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  תקציר

 ות מחקר זה עורך השוואה בין מערכותשים עם מוגבלות בשש מדיומציב מולן  הקצבאות לא

 מוגבלותאלו מתקיימות כחלק ממדייות  קצבאות מערכות. את קצבת הכות הישראלית

)Disability Policy(  יה כוללתהרחבהתהליך , ןאת סוגי הקצבאות, מטרותיהן והקשר בי

 ואקטיבציה.השיקום השוות אפשרויות  ,)Disability Assessment(הערכת המוגבלות 

  ,ועד לקביעת זכאות לקצבה והתבסס על היסטורית ותתהליך הערכת המוגבלות בכל המדי

תפיסה רפואית, המקשרת בין הכות לאובדן יכולת העבודה. האבחה ערכה על פי קריטריוים 

רפואיים בלבד ועל ידי רופא מוסמך, מתוך תפיסה הרואה באשים עם מוגבלות כאלו שאים 

 יכולים להשתתף בעולם העבודה.

 ות הות בששים עם מוגבלות החלה להשתמתפיסה רפואית  80-וה 70-התפיסה כלפי א

 גם בישראל) ולאחר מכן( רחבי העולםה בחקיקהליכי הן ב התבטא. שיוי זה לתפיסה חברתית

סיווג הבילאומי של "ה ם, בייהוהן בפיתוח מודלים חדשים למדידה והערכה של מוגבלות

  ".)ICF ,2001-הבריאות (ותפקוד, מוגבלות, 

 טר ,כיוםים התפיסה במרבית העולם היא כי מוגבלות היא מושג איאקטיבי המורכב ממאפיי

  והחסמים הקיימים בה. בה הסביבהושפעת מממכי היא כן ו יים, אישיים, תפקודרפואיים

ערכת תפקודיים וחברתיים בתהליכי היתן לראות הכסה של מרכיבים  האחרון עשורב

-ובמבחן ה ICF-שימוש בבחלק מהמדיות עשה  של כל המדיות שסקרו. המוגבלות

WHODAS4  ,ית.  גם אךהמבוסס עליוים על אותה מסגרת רעיושעוספים ה בכלים 

  ו פותחובחות שים רב מבמדיים . המוגבלותלהערכת  מדייםימבחמתייחסים אלו מבח

 ליכולת עבודה, מצב בריאותי, לקויות, הגבלות תפקודיות ומאפייים אישיים וסביבתיים.

אך , הוא כוןשקלול גורמים וספים, מלבד המצב הרפואי י המקצוע שקיימת הסכמה בין אש

לצד זאת,  .קצבאות במערכותבפועל  מןלבין יישוהמקצועיות פער בין התיאוריה והמגמות קיים 

לדוגמה, ( OECD-בכל מדיות ה עבור אשים עם מוגבלות החלו להיכס מרכיבי אקטיבציה

בכל המדיות שסקרו, גם אם . מרכיבים אלו הוכסו )קצבה לתהליכי שיקוםהזכאות לחיבור 

 באופן שוה.

  הסת כלים תפקודיים וחברתיים בתהליכי הערכת המוגבלות באים לידי ביטוי באופן שוהכ

הקצבה היתת . המערכות השוים הקיימים בכל מדיההקצבאות וסוגי בהתאם לסוגי 

היא רק חלק אחד מסל איה פועלת בחלל ריק. לאשים עם מוגבלויות במדיות השוות 

                                                 
4  World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) 
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יתר קצבה לחיים עצמאיים, יידות, שיקום, התאמות שירותים רחב יותר (הכולל בין ה

ות קשורמערכות הקצבאות בכל המדיות מצאו . )ומגוון שירותים רחב יה מסייעתגוטכולו

להיבחן בממשק מול מגוון שירותים עליהן ולכן  המדיותלרכיבים וספים המוגדרים על ידי 

מבחים העברת המיושמים כלי הערכה ואת האופן בו  יםמכתיב יםסוגי המערכות השואלו. 

עולה כי בכל המדיות שחקרו  .וקביעת הזכאויות השוות כחלק מהליך הערכת המוגבלות

הן חלק מאקוסיסטם רחב הכולל  ,מדידת  והערכת המוגבלות, לצד הערכת יכולת העבודה

 .מערכת של קצבאות לצד קידום תעסוקה

  ות אחרות. אולם, כאשרמערכות הקצבאות הקיימות בישראל דומות לאלו הקיימות במדי

יגשים לבחון את תהליך הערכת המוגבלות והתאים הלווים לקבלת הקצבה, יתן למצוא 

הבדלים מהותיים בין ישראל ליתר המדיות. חלק גדול מהפער ובע מהגדרות ומטרות 

האם הקצבה אמורה רכת קצבת הכות הכללית בישראל: מעורפלות, ולעתים סותרות, של מע

לפצות שמא לעודד השתתפות בעולם העבודה או ועדה  היא האם, לספק רשת בטחון סוציאלי

 על יוקר החיים עם מוגבלות?

 
על מת  לקבל החלטה לגבי המודל או המודלים המתאימים ביותר לאימוץ בישראל יש לקיים דיון 

מטרות המערכת, הגדרת הזכאויות, התאים הלווים והקשר בין ב בראש ובראשוההעוסק 

מערכות הקצבה השוות. ביצוע שיויים המתמקדים אך ורק במערכת קצבה אחת, במרכיב בודד 

 .קיומווהמשך של המצב הקיים במערכת או בעיקר בגובה הקצבה, עלולים להוביל לשעתוק 
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  מבוא  

מדידה להגדרה, העשרים התחולל בעולם שיוי תפיסתי בוגע לשל המאה  70-החל משות ה

או "לקות"  . עד לשים אלו עיקר השיח עסק ב"כות")Disability( הערכה של מוגבלותלו

)Impairment( שהוגדרה כתופעה רפואית (תפגיעה, מחלה או תסמו)  ויש הבודד השייכת לאדם

רפואית למוגבלות היה הוותיקה -מסורתיתעם התפיסה הזו, העולה  לרפאה או לתקה. הגדרה

המצא כיום בשימוש  )1956( והשכיחה ביותר והיא גם התפיסה  העומדת בבסיס ספר הליקויים

   .לצורך הגדרת כות רפואית המוסד לביטוח לאומי בישראל

החל עם המחאה  "מוגבלות"משיח על "כות" ו"לקות" לשיח על השיוי במושג והמעבר 

של המאה  80-וה 70-בשות ה עה לזכויות אשים עם מוגבלות בארה"ב ובבריטיהשהובילה התו

). מודל זה מסביר מוגבלות Oliver, 1983של "המודל החברתי" (התגבשותו והמשיך עם  הקודמת

על חסמים. ה תלסביבה עתיר האדםקציה בין איטראמה וצרתכתופעה חברתית ועל פיו, מוגבלות 

  מושפעת ממקום, זמן, תרבות, כלכלה וורמות חברתיות. ו 5מובית חברתית מוגבלותה ,פי מודל זה

של  90-מאז שות ה ברחבי העולם דרך חשיבה זו על מוגבלות הוטמעה בחקיקה ובמדייות

איסור אפליה במרחבי כן , גישות, התאמות וזכויות וןשווי במוקד שלה יצביםו המאה העשרים,

זקקותם של אשים  הדגישו אתלפי כן ש ווד לחקיקה והמדייות שהתקיימביג ,. זאתחיים שוים

תפיסה חברתית המעבר ל. )2016, ותואחר זיו( עם מוגבלות לשירותי רווחה, שיקום וחיוך מיוחד

כמו  8,וישראל 7ארה"ב 6בריטיה,ב, כולל ברחבי העולם שהתגבשהמתבטא בחקיקה של מוגבלות 

 )2012( אושררה בישראלאף ) שCRPD, 2006אמת האו"ם בדבר זכויות אשים עם מוגבלות (בגם 

ובעת מיחסי גומלין בין " ומושג מתפתחמגדירה מוגבלות כ"אמה זו  .ובמדיות רבות בעולם

-אשים עם לקויות לבין מחסומים של גישה ושל סביבה, המעכבים את השתתפותם המלאה ובת

הגדרה זו משקפת ראייה איטראקטיבית של מוגבלות . ברה בשוויון עם אחרים"התועלת בח

  אישיים והן את מאפייי הסביבה. הבריאותיים והאת המאפייים הגופיים, הן הלוקחת בחשבון 

 )Disability Policyרחבה ( שיוי תפיסתי זה לגבי אופיה של המוגבלות מתבטא במדייות

לצד  . זאתבכל תחומי החיים השתפות שוויויתתם של אשים עם מוגבלות להשמה דגש על זכו

לצורך קידום  מותאמת פיתוח פרקטיקות המאפשרות לאשים עם מוגבלות סביבה ותמיכה

    תעסוקה, חיוך, דיור ועוד.   :םבייהומרחבי חיים שוים השתתפותם ב

                                                 
5 Environmentally created/socially produced 
6 American with Disabilities Act (1990)  
7 Disability Discrimination Act (1995) 

  ). 1998(  חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות בישראל 8
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לגבי  ערכיות-מודלים אלו מציעים מסגרות חשיבה המבוססות על החות תיאורטיות או פוליטיות

מהותה של המוגבלות. תהליכי הערכת המוגבלות המתקיימים במדיות שוות בעולם משקפים 

על פי המודל העומד בבסיסן. כך למשל, הישעות על תפיסה רפואית ות של מוגבלתפיסות שוות 

אורגיים של הפרט -המתמקד בהיבטים הביולוגיים ,תוביל לתהליך הערכת מוגבלות מצומצם

   .לייצר תמוה רחבה הדרשת לשם שיקומו של האדםבאופן המקשה 

                                                 
9 Activities of Daily Living (ADL) & Instrumental activity of daily living (IADL) 

  ודל תפקודי ומודל חברתי של המוגבלות שלושה מודלים של הערכה: מודל רפואי, מ

על מת להבחין בין הגישות השוות, הבק העולמי וארגון הבריאות העולמי יצרו הבחה בין 

  :(Bickenbach et al., 2015)התפיסות השוות 

 ת) ומגדיר אImpairmentמתייחס ללקות (מודל ה: (Medical approach) המודל הרפואי . 1

אורגיים. מודל זה מתייחס למוגבלות כאל בעיה -המצב הרפואי במוחים ביולוגיים

 מתבצעת בהשוואה לורמה. הליכי ההערכה על לפי המודלאידיבידואלית של הפרט. ההערכה 

 פי מודל זה יתבססו על שיפוט של מומחה בתחום הרפואי הרלווטי לפגיעה /מחלה / הפרעה. 

מתמקד בבעיות או בהגבלות התפקודיות מודל ה: (Functional approach) המודל התפקודי . 2

)Functional limitations תחת את חוסר היכולת אוות. ההערכה משל האדם בפעילויות שו (

-הו ADL-ערכה יהיו מבוססים על מבחים דוגמת ההת מסוימות. הליכי הפעולו לבצעהקושי 

IADL.9  וצרות בעקבותיה ולכןים אלו מתמקדים בלקות ובהגבלות הם מבחמאפשרים אי

 יתוח של יכולות הרלווטיות לעולם העבודה. 

מוגבלות איה רק מודל זה גורס כי : )Disability approach(למוגבלות  תאיטראקטיביגישה  . 3

צבר הלקויות של האדם והשלכותיהן על תפקודו. שי אשים יכולים לקבל את אותה אבחה 

רפואית אך מצבם יהיה שוה לחלוטין בהתאם לסביבה בה הם חיים, מאפייי האישיות שלהם, 

המצב הסוציואקוומי והתמיכה שהם מקבלים. בהתאם לכך, מודל זה מגדיר מוגבלות 

ה של מצב בריאותי עם מאפייי הסביבה, הגוף, האדם והחברה. המודל מאפשר כאיטראקצי

הסתכלות רחבה על האדם והוא הדומיטי בהליכי הערכת מוגבלות בעולם כיום. גם אמת 

) מגדירה מוגבלות ברוח מודל זה כ"ובעת מיחסי גומלין בין אשים עם CRPD, 2006האו"ם (

התועלת -סביבה, המעכבים את השתתפותם המלאה ובת לקויות לבין מחסומים של גישה ושל

הסיווג יהיו מבוססים על על פי מודל זה  ערכהההליכי הבחברה בשוויון עם אחרים" (סעיף ה). 

  .ומבחים דומים לו )ICFהבילאומי של תפקוד, מוגבלות ובריאות (
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 בציהואקטיתפיסה אינטראקטיבית של מוגבלות : בעשורים האחרוניםמגמות  .1

זכויותיה של חלק ממדייות כוללת העוסקת ב הןלאשים עם מוגבלות בעולם  מערכות הקצבאות

על  לסייע בשמירהומהוות אקוסיסטם שמטרתו  מספר מרכיבים . מערכות אלו כוללותקבוצה זו

אמצעים לעידוד השילוב בחברה בכלל ובשוק  קיוםעבור כל אדם עם מוגבלות לצד  ביטחון סוציאלי

הבדלות הן במטרותיהן  קיימות מגוון מערכות קצבה שוות העם זאת, בכל מדי. העבודה בפרט

, דבר המאפשר מתמקדת בסוגי המערכות הללו ובממשקים בייהם סקירה זו. ןוהן בממשקים בייה

  . מבט רחב על הקצבאות לאשים עם מוגבלות בכל מדיה

יש צורך לזהות , עומדות בלב סקירה זוה שעמיק במערכות הקצבאותעם זאת, לפי יחד 

המרכיבים את מדייות המוגבלות בושא  וספיםממדים י ת בשאת המגמות העיקריון ולהבי

 תאים/ו או סיוע .2; לקצבה (כיצד מוגדרת מוגבלות במדיה זו) אופן הגדרת הזכאות. 1  :קצבאות

מושפעת והיא מורכבת,  סביב מערך הקצבאותהשלמה מדייות המוגבלות  הלווים לקבלת הקצבה.

מציג את הקשר בין  1איור . קצבאות והן על שי הממדים הוספיםהעל סוג מערכות הן ומשפיעה 

  שלושת מרכיבים אלו ואת הממשקים השוים שהם מייצרים. 

  : מסגרת להשוואה בין מערכות הקצבה במדיות השוות1איור 

  
  ICF-ואימוץ הות של המוגבלהמודל האינטראקטיבי הערכת המוגבלות:   .א

) את הסיווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלות WHOאישר ארגון הבריאות העולמי ( 2001שת ב

מערכת סיווג זו מספקת מסגרת מקיפה וסטדרטית, כמו גם שפה לתיאור תפקוד  ICF.(10ובריאות (

המודל האיטראקטיבי למוגבלות, המיח כי הוא הביטוי הברור ביותר של  ICF-ומוגבלות. מודל ה

                                                 
10 International classification of Functioning, Disability and Health 
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לבין האבחות  ומדגיש את יחסי הגומלין בין התפקודים השויםמוגבלות היא תופעה מורכבת 

מדיות בשימוש בכיום מצא  ICF-ה .והסביבה בה הוא חי מי הרקע שלוגור, הרפואיות של האדם

  חברתית. , שביעות רצון ומדייותםואיכותשירותים עלויות צרכים, מדדי תוצאה,  כלי להערכתכ

של ריפוי בעיסוק המתייחסת ליתוח מהמקצוע (פרופסיה) גזרת  ICF-תפיסת העולם של ה

תחברים באופן מאלו ות במודל היא כי מעגלים ההחות העיקריפעילות, סביבה ותפקוד. אחת 

הכסת הסביבה למשוואה  הואהשיוי והמהפך שעושה סיווג זה ואי אפשר לבודד אותם.  מתמיד

  )Capacity( לבצע פעילות בסביבה טולת חסמים  יכולתהבין המודל מבחין  של הערכת המוגבלות.

מתייחס הן   , המודלכלומר .)Performanceאדם (ליכולת לבצע אותה בסביבה הטבעית של ה

  .  בחלוקה לארבעה תחומיםחיצויים  לגורמים פימיים והן לגורמים סביבתיים

  ICF-התחומים המרכזיים במודל הארבעת 

  ICD -מוגדר על ידי אבחות רפואיות ומקודד לפי ה :(Health condition) מצב בריאות . 1

 .המקובל ברוב המסגרות הרפואיות בעולם

 למבים האטומיים של הגוף מתייחס (Body structures) מבה הגוף: מבה ותפקוד הגוף . 2

 Body)תפקוד מערכות הגוף  .אברים פימיים, שלד, מפרקים, שרירים ועודובכלל זה 

functions) לתפקודים פיזיולוגיים של מערכות הגוף כמו כוח שרירים, טווחי   מתייחס

 תועה, שיווי משקל, תחושה, כאב.

מתייחסת  :ידי האדם-או פעולה על היה ביצוע של משימה פעילות:  (Activities)פעילות .3

מרכיב זה מדד ). לתפקוד הבסיסי של האדם (כמו: יידות, לבוש, שליטה על סוגרים, אכילה

  אמור לתפקד. הפרטללא קשר עם הסביבה בה 

. היומיום מעורבות בסיטואציות בחיימתייחסת ל השתתפות: (Participation)השתתפות  . 4

   ).חברה, תעסוקה ועוד משפחה,מתייחס לתפקוד הפרט בהקשר הסביבתי (מרכיב ה

  

השפעה רחבת על האדם  יש וספים להם גורמיםל קיימת התייחסות, אלובוסף לגורמים 

  ויכולותיו:

מרכיבים את הגורמים חיצויים לאדם : (Environmental factors)גורמים סביבתיים  .1

סביבתיים יכולים להשפיע  גורמים האדם חי ומהל את חייו. הסביבות הפיזיות והחברתית בהן

בין גורמים אלו יתן למצוא  .או באופן שלילי, כחסמים ,כמסייעים ,באופן חיוביעל האדם 

עמדות כלפי מוגבלות וסטיגמה,  כגוןם לגישות, גורמים חברתיים גורמים פיזיים הקשורי

  כמו יכולת מיצוי הזכויות של אשים עם מוגבלות ועוד. משפטייםסביבה משפחתית, גורמים 

אלמטים שאים תוצר של המצב הבריאותי, כגון: מין,  :(Personal factors)גורמים אישיים  . 2

 אלו קיימת גם התייחסות לצדגיל, השכלה, סגון חיים, רקע חברתי, רקע תרבותי ועוד. 

  .ייחודיים של האדםתכוות/קווי אופי ל
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, מציע המודל שיטה לקידוד של יכולת התפקוד, כמו גם )2איור ( באמצעות בחיה של מרכיבים אלו

יים תוך הבחה בין גורמים תומכים וגורמים מעכבים. וד גורמי הרקע הסביבתיים והאישקיד

בוסף, המודל כולל סולמות להערכת תפקוד ברמות השוות ולמידת הגורמים התומכים לצד אלו 

 המעכבים את האדם לוכח הגורמים הסביבתיים או האישיותיים שלו. 

  (ICF)בריאות  : הסיווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלות,2איור 

 

קציה אלא בעיקר באיטרא רפואיתהברמה רק  מתבטאת איהזה  ההתייחסות המרחיבה של סיווג

ביגוד לכלים  ,ICF-. אחד היתרוות המובהקים של השל האדם יםעם הסביבה והמאפייים האישי

היא יכולתו לייצר הבחה בין שי אשים עם מצב בריאותי ולקות  ,השעים על הערכה רפואית בלבד

או רמות ישיר קשר  החה שלאין בוסף לכך, זהה ולגלם את השוי בין התפקוד של האחד לשי. 

השימוש השתתפות שוה לחלוטין. מידת ה יכולים להגיע לזהשי אשים עם פגיעה : חומרה/תפקוד

 אושתתפות המרבית גדרה בה תתאפשר ההאבחון כדי להגיע לה עבודה דיאמית עלבסיווג מאפשר 

  המיטבית עבור אותו האדם.

אחידה ומוסכמת בין אשי שפה מאפשר  בריאותו ווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלותהסי

 הוא מדויק מאוד ולמעשה מעריךשימוש בשיטת הקידוד של סיווג זה המדד שמתקבל מה .המקצוע

. אחת הגזרות מדד בלתי מוטההיות וה יכול לטעות כמעט ואיו ש בסיווגשעבר הכשרה כוה לשימו

 מקצועהאיש לא , אקבוע ומוגדר מסלול אחדהוא מספק שאין ככלי אבחוי הוא  ICF-של השימוש ב

והעדפותיו. האפשרויות השוות לשיקום  ללוות את האדם במסלול חייו על פי רצוותיו מחויב

   ).Performance) לביצוע (Capacityהיכולת (הפער בין  םוצמצמתוך חשיבה על אם כך מוצעות 

לגבי  ת מצבלייצר תמועשוי  בריאותו הסיווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלותכמו כן, 

 -. זאת לאור התייחסותו הרחבה של ה ולאפשר הצבת יעדים שיקומייםהפרט יכולת העבודה של 

ICF וספים  שלו סביבת העבודה ,על מערכת היחסים בין האדם, מצבו הבריאותי יםומאפיי
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(Boers, 2010).  ק העולמי סיווג זה על בסיסיות של הבשי המדיוארגון הבריאות פיתחו חוקרי וא

  .WHODAS 2.0-מותאם, מבחן  מקוצר מבחןהעולמי 

 

   ICF-: כלי פרקטי המבוסס על הWHODAS 2.0-מבחן ה

 תהסיווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלות, בריאומבחן זה פותח על בסיס התפיסה הרעיוית של 

או בפרקטיקה  הומשמש ככלי הערכה גרי למדידת בריאות ומוגבלות ברמת האוכלוסיי

  : הקליית. מבחן זה אומד את דרגות התפקוד של האדם בשישה תחומי חיים עיקריים

 
 WHODAS 2.0-: ששת תחומי החיים העיקריים במבחן ה3איור 

של הכלי  וייחודיותפריטים בהתאמה).  12-ו 36גרסה ארוכה וקצרה (, כולל WHODAS-מבחן ה

ויכולתו להצביע על רמת תפקוד ללא קשר בסוג  ICF-המיישם את מודל שעת על האופן בו הוא 

המחלה או המוגבלות. הכלי חשב כמעריך מוגבלות בצורה רגישה ומותאם תרבותית לחברות 

  . (Üstün et al., 2010) שוות

  

  ואקטיבציה יקום, שבין קצבהחיזוק הקשר חיבור מערך השיקום והסיוע:   .ב

  ןבייהו ,עשור האחרון מדיות רבותב, יישום הולך וגובר של תפיסה איטראקטיבית למוגבלותלצד 

של אשים  להגביר את ההשתתפותתהליכי אקטיבציה במטרה המדיות שסקרו בסקירה זו, אימצו 

אשים למקבלי קצבאות, כולל לסייע מיועדת מדייות האקטיבציה . ובתעסוקה עם מוגבלות בחברה

והן  ,הן באמצעות הגברת הכישורים המאפשרים שילוב בשוק בעבודה ,לעבודהלחזור  ,עם מוגבלות

מדייות . (Zohar, 2017)הליכי הכשרה או שיקום לסיוע של קישורים בין הרחב מעד באמצעות 

רמות שוות של אקטיבציה המורכבות כוללת  בכלל מערכות הקצבאות הסוציאליותהאקטיבציה 

  :(Zohar, 2018)ארגויים -שי ממדים לאב המתמקדת, (Weishaupt, 2011)חלקים ממספר 

סוג ההכשרות היתות לאשים, משך זמן וסוג מתייחס לזה ממד : חיזוק ההון האושי ) 1

 םההכשרות, מטרת ההכשרה ועוד. בישראל מתקיים מרכיב זה באמצעות גופים שוים בייה

אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי, תכיות זרוע התעסוקה והרווחה במשרד העבודה 

 והרווחה ומשרד הבריאות.

