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   2014מתוך הסקר החברתי לקט נתונים 

  אנשים עם מוגבלותזכויות מען לאומי ל-יום הביןה לרגל

Selected Data from the 2014 Social Survey for the  
International Day for Rights of Persons with Disabilities 

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2015בדצמבר  3-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שיחול ב-לקראת היום הבין
 בנושא מוגבלות וקשייםמובא לקט ממצאים בהודעה זו בישראל.  1חמורה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות

 , שהתמקד2014המרואיינים בסקר החברתי  הערכה עצמית שלהמבוסס על  ומעלה, 20של בני  בתפקוד יומיומי
  .בהון חברתיבאיכות הסביבה ו

  

  דיווח עצמי) מבוסס על( 1עם מוגבלות תפקודית חמורה ומעלה 20בני 
  
 ומעלה.  65בקרב בני  40%וגבלות תפקודית חמורה כלשהי, ומעלה יש מ 20מהאוכלוסייה בגיל  14%-ל 

 10%  ומעלה. 65מבני  31%כלל,  ללכת או לעלות במדרגותמתקשים מאוד או שאינם יכולים 

  מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה, בכל  נמוכה השכלהגבוה יותר בקרב בעלי חמורה שיעור האנשים עם מוגבלות

מבעלי  8%-מבעלי תעודת בגרות, כתעודה הגבוהה ביותר ו 9%, גרותמחסרי תעודת ב )24%הגילים: כרבע (

 תעודה אקדמית.

 54%  בשאר האוכלוסייה. 81%, לעומת מועסקים 54-25מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 

 38%  בשאר האוכלוסייה.  15%, לעומת אינם בכוח העבודה 54-25מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל  

 23% משאר המועסקים. 16%בחודש, לעומת  ש"ח 4,000משתכרים עד לות חמורה מהמועסקים עם מוגב 

 22%  מקרב יתר המועסקים. 8%, לעומת חוששים לאבד את מקום עבודתםמהמועסקים עם מוגבלות חמורה 

 12%  חוששים שאם יאבדו את מקום עבודתם, אין כל סיכוי שימצאו מקום מהמועסקים עם מוגבלות חמורה

 בקרב שאר המועסקים החושבים כך. 5%, לעומת באותה רמת הכנסה שיש להם היוםעבודה אחר, לפחות 

  בקרב השאר.  4%, לעומת חשים בדידות לעתים קרובותמהאנשים עם מוגבלות חמורה  19%, 64-20בגיל 

  בקרב השאר. 6%, לעומת שאין להם למי לפנות במצוקהחשים אנשים עם מוגבלות חמורה המ 15% 64-20בגיל 

 76% אם בן משפחה קרוב שלך היה מתחתן עם אדם עם מוגבלות, האם היית מקבל בו בחיוב לשאלה השי

 ?זאת
  

 .הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה
ה המרכזית לסטטיסטיקה בוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכהסקר 

   .בגיל זה מיליון איש 5-ומעלה מרחבי הארץ, המייצגים כ 20איש בני  7,100-במסגרתו רואיינו כ, 2014 מהלך שנתב

                                                 
 ת: לראות,אחת מהפעולות הבאולפחות יכול לעשות  אינוכלל שמי שמתקשה קושי רב, או  הואחמורה תפקודית אדם עם מוגבלות  1

  , לזכור או להתרכז.ובעצמ ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץלשמוע, 
שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו 

  בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.
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  1המוגבלות תפקודית חמור
 16%-(ל 1מוגבלות תפקודית חמורהומעלה יש  20מבני ) אלף איש 747-כ( 14%-ל, 2014פי הסקר החברתי ל

 29%( 74-65בקרב בני  28%-ל העם הגיל ומגיע החמורה עולהמוגבלות ה כיחותש .)בריםגמה 13%-ולנשים מה

  )1(תרשים  מהגברים). 51%-ומהנשים  59%ומעלה ( 75בקרב בני  56%-למהגברים) ו 27%-ו מהנשים

  
  1לנתוני תרשים 

  מוגבלות תפקודית לפי תחום המוגבלות

 .ומעלה 65ני בקרב ב 31%, ללכת או לעלות במדרגותמאוד או שאינם יכולים בכלל ומעלה מתקשים  20מבני  10%

   .ומעלה 65ני בבקרב  12%-ל השיעור עולהעם הגיל  .כללב לזכור או להתרכזיכולים  שאינםד או ומתקשים מא 5%
 דומאמתקשים  3% .ומעלה 65בגיל  14% בעצמם, להתרחץ או להתלבש כללביכולים  שאינםד או ומתקשים מא 4%

