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 תח דבר פ

 

לרגל הכנס השנתי השני של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה 

אנו מביאים לפניכם מקבץ נתונים המתבססים על ניתוח נתונים , ת"שבמשרד התמ

 .סטטיסטיים ממקורות של מינהל מחקר וכלכלה והשלכה המרכזית לסטטיסטיקה

מחקר נכויות במינהל המחקר ניתוח החומר נעשה כחלק מתוכנית העבודה של צוות 

וזאת , ומטרתו העיקרית היא העשרת המידע אודות אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות

 .קבלת החלטות וקביעת מדיניות, לצורך חיזוק בסיס הנתונים

במהלך הכנס השנה נמקד את תשומת ליבנו בנושא מאפייני ותדירות השימוש 

ן מקבץ זה מכיל שני פרסומים ולכ, במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות

החושפים פערים דיגיטליים משמעותיים בין אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות , בנושא

הפערים הללו מהווים חסם מרכזי לשילובם של . לבין האוכלוסיה ללא מוגבלות

אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ועל כן נדרשים פתרונות ותוכניות כדי לצמצם 

על התוכניות . תוך מתן דגש להתאמות הנחוצות לאוכלוסיה זו, פער זה באופן ניכר

 .וההתאמות הללו נדון בכנס

מרים ' מנהלת תחום מחקר נכויות ובסיועה של גב, החומר הוכן על ידי מיכל אלפסי

עוד אני מבקש . ועל כך נתונה להן תודתי, סטטיסטיקאית במינהל המחקר, גרינשטיין

 .ומתה הרבה לעיצוב הגרפי והפקת הפרסומיםעל תר, עידית מרדכי' להודות לגב

 

 

 

 ,בברכה

 בני פפרמן

 מינהל מחקר וכלכלהמנהל 
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 תוכן עניינים

 

 03 9332, עובדות על אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות בישראל 

 5' עמ    תעסוקה ושביעות רצון מהחיים, מאפייני רקע

 

  11' עמ   אנשים עם מוגבלותשימוש במחשב ובאינטרנט בקרב 

 

  מאפייני רקע ותעסוקה  –אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות 

 90' עמ    "אביליקו"ממצאים מסקר אינטרנטי באתר 
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עובדות על אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות  03

 9332, בישראל

 1תעסוקה ושביעות רצון מהחיים, מאפייני רקע

 

 אומדן האוכלוסיה

  אלף  742היו בישראל  2009בשנת

 18.7%שהיוו , אנשים עם מוגבלות

 .264 – 20ה בגילאי ימהאוכלוסי

 462  ( 62.3%)אלף אנשים עם מוגבלות

לרמת  המוגבלות מפריעהדיווחו כי 

אלף  280 –התפקוד היומיומית שלהם ו 

 המוגבלות מפריעהדיווחו כי ( 37.7%)

 .מאוד

 64.5%   מהאנשים עם מוגבלות

 ;הינם בתפקוד גבוה( 479,000)

הינם בתפקוד חלקי  30% –כ 

 הינם בתפקוד נמוך 6% –כ ; (220,000)

(43,000)3. 

  150נוספו  2009לשנת  2002בין שנת 

 .אלף אנשים עם מוגבלות

  שיעור הגידול השנתי הממוצע בקרב

אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות עומד 

 .באוכלוסיה הכללית 2% - כל בהשוואה, 3.3%על 

                                                             
 ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה, מנהלת תחום מחקר נכויות, וכן על ידי מיכל אלפסיה 1
החברתי של  ת על נתוני הסקר"על בסיס עיבודים מיוחדים שנעשו במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ 2

 .2009ס לשנת "הלמ
ס בשנים "רמת התפקוד מבוססת על סדרת שאלות שנשאלו המרואיינים בסקרים החברתיים של הלמ 3

להתלבש ולהתהלך לבד ומחוץ לבית באופן עצמאי וללא , להתקלח, ביחס ליכולתם לאכול, 2002-2006

 .2009נתונים אלו הותאמו לממצאי . עזרה
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 מאפייני רקע כלליים

  והוא מעט גבוה יותר משיעור הגברים  51.5%שיעור הנשים עם מוגבלות עומד על– 

48.5%. 

  שנים והוא גבוה יותר משמעותית  46.2ממוצע הגיל של אנשים עם מוגבלות הינו

 .שנים 36.9 –מממוצע הגיל באוכלוסיה ללא מוגבלות 

 ייצוג יתר לערבים עם מוגבלות בהשוואה לחלקם באוכלוסיה ללא מוגבלות  נמצא– 

 .בהתאמה 17.4% –ו  21.8%

 בהשוואה לחלקם  ,לחרדים עם מוגבלות

נמצא ייצוג  ,באוכלוסיה ללא מוגבלות

 .בהתאמה 10.9% –ו  6.3% – יתר

  ממוצע מספר הילדים במשפחות של

, 2.8אנשים עם מוגבלות עומד על 

במשפחות של אנשים  1.9 –ל בהשוואה 

 . ללא מוגבלות

  מספר הילדים במשפחות של אנשים עם

 2.7 –בהשוואה ל , ילדים 3מוגבלות מפריעה מאוד הינו אף גבוה יותר ועומד על 

 .בקרב משפחות של אנשים עם מוגבלות מפריעה
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 מאפייני השכלה ושימוש במחשב

 בקרב  15.9%המגבלה ועומד על חומרת מידת בגרות יורד ביחס ל. בעלי ת שיעור

 .בקרב בעלי מוגבלות מפריעה 15.3% –בעלי מוגבלות מפריעה מאוד ו 

 15.5%אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות עומד על כלל בגרות בקרב . שיעור בעלי ת 

 (.22.6%)והוא נמוך יותר משמעותית מאשר באוכלוסיה ללא מוגבלות 

 ייצוג חסר לבעלי השכלה אקדמית באוכלוסיית האנשים עם מוגבלות נמצא ,

 .28.1% –ו  15.7% –בהשוואה לחלקם של אקדמאים באוכלוסיה ללא מוגבלות 

  שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בקרב

אנשים עם מוגבלות מפריעה מאוד 

 18.3% –בהשוואה ל , 11.5%עומד על 

 .בקרב בעלי מוגבלות מפריעה

  מהאנשים עם מוגבלות דיווחו  53% –כ

על שימוש במחשב בחודש שקדם 

 80% –בהשוואה ל , לראיון עמם

 .באוכלוסיה ללא מוגבלות

  מקרב האנשים עם מוגבלות אשר

דיווחו על שימוש במחשב בחודש 

עשו במחשב  46% –רק כ , האחרון

 –לעומת כ , שימוש לצורך כריית מידע

 .באוכלוסיה ללא מוגבלות 72%

 

 

 

 

 

 

 