(ע בין תאיות  מגוון תאים אפשריים לקבלת הקצבה ם שלהכסתאת  כוללממד זה : תאיות ) 2

 גבוה למוכה).

  

קוגניציה
הבנה ותקשורת  •

ניידות
יכולת תנועה והתמצאות  •

טיפול עצמי
התלבשות  , שתיה, אכילה•

'  וכו

תקשורת עם הזולת
יכולת של האדם •

להסתדר בעצמו  

פעילות
יכולת לקחת אחריות •

ס או "בי, עבודה, בבית
. פעילות פנאי

השתתפות
הצטרפות לפעילות  •

השתתפות  , קהילתית
.בחברה
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משקפת את התפיסה ההולכת עבור אשים עם מוגבלות  ייעודיתת אקטיבציה אימוץ מדייו

 מהדרה ומתמודדים עם חסמים םסובליהעם יכולות אשים כ ,ומשתה כלפי אשים עם מוגבלות

  במגוון היבטים:מדייות זו באה לידי ביטוי  . לטובת שילובם והצורך להפעיל אותם ואת המערכות

  

הערכה המתייחס להיבטים רחבים של המוגבלות ולא רק התהליך : תהליך הערכת המוגבלות  .א

רפואיים משקף אקטיבציה גבוהה יותר. המידע שאסף בתהליכי הערכה -למאפיייה הגופיים

ההערכה משלב בין הערכה תהליך  מוכווי אקטיבציה מיושם בהמשך בגיבוש תכיות שיקום.

סובייקטיבית של הפרט, דוח רפואי הכולל שאלון תפקודי ופגישה עם מעריך המתייחסת גם 

להגשות והתאמות. הליך הערכה זה היו רחב ומתייחס לאיטראקציה בין לקויות, יכולות, 

זאת על כן, הערכת יכולת העבודה בחת על ידי מגוון היבטים רפואיים, אך חסמים ותפקוד. 

 .לצד גורמים כגון גיל, השכלה, מקום מגורים והיסטוריה תעסוקתית בחת

יות אקטיבציה מתייחסת לאדם מדי (הכשרה/שיקום): לשילובהמסייעים כלים עדיפות למתן   .ב

כלים מגוון יקבל הפרט לצד הקצבה, לכך ורואה בו אזרח ולא רק זכאי לקצבה. בהתאם  כשלם

מסלולי הכשרה, התאמות (לדוגמה, הכישורים  של חיזוקקבלת סיוע וספים, שיאפשרו 

 . )וטכולוגיה מסייעת, תכית שיקום אישית ועוד

מעבר ממחלה למוגבלות. המערכתית ל לגישהרצף שיקומי מתייחס  תפיסת רצף שיקומי:  .ג

המאפשרת ביטחון סוציאלי  מסלול של קצבה זמיתלכלול כיסה למדייות אקטיבציה יכולה 

במקביל יש . כעדיפות ראשוה עבודהבעולם הלהשתלב שוב המסייעים לאדם  תהליכיםלצד 

לחזור לעולם  שאין באפשרותםלהקל את הכללים ולייצר מסלול ירוק (מעבר מהיר) לאשים 

   העבודה.

 

 מתודולוגיה .2

עורך בחיה של המדייות בושא קצבאות היתות לאשים עם מוגבלות בשש  הוכחי מחקרה

על רקע השיויים בתפיסת  )ןאפילד, בריטיה, קדה, דמרק, ורבגיה וטאיוו( מדיות שוות

המבוססות על הן במערכות הפיצוי השיוי במדייות בא לידי ביטוי . המוגבלות ובמדייות בושא

השתתפותם של אשים עם מוגבלות בחיזוק מדייות השילוב (איטגרציה) ועידוד והן  המתן קצב

  . (OECD, 2003)שוק העבודה ב

המדיות שבחרו מציגות מודלים מגווים ושיויי חקיקה ומדייות שערכו על הציר שבין 

 עמדו לגד עייוחברתית. בין יתר השיקולים בבחירת המדיות -תפקודיתתפיסה תפיסה רפואית ל
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מדיות לצד  11כדאי ללמוד, עליהןעל מספר מדיות עם מערכות קצבאות  OECD-המלצות ה

ומדייות (קדה, בריטיה)  ת רווחה ליברליותומדי, ובכלל זה ת רווחהיומדייו המשקפות מגוון

חשוב . )Soldatic et al., 2018)דמוקרטית, כגון ורבגיה -רווחה סוציאל המזוהות יותר עם מדייות

כמו ארה"ב מובהקות בהשוואה זו לא כללו מדיות בהן מופעלת מערכת ביטוח פרטי להדגיש כי 

  והולד.  

יתות לאשים עם מוגבלות הקצבאות מתן והיסטורי על ואתי השותוך הישעות על מחקר 

: מאמרים אקדמיים, מסמכי מדייות, יירות םאספו וותחו תוים רבים בייהבמספר מדיות, 

וארגון הבריאות  OECD-, אתרי האיטרט הרשמיים של מוסדות הביטוח הלאומי, מסמכי העמדה

  . ממחקרים ומאתרים רשמיים של המדיות שסקרו םותוים סטטיסטיי העולמי

  בוסף לאיסוף התוים, ערכו מספר ראיוות ושיחות רקע עם מומחים ואשי מקצוע:

ת רקע עם ופגישה עם צוות חוקרים מאגליה, שיח, OECD-בערכו ראיוות טלפוים עם גורמים 

. בין חוקרים מרחבי העולםמישראל ואשי מקצוע חוקרים ו, (Shakespeare)פרופ' תום שייקספיר 

שמעבירים את האבחוים  (Maximus) מקסימוס שיחות עם ציגי חברתחשוב לציין את ה אלו

    . ומדיות וספות ורבגיה, ןאחוקרים מטאיווואת השיחות עם בבריטיה, 

                                                 
 ).)2018ובמבר  בתחום תעסוקת אשים עם מוגבלות ומחלה OECD-כריסטופר פריץ, מומחה השיחה עם  11
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  בהתאם לסוגי המערכותהבחה מתודולוגית : חלק א' -ממצאים  
מערכות הקצבאות השוואה בין  כוללחלק הראשון הממצאי מחקר זה ערוכים בשי חלקים. 

בחלק זה . ןאוטאיוו ורבגיה, דמרק, קדה, בריטיה, פילד: בשש המדיות שבחוהקיימות 

תיבחה כל אחת מהקצבאות הרלווטיות, תוך הצגת המודלים השוים הקיימים בכל אחת 

החלק השי מציג בהרחבה את המדייות המתקיימת בכל אחת מהמדיות תוך מהמדיות. 

, סוגי הקצבאות והאופן בו הן מקושרות בייהן. כמו כן, קיימת בהן התייחסות למבה המערכת

 ., המשפיעה על תהליך הערכת המוגבלות במישרין ובעקיפיןיה במדיות שוותהתייחסות לאקטיבצ

השוואה זו שעת על תובה מרכזית שעלתה במהלך יתוח התוים שאספו והיא כי לא יתן לבחון 

החלק  את תהליך הערכת המוגבלות והזכאות לקצבה מבלי להתייחס למערכת בה היא מתקיימת.

  לצות שעלו מההשוואה.מסקות והמהאחרון כולל 

 תהליך הערכת המוגבלותממודלים למוגבלות ל .1

)  היו התהליך בו קבעים באופן חוקי ומהימן Disability Assessmentתהליך הערכת המוגבלות (

רחב יותר המגדיר  ביייסטרטיאדמה היו מרכיב אחד בתוך תהליך סוג ומידת המוגבלות. הליך ז

תהליך הערכת המוגבלות עבר שיוי בשים  והטבות. , התאמותאת הזכאות לשירותים, קצבאות

בכך ו, תהרפואית, התפקודית והחברתי ההתפיסהאחרוות, במסגרתו התחזק המודל המשלב בין 

    .מגשים תפיסה איטראקטיבית למוגבלות

תהליך הערכת המוגבלות הוא זה שר תהליך הערכת המוגבלות היו מורכב, במיוחד כא

. על כן, אמיות תהליך הערכת אותה מקבל האדם )וגובהה , תאיהמאפיייה( הקובע את הקצבה

. ראשית, עליו להיות (Bickenbach et al., 2015)המוגבלות תלויה בשילוב בין שלושה מרכיבים 

תקף ולהימע ככל האפשר מאבחון שגוי. שית, צריכה להתקיים בו מהימות גבוהה בין מעריכים 

כלומר, יש חשיבות בפיתוח כלי אמין וקל לשימוש. לבסוף, גם לתוקף החיצוי של תהליך זה  .שוים

משמעותי ליצירת יחסי אמון התהליך הוא חשיבות רבה בקרב ציבור הזכאים והאופן בו יתקבל יש 

בין האדם למערכת. לאור הבחות אלו, ובהתאם למדיות שבחו בסקירה זו, בשים האחרוות 

  ) המדגישה מספר ממדים:Disability approachישת המוגבלות (התחזקה ג
  

: ההערכה שעת על הערכה עצמית, תיעוד רפואי, מפגש עם אשי מקצוע תהליך רב ממדי  .א

 שוים, הערכה תפקודית ועוד. 

: ההערכהאשי מקצוע שוים בעת  התייחסויות שללב : התהליך משתהליך רב תחומי  .ב

 , מומחים בטכולוגיה מסייעת ועוד. בדים סוציאלייםרופאים, מרפאים בעיסוק, עו

ן), הובילו לעבודה אהביקורות הציבוריות (לדוגמה בבריטיה ובטאיוו: דימיתהליך   .ג

מתמדת על המודלים ולהתאמתם לאורך זמן. אף אחת מהמערכות איה מושלמת, אך 

 . דויקות ויעילות יותרהופכות את המערכות למ התאמותשיויים והה
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השיוי בתהליכי הערכת המוגבלות במדיות שסקור בהמשך מהווה תמות מראה לשיוי התפיסתי 

המבוססת על המודל  כלפי מוגבלות. בעוד תהליכי הערכה קודמים יישמו גישה רזה ומצמצמת

) והיו חד ממדיים, תהליכי ההגדרה כיום מתייחסים למוגבלות Impairment approach( הרפואי 

שלה ומעלים שאלות לגבי עיצוב הסביבה, היכולות של האדם והאופן בו אפשר לסייע בהקשר הרחב 

של ארגון  ICF-לו לחזור לשוק העבודה. תהליכי הערכה אלו שעים פעמים רבות על מודל ה

על מת להבחין בין המהווה גרסה מקוצרת שלו.  WHODAS-הבריאות העולמי או על מבחן ה

ת קצבאות תהליכי הערכת המוגבלות יתן לזהות מספר סוגים של מערכשל המודלים השוים 

  הכות.

 : מטרות המערכת ותרומה מוקדמת קצבאות הנכות מערכותסוגי  .2

 , המחוברות למערךלתמיכה באשים עם מוגבלות בכל מדיה קיימות מספר מערכות מגווות

כל מערכת מובחת על ידי מגוון קריטריוים, . םבקשרים שוי בייהןברות חומאשר , קצבאותה

ים להערכת המוגבלות/יכולת העבודה/תפקוד, תהליך קבלת הקצבה והגורמים ה הםיבימבח

המעריכים. מרכיב משמעותי וסף היו החיבור לשיקום ולתוכיות אקטיבציה, שבמדיות רבות 

  . לאשים עם מוגבלותהקצבאות הפך להיות מרכיב בסיסי בכל מערך 

הים מטרת המערכות והקשר בין המרכיבים העיקריים המבחיים בין המערכות השוות 

שי הצירים המרכזיים עליהן בויה מרכיבים אלו מוצגים על פי הקצבה להכסה קודמת. 

  בין המערכות השוות: 12ההבחה

לאשים עם  קצבאותשירותים ו בכל מדיה יש מספר מערכות משלימות של  :מטרת המערכות  .א

מערכות כל אחת מעות אחת על השייה, אף על פי שהמערכות עצמן משולבות ומשפי .מוגבלות

בסקירה זו התמקדו בהבחה בין המערכות השוות על רצף . אוטוומית העומדת כיחידאלו 

במותק מהיבטים  מוגבלותהקצבת כות בסיסית, המהווה מתן פיצוי על  )1בין שי מוקדים: 

'עבודה בפועל' או כבדיקה מיוחדת של , הבחת לפי וית עבודהקצבה תל )2; הקשורים לעבודה

 ים לשילוב מוצלח בשוק העבודה. הרלווטימערך תפקודים 

הציר השי היו הקשר בין המערכת להכסה הקודמת : שעות על הכסה/תרומה מוקדמתיה  .ב

קצבאות שאין תלויות בהכסה  )1של האדם. גם כאן יתן להציב את המערכות על רצף בין: 

 קצבאות שגובהן תלוי בהכסה קודמת ו/או תרומה למערכת המס.  )2קודמת 

 

  

                                                 
 מורכבות גדולה יותר בין המערכות השוות.. בפועל, קיימות הערה: טיפולוגיה זו ועדה לעזור להבת המערכות 12
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  : הבחה בין שלושה סוגים של מערכות ע"ב מטרות הקצבה והישעות על הכסה/תרומה מוקדמת4איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

המסייעות להבחה  )4איור בין שלוש מערכות שוות ( ידלהפרעוזרת בחה על פי שי צירים אלו הה

במסגרת סקירה שבחו על בסיס הבחה זו, יתן להציב כל אחת מקצבאות הכות  13.בין המודלים

מהמערכות שבחו ויישומן במדיות השוות, ד מסוגי כל אחאודות זו. החלק הבא מציג תקציר 

  להלן שלושת סוגי המערכות:. 5איור לראות ב כפי שיתן

  .מערכות קצבה בסיסית (מרכיב פיצוי על עלויות הכרוכות בחיים עם מוגבלות)  .א

 .ת מהכסה קודמתות יכולת עבודה המותקומערכות קצבה תלוי  .ב

 .מערכות קצבה תלויות יכולת עבודה המשקללות הכסה קודמת (מרכיב ביטוחי)  .ג

 
  : מערכות קצבאות הכות של שש המדיות בחלוקה לפי סוגי מערכות5איור 

 
  
  
  
  

                                                 
כלי זה מסייע להבחין בין המודלים השוים, אך  .מקס ווברכפי שהגדיר מערכות אלו הין 'טיפוסים אידיאליים'  13

 יותר. חשוב לזכור כי המציאות מורכבת 
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  מערכות קצבה בסיסית (מרכיב פיצוי על עלויות הכרוכות בחיים עם מוגבלות)  .א

במתן קצבה בסיסית המותקת מיכולת העבודה של האדם ואין שעות מערכות אלו מתמקדות 

מטרת קצבה זו היה לגשר על פערים כלכליים הוצרים בעקבות  כלל על מרכיב ביטוחי קודם.

המוגבלות ולייצר סוג של השלמת הכסה לאשים המתמודדים עם מצבי חיים המעלים משמעותית 

הגעה לטיפולים או תיווך והחיה. ברוב המדיות הקצבה את הצורך בסיוע אושי, ציוד רפואי, 

מזכירה במאפיייה קצבה זו יתת ללא קשר ליכולת העבודה של האדם ובהתייחס למצבו הכלכלי. 

  קצבאות מסוג זה מצאו במדיות הבאות:. בישראל וקצבת היידות קצבת השר"מאת 

  

  פילד: קצבת מוגבלות לאומית ) 1

הקצבה איה אחידה, וקבעת . צבה ללא התייחסות ליכולת העבודהמערך המדגיש את מתן הק

, )Care allowanceבהתאם לשי מרכיבים: 'קצבה בסיסית' ותוספת עבור 'הוצאות תמיכה' (

תוספת , קיימת בוסףבהתאם לשלוש רמות תפקוד. הקבעות המשפיעה על שלוש רמות של תשלום 

  והוצאות עבור שיקום. כגון: סיעוד, פיקוח בביתהוצאות מיוחדות היתת לפי מספר סעיפים, 

 

  (PIP) קצבת 'תשלום עצמאות אישי': בריטיה ) 2

לסייע לאשים עם מוגבלות  הועדהקצבה מערכת המדגישה את מתן הקצבה ללא קשר לעבודה. 

הקצבה יתת  .עבור היבטים שאים קשורים לעבודהבגיל העבודה באמצעות מתן תוספת קצבה 

 Dailyיום (-מרכיב לחיי היום) 1עבור שי מרכיבים, כאשר לכל אחד מהם גובה קצבה שוה: 

Living(יידות () 2-; ו מרכיבMobility(. ת על פי צורך בסיוע כבח לכלי לצורך פעולות הזכאות

  ). יידות שגרמו בשל מוגבלות או בעיה רפואית ארוכת טווח (פיזית או פשיתקשיי יומיומיות או 

 

  מערכת קצבת מוגבלות פרוביציאליתקדה:  ) 3

של האדם, לספק מעה לעלויות הבסיסיות המיועדות הפרוביציות בקדה מפעילות מערכות שוות 

מערכת זו משלימה את מערכת הפסיה ). income support programלעבודה (תוך קשר מוגבל 

על מת לקבל את הקצבה, אדם חייב להיות הפדראלית ושעת על מבחן אמצעים (מצב כלכלי). 

 . ה, כפי שיפורט בהמשך), המקבל תמיכPWDרשום כ'אדם עם מוגבלות' (

  

  )Disability Basic Guaranteed Pension(ומובטחת  : קצבת כות קבועהןאטאיוו ) 4

קיימת מערכת שוה לקצבת כות ולקצבה להבטחה הכסה מיימלית, אך הן התהליך והן  טאיוואןב

כושר עבודה -ערכה דומים. קצבת כות יתת לאשים להם יש מוגבלות חמורה מאוד ואיהמבחי ה

על פי . )Disability Basic GuaranteedPensionמובטחת (מוחלט במסגרת קצבאות הכסה בסיסית 

, )Permanent Disability Pensionקבועה (קצבת כות שאים זכאים לאלו עבור קצבה יתת ה, רוב

  . תוהקודמ יהםותמהכסמושפעת ה
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, במסגרתה 2012שת מהערכת המוגבלות דומה בשתי המערכות ושעת על רפורמה 

. המבחן (WHO)מודל התפקודי שהובל על ידי ארגון הבריאות העולמי האת  טאיוואןאימצה 

מתקיים באחד מבתי החולים המוסמכים. בשלב הראשון, הרופאים מזהים את המגבלה ולאחר מכן 

השעים על המלצות ארגון הבריאות העולמי. בשלב השי,  בוחים את תפקודי הגוף והמבה

  , המתמקד בתפקודו של האדם.WHODAS 2.0-מופעלת גרסה מורחבת של שאלון ה

  

  )hjelpestønad) וקצבת טיפול (grunnstønadקצבה בסיסית (ורבגיה:  ) 5

קצבאות סיוע עבודה, אשים עם מוגבלות יכולים לקבל היכולת הכות הבוחת את לצד קצבת 

מיכולת העבודה. קצבאות אלו מהוות תוספת כספית שועדה לסייע בכיסוי במותק  וספות

ארוכות טווח, כתוצאה מהמחלה או המוגבלות. קצבאות אלו מחולקות ווספות ישירות הוצאות 

הקצבה הבסיסית יתת עבור  .(EC, 2017)לקצבה בסיסית וקצבת טיפול רגילה או מורחבת 

אשים ת ע"י קצבת טיפול עבור סיוע היתבוסף יתן לקבל  .הוצאות ייחודיות הקשורות למחלה

 .בדומה לדמי הליווי עבור כי צה"ל קרובים לאדם (בי זוג, ילדים)

 

 הכנסה קודמתללא תלות ת יכולת עבודה ומערכות קצבה תלוי  .ב

מערכות תלויות יכולת עבודה (או עבודה בפועל), מתמקדות באיטראקציה בין האדם לשוק 

באמצעות , בין אם קידום תעסוקהקשר חזק בין מערך הקצבאות להעבודה. מערכות אלו יצרו 

אלו . קצבאות יכולות/כישורים הדרשים לעבודה בחיתבודה בפועל או התייחסות ליכולת הע

  ת העבודה וללא תלות בהכסה הקודמת של האדם.בהתאם ליכולויתות 

  

  : מערכת קצבאות קצרות טווחפילד ) 1

 מהשכר הקודם של האדם ותמושפעה הכסה קודמתתלוית קצבאות אלו מוגדרות קצבאות 

ת הקצבה יתת עבור אשים העוברים שיקום לתקופויכולות להיתן במקביל לקצבה כות כללית. 

