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  2017מתוך הסקר החברתי לקט נתונים 

 אנשים עם מוגבלותזכויות מען לאומי ל-יום הביןה לרגל

Selected Data from the 2017 Social Survey for the  

International Day for Rights of Persons with Disabilities 

  ומעלה 20בני 

 ומעלה. 65בני מ %63 ,1מוגבלות תפקודית חמורה ישאלף איש(  818-)כומעלה  20 בנימ %51-ל  

 10%  ומעלה. 65מבני  29%כלל,  ללכת או לעלות במדרגותמתקשים מאוד או שאינם יכולים 

 64-25בני  מוגבלות חמורה אנשים עםהשכלה ותעסוקה בקרב 

 (מוגבלות ללאבקרב אנשים  39%) תעודה אקדמית יש 19%-ל. 

 53% (בקרב אנשים ללא מוגבלות 81%) מועסקים. 

 42% (בקרב אנשים ללא מוגבלות 17%) אינם בכוח העבודה . 

 27% (בקרב מועסקים  ללא מוגבלות 15%)בחודש  ש"ח 5,000משתכרים עד  מהמועסקים. 

 49% (בקרב מועסקים ללא מוגבלות 37%)  אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה מהמועסקים. 

 42% (.בקרב מועסקים ללא מוגבלות 29%) ההוצאות החודשיותמתקשים לכסות את  מהמועסקים  

  64-20בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 

 75% (בקרב אנשים ללא מוגבלות 88%) משתמשים באינטרנט.  

 17% (בקרב אנשים ללא מוגבלות 3%) תים קרובותיחשים בדידות לע . 

 16% (ללא מוגבלותבקרב אנשים  5%) מצוקהשעת חשים שאין להם למי לפנות ב. 

 40%  בשל מוגבלותםחשו אפליה  14%, האחרונה שנהבכלשהי חשו אפליה. 

 םמיתרשיהלנתוני 

שכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בדצמבר, הל 3-ת אנשים עם מוגבלות, שחל בלאומי לזכויו-לקראת היום הבין

בנושא מוגבלות בהודעה זו מובא לקט ממצאים נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. 

 .2017סקר החברתי המרואיינים ב הערכה עצמית שלהמבוסס על  ומעלה, 20של בני  תפקודית חמורה

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. 

 7,300-. במסגרתו רואיינו בביתם כ2017הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 

התמקד  2017-ון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שב. שאלמיליון איש 5.5-ומעלה, המייצגים כ 20איש בני 

 .חלק הקבוע בשאלוןשייכות ל מוגבלותבבריאות ואורח חיים. השאלות על 

                                                 
 ".חמורהתפקודית בהודעה זו, בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות  1

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201811353
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 (1)תרשים  1מוגבלות תפקודית חמורה של שכיחותה

 818-כ) (מוגבלות)להלן  מוגבלות תפקודית חמורהומעלה יש  20מבני  15%-ל, 2017חברתי הסקר הלפי 

מגיעה חמורה עולה עם הגיל והתפקודית המוגבלות הגברים. שכיחות מה 14%-ושים מהנ 16% (,אלף איש

 48%-ומהנשים  55%ומעלה ) 75 גילב 52%-למהגברים( ו 23%-ו מהנשים 29%) 74-65גיל ב 27%-ל

 .מהגברים(

 2017ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל,  20בני  - 1תרשים 

 

 (2)תרשים  לפי סוג הקושיומעלה  20בקרב בני קשיים בתפקוד יומיומי 

 ומעלה. 65 מבני 29% ,כללב או לעלות מדרגות ללכתמאוד או שאינם יכולים מתקשים  10%

 .ומעלה 65בני מ 8% ,כללב לזכור או להתרכזיכולים  שאינםד או ומתקשים מא 5%

 .ומעלה 65 מבני 12% ,בכלל בעצמם להתלבשלהתרחץ או יכולים  שאינםד או ומתקשים מא 3%

  ומעלה. 65 מבני 7%, ם מכשיר שמיעה(עגם )כלל  או שאינם שומעים בשמיעה מאודמתקשים  2.5%