22.6

15.5 15.3 15.9

28.1

15.7
18.3

11.5

0

10

20

30

ללא  
מוגבלות

כ עם  "סה
מוגבלות

מפריעה מפריעה  
מאד

באחוזים, מאפייני השכלה לפי מוגבלות

בגרות. בעלי ת בעלי השכלה אקדמית

80%

52.9%
59.7%

41.7%

0

20

40

60

80

100

ללא  
מוגבלות

כ עם  "סה
מוגבלות

מוגבלות  
מפריעה

מוגבלות  
מפריעה  

מאד

,  שימוש במחשב בחודש שקדם לראיון
לפי מוגבלות



8 

 

 מאפיינים תעסוקתיים

  שיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיית

 48.4%האנשים עם מוגבלות עומד על 

 והוא נמוך יותר משמעותית מאשר

שיעור התעסוקה באוכלוסיה ללא 

 .71.9% –מוגבלות 

  שיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיית

האנשים עם מוגבלות יורד ביחס 

לחומרת הפרעת המגבלה לתפקוד 

בקרב מי  58%יומיומי ועומד על 

 בקרב מי שדיווחו כי המגבלה 32.4% –בהשוואה ל , שדיווחו כי המגבלה מפריעה

 .מפריעה מאוד לתפקודם היומיומי

  שיעור האבטלה בקרב אוכלוסיית

 12%על  ות עומדהאנשים עם מוגבל

מאשר שיעור  2והוא גבוה בכמעט פי 

 –באוכלוסיה ללא מוגבלות  האבטלה

6.7%. 

  שיעור האבטלה בקרב בעלי מוגבלות

זאת , 20%לכמעט  מפריעה מאוד מגיע

 בהשוואה לשיעור האבטלה בקרב בעלי

 (.9.1%)מוגבלות מפריעה 

 והוא גבוה  14.4%על עומד  שיעור העצמאים בקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות

 .13.7% –מוגבלות  במעט מהשיעור באוכלוסיה ללא

  נמצא ייצוג חסר לאנשים עם מוגבלות

והשירותים  המועסקים בענף הבנקאות

בהשוואה לשיעורם , (16.2%)העסקיים 

בענף זה מהאוכלוסיה  של המועסקים

 ייצוג החסר(. 18.8%)ללא מוגבלות 

בולט במיוחד כאשר מתייחסים 

 עם מוגבלות מפריעה מאוד לאנשים
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 .בלבד 11.6% –המועסקים בענף זה 

 יד אלו  לאנשים עם מוגבלות אקדמאים ומנהלים בהשוואה לחלקם של בעלי משלחי

 .בהתאמה 23.4% –ו  12.8%, נמצא ייצוג חסר(23.4%)באוכלוסיה ללא מוגבלות 

  (9.5%)נמצא ייצוג יתר לאנשים עם מוגבלות שהם עובדים בלתי מקצועיים, 

 (.5.6%)בהשוואה לחלקם של בעלי משלח יד זה באוכלוסיה ללא מוגבלות 

  ממוצע השכר מעבודה ברוטו של

₪  6,582עובדים עם מוגבלות עומד על 

משכרם של ₪  1400 –והוא נמוך בכ 

 (. ₪ 7,946)עובדים ללא מוגבלות 

 

 

 

 
 מאפייני איכות חיים ושביעות רצון מהחיים

  בית ברוטו ממוצע ההכנסה למשק

ללא מוגבלות  במשפחות של אנשים

 1.4והוא גבוה פי ₪  12,218עומד על 

למשק בית ברוטו של  מממוצע ההכנסה

 . ₪ 8,880 –משפחות עם מוגבלות 

  ממוצע ההכנסה למשק בית ברוטו

עם מוגבלות  במשפחות של אנשים

 מפריעה מאוד הינו אף נמוך יותר ועומד

כמעט , כלומר. בלבד₪  7,657על 

 .מחצית מההכנסה למשק בית ברוטו של משפחות ללא מוגבלות

  בהשוואה לכ  ,מהאנשים עם מוגבלות דיווחו כי כלל אינם מרוצים מחייהם 7% –כ

 .בלבד באוכלוסיה ללא מוגבלות שחשים כך 1% –

  שיעור המדווחים כי כלל אינם שבעי רצון מהחיים בקרב אנשים עם מוגבלות

 4.3% –זאת בהשוואה ל , 12%ותר ועוד על למעלה מ מפריעה מאוד הינו הגבוה בי

 .בקרב אנשים עם מוגבלות מפריעה
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 שימוש במחשב ובאינטרנט

 בקרב אנשים עם מוגבלות

 4מיכל אלפסי

 

 

 מטרות ואוכלוסיית המחקר

מטרתו של דף מידע זה הינה להציג נתונים עדכניים אודות מידת ומאפייני  :מטרות

בהתייחס לרמת התפקוד , השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות

 . היומיומית שלהם וכן תוך השוואה לאנשים ללא מוגבלות

ס לשנים "הניתוח בהמשך מתבסס על נתוני הסקר החברתי של הלמ :מקור הנתונים

בשנים אלו בסקר נשאלו המרואיינים . עבורם נערך ממוצע רב שנתי, 2006 – 2002

סדרת שאלות לבדיקת קיומה של מוגבלות ומידת הפרעתה לתפקוד היומיומי וכן 

בחין בין אשר על בסיסן יצרנו משתנה חדש שמ, 5סדרת שאלות לבחינת רמת התפקוד

אנשים עם מוגבלות בעלי תפקוד מלא לבין אנשים עם מוגבלות בעלי תפקוד בינוני 

 . ובעלי תפקוד מועט

מתוך כלל אוכלוסיית ישראל  64 – 20אנשים עם מוגבלות בגילאי  :וכלוסיית המחקרא

חיברנו בין בעלי תפקוד חלקי לבין , לצורך כתיבת דף מידע זה. הנכללת בסקר החברתי

 . גבוהואת קבוצה זו השווינו לבעלי התפקוד ה נמוךפקוד בעלי ת

אלף  415, מהם, אנשים עם מוגבלות 643,000כ אוכלוסיית המחקר עומדת על "סה

 . נמוךבתפקוד חלקי ו 227 –ו  גבוהבתפקוד 

 

 

                                                             
 ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה, ותתחום מחקר נכוי מנהלת 4
 .לאכול ולהתהלך בתוך ומחוץ לבית באופן עצמאי, להתלבש, מידת היכולת להתקלח 5
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 רקע תיאורטי

שימוש במחשב ובאינטרנט הינו בעל פוטנציאל עצום להעשרת החיים והגדלת מידת 

לאנשים עם מוגבלות אשר בשל נכותם , כך שכיום. העצמאות של אנשים עם מוגבלות

לעסוק , מתאפשר באמצעות המחשב והאינטרנט לערוך קניות, מתקשים לצאת מהבית

 (. ׂ;www.abilitynet.org.uk Kaye, 2000)במגוון פעילויות חברתיות ואף לעבוד 

 ,(Assistive Technologies)המכונות טכנולוגיות מסייעות , הטכנולוגיות החדשות

בעלי , החל בעיוורים, מאפשרות כמעט לכל סוגי בעלי המוגבלות לעשות שימוש במחשב

 ליקויים מוטוריים וליקויי למידה 

(U.S. Department of commerce, 2000; Stern, 2008; 

, Kaye, 2000www.abilitynet.org.uk .) 