ת פתוס 33%אשים המצאים בשיקום פעיל יכולים לקבל  .)ימים 30-שיקום ארוכה (מעל ל

הכשרה ו כגון, ייעוץ ותוכיות עבודה וספיםיתת במקביל לשירותים , ה'קצבת השיקוםבמסגרת '

 . מקצועית

  

  )ESA Income Related(תלויות הכסה קצבאות תמיכה ותעסוקה : בריטיה ) 2

בבריטיה שעת על  (Employment and Support Allowance – ESA)קצבת תמיכה ותעסוקה 

קבעת יכולת העבודה הערכת . תפקוד (כושר העבודה) העכשווי של האדםההערכת ו מבחן אמצעים

מתמקד המבחן  .)(Work Capability Assessment - WCA' 'מבחן יכולות עבודהבאמצעות 

 ,האישי הסיועעל (מתן הקצבה) והן  תתמיכה פיסיהעל הן משפיע ובתפקודים הרלווטיים לעבודה 

 מופההתהליך האדם בסוף יכולתו להשתלב בשוק העבודה. יכולת למצות את המאפשר לכל אדם 

יכולת עבודה מוגבלת  ב'), )(Fit for Work– FFWיכולת עבודה  א'): לאחת משלוש קבוצות
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14(WRAG) יכולת עבודה מוגבלת בפעילות הקשורה לעבודה  ג')-ו(SG.15 דומה  הקבוצה השלישית

מעביד -בתעסוקה מוגת ללא יחסי עובדהמצאים עם יכולת עבודה מופחתת לאשים במאפיייה 

 ) .2007 שעה),חוק זכויות לאשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת ל(בדומה  בישראל

  בקצבה. ה את האדםשתי הקבוצות האחרוות מזכהשתייכות לאחת מ

הקבוצה  :קבוצות 16) מחולקת לשתיESAקצבת תמיכה ותעסוקה (, לצד מבחן זה

במותק  קצבהמאפשרת לקבל  ,)(Income-related ESA , קצבה 'מבוססת הכסה'הראשוה

היתת על בסיס תרומה תעסוקה התמיכה והקצבת מהתרומה המוקדמת של האדם. לעומת זאת, 

, כפי ביטוח הלאומיל מושפעת מתרומתו המוקדמת של האדם )Contributory ESAמוקדמת (

  .בסעיף הבא (יכולת עבודה המשקללות תרומה מוקדמת)שיפורט 

  

  ) AAP -Arbeidsavklaringspengerקצבת 'הערכת יכולת עבודה' (: ורבגיה ) 3

קצבה היתת בהמשך לקצבת מחלה, אך מחייבת מבחן הערכה לפי המעבר. הקצבה שעת על 

עידוד תעסוקה ובוחת את היכולות והתאים החברתיים המשפיעים על יכולת ההשתתפות למערך 

הקצבה יתת לתקופה מהאשים בגילאי העבודה מקבלים קצבה זו.  1.64%-בעולם העבודה. כ

  מוגבלת של עד שלוש שים.

  )job + Disability Pension-Flexi(תפקוד ומשאבים לעבודה מערכת משולבת : דמרק ) 4

 תכיותמערכת משולבת, היוצרת רצף בין המערכות, תוך דגש משמעותי מאוד על בדמרק מופעלת 

על ידי שיקום מקצועי, תפר יכול להשאיו שמצבם הקצבה מועקת רק לאשים  השיקום/שילוב.

הערכת  .)פרט לאלו המצאים פחות מחמש שים לפי גיל הפרישה( אקטיבציה כיתטיפול או ת

בו בדק המצב הרפואי וצרכים וספים של המוגבלות מתחילה רק לאחר ראיון ראשוי של כשעה, 

 תחומית-רבועדה ע"י  מתקבלת החלטה לגבי הפייה לאבחון מעמיק ןהראיוהאדם. בסוף 

  מרפא בעיסוק, פסיכולוג ופסיכיאטר. מגוון הכולל, לעתים, בהשתתפות צוות 

כולל מספר , ה)Funktionsevnemetodenתפקודית' ( ה'כלי הערכהועדה משתמשת ב

יום, תמיכת המשפחה, פאי, עבודה חיוך והשכלה, -: תפקוד בחיי היוםםובייה קריטריוים

) של התובע, Workabilityמת להעריך את המסוגלות התעסוקתית (תקשורת, דיור ותחבורה. על 

קודמת ורשתות  ההשכלה, עבודמצבים פשיים ופיזיים, קיים טופס לבדיקת המשאבים, הבוחן 

עבודה, המספר שעות הכוללת מדדים כגון  לתוכית משאבים, תוך חיבור )SSA ,2016חברתיות (

  התאמות דרשות. ו לעבודהתזמון החזרה 

 

                                                 
14 Work-Related Activity Group (WRAG) 
15  Support Group (SG) 

ל תרומה מוקדמת בלבד (בדומה לקצבת . קצבה זו, המבוססת ע(New Style ESA)חדשה,  קיימת קבוצה וספת 16
 מבוססת 'תרומה מוקדמת'), מאפשרת לאדם עם מוגבלות לקבל קצבה ביחד עם תשלום עבור 'קודות זיכוי

 .(Universal Credit)אויברסלית' 
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 מערכות קצבה תלויות יכולת עבודה המשקללות הכנסה קודמת  .ג

. עם זאת, מדגישות את הקשר החזק לעבודהאלו מערכות בדומה לסוג המערכות הקודמות, גם 

מערכות קצבאות תלויות עבודה המשקללות תרומה קודמת לביטוח הלאומי ו/או הכסה קודמת, 

המבחן  ה למערכת הביטחון הסוציאלי.מחברות את הקצבה עם התרומה הקודמת של מקבל הקצב

מתמקד ביכולת העבודה, אך יכולת העבודה מושפעת מהתרומה הקודמת של האדם ובמרבית 

  המקרים קובעת גם את ההכסה שהאדם מקבל. 

  

  )Työeläke - Eearning related Pension Benefits(קצבאות תלויות השתכרות : פילד ) 1

על יכולת העבודה ועבודה  תקצבאות הכות בפילד (לצד קצבת כות) מבוססהמערכת השייה של 

לעובדים בפילד, היתת עבור סעיפים שוים,  ןהביטחוקודמת של האדם. זוהי למעשה רשת 

אשים  ).Eläketurvakeskus, 2018bובכלל זה פסיה לגילאים מבוגרים ועבור אשים עם מוגבלות (

וגבלות יכולים לקבל קצבת שיקום מלאה או חלקית, היתת עבור אלו שאים יכולים לעבוד עם מ

גובה הקצבה זהה לקצבה 'תלוית ההשתכרות', כאשר יתן לקבל תוספת על מהזמן.  40%-מלמעלה 

  ).Rehabilitation allowance( שיקום פעיל

  
  

  )ESA ontributoryC (מוקדמתתרומה  מבוססות בריטיה: קצבאות תמיכה ותעסוקה ) 2

מקבלי קצבאות כאמור, קצבאות התמיכה והתעסוקה בבריטיה ותות מעה לשתי קבוצות. 

על בסיס תרומה מוקדמת המשתייכים לקבוצה זו מקבלים את הקצבה  (ESA)תמיכה ותעסוקה 

)Contributory ESA( כות/תיים שקדמו לפציעה/מחלהתפקודו של האדם בשוק . במהלך הש

יכולת מבחן הערכת המוגבלות זהה למבחן אירוע. המול תרומתו של האדם טרם בחן אל העבודה 

  ., המופעל עבור כלל מקבלי קצבאות תמיכה ותעסוקה(WCA)עבודה 

  

  : מערכת הפסיה הקדיתקדה ) 3

כית מיוחדת של מערכת במסגרת תאשים עם מוגבלות חמורה וממושכת זכאים לקצבאות כות 

 1998) הופעלה בשת Canada Pension Plan Disability( זו כית מיוחדתתהפסיה הקדית. 

האירוע (מחלה, לאחר מהחודש הרביעי  ןיתהקודמת של האדם. התשלום ושעת על תרומתו 

 השתלבותמת לאירוע הביטוחי וקיום מגבלה המועת דת על התרומה הקו, תוך הישעומגבלה)

המבחן כולל התמקדות . (Canada, 2019b)רת הכסה משמעותית באופן סדיר בכל עבודה שמייצ

 ת, הבוח(Functional Assessment)ביכולת העבודה לפי ואחרי המגבלה, על ידי הערכה תפקודית 

 (Service Canada, 2019b) "האופן בו המצב(ים) הרפואי(ים) משפיעים על היכולת שלך לעבוד"את 

כגון, יכולות פיזיות, התהגות ויכולות רגשיות, תקשורת וחשיבה, פעולות מים במגוון תחו

  יומיומיות ואחרות.
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 מרכיבהמצב הרפואי ו/או המגבלה. עם זאת, תהליך הערכת המוגבלות מתחיל עם תיאור 

), ו"האופן בו המצב(ים) הרפואי(ים) משפיעים Functional Assessmentמרכזי הוא הערכת תפקוד (

] הטופס כולל מגוון שאלות בתחומים רבים 1.[(Service Canada, 2019a: 6)ולת שלך לעבוד" על היכ

כגון, יכולות פיזיות, התהגות ויכולות רגשיות, תקשורת וחשיבה, פעולות יומיומיות ואחרות. 

חברתיים, כגון -כלכלייםשאלות וספות קשורות להשכלה, יסיון קודם בתעסוקה ועוד. גורמים 

ם שיעורי אבטלה, זמיו מקיף במסגרת ת כלוליםות לעבודה, אידית. הטופס היסיה הקית הפכ

  ומפורט (בדומה למודל הבריטי).

  

  )Disability Pensionermanent P(: קצבת כות קבועה ומובטחת טאיוואן ) 4

קצבה להבטחה הכסה קיימת מערכת שוה לקצבת כות ול טאיוואןכפי שתואר לעיל, ב

 Permanentקבועה (הכות הקצבת ערכה דומים. המיימלית, אך הן התהליך והן מבחי ה

Disability Pension( סה הקודמת של האדם, המושפעתת  מההכיתלאחר תהליך האבחוןו 

כאמור, הערכת המוגבלות דומה  .)ה מוגבלת, יקבלו תשלום מיימליהייתאשים שהתרומה שלהם (

ושעת על חיבור בין הערכה רפואית כפולה (זיהוי הלקות הרפואית והסתמכות על תפקודי גוף 

  של ארגון הבריאות העולמי. WHODAS 2.0-ומבה) לבין הערכה תפקודית, השעת על שאלון ה

  

  )Uføretrygdקצבת כות (: ורבגיה ) 5

ברסליות ואין יתות על בסיס מבחן אמצעים. בדיקת הזכאות הין אויבורבגיה קצבאות הכות 

מתייחסת לבחית יכולת עבודה במטרה להפריד ביה לבין קצבאות לגיל הזקה. המערכת משלבת 

בין שתי קצבאות: קצבת כות היתת עבור אשים להם יכולת השתכרות מופחתת, אשר היו חברים 

יתת גם עבור אשים שלא עבדו, וקצבה  הכות/מחלהבביטוח הלאומי שלוש שים לפחות לפי 

(קיימת הבחה בין ההכסות בעבר לבין הערכת ההכסות  תוך התייחסות לזמן בו ארעה הפגיעה

במידה ולאדם אין הכסה קודמת (או שהכסתו מוכה), הוא יקבל קצבה  .העתידיות של האדם)

  .)OECD, 2013aעבודה (וקבלת קצבה בין יצרה חיבור מיטבי . הרפורמה שהתקיימה בסיסית
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 במדינות השונות  הקצבאותהקשר בין מערכות  .3
ות ה יםכאמור, בעשרים השוי בכל מדיות חל שיהאחרו-OECD שים בושא איות ביחס למדי

מהתמקדות במתן קצבה כפיצוי על חוסר יכולת,  טהוס העיקרי במדייות זו. הדגש עם מוגבלות

הסוציאלי אלא גם  ןלהסתכלות רחבה יותר על הקצבה ככלי שמטרתו לא רק שמירה על הביטחו

שלעתים מטרות, השתי על מת להפריד בין . (Geiger, 2017; OECD, 2003)עידוד תעסוקה 

המתקיימות השוות  אחת את השייה, המדיות חידדו את ההבחות בין המערכותסותרות 

  . במקביל

ת שוות קיימבעלות מאפייים שוים, קצבאות שבכל מדיה מופעלות מגוון עם זאת, כיוון 

במדיה קשורות אחת לשייה. קצבאות  והשירותים הקצבאותמערכות גם באופן בו משמעותית 

קשר והמשכיות בין המערכות.  המקיימת רחבה יותרבטחון סוציאלי הכות הין חלק ממערכת 

תהליכי המדידה  תאים לקבלתה,הגובה הקצבה, אופן הגדרת המוגבלות, קשר זה בא לידי ביטוי ב

  17:)6איור (ועוד. שוות זו באה לידי ביטוי בחיבור השוה בין סוגי הקצבאות  והמעקב

  

היא לפצות את  בסיסקצבאות  מטרתן של: בסיס וקצבת עבודה תהפרדה ברורה בין קצב  .א

יתות ללא קשר ליכולת התעסוקה של  אלו הוצאות הקשורות למוגבלות. קצבאות האדם על 

האדם. לעיתים קצבאות אלו מהוות סוג אחד של קצבה היתן לאדם בוסף לקצבאות אחרות 

 .)7איור (לדוגמה, פילד ובריטיה ב שכן מתייחסות לשיקום ויכולת עבודה

קצבת פסיה ( לקצבה בסיסית תרומה מוקדמת והשלמה ל בסיסע השלמה בין שתי מערכות  .ב

 למערכת הפסיה התרומה הקודמת של האדם קשר בין ה מדגיש את הזמודל ): וקצבת כות

אלו שתרומתם כות המסייעת להבטיח את ההכסה עבור לבין קצבת  (מרכיב של פיצוי)

 .)8איור ב טאיוואן(לדוגמה, קדה ו למערכת הביטוח הלאומי הייתה מוגבלת

עבודה לבין מתן קצבה יכולת קשורה להקצבה זמית  מערכת מעבר הדרגתית המשלבת בין  .ג

 מודל זה משקף תפיסה הוליסטית יותר של האדם ומאפשר מעבר מקצבת מחלה: קבועה

, דבר המתבטא בקשר החזק חזקה יותרבמודל זה אקטיבציה . הקבועה לקצבת כות זמית

בהתאם למצב החדש (לדוגמה,  של האדם משלב מוקדם, תוך סיוע בפיתוח יכולת העבודה

 ). 9איור ורבגיה ודמרק ב

  

                                                 
 טיפיקציה זו ועדה לסייע בהבחה בין סוגי הקשרים. יתן להשתמש בהבחות שוות. 17
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  מדיותההכות בתוך  מערכות קצבאותבין סוגי קשרים : שלושה 6איור 
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  : מערכות המשלבות הפרדה בין קצבה בסיסית וקצבת עבודה7איור 

  

  : מערכות היוצרות השלמה בין תרומה מוקדמת וקצבת כות8איור 

  

  מערכות היוצרות מעבר הדרגתי בין קצבה זמית לבין קצבה קבועה תלויית עבודה : 9איור 
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   סקירת קצבאות מקיפה לפי המדיות: לק ב'ח -ממצאים  

על מת להבין לעומק את כל אחת מהמדיות, ובכלל זה סוגי הקצבאות והמערכת הכוללת, בחלק 

התייחסות לתמות המצב, הבא סקור באופן מלא מערכות הקצבאות והקשר בין המערכות, תוך 

כיבי הקצבה, תהליכי הערכת המוגבלות, אקטיבציה ועוד בכל אחת לחקיקה המפורטת ולמר

  .דמרקו ורבגיה, טאיוואן, קדה, בריטיה, פילדמהמדיות שסקרו: 

  הכות קצבאותמערכות בהן קיימת הפרדה ברורה בין  מדיות  .א

 פינלנד .1
בהקשר של בפילד קיימות מספר מערכות המסייעות למיעת אפליה של אשים עם מוגבלות, גם 

סיוע בשילוב בעולם העבודה, לצד מרכיבים המסייעים ליצירת רשת בטחון שתאפשר רווחה כלכלית 

גם עבור אלו המתקשים להשתלב בו. המערכת המקומית מדגישה שי ממדים של קצבאות 

(Eläketurvakeskus, 2018a):  

: קצבה שמטרתה (Disabiilty Allowance, Laki vammaisetuuksista)קצבת כות   .א

 לסייע לאשים לשמר את הכסתם לרמה סבירה.

: (Earning-Related Pension Benefits, Työeläke)קצבאות תלויות השתכרות   .ב

מערכות הביטוח  , הממומות על ידיקצבאות שמטרתן להוביל להבטחת הכסה מיימלית

עלה באופן אלו מספר הזכאים לקצבאות  . קצבה זו מחוברת גם לקצבת שיקום.הלאומי

 ).10איור מתחילת שות האלפיים (ועקבי הדרגתי 

a.  קצבת שיקום(rehabilitation allownce) ,יתן לקבל : כחלק מקצבה זו קצבת

שיקום מלאה (אדם שאיו יכול לעבוד כלל במהלך השיקום) או קצבת שיקום 

 .מהזמן 40%-חלקית, היתת עבור אלו שאים יכולים לעבוד יותר מ

 

  (Eläketurvakeskus, 2018a) : מקבלי קצבאות בפילד בחלוקה של שתי המערכות 10איור 
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(תאים שוים לכל  וגובה הקצבהשתי המערכות משלימות אחת את השייה, מבחית התאים 

). לעומת 11איור . גובה הקצבה הכוללת של האדם כוללת את החיבור בין שתי המערכות (מערכת)

  , כפי שאפשר לראות בפירוט הבא לפי הקצבאות. לפי קצבאותזכאויות יש שוות בזאת, 

  : מבה הקצבאות בפילד11איור 

  
 

  ) vammaisetuuksistaNational Pension, Lakiקצבת כות לאומית (  .א

 16יום בעבודה, ובלימודים עבור אשים בגילאים -"לספק תמיכה בחיי היוםקצבה זו מיועדת 

לקות תפקודית' ‘. הקצבה מבוססת על (NAV, 2019b)ומעלה, שיש להם מגבלה או מחלה כרוית."

(functional impairment) , תית ה מתייחסת למגבלה המפריעה לאדם לעבוד. הזכאותאך אי

  במידה והיכולת התפקודית פגעה לתקופה של לפחות שה כתוצאה ממוגבלות או מחלה. 

יום, כמו מטלות -הזכאות לקצבה קבעת לפי הגדרת קושי לתפקוד והתהלות בחיי היום

בבית, בעבודה או בלימודים. הזכאות לקצבה מושפעת מחומרת הלקות או המחלה ובהתאם לסיוע 

קבע לפי רמת הסיוע שאדם צריך, הקצבה יום. גובה -שהאדם צריך על מת לתפקד בחיי היום

פעילויות אישיות כגון הגייה אישית, סיוע בהתלבשות או תקשורת וכן ובעיקר בהתאם לסיוע ב

יום. עם -בהתאם לסיוע או דרכי תיווך שוות שיסייעו לאדם בעריכת פעילויות הקשורות לחיי היום

יום, הוא איו זכאי לקצבה זו. -זאת, במידה ואדם צריך סיוע רק במטלות הבית או בסידורי היום

  ל מהכסה או כסים.הקצבה איה מושפעת כל

  

  שלוש רמות תפקוד, שלוש רמות תשלום

הקצבה איה אחידה, וקבעת בהתאם לשי מרכיבים: 'קצבה בסיסית' ותוספת עבור 'הוצאות 

. גובה הקצבה קבע לפי שלוש רמות של תשלום, בהתאם לרמות (Care allowance)תמיכה' 

  :(KELA, 2017a)התפקוד 

: יכולת התפקוד פגעה כתוצאה ממחלה או קושי משמעותי והוצאות ממושכות – 1רמה   .א

 (impairment) פה של שה. המחלה או המגבלה גורמת ל'לקות' כות ממושכת לתקו

עבור רמה זו יתן לראות מספר דוגמאות, כגון, מחלה או מגבלה שמשפיעים  18משמעותית.

                                                 
  ור.המושג 'לקות' מופיע במק 18
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בריכוז, מחלקת סכרת המחייבת טיפול באיסולין, מגבלה או מחלה המחייבים זמן עבודה 

 סיוע באמצעים מסייעים.רב יותר עבור כל פעילות או פעילות המחייבת 

: המגבלה או הכות גורמים ללקות קושי משמעותי ביותר; פיקוח שבועי – 2רמה   .ב

משמעותית או מחייבים בפיקוח והחייה קבועים על מת לבצע פעילויות אישיות על בסיס 

יומי. הדוגמאות הבולטות המזכות בקצבה זו הים סיוע שבועי בלבוש, הגייה אישית, 

  19החייה או תזכורות המשפיעים על הפעילות היומית (לדוגמה, מתן תרופות קבועות).

: הרמה השלישית מיועדת עבור אשים עם צורך בסיוע חיצוי על בסיס יומי – 3רמה   .ג

מוגבלות חמורה, הצריכים סיוע רב בפעילות היומית, החיה ופיקוח בפעילויות האישיות, 

ית, יידות או איטראקציות חברתיות. כמו כן, רמה זו קבעת כגון סיוע בלבוש, הגייה איש

עבור מספר קבוצות וספות: אשים המוגדרים עיוורים בחוק, אלו שאים יכולים לזוז, 

או אלו שאים יכולים להשתמש בגפיים התחתוים. קצבה זו יתת עבור  20חרשים מלידה,

או זקוקים להחייה בפעילות אלו הצריכים סיוע לאורך שעות היום כתוצאה מהמצב 

  המחייבת סיוע רב.

  

: בוסף לקצבה זו, יש תוספת של הוצאות מיוחדות (care allowance)הוצאות תמיכה 

המבוססת גם היא על שלוש רמות. התוספת יתת לפי מספר סעיפים, כגון סיעוד, פיקוח בבית, 

), הוצאות עבור שיקום, החזר טיפול במוסד או בביה"ח, עלויות רופא (כולל טיפולי שיויים

  הוצאות סיעה לטיפולים והוצאות רפואיות.

  

  
  הערכת התפקוד

. יכולת עבודהלבין  מחלה/לקותמדגיש את ההבחה בין  (KELA)המוסד לביטוח לאומי בפילד 

המסוגלות -המוסד מגדיר כי גם כאשר האדם מאובחן עם מחלה, הדבר איו בהכרח משפיע על אי

על ידי מומחה מוערכת . בתחילת התהליך, יכולת העבודה של האדם (incapable of work) לעבוד

רפואי ומהל התיקים בביטוח הלאומי, על בסיס תעודות רפואיות ומידע המסופק על ידי התובע. 