 .ומעלה 65בני מ 7% ,ם משקפיים(עגם )כלל  רואים שאינםאו  יהיברא דומאמתקשים  2.3%

                                                 
אחת לפחות אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות  1

 מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז. 
 .)Washington Group on Disability Statisticsראו: )הגדרת מוגבלות תפקודית חמורה לפי המלצות האו"ם 

 האו"מ.  באתרלהשוואה בינלאומית של נתונים על מוגבלות ראו 
 ירי מוסדותשיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים די הערה:

 וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם. טיפוליים

http://www.washingtongroup-disability.com/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/statistics/#/activities
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/statistics/#/activities


3 
 י למען זכויות אנשים עם מוגבלותאומל-לרגל היום הבין 2017לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 

02/12/2018 

 2017בתפקוד יומיומי, לפי גיל וסוג הקושי,  *מתקשים מאוד - 2תרשים 

 
 כללבד או אינם יכולים ו*מתקשים מא

 השכלה

  .אנשים ללא מוגבלותמה 27% לעומת חסרי תעודת בגרותעם מוגבלות הם  64-25בני מ 49%

  .1(ללא מוגבלות אנשיםמה %93-)ל תעודה אקדמיתמהאנשים עם מוגבלות יש  19%-ל

  (3)תרשים  64-25 בניחמורה אנשים עם מוגבלות בקרב והכנסה  תעסוקה

  .(בקרב אנשים ללא מוגבלות 81%) מועסקיםהם מהאנשים עם מוגבלות  53%

  .בקרב אנשים ללא מוגבלות 17% לעומת ,אינם בכוח העבודה 42%

 .(ללא מוגבלות המועסקיםמ 69%) קשורה לתחום לימודיהםמהמועסקים עם מוגבלות  54%עבודתם של 

  .מהמועסקים ללא מוגבלות 15% לעומת ברוטו בחודש, ש"ח 5,000משתכרים עד  27%

השוטפות של לכסות את ההוצאות החודשיות  )או מתקשים מאוד(מתקשים מועסקים עם מוגבלות המ 42%

 מהמועסקים ללא מוגבלות. 29%-, בהשוואה למשק הבית

                                                 
 הנתונים של אנשים ללא מוגבלות המוצגים בסוגריים, אינם שונים באופן מובהק מהנתונים של האנשים עם מוגבלות. 1
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 2017לפי מוגבלות, מצב תעסוקה והכנסה,  64-25בני  - 3 תרשים

 

 (4תרשים ) 64-25בני עם מוגבלות חמורה  מועסקיםבקרב עמדות כלפי עבודה והכנסה 

 עם מוגבלות חמורה מרוצים פחות מעבודתם ומהכנסתם וחוששים יותר לאבד את עבודתם. מועסקים

 .מועסקים ללא מוגבלותמה 10%, תםאינם מרוצים מעבוד 20%

 .מהמועסקים ללא מוגבלות 37%, אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה 49%

 .מהמועסקים ללא מוגבלות 6%, חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה 14%

 6%באותה רמת הכנסה,  אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת העבודהחושבים שאם יאבדו את  17%

 .מהמועסקים ללא מוגבלות

 2017לפי מוגבלות ועמדות כלפי העבודה,  64-20מועסקים בני  - 4תרשים 
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 64-20בני אנשים עם מוגבלות חמורה בקרב  ,בשלושת החודשים האחרוניםשימוש במחשב ובאינטרנט 

 (5)תרשים 

 .(חמורה מהאנשים ללא מוגבלות 77%) משתמשים במחשבעם מוגבלות  64-20מבני  58%

 .(אנשים ללא מוגבלותמה 88%) משתמשים באינטרנט 75%

 .(אנשים ללא מוגבלותמה 84%) משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד 72%

 .(אנשים ללא מוגבלותמה 83%או כמעט בכל יום )משתמשים באינטרנט בכל יום  69%

 .םילצורך לימודמשתמשים באינטרנט  24%-ו משתמשים באינטרנט לצורך עבודה 37%

 2017לפי מוגבלות ומאפייני השימוש באינטרנט,  64-20בני  - 5תרשים 

 

