף המוגבלויות בה, למשל הכשרה 
של מאבחנים ערבים וגיבוש כלי אבחון מותאמים, גיוס והכשרה של כוח אדם מקצועי דובר ערבית, פיתוח מענים ביישובים 

ערביים והתאמה תרבותית ושפתית של שירותים קיימים.

העלאת המודעות לאיתור ילדים עם מוגבלות בקרב האוכלוסייה החרדית והתאמת שירותים לאוכלוסייה זו. ברוב המכריע  	
של המוגבלויות נצפו שיעורים נמוכים יותר בקרב ילדים חרדים לעומת ילדים יהודים שאינם חרדים. יש להניח כי מדובר 
בתת-איתור אשר עלול להוביל לכך שחלק מן הילדים אינם זוכים לקבל מענים מתאימים למצבם, ובכך יפגעו תפקודם ואיכות 
חייהם. מומלץ לפעול להעלאת ההכרה והמודעות 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 שעשויים לעודד מוטיבציה 

לאבחון המוגבלות ולהכרה בה. 

איסוף מידע על שיעורי המוגבלות ברשויות השייכות לאשכולות חברתיים-כלכליים שונים. ברמה הבינונית של האשכולות  	
החברתיים-כלכליים )אשכולות 7-4( נמצאו שיעורי המוגבלות הגבוהים ביותר. איסוף מידע מוסדר על שיעורי המוגבלות 
באשכולות חברתיים-כלכליים שונים יאפשר ריכוז מאמצים לאבחון וטיפול באשכולות אלו, פיתוח מענים נקודתיים על פי 
הסיווג החברתי-כלכלי ומתן כלים מותאמים להתמודדות. נוסף על כך, מומלץ לבצע מחקר המשך אשר יאפשר לעשות שימוש 
בנתונים מדויקים יותר )שיילקחו, למשל, מן המוסד לביטוח לאומי( ובכך להעמיק בממצאים על שיעורי המוגבלות באשכולות 

השונים ולהציע הסברים אפשריים.      

6.2.3 המלצות הקשורות להכרה של המדינה במוגבלות
פיתוח מאגרי מידע בתחום של ילדים עם מוגבלות בישראל ואיסוף מידע שוטף. מאגרי המידע הקיימים אינם מאפשרים  	

לקבל תמונת מצב מלאה על ילדים עם מוגבלות בישראל, שכן לרוב הם כוללים מידע על קיום מוגבלות אחת בלבד או שאין 
בהם כלל שדה המתייחס למוגבלות. מומלץ לפתח מאגרי מידע או לשלב מידע על מוגבלות במאגרי המידע הקיימים אשר 
יאפשרו הסתכלות רחבה ומהימנה ככל האפשר על ילדים עם מוגבלות תוך ביצוע מעקב שוטף ומוסדר, ניתוח תדיר של 
הנתונים ופרסומם בכל פרק זמן לקובעי מדיניות, לגורמי מקצוע ולציבור הרחב. מהלך זה, הן ברמת משרדי הממשלה וקופות 
החולים הן ברמת הרשויות המקומיות, מחייב תיאום בין הגורמים השונים האחראיים לאיסוף וריכוז המידע הסטטיסטי, אך 

הוא הכרחי ויסייע לגיבוש מדיניות ותכנון שירותים על פי שיעור האוכלוסייה ומאפייניה היחודיים של כל קבוצה. 