אולם , כל הטכנולוגיות טומנות בחובן הזדמנויות נהדרות עבור אנשים עם מוגבלות

נראה כי מרבית בעלי המוגבלות נותרים מאחור מבחינת תדירות השימוש במחשב 

מבעלי  24%ממצאים מהעולם מהשנים האחרונות מראים כי רק ל . ובאינטרנט

 (Kaye, 2000)סיה בקרב האוכלו  51%בהשוואה ל , המוגבלות יש מחשב בביתם

, מהאנשים עם מוגבלות אף דיווחו כי מעולם לא עשו שימוש במחשב אישי 60%וכמעט 

 ,U.S. Department of commerce)באוכלוסיה ללא מוגבלות  25%זאת בהשוואה ל 

בין אם בביתם , מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט 10%רק , כמו כן (.2000

 (.Kaye, 2000)באוכלוסיה ללא מוגבלות  38%ה ל בהשווא, ובין אם מחוצה לו

סיכוייהם של בעלי מוגבלות בגילאים המבוגרים וברמות ההכנסה הנמוכות לעשות 

 U.S. Department of)שימוש במחשב וליהנות מיתרונותיו אפילו  נמוכים יותר  

commerce, 2000; Kaye, 2000),  כמו גם סיכוייהם של אנשים עם מוגבלות בעלי

בהשוואה לבעלי מוגבלויות , לקות למידה או קשיים מוטוריים בידיים, קות ראיהל

 (.U.S. Department of commerce, 2000)אחרות 

ההשכלתי ומידת , בעידן שבו החיבור של הפרט לרשת הינו קריטי לקידומו הכלכלי

כגון אנשים עם , הרי שפרטים שהדבר אינו מתאפשר להם, השתתפותו בקהילה

http://www.abilitynet.org.ukׂ/
http://www.abilitynet.org.ukׂ/
http://www.abilitynet.org.uk/
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 U.S. Department)מפתחים פערים משמעותיים בינם לבין יתר האוכלוסיה , תמוגבלו

of commerce, 2000.) 

במחקרים נמצא כי אחת הסיבות לשיעורים הנמוכים של שימוש במחשב ובאינטרנט 

בקרב אנשים עם מוגבלות הוא קושי כלכלי ברכישת מחשב וטכנולוגיות מסייעות 

(Pilling, Barrett & Floyd, 2005; Kaye, 2000ׂׂ ) וכן פערים השכלתיים בין

אשר לא רק משפיעים על מצבם הכלכלי של אנשים , אוכלוסיה זו לבין כלל האוכלוסיה

אלא הם בעלי השלכות על מידת כישוריהם ומיומנויותיהם לעשות שימוש , עם מוגבלות

  (.Kaye, 2000)במחשב 

שימוש במחשב ובאינטרנט אכן נמצא כי רמת ההשכלה הינה גורם קריטי המסביר 

נמצאו הבדלים ( Kaye, 2000)במחקרו של קאיי .  בקרב אנשים עם מוגבלות

משמעותיים בתדירות השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות לפי רמת 

מבעלי המוגבלות שאין להם תעודת בגרות יש מחשב  13% –נמצא כי לכ . ההשכלה

בקרב בוגרי  46.5% –בעלי תעודת בגרות ו  בקרב  27% –בהשוואה לכ , בביתם

שיעור השימוש באינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות ללא תעודת , כמו כן. אוניברסיטה

בקרב אנשים עם מוגבלות בעלי  11.3%לעומת , 2%בגרות הינו מזערי ועומד על כ 

ן ניתן אם כ. בקרב אנשים עם מוגבלות בעלי השכלה אקדמית 30.2% –תעודת בגרות ו 

לראות כי התרומה המשמעותית שיש להשכלה אקדמית מבחינת השימוש במחשב 

אולם יש לזכור כי עדיין מדובר בשיעורים , ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות

 73% –כ )נמוכים בהרבה ביחס לבעלי השכלה אקדמית באוכלוסיה ללא מוגבלות 

 64% –י מחשב וכ מבעלי ההשכלה האקדמית באוכלוסיה ללא מוגבלות הינם בעל

 (.עושים שימוש באינטרנט

גורם נוסף שמשפיע על מידת השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות 

שיעורי התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות הינם נמוכים , כידוע. הוא מצב תעסוקתי

באוכלוסיה  71% –בהשוואה לכ , בקרב כלל בעלי המוגבלות 43.2%מאוד ועומדים על 

שיעורי האבטלה גבוהים יותר בקרב בעלי , מן הצד השני של המטבע. ללא מוגבלות

 - כבהשוואה ל, בקרב כלל אוכלוסיית בעלי המוגבלות 15.5%ועומדים על , המוגבלות

כדאי לבחון את מידת , ובכל זאת(. 2010, פפרמן)בקרב האוכלוסיה ללא מוגבלות  7%

ניתן לראות הבדלים , אינטרנט על פי מצב תעסוקתיהשימוש במחשב והחשיפה ל
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לבין אנשים עם , גם אם הם מעטים, משמעותיים בין אנשים עם מוגבלות מועסקים

 43% –נמצא כי לכ ( Kaye, 2000)במחקרו של קאיי , כך למשל. מוגבלות מובטלים

. מועסקים-מהנכים הלא 29% –בהשוואה לכ , מהנכים המועסקים יש מחשב בביתם

 U.S. Department of)ח של מחלקת המסחר של ארצות הברית "בדו, ו כןכמ

commerce, 2000 ) מהנכים המועסקים עושים שימוש במחשב על  42% –נמצא כי כ

בהתייחס . מועסקים-בלבד מקרב הנכים הלא 11% –בהשוואה לכ , בסיס קבוע

, באינטרנט מהנכים המועסקים עושים שימוש 26% –נמצא כי כ , לשימוש באינטרנט

 (. Kaye, 2000)מועסקים -בלבד בקרב הנכים הלא 11% –בהשוואה לכ 

לא רק שיש לו אפשרות כלכלית לרכוש מחשב וחיבור , כאשר לפרט יש עבודה

הגישה , אלא גם פעמים רבות מקום העבודה עצמו מספק את המחשב, לאינטרנט

עורי השימוש בקרב אנשים עובדים שי, לרשת ואת ההכשרה הנדרשת ולכן ככלל

כל שכן בקרב , במחשב ובאינטרנט הינם גבוהים יותר מאשר בקרב מי שאינם עובדים

 (.Kaye, 2000)אנשים עם מוגבלות  

כל הכתוב לעיל מלמד על התועלות הרבות שיש בשימוש במחשב ובאינטרנט עבור 

ון מכיו. אך גם על היעדר מימושן בקרב אוכלוסיה זו מאידך, אנשים עם מוגבלות מחד

ששימוש מופחת במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות גורם לעיכובים 

, הרי שבכדי לסייע לשילובם בחברה, תעסוקתיים וחברתיים, השכלתיים, כלכליים

חשוב להגדיל את מידת השימוש במחשב ובאינטרנט בקרבם ולצמצם את הפערים 

 .הדיגיטליים שנוצרו בינם לבין האוכלוסיה ללא מוגבלות
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 השימוש במחשב לפי מוגבלות ורמת תפקוד יומיומית

 

 שימוש במחשב בחודש שקדם לראיון 

  מהאנשים עם מוגבלות דיווחו כי השתמשו במחשב בחודש שקדם לראיון 35% –כ .

