רווחת האוכלוסיה בישראל – מה מצב הרווחה של אנשים עם
מוגבלות בהשוואה לאוכלוסיה הבריאה?
מיכל אלפסי  -הנלי ,חוקרת ומרכזת תחום אנשים עם מוגבלות

רקע:
 אנשים עם מוגבלות מהווים כ –  15%מהאוכלוסיה בעולם ומספרם מגיע לכדי למעלה ממיליארד בני
אדם.
 על פי עיבודים מיוחדים שערך מינהל מחקר וכלכלה לסקר החברתי של הלמ"ס ( 2012ונכון להיום זהו
הנתון העדכני ביותר) ,בישראל אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מהווה כ –  17%מהאוכלוסיה בגילאי
 20-64והיא מונה  723אלף בני אדם .מהם ,כ –  26%עם מוגבלות חמורה.
 אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות נחשבת לאחת מקבוצות האוכלוסיה המודרות ביותר ,המאופיינת
בעוני ואבטלה ולכן ברחבי העולם נעשים מאמצים להסרת חסמים להכלה תעסוקתית וחברתית
וליפתוח שירותי סיוע מגוונים (.1)WHO, 2011
 שיעור העוני בקרב אנשים עם מוגבלות הינו גבוה יותר מאשר באוכלוסיה ללא מוגבלות ,זאת משום
שלאנשים עם מוגבלות יש יכולת הכנסה נמוכה ,לצד הוצאות גבוהות יותר שקשורות למוגבלות.
המוגבלות אף משפיעה על הכנסת בני המשפחה ,מכיוון שאלו המטפלים באדם עם המוגבלות
משקיעים משאבי זמן וכסף ,על חשבון השתתפותם התעסוקתית (.2)Lustig, 2013
 ממצאים אודות שיעורי עוני מהשנים האחרונות מראים כי בארה"ב ,ל –  34%מהאנשים עם מוגבלות
הכנסה נמוכה מקו העוני ,בהשוואה ל –  15%בקרב אנשים ללא מוגבלות ( Kessler foundation and
 .3)NOD, 2010בסקר מקיף שנערך במדינות האיחוד האירופי נמצא כי שיעור העוני הממוצע בקרב
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אנשים עם מוגבלות עומד על  ,20.5%לעומת  15.2%באוכלוסיה ללא מוגבלות ( Choi and Calero,
.4)2013
 גם בישראל אנשים עם מוגבלות הינם עניים יותר מהאוכלוסיה ללא מוגבלות ,כפי שעולה מהנתונים
אודות השכר מעבודה וההכנסה למשק הבית.5

מטרות הסקירה:
סקירה זו באה להציג את השוני ברמת הרווחה הכלכלית והאישית של אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות,
בהשוואה לאוכלוסיה ללא מוגבלות וכן תוך התייחסות לחומרת המגבלה.
בין היתר ,נתייחס בסקירה לרמת עוני ,תחושות של עוני ,קשיים במימון הוצאות משק הבית ,קשיים
במימון הוצאות על טיפולים רפואיים ,בריאות ופריון ,היבטים של דיור ,קשר עם בני משפחה וחברים,
יציאה לחופשות ומצבים רגשיים.
כמו כן ,ננסה לבחון קשרי גומלין בין המצב התעסוקתי לבין מדדים שונים של רווחה.
ככל שיתאפשר ,ננסה להשוות בין הממצאים הללו לממצאים מסקרים מקבילים במדינות ה .OECD

מקור הנתונים והאוכלוסייה
סקירה זו תתבסס על נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת  ,2013אשר בו התווספה מודולת שאלות
בעניין רווחת האוכלוסיה .הנתונים יתייחסו לגילאי העבודה העיקריים. 20-64 :

השאלה הראשונה בסקר החברתי בנושא מוגבלות הינה " -האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי
הקיימת שישה חודשים או יותר?" .מי שהשיבו בחיוב על שאלה זו נשאלו' -עד כמה בעיה זו מפריעה לך
בפעילויות היומיום?" על סקאלה של מפריעה מאד עד בכלל לא מפריעה .לצורך כתיבת אוגדן זה ,הבא
בהמשך לאוגדנים הקודמים שהפיק מינהל מחקר וכלכלה ,התייחסנו רק למי שהשיבו כי הבעיה
הבריאותית מפריעה או מפריעה להם מאוד .כלומר ,לא נכללו בעיבודים הסטטיסטים כל מי שהשיבו כי
הבעיה הבריאותית לא כל כך מפריעה להם או בכלל לא מפריעה להם.
בנוסף ,נכללו בקבוצת האנשים עם המוגבלות מי שהשיבו בשאלות נפרדות (תוספת לסקר החברתי משנת
 ) 2010כי הם בעלי קושי רב בראייה או בשמיעה או שאינם רואים כלל או לא שומעים כלל ,גם אם מרכיבים
משקפיים או מכשיר שמיעה .קבוצה זו התווספה לקבוצת האנשים אשר מגבלתם סווגה כחמורה (מפריעה
מאוד לתפקודי היומיום).
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אם כך ,אנשים עם מוגבלות בסקירה זה מוגדרים כמי שמגבלתם הפיזית/בריאותית מפריעה או מפריעה
להם מאוד בתיפקוּדי היומיום ,על פי דיווח עצמי ,כאשר מי שציינו כי המגבלה מפריעה להם סווגו כבעלי
מוגבלות בינונית ואילו מי שציינו כי המגבלה מפריעה מאוד בתפקודי היומיום ,סווגו כבעלי מוגבלות
חמורה.
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