הכרה של הגופים הממשלתיים ביותר ילדים עם מוגבלות וחידוד הקריטריונים לקבלת זכאות בעת הצורך. השוואה בין נתוני  	
הסקר ובין הנתונים המנהליים מן המקורות הממשלתיים העלתה כי רק חלק מן הילדים עם מוגבלות מקבלים מענים, ויש 
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ילדים עם מוגבלות שהמדינה אינה מכירה בהם. אומנם לא כל הילדים עם מוגבלות זקוקים למענים מסוג זה, אך ראוי לתת 
את הדעת לכך שיש ילדים עם מוגבלות שאינם מוכרים על ידי המערכות השונות ולוודא שהם אינם נופלים בין הכיסאות. ייתכן 
שבחינת הצורך בתיקון או בחידוד הקריטריונים לקבלת זכאויות שונות והכרה ביותר ילדים עם מוגבלות בגופים הממשלתיים 
הרלוונטיים יתרמו לאותם ילדים בקבלת מענים מותאמים ובטיפול מקיף וכוללני בהם. מומלץ לבצע מחקר המשך אשר יבדוק 

את מאפייני הילדים שאותרו כילדים עם מוגבלות אך המדינה אינה מכירה בהם ככאלה. 

הסדרת הטיפול בילדים עם מוגבלויות אשר אינן מוכרות על ידי גורם כלשהו. מוגבלויות מסוימות כמו מוגבלות נפשית,  	
הפרעת התנהגות ולקויות למידה, אינן מוכרות ומתוכללות על ידי משרד הרווחה או על ידי גורם ממשלתי אחר. הסדרת הטיפול 
בילדים עם אותן מוגבלויות עשויה להקל עליהם בקבלת אבחון וטיפול מותאם ולהפחית את הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך.  

בחינת מידת ההיכרות של הורים עם המונח ‘משולב’. נתוני המחקר הצביעו על פער בין שיעור הילדים שאותרו כמי שלומדים  	
במסגרות החינוך המיוחד לפי הסקר ובין נתוני משרד החינוך. פער זה בא לידי ביטוי בעיקר באחוז התלמידים המשולבים 
בבית ספר או בגן רגיל, שנמצא נמוך יותר לפי נתוני המדגם. נראה שהמחקר לא הצליח לאתר את כל הילדים המוגדרים על 
ידי מערכת החינוך כ’משולבים’. בהקשר זה, מומלץ לבצע מחקר המשך כדי לבחון אם ילדים אלו אכן אינם מוכרים על ידי 
מערכת החינוך למרות היותם ילדים עם מוגבלות, או שמא הם מוכרים אך דיווחי ההורים במקרה זה לא היו מדויקים והילדים 

הללו לא אותרו כראוי. 

בחינת ההלימה בין תפיסת ההורים את מצבו של ילדם ובין הגדרות רשמיות. להכרה של ההורים במוגבלות של הילד ולתפיסה  	
שלהם את מצבו יש חשיבות רבה לשם ביצוע התהליכים הנדרשים ולקבלת מענים מותאמים. הדבר מושפע גם מן ההגדרה 
של הגורמים השונים ומן האופן שבו היא מועברת ומתווכת להורים. נדרש מחקר המשך אשר יבחן את ההלימה בין תפיסת 
ההורים את מצבו של ילדם ובין ההגדרה של מערכת החינוך המיוחד וגורמים נוספים המעניקים שירותים לילדים עם מוגבלות.

התאמת המענים לתפיסות שונות של ההורים את המוגבלות של ילדם. על נותני השירותים להיות ערים לתפיסות שונות של  	
ההורים ולספק שירותים מבוססי צרכים ולא רק כאלה הפועלים לפי סוגי מוגבלויות או אבחנות מסוימות. גישות אלו הפכו 
מקובלות בשנים האחרונות בעולם המוגבלות ובקרב הגופים השונים שמספקים מענים. בדרך זו תתאפשר צריכת שירותים 
גם במצבים שבהם ההורים אינם מכירים במוגבלות של הילד או לא בהכרח עושים שימוש במונחים הרשמיים. נוסף על כך, 

כדאי לשקול פיתוח שירותים שאינם בהכרח מחייבים אבחנה רפואית של מוגבלות, כמו מרכזים למשפחה.