המחלה/מגבלה מצמצמים אותם מגיש מבקש הקצבה אמורים להסביר את האופן בו  םהמסמכי

גיל, מקצוע, השכלה כוללים התיחסות לאת יכולת העבודה בתפקיד הוכחי. מגוון השיקולים 

לצד הפוטציאל למציאת תעסוקה המתאים לכישורים המקצועיים ולאפשרויות  ,ומקום המגורים

  .(KELA, 2017c)השיקום 

  

                                                 
 כאמור, החייה בפעילויות ובסידורים יומיים איה מזכה ברמה זו. 19
 חרשות מלידה או אשים שאיבדו את שמיעתם לפי שהחלו לדבר.  20
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  תהליך קבלת הקצבה

תהליך קבלת הקצבה היו משולב לכל המערכות בפילד, המתמקדות במחלה או בבריאות רפואיות 

המפריעות ליכולת התפקוד בעבודה ו/או בחיי היום יום. אדם יכול לתבוע 'פיצוי' עבור 

המחלה/מגבלה/פגיעה לאחת המערכות, ביטוח בריאות, קצבאות קשורות לעבודה, קצבת כות 

  .(Etuuksien ja korvauksien hakeminen, 2019)ביטוח סיעודי ודה, ביטוח רכב בסיסית, פגעי עבו

ילוי טופס הערכה עצמית. עבור מקבלי קצבת כות בסיסית, התהליך מתחיל באמצעות מ

אקטיבי בבקשה, באמצעות הערכה עצמית של יכולתו, תוך -ממלא הבקשה דרש להיות פרו

) והגשת אישורים של מסמכים תומכים, כגון 12איור התמקדות בתפקוד לפי מספר סוגיות מחות (

  הצהרה רפואית, אבחוים ומסמכים המראים את ההוצאות הלוות כתוצאה מהקושי התפקודי. 

  

  תהליך הגשת הבקשה לקצבה -: פילד 12איור 

 
מבצע הערכה של התפקוד על בסיס  (medical expert)לאחר קבלת הטפסים, מומחה רפואי 

התעודות והאישורים. המסמכים מפרטים כיצד המחלה/לקות משפיעים על יכולת העבודה שלך 

בעבודה הוכחית. על כן, ההחלטה שעת על מגוון שיקולים, כגון גיל, מקצוע, השכלה, מקום 

   .(KELA, 2017b)מגורים ופוטציאל למציאת עבודה בהתאם לכישורים 

  

  תוים: גובה קצבאות ומספר מקבלי הקצבאות

ה' ול'הוצאות תמיכה', בחלוקה של שלוש גובה קצבת הכות המגיע לפרט המחולקת בהתאם ל'קצב

רמות כפי שפורט לעיל. כאמור, קצבה זו היה קצבה בסיסית וההכסה או הכסים של הפרט אים 

משפיעים על הזכאות וגובה הקצבה. כמו כן, וביגוד לקצבאות השעות על ההכסה הקודמת, אין 

  מיסוי על קצבאות אלו.
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  )2017-(תשלום באירו, כון ל : גובה קצבאות כות כללית בפילד1טבלה 

  הוצאות תמיכה סה"כ (יורו)
(Care Allowacne) 

 קצבה
 

 : בסיסית1רמה  92.14 61.71 153.85
 : מורחבת2רמה  215 153.63 368.63
 : מקסימלית3רמה  416.91 324.84 741.76

מהאשים  8.68%-כ מקבלי קצבת כות כללית 274,945-כ, היו בפילד 2016כון לשת 

, הכוללים גם את מקבלי הקצבה הבסיסית בלבד וגם את מרכיב התמיכה )20-64בגילאי העבודה (

) ובפירוט סעיפי המוגבלות בקרב מקבלי קצבת 13איור בקצבאות. להלן החלוקה בסוג הקצבה (

   21), המהווים את מרבית מקבלי קצבת הכות הכללית.14איור הכות הבסיסית (

  

  )2008-2016: מקבלי קצבאות כות בסיסית בפילד (13איור 

  
  1990-2016קצבאות כות בסיסית לפי סעיפי ליקוי, פילד : מקבלי הוצאות תמיכה מקרב מקבלי 14איור 

  

                                                 
 ) 24.3.2017Statistics and Data Warehousing Section(פילד  KELA-מקור התוים: יחידת הסטטיסטיקה והמידע ב 21
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 )Työeläke, elated Pension BenefitR-Eearning(קצבה תלויית השתכרות קודמת   .ב

המרכיב השי של קצבאות הכות בפילד מבוסס על קצבה הקשורה ליכולת העבודה ולעבודה 

קודמת של האדם. זוהי למעשה רשת הבטחון לעובדים בפילד, היתת עבור סעיפים שוים, ובכלל 

. ביגוד לקצבה (Eläketurvakeskus, 2018c)זה פסיה לגילאים מבוגרים ועבור אשים עם מוגבלות 

 22, קצבה זו יתת על ידי "המרכז הפיי לפסיות".(KELA)היתת על ידי המוסד לביטוח לאומי 

  , כך שוצר רצף בין מחלה לכות. (Sickness)קצבה זו יתת בהמשך לקצבת מחלה 

בגילאי עקב מחלה/מגבלה כולת העבודה שלהם הקצבה מכסה אשים שאיבדו את כושר י

והרשויות מעריכות שתוכיות שיקום במידה או זמי,  קבוע. הקצבה מועקת באופן )18-62העבודה (

 60%ברמה של אובדן כושר עבודה יסייעו לאדם לחזור לעבודה. הזכאות קבעת בהתאם להערכת 

(הקטת יתת באופן מלא עבור הזכאים (פירוט הערכת כושר העבודה יפורט בהמשך). הקצבה 

(הקטת יכולת או באופן חלקי מכלל הזכאים  85%-לפחות), המהווים כ 60%-יכולת העבודה ב

 גבוה בהרבהעובדים לעומת שיעור מכלל מקבלי הקצבה המלאה עובדים  12%). 40%-העבודה ב

  מקבלי קצבה חלקית. מקרב  )80%(

 

  דם לשוב לעבודההערכת כושר העבודה: היכולת של הא

ביגוד לקצבה הבסיסית, קצבה זו בוחת את הפגיעה ביכולת העבודה של האדם, תוך התייחסות 

הן לרמת התפקוד ('יכולת עבודה') והן לביית תוכית השיקום, המיועדת לסייע לקידום חזרה 

קר לצד גורמים לעבודה.  על כן, הערכת יכולת העבודה בחת על ידי מגוון היבטים רפואיים, אך בעי

  כגון גיל, השכלה, מקום מגורים והיסטוריה תעסוקתית.

  

  הגורם המעריך

, יכול לקבוע שיכולת העבודה של האדם שתפקידו איו מפורט רופא מומחה, או איש מקצוע אחר

היא מוכה מאשר הייתה בעבר. אשי המקצוע יחליטו על בסיס מסמכים, כגון טופס ההצהרה, 

תיאור המחלה (טופס תיאור עצמי) והערכה עצמית של האדם אודות יכולותיו להתמודד  בעבודה 

(Eläketurvakeskus, 2018c) ת יכולותות לבדיקה רפואית לבחיעם זאת, המומחה יכול להפ .

  .(ISF, 2013)תחומיות וספות -אך גם להערכות רב 23,24,(PCA)התפקוד ויכולת עבודה של האדם 

, בוחן מספר מאפייים המשלבים תפקוד ומשאבים. 2004המבחן, שככל הראה הושק בשת 

יטראקציות עם החברה, הסעיפים המרכזיים במבחן כוללים תפקוד חושי, יידות, טיפול עצמי, א

  .ר׳ בספחלפירוט  .(KELA, 2005)עיבוד ידע וחיי העבודה 

                                                 
22 The Finnish Centre for Pensions (Eläketurvakeskus) 
23 Persoanl Capablity Assessment 

  .(KELA, 2005)יתן למצוא עותק של המבחן בהפיה המצורפת  24
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  גובה הקצבה

האדם (קרי, גובה הקצבה מושפע ממספר קריטריוים, ובכלל זה גיל, שיעור ההכסה הקודמת של 

קצבה זו קשורה כאמור לעבודה  26ו'אובדן יכולת עבודה' (קצבה מלאה/חלקית). 25)אישי דיסריגרד

וההכסה המתקבלת דרך מערכת זו היה ממוסה. הקצבה מתחלקת בין מקבלי קצבה מלאה 

  :(Finlex, 2019)ומקבלי קצבה חלקית 

a. שים בגיל אהקצבה מלה בין גילאי הזכאים. אסה  1.5%יקבלו  18-52: קיימת הבחמההכ

 53-62חדושים. שיעור הקצבה גדל עבור אשים בגילאי  12-השתית שלהם בחלוקה ל

המצאים תחת קצבה זו  24-55מההכסה הקודמת. כמו כן, אשים בגילאי  1.9%המקבלים 

ת. הקצבה מושעת או מופסקת כאשר ההכסה שים רצופות יקבלו תוספ 5לתקופה העולה על 

מהשכר של המבוטח לפי פרוץ  60%של המבוטח מעבודה מגיע לרמה של לפחות 

 .(ELO, 2019)אירו. גובה הקצבה שען על ההכסה הגבוהה  743.84המחלה/לקות או 

b. יש אפשרות לקבל קצבה  40-59%: עבור אלו שיש להם אובדן יכולת עבודה בין קצבה חלקית

הקודמת  מההכסה 60%-מגובה הקצבה המלאה (הקצבה מבוטלת אם השכר מגיע ל 50%של 

 אירו). 743.84לפציעה/מחלה/מגבלה או לסף של 

  : קצבאות משלימות

  קיימות מספר קצבאות משלימות, כגון:שפורטו לעיל, בוסף לקצבאות 

 )Gurantee Pension( פסיה מובטחתקצבאות   .א

עבור אלו שאים מקבלים קצבה מספקת ועבור אזרחים מבוגרים יותר, קצבה זו יתת 

  .(Eläketurvakeskus, 2018c)קצבה תלוית עבודה מוכה מאוד המקבלים 

 (Cash Rehabilitation Allowance)קצבת שיקום   .ב

כית קצבת שיקום עבור אשים להם יש סיכוי דה', מופעלת בפילד ת'תלוית עבולצד הקצבה 

לעבודה. הקצבה קשורה לקצבה תלוית עבודה ולכן וגובה הקצבה זהה לקצבה עבורה האדם 

ימים. כאשר אדם  30זכאי. הקצבה יתת עבור אשים העוברים  שיקום לתקופה העולה על 

ת מקצבת השיקום המגיעה לו. במידה ויכולת תופס 33%מצא בתהליך שיקום פעיל, הוא מקבל 

העבודה לא שוקמה לאחר התהליך, קצבת השיקום תהפוך לקצבה בסיסית. השירותים במסגרת 

קצבה זו יכולים לכלול תקופות יסיון בעבודה, ייעוץ ותוכיות עבודה, הכשרה מקצועית, כאשר 

השים האחרוות  אירו במהלך חמש 35,00-השירותים מותים בהכסה מדווחת של כ

(Eläketurvakeskus, 2018c)  

                                                 
 מההכסה הקודמת שלו. 40%-הקצבה יורדת במידה והאדם מרוויח יותר מ 25
רלווטי רק  , הדיסריגרדביגוד לישראל. בישראל עד לקבלת 'חוק לרון'שהיה קיים הדיסריגרד לעבודה דומה למצב  26

השתכרות הקודמת. כל הכסה מעבר לרמה מכלל ה 40%לקצבה זו ולא לקצבת הכות הכללית. הדיסריגרד עומד על 
 זו מבטלת את הקצבה.



 29עמוד       

על מת להבין את היקף הקצבאות ומשמעותן בתוך ההקשר המקומי הרחב, יתן לראות 

היו  2017שת קצבאות תלויי עבודה ע"ב מוגבלות. לפי תוים רשמיים בדמרק, באת מספר מקבלי 

הכסה קודמת (להבדיל מקצבאות הכסה קודמת ע"ב הכות על בסיס קצבת מקבלי  144,583

הממשיך  2017מקבלי קצבאות ביחס לשת  -8,000תון זה משקף ירידה של כ 27.)מרכיבים אחרים

אין פערים משמעותיים בין מספר הגברים  .מגמה עקבית של ירידה במספר הזכאים בעשור האחרון

  .(Eläketurvakeskus, 2018b)והשים הזכאים לקצבה זו 

  2008-2017 פילד, ע"ב כותמקבלי קצבאות 'תלויות עבודה' : 15איור 

 
  2017 פילד: מקבלי קצבאות 'תלויות עבודה ע"ב כות בחלוקה מגדרית, 16איור 

 
 

   

                                                 
 138,866המשיך לרדת ועמד על  2018בשת מספר מקבלי הקצבה ) 2019( לאחרוהלפי תוים שפורסמו  27

דפינלנ
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 בריטניה .2

קרון שאשים עם מוגבלות צריכים לקבל יהחל משות הששים קיבלה הממשלה הבריטית את הע

התייחסות ייחודית ממערכת הביטחון הסוציאלי. עד לאמצע שות השבעים, הכיסוי התבסס על 

ד עלויות וספות. החל מאמצע שות השבעים, בלטה הגישה שקראה לקיצוץ 'אובדן הכסה" לצ

לצד יסיון להעריך טוב יותר את המוגבלות. כחלק מהתהליך, בריטיה שיתה את  28בקצבאות,

מערכת קצבה חדשה  1995הקצבה באופן שיאפשר הערכת יכולות של האדם והשיקה בשת 

(Capacity Benefits) לצד זאת, הממשלה הבריטית דאז וכל הממשלות מאז, הכירו בכך שצריך .

  להיות סף רפואי לצד היבטים תפקודיים. 

בתחילת שות האלפיים, וכחלק בלתי פרד מתהליכים שאירעו במדיות אחרות, התחולל 

בבריטיה דיון בו הועלו חששות מהעלות הגבוהה ואורך הזמן בו מתקבלות הקצבאות. תהליך זה 

לשיויים במערכת הביטחון הסוציאלי בבריטיה ואף לשיוי מערך קצבאות  2008הוביל בשת 

. כחלק מהתהליך, החליפה הממשלה הבריטית את מערכת (Grover and Piggott, 2013)הכות 

במערכת חדשה: מערכת 'קצבאות תמיכה ותעסוקה'  (Incapacity Benefits)קצבאות הכות 

(Employment and Support Allowance) .  

במהלך השים התגבשה (ועדיין מתגבשת) מערכת מקיפה חדשה של קצבאות הכות. שיאו 

מיליון מקבלי  1.2-מיליון אשים שקיבלו קצבת כות. כ 3.3של התהליך, היה אבחון מחדש של 

  . כבר בשלבים מוקדמים (ESA)קצבאות הסירו בקשתם לקצבת כות תלוית עבודה 

  

  ט עלמבה המערכת: מב

  בבריטיה כיום יש שתי מערכות משלימות:

: מערכת זו ועדה (Personal Independence Payment - PIP)תשלום עצמאות אישי   .א

במקרה של המתמודדות עם  (extra)לסייע לאשים עם מוגבלות מוכרים, לקבל סיוע וסף 

רפואי) מגבלה או מחלה ארוכת טווח. הסכום שהאדם יקבל "תלוי באופן בו המצב (ה

התשלום יעברו הערכה על ידי אשי . תובעי (UK, 2018)משפיע, ולא בשל המצב עצמו" 

 מקצוע מתחום הרפואה, ורמת הכות תיבדק באופן שוטף במטרה להתאים את התמיכה.

: (Employment and Support Allowances - ESA)קצבאות תמיכה ותעסוקה   .ב

קצבאות התמיכה והתעסוקה ועדו "לסייע לתובעי הקצבה להגשים את הפוטציאל המלא 

באמצעות עבודה לסייע להם להשיג עצמאות מהקצבאות... מה שהאשים יכולים שלהם 

 לעשות, יותר מאשר מה שהם לא יכולים."

  

                                                 
 מספר תקופות סימו את שיא הלחצים: תחילת שות התשעים ובתחילת העשור השי של המאה העשרים ואחת. 28
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עבור קצבאות  3.1מיליון אשים הגישו בקשה לתשלום עצמאות אישי ו 3.2-, כ2018כון לפברואר 

, (House of Commons, 2018)מיליון קיבלו תשלום  1-מיליון ו 1.6-תמיכה ותעסוקה. מתוכם, כ

  שר לראות בטבלה המצורפת.כפי שאפ

 )2013-2018מספר הבקשות, הערכות ומקבלי תשלום בבריטיה (: 2טבלה 

תשלום עצמאות   
  (PIP)אישי 

קצבאות תמיכה 
 (ESA)ותעסוקה 

  מיליון 3.1  מיליון 3.2  מספר הבקשות

  מיליון 1.7  מיליון 3.0  מספר ההערכות שהסתיימו

  מיליון 1.0  מיליון 1.6  התביעות עבורן התבצע תשלוםמספר 

 
  ) PIP -Personal Independence Paymentתשלום עצמאות אישי (  .א

לסייע לאשים עם מוגבלות באמצעות תוספת קצבה  ה'תשלום עצמאות אישי' ועדקצבת כאמור, 

הוחלפה  (Disability Living Allowances)עבור היבטים שאים קשורים לעבודה. קצבת המגורים 

, במסגרתה תכה הממשלה (Welfare Reform Act) 2012במסגרת רפורמת הרווחה של שת 

מחדש. עיצוב המערכת התבסס  הערכההבריטית להעביר את כל זכאי המערכת הקודמת בתהליך 

על שי עקרוות: א') להבטיח שכל אדם שצריך סיוע בשל השפעת המוגבלות על חייו העצמאים 

 .(Hudson-Sharp et al., 2018)ב') להבטיח שמערכת הקצבאות תהיה יציבה כלכלית -יקבל אותו ו

הקצבה מיועדת לאשים בגילאי העבודה ומטרתה לסייע להם כלכלית בשל ההתמודדות 

הבסיסית עם פעולות יומיות או יידות שגרמו בשל מוגבלות  או בעיה רפואית ארוכת טווח (פיזית 

. (Kennedy et al., 2016)לקות חושית, התפתחותית, מצב פשי או מוגבלות פיזית או פשית), כגון 

  המערכת כוללת שי מרכיבים מרכזיים:

 (Daily Living)יום -מרכיב לחיי היום ) 1

 (Mobility)מרכיב יידות  ) 2

  

על אף ההישעות על לקות רפואית בבסיס ההגדרה לקבצה, המערכת מתמקדת בתפקוד של האדם 

כפי שיפורט  (Independent Age, 2018)במגוון פעולות שוות (כגון: דאגה לצרכים, התלבשות ועוד 

בהמשך). מטרת המערכת היא לסייע עבור אשים בגילאי העבודה, שיש להם קושי להסתדר בחיי 

  ת ולאחר שלושה חודשי המתה. יום או להסתדר בסביבה לתקופה של שישה חודשים לפחו-היום
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  Gov.UK, 2018) לפי סעיף ראשי, אוקטובר PIP: מקבלי קצבת עצמאות (17איור 

 
  מרכיבי הקצבה

ותשלום מורחב  (standard)עבור כל אחד מהמרכיבים יש שתי רמות של תשלום: תשלום רגיל 

(enhanced) . ת עבור מרכיב המחיה גובה הקצבהליש"ט  85.60-ליש"ט ו 57-כעל  2018עמדה בש

  בהתאמה). (ליש"ט לשבוע  59.75 וא 22.65-כבהתאמה לרמת התשלום) ועבור היידות (לשבוע 

הקצבה החדשה ביטלה את רמת הקצבה של האדם במערכת המחיה. ביחד שתי הקצבאות מרכיבות 

. כמו כן, קצבה זו (DLA), כפי שהייתה במערכת הקודמת יותר רמת קצבה בסיסית וספת ומוכה

  .בהכסה של האדםאו  במצב התעסוקתיכלל  איה תלויה

  )2018בבריטיה ( (PIP) מרכיבי קצבת 'עצמאות אישית'שבועי של : גובה 3טבלה 
  

  מורחב  סטדרטי  מרכיבים

  מרכיב המחיה

(Daily Living Component)  
GBP 57.30  GBP 85.60  

 מרכיב היידות

(Mobility Component)  
GBP 22.65  GBP 59.75  

  GBP 79.95  GBP 145.35  סה"כ

  

  תהליך קבלת הקצבה

 (DWP)תהליך קבלת הקצבה כוללת רישום לקבלת הקצבה, שלאחריו משרד העבודה והפסיה 

. לאחר הגשת הטופס גוף חיצוי מבצע את (Part 2” form“)שולח טופס הערכת תפקוד למילוי עצמי 

פים. בעקבות התהליך מתקבלת החלטה עליה -אל-הערכת המוגבלות, שלעתים יש הערכה פים

  .18איור . לפירוט יתן לראות ב(DWP, 2018b)יתן לערער 
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  , בריטיה(PIP): תהליך קבלת קצבת עצמאות אישית 18איור 

 
  מבחן הערכת התפקוד 

, (Descriptors)'מתארים'  12, המופיע בספחים, כולל מערכת של (”form 2“)מבחן הערכת התפקוד 

  המתחלקים כאמור לשי מרכיבים. עבור כל מתאר יש מגוון שאלות מפורט:

 (Daily Living)יום -מרכיב לחיי היום ) 1

  יכולת להכין ארוחה פשוטה  .א

  אכילה ושתייה  .ב

  כולל תרופות ופיקוח על שיויים בתאים -יכולת טיפול עצמאית   .ג

  מקלחת  .ד

  שימוש בשירותים  .ה

  ביגוד  .ו

  כולל דיבור, שמיעה והבת מידע) -תקשורת   .ז

  קריאה והבת שלטים, סימים ומלים  .ח

  אל פים-פיםמעורבות בקשר עם אשים   .ט

 קבלת החלטות יומיומיות על כסף  .י

  (Mobility)מרכיב יידות  ) 2

 תכון או מעקב אחרי טיול/מסע  .א

  היכולת להתייד מחוץ לבית  .ב
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  ) ESA -Employment and Support Allowancesקצבאות תמיכה ותעסוקה (  .ב

במקביל לקצבאות ה'עצמאות האישית', קיימת בבריטיה מערכת קצבאות משלימה, המתמקדת 

בתפקודים הרלווטיים לעבודה ומסייעת הן בתמיכה פיסית (קרי, הקצבה) והן בסיוע מותאם 

  : עיקריות מחולקות לשתי קבוצות (ESA)אישי שיסייע לאדם לעבוד. קצבאות התמיכה והתעסוקה 

עבור קצבה ייעודית  :(Contributory ESA)בסיס תרומה מוקדמת  קצבה היתת על ) 1

  המבוטחים בביטוח הלאומי.אשים 

  , המבוססת על מבחן אמצעים. (Income-related ESA)קצבה היתת על בסיס הכסה  ) 2

, אשר (Work Capability Assessment)'מבחן יכולות עבודה' שתי המערכות מחייבות עמידה ב

  שיויים לאורך השים (פירוט אודות המבחן בהמשך).עבר 
  

בשת  (Incapacity Benefit – IB)'קצבת התמיכה והתעסוקה' החליפה את קצבת הכות 

הכסת למען הטיעוים , שהייתה עד אותה עת הבסיס המרכזי כתחליף הכסה בבריטיה. 2008

אשים את יכולותיהם של  (genuinely)'אמיתי' בצורך לבחון באופן המערכת החדשה התמקדו 

על אף ביקורות רבות כלפי טעה זו, תומכי השיוי גרסו שתהליך השגת הקצבה הוא  עם מוגבלות.