 2שיעור המדווחים כך בקרב האוכלוסיה ללא מוגבלות הינו גבוה פי , לשם השוואה

  .65%ועומד על כ 

  שימוש במחשב בחודש שקדם

ישנם  - לראיון לפי רמת תפקוד

הבדלים משמעותיים בין אנשים עם 

מוגבלות בתפקוד המלא לבין אנשים 

עם מוגבלות בתפקוד חלקי  ומועט 

מבחינת השימוש במחשב בחודש 

כאשר שיעור , שקדם לראיון

משו במחשב בקרב המדווחים כי השת

משיעור המדווחים כך בקרב  2והוא גבוה פי  44%עמד על כ  גבוהבעלי התפקוד ה

  (.20.6)בעלי התפקוד החלקי והנמוך 

 

 מחשב ביתי 

  הינם ( 65%)כאשר רובם , מהאנשים עם מוגבלות יש מחשב בבית 60%לכמעט

וכלוסיה שיעור בעלי מחשב ביתי בקרב משקי בית בא, לשם השוואה. בתפקוד מלא

 . 74%ללא מוגבלות הינו גבוה יותר ועומד על כ 

 חיבור לאינטרנט 

  שיעור . מהאנשים עם מוגבלות שיש בביתם מחשב מחוברים לאינטרנט 70%קרוב ל

זה נמוך במעט משיעור בעלי המחשב המחוברים לאינטרנט באוכלוסיה ללא  

 . 76%העומד על כ , מוגבלות

 

 

 

 במחשב בחודש שקדם לראיון עשו שימוש

 לפי מוגבלות ורמת תפקוד

65.2%

35.5%
43.6%

20.6%
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  חיבור לאינטרנט לפי רמת תפקוד

ישנם פערים גבוהים בין אנשים עם  -

לבין אנשים עם  גבוהמוגבלות בתפקוד 

מבחינת  נמוךמוגבלות בתפקוד חלקי ו

מבעלי  70%כאשר כ , החיבור לאינטרנט

דיווחו כי המחשב  גבוההתפקוד ה

בהשוואה ל , שבביתם מחובר לאינטרנט

בלבד בקרב בעלי התפקוד הבינוני  59%

  .נמוךוה

 

 שימוש במחשב לצורך כריית מידע 

  מהאנשים עם מוגבלות שיש בביתם מחשב המחובר לאינטרנט דיווחו  53% –כ

באוכלוסיית האנשים  75.5%זאת לעומת  , שעשו במחשב שימוש לצורך חיפוש מידע

 . ללא מוגבלות

  שימוש במחשב לצורך כריית מידע

 57% –כ   –לפי רמת תפקוד 

 גבוה מהאנשים עם מוגבלות בתפקוד

שהם בעלי מחשב ביתי המחובר 

דיווחו כי עשו במחשב , לאינטרנט

זאת לעומת , שימוש לשם חיפוש מידע

בלבד בקרב בעלי התפקוד  42% –כ 

  .נמוךהחלקי וה

 

כמו גם של , כל הנתונים שלעיל מראים שאמנם ישנה חדירה של המחשב הביתי

ישנם עדיין פערים לא , אולם. ת של אנשים עם מוגבלותאל משקי בי, האינטרנט

לאינטרנט וליכולת לעשות בו שימוש לצורכי מידע בין , מבוטלים בחשיפה למחשבים

ביחס לכל הפרמטרים ,  זאת ועוד. אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות

ת התפקוד לפי שתי רמו, נמצאו הבדלים ניכרים בתוך קבוצת בעלי המוגבלות, שנבדקו

 . השונות

 לאינטרנטבעלות על מחשב וחיבור 

 באחוזים, לפי מוגבלות ורמת תפקוד

 שימוש במחשב לצורך כריית מידע

 לפי מוגבלות ורמת תפקוד

73.9

59.8
65.5

49.3

76.3
67.2 70.5

59
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הן בין אנשים עם מוגבלות לכלל , ממצאים אלו אודות הפערים הדיגיטליים

האוכלוסיה והן בין אנשים עם מוגבלות בתפקוד מלא לבין אנשים עם מוגבלות 

עומדים בקנה אחד עם הממצאים ממדינות אחרות בעולם והם ,  בתפקוד בינוני ומועט

ברתיים והתעסוקתיים של אנשים עם הח, מהווים הסבר לחסמים ההשכלתיים

ובייחוד של אנשים עם מוגבלות ברמות התפקוד , מוגבלות בהשוואה לכלל האוכלוסיה

 .הנמוכות

 השימוש במחשב ובאינטרנט לפי רמת תפקוד ורמת השכלה                           

אנשים עם בחלק זה של דף המידע נציג את שיעורי ומאפייני השימוש במחשב בקרב 

השכלה  -תוך התייחסות הן לרמת התפקוד היומיומית והן לרמת ההשכלה , מוגבלות

 .בעלי השכלה על תיכונית, בעלי תעודת בגרות, 6נמוכה

כפי , הממצאים מראים על קשר חיובי  בין רמת ההשכלה לבין מידת השימוש במחשב

רמת ההשכלה ככל ש, כלומר. שמאפיין גם את אוכלוסיית האנשים ללא מוגבלות

בקרב אנשים , עם זאת. כך נמוך יותר שיעור השימוש במחשב ובאינטרנט, נמוכה יותר

 –החבירה של שני המשתנים , הנמוךוחלקי ובייחוד בקרב בעלי התפקוד ה, עם מוגבלות

, מביאה לשיעורים נמוכים בהרבה של שימוש במחשב –השכלה נמוכה ותפקוד נמוך 

אשר , בדומה לממצאים מהעולם, כל זאת. אינטרנטכמו גם לחשיפה נמוכה יותר ל

 .הוצגו ברקע התיאורטי

 

 שימוש במחשב לפי רמת השכלה 

  שיעור האנשים עם מוגבלות שעשו

שימוש במחשב בחודש שקדם לראיון 

פוחת ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר 

בקרב בעלי השכלה  19%ועומד על כ 

 –בגרות ו . בקרב בעלי ת 52%; נמוכה

 .בקרב בעלי השכלה על תיכונית 58%

 

