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: במשבר הקורונה מוגבלות  עם אנשים  העסקת  

 ניתוח סקר מעסיקים 
12.5.2020 

 כתבה: קרן צוריאל

 תקציר הממצאים

 בלייותר עובדים עם מוגבלות מאשר עובדים  3.8בעקבות משבר הקורונה, מעסיקים הוציאו לחל"ת פי  ▪

 מוגבלות.

 מוגבלות )כמעט כפליים(.  עםעד כה, מעסיקים החזירו מחל"ת יותר עובדים ללא מוגבלות מאשר עובדים   ▪

לשגרת עבודה מלאה, האתגרים המרכזיים בהחזרת עובדים עם מוגבלות לעבודה הם שהעסקים לא חזרו   ▪

העסקת עובדים עם מוגבלות דורשת תשומות ניהוליות, היעדר תחבורה ציבורית סדירה וחשש של 

 לבריאותם.עצמם העובדים 

( "מסכימים" או "מסכימים מאוד" שרוב המעסיקים מעדיפים להחזיר 60%) מהמשיביםיותר ממחצית  ▪

 מוגבלות. ללאלעבודה אנשים 

 רקע

בשבועיים האחרונים המשק החל . מוגבלות עם עובדים גם בתוכם, ת"לחל רבים עובדים הוצאו הקורונה במשבר

גבלות: כמה מהם הוצאו לחל"ת, לחזור לשגרה באופן הדרגתי, אולם לא ברור מהי המשמעות עבור עובדים עם מו

כמה מהם הוחזרו מחל"ת, מהם האתגרים שעימם מתמודדים המעסיקים של עובדים עם מוגבלות ומה ניתן לעשות 

כדי לסייע להם להקדים ולקלוט את העובדים עם המוגבלות. הנושא בוער מפני שבמשברים כלכליים קודמים, 

, לקח כשנתיים להחזיר את העובדים עם המוגבלות 2008-בובמשבר הפיננסי  2001-טק ב-למשל במשבר ההיי

 למעגל התעסוקה.

בקרב   11-12.5.2020-, נערך בהמשפטים  במשרד  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות, ביוזמת נציבות שיוויון  הנוכחי  הסקר

לאור  .(מהעובדים 2.8%כלומר ) עובדים עם מוגבלות 641אלף איש, מהם  22.5-שמעסיקים יחד כ ,מעסיקים 27

 כמות המשיבים יש לראות בממצאים אינדיקציות ראשונות.

 עיקרי הממצאים

 עובדים ללא מוגבלותבהשוואה לוצאו לחל"ת יותר עובדים עם מוגבלות ה

העובדים שלהם, אולם  כלל מ 11.8%ת "בעקבות משבר הקורונה, המעסיקים שהשתתפו בסקר הוציאו לחל

מהעובדים ללא מוגבלות הוצאו   11%שווה ביחס לעובדים עם ובלי מוגבלות:  ההוצאה לחל"ת לא בוצעה באופן

 מהם. 40%כלומר  –מהעובדים עם מוגבלות הוצאה לחל"ת  3.8לחל"ת, אולם כמות גדולה פי 

 יותר עובדים ללא מוגבלות הוחזרו לאחרונה מחל"ת

, אולם מהעובדים ללא מוגבלות  9.5%  :לחל"ת  שהוצאוהעובדים  כלל  מ  9%-עפ"י נתוני הסקר, המעסיקים החזירו כ

משיעור  1.8פי  נההעובדים בעלי מוגבלות שהוחזרו לעבודה קט כמותמהעובדים עם מוגבלות. כלומר  5.2%רק 

 העובדים ללא מוגבלות.
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 אתגרי המעסיקים

 םא) בעיניך מה" -כדי ללמוד על אתגרי המעסיקים בהחזרת עובדים עם מוגבלות מחל"ת שאלנו שאלה פתוחה 

". התשובות אושכלו לקבוצת ?הנוכחית בתקופה לעבודה מוגבלות עם אנשים בהחזרת המרכזי האתגר( בכלל

 לוותה בשאלה סגורה ובה מספר היגדים שעלו כסוגיות אפשריות שמטרידות מעסיקים.  שאלה זואתגרים מקובצת.  

 . על החזרת עובדים עם מוגבלות לעבודה ( הייתה שאין אתגרים ומגבלות22%התשובה השכיחה ביותר )
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עובדים כללי עובדים ללא מוגבלות עובדים עם מוגבלות

 עובדים עם מוגבלות מחל"ת:הסיבות העיקריות לקושי להחזיר , המעסיקים מנו את לצד תשובה הזו

 .מהתשובות( 17%לא חזר לשגרת עבודה ) העסק עדיין ▪

אחד המעסיקים הסביר למשל,  –( 17%הצורך להקדיש תשומות ניהוליות לליווי עובדים עם מוגבלות ) ▪

קשה להבין איך הסגר והיעדר השגרה השפיע עליהם ולכן חשוב להחזיר אותם בהדרגתיות ולוודא  ש"

 .שהם משתלבים בחזרה באופן חלק"

"תפוקת או  "כדאיות כלכלית" ,למשל הצורך "להישאר רלבנטי לשוק" – (13%) אילוצים כלכליים ▪

 .העובדים הנמוכה יותר תשפיע על היעילות"

למשל, אחד המעסיקים  –( 13%המשבר מאלץ את המעסיקים להחזיר קודם עובדים ללא מוגבלות ) ▪

 התקניםהסביר ש"יש עבודות שלא רלבנטיות להם לאחר שהתרגלנו לעבוד מהבית". אחר אמר ש"