דיוק והרחבה של השאלון לאיתור מוגבלות ושינויי ניסוחים בו. מן המחקר עלה כי שאלון האיתור הוא ממצה וכי הוא כיסה  	
את הרוב המוחלט של סוגי המוגבלויות. עם זאת עלו כמה פערים שדורשים עדכון ודיוק של כלי המחקר, למשל: חידוד השאלה 
הנוגעת לילדים משולבים והוספת שאלות המתייחסות לסוגי מוגבלויות שלא נכללו בקטגוריה מובנית בשאלון )כמו מוגבלות 
מוטורית כללית שאינה מתבטאת בפלג גוף תחתון / עליון, הפרעות אכילה וקושי בוויסות רגשי(. נוסף על כך, ממענה ההורים 
על השאלה שהתייחסה למוגבלות של ילדם באופן כללי מבלי להזכיר מוגבלויות ספציפיות, עלה כי היא אינה מכסה את מגוון 
המקרים ולא עומדת בפני עצמה כאמצעי לבירור מוגבלות. כדי לאתר את כלל המוגבלויות מומלץ לעשות שימוש הן בשאלה 
הכללית הן בשאלות על מוגבלויות מסוימות. המסקנה שעלתה מן הסקר באשר לכך מטילה ספק בתקפותה של השאלה 
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הכללית שבה נהוג לעשות שימוש במחקרים וסקרים שונים ומדגישה את השפעתם המכרעת של כלי המדידה ושל ההגדרה 
התפעולית על הממצאים.

ביצוע מחקר אשר יבחן לעומק את תפיסת המוגבלות בקרב ההורים ובקרב החברה בכללותה. המחקר בחן את תפיסת  	
המוגבלות בקרב ההורים באמצעות תיעוד המונח שבו השתמש ההורה בהתייחס למצב הבריאות של ילדו. חידוד ההבחנה 
בין מצב רפואי בלבד ובין מוגבלות יכולה לסייע לילד ולמשפחתו לקבל תמיכות נוספות. מומלץ לבצע מחקר נוסף אשר יבחן 
לעומק את תפיסת המוגבלות בקרב ההורים והחברה, תוך התייחסות לשאלה אם אופן תפיסת המוגבלות משפיע על היקף 

ורמת הטיפול שמקבל הילד ואם הכרה של ההורים במצב של ילדם מובילה לקבלת מענים מותאמים יותר.
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נספחים

נספח א: שקלול לשם התאמה לפי גיל, עבור כל שנתון

שנת לידה
אחוז במדגם 

)n=6,821(
אחוז באוכלוסיית המחקר 

)n=2,992,206(משקל מנורמלמשקל
20194.76.2572.71826631.305562282
20187.36.3378.26464650.862287942
20178.06.2338.32293580.771237256
20166.76.2404.03508770.921033957
20156.06.0438.45498780.999497184
20146.25.9418.87914690.954872312
20135.95.8434.91750000.991433166
20126.35.7398.21162790.907758862
20115.05.7494.67930031.127665511
20106.05.6409.36764710.933190001
20096.25.4385.17142860.878032567
20085.05.3468.08259591.067035955
20075.15.1437.63714290.997632834
20065.05.0436.00000000.993900821
20054.85.0452.08510641.030568253
20045.15.0432.04610950.984887576
20034.44.9488.34105961.113216927
20022.34.8909.17197452.072538468
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נספח ב: שאלון לאיתור ילדים עם מוגבלות16
סולם תשובותשאלה

מוגבלות כללית

האם ל ___ [שם הילד] יש לקות/נכות/מוגבלות או בעיה בריאותית או פיזית 
כלשהי? הכוונה לבעיה הקיימת שישה חודשים או יותר?

אם ההורה מציין את סוג המוגבלות, אנא פרט: ______

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. מסרב לענות

רק אם ענה “כן” או “יש חשד, לא מאובחן” בשאלה הקודמת:
האם בעיה/ות זו/אלה מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות יומיומיות שרוב 

הילדים בני גילו/ה עושים?
)הערה למראיין: במקרה של ריבוי מוגבלויות, ההתייחסות המבוקשת היא 

להשפעה של כל הבעיות, ללא צורך לפרט באילו מדובר(

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות

מוגבלות ראייה

האם ל ___ [שם הילד] יש קושי לראות גם כאשר הוא מרכיב משקפיים או עדשות 
מגע? 