 

                                                             
 תיכון ללא בגרות, ב"חט, יסודי 6

 שיעור המשתמשים במחשב בחודש שקדם לראיון

 לפי מוגבלות ורמת השכלה

38.0%

76.1%
80.6%

19.1%

52.0%
58.0%
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 לפי רמת תפקוד ובהשוואה , שימוש במחשב בקרב בעלי השכלה נמוכה

בעלי השכלה נמוכה  כ אנשים עם מוגבלות"סה – ה ללא מוגבלותלאוכלוסי

משיעור  2והוא נמוך פי  19%שעשו שימוש במחשב בחודש שקדם לראיון עמד על כ 

(. 38%)בעלי השכלה זו שעשו שימוש במחשב בקרב האוכלוסיה ללא מוגבלות 

 26.2%שיעור בעלי ההשכלה הנמוכה בתפקוד המלא שעשו שימוש במחשב עמד על 

 . חלקי והנמוךבלבד בקרב בעלי התפקד ה 10%ועל 

 

 מחשב ביתי 

בהשוואה , (49.9%)שיעור בעלי המחשב הינו נמוך יותר בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה 

שיעור בעלי מחשב (. בהתאמה 73.1% –ו  70.2%)גרות והשכלה על תיכונית . לבעלי ת

, 42.9%יותר ועומד על הוא נמוך אף  נמוךבעלי השכלה נמוכה ובעלי תפקוד חלקי ו

בקרב האוכלוסיה ללא  57.7%ל גבוה ובקרב בעלי התפקוד ה 55.4%בהשוואה ל 

 .מוגבלות

 

 חיבור לאינטרנט 

  שיעור בעלי המוגבלות שברשותם מחשב והוא מחובר לאינטרנט הינו נמוך יותר

בגרות והשכלה על . בהשוואה לבעלי ת, (56.5%)בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה 

 (. בהתאמה 77.6% –ו  73.7%)תיכונית 

  שימוש במחשב הביתי ובאינטרנט

בקרב האנשים  – לצורך כריית מידע

עם מוגבלות שבבעלותם מחשב 

שיעור העושים , המחובר לאינטרנט

במחשב שימוש לצורך כריית מידע 

פוחת ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר 

בקרב בעלי השכלה  66% -ועומד על כ 

בקרב בעלי תעודת  64%, על תיכונית

בלבד בקרב בעלי  33% –ו , בגרות

 .השכלה נמוכה

 

 שיעור האנשים עם מוגבלות העושים שימוש

במחשב הביתי המחובר לאינטרנט לצורך כריית מידע 

 לפי רמת השכלה

66.1% 64.3%

32.7%
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 מצב תעסוקתי השימוש במחשב לפי

בחלק זה של דף המידע נציג את שיעורי ומאפייני השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב 

, תוך התייחסות לרמת התפקוד היומיומית ולמצב התעסוקתי, אנשים עם מוגבלות

וזאת בשל ריבוי הממצאים מהעולם לפיהם שיעורי השימוש במחשב ובאינטרנט 

בהשוואה לאנשים עם , ינם מועסקיםנמוכים יותר בקרב אנשים עם מוגבלות שא

 . מוגבלות מועסקים

 

 שימוש במחשב לפי מצב תעסוקתי ורמת תפקוד 

  מהאנשים עם מוגבלות המועסקים דיווחו על שימוש במחשב בחודש  55% –כ

 . בקרב הבלתי מועסקים 30%זאת בהשוואה ל , שקדם לראיון עמם

  56%כ  הגבוהבקרב מועסקים בתפקוד 

בהשוואה לכ , דיווחו על שימוש במחשב

ברמת תפקוד בלתי מועסקים  31% –

 החלקי והנמוךבקרב בעלי התפקוד . זו

כאשר גם כאן , השיעורים נמוכים יותר

שיעור המועסקים שדיווחו על שימוש 

במחשב בחודש שקדם לראיון היה גבוה 

ו  46% –יותר מאשר הבלתי מועסקים 

 .בהתאמה 25.5% –

 

  בעלות על מחשב ביתי לפי מצב תעסוקתי ורמת תפקוד

  שיעור האנשים עם מוגבלות שבבעולתם מחשב הינו גבוה יותר משמעותית בקרב

 . כ והן לפי רמת תפקוד"הן בסה, המועסקים מאשר בקרב הבלתי מועסקים

 73%כ אנשים עם מוגבלות מועסקים עמד על "שיעור בעלי מחשב ביתי בקרב סה ,

 . בלבד בקרב בלתי מועסקים 53% –בהשוואה ל כ 

  פער דומה מצוי בין שיעור בעלי מחשב מועסקים בתפקוד מלא לבין שיעור בעלי

 (. בהתאמה 52.4% –ו  74.4%)מחשב בלתי מועסקים בתפקוד מלא 

  66.5%שיעור המועסקים בעלי מחשב עומד על, קי והנמוךהחלבקרב בעלי התפקוד ,

 .בקרב הבלתי מועסקים 55.7%בהשוואה ל 

 

 שימוש במחשב לפי מצב תעסוקתי ורמת תפקוד

30 31 25

54.6 56.5
46
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 שימוש במחשב לצורך כריית מידע לפי מצב תעסוקתי ורמת תפקוד

 אנשים מועסקים נוטים לעשות שימוש במחשב לצורך מציאת מידע יותר , ככלל

מוגבלות והן בקרב הן בקרב האוכלוסיה ללא , מאשר אנשים בלתי מועסקים

 .האוכלוסיה עם המוגבלות

 38% זאת , מהמועסקים עם מוגבלות דיווחו על שימוש במחשב לצורך מציאת מידע

תמונה דומה , כאמור. בקרב בלתי מועסקים עם מוגבלות 21.5%בהשוואה ל 

בה שיעור המועסקים שעשו שימוש במחשב , מתקבלת גם באוכלוסיה ללא מוגבלות

 .בקרב הבלתי מועסקים 43.3%בהשוואה ל  56.4%ע עמד על לצורך כריית מיד

  דיווחו על שימוש במחשב לצורך  בתפקוד גבוהמהמועסקים עם מוגבלות  40% –כ

 (. 22.5%)מאשר בקרב הבלתי מועסקים  2שיעור הגבוה כמעט פי , מציאת מידע

  בקרב מועסקים בעלי מוגבלות בתפקוד

שיעור המדווחים על , חלקי ונמוך

שימוש במחשב לצורך מציאת מידע 

 –בהשוואה לכ , 30%עומד על קרוב ל 

בלבד בקרב בלתי מועסקים עם  19%

 .ברמת תפקוד זומוגבלות 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור המועסקים המשתמשים במחשב  

 ביתי ואינטרנט

78.7
73 74.4

66.5

79.7

54

74.8 72.2

0
20
40
60
80

100

ללא  
מוגבלות

כ  "סה
אנשים עם  

מוגבלות

תפקוד  
גבוה

תפקוד  
חלקי ונמוך

יש מחשב מחובר



21 

 

 רשימת מקורות

פיתוח , תמורות בתפיסות: שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה(. 2010. )ב, פפרמן

 .20 – 5, 10, עניין של גישה. כלים ותוכניות תעסוקה

Kaye, H.S. (2000). Computer and internet use among people with disabilities.  