 .(Grover and Piggott, 2010)קל מדי וקבלת הזכאות יצרה תמריץ שלילי להישאר תחת הקצבה 

את כל מקבלי הקצבה תהליך מחדש להעביר הממשלה החליטה  2011בשת על בסיס ביקורות אלו, 

מבין . מיליון) 1.2(ורבים  2013-2018ת העבודה מחדש. התהליך התקיים  בין השים וערכת יכולה

  הזכאים בעבר לא הגישו בקשה לקבלת קצבה מחדש. 

  
  מרכיבי הקצבה

,  בסופו קבעת זכאות (WCA)תהליך הערכת יכולות את כל מקבלי הקצבאות מחויבים לעבור 

  התובע לאחת משלוש קבוצות: 

 : אשים בעלי יכולת עבודה.  FFW) –(Fit for Work claimantsלת עבודה בעלי יכו . 1

: אשים WRAG) –related Activity Group -(Workבעלי יכולת עבודה מוגבלת  . 2

שיכולת העבודה שלהם מוגבלת יכולים להיכס למסלול זה, או למסלול האויברסלי של 

, כחלק ממערך 'אשראי אויברסלי' (limited capability for work)'יכולת עבודה מוגבלת' 

(Universal Credit).29 

  :  SG) –(Support Groupבעלי יכולת עבודה מוגבלת בפעילות הקשור לעבודה  . 3

קבוצה המיועדת עבור אשים שיכולתם מוגבלת גם בפעילויות הקשורות לעבודה. כלומר, 

 אשים שיכולתם מוגבלת גם בפעילות תרפויטית אחרת, שאיה מוגדרת כעבודה.

                                                 
מערך 'אשראי אויברסלי' בבריטיה היה מערכת חדשה שועדה לאחד מגוון קצבאות שוות לתוך מערך אחיד. זהו  29

מבחן אמצעים (ללא מיסוי), שועד לכסות על הוצאות המחיה הבסיסיות במידה והאדם איו יכול לעבוד, בשל מגוון 
מס עבור ילדים, קצבאות דיור, הבטחת הכסה  סיבות. הקצבה החליפה למעשה את קצבאות האבטלה, זיכוי קודות

(IS) .'שים עם 'יכולת עבודה מוגבלתוקצבאות מבוססות תעסוקה. אחד המסלולים במערך זה הוא מסלול עבור א  
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: בין אוקטובר כלל מקבלי קצבת כותעבור  (WCA)תהליך העברת מבחן הערכת המוגבלות 

עברו כל מקבלי קצבאות הכות הקודמות תהליך הערכה מחודש לבחית  2017ועד ליוי  2013

מיליון)  1.9( 58%מיליון מועמדים היו אמורים לעבור את התהליך, כאשר  3.3-יכולת עבודתם. כ

   30.(DWP, 2018a)מתוכם סיימו תהליך ההערכה החדש 

  : תהליך העברת כלל מקבלי קצבאות כות בבריטיה מבחי הערכה חדשים19איור 

  

 
  גובה הקצבה

ליש"ט לאשים מתחת ל  57.90ליש"ט בשבוע ( 73.10אדם שהגיש בקשה זכאי לתשלום בגובה של 

שבועות. לאחר מכן, אשים שהועברו לקבוצה של 'בעלי יכולת עבודה  13) לתקופה של עד 25גיל 

, יקבלו (SG). אשים שהועברו לקבוצה השלישית 73.10יקבלו תשלום של  (WRAG)מופחתת' 

יקבלו תוספת של  31בשבוע. בוסף, אשים המשתייכים לאותה קבוצה 110.75בגובה של תשלום 

-64.3ליש"ט בשבוע. כמו כן, תיתכן תוספת עבור אשים עם מוגבלות חמורה בגובה של  16.4-23.55

  .(Gov UK, 2019)ליש"ט בשבוע  128.6

 )2019לשבוע (ליש"ט, כון לפברואר  : גובה התשלום4טבלה 

  WRAG SG  
  110.75  73.10  תשלום בסיסי

  16.4-23.55    תוספת*

  64.30-128.60    תוספת מוגבלות חמורה

                                                 
  לתרגום וסף, ר' את הטבלה המצורפת: 30

WCA Work Capability Assessment  מבחן הערכת יכולות עבודה 
SG Support Group ם יכולים לעבודמסלול עבור אלו שאי 

WRAG   Work Related Activity Group 'ה לעבודהמסלול 'הכ 
FFW  Fit For Work  שים שיישארו בלי קצבהמסלול עבור א 

MR  Mandatory Reconsiderations ערעור פורמלי
 

 בסיס תרומה מוקדמת.בתאי שהם משתייכים גם לקבוצה שמקבלת הכסה על בסיס הכסה ולא על  31
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  תהליך הגשת תביעה 

תהליך הגשת התביעה דומה לשתי המערכות. תהליך הגשת התביעה מתחיל עם הגשת תביעה 

מפה את התובע  (DWP)באיטרט או במרכזי התעסוקה. לאחר מכן, משרד העבודה והפסיה 

לאחר בדיקה של ספקי השירות המבצעים הערכה ראשוית על  32לאחד מספקי השירות הפרטיים.

פים (חלק קטן מבין האשים מקבלים פטור -אל-סמך הטפסים הקיימים, מתבצעת הערכה פים

חוות הדעת של ספקי השירות מועברת למשרד  33פים; להלן 'המסלול הירוק').-אל-מהערכה פים

  לצורך החלטה סופית. 

המערכת הבריטית, כל אדם שקיבל סירוב מופה להגשת  עם זאת, כחלק מובה מתוך

. חוות הדעת הזו מתבססת על מעריך (Mandatory Reconsidiration)לחוות דעת מדטורית וספת 

וסף. אשים שקיבלו תשובה שלילית בסוף התהליך יכולים להגיש ערעור חיצוי לערכאה משפטית 

הצבת דרישות חדשות . התהליך עבר מספר שיויים, כגון (House of Commons, 2018)חיצוית 

  34) עבור שתפקודם איו עתיד להשתפר.2016(אוקטובר 

  )2018: תהליך הגשת בקשה לקצבאות כות בבריטיה (20איור 

  
  

                                                 
של  , לאחר שזכו במכרז(Maximus & Capita), שי גופים פרטיים מבצעים את תהליך ההערכה 2018כון לשת  32

שביצע את תהליך הערכה בתחילת הדרך תקל  (ATOS)משרד העבודה והפסיה הבריטי. אחד הגופים הפרטיים 
  בביקורת בציבור ובפרלמט הבריטי שהובילה להחלפתו בחברת מקסימוס.

 מקבלי הפטור הים קבוצה קטה שמצבה לא עתיד להשתפר ואשים שהמחלה שלהם היה סופית. 33
אחד במערכת החדשה ולא יצטרכו  , הדגיש שמדובר באשים שעברו אבחון(Green)שר העבודה והפסיה, דמיאן גרין  34

 .(Seymour, 2017)לעבור מבחן וסף במידה וברור שתפקודם לא ישתפר 
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  : חוות דעת מדטורית בבריטיה1הסברים וספים 

: חוות הדעת המדטורית היה (Mandatory Reconsidiration)חוות דעת מדטורית וספת 

חלק בלתי פרד מתוך התהליך במערכת הבריטית. שיעור גבוה מבין מגישי הבקשה הראשוית 

חלו  2015. החל משת (OECD, 2014)שדחו, קיבלו זכאות לקצבה לאחר חוות הדעת השייה 

מספר שיויים, ובכלל זה הגבלת הגשת בקשה להערכה וספת אלא לאחר תקופה של חצי שה, 

  . (The Stationery Office, 2015)אלא אם חל שיוי משמעותי במצב הבריאותי 

  

    
. 

  
  WCA) -(Work Capability Assessmentמבחן הערכת יכולת עבודה 

כולל מספר מרכיבים הדומים למערכת השייה, אך  (WCA)מבחן התפקוד ל'הערכת יכולת עבודה' 

המבחן כולל שי חלקים. בחלק הראשון מוערך  35הדגש הוא על כישורים רלווטיים לשוק העבודה.

. בחלק השי, (ESA)יכולת העבודה והאם התובע יכול להישאר בתוך מערכת קצבת תמיכה ועבודה 

ט לעיל. המבחן עבר שיויים משמעותיים כפי שפור (WRAG or SG)יש סיון בין שתי קבוצות 

   36לאורך השים והוא מתעדכן בכל שה.

 ב'), (Consciousness)מודעות  א')שאלות, הבוחות כארבע קטגוריות:  16המבחן כולל 

איטראקציות חברתיות  ד')-הסתגלות לשיוי וג') , (Understanding and Focus)הבה ומיקוד 

(Social Interactions)טראקציות חברתיות הן הגורם . הוי ואיים מראים שהסתגלות לשיתו

. לאורך (WRAG)המרכזי לכך שאשים כסו לתוך קבוצת בעלי יכולת העבודה המוגבלת לעבודה 

  . (DWP, 2018a)השים, יתן לראות גידול עקבי בשיעור האשים המצאים בשתי קבוצות אלו 

                                                 
): 2019פברואר -להורדת המדריך המלא של מבחן הערכת המוגבלות לעבודה, מצ"ב הליק הבא (כון ל 35

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777221/wca-handbook.pdf   
  .(CHDA, 2019)חבה אודות השיויים ר' את מדריך הערכה להר 36

(ESA( ועבודה תמיכה לקצבת זכאים Fit( לעבוד יכולים for work)
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  הגורם המעריך

עם במסגרת הסכם  , המפעילים צוותים רפואייםפרטייםמשה  המבחן מועבר על ידי קבלי

הממשלה הבריטית. כל הצוות חייב להיות להירשם באופן פורמלי ולעבור הכשרה מיוחדת אודות 

היבטים רפואיים ותפקודיים, לצד היכרות עם מערכת הקצבאות הבריטית. תוכית ההכשרה 

  .(DWP)של משרד העבודה והפסיה  (Chief Medical Officer)על ידי הרופא הראשי  מאושרת

  
  .ת המוגבלות בספחים של סקירה זו השאלות המרכזיות במבחן הערכ 16יתן למצוא את הערה: 

  

בוחות היבטים שסקרו ששתי המערכות אף : על מערכות הקצבאות בבריטיההדמיון בין שתי 

שוים לפי אופי ומטרת המערכת, קיימים מספר היבטים דומים. בשי המקרים, הערכה תפקודית 

פים על ידי גוף פרטי עבור -אל-היא זו שקובעת את הזכאות ומתבצעת על ידי צוות רפואי, פים

 Decision Maker)מתקבלת החלטה על ידי איש מקצוע משרד העבודה והפסיה. בסיום התהליך 

– DM) ההערכה מתבצעת בדרך כלל במרכזי הערכה (אפשרות לביקור בית); בחלק מהמקרים ;

 פים.-אל-יתן פטור מהערכה פים
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  ומה מוקדמת רתעל בסיס קיימת השלמה בהן  מדיות  .ב

 קנדה .3

בקדה קיימת מערכת קצבאות מסועפת, הקשורה למגוון קצבאות שוות, כגון קצבאות על בסיס 

קודמת לביטוח הלאומי, הכסות בעבודה, חופשת מחלה וקצבאות רלווטיות אחרות. על תרומה 

  אף הרלווטיות של כלל הקצבאות, בסקירה זו תמקד בשתי מערכות:

: קצבה המבוססת (Canada Pension Plan Disability)תוכית פסית הכות הקדית   .א

ומרכיב תלוי הכסה קודמת. על תרומה קודמת לביטוח הלאומי, וכוללת מרכיב בסיסי 

 קצבה זו יתת ברמה הפדרלית. 

: זוהי קצבה המקבילה (Provincial Disability Benefits)קצבת כות פרוביציאלית   .ב

לקצבת כות בסיסית, בדומה לפילד ולבריטיה, המהווה תוכית להבטחת הכסה עבור 

ך סקירה זו התמקדו בקצבה אשים עם מוגבלות. קצבה זו יתת ברמה המקומית (לצור

 .(British Columbia)היתת במדית בריטיש קולומביה 

 

  : מערך קצבאות הכות והמחלה בקדה21איור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    CPPD) -(Canada Pension Plan Disabilityתוכית פסית הכות הקדית   .א

חובה. מערכת זו (והמערכת המקבילה הקיימת המערכת פסית אחת ממערכות הפיצוי הקדית היא 

 37בקוויבק) ועדה לספק הגה חלקית למבוטחים ובי משפחותיהם במקרה של כות או מחלה.

-המערכת מיועדת לאשים שהתרומה שלהם למערכת הפסיה היתה מוקדמת. המערכת מטפלת בכ

  .22איור אשים כפי שאפשר לראות ב 320,000

                                                 
מדיות אחרות יתן לזהות מרכיבי פסיה ואובדן כושר עבודה עבור אשים עם מוגבלות. עם זאת, הבחירה במערכת ב 37

 זו עשתה כיוון שבמערכת זו יש בסיס גם עבור אשים שלא תרמו לביטוח הלאומי בעבר.
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 מיוחדת תוכיתבמסגרת לקצבאות כות  אשים עם מוגבלות חמורה וממושכת זכאים

. התשלום יתן החל מהחודש הרביעי (Canada Pension Plan Disability) 1998שהופעלה בשת 

  :(Canada, 2019b) על בסיס שי תאים 38מעת האירוע (מחלה, מגבלה) עבור אשים בגילאי העבודה

 10%-: אשים עם מוגבלות זכאים לקצבה בתאי שהם הפרישו כקודמת לקצבהתרומה  ) 1

 39בארבע מתוך שש השים האחרוות. (YMPA)מגובה המקסימום השתי להפרשה 

 .(Service Canada, 2019b)להרחבה על התאים יתן לראות בהפיה המצורפת 

אשים עם מוגבלות צריכים להראות שהמוגבלות הפשית יש להם מגבלה המועת עבודה:  ) 2

  או הפיזית מועת מהם לעבוד באופן סדיר. 

  

  )2000-2018: שיעור מקבלי קצבאות פסיה בסעיף כות (קדה 22איור 

  
  מרכיבי הקצבה

המושפע  486.03$-קדי, לה יתן להוסיף עד ל 485.2$הקצבה הבסיסית הקבועה לכולם היא 

. יתן לשלב קצבת פסיה 244.64$מהתרומה הקודמת. יתן לקבל תוספת עד שי ילדים בגובה של 

מבוססת כות עם קצבאות פסיה וספות, תוך הגבלה על הסכום המשותף. מקבלי הקצבה יכולים 

(לפי מסים).  5,700$, הסכום הוא 2019כום מסויים ללא איבוד של הקצבה. עבור שת לעבוד עד לס

  הקצבה צמודה למדד. 

המחייבת מעבר של מבחן אמצעים. מערכת במקביל, קיימת מערכת קצבת כות בסיסית 

(במדית בריטיש קולומביה  פרוביציהבכל המקומית, כאשר הקצבה שוה ברמה הקצבה מופעלת 

                                                 
 הבטחון הסוציאלי.אשים בגילאי הפסיה יכולים גם לקבל קצבה המבוססת על התרומה הקודמת שלהם למערכת  38
 שים קלדריות.  25כוללר אשים שהפרישו לתקופה של  39

: מגבלה חמורה וממושכת מוגדרת במידה והאדם איו יכול להשיג אף מגבלה חמורה וממושכת

ר שתוביל למות עבודה רווחית. מגבלה ממושכת מוגדרת כמגבלה ארוכת טווח או כזו שסבי

  .(Service Canada, 2019b)האדם 
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). ביגוד ל'תוכית פסית הכות' 2019(הסכומים כוים לשת  1,132.41$מדת על הקצבה עו

(CPPD) , ה ממוסה ואדם יכול להרוויח עד לסכום של כהקצבה הבסיסיתה. 12,400$-איכמו  40בש

  כן, יתן לצבור את שתי הקצבאות אך לא יותר מגובה מקסימלי של קצבה אחת. 

  2019דצמבר -), יוארPWD-ו CPPD: שיעור בסיסי של שתי קצבאות הכות בקדה (5טבלה 

 
  41תהליך בקשת הקצבה

האדם ממלא טופס מקיף, המתאר את המצב הרפואי ואת התפקוד (להרחבה ר' סעיף הבא). 

יגישו גם הם טופס וסף  (health care professional)במקביל, אשי מקצוע מתחום הבריאות 

(ISP2519) הטפסים מוגשים למרכזי השירות .(Service Canada),42  תן בתוךוהתשובה צריכה להי

   מערכת שלוש פוקציות הדות בעררים.בארבעה חודשים. 

  : תהליך הגשת בקשת פסית כות, קדה23איור 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                 
 anada, 2019a)(Cלפירוט עדכי ר' את ההפייה הבאה  40

41 www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201602_06e_41063.html 
 הים שירות ממשלתי המהווה שער כיסה אחד לכל השירותים. (Service Canada)מרכזי השירות  42
 

 הערות  עלות לחודש קצבה (מרכיב בקצבה)

CPPD - $486.03 תלוי השתכרות קודמת  
  הפער תלוי בתרומת העבר, סכום ממוצע

 )400$(סכום מקסימלי כולל תוספת של 

CPPD - ) קבוע לכולם  $485.20  )2018קבוע לכולם 

PWD -  $1,132.41  מבוסס על מצב כלכלי  
דרך  -תרופות, שירותים ואמצעים 

  )2017 (אוק' הפרוביציה

children's benefit - קשור ל-CPP $244.64   ילדים 2עד  -כמו בישראל 
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 )Functional Assessment( מבחן תפקוד –מבחן הערכת המוגבלות 

). עם ISP-1151בשאלון  Cהערכת המוגבלות מתחילה עם תיאור המצב הרפואי ו/או המגבלה (סעיף 

האופן בו המצב(ים) הרפואי(ים) משפיעים על היכולת שלך זאת, בסיס מרכזי הוא הערכת תפקוד ו"

הטופס כולל מגוון שאלות בתחומים רבים כגון, יכולות  43.(Service Canada, 2019a: 6)" לעבוד

פיזיות, התהגות ויכולות רגשיות, תקשורת וחשיבה, פעולות יומיומיות ואחרות. שאלות וספות 

חברתיים, כגון שיעורי אבטלה, -קשורות להשכלה, יסיון קודם בתעסוקה ועוד. גורמים כלכליים

ית הפסיה הקדית. הטופס היו מקיף ומפורט (בדומה זמיות לעבודה, אים חשבים במסגרת תוכ

 למודל הבריטי). 

 

   )Disability Benefits) Provincialקצבת כות פרוביציאלית   .ב

הפרוביציות בקדה מפעילות מערכת קצבה מקבילה/משלימה למערכת הפסיה הפדרלית כאמור, 

ולומביה). הקצבה היה קצבה (בסקירה זו התמקדו במערכת הקיימת בפרוביצית בריטיש ק

המהווה הבטחת הכסה והיה מבוססת אמצעים. כפועל יוצא מכך, המדיה מגבילה את הזכאות 

בכסים ליחיד), אך מגבלה זו איה כוללת בית בבעלות,  100,000$-על בסיס מצב כלכלי (לדוגמה, כ

ועוד. בדצמבר  (Disability Saving Plan)כלי רכב אחד, ציוד ביתי הכרחי, תוכית חסכון לכות 

  44הממשל המקומי אישר מספר הקלות על החזקת כסים במקביל לקצבה. 2015

, המקבל (PWD)על מת לקבל את הקצבה, אדם חייב להיות רשום כ'אדם עם מוגבלות' 

תמיכה על ידי אדם אחר, אמצעי מסייע או על ידי חיה מסייעת. לפי הממשלה המקומית, המגבלה 

יום. יתן -ך לתקופה של לפחות שתיים, ועליה להגביל את ההתהגות בחיי היוםצריכה להימש

להיכס דרך מסלול רגיל או באמצעות מסלול מקוצר לאשים המצאים בתוכיות רלווטיות 

 אחרות (כפי שיפורט בהמשך). 

מערך הקצבה מחובר לתוכיות שיקום והכשרה באופן מובה. אדם אשר מקבל השלמת 

האדם חותם הסכם  45הכסה דרך הקצבה, חייב להמשיך לחפש עבודה, להיכס לתוכית ולעמוד בה.

, הכוללת כתיבת קורות (employment plan)עם הממשלה במסגרתו קבעת לאדם תוכית תעסוקה 

  חיים והפיה למרכזי התעסוקה במימון ממשלתי. 

 

  מבה הקצבה

קדי לחודש. עם זאת,  1,332.42$-מקסימלי בגובה של ככאמור, אדם עם מוגבלות יכול לקבל סיוע 

). בוסף, 716.13$-מתוך הכספים האלו, אדם יכול לשלם כמחצית מהסכום עבור עלויות המחיה (כ

                                                 
43   “… we would like you to tell us how the medical condition(s) affects your ability to work” 

 .לאדם בודד, קבלת מתות ועוד 100,000$החזקת כסים בשווי של עד פטור על לדוגמה,  44
45 “… must (a) enter into an employment plan, and (b) comply with the conditions in the employment plan” (SBC, 2002).  