או  בשמיעה דומאמתקשים  3% ומעלה. 65בקרב בני  10% ,מרכיבים משקפיים)כשגם (כלל  רואים שאינםאו  יהיברא

  )2(תרשים  .ומעלה 65 קרב בניב 11% ,מרכיבים מכשיר שמיעה)אם גם (כלל  שומעים שאינם
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2014, לפי סוג המוגבלות וגיל, *מוגבלות בתפקוד: 2תרשים 

ומעלה 20בני  ומעלה 65בני 
  

  קושי רב, או לא יכולים בכלל *יש      

  2לנתוני תרשים 

                                                 
 אחת מהפעולות הבאות: לראות,לפחות יכול לעשות  אינוכלל שמי שמתקשה קושי רב, או  הואחמורה תפקודית אדם עם מוגבלות  1

  , לזכור או להתרכז.ובעצמ ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץלשמוע, 
ים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כולל

  בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.
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  השכלה

ים: בכל הגיל ,בעלי השכלה גבוההבקרב מאשר  גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה שיעור האנשים עם מוגבלות

 מבעלי תעודה אקדמית. 8%-ו מבעלי תעודת בגרות, כתעודה הגבוהה ביותר 9% ,חסרי תעודת בגרותמ )24%( רבע

שיעור בעלי תעודה . אנשים ללא מוגבלותבקרב  29%אנשים עם מוגבלות הם חסרי תעודת בגרות, לעומת המ 55%

   .בהתאמה) 16%לעומת  32%(חמורה מהשיעור בקרב אנשים עם מוגבלות כפול אקדמית בקרב אנשים ללא מוגבלות 

  והכנסה  תעסוקה

 .הייר האוכלוסמשיעור המועסקים בשא נמוךחמורה עם מוגבלות בקרב אנשים שיעור המועסקים כל קבוצות הגיל ב

 .הייר האוכלוסשאב 81%לעומת  ,מועסקים חמורה מהאנשים עם מוגבלות 54% ,)54-25(י העבודה העיקריים בגיל

מהמועסקים עם  47%עבודתם של  .האוכלוסייה שארב 15% , לעומתאינם בכוח העבודהמהאנשים עם מוגבלות  38%

 23% המועסקים. מיתר 64%תיכוניים או האקדמיים, לעומת -העל קשורה לתחום לימודיהם חמורה מוגבלות

  .)3המועסקים (תרשים  מיתר 16%ברוטו בחודש, לעומת  ש"ח 4,000משתכרים עד חמורה מהמועסקים עם מוגבלות 
  

  
  תיכוניים או אקדמיים. -מודים על*מועסקים שלמדו לי  

  3לנתוני תרשים 

  
   עמדות ביחס לעבודה

 12%, לעומת אינם מרוצים מעבודתםמהמועסקים עם מוגבלות חמורה  23% ,)54-25(י העבודה העיקריים בגיל

שאר מ 40%עומת ל ,כנסתם מעבודההאינם מרוצים מחמורה מועסקים עם מוגבלות המ 53%ם. בקרב שאר המועסקי

. מועסקיםשאר המ 8%לעומת  ,עבודתםמקום חוששים לאבד את חמורה מהמועסקים עם מוגבלות  22% מועסקים.ה

עבודה קום משימצאו כלל אין סיכוי עבודתם,  מקום ים שאם יאבדו אתשחושחמורה מהמועסקים עם מוגבלות  12%

  .)4(תרשים  החושבים כךהמועסקים שאר מ 5%ברמת ההכנסה שיש להם היום, לעומת  אחר
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  ?יוםה ךברמת ההכנסה שיש ל מצא עבודה אחרת,תסיכוי שה מה ,ךבד את עבודתתאאם לשאלה:  "אין סיכוי כלל" השיבו* 

  4תרשים  לנתוני

  תחושת בדידותקשרים חברתיים ו

בקרב  .םוחברי הומרוצים פחות מהקשר עם בני משפחבדידות  יותרחשים חמורה מוגבלות  בכל קבוצות הגיל אנשים עם

 .האוכלוסייה רבקרב שא 4% לעומת, תים קרובותלע בדידותחשים  חמורהמוגבלות האנשים עם מ 19% 64-20בני 

 10%   .חשים כךההאוכלוסייה בקרב שאר  6%עומת ל ,או משבר חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה 15%

 19%-. לבשאר האוכלוסייה 5%לעומת , מרוצים מהקשר עם בני משפחתם אינםחמורה מהאנשים עם מוגבלות 

 .)5(תרשים  אוכלוסייהשאר הקרב ב 8%, לעומת אין קשרים עם חבריםה אל יםבגילחמורה מהאנשים עם מוגבלות 