Disability statistics center, Institute for health and aging, University of 

California, San fransisco. 

 

Pilling, D., Barrett, P. & Floyd, M. (2005). Does the internrt open opportunities 

for disabled people? Retrieved October 23, 2010 from: 

http://www.jrf.org.uk/publications. 

 

Stern, S.E. (2008). Computer – synthesized speech and perceptions of the social  

influence of disabled users. Journal of language and social psychology, 

27, 254-266. 

 

U.S. Department of commerce (2000). Falling through the net: towards digital  

inclusion: Author. 

 

www.abilitynet.org.uk 

 

 

 

 

http://www.jrf.org.uk/publications
http://www.abilitynet.org.uk/


22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 מאפייני רקע ותעסוקה –אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות 

 "אביליקו"ממצאים מסקר אינטרנטי באתר 

 7מיכל אלפסי

 

 

 רקע כללי

הינו אחד האתרים המובילים בתחום ( www.abiliko.co.il" )אביליקו" אתר האינטרנט

. בני משפחותיהם והקהילה המקצועית, המוגבלויות והוא מיועד לאנשים עם מוגבלות

כניסות  70,000 –נרשמות בממוצע לחודש כ , ונכון להיום 2010האתר פעיל ממאי 

  .לאתר

משלב בין פורטל מומחים ורשת חברתית וייחודו בכך שמנגיש עבור שלושת  האתר

כמו גם בכך שמאפשר לשלושת , קהליו מידע מקצועי אודות כלי השירות הזמינים

 .הקהלים יצירת קשר

ת פעיל באתר "המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ

ים שמפעיל האתר ובאופן ספציפי במסגרת פורטל המומח, אביליקו מזה כחצי שנה

 .כחלק מקהילת קריירה, יותר

מנהל המטה משיב באופן קבוע לשאלות הגולשים בנושא תעסוקה , במסגרת זאת

, וקריירה ונציגי המטה מעדכנים באופן שוטף את גולשי האתר אודות פעילויות המטה

 .מוגבלותכלי המטה והפרסומים המחקריים הרלוונטיים לנושא תעסוקת אנשים עם 

מינהל  דף המידע המובא לפניכם מציג ממצאי ביניים מסקר ייחודי שנערך על ידי

הסקרים האינטרנטיים ת באמצעות שימוש בפלטפורמת "מחקר וכלכלה במשרד התמ

 ".אביליקו"שבאתר 

                                                             
 ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה, תחום מחקר נכויות מנהלת 7

http://www.abiliko.co.il/


24 

 

 446השיבו עליו  31/1/2011עד לתאריך . 24/1/2011הסקר הנדון הועלה לאתר בתאריך 

ואשר לממצאי תשובותיהם , על פי דיווחיהם, כולם אנשים עם מוגבלות, גולשים

 .מתייחס דף המידע שלעיל

מטרת הסקר היא להכיר את אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות העושים שימוש במחשב 

 . ובאינטרנט ולעמוד על מאפייניה השונים של אוכלוסיה ייחודית זו

ראוי לציין כי אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות שעושות שימוש באינטרנט אינן 

 35%כיום כי רק אם ידוע , במילים אחרות. מייצגות את כלל אוכלוסיית הנכים

מבעלי המחשב הביתי  50% –מהאנשים עם מוגבלות עושים שימוש במחשב ורק כ 

הרי שאוכלוסיית הסקר , המחובר לאינטרנט עושים בו שימוש לצורך כריית מידע

אלא כמובן , הנוכחי בוודאי שאינה מייצגת את כלל אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות

 .מוש במחשברק את אותו פלח שביכולתו לעשות שי

כך שהתייחסנו , במסגרת סקר זה התייחסנו באופן נרחב להגדרת מוגבלות, יתרה מכך

גם לתשובותיהם של מי שדיווחו כי המוגבלות שממנה סובלים מפריעה מעט לחיי 

על , זאת בניגוד לאופן בו הגדרנו אדם עם מוגבלות בפרסומים אחרים, היומיום שלהם

מי שדיווח כי המוגבלות ממנה סובל מפריעה או  רק –ס "פי הסקר החברתי של הלמ

, לא ערכנו השוואות בין מאפייני האוכלוסיה, מסיבה זו. מפריעה מאוד לחיי היומיום

כפי שעולים מתוך ממצאי הסקר הנוכחי לבין מאפייני האוכלוסיה הידועים לנו 

 .מהפרסומים האחרים

סקרים באמצעות השימוש בשנה הקרובה מינהל מחקר וכלכלה עתיד לקיים עוד מספר 

לאחר שנסיים את הלמידה ". אביליקו"בפלטפורמת הסקרים האינטרנטיים באתר 

נבחן אפשרות לעדכן את , אודות מאפייניה של אוכלוסיה זו כאוכלוסיה בפני עצמה

באופן כזה שיאפשר השוואה למאפייני אוכלוסיית , המדגם מהסקרים האינטרנטיים

 .ס"י של הלמהנכים בהתבסס על הסקר החברת
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 מאפיינים סוציו דמוגרפיים

 

 מאפייני רקע כלליים

כמו (. נשים 30% –כ )מהמשיבים הינם גברים והיתר  70% –כ , לעיל 1כפי שעולה מלוח 

עוד ניתן לראות כי רובם המוחלט . שנים 40.7ממוצע הגיל של המשיבים עומד על , כן

 .הינם יהודים( 98.2%)של המשיבים 

-כ , הינם רווקים( 63%)ניתן לראות כי רובם , בהתייחס למצב המשפחתי של המשיבים

 .ות/הינם גרושים 21% –בת זוג ועוד כ /נשואים או מתגוררים עם בו 13%

ניתן לראות כי כמחצית  –ממצא מעניין נוסף מתייחס למקום המגורים של המשיבים 

רק כ . מתגוררים בבית הוריהם 36% –מתגוררים בדירה באופן עצמאי ועוד כ ( 52.1%)

 .מתגוררים בדיור מוגן או בהוסטל 8% –

כפי שעולה מתוך הנתון אודות , בהתייחס לרמת ההשכלה של המשיבים, לבסוף

כאשר )ישנה תעודת בגרות  17% -ניתן לראות כי רק ל , התעודה האחרונה שברשותם

עוד ניתן לראות כי (. 25%בגרות באוכלוסיה ללא מוגבלות הינו קרוב ל . שיעור בעלי ת

 .ישנה תעודה אקדמית 20% –ל 
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 (כ"אחוזים מסה)מאפייני רקע כלליים : 1לוח 