  , החקיקה עדיין בתוקף2019כון לפברואר 
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אפשר לקבל החזר הוצאות וספות על תחבורה, כיסוי עלויות לקייטות, תוספת חגים, ביגוד ומגוון 

א עבור ילדים, עבור אלו שאים מקבלים סיוע מקביל רחב וסף של הוצאות. תוספת אפשרית הי

  . (BC, 2019)מהממשל הפדרלי 

מעבודה של האדם  מבחן האמצעים כולל התייחסות רחבה למגוון אמצעים, כולל הכסת

שהוגדרו  הציפייה של המשרד היא שמקבלי קצבאות הכות יעבדו ויעמדו בתאיםושל בת/בת זוגו. 

. עם זאת, ישן מספר קבוצות הפטורות מעמידה בתאים אלו, כגון פטור על בסיס על ידי הממשלה

), ילדים עם מוגבלות, אשים מאושפזים, טיפול 3), ילדים קטים תלויים (מתחת גיל 65גיל (מעל גיל 

או מצב רפואי הטעון אישור של עובד הבריאות. עם זאת, אשים שאים מחויבים  רפואי מסוים

  . (BC, 2015)ל'תכית תעסוקה' אלו יכולים להתדב לתוכית 

  
  תהליך קבלת הקצבה

המציג את (MSDPR, 2019) ממוחשב טופס  מילוי: קבלת הקצבה מחייבת עמידה בשי תאים

לאחר מכן,  46השלמת טופס ייעודי המראה את המגבלה.-ותאי הזכאות הכספית לקבלת הקצבה 

וערכת בדיקה  (Health Assistance Branch - HAB)לסיף משרד הבריאות הטפסים מועברים 

ע"י מעריך חיצוי (הטפסים לרופא ולמעריך החיצוי מצאים בספח של סקירה זו). בוסף למסלול 

אשים  לקבוצות ייחודיות המוכרות במסגרת תוכיות אחרות:הרגיל, קיים מסלול מקוצר, המיועד 

 Community Living)ייעודיות לילדים עם מוגבלות, תוכית חיים בקהילה המשתייכים לתוכיות 

BC) ית סיוע רפואיתהשתייכות לתוכ ,(PharmaCare)  סיהאו זכאים לקצבה דרך מערכת הפ

 הפדרלית, שפורטה קודם לכן. 

  

  הערכת המוגבלות (בריטיש קולומביה)

מרכיבים, שכולם ממקדים בממשק בין המגבלה הרפואית  הערכת המוגבלות כוללת שלושה

  של האדם: 47לתפקוד

: מידע על מבקש הקצבה (מבוסס על טופס למילוי עצמי), השפעת המגבלה על התפקוד  .א

 הכולל התייחסות לאופן השפעת המגבלה על התפקוד.

משפיעה : דוח רפואי של הרופא המטפל, בו הוא מסביר כיצד חומרת המגבלה דוח רפואי  .ב

 יום.-על חיי היום

  ספח של כישורים תפקודיים(Functional Skills) ספח הדוח הרפואי כולל :

 של כישורים תפקודיים.

: מעריך חיצוי יסתכל על תפקוד האדם, ובכלל זה על שימוש בטכולוגיה דוח מעריך חיצוי  .ג

 תקשורת וקשיים מטליים.מסייעת, פעילויות יומיומיות, יידות ומוגבלות פיזית, 

                                                 
46 Persons with Disabilities Designation Applications 

יקיון הבית, יידות בתוך ומחוץ יום כולל הכת ארוחות, יהול מצב פיסי, קיות, שמירה על -תפקוד בחיי היום 47
יום של אלו המתמודדים עם בעיות בריאות, כולל קושי בקבלת החלטות ותקשורת -לבית, הגייה. התפקוד בחיי היום

 . (DISABILITY ALLIANCE BC, 2016) עם אחרים
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 טאיוואן .4

 48משמשת לקביעת הזכאות עבור סובסידיות ושירותים. טאיוואןטחון הסוציאלי בימערכת הב

, פסיכולוגים "ס, עוקיסועאל פים על ידי רופאים, מרפאים ב-תהליך ההערכה כולל ריאיון פים

תפקודית גופית, הערכה קלייים או אחיות מוסמכות בתוך בתי החולים. המבחן כולל הערכת 

סקירה של מאפייים דמוגרפיים ו )WHODAS (2.0מבחי התפקוד  באמצעות גרסה המבוססת על

  ותאים סביבתיים. 

תפקוד של היה אחת המדיות היחידות שקיבלו באופן כמעט מלא את מבחי ה טאיוואן

ארגון הבריאות העולמי. המבחים אפשרו בדיקה ברורה ומתן טיפול מתאים לכל אדם לפי סוג 

באופן הרצון להביא לשיוי ו על אף אימוץ המודל,ביקורות הראו ש. (Chi et al., 2014)המוגבלות 

התייחסות תפקודית, המערכת עדיין שעת על ההגדרה הרפואית המוגבלות עם דגש להערכת 

הקובעת, כיוון שהרופא הוא הקובע הראשון ופקידי התביעות בסיפים המקומיים של ביטוח 

, כפי שאפשר (Chou and Kröger, 2017)הלאומי מבצעים הערכה רק בשלב השלישי של התהליך 

  לראות בתהליך בחית הזכאות המפורט בהמשך.

52-אשים עם מוגבלות מקבלי קצבאות בגילאי  231,029-כ טאיוואןהיו ב 2017בסוף שת 

) המהווים ירידה במספר המוחלט של מקבלי קצבאות לעומת השים 24איור במסגרת החוק ( 64

. המערכת כוללת מספר מרכיבים, המכסים את מרבית הסוגיות שהופיעו (BLI, 2018b) 2הקודמות

  גם במדיות הקודמות.

  2008-2017חומרת מגבלה לפי  טאיוואן: מקבלי קצבאות ב24איור 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

בדומה לישראל, העובדים זכאים לתגמול עבור מחלה או פציעה, שבגיה מעת היכולת לקבל 

קרי, מערכת קצבת מחלה או פציעה. במקרה של מחלה ארוכה האדם מקבל קצבת אשפוז , משכורת

חודשים, כאשר תשלום ביטוח לאומי לתקופה של שה לפי האירוע מאפשר לקבל  6לתקופה של 

                                                 
48 National Disability Eligibility Determination System (NDEDS) 
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מהשכר הממוצע השתי הקודם.  70%-חודשים. גובה הקצבה הוא כ 6קצבה לתקופה וספת של 

מהשכר השתי  50%לעבודה, לאחר כשה הקצבה יורדת לכדי במידה ואדם לא הצליח לחזור 

  הקודם לתקופה מקסימלית של שה וספת. 

הפציעה/מגבלה שתקם משלא הצליחו להחלים או לה לצד קצבאות המחלה, אשים

יתות לאחר אבחון מגבלה ה (Permanent Disability Benefits)מקבלים קצבאות כות קבועות 

, (National Health Insurance)ים מורשה מטעם המוסד לביטוח בריאות לאומי   קבוע על ידי בית חול

שי הגדרה שעת על  49.(BLI, 2019)המגדיר כי 'יכולת העבודה של האדם פגעה באופן קבוע' 

שעומדים בדרישות של 'אי יכולת עבודה קבועה' לפי מבחן קריטריוים מרכזיים: א' ) מבוטחים 

לפחות  70%-ב') תהליך הערכה אישי בגיו קבע כי יכולת העבודה פגעה ב-קריטריוים ו 20הכולל 

  שתי מערכות משלימות:קיימות  טאיוואןבלמעשה  והאדם איו יכול לחזור עוד למקום עבודתו.

: קצבאות כות קבועות, (Permanent Disability Pension)קצבת כות קבועה   .א

המושפעות מההכסה הקודמת של האדם, היתות לאחר תהליך האבחון. אשים 

 שהתרומה שלהם היתה מוגבלת, יקבלו תשלום מיימלי.

: קצבת )Disability Basic Guaranteed Pensionקצבת הכסה בסיסית מובטחת (  .ב

כושר עבודה מוחלט (ככל הראה -חמורה מאוד ואי כות היתת לאשים להם יש מוגבלות

  המבחים בשי המערכות דומים).

  

  : (Disability Benefit)קצבת הכות המושפעות מגובה התגמול הקודם   .א

קצבה זו כוללת תשלום מיימלי גם לאשים שאים עומדים במיימום של התרומה הקודמת. גובה 

ל האדם, בחישוב הבוחן את מספר השים שאדם הפריש הקצבה שען על הכיסוי הפסיוי הקודם ש

). אשים שגובה הקצבה שלהם 1.55%× מספר שים × עבור הקצבה (ממוצע המשכורת החודשית 

). מקבל הקצבה יכול לקבל תוספת $2019, יקבלו סכום זה (כון ליואר 4,000NT-יורד מתחת ל

 .(BLI, 2019)תלויים (בי זוג וילדים) תחת מספר הגבלות 

 

  : (Disability Garanteed Basic Pension)הבטחת הכסה מיימלית   .ב

אשים שאים מקבלים קצבת כות קודמת, יכולים קבל קצבה אחרת. הזכאות קבעת לפי מספר 

קריטריוים, כגון מוגבלות חמורה מאוד בוסף להיעדר יכולת עבודה מוחלטת (על בסיס הרפורמה) 

ימים לפחות בשלוש השים האחרוות ושאים מקבלים קצבה אחרת, על  183המשכת לתקופה של 

   50.(BLI, 2018a)מבוגר או כות בסיס גיל 

  

                                                 
49  “… “loss of lifetime working cpacity” 

  .NT ($(SSA, 2017) 4,000-$ לעומת הקצבה המיימלית בקצבת הכות (כ4,872NT, קצבה זו עמדה על 2016בשת  50
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 תהליך משותף להערת המוגבלות ולקבלת קצבאות הכות 

מודל מהגדרות המבוססות על ההייתה אחת המדיות המרכזיות שהובילה לשיוי  טאיוואןכאמור, 

. התהליך, שהחל באופן (WHO)אימוץ המודל התפקודי שהוביל ארגון הבריאות העולמי להרפואי 

בע מפיתוח תקות אשר  51אשים עם מוגבלות,ל שוויון זכויות עם קבלת חוק 2007רשמי בשת 

. מרכיבים (Yen et al., 2017)ויות והשתתפות בתהליך הערכת המוגבלות חייבו הוספת מרכיבי פעיל

ות לפעילות, השתתפות והחיים החברתיים של הפרט, ובכלל זה הדאגה התייחס אלו כללו

  52.בחוק המוגבלות החדש) 7לשירותים, חיי משפחה וחיים חברתיים (סעיף 

הערכת אשים עם מוגבלות קבעת לפי מסגרת התפקודית והגדרות  2012החל משת 

כת המוגבלות שעה על אבחון רפואי ע"י , הער2012. עד שת (Chang et al., 2013)תפקודיות 

רופאים בלבד, באמצעות בדיקת לקויות פיזיות ומטליות, מבוססות על ספר הליקויים הרפואי 

(ICD).53  תמודל ה2012החל מש ,-ICF  הפך להיות חלק ממסגרת הערכה חדשה לתובעים חדשים

 WHODAS-רכת המוגבלות, האימוץ מבחן התפקוד של 'ארגון הבריאות העולמי' להע של הקצבה.

כחלק כחלק מתהליך  2012. מבחן זה הוכס בשת המאפיין את המדיה הוא תהליך ייחודי 2.0

   et al., 2017) (Chiu.54האבחון להבה ולמדידת המוגבלות וההגבלות עבור מבוגרים עם מוגבלות 

  

  : תהליך קבלת הקצבה

תהליך קבלת הקצבה מתחיל עם הגשת בקשה וצירוף קבלות על התשלומים הקודמים שלו ולאחר 

. תהליך ויכולת העבודה מכן להגיע לאחד מבתי החולים המורשים המבצעים את הערכת המוגבלות

על ידי מומחים בריפוי  בחיהבהמשך ו פיחיל עם בדיקת רופא על בסיס תפקוד גוההערכה מת

בבריאות הפש בעיסוק או צוות אחר בהתאם לסוג המגבלה. אבחון ייחודי ערך עבור מתמודדים 

על ידי פסיכיאטר, בהתאם לבתי החולים שלהם יש הסכמים ייחודיים. על בסיס אבחוים אלו 

  . Insurance)(Bureau of Laborל'סוכות לביטוח עבודה'  55שלחת תעודה

כסה  2012ד. החל משת התהליך כלל בדיקה שכללה התייחסות רפואית בלב 2011עד 

לתוקף רפורמה משמעותית בתהליך האבחון, המבוססת בעיקר על הוספת מבחן תפקודי ע"י אשי 

בבית החולים, יתקיים התהליך עדיין קבע כי  . במסגרת הרפורמה)25איור מקצוע שאים רופאים (

, אך אך הפעם הוא כולל שי שלבים. בשלב הראשון הרופא קובע את המגבלה לפי המודל הרפואי

בשלב . ICF-לאחר מכן הצוות בוחן תפקודי תפקוד וגוף השעים על חלק ממודל האבחון שמצא ב

                                                 
51 People with Disabilities Rights Protection Act 
52 2007 Disability Act 
53 International Classification of Diseases 

בים המצאים בו יתן להרחיב במקורות המופיעים במאמר להרחבה וספת על תהליכי אימוץ המודל ופירוט המרכי 54
  .(Yen et al., 2017)של יאן ואחרים 

55 Labor Insurance Disability Diagnosis Report 
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, תוך שימוש WHODAS 2.0-, מבחן הICF-מבחן תפקוד, השען על מודל האבחון של ההבא ערך 

פקוד . התהליך מסתיים עם הגשת דו"ח ת(Chang et al., 2018)שאלות  97בשאלון ייעודי הכולל 

  ). 26איור ואישור ההמלצות על ידי הממשל המקומי ( 56ומוגבלות

  
  (Teng et al., 2013) טאיוואן: השוואה בין התהליך הוכחי לתהליך הקודם ב25איור 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 (Chang et al., 2018) 2012-החל מ טאיוואן: תהליך קביעת הערכת המוגבלות ב26איור 
   

                                                 
56 Functioning and Disability Evaluation Report 
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   מעבר הדרגתי מקצבאות זמיות לקצבאות קבועותמדיות בהן יש   .ג

 נורבגיה .5

ורבגיה העבירה בעשור האחרון רפורמה משמעותית מאוד בתחום הרווחה והתעסוקה במהלכה 

הכולל את שירות התעסוקה, הביטוח הלאומי והשירותים  (NAV)הוקם 'מהל הרווחה והעבודה' 

החברתיים. כחלק מהתהליך חל שיוי גם במבה מערך הקצבאות ובקצבאות הכות, שמטרתן היא 

 57.(NAV, 2019a)" להם יכולת הכסה מוגבלת כתוצאה ממחלה או פציעהאלו שיש לסייע ל"

קצבאות הכות במדיה הין אויברסליות ואין יתות על בסיס מבחן אמצעים, ביגוד למגמה 

  הכללית של כלל הקצבאות שעו לכיוון של הישעות על בסיס ביטוחי.

, מעודדת את השימוש 2015-וכסה לתוקף ב 2011ורמה בקצבאות, שהועברה בשת הרפ

בבחית יכולת עבודה במטרה להפריד ביה לבין קצבאות לגיל הזקה. כמו כן, הרפורמה ועדה 

לייצר ממשק טוב יותר בין קצבה היתת באופן זמי (על מחלה) לבין קצבאות הכות, ומאפשרת 

 58טיות,. להלן שלוש קצבאות רלוו(OECD, 2013a)קבלת קצבה לבין עבודה שילוב טוב יותר בין 

  :28איור כפי שאפשר לראות בהשען על ציר הזמן המחוברות בקשר משותף 

היתת עבור אשים להם יכולת השתכרות  קצבת הכות :)Uføretrygdקצבת כות (  .א

מופחתת, אשר היו חברים בביטוח הלאומי שלוש שים לפחות לפי הכות/מחלה. הקצבה 

 -5.53%יתת גם עבור אשים שלא עבדו, תוך התייחסות לזמן בו ארעה הפגיעה. כ

  מהאשים בגילאי העבודה מקבלים קצבת כות.

: קצבה היתת )AAP -savklaringspenger Arbeidעבודה' (יכולת קצבת 'הערכת   .ב

בהמשך לקצבת מחלה, אך מחייבת מבחן הערכה לפי המעבר. הקצבה שעת על מערך 

עידוד לתעסוקה ובוחת את היכולות והתאים החברתיים המשפיעים על השילוב בעבודה. 

הקצבה יתת לתקופה  ).29איור  מהאשים בגילאי העבודה מקבלים קצבה זו ( 1.64%-כ

  מוגבלת של עד שלוש שים.

: לצד )hjelpestønad)  וקצבת טיפול (grunnstønadקצבת בסיסית ( - קצבאות שר"מ  .ג

 שתי הקצבאות הר"מ, יתן לקבל סיוע וסף המותק מיכולת העבודה.

  

  

                                                 
57 “Disability benefit may be appropriate for those who have a permanently reduced earning capacity 
due to illness or injury.” 

הקצבאות. קצבת כות מתאפשרת במידה ויכולת העבודה שבדקה במסגרת קצבת 'הערכת יתן לקבל את שתי  58
 ).30%-(עבור פגעי עבודה מדובר ב 40%-עבודה' היא מוכה יותר בכ
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  : רצף הקצבאות בורבגיה (א')27איור 

  

  : רצף הקצבאות בורבגיה (ב')28איור 
  

 

  )2017: מקבלי קצבת כות וקצבת 'הערכת עבודה' בורבגיה (29איור  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  (Uføretrygd)קצבת כות   .א

היתת עבור אשים להם יכולת השתכרות מופחתת, אשר היו חברים בביטוח הלאומי קצבת הכות 

שלוש שים לפחות לפי הכות/מחלה. הקצבה יתת גם עבור אשים שלא עבדו, תוך התייחסות 

יכולה הקצבה  מהאשים בגילאי העבודה מקבלים קצבת כות. 5.53%-לזמן בו ארעה הפגיעה. כ

לקי, יתת עבור אשים שיש להם יכולת השתכרות מופחתת באופן קבוע להיתן באופן מלא או ח

לתקופה של  כתוצאה ממחלה או פציעה. הקצבה יתת עבור אשים שהיו חברים בביטוח הלאומי

מקבלי קצבת כות.  337,555, היו בורבגיה 2018לפחות שלוש שים לפי הכות. כון לאוקטובר 

   .30איור , כפי שאפשר לראות ב62-67מתוכם היו בגילאים  30%

  

  מבה הקצבה

מגובה  66%אירוע. גובה הקצבה קבע ביחס של בתקופה שקדמה ליתת בהתאם להכסה  הקצבה

שלוש השים מתוך חמש השים האחרוות ועד לגובה הגבוהה יותר בההשתכרות הקודמת 

במידה ולאדם אין הכסה קודמת (או שהכסתו מקסימלי של פי שישה מסכום ההכסה הבסיסי. 
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בין ההכסות בעבר לבין  הבחהקיימת . על מת ליצור איזון, מוכה), הוא יקבל קצבה בסיסית

 קצבת הכות ממוסה כמו כל הכסה אחרת.  59.(NAV, 2017)ההכסות העתידיות 

 

  

  
  תהליך קבלת הקצבה וקביעת המוגבלות

קבלת הקצבה מותת בבדיקה של יכולת העבודה לצד בדיקת אפשרויות הטיפול הרפואי המתאים. 

מבצעים הערכה המבוססת על  60הגשת הבקשה מתבצעת באיטרט. רופאים של הביטוח הלאומי

המסמכים שהוגשו על ידי תובעי הקצבה, בוסף לבדיקת החזר הוצאות. לעתים מתקיימות הערכות 

  . (SG, 2017)פים, אך הן אין פוצות. -אל-פים

  

  AAP) -(Arbeidsavklaringspengerקצבת 'הערכת עבודה'   .ב

61  

יתת בהמשך לקצבת מחלה, אך מחייבת מבחן הערכה לפי המעבר. הקצבה קצבת הערכת עבודה 

שעת על מערך עידוד לתעסוקה ובוחת את היכולות והתאים החברתיים המשפיעים על השילוב 

הקצבה יתת לתקופה  ).29איור מהאשים בגילאי העבודה מקבלים קצבה זו ( 1.64%-בעבודה. כ

  מוגבלת של עד שלוש שים.

קצבת 'הערכת עבודה' מאפשרת לאדם לקבל הכסה בתקופת מחלה או שיקום וצריך סיוע 

לפגוע  צריכה (impaired)ממהל העבודה והרווחה הורבגי. על מת לקבל את הקצבה, הלקות 

מיכולת העבודה והאדם צריך להיות בעל סיכוי לשיפור מצבו באמצעות 'טיפול,  50%בלפחות 

קצבת הערכת עבודה מחליפה את קצבת  .(NAV, 2018)תעסוקה או תכית מעקב של המהל' 

  62המחלה לאחר תקופה של שה.

. על 'הערכת צרכים'ב') -ו 'הערכת יכולת העבודה'הקצבה מבוססת על שי עקרוות: א) 

הל העבודה והרווחהפי מ (NAV) 'ועד לסייע , מבחן 'הערכת עבודה היכולת לעמוד לזהות את"

יכולת העבודה היא איפה  –יום -בציפיות של העבודה של השתתפות פעילה בחיי היום היום

   .(Berlin, 2015)שהמשאבים והמגבלות האושיים פוגשים את הדרישות והציפיות של הסביבה"

, המהווה מיפוי מערכתי (Resource Profile)לצד זאת, עבור כל אדם בה פרופיל משאבים 

של כלל האפשרויות והמוגבלויות של האדם. הפרופיל מבוסס על שישה מרכיבים והממשק שלהם 

                                                 
 בוסף לקצבה הבסיסית, יתן לקבל תוספת עבור ילד, קצבת שארים, קצבת דיור ועוד. 59
 באופן פרטי. 50%-דיה ומשרה על ידי המ 50%הרופאים מועסקים בהיקף של  60

61 Work Assessment Allowance – AAP 
 .(OECD, 2013a) האירועהקצבה החדשה מבוססת על הכסה קודמת בשלוש מתוך חמש השים האחרוות לפי  62

ההכסה והקצבה יהיו , בכל מצביתן לעבוד במקביל לקבלת הקצבה. : עבודה במקביל לקצבה

לחודש) עד ₪  2,106-קורוות לשה (כ 60,000גבוהים מגובה הקצבה בלבד. הדירסריגרד עמד על 

  חשבת גם היא כהכסה. (Cash Benefits for Care) . התוספת עבור 'טיפול'2019ליואר 
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 מצב חברתי, כלכלי; מגבלות אישיות; השכלה/כישורים; יסיון בעבודהעם החברה הסובבת: 

שמהווה כלי שועד  (Activity Plan). על בסיס פרופיל זה קבעת לאדם תוכית אישית תיבריאוו

  לסייע לאדם לחזור לעבודה.