1. אין קושי
2. יש קושי מועט

3. יש קושי רב
4. לא יכול בכלל
5. מסרב לענות

מוגבלות שמיעה

האם ל ___ [שם הילד] יש קושי לשמוע?

1. אין קושי
2. יש קושי מועט

3. יש קושי רב
4. לא יכול בכלל
5. מסרב לענות

16  )ברלב ואח’, 2020א(
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סולם תשובותשאלה

רק אם ענה “לא יכול בכלל” או “יש קושי רב” בשאלה הקודמת:
האם ___ [שם הילד] משתמש באביזר שמסייע לשמיעה? [הערה למראיין: ניתן 

לסמן מספר תשובות]

1= כן, 2= לא, 3=מסרב לענות
1. לא

2. כן, במכשיר שמיעה
3. כן, בשתל שבלול

FM 4. כן, בלולאת השראה / מערכת
5. כן, באביזר אחר. פרט: ___

6. מסרב לענות

במידה וציין שימוש באחד או יותר מהאביזרים בשאלה הקודמת:
האם ל ___ [שם הילד] יש קושי לשמוע גם כאשר הוא משתמש באביזר שציינת 

קודם? 

1. אין קושי
2. יש קושי מועט

3. יש קושי רב
4. לא יכול בכלל

5. לא יודע
6. מסרב לענות

מוגבלות פיזית )גפיים תחתונות(

האם ל ___ [שם הילד] יש קושי במוטוריקה/תפקוד של הרגליים ופלג גוף תחתון?

אין קושי
יש קושי מועט

יש קושי רב
לא יכול בכלל
מסרב לענות

מוגבלות פיזית )גפיים עליונות(

האם ל ___ ]שם הילד[ יש קושי במוטוריקה/תפקוד של הידיים ופלג גוף עליון?

אין קושי
יש קושי מועט

יש קושי רב
לא יכול בכלל
מסרב לענות

מוגבלות נפשית

האם ל ___ ]שם הילד[ יש בעיה נפשית או קושי רגשי משמעותי? 
כן

לא
מסרב לענות
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רק אם ענה “כן” בשאלה הקודמת:
האם בעיה זו או קושי רגשי משמעותי זה מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות 

יומיומיות שרוב הילדים בני גילו/ה עושים?

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות

מחלה כרונית

 ?האם ל ___ ]שם הילד[ יש מחלה כרונית, או אלרגיה מסכנת חיים
 אם כן, ציין איזו מחלה/בעיה/מצב בריאותי: ___________

)למשל: סוכרת, אסטמה, מחלת עור, אפילפסיה, סיסטיק פיברוזיס, מחלה ממארת 
)סרטן(, אנורקסיה(

כן
אנחנו חושבים שכן, אבל זה בבירור 

לא
מסרב לענות

רק אם ענה “כן” או “אנחנו חושבים שכן אבל זה בבירור” בשאלה הקודמת:
האם בעיה זו מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות יומיומיות שרוב הילדים בני 

גילו/ה עושים?

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות

לקויות למידה / הפרעת קשב וריכוז

האם ל ___ [שם הילד] יש לקות למידה או בעיית קשב וריכוז מאובחנת?

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. מסרב לענות

רק אם ענה “כן, מאובחן” או “יש חשד, לא מאובחן” בשאלה הקודמת:
האם בעיה זו מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות יומיומיות שרוב הילדים בני 

גילו/ה עושים? 

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות

הפרעות על הרצף האוטיסטי

האם ___ [שם הילד] נמצא על רצף האוטיזם?

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. מסרב לענות
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מוגבלות שכלית - התפתחותית

האם ל ___ [שם הילד] יש מוגבלות שכלית-התפתחותית )פיגור שכלי(? 