 תעודה אחרונה מצב משפחתי מגדר

 100%  100%  100% 

 17.1 בגרות .ת 63.0 רווקים 67.7 גברים

 נשים
32.3 

מתגוררים /נשואים

 עם בן זוג
13.2 

 על תיכונית לא. ת

 אקדמית 
20.0 

 26.5 אקדמית. ת 20.8 ות/גרושים  

 26.5 אחרת. ת 1.8 ות/אלמנים 40.75 ממוצע גיל

 9.9 לא יודע 1.1 אחר  

    מגורים לאום

 100%  100%  

   52.1 באופן עצמאי, דירה 98.2 יהודים

   34.9 בית ההורים 1.6 8יהודיםלא 

   7.6 דיור מוגן והוסטל  

   5.4 אחר  

 

 קבלת קצבת נכות, מידת הפרעתה לחיי היומיום, סוג המגבלה –מאפייני הנכות 

הינם ( 34%)ניתן לראות כי מרבית גולשי האתר שהשיבו לסקר , 2כפי שעולה מלוח 

דיווחו כי  15% –כ . הינם בעלי מוגבלות נפשית 23% –בעלי מוגבלות פיזית ועוד כ 

 –כ . דיווחו כי סובלים ממגבלה בריאותית 11% –סובלים מיותר ממגבלה אחת ועוד כ 

 –כ . מלקות למידה 8% –ו ( ראיה או שמיעה)דיווחו כי סובלים ממגבלה חושית  7%

 . דיווחו על מגבלה שכלית 2%

דיווחו  36% -כי כ 2ניתן לראות מלוח , יומיוםבהתייחס למידת הפרעת המגבלה לחיי ה

דיווחו כי המגבלה  32% –בעוד שכ , כי המוגבלות מפריעה מעט לתפקודם היומיומי

 . מפריעה מאודדיווחו כי המגבלה  18% -לחיי היומיום וכ  מפריעה

נתון אחרון ביחס למאפייני הנכות מתייחס לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח 

דיווחו  10% -דיווחו כי מקבלים קצבת נכות ועוד כ 70% –כ , כפי שניתן לראות. לאומי

 . כי מקבלים קצבה אחרת

                                                             
 אחר, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, דרוזים 8
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 (כ"אחוזים מסה)מאפייני המוגבלות : 2לוח 

 מידת הפרעת המגבלה לחיי היומיום סוג המוגבלות

 100%  100% 

 18.2 מפריעה מאוד 11 בריאותית

 32.1 מפריעה 6.8 חושית

 35.9 מפריעה מעט 8.1 לקות למידה

 13.9 כלל לא מפריעה 22.8 נפשית

   33.9 פיזית

  קבלת קצבת נכות 2.7 שכלית

 100%  14.7 רב נכותי

 70.7 כן  

 18.9 לא  

 9.6 מקבל קצבה אחרת  

 0.7 לא יודע  
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 מאפיינים תעסוקתיים

 

 מצב תעסוקתי

דיווחו כי הם ( n=291)מבין המשיבים לסקר  49% –כ , 1כפי שניתן לראות מתרשים 

, כלומר, דיווחו כי אינם עובדים אך הם מחפשים עבודה( n=144) 32% –כ . עובדים

דיווחו כי אינם עובדים ואינם מחפשים ( n=82) 18.4% –מוגדרים כמובטלים והיתר 

 . נמצאים מחוץ לכוח העבודה, כלומר. עבודה

 (כ"אחוזים מסה)התפלגות לפי מצב תעסוקתי : 1 תרשים

 

כי  2ניתן לראות מתרשים , בבחינת הקשר בין המצב התעסוקתי לבין חומרת המגבלה

בקרב מי  68% –והוא עומד על כ , שיעור העובדים יורד ביחס לחומרת המגבלה

בקרב מי שדיווחו שהמוגבלות  56% –כ שהמוגבלות כלל אינה מפריעה להם לשדיווחו 

בלבד בקרב מי שדיווחו כי המוגבלות מפריעה  ומפריעה  39.3% –קצת מפריעה להם ול 

 .מאוד לחיי היומיום

והוא עומד על , כי שיעור המובטלים עולה ביחס לחומרת המגבלה 2עוד עולה מתרשים 

 –בקרב מי שדיווחו כי המוגבלות כלל אינה מפריעה לחיי היומיום ועולה לכ  26% –כ 

בקרב מי שדיווחו כי המוגבלות קצת מפריעה לתפקודם היומיומי ולשיעור של  31%

 .בקרב מי שדיווחו כי המוגבלות מפריעה ומפריעה מאוד לתפקודם היומיומי 35.3%

49.2%

32.3%

18.4%

עובד לא עובד ומחפש עבודה לא עובד ולא מחפש עבודה
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 (כ"אחוזים מסה)בלה מצב תעסוקתי לפי מידת הפרעת המג: 2תרשים 

 

 מאפיינים תעסוקתיים

ימים  4.6העובדים מקרב המשיבים לסקר נוהגים לעבוד בממוצע , 3כפי שעולה מלוח 

 .שעות ביום 6.6בשבוע במשך 

משתכרים פחות  26% –מהם כ , מהם דיווחו כי הם מקבלים שכר שעתי 62% –כ 

 45% –כ . משתכרים שכר מינימום לשעה 25% –משכר המינימום לשעה ועוד כ 

 . לשעה₪  31משתכרים שכר של למעלה מ  13% –לשעה ורק כ ₪  30משתכרים עד 

לשעה דיווחו כי עברו ₪  20.7 –מהמשתכרים שכר שעתי הנמוך מ  27.3%יש לציין כי 

כך שיתכן ולמעסיקם ישנו היתר על פי חוק לשלם , אבחון להתאמת שכר המינימום

יתכן וחלק מהמשיבים משתכרים שכר , כמו כן. כר הנמוך משכר המינימוםלהם ש

ככל העולה מניתוח הענף הכלכלי של מי . מאוד נמוך מכיוון שעובדים במפעל מוגן

. ש  או מרכז תעסוקה"מע, דיווחו כי עובדים במפעל מוגן 4%רק , שהשיבו על שאלה זו

דים עם מוגבלות לא עברה אבחון על פניו נראה כי קבוצה לא מבוטלת של עוב, אם כן

וזאת למרות שקבוצה זו מקבלת שכר נמוך משכר המינימום , להתאמת שכר המינימום

 .בניגוד לתקנות

₪  3850משתכרים מעל ל  50%מהם כמעט , דיווחו כי מקבלים שכר חודשי 38% –כ 

משתכרים פחות מ  22% –כ , עם זאת. מעל לשכר המינימום החודשי, כלומר, לחודש

67.7%

56.0%

39.3%

25.8%
30.8%

35.3%

6.5%

13.2%

25.4%

כלל לא מפריעה קצת מפריעה מפריעה ומפריעה מאוד

עובד מובטל לא בכוח העבודה
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, כלומר. ₪ 3850 –לחודש ל ₪  1501משתכרים בין  21% –לחודש ועוד כ ₪  1500