  

: מבחן יכולת העבודה מדגיש את חשיבות האקטיבציה ותוכית השיקום, ייחודיות התהליך

ת, דגש רב כחלק איטגרלי מתוך תהליך אבחון יכולת העבודה. כמו כן, וביגוד למרבית המדיו

  של המוגבלות ולא רק למצב התפקודי.  להיבטים חברתייםמופה יתן 

  

  תהליך בקשת הקצבה

במידת הצורך בשלב הבא בשלב הראשון של תהליך הבקשה, מתבצעת הערכה עצמית של הצרכים. 

הל העבודה והרווחה. המפגש כולל בחית האמצעים י'יכולת העבודה' במלהערכת מתבצע מבחן 

והמשאבים הדרושים להשגת המטרה וביית תכית עבודה. הערכת יכולת ההשתכרות 

(inntektsevnen) ויות תעסוקה בביתכוללת היבטים של גיל, יכולות, השכלה, רקע מקצועי, הזדמ ,

  או במקום אחר. על בסיס הגדרות אלו קבעת התוכית האישית.

  

  (Vurdering av arbeidsevne)"הערכת יכולת עבודה"  מבחן

לפי  40%או  50%מבחן הערכת היכולות בוחן את הירידה בכושר ההשתכרות (ירידה של לפחות 

  פגעי עבודה), תוך השוואה בין המצב לפי המוגבלות ולאחריה. 

                                                 
63 Attendance benefit 

  (hjelpestønad)וקצבת טיפול  (grunnstønad)קצבת בסיסית 

שועדה לכסות הוצאות בוסף לשתי הקצבאות, אדם עם מוגבלות יכול לקבל תוספת כספית 

, כתוצאה מהמחלה או המוגבלות. קצבאות אלו מבוססות על ישירותוספות ארוכות טווח ו

 63.(EC, 2017)רגילה או מורחבת  )Attendance benefit('קצבה בסיסית' ועל קצבת 'טיפול' 

הקצבה הבסיסית יתת בעבור הוצאות ייחודיות הקשורות למחלה, תוך השוואה לאשים ללא 

וע על ידי אשים מוגבלות הצריכים סיוע זה. במקביל, יתן לקבל 'קצבת הטיפול' בעבור סי

  'פרטיים' (בי זוג, ילדים, שכים ועוד אך לא על ידי אשי מקצוע).
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  )2018: מספר מקבלי קצבת כות בורבגיה בחלוקה לפי גיל (אוקטובר 30איור 
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 דנמרק .6
חיבור ישיר בין  מתן הקצבה לבין עידוד לתעסוקה. הרפורמה החדשה הדית מתמקדת בהמערכת 

החליפה מערכת קצבאות קודמת והציגה מערכת הערכה חדשה המחייבת את כל תובעי הקצבאות 

 64.(Morris, 2016; OECD, 2013b) יהםכולותילתיאור  (Resoursce Profile)לפתח פרופיל משאבים 

  אשים.  22,000רשויות, שכללו  22-ב שהופעלההרפורמה התבססה על תוכית פיילוט 

מטרת הרפורמה הייתה שימור אשים רבים יותר בשוק העבודה, תוך עדיפות לתעסוקה בשכר 

מלא וללא סבסוד, במטרה להיאבק בשיעור מקבלי קצבת הכות הגבוה יחסית מהממוצע במדיות 

אמצעות העלאת שיעור ההשתתפות של כמה שיותר אשים עם זאת ב  OECD (OECD, 2016).65-ה

. הדגש המרכזי 40מוגבלות בשוק העבודה, תוך הגבלת הגישה לקצבאות כות לאשים מתחת לגיל 

, (The Danish Government, 2013)הופה לשילוב בהשכלה ובתעסוקה על פי קצבאות הכות 

קצבה איה מועקת , שיפורט בהמשך. על פי הרפורמה, הFlexi-job-באמצעות העדפת מסלול ה

לאלו שמצבם יכול להשתפר על ידי שיקום מקצועי, טיפול או תוכית אקטיבציה, פרט לאלו 

  המצאים פחות מחמש שים לפי גיל הפרישה. 

  
  job + Disability Pension)-(Flexiמערכת משולבת של קצבה ושיקום   .א

ועבודה (Disability Pension) הרפורמה חיברה למעשה שתי מערכות משלימות של  קצבת כות 

(Flexi-job Scheme) ,במהלך מהרפורמה הוקמו צוותי שיקום בכל אחת מהרשויות המקומיות .

בהם לוקחים חלק ציגים מהמגזר העסקי, תחומי הבריאות (מקומי ואזורי), רווחה וחיוך. צוותים 

  :(DALMR, 2018)בין שלוש תכיות עיקריות ויוזמות וספות   אלו מחבר

שר עבודה מופחת, שמצבם איו קצבת הכות מיועדת לאשים עם כו :קצבאות כות קבועה  . 1

יכול להשתפר בעקבות תרופות, הכשרה או כיסה למסלול תעסוקה אחר. בעקבות הרפורמה,  

הוקלו  2018הגישה לקצבה עצמה הוגבלה. במקום זאת, לאדם יתת קצבה זמית. בשת 

 התאים למעבר אוטומטי לקצבת כות. 

ה הקבועה, אשים עם מוגבלות מקבלים במקום הקצב :jobs-Flexi-קצבה זמית ומסלול ה . 2

קצבה זמית לתקופה של שה עד חמש שים. הקצבה המבוססת על סכמה שהאדם עובר 

. קצבה זו יתת (”Resource Activation - “Ressourceforløb)להערכת יכולותיו ומשאביו 

. מסלול התעסוקה כולל סבסוד (Geiger et al., 2018)לתקופה של  בין שה לחמש שים 

משרות, מוצע לאשים עם יכולת עבודה מופחתת וכולל התאמות וספות כמו גמישות בהסדרי 

                                                 
) Disabilityעם ביצוע רפורמת קצבאות הכות  )2003(אחת הרפורמות הראשויות והמשמעותיות התרחשה בדמרק  64

Benefit Reform)תקלה בקשיים משמעותיים . רפורמה זוש ,(OECD, 2013b)ה על השע , מודל הביופסיכוסציאלי 
 קיבלו קצבת כות. 2014מאשים בגילאי העבודה בשת  6%-כ 65
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שים,  5העבודה (למשל הפחתת היקף משרה). הסדרים אלו יתים לתקופה מקסימלית של 

 ם לקחת חלק בפרויקט לתקופה ארוכה יותר.הזכאי 40פרט לאשים מעל גיל 

חייב לקחת חלק בתוכית שיקום אחת לפי קבלת  40: כל אדם מעל גיל השיקום תכיות . 3

קצבת הכות, הכוללת תיאום שירותי בריאות, רווחה ותעסוקה המיועדים לשיפור יכולת 

אים יכולים לקבל קצת כות, פרט לאשים  40מתחת גיל  אשים העבודה. ברמה העקרוית, 

. כאמור, בפברואר  (OECD, 2016: 32)"ודתםשאין להם שום אפשרות לשפר את יכולת עבש"

 כסו הקלות וספות. 2018

לפי תוי הלמ"ס הדי, אפשר לראות את הירידה בשיעור מקבלי קצבאות כות ועלייה 

תוים . )31(איור  2013החל מיואר  (Flexi-jobs)במספר האשים המצאים במסלול התעסוקה 

רבים ), מראים שמיד לאחר השקת התוכית חל שיוי במגמה ואשים 32איור (שהציגה הממשלה 

יותר כסות לתוך מסלול התעסוקה ותוכיות שיקום, לעומת אשים הכסים לתוך מסלול קצבת 

הציגה הממשלה הגדרות ברורות יותר  2018. בפברואר (The Danish Government, 2015)הכות 

 .(MEAI, 2018)מסלול זה של המסלול שמאפשר קבלת קצבה ללא מעבר ב

  

  2007-2018, דמרק Flexi-jobs: מספר מקבלי קצבאות כות וכסים למסלול 31איור 

 
 : השפעת הרפורמה בדמרק על המצטרפים החדשים32איור 
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  תהליך השיקום והחיבור לאקטיבציה

לאחר ביצוע הערכה רפואית, אשים עם מוגבלות מופים לצוותי שיקום, המעריכים את יכולת 

א אפשרויות . תהליך ההערכה מיועד להעריך את אפשרויות השיקום ולמצו(ISSA, 2016)עבודתם 

שיקום הולמות ורק לאחר מכן לשמש כבסיס למתן הקצבה. אשים יכולים לסרב לטיפול רפואי, 

אך אים יכולים לסרב לתהליכי שיקום שאים רפואיים. מצב זה מציב את דמרק כמדיה בה יש 

, בדומה למערכת הבטחון (Geiger, 2017)תאיות גבוהה ורמת השקעה גבוהה בתהליכי השיקום 

  . (Zohar, 2018)הסוציאלי בדמרק בשים האחרוות 

ספים תהליך האבחון מתחיל עם ראיון ראשוי של כשעה, בו בדק המצב הרפואי וצרכים ו

של האדם. בסוף הראיון מתקבלת החלטה לגבי הפייה לאבחון מעמיק, המתבצע ברשות המקומית 

על ידי ועדה איטרדיסציפלרית בהשתתפות צוות שיכול לכלול מרפא בעיסוק, פסיכולוג 

ופסיכיאטר. ועדה זו בודקת את יכולת התפקוד באמצעות 'כלי הערכת תפקודית' 

)Funktionsevnemetodenית משאבים. הצוות מחליט על מספר מדדים לכל אדם ) וחיבור לתוכ

(מספר שעות עבודה, מתי יתן לחזור לעבודה, התאמות דרשות). חוות הדעת מועברת לרופא 

 המשפחה. בסוף התהליך, ההחלטה היה של העו"ס.

  

ו/או 'קצבה זמית'  (Geiger, 2017): זוהי תוכית שיקום (Ressourceforløb)תוכית משאבים 

(ISF, 2013) (או המשאבים) ים ומעריכה את יכולות העבודהמשכת לתקופה של עד חמש שה 

  : מדדיםלו לחזור לעבודה.  המבחן/תוכית כולל מספר שיש לאדם  ואשר יכולים לסייע 

  
  

 .(Funktionsevnemetoden)'כלי הערכת התפקוד' 

יום, תמיכה מבי משפחה, -כולל מספר קריטריוים, ובכלל זה התייחסות לחיי היוםה הערכהכלי 

 (Workability)פאי עבודה וחיוך, תקשורת, דיור ותחבורה. על מת להעריך את יכולת העבודה 

של אשים, קיים טופס לבדיקת המשאבים, הבוחן את המצב הפשי הפיזי, ההשכלה, עבודות 

  .(SSA, 2016)ת כדי להעריך את המסוגלות התעסוקתית של האדם קודמות ורשתות חברתיו

  
  )2018: קריטריוים לבחית רמת התפקוד בדמרק (אוגוסט 33איור 

    

landbrug Haveanlæg Trivsel
Fritid/Aftensk

ole og
Kørekort

Afklaring og
Udslushing

Botreaning
Dansk 

Matematik
Ejendoms-
medjaelper
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  בישראל מול המגמות בעולםות הקצבאות לאשים עם מוגבלות מערכ 

בדומה למדיות אחרות, בישראל קיימות מספר מערכות קצבה משלימות, שועדו לתת מעה 

הייחודי עבור פגעי עבודה וכי צה"ל, להם  העבור אשים עם מוגבלות. פרט למעלצרכים שוים 

יתת הקצבה על בסיס תרומה מוקדמת וללא התיות משמעותיות של הקצבה בעבודה, יתן לזהות 

. עם זאת, , בדומה למדיות אחרותרבע מערכות קצבה וספות עבור אשים עם מוגבלותאשלוש או כ

 למתן הקצבה התאים הלוויםו הערכת המוגבלות למתן הזכאותתהליכי , של המערכות מטרותיהן

של  66סוגים בכל אחת מהמערכות מעידות על שוות בין ישראל למדיות אחרות. להלן שלושה 

  מערכות רלווטיות בישראל, הותות כיסוי הדומה לכאורה לכיסוי היתן במדיות רבות אחרות:

  

  )בישראל קצבאות יידות ושר"ממערכות קצבה בסיסית (  .א

 םתות כמרכיב פיצוי על הצרכים הייחודייקצבה בסיסית הישתי מערכות בישראל  כללות 

   :הקשורים לחיים עם מוגבלות ומפצות על עלויותיהם

משרד קצבה זו יתת בהתאם להסכם היידות שחתם בין ביטוח לאומי ל: קצבת יידות ) 1

גמלת היידות  וזכאים לה אשים עם מוגבלות המוגדרים כמוגבלים ביידות.) 1977אוצר (ה

השתתפות בהוצאות  משתלמת לאשים עם "ליקויים ברגליהם המגבילים אותם ביידות" לשם

לאחוזי הכות  היידות. הגמלה כוללת זכויות שוות (היתות לחוד או במצטבר, בהתאם

השימוש ברכב,  ביידות), כגון קצבת יידות חודשית לבעלי רכב לצורך השתתפות בהוצאות

 ,לרכב משותף דות חודשית לחסרי רכב לשם מימון הוצאות היידות, קצבת יידותקצבת יי

לרכישה  הלוואה עומדת לרכישת רכב, תו חייה, תשלום מופחת של אגרת רישוי, הלוואה

לסוג, גודל  בין היתר בה קשורגובה הקצ ולהתקה של מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב ועוד.

המשתמש ברכבו בקביעות לצורך סיעה למקום מוגבלות  בזור שלו ואדם עםהרכב ורמת הא

 ).35איור אשים קיבלו קצבת יידות ( 42,978, 2018בשת  עבודתו זכאי לתוספת קצבה.

בדומה לקצבת סיעוד היתת לקשישים, מסייעת  ,קצבה זו: קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) ) 2

בישה, יום (ל-של אדם אחר בפעולות היום משמעותיתזקוקים לעזרה לאשים עם מוגבלות ה

זקוקים להשגחה מתמדת למיעת ו אישית) במשק הבית אוהיגייה אכילה, רחצה, יידות בבית 

כות רפואית בשיעור של הקצבה יתת לאשים שקבעה להם  סכת חיים לעצמם או לאחרים.

  ועברו תהליך הערכה הכולל מבחים תפקודיים  לפחות (לעיין שירותים מיוחדים) %60

(ADL & IADL).  תשים קיבלו קצבת  62,077, 2018בש35איור שר"מ (א.( 

 
  

  קיים קשר הן בין קצבת הכות לקצבת השר"מ והן בין קצבת השר"מ לקצבת היידות: בפועל

 לפחות 60%לאשים המקבלים קצבת כות שקבעה להם כות רפואית בשיעור של  השר"מ יתן

                                                 
 קיימים ארבעה סוגים של מערכות אם לוקחים בחשבון את פגעי עבודה וכי צה"ל, שאין חלק מסקירה זו. 66
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כות רפואית בשיעור עבורם קצבת כות, אך קבעה  יםמקבל איםמיוחדים), או ש (לעיין שירותים

לגמלת יידות,  םזכאי םאימקבלי קצבת שר"מ  וסף לכך,ב. שירותים מיוחדים) (לעיין 75%של 

יידות מוגבלות ב 100% שקבע עבורםלפחות או  100%בשיעור של  שר"מ יםמקבל םאלא אם ה

של מבוטחים מקבלים את שלוש בלבד  מצומצמתקבוצה סא גלגלים. יו/או הם מתיידים בכ

  שר"מ ויידות). , הקצבאות (כות

כאשר , הבסיסיים צרכיםשמטרתה לתמוך בביחד קצבה מהוות השר"מ והיידות  מערכות

שבמדיות על אף שוק העבודה. לאין קשורות במישרין ועל תרומה מוקדמת מבוססות אין  הן

'תשלום מערכת לדוגמה (אחרות ישו קשר חזק בין קצבאות אלו המהוות חלק מאותה מערכת 

. במערכות פרדות ושוות בכל המרכיבים, בישראל מדובר )בבריטיה ]PIP[אישי' העצמאות ה

י המקצוע תאי הזכאות, הערכת המוגבלות, דרכי האבחון ואש ההפרדה כוללת בין השאר את

 ., כאשר רוב המבוטחים אים מקבלים את שתי הקצבאות יחדהמשתתפים בו והקשר לעבודה

סעיפים  12אחד המוה לדוגמה, במערכת היידות והשר"מ המקבילות בבריטיה יש שאלון 

גם  .למערכת קצבאות תלויות עבודההמתייחסים ליידות ולחיים עצמאיים וכלי הערכה אחר 

 קבעת לפי מבחים דומים.  הזכאות טאיוואןב

 

 (קצבת כות כללית בישראל)מערכות קצבה תלויות יכולת עבודה ללא תלות בתרומה מוקדמת   .ב

קצבה זוהי בישראל עומדת קצבת כות כללית.  לאשים עם מוגבלותקצבאות הבליבה של מערכות 

המוסד ( "מתאוה או ממום מלידהייעודית היתת "עקב ליקוי גופי, פשי או שכלי הובע ממחלה, 

ויתת לאשים עם מוגבלות שאים יכולים לעבוד, או שיכולת העבודה , )2019לביטוח לאומי, 

  שלהם מופחתת עקב המוגבלות. 

 250,902היו  2018בסוף שת קצבה זו יתת לקבוצה הגדולה ביותר של הזכאים, כאשר 

באופן רשמי, הקצבה בישראל דומה ). 35איור קיבלו קצבת כות כללית (אשר אשים עם מוגבלות 

בתאיה למדיות וספות, תוך הגדרת תאים דומים יחסית, החל מגיל ותושבות, הגדרה רפואית 

יתת על בסיס  הזכאות לקצבה כושר.-ומעלה), הכסות מעבודה ודרגת אי כות רפואית 60%(

  .של תלות בעבודהאורייטציה 

(אורתופד, כירורג, רופא  של רופאים מומחים ועדה רפואיתשען ברובו על הזכאות תהליך 

אותו בסדרת שאלות  תומתשאל במסמכים הרפואיים של התובע,הדה עיים, פסיכיאטר וכד') 

מתקיימת במידת הצורך , קבעים אחוזי הכות הרפואית (. בסוף התהליךקצרה על הליקוי/מחלה

המוסד לביטוח לאומי, לאחר התייעצות עם פקיד התביעות של לאחר מכן, . )יתאגם בדיקה רפו

שיעור הפגיעה בתפקודו של התובע לעיין כושר מהו , קובע רופא של ביטוח לאומי ופקיד שיקום

רק בחלק  הערכת הרופאיםבוסף ל פקיד שיקום בביטוח לאומיופה להערכה של יהעבודה. אדם 
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 השוים בממדיםפיעה על התפקוד מתייחסת לאופן בו הלקות מש פקיד השיקוםת הערכ. מקריםמה

סיון תעסוקתי. פרמטרים אלו ו גיל, השכלה, מקום מגוריםכגון  וספיםמשתי רקע בחיה של לצד 

, אלא כותהבקביעת אחוזי באים לידי ביטוי  , כך שהם איםבועדה הרפואיתאים מובאים בחשבון 

חשוב להדגיש כי הערכת המוגבלות המזכה בקצבת כות יכולה להיעשות גם . הכושר-בקביעת אי

  .ומשרד הרווחה על ידי משרד הבריאות (בריאות פש)

תוספת המשולמת עבור בי זוג : קצבת תלויים, לקצבת הכותקיימות שתי תוספות  ,בוסף

שוים (הקשורים לאחוזי הכות  תוילדים של מקבלי קצבת כות כללית, בהתאם לתאי זכאו

תוספת  -שקבעו לאדם, הכסות אחרות, הכסות של בן/בת הזוג) וקח"ן (קצבה חודשית וספת) 

לתוך קצבת  2018ומעלה והוטמעה במרץ  75%בדן כושר עבודה של ושיתה בעבר רק למי שיש לו א

כאלו יתות במרבית  תוספות בדן כושר עבודה.והכות עבור כל מקבלי הקצבה, ללא קשר לא

   המדיות, חלקן יתות במסגרת הקצבה עצמה.

  

  שיקום מקצועי בישראל

יש באפשרותו לפות למחלקת השיקום לבחית  67כות רפואית לפחות 20%במידה וקבעו לאדם 

לקבלת שיקום מקצועי (הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה, שירותי השמה ועוד)  68זכאותו

בתוכיות הביטוח הלאומי אך גם בתוכיות של משרדי ממשלה וספים. בישראל אין ממשק 

מערכתי מותה בין קבלת קצבת כות לקבלת שירותי שיקום, דבר המתבטא בכך שרק קבוצה 

כאשר איש  60,000-כתכיות אלו כללו  2012 – 1999ם בין השיקטה זוכה לקבל תכיות אלו: 

מכך, השיקום בישראל יתן על יתרה . )2014פיטו, ו פאס(מקבלי קצבה  25,600-כ יש מבייהם

מהפיות  7%, פקידי השיקום יזמו רק (2018)בסיס וולוטרי. לפי המוסד לביטוח הלאומי 

  , וגם אז מרבית הפיות השתייכו לעפים שאירים או פגעי איבה.למבוטחים

  

להלן . ראל לקצבאות הדומות לה בעולםבין קצבת כות בישמרכזיות  הבחותמספר יתן לזהות 

כושר -ימוש במבחן אישעושה  ת כות בישראלקצב - הגדרת הזכאות )1 :אלוהבחות המבין השלוש 

הבדלים וספים יתן לראות ברמת לעומת דגש רחב יותר שיתן ליכולות עבודה בחלק מהמדיות. 