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. מסרב לענות

עיכוב התפתחותי

רק להורים לילדים עד גיל 10:
האם ___ [שם הילד] אובחן כילד עם עיכוב התפתחותי?

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. לא רלוונטי )הילד מעל גיל 10(

5. מסרב לענות

הפרעת התנהגות

האם ל ___ [שם הילד] יש הפרעת התנהגות מאובחנת? )למשל: התפרצויות זעם 
או התנהגות מרדנית(

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה 
4. מסרב לענות

מוגבלות תקשורתית

האם ל ___ [שם הילד] יש קושי מאובחן בדיבור או בשפה?

1. כן, מאובחן
2. יש חשד, לא מאובחן

3. לא, אין בעיה
4. מסרב לענות

רק אם ענה “כן” או “יש חשד, לא מאובחן” בשאלה הקודמת:
האם בעיה זו מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות יומיומיות שרוב הילדים בני 

גילו/ה עושים?

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות
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לימוד במסגרות של חינוך מיוחד

האם ___ [שם הילד] לומד במסגרת חינוך מיוחד כמו בית ספר/גן לחינוך מיוחד או 
כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מעון יום שיקומי? 

1. בית ספר לחינוך מיוחד
2. גן לחינוך מיוחד

3. כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל
4. מעון יום שיקומי

5. לא, לומד בבית ספר/גן רגיל
6. הילד לא נמצא באף מסגרת חינוכית

7. מסרב לענות

רק מי שענה “לא, לומד בבי”ס/גן רגיל” בשאלה הקודמת:
האם ___ [שם הילד] משולב?

[הערת הבהרה למראיין: יש לסמן כן במקרה שהילד עבר ועדת וועדת זכאות 
ואפיון או וועדת השמה וזכאי לקבלת שירותים בעקבות היותו ילד עם מוגבלות]

1. כן
2. לא

3. מסרב לענות

קבלת גמלת ילד נכה

האם הילד זכאי לגמלה כלשהי מביטוח לאומי )לא כולל גמלת ילדים(? 

1. גמלת ילד נכה
2. גמלת ניידות

3. גמלת ילד מונשם
4. גמלת שירותים מיוחדים )שר”מ(
5. אנחנו לא זכאים לגמלה כלשהי

6. מסרב לענות
לקות/נכות/מוגבלות שלא אובחנה בשאלות הקודמות

האם ל ___ [שם הילד] יש לקות/נכות/מוגבלות שלא הוזכרו בשאלות הקודמות?

כן, פרט: _______
לא

מסרב לענות
פרט: _______

רק מי שענה “כן” בשאלה הקודמת:
 האם לקות/נכות/מוגבלות זו מגבילה/מקשה עליו לעשות פעילויות יומיומיות שרוב 

הילדים בני גילו/ה עושים?

1. מאוד מקשה
2. די מקשה

3. לא כל כך מקשה
4. בכלל לא מקשה

5. לא יודע
6. מסרב לענות
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נספח ג: שיעור הילדים עם מוגבלות, לפי שכבות גיל

לא כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז

כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז ברמה חמורה

כולל לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז בכל הרמות

גיל הילד

אחוז הילדים 
עם מוגבלות 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים על 

סמך המחקר 
)N=2,992,291(

אחוז הילדים 
עם מוגבלות 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים על 

סמך המחקר 
)N=2,992,291(

אחוז הילדים 
עם מוגבלות 

)n=6,821(

אומדן מספר 
הילדים על 

סמך המחקר 
)N=2,992,291(

13.15,7273.15,7273.15,727
23.46,4303.46,4303.87,187
35.09,1355.09,1355.910,826
49.617,7789.617,77810.719,798
58.014,4698.515,34610.218,415
611.820,94412.622,20115.427,227
710.518,26712.020,87614.224,790
810.718,31811.419,51214.424,689
911.419,29213.122,26118.731,659

