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 ובעול�)2005�2002(תעסוקת אנשי� ע� מוגבלות בישראל:ח ביניי�"דו
12007 מאי31–מבט השוואתי

 רקע
,ס"המבוסס בעיקרו על הסקר החברתי של הלמ, 2006בסו� שנת השוויו� נציבותח האחרו� שפרסמה"בדו

המפריעה מאוד"ת המצהירי� כי יש לה� מוגבלו, אל�600�כ, בלט במיוחד ההיק� הגדול של אנשי�
את"הדו. אל� נוספי� המצהירי� על מוגבלות מתונה יותר760וכ�,"לתפקוד� היו� יומי ח ג� הבליט

מצב� הכלכלי והנפשי העגו� בהשוואה ליתרת האוכלוסייה ואת רמת שילוב� המצומצמת בתחומי� שוני�
מו. ומגווני� בחיי החברה גבלות ה� בגילאי עבודה וה� ממצא בולט נוס� היה כי מרבית המבוגרי� ע�

 כחמישית מפוטנציאל כוח העבודה של ישראלמהווי� 

עוד דווח כי שיעור� של אנשי� ע� מוגבלות בתעסוקה הנו נמו" בהרבה מיתר חלקי האוכלוסייה ובמיוחד
של. מה שמעלה את הסיכו� לעוני ולהדרה חברתית. בקרב אנשי� ע� מוגבלות חמורה יש בכ" בזבוז עצו�

.ח אד� פוטנציאלי אשר מקטי� בסופו של דבר את רמת הרווחה של החברה כולהכו

 שאלות
: הנתוני� בהמש" מנסי� להתמודד ע� מספר שאלות תו" התמקדות באוכלוסייה בגילאי עבודה

? הא� שיעור� של אנשי� ע� מוגבלות בישראל חריג בהשוואה לארצות מערב אחרות.1
ע720הא� שיעור של כ,� מוגבלות אל� עובדי�  מיליו� 3.8 אל� ע� מוגבלות חמורה מתו" 280�מתוכ�

?תושבי� בגילאי עבודה שכיח ג� בארצות מפותחות אחרות

בהא� מצב התעסוקה של אנשי� ע� מוגבל.2 ? ארצות אחרותות בישראל דומה לזה
ה ליתר נמצא כי לאנשי� ע� מוגבלות בישראל שיעורי תעסוקה נמוכי� מאוד בהשווא2006ח"בדו

? הא� ובאיזו מידה זה ג� המצב בארצות אחרות. האוכלוסייה

מה.3 הא� חלו בשני� האחרונות שינויי� במצב התעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות בישראל וא� כ'
? כיוונ�

בשני� האחרונות אנו עדי� לעיסוק ציבורי אינטנסיבי הרבה יותר מאשר בעבר במצב� של אנשי� ע�
ל. מוגבלות התש, נחקק חוק שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות1998בשנת: ידי ביטוי בספר החוקי�הדבר בא

במקביל. הושל� פרק הנגישות של החוק2005 אשר מכוחו הוקמה נציבות השוויו� ובשנת 1998–ח"נ
 וקמו ארגוני� אזרחיי� וולונטריי�2לחקיקה ותחילת הפעילות של הנציבות התקיימו דיוני� ציבוריי�

נשאלת השאלה הא� שינויי� אלו קשורי� ג� לשינוי כלשהו בשיעורי.3עילי� בתחו� המוגבלויותרבי� הפ
. התעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות

 הערה מתודולוגית על השוואות בינלאומיות
בכל השוואת נתוני� בי� ארצות קיימות בעיות מתודולוגיות מורכבות הקשורות בי� היתר להגדרות שונות

ב שוני במקורות הנתוני� ומאפייניה�,) כולל ההגדרה הבסיסית של אנשי� ע� מוגבלות(כל מדינה הנהוגות
הנתוני� הקיימי� מאפשרי�, יחד ע� זאת. ומספר השני� המועט עבור� קיי� מידע על אנשי� ע� מוגבלות