 ".בשטח תפעול אנשי של יהיו שיפתחו והבודדים הראשונים

 .(13%הצורך להתאים את סביבת העבודה להוראות משרד הבריאות ) ▪

 .(4%)חשש של העובדים לבריאותם  ▪

סיקים נשאלו לגבי ארבעה אתגרים ספציפיים שבשיחות גישוש עלו כנושאים שמקשים על  בשאלות הסגורות המע

)"לא  1החזרת עובדים עם מוגבלות מחל"ת. הם התבקשו לדרג עד כמה כל סוגייה מטרידה אותם על סולם שבין 

 )"מטריד מאוד"(. 5מטריד כלל"( לבין 
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סוגיית התחבורה הציבורית וגבלות מחל"ת הוא  מהממצאים עולה שהנושא שהכי מקשה על החזרת עובדים עם מ

עבודה הסביבת  לעומת זאת, התאמת. (רבים מהם נמצאים בקבוצת סיכוןשל העובדים )החשש לבריאותם וכן 

 את המעסיקים. המהבית הכי פחות מטריד

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

אנשים עם מוגבלות מתקשים להגיע לעבודה בגלל בעיות  
בתחבורה הציבורית

העובדים חוששים לבריאותם ולכן לא מעוניינים לחזור 
לעבודה

חשש לבריאותם של עובדים בקבוצות סיכון

ישנו קושי טכני בהתאמת סביבת העבודה מהבית לאנשים 
למשל הצורך להתאים מחשבים וציוד  )עם מוגבלות 

(לעבודה מהבית

 

 תפיסות כלליות כלפי עובדים עם מוגבלות

כדי לזהות את הלך הרוח בקרב המעסיקים וסביבתם, ביקשנו מהם לומר עד כמה הם מסכימים עם שתי עמדות  

 ="מסכים מאוד"(. 5="לא מסכים בכלל" עד 1אפשריות של מעסיקים )על סולם של 

( "מסכימים" או "מסכימים מאוד" שרוב המעסיקים מעדיפים להחזיר לעבודה  60%יותר ממחצית מהמעסיקים )

 ( "לא מסכימים" או "כלל לא מסכימים" עם המשפט הזה. 32%-מוגבלות. רק שליש )כ ללאאנשים 

או "לא מסכימים ( "לא מסכימים" 64%עם זאת, המעסיקים לא מייחסים לעצמם ולעמיתיהם כוונות זדון: רובם )

( 16%כלל" לרעיון שמעסיקים ינצלו את המשבר כדי לעכבת החזרת אנשים עם מוגבלות לעבודה. מעטים )

 "מסכימים" או "מסכימים מאוד" עם העמדה הזו.  
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רוב המעסיקים מעדיפים להחזיר לעבודה 
אנשים ללא מוגבלות מאשר אנשים עם 

מוגבלות

מעסיקים ינצלו את משבר הקורונה כדי לעכב  
את החזרת האנשים עם מוגבלות לעבודה
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 כיצד הממשלה יכולה לסייע למעסיקים להחזיר מחל"ת עובדים עם מוגבלות?

לעשות כדי לסייע להם להחזיר לעבודה אנשים עם מוגבלות. הממשלה יכולה  םשאלנו את המעסיקים מה לדעת

שאין דבר שהממשלה יכולה לעשות. כלומר מרבית המעסיקים חושבים שבאפשרות הממשלה   משיב אחד ענהרק  

 : סיוע פיננסי וסיוע טכני.עיקריים ובשני תחומים –להתערב ולסייע להם 

 סיוע פיננסי

 מוגבלות:ה בעליסית שתסייע הם לקלוט בחזרה את העובדים המעסיקים מעוניינים בעיקר בתמיכה פיננ

 סבסוד שכרם של עובדים עם מוגבלות.  .1

ומימון למעסיקים )כולל הצעה למימון לטכנולוגיה שתאפשר לעובדים עם מוגבלות  , מענקיםהטבות .2

 (.פי מעסיקים שלא יחזירו את העובדים מחל"ת, והצעה נוספת להפעלת סנקציות כללעבוד מהבית

 סיוע טכני

 תחבורה ציבורית סדירה. .1

 יצירת נהלים מותאמים להחזרת עובדים עם מוגבלות לעבודה.  .2

 חזרה לשגרה מלאה של המשק. .3

 מיגון מותאם לעובדים עם מוגבלות.  .4

 המלצות

מוגבלות לעבודה, תוך התייחסות ביצוע סקר מעסיקים נרחב שימפה את האתגרים בהחזרת עובדים עם   ▪

למיקום גיאוגרפי של מקום העבודה, סוג העבודה, סוג המוגבלות ומשתנים נוספים שיכולים להסביר את 

 הקושי בקליטה מהירה של עובדים עם מוגבלות.

לשקול תמיכה פיננסית במעסיקים שיקדימו להחזיר לעבודה עובדים עם מוגבלים. הועלו כמה אפשרויות  ▪

ישיר לעובד, סבסוד השכר עבור המעסיק, מתן מענקים למעסיקים וסיוע במימון העלויות   סבסוד –

 הכרוכות בהתאמות.

סיוע בהתאמת התנאים הטכניים להעסקת העובדים, כמו תחבורה ציבורית סדירה, טכנולוגיות שיאפשרו  ▪

 עבודה מהבית, מיגון מותאם ממקום העבודה וכו'. 




Accessibility Report


		Filename: 

		ממצאי הסקר.pdf




		Report created by: 

		Michal Sadeh, Access2web@outlook.com

		Organization: 

		Michal Sadeh




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