1011.819,65013.722,92517.929,884
1111.418,48814.022,72519.831,969
1210.316,38313.321,06421.534,170
1314.021,44418.027,57122.334,136
1410.816,13213.119,62020.931,392
1511.517,17914.321,24822.233,002
1611.016,41813.319,87420.230,243
178.612,69710.315,13918.927,835
1810.214,54711.516,36519.728,184

9.5283,29810.9325,79715.1451,133סך הכול
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נספח ד: תוצאות מבחן פוסט הוק (Games-Howell) עבור קבוצות הגיל השונות

מובהקותסוג המוגבלות

ילדים עם מוגבלות – לא 
כולל ילדים עם לקות למידה 

או הפרעת קשב וריכוז***

גילי לידה עד 3
p<0.001גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
p<0.001גילי לידה עד 3

0.001גילי 12-6
0.003גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.001גילי 6-3
0.983גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

0.003גילי 6-3
0.983גילי 12-6

ילדים עם מוגבלות – כולל 
ילדים עם לקות למידה או 

הפרעת קשב וריכוז ברמה 
חמורה***

גילי לידה עד 3
p<0.001גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.922גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.922גילי 12-6
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מובהקותסוג המוגבלות

ילדים עם מוגבלות – כולל 
ילדים עם לקות למידה או 
הפרעת קשב וריכוז בכל 

הרמות***

גילי לידה עד 3
p<0.001גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.001גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.001גילי 12-6

לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז בכל הרמות***

גילי לידה עד 3
p<0.001גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
p<0.001גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
p<0.001גילי 12-6

לקות למידה או הפרעת 
קשב וריכוז ברמה חמורה***

גילי לידה עד 3
0.004גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
0.004גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.094גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

p<0.001גילי 6-3
0.094גילי 12-6
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מובהקותסוג המוגבלות

עיכוב התפתחותי

גילי לידה עד 3
0.149גילי 6-3

0.240גילי 12-6
0.200גילי 18-12

גילי 6-3
0.149גילי לידה עד 3

0.938גילי 12-6
0.950גילי 18-12

גילי 12-6
0.240גילי לידה עד 3

0.938גילי 6-3
0.784גילי 18-12

גילי 18-12
0.200גילי לידה עד 3

0.950גילי 6-3
0.784גילי 12-6

מוגבלות נפשית או קושי 
רגשי משמעותי***

גילי לידה עד 3
0.003גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
0.003גילי לידה עד 3

0.016גילי 12-6
0.004גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.016גילי 6-3
0.971גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

0.004גילי 6-3
0.971גילי 12-6

קושי בדיבור או בשפה*

גילי לידה עד 3
0.035גילי 6-3

0.064גילי 12-6
0.560גילי 18-12

גילי 6-3
0.035גילי לידה עד 3

0.876גילי 12-6
0.238גילי 18-12

גילי 12-6
0.064גילי לידה עד 3

0.876גילי 6-3
0.476גילי 18-12

גילי 18-12
0.560גילי לידה עד 3

0.238גילי 6-3
0.476גילי 12-6
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מובהקותסוג המוגבלות

הפרעת התנהגות**

גילי לידה עד 3
0.162גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
0.001גילי 18-12

גילי 6-3
0.162גילי לידה עד 3

0.161גילי 12-6
0.516גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.161גילי 6-3
0.849גילי 18-12

גילי 18-12
0.001גילי לידה עד 3

0.516גילי 6-3
0.849גילי 12-6

רצף האוטיזם*

גילי לידה עד 3
0.052גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
0.003גילי 18-12

גילי 6-3
0.052גילי לידה עד 3

0.790גילי 12-6
0.995גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.790גילי 6-3
0.854גילי 18-12

גילי 18-12
0.003גילי לידה עד 3

0.995גילי 6-3
0.854גילי 12-6

מחלה כרונית )כולל אלרגיה 
מסכנת חיים(

גילי לידה עד 3
0.926גילי 6-3

1.000גילי 12-6
0.744גילי 18-12

גילי 6-3
0.926גילי לידה עד 3

0.837גילי 12-6
0.192גילי 18-12

גילי 12-6
1.000גילי לידה עד 3

0.837גילי 6-3
0.561גילי 18-12

גילי 18-12
0.744גילי לידה עד 3

0.192גילי 6-3
0.561גילי 12-6
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מובהקותסוג המוגבלות