. לספק לכל הפחות תשובות חלקיות ובהחלט מעניינות

ד עבור הנציבות הוכן1 ר אליהו בן משה"על ידי
 וועדת לרון, למשל2
. הארגונים הפעילים בתחום זה הוקמו בשש שנים האחרונות515-מ60% 2007,פ אלון וגדרון"ע3
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 התשובות

ע�.1  מוגבלות בכלל האוכלוסייהחלק� של אנשי�

 ישראל
ע"ע ס שיעור� של אנשי� ע� מוגבלות בקרב האוכלוסייה בגילאי עבודה"י הלמ"פ הסקר החברתי שנעשה
מ) 2005�2002ממוצע לשני�(בישראל נאמד בשני� האחרונות) 64�20בני( גר�(18%�בקצת יותר ,)1ראה

ו7%מתוכ� נתוני� אלה. אנשי� ע� מוגבלות מתונה11.2%� אנשי� ע� מוגבלות שסווגה כחמורה
בעיה בריאותית או פיסית"מבוססי� על הגדרה עצמית של מוגבלות בתשובה לשאלה בנוגע לקיו� 

ע". חודשי�6שמפריעה בתפקוד היו� יומי והקיימת לפחות  :פ שני�"להל� הפריסה

 2002�2005, אנשי� ע� מוגבלות חמורה ומתונה בישראל:1גר)
)ס"הסקר החברתי של הלמ: מקור(
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מתונה
חמורה

, השני� האחרונות4נתוני הגר� מצביעי� על יציבות יחסית בשיעורי� א� כי מסתמנת מגמת עלייה על פני
ייתכ� כי מגמה זו מקורה במגמה מקבילה של הזדקנות. בעיקר בשיעור האנשי� ע� מוגבלות מתונה

של( של האוכלוסייה בגילאי עבודהתאיטי  שה� בעלי שיעורי מוגבלות גבוהי� 64�55בני גידול בחלק�
ב,)יחסית . השני� הבאות15�10�תהלי" שצפוי להימש" ג�

 ישראל ביחס לארצות אחרות
של2בגר� ה14 מוצגי� נתוני� דומי� ממויני� בסדר, 1990� ארצות מערביות אחרות שנאספו בסו� שנות

.4)64�20(ה בגילאי עבודה יורד לפי שיעור כלל האנשי� ע� מוגבלות באוכלוסיי

Transforming בשםOECD הנתונים נלקחו מפרסום של4 Disability into Abilityכולל נתוניםה 2003 שפורסם בשנת
ה ה מעודכניםOECD-השוואתיים לגבי מספר מדינות בתוך .1990-למחצית השנייה של שנות



משרד המשפטים, מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF JUSTICE

 دو�� إ��ا���
 נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

Commission for Equal Rights of People with Disabilities
 (,+و*�� ()#واة �&%$#"�!

אגף," השנהבבית"בנין,12בית הדפוס'רח, המשפטיםמשרד B 95483ירושלים,
' טל 02-6549555 02-6549566 פקס

: אלקטרוני דואר Mugbaluyot@justice.gov.il
: אינטרנט אתר www. Mugbaluyot.justice.gov.il

3

)1996�1998(וארצות נבחרות) 2002�05(אנשי� ע� מוגבלות בישראל:2גר)
 ראה–סקרי� מקבילי� לסקר הישראלי: בארצות אחרות;ס"הסקר החברתי של הלמ: בישראל: מקור הנתוני�(

)טקסט
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 השונות והוא נע סביב ממוצע של קצת הגר� מראה כי יש שוני רב בשיעור האנשי� ע� מוגבלות בארצות
מ של, 15%�יותר מ) באיטליה(7%ממינימו� בנוגע לאנשי� ע� ). בשוודיה(20%� לשיעור מרבי של יותר

מ7% לעומת 5.2%מוגבלות חמורה השיעור הממוצע הוא   10% לבי� כמעט2%� בישראל ונע בי� קצת יותר
מ, בישראל11.2% לעומת 10.1%ולגבי אנשי� ע� מוגבלות מתונה הממוצע . 15% לכמעט5%� והוא נע