 (6)תרשים  תחושת בדידותקשרים חברתיים ו

 .םוחברי המרוצים מהקשר עם בני משפחהם פחות ו ,בדידות יותרחשים חמורה אנשים עם מוגבלות 

 64-20 בקרב בני

 .האוכלוסייה רבשא 3%, תים קרובותילעבדידות חשים מוגבלות האנשים עם מ 17%

 .האוכלוסייהבשאר  5%, בשעת מצוקהשאין להם למי לפנות חשים  16%

 .שאר האוכלוסייהמ 6%-ל ,אין קשרים עם חברים 64-20 בגילמהאנשים עם מוגבלות  14%-ל

 ומעלה 65בקרב בני 

 .שאר האוכלוסייהקרב ב 6% לעומת תים קרובות,ילע חשים בדידותמהאנשים עם מוגבלות  20%

  .שאר האוכלוסייהקרב ב 8%בשעת מצוקה,  אין להם למי לפנותשחשים  12%

 .שאר האוכלוסייהמ 12%-ל ,אין קשרים עם חברים 26%-ל
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 2017לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם בני משפחה וחברים,  64-20בני  - 6תרשים 

 

 (7)תרשים  שביעות רצון ואופטימיות

 .םביחס לעתידאופטימיים פחות מחייהם ומרוצים פחות חמורה אנשים עם מוגבלות 

 64-20 בקרב בני

 .שאר האוכלוסייהמ 8% לעומת ,אינם מרוצים מחייהםאנשים עם מוגבלות מה 27%

  .האוכלוסייה ארשמ 3% ,בשנים הקרובות חייהם יהיו פחות טוביםשם חושבי 9%

 .ר האוכלוסייהשאמ 36% ,אינם מרוצים ממצבם הכלכלי 59%

  .קרב השארב 7% לעומת בעתיד מצבם הכלכלי יהיה פחות טובש חושביםעם מוגבלות  מהאנשים 15%

 ומעלה 65 בקרב בני

 שאר האוכלוסייה.קרב ב 8%, אינם מרוצים מחייהםמהאנשים עם מוגבלות  25%

 .רשאהמ 14% ,בשנים בקרובות שחייהם יהיו פחות טוביםחושבים  23%

  .האוכלוסייה שארקרב ב 24%, אינם מרוצים ממצבם הכלכלי 39%

 .האוכלוסייה ארשבדומה ל ,יהיה פחות טובהכלכלי  םמצבש חושביםעם מוגבלות ומעלה  65בני מ 15%

 2017לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי,  64-20בני  - 7תרשים 
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 (8)תרשים  64-20בקרב בני  ,ותחושת אפליה רבות אזרחית, אמוןומעהתנדבות, 

 מעורבות אזרחיתהתנדבות ו
  .(בקרב שאר האוכלוסייה 22%) עסקו בפעילות התנדבותית השנהמהאנשים עם מוגבלות  17%

שאר בקרב  15%בשנה האחרונה ) מעורבים בחיים הציבורייםמהאנשים עם מוגבלות היו  12%

 .(האוכלוסייה

 אמון בזולת ובמוסדות ממשל 
 .האוכלוסייה שארבקרב  54%, חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשיםמהאנשים עם מוגבלות  67%

 .(אר האוכלוסייהשמ 40%) אמון בממשלה נותנים האנשים עם מוגבלותקרב מ 34%

 .(האוכלוסייהשאר מ 77%) הבריאותבמערכת נותנים אמון מהאנשים עם מוגבלות  72%

 .(האוכלוסייהשאר מ 55%) במערכת המשפטנותנים אמון מהאנשים עם מוגבלות  48%

 תחושת אפליה 
 .שאר האוכלוסייהמ 27% לעומת בשנה האחרונה כלשהיחשו אפליה  מהאנשים עם מוגבלות 40%

 .בשנה האחרונה חשו אפליה בשל מוגבלותםמהאנשים עם מוגבלות  14%

 

 2017, ותחושת אפליה בשנה האחרונה אמוןלפי מוגבלות,  64-20בני  - 8תרשים 

 

 

 לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

 7201 הסקר החברתי שאלוןל

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

  בשנתון הסטטיסטיבנושא מוגבלות ללוח 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=569
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/quex_he2017.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st07_08x&CYear=2018