מוגבלות מוטורית )פלג גוף 
תחתון / עליון(*

גילי לידה עד 3
0.433גילי 6-3

0.013גילי 12-6
0.002גילי 18-12

גילי 6-3
0.433גילי לידה עד 3

0.609גילי 12-6
0.257גילי 18-12

גילי 12-6
0.013גילי לידה עד 3

0.609גילי 6-3
0.906גילי 18-12

גילי 18-12
0.002גילי לידה עד 3

0.257גילי 6-3
0.906גילי 12-6

מוגבלות שכלית 
התפתחותית

גילי לידה עד 3
0.037גילי 6-3

0.083גילי 12-6
0.044גילי 18-12

גילי 6-3
0.037גילי לידה עד 3

0.761גילי 12-6
0.865גילי 18-12

גילי 12-6
0.083גילי לידה עד 3

0.761גילי 6-3
0.993גילי 18-12

גילי 18-12
0.044גילי לידה עד 3

0.865גילי 6-3
0.993גילי 12-6

מוגבלות ראייה*

גילי לידה עד 3
1.000גילי 6-3

0.999גילי 12-6
0.156גילי 18-12

גילי 6-3
1.000גילי לידה עד 3

1.000גילי 12-6
0.080גילי 18-12

גילי 12-6
0.999גילי לידה עד 3

1.000גילי 6-3
0.034גילי 18-12

גילי 18-12
0.156גילי לידה עד 3

0.080גילי 6-3
0.034גילי 12-6
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מובהקותסוג המוגבלות

מוגבלות שמיעה

גילי לידה עד 3
0.612גילי 6-3

0.787גילי 12-6
0.100גילי 18-12

גילי 6-3
0.612גילי לידה עד 3

0.951גילי 12-6
0.853גילי 18-12

גילי 12-6
0.787גילי לידה עד 3

0.951גילי 6-3
0.394גילי 18-12

גילי 18-12
0.100גילי לידה עד 3

0.853גילי 6-3
0.394גילי 12-6

מסגרת חינוך מיוחד

גילי 6-3
0.441גילי 12-6

0.091גילי 18-12

גילי 12-6
0.441גילי 6-3

0.562גילי 18-12

גילי 18-12
0.091גילי 6-3

0.562גילי 12-6

מהם: מוסדות חינוך 
מיוחד*

גילי 6-3
0.049גילי 12-6

0.978גילי 18-12

גילי 12-6
0.049גילי 6-3

0.019גילי 18-12

גילי 18-12
0.978גילי 6-3

0.019גילי 12-6

מהם: כיתות חינוך מיוחד 
בבית ספר רגיל***

גילי 6-3
p<0.001גילי 12-6

p<0.001גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי 6-3

0.534גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי 6-3

0.534גילי 12-6

שילוב בבית ספר / גן רגיל**

גילי 6-3
0.001גילי 12-6

0.020גילי 18-12

גילי 12-6
0.001גילי 6-3

0.495גילי 18-12

גילי 18-12
0.020גילי 6-3

0.495גילי 12-6
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זכאות לגמלה מן המוסד 
לביטוח לאומי*