בסמו", נית� איפה לראות כי שיעור האנשי� ע� מוגבלות בישראל נמצא בתו" הטווח של הארצות שבגר�
לאור ההבדלי� הקיימי� בניסוח השאלות בארצות השונות. דנמרק ונורבגיה, לארצות כגו� אנגליה וגרמניה

מ(ובעיות אחרות  לא נראה כי נית� לייחס חשיבות למיקו� המדויק של מדינה) תודולוגית לעילראה הערה
.כולל מיקומה של ישראל, כלשהי בהתפלגות

שיעור. מובילה למסקנה דומה) 64�50ובני, 49�20בני(הסתכלות על שיעורי המוגבלות לפי שתי קבוצות גיל
לכ49�20האנשי� ע� מוגבלות בישראל בקרב בני  לעומת) מוגבלות חמורה ומתונה ג� יחד( 14%� מגיע

כ4%כאשר טווח ההשתנות נע בי�, בארצות המשתתפות בהשוואה11%ממוצע של   15%� באיטליה לבי�
בקבוצת הגיל המבוגרת יותר השיעור הממוצע על פני כל הארצות. שוודיה והולנד, דנמרק: בארצות כגו�
לכ14%והוא נע בי�) 27%(יותר מכפול  . 32%כאשר בישראל הוא היה, בפורטוגל35%מעט באיטליה

וה במקצת מזה של גברי� ע� שיעור הנשי� ע� מוגבלות בגילאי העבודה בארצות שמשתתפות בהשוואה גב
א� כי ישנ� ארצות בה� ההבדלי� ה� אפסיי� או אפילו) 14% לעומת 16%( בממוצע2%�מוגבלות בכ

�20ג� בישראל שיעורי המוגבלות של נשי� בגילי� ). לנשי� שיעור מוגבלות נמו" מזה של הגברי�(הפוכי� 
בכ) 2005�2002ממוצע לשני�(64 גב2%�גבוהי� .17.1% לעומת 19.5%: רי� מאלה של
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נית� לסכ� ולומר כי שיעורי המוגבלות בישראל ללא ספק דומי� לשיעורי המוגבלות שנמדדו בארצות
. ואינ� חריגי� במוב� כלשהו, מערב אחרות

 שיעורי תעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות.2

 ע� מוגבלות לפי חומרת של אנשי�) 64�20מועסקי� מתו" כלל בני( מוצגי� שיעורי תעסוקה3בגר�
.יחסית לשיעור התעסוקה של אנשי� ללא מוגבלות, המוגבלות המדווחת

) חמורה ומתונה(של אנשי� ע� מוגבלות) 20�64מועסקי� יחסית לכלל בני(שיעורי תעסוקה:3גר)
)ללא מוגבלות(יחסית ליתרת האוכלוסייה

 ראה–סקרי� מקבילי� לסקר הישראלי: רצות אחרותבא;ס"הסקר החברתי של הלמ: בישראל�מקור הנתוני�(
)טקסט

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Spain

Aust
ra

lia

Unite
d

Kin
gdom

Belg
iu

m

Net
her

lan
ds

Den
m

ar
k

Aust
ria

Unite
d

Sta
te

s
Ita

ly
Isr

ae
l

Portu
gal

Ger
m

an
y

Fra
nce

Swed
en

Severe Moderate

נית� לראות כי כמו בישראל בכל הארצות הנסקרות שיעור המועסקי� בקרב אנשי� ע� מוגבלות נמו"
באופ� ניכר מזה של יתר האוכלוסייה כאשר שיעור התעסוקה הממוצע של אנשי� ע� מוגבלות חמורה 

מ כ מהשיעור הקיי�40%�מהווה פחות  מהשיעור 70%� ביתר האוכלוסייה ושל אנשי� ע� מוגבלות מתונה
כ. ביתר האוכלוסייה  30%�טווח ההשתנות של יחס זה בי� הארצות לגבי אנשי� ע� מוגבלות חמורה נע בי�
מ, בארצות כגו� ספרד . אוסטרליה וישראל, שוודיה, בארצות כגו� צרפת40%� בריטניה ודנמרק ועד למעלה