 .משתכרים שכר הנמוך משכר המינימום לחודש או בגובהו 43% –כ כ "בסה

 

וותק במקום העבודה ושכר , שעות עבודה, ימי עבודה - 9מאפייני תעסוקתיים: 3לוח 

 (כ"אחוזים מסה)

  (n=207)עבודה ביום שעות   (n=214)ימי עבודה בשבוע 

 100%  100% 

1-3 12.6 1-5 37.7 

3.5-5 68.7 5.5-8 40.5 

5.5-7 18.2 8.5+ 21.7 

 6.6 ממוצע שעות עבודה ביום 4.6 ממוצע ימי עבודה בשבוע

    

 37.6 המקבלים שכר חודשי % 62.4 המקבלים שכר שעתי %

 11(n=63)חודשי מקרב המקבלים שכר  10(n=125)מקרב המקבלים שכר שעתי 

 100%  100% 

 22.2 1500המשתכרים עד  % 26.4 ₪ 20.7המשתכרים פחות מ  %

 20.7 3850עד  1501המשתכרים  % 24.8 ₪ 20.7המשתכרים  %

 50.8 ומעלה₪  3851המשתכרים  % 45.0 ₪  30 ל 20.8המשתכרים בין  %

   12.8 ומעלה₪  31

 5112.3 ח"לחודש בשממוצע שער  25.01 ח"ממוצע שכר לשעה בש

ממוצע וותק במקום העבודה   

 בחודשים

89.47 

 

 23% –כי כ , 4ניתן לראות מלוח , בהתייחס לענף הכלכלי בו מועסקים המשיבים

בענף התחבורה ושירותי  7% –כ , בענף המסחר 10% –כ , מועסקים בענף התעשיה

 . במינהל הציבורי 32.5% -הבנקאות ועוד כ 

הינם  3%ניתן לראות כי רק , בהתייחס למשלח היד של העובדים עם המוגבלות

 . הינם עובדים בלתי מקצועיים 22% –אקדמאים ומנהלים ועוד ניתן לראות כי כ 

                                                             
9 n=219 

 השיבו על השאלות בנוגע לגובה השכר 125, שדיווחו כי מקבלים שכר שעתי 136מתוך  10
 השיבו על השאלות בנוגע לגובה השכר 63, שדיווחו כי מקבלים שכר חודשי 82מתוך  11
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 (כ"אחוזים מסה)משלח יד וענף כלכלי  –12מאפיינים תעסוקתיים: 4לוח 

  משלח יד  ענף כלכלי 

 100%  100% 

 2.8 ומנהליםאקדמאים  0.5 חקלאות

בעלי מקצועות חופשיים  22.8 תעשיה

 וטכניים

18.8 

 40.8 סוכנים ועובדי מכירות, פקידים 1.5 מים ובינוי, חשמל

 16.0 עובדים מקצועיים 10.2 מסחר

 21.6 עובדים בלתי מקצועיים 6.8 שירותי אירוח ואוכל

   6.8 עסקיים. בנקאות וש, תחבורה

   32.5 מינהל ציבורי

 

בסקר זה נשאלו המשיבים אודות השימוש בשני כלים מרכזיים של המטה , לבסוף

הנותן למעסיק , שכר מינימום מותאם –לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה 

היתר לשלם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת שכר הנמוך משכר 

עד כה נערכו כ . בודהזאת על פי אבחון מקצועי שנערך לעובד במקום הע, המינימום

השתתפות במימון התאמות במקום הכלי השני הוא . אבחוני שכר מינימום 3500

עד כה . כך שיוכל להתנהל במקום העבודה כיתר העובדים, העבודה לעובד עם מוגבלות

 .עובדים 220 –התאמות עבור כ  120 –בוצעו כ 

אבחון להתאמת שכר מהעובדים דיווחו כי עברו  9.5%, 5מלוח  כפי שניתן לראות

דיווחו כי נעשו עבורם  15% –כ . לא ידעו כלל במה מדובר 18% –כ . המינימום

הדבר נעשה בהשתתפות , סביר להניח שביחס למרביתם. התאמות במקום העבודה

 .האחראי לטיפול בנושא, ת"משרד התמ

י דיווחו כ( 26.5%)למעלה מרבע מהמשיבים , בהתייחס לקבלת ליווי במקום העבודה

דיווחו כי אינם ( 73.5%)מקבלים שירותי ליווי שיקומיים במקום העבודה והיתר 

הינם בעלי מוגבלות מפריעה  25% –כ , מקרב המקבלים ליווי במקום העבודה. מקבלים

 .בעלי מוגבלות שכלל לא מפריעה להם 17% –ומפריעה מאוד וכ 

                                                             
12 n = 219   



32 

 

מצאו את מקום ( 40.6%)ניתן לראות כי הרוב , בהתייחס לאופן מציאת העבודה, לבסוף

מצאו את העבודה באופן עצמאי או  20%למעלה מ . העבודה באמצעות קשרים אישיים

מדובר בהשמה שיקומית מסוג  27%עבור כ . באמצעות מודעות דרושים ואינטרנט

 .כלשהו

ליווי במקום העבודה ואופן , התאמות, מ"אבחון שכמ –13מאפיינים תעסוקתיים: 5לוח 

 (כ"אחוזים מסה)מציאת העבודה 

ביצוע התאמות במקום  100%  14אבחוני שכר מינימום מותאם

 15העבודה

100% 

 15.1 16בוצעו התאמות 72.2 מ"לא עבר אבחון שכמ

 75.7 18לא בוצעו התאמות 9.5 17מ"עבר אבחון שכמ

 9.2 19אחר 18.2 לא יודע במה מדובר

    

 100% 21אופן מציאת העבודה 100% 20ליווי במקום העבודה

 27.0 השמה שיקומית 26.5 מקבל ליווי

 15.5 אינטרנט ומודעות דרושים 73.5 אינו מקבל ליווי

 40.6 קשרים אישיים  

 7.7 באופן עצמאי  

 3.9 שירות התעסוקה  

 5.3 אחר  

. 

 

 

                                                             
13 n = 219   
14 n=220 
15 n=217 
 ת"כולל שני משיבים שדיווחו כי בקשה להתאמה עבורם מטופלת כרגע על ידי התמ 16
 כולל אדם אחד שדיווח כי עתיד עבור אבחון בימים הקרובים 17
 כולל שני משיבים שהשיבו כי לא היה צורך בהתאמה 18
 או שתשובותיהם אינן רלוונטיות לשאלה" לא יודע"כולל מי שהשיבו  19
20 n=219 
21 n=207 