בשאר האוכלוסייה;  10%תים קרובות, לעומת לע חשים בדידותמהאנשים עם מוגבלות חמורה  25% ,ומעלה 65בגיל 

, אין קשרים עם חברים 33%-בשאר האוכלוסייה; ל 8%, לעומת אין להם למי לפנות בשעת מצוקהשחשים  15%

  בשאר האוכלוסייה. 17%לעומת 

  
  ., או בכלל לא מרוציםלא כל כך מרוצים* 

  5תרשים  לנתוני
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  שביעות רצון ואופטימיות

שיעור האנשים עם  64-20בגיל  .םביחס לעתידאופטימיים פחות מחייהם ומרוצים פחות חמורה אנשים עם מוגבלות 

לעומת  30%( שאר האוכלוסייההחשים כך בקרב  שיעורמ שלושהגבוה פי  ,נם מרוצים מחייהםאישחמורה מוגבלות 

שני  .)בהתאמה 6%לעומת  14%( פי שניים ויותרגבוה  ,חייהם יהיו פחות טוביםשים בשוושיעור הח ,)בהתאמה, 10%

 בגיל ר האוכלוסייהשאמ 42%לעומת  אינם מרוצים ממצבם הכלכלי ,חמורהעם מוגבלות  64-20מבני  )67%( יםשליש

ר בית 10%לעומת  מצבם הכלכלי בעתיד יהיה פחות טובחושבים שחמורה עם מוגבלות  מהאנשים 19% .זה

  ).6(תרשים . היהאוכלוסי

מהאנשים ללא מוגבלות.  9%, לעומת אינם מרוצים מחייהם) 25%רבע מהאנשים עם מוגבלות ( :ומעלה 65בקרב בני 

 38%ר האוכלוסייה. יתב 14%, לעומת חייהם יהיו פחות טובים בעתידשבים מהאנשים עם מוגבלות חוש 24%

משאר האוכלוסייה בני גיל  26%, לעומת אינם מרוצים ממצבם הכלכליומעלה  65בני חמורה מהאנשים עם מוגבלות 

גבלות בין אנשים עם מוומעלה לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהערכת המצב הכלכלי בעתיד  65החשים כך. בגיל זה 

   .חמורה לבין יתר האוכלוסייה

  

  

  לא כל כך מרוצים, או בכלל לא מרוצים* 
   6 לנתוני תרשים
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  הון חברתי - 2014נושא שנתי 

השיבו בחיוב  76%ת על אמון וקבלת הזולת. בנושא הון חברתי וכלל שאלוגם התמקד הסקר החברתי  2014בשנת 

 ,מנשיםיותר  גברים ?אם בן משפחה קרוב שלך היה מתחתן עם אדם עם מוגבלות, האם היית מקבל זאתלשאלה 

 אקדמית השכלהבעלי יותר מדתיים וחרדים,  בקרב היהודים: חילונים ;מערביםיותר יהודים צעירים יותר ממבוגרים, 

  ). 1ובעלי הכנסה גבוהה יותר מבעלי הכנסה נמוכה (לוח  יותר מבעלי השכלה נמוכה

  מהאנשים ללא מוגבלות חמורה.  77%מהאנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בעצמם השיבו בחיוב, לעומת  69%

  

  , אחוזים2014קרוב משפחה לאדם עם מוגבלות,  ן שלנישואי שהיו מוכנים לקבל, ומעלה 20בני  - אלוח 

  

אחוז 
המשיבים 

 ובבחי

 76   סה"כ
 78 גברים מין

 74 נשים
 81 44 - 20 גיל

45 - 64 72 

 67 ומעלה 65
 80 יהודים  קבוצת אוכלוסייה

 54 ערבים
 70 חרדי דתיות יהודים

 75 דתי

 79 מסורתי

 85 חילוני
 65 ללא תעודת בגרות השכלה

 81 תעודת בגרות

 85 תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת 

משק בית לנפש ב
 (ברוטו בחודש)

 65 ₪ 2,000עד 

2,001 - 4,000  ₪ 73 

 85 ₪  4,000מעל 
מוגבלות תפקודית 

 אצל המשיב
 69 עם מוגבלות חמורה

 77 ללא מוגבלות חמורה
  

  

  לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

  2014הסקר החברתי  שאלוןל

  למחולל הלוחות של הסקר החברתי

ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב  -). בעלי מוגבלות בישראל 2012נורית (דוברין, 

  )71כלכלי (סדרת ניירות עבודה מס' - נפשי על רקע מצבם החברתי-רגשי