לכ50%אנשי� ע� מוגבלות מתונה הנע בי�כ" ג� לגבי של( בשוודיה 90%� בספרד  לכל 70%ממוצע
של) הארצות שבגר� .73%כאשר בישראל הממוצע הנו

נראה א� כ� כי שיעור המועסקי� בישראל בקרב אנשי� ע� מוגבלות דומה לזה שבארצות מערב אחרות
ת מחצי מזה של אנשי� ללא מוגבלות ולגבי כאשר אנשי� ע� מוגבלות חמורה מועסקי� בשיעור של פחו

ב כ�. מזה של אנשי� ללא מוגבלות30%� אנשי� ע� מוגבלות מתונה שיעור תעסוקה נמו" מדובר א�
.בפוטנציאל עצו� של כוח עבודה בלתי מנוצל
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 מגמות שינוי בישראל.3

מ(ממצאי הסקרי� החברתיי� של שני� האחרונות מצביעי� על מגמה של)5בחינה סטטיסטיתמובהקת
 וע� זאת עלייה ג� ביחס של שיעורי התעסוקה של עלייה בשיעור המועסקי� שה� אנשי� ע� מוגבלות

מ: אנשי� ע� מוגבלות לאלה ללא מוגבלות ל55�עלייה מגמת העלייה הנה בעיקר בקרב. למאה65� למאה
.יתכאשר לגבי נשי� ע� מוגבלות המגמה אינה מובהקת סטטיסט, גברי�

מקור( 2002�2005–שיעורי תעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות ויתר האוכלוסייה והיחס ביניה�:4גר)
)ס"הסקר החברתי של הלמ: הנתוני�
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מ4.8%נית� לראות עלייה של  4.5%� בשיעורי התעסוקה בקרב אנשי� ע� מוגבלות מתונה ועליה של יותר

6בקרב אנשי� ע� מוגבלות חמורה

ב5 שב2002- נבחן ההבדל בין השיעור 5% ונמצא כי הוא מובהק ברמת מובהקות של 2005- לזה
של6% בשיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות חמורה נמצא מובהק ברמה של 2005-ל2002השינוי בין6  וזה

.5%אנשים עם מוגבלות מתונה ברמה של
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ויתר האוכלוסייה והיחס לשיעור, שיעורי תעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות חמורה ומתונה:5גר)
 2002�2005–התעסוקה של יתר האוכלוסייה 

)ס"הסקר החברתי של הלמ: מקור הנתוני�(
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מראה כי שיעורי התעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות בגילי�, בחינת שיעורי התעסוקה לפי קבוצות גיל
 דבר 64�50גבוהי� יחסית ליתרת האוכלוסייה בהשוואה לשיעורי התעסוקה של בני) 49�25(רי� יותר צעי

אשר עשוי להצביע על כ" שאנשי� ע� מוגבלות מתקשי� במיוחד להחזיק בעבודת� בגילי� היותר
שלה� שיעורי התעסוקה 64�50בקרב גברי� ע� מוגבלות חמורה בני, 2005לפי נתוני, לדוגמא: מבוגרי�

 אחוז 49�25בעוד בי� בני, משיעורי התעסוקה של אנשי� ללא מוגבלות באותה קבוצת גיל32%מהווי� רק 
.53%זה הוא

 הערה מתודולוגית על השינוי בשיעורי תעסוקה
למרות שהעלייה בשיעורי התעסוקה של אנשי� ע� מוגבלות נראית מובהקת מבחינה סטטיסטית יש לזכור

ע�. הסקת מסקנות יותר מוחלטות מחייבת ניתוח מעמיק יותר. רק תוצאת ביניי�כי ממצאי� אלה ה�  יחד
ע�, זאת בשלב זה נית� להערי" כי ייתכ� מאוד כי לפנינו מגמת שינוי חיובי בשיעורי התעסוקה של אנשי�

ע� הפרסו�. מוגבלות בישראל שאולי קשורה למאמצי� והפעילות בתחו� זה במהל" השני� האחרונות
זוק תיבד2006וי של נתוני הסקר החברתי של שנת הצפ . עקביות מגמה מסתמנת