גילי לידה עד 3
0.984גילי 6-3

0.101גילי 12-6
0.080גילי 18-12

גילי 6-3
0.984גילי לידה עד 3

0.162גילי 12-6
0.130גילי 18-12

גילי 12-6
0.101גילי לידה עד 3

0.162גילי 6-3
1.000גילי 18-12

גילי 18-12
0.080גילי לידה עד 3

0.130גילי 6-3
1.000גילי 12-6

מהם: גמלת ילד נכה

גילי לידה עד 3
1.000גילי 6-3

0.181גילי 12-6
0.277גילי 18-12

גילי 6-3
1.000גילי לידה עד 3

0.144גילי 12-6
0.235גילי 18-12

גילי 12-6
0.181גילי לידה עד 3

0.144גילי 6-3
0.991גילי 18-12

גילי 18-12
0.277גילי לידה עד 3

0.235גילי 6-3
0.991גילי 12-6

יותר ממוגבלות אחת – ללא 
לקות למידה או הפרעת 

קשב וריכוז*

גילי לידה עד 3
0.012גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
0.006גילי 18-12

גילי 6-3
0.012גילי לידה עד 3

0.969גילי 12-6
0.977גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.969גילי 6-3
0.730גילי 18-12

גילי 18-12
0.006גילי לידה עד 3

0.977גילי 6-3
0.730גילי 12-6
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יותר ממוגבלות אחת – כולל 
לקות למידה או הפרעת 

קשב וריכוז ברמה חמורה**

גילי לידה עד 3
0.006גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
0.006גילי לידה עד 3

0.528גילי 12-6
0.754גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.528גילי 6-3
0.973גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

0.754גילי 6-3
0.973גילי 12-6

יותר ממוגבלות אחת – כולל 
לקות למידה או הפרעת 

קשב וריכוז בכל הרמות***

גילי לידה עד 3
0.003גילי 6-3

p<0.001גילי 12-6
p<0.001גילי 18-12

גילי 6-3
0.003גילי לידה עד 3

0.084גילי 12-6
0.330גילי 18-12

גילי 12-6
p<0.001גילי לידה עד 3

0.084גילי 6-3
0.856גילי 18-12

גילי 18-12
p<0.001גילי לידה עד 3

0.330גילי 6-3
0.856גילי 12-6

p<0.001***  p<0.01**  p<0.05*

הערה 1: חישוב המובהקויות הקשורות למסגרת חינוך מיוחד ושילוב בבית ספר / גן רגיל נעשו בקרב ילדים מגיל 3 אשר לפי דיווח ההורים לומדים 
.)n=5,800( במסגרת חינוך

הערה 2: חישוב המובהקויות הקשורות לריבוי מוגבלויות נעשה בהתייחס לכלל הילדים עם מוגבלות שסוג המוגבלות שלהם זוהה במחקר, אך לא 
כלל דיווחי הורים על לימודים בחינוך מיוחד, שילוב או קבלת קצבה על רקע נכות מן המוסד לביטוח לאומי.
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נספח ה: שיעור הילדים עם כל סוג מוגבלות לפי אשכול חברתי-כלכלי (באחוזים)

סוג המוגבלות

ילדים עם 
המוגבלות 

באשכולות 3-1

ילדים עם 
המוגבלות 

באשכולות 7-4
ילדים עם המוגבלות 

באשכולות 10-8
2.883.934.90לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז ברמה חמורה

1.281.841.33מוגבלות נפשית או קושי רגשי משמעותי
1.311.171.15קושי בדיבור או בשפה

1.151.430.82עיכוב התפתחותי
1.081.201.10הפרעת התנהגות

0.801.170.99רצף האוטיזם
0.911.120.53מחלה כרונית )כולל אלרגיה מסכנת חיים(

1.070.540.31מוגבלות מוטורית
0.490.570.70מוגבלות שכלית התפתחותית

0.550.330.33מוגבלות ראייה
0.390.180.30מוגבלות שמיעה

הערה: האחוזים חושבו מקרב כלל הילדים בכל אשכול, בהתבסס על לוח תושבים בישראל לפי יישובים וקבוצות גיל. עיבוד מיוחד של מכון 
ברוקדייל לנתוני הלמ”ס ולנתוני מאגרי המידע הממשלתיים. 

https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups/resource/64edd0ee-3d5d-43ce-8562-c336c24dbc1f
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups/resource/64edd0ee-3d5d-43ce-8562-c336c24dbc1f
https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx
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