רמות  )(. 2וספותבישראל לעומת שאלוים של מדיות  3214(ר' טופס  הפירוט במבחים עצמם

השיקום המדיות שסקרו קצבה זו מחוברת באופן חזק יותר למערכות במרבית  – אקטיבציה

קצבה הבחה בין בישראל קיימת כמו במדיות אחרות, גם  - תפיסת רצף שיקומי )3; והתמיכה

                                                 
ופיטו): כים כלליים ופגעי פעולות איבה לשיקום מקצועי בביטוח לאומי זכאיות שלוש קבוצות עיקריות (פאס  67
 כות רפואית לפחות). 10%כות רפואית לפחות) ופגעי עבודה ( 20%(

קב השלכות תפקודיות בוסף לאחוזי הכות הרפואית, אדם יכול להיות זכאי בתאי ועמד בשלושה תאים: ע 68
מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו  הובעות מכותו הוא איו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה

הוא מתאים לשיקום ו הוא זקוק להכשרה מקצועית, על מת להשתלב בעולם העבודה; וסיוו התעסוקתי הקודם
 .)2019bהמוסד לביטוח לאומי, ( מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרסת בשוק העבודה החופשי
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דגש לתהליכי המעבר יתן (לדוגמה בדמרק ובורבגיה)  במרבית המדיותעם זאת, . זמית וצמיתה

   .מהרפורמות במערך קצבאות הכותכחלק בלתי פרד  אות צמיתותבין קצבאות זמיות וקצב

 
  תרומה מוקדמתמערכות קצבה תלוית יכולת עבודה המשקללות   .ג

 תוויתשתוארו לעיל ת בישראל מהקצבאות ומערכות קצבה המשקללות תרומה מוקדמת מופרד

שלא  סטטוטורי -  עיקרון ביטוחיכי עבודה ע"פ עיקרון הפיצוי ו (כי צה"ל על פי תייחודיולקבוצות 

החל משת כמו כן,  .פסיה וביטוחים שוים)הקרות במסגרת ( באופן פרטי) או יסקרו כאן בהרחבה

 יש לבטח כל עובד בביטוח פסיוי המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק 2008

   למקרה אובדן כושר עבודה.), הכולל גם ביטוח 2008(צו ההרחבה לביטוח פסיוי במשק, 

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן  ,בישראל במסגרת מערך הביטוחים הפרטיים

פסיה או בביטוח מהלים, שועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל 

"לספק חלף ובדן כושר העבודה ועדה אגמלת  .להמשיך לעבוד ולהתפרס עקב מצבו הבריאותי

 כלומר,). 2018:1ח שיכולת השתכרותו פגעה כתוצאה ממחלה או כות" (כללית, הכסה למבוט

, אבל הן מושפעות מיכולת העבודה ת למערכת הביטוחקצבאות אלו, שעות על התרומה הקודמ

  (או העבודה בפועל).

ות קיימות בחלק מהמדי, ממערכות הקצבה האחרותבה קצבה זו מותקת ביגוד לישראל, 

כות אות מחוברות למערכות קצבאך מבוססות על תרומה מוקדמת המערכות אובדן כושר עבודה 

בקדה קצבאות תלויות יכולת עבודה המשקללת הכסה קודמת קיימות, לדוגמה, . משלימות

(CCPD) ד (ולבפיEarning Related Pensions קצבאות אלו קשורות באופן ישיר לקצבאות .(

קצבה וספת אלו יקבלו . ומזכות בקצבה מופחתת גם אשים עם מוגבלות שלא עבדו מעולםהכות, 

כל השוואה של מערכת קצבת הכות בישראל למדיות אחרות, מערכות קצבאות אחרות. מהיתת 

  חייבת להתייחס גם לממשקים אלו.

 תמות מצב כללי על ישראל (ע"פ הגדרות החוק) -: תרשים סכימטי 34איור 
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  : המיקום של קצבת הכות בישראל תון לפרשותהערה

  

 כללית, פגעי עבודה, שר"מ ויידותכות : )2018(יולי  2018: מקבלי קצבאות כות בישראל 35איור 
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  סיכוםדיון ו

מספר מדיות במטרה להבין את לערוך השוואה בין תה יהראשוית של סקירה זו היה תמטר

. במדיות אלו תהליכי הערכת המוגבלות השתו השיויים שערכו במערך הקצבאות והאופן בו

, בחיה מעמיקה יותר הראתה שעל מת להבין את האופן בו מדיות הובילו שיוי בתהליך, אולם

. עבור כל אחת ממערכות הקצבה והקשר בייהן , מטרותיהןהקצבה רכותמע יש לבחון את מגוון

תהליך קבלת מותאמים,  ן והערכהאבחותהליכי קיים מערך ייחודי הכולל שסקרו דיות המ ששב

  המחייב פרואקטיביות גדולה יותר של האדם, תאים שוים וגובה קצבה שוה.  מובהקצבה 

בושא המורכבת התמוה  בהסתכלות רחבה  עללמקבלי ההחלטות סייע לועדה זו סקירה 

, ובעיקר יםהמוצלח יםמושכלת אודות המודל לקדם חשיבהבכך ו קצבאות לאשים עם מוגבלות

שמצאו במדיות המודלים את כלל הסקירה מציגה  .לישראל ,ביותר והישימים מיםהמתאי

המופעלת אין מדיה אחת שהמערכת הדמיון והשוי בייהם. באופן מוצהר,  ומצביעה עלהשוות 

שיתן ללמוד ולאמץ בישראל.  מרכיבים מוצלחיםבכללותה יתת לאימוץ, אך בכל המערכות יש בה 

יות את השיויים הרוחביים שהתרחשו לאור זאת, הדיון יתמקד במגמות העיקריות המאפי

  ., אך ראשית ציג את מדייות המוגבלות בישראל בושא הקצבאותבמדיות שסקרו

  

 מדיניות מוגבלות בישראל

עד תחילת שות האלפיים, בישראל מיושמת  OECD-בדומה למצב שהתקיים במרבית מדיות ה

, המיישמת במקביל שתי תפיסות שוות. התפיסה הרפואית, מדייות מוגבלות מעורבתכיום 

הוותיקה והשכיחה יותר, מגולמת באופן בו מוגדרת "כות" בחוק הביטוח הלאומי ומתבטאת 

). מודל זה משקף ברובו גישה 1956במודל על פיו קבעים אחוזי כות רפואית (ספר הליקויים, 

למספר. לצד ריבוי סעיפים רפואיים קיימים חוסר באיבר, תפקוד או מערכת  המתרגמתרפואית 

אך רק כאלו הקשורים בעולם העבודה, כמו  ,בספר גם סעיפים המתייחסים להיבטים תפקודיים

(המתייחס להפרעות פשיות, כך שאחוזי הכות שלו מתייחסים גם ליכולת העבודה  33למשל סעיף 

  כושר עבודה). בדן ושל האדם)  או האופן בו קבעת הזכאות לקצבת כות (א

לעומת הגדרת "כות רפואית", הגדרת "אדם עם מוגבלות", כפי שמופיעה בחוק שוויון 

) היא "אדם עם לקות פיסית, פשית או שכלית לרבות 1998זכויות לאשים עם מוגבלות (

קוגיטיבית, קבועה או זמית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר 

ים העיקריים". הגדרה זו רואה במוגבלות יותר מסך מרכיביה הרפואיים והיא ותרה מתחומי החי

פתוחה, על מת "לא להגביל את תחולת החוק באמצעות מבחים רפואיים, סייגים לגבי חומרת 

. בוסף, ההגדרה מתייחסת ל"תחומי חיים )2012מור, ( המוגבלות או רשימה סגורה של מקרים"
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הלאומי, עיקריים" ובכך שוה באופן מהותי מתאי הזכאות לקצבת כות כללית מן הביטוח 

  המתמקדים בכושר העבודה.

) שהוגדרה בצו 9) והדרישה לייצוג הולם (סעיף 8בוסף, סעיף התעסוקה בחוק (סעיף 

) מבטאים גם הם 2016, 15) ובתיקון החוק והחלתו על המגזר הממשלתי (תיקון מס' 2014ההרחבה (

ם של המעסיקים מדייות המיישמת תפיסה חברתית למוגבלות. סעיפים אלו עוסקים בחובותיה

את החובה לספק לעובד עם מוגבלות  יםליצירת סביבת עבודה מכילה, שוויוית וגישה ואף מגדיר

התאמות הכוללות את "התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, 

מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, והלי עבודה". תפיסה זו, השעת על מודל חברתי 

וגבלות מרחיבה את ההסתכלות על "אובדן כושר עבודה" התלוי בחומרת ה"כות רפואית" למ

ומדגימה כי שיויים בעולם העבודה יכולים להוביל לשיוי ביכולת התעסוקה של אשים עם 

  מוגבלות. 

קיומן של התפיסות הרפואית והחברתית, זו לצד זו, במדייות המוגבלות הישראלית, 

בשל חוסר יכולתם לעבוד,  בהצ, אשים עם מוגבלות מקבלים קגיסא מחד מייצרת התגשות.

החוק רואה בהם אזרחים שווי זכויות וחובות שהשתתפותם בעולם העבודה מוגבלת גיסא ומאידך 

התגשות זאת מגולמת באופן בו מופעל מערך הקצבאות לאשים עם מוגבלות  .ואותה צריך לעודד

  בישראל. 

בהבת התהליכים והמגמות שהתרחשו בעולם ולהציג את האופן  סקירה זו ועדה לסייע

בו מיושמת תפיסה איטראקטיבית של מוגבלות בתהליכי הערכת המוגבלות ובמערכות הקצבאות 

על מרכיביהן השוים. הבה של תהליכים אלו, על מורכבותם, יכולה לסייע לקובעי המדייות 

  שראל בכלל ובושא הקצבאות בפרט.לגבש הסתכלות רחבה על מדייות המוגבלות בי

 

 דיון בישראלוהמלצות לבמדיניות  מגמות עיקריות

 ועברו )Disability policy( ןהמחקר הוכחי מדגים כי מדיות רבות ערכו שיויים במדייות

בדן יכולת העבודה של האדם למדייות העוסקת וממדייות המתמקדת בלקות הרפואית ובא

אחת המגמות העיקריות  ).OECD, 2015במוגבלות וביכולותיו של האדם להשתלב בעולם העבודה (

שבאה לידי ביטוי במדייות של אותן מדיות, היה ההסתכלות על הקצבאות כחלק מאקוסיסטם 

   רחב:
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  לק מאקוסיסטם רחב: התייחסות מערכתית לקצבאות ותפיסה הוליסטית של האדםהקצבאות כח

הרפורמות שהתרחשו בשי העשורים האחרוים מצביעות על כך שקיים ממשק בין קצבאות 

מערכות הקצבאות במדיות אלו שעות על  שוות השעות על מטרות שוות ומתייחסות זו לזו.

שכל שיוי במרכיב קצבה אחד  ולוקחות בחשבוןתפיסה הוליסטית והתייחסות לאדם כמכלול 

יגרור בהכרח שיוי גם במרכיבים אחרים. זאת ביגוד למצב בישראל בו יתות קצבאות כות, 

מציאות הם על האדם. ומבלי להתייחס להשפעה המשותפת שלעם תיאום חלקי שר"מ ויידות 

ולא מוכווי השירותים לידי ביטוי גם באופן בו מתקיימים תהליכי הערכת המוגבלות  הבאזו 

  Person centered(.69(ו של האדם בהתאם לצרכי

. בדוח 2005חשיבות האקוסיסטם סביב מערך הקצבאות כבר עלתה בישראל בועדת לרון 

המדיה יש השפעה על סיכויי ההשתלבות של אשים הוועדה הודגש כי למדייות הקצבאות של 

) דה הוועדה בדרכים השוות לקידום 2003-2005עם מוגבלות בקהילה. כבר באותן שים (

) OSSתעסוקת אשים עם מוגבלות באמצעות מגוון כלים ובייהם הקמת תחת שירות אחת (

  וד. שתעריך את יכולת העבודה של האדם, תציע תכית ליווי אישית וע

 
שיויים שערכו במדיות, ובכלל זה לצד ההיסיון הבילאומי, הפרקטיקות והדיון המחקרי,  בחית

 עיקריות מספר מגמות מצביעה על, הערכת המוגבלות ותהליכיהדיון המתפתח סביב מודלים 

איור (ייצרות מסגרת להשוואה בין מערכות הקצבה במדיות השוות מגמות אלו מ. וממוקדות יותר

  :המושפעים ומשפיעים על מדייות המוגבלות ממדים שלושהוהן כוללות  )1

  פרדמבט רחב על מערכות הקצבה הכולל  התייחסות לסוגי הקצבאות, מטרת כל מערכת ב

 .ולממשק בין המערכות

 תהליך הערכת המוגבלות והליך הזכאות לקצבה. 

 אים לו כולל התייחסות מרחיבה לרצף שיקומי, החיבור הקיים בין קצבאות לשירותיםת

  .הלווים לקבלת הקצבה

  
מוגבלות, יתן לזהות מספר מגמות רוחביות בהקשר של מערכות מדייות הבלאור שיויי התפיסה 

המושפעים  מוגבלות במדיות השוות, תוך הסתכלות על שלושה ממדיםהקצבה עבור אשים עם 

  :ומשפיעים על מדייות המוגבלות הכוללת

כהמשך ישיר להבת  :חידוד ההבחה בין המטרות של כל מערכת והקשר בין המערכות  .א

הקצבאות כחלק מאקוסיסטם רחב, במרבית המדיות עשתה הבחה ברורה יותר בין סוגי 

דדו המטרות השוות של כל אחת מהמערכות. כחלק מהתהליך, עשו מאמצים המערכות והתח

                                                 
במהל מוגבלויות שהוקם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, היו חלק מהמגמה העולמית  ICF-אימוץ מודל ה 69

לביית שירות ממוקד אדם ובהמשך לאמת האו"ם הדורשת כי תהליכי שיקום יתבססו על הערכה רב תחומית באשר 
 א').26לצרכי הפרט וקודות החוזק שלו (סעיף 
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והבת  של כל אחת ממערכות הקצבה לחזק את הקשר בין סוגי המערכות השוות. חידוד המטרות

ללמד רבות על הסוגיות המרכזיות שיש לבחון במערכת  עשוייחסי הגומלין בין המערכות, 

אחד המוקדים העיקריים לדיון, כפי שעולה בסקירה  בישראל.הקצבאות לאשים עם מוגבלות 

זו, הוא הצורך לדון בקיומה של קצבת בסיס השעת על קצבאות היידות והשר"מ ולבחון את 

  הרחבתה לקהלי יעד וספים (ייתכן שעל חשבון מרכיבים בקצבת הכות הכללית).

 גישההמבוססים על ות וזכאת המוגבלות ומעבר לתהליכי הערכה שיוי תהליך הערכ  .ב

השיוי בתפיסת המוגבלות ומעבר למודל איטראקטיבי המתייחס   :למוגבלות איטראקטיבית

בכל המדיות  .ותופס מוגבלות כמושפעת מלקות רפואית, תפקוד, סביבה וחסמים חברתיים

שבחו ערכו רפורמות המשקללות מרכיבים תפקודיים ולא רק רפואיים. בחלק מהמדיות 

הערכת שיוי תהליך . WHODAS-או למבחן ה ICF-התבצע התהליך תוך התייחסות למודל ה

, כגון םמלבד רופאיהמוגבלות, כפי שהתרחש במדיות השוות, כולל גם הוספה של אשי מקצוע 

 . יםשיקומי יםפסיכולוגו בעיסוקות פאעו"ס, מר

איטראקטיבי במדיות השוות תלוי מאוד בסוג -האופן בו מיושם המודל התפקודיכמו כן, 

המערכת הקיימת במדיה. כלומר, סוגי המבחים בהם עשה שימוש לצורך הערכת ומדידת 

המוגבלות צריך להיבחן בתוך שיוי בתהליך אבחון  המוגבלות והשפעתה על יכולת העבודה.

אימוץ  ראוי במיוחד לערוך בחיה של הקשר ישראלי רחב ובממשקים עם מערכות אחרות.

מול מהל מוגבלויות  ולייצר האחדה בהגדרות WHODAS 2.0-וה ICF-גרסאות שוות של ה

  .במשרד הרווחה העוסק בושא זה בהרחבה

חוזקו  בכל המדיות שסקרו: הקצבה לתהליכי השיקוםקשר בין חיזוק ה -ביית רצף שיקומי   .ג

בחלק  70.הרפורמות שערכואלו שהתקיימו לפי מרכיבי האקטיבציה במערכת הקצבאות לעומת 

עם . מתן פטור רק לקבוצות מסוימותתוך  שיקום כבסיס לקבלת הקצבהמהמדיות קשרו את ה

משתמשים באקטיבציה הוא מגוון, ושוה מהאופן בו כיוון שהקשר בין השיקום לקצבה זאת, 

חשוב במדיות השוות. שהופעלו ה אחרות, יש לבחון היטב את המודלים יאוכלוסיכלפי קבוצות 

להדגיש כי לאור העובדה שבישראל קיימים שירותים ותוכיות שיקום רבות עבור אשים עם 

לערוך בחיה של אימוץ מדייות אקטיבציה המשקפת את התפיסה ההולכת מוגבלות, ראוי 

ומשתה כלפי אשים עם מוגבלות ולבחון מחדש את החיבור בין הקצבאות לשיקום תעסוקתי. 

כמו כן, וכפי שעשה במספר מדיות, יש צורך בחיבורים ברורים יותר בין הקצבה הזמית לקצבה 

 הצמיתה.

  

                                                 
צעות הפיית משאבים גדולים יותר לעידוד לתעסוקה וחיזוק ההכשרות הן באמחיזוק האקטיבציה בא לידי ביטוי  70

שיים מהמרכיבים העיקריים של  –(חיזוק ההון האושי) והן בהכסת מגוון תאים אפשריים לקבלת קצבה (תאיות) 
 ., בהגדרתה הרחבהמדייות האקטיבציה
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 סיכום 

 ,את המדייות ומערכות הקצבאות לאשים עם מוגבלות בשש מדיות שוותסקירה זו בחה 

ומאפשרת להציב את המקרה הישראלי בתוך הקשר  גלובלי והיסטורי רחב. לאור העובדה שהמערכת 

ציבות שוויון זכויות לאשים עם (הישראלית מקיימת מדייות מוגבלות הבויה 'טלאי על טלאי' 

ומשקפת תפיסות שוות שהתבססו בתקופות שוות מקום המדיה ועד היום, היסיון  )2017מוגבלות, 

מול מודלים ממדיות אחרות בעולם הוא מורכב. שיויי המדייות  אל להציב את ישראל באופן מדויק

, ובמיוחד מעת החתימה על אמת האו"ם 2000-שהתקיימו בכל המדיות שסקרו החל משות ה

לזכויות אשים עם מוגבלות, הביאו מדיות רבות לאמץ את המודל האיטראקטיבי למוגבלות ואת 

). במקביל לכך, מדיות רבות אימצו מודלים ICFת ובריאות' ('הסיווג הבילאומי של תפקוד, מוגבלו

של אקטיבציה, היוצרים קשר חזק יותר בין מתן הקצבה למערכת השיקום ובכלל זה עידוד החיבור 

בין מתן הקצבה ותהליך השיקום או ההכשרה.  על אף  הדמיון שמצא בין המדיות שבחו בסקירה 

  רים מערכות שוות של קצבאות עם קשרים בייהם. זו, קווי המדייות מגווים ומייצ

השוואה של המקרה הישראלי לעשה במדיות אחרות, מעלה היבטים דומים אך גם שוים. 

מחד מעלה הסקירה כי מערכות הקצבאות הקיימות  בישראל דומות לאלו הקיימות במדיות אחרות. 

אולם, כאשר יגשים לבחון את תהליך הערכת המוגבלות והתאים הלווים לקבלת הקצבה, יתן 

הותיים בין ישראל ליתר המדיות. חלק גדול מהפער ובע מהגדרות ומטרות למצוא הבדלים מ

האם הקצבה אמורה לספק מעורפלות, ולעתים סותרות, של מערכת קצבת הכות הכללית בישראל: 

היא ועדה לתת  שמאאו  האם הקצבה ועדה לעודד השתתפות בעולם העבודה? רשת בטחון סוציאלי?

להישאל על ידי מקבלי  רק חלק מהשאלות שצריכותהן  אלו גבלות?פיצוי על יוקר החיים עם מו

  ההחלטות.

  

על מת  לקבל החלטה לגבי המודל או המודלים המתאימים ביותר לאימוץ בישראל יש 

במטרות המערכת, הגדרת הזכאויות, התאים הלווים  בראש ובראשוהלקיים דיון העוסק 

ויים המתמקדים אך ורק במערכת קצבה אחת, והקשר בין מערכות הקצבה השוות. ביצוע שי

  במרכיב בודד במערכת או בעיקר בגובה הקצבה, עלולים להוביל לשעתוק והמשך המצב הקיים.

  

  מגבלות הסקירה וצעדי המשך

סקירה זו התמקדה בשש מדיות בהן התחוללו בשים האחרוות שיויים משמעותיים בקצבאות 

יתכן כי מדיות אחרות היו מספקות פרקטיקות ותובות לאשים עם מוגבלות. על אף זאת, י

וספות. הסקירה התמקדה במערכות הקצבאות ובעיקר בהליכי הערכת המוגבלות ותאי הזכאות 

לקצבאות השוות אך לא מציגה את ההשלכות של שיויים אלו על שיעורי התעסוקה של אשים עם 
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ות מוגבלות והמשמעויות הכלכליות ברמת הפרט והמדיה. לאור ההגדרות ודרכי המדידה השו

למוגבלות, קשה לבחון באופן השוואתי תוים אלו. כמו כן, המורכבות הגדולה סביב כל אחת 

מהקצבאות והקשר בין הקצבאות, לצד דימיות ושיויים בלתי פוסקים, משאירה פתח לטעויות 

  אותן יש לקחת בחשבון.

הקצבאות בישראל חשוב כי מקבלי ההחלטות יגדירו על מת ליישם שיויים במערך 

, ובהמשך את המטרה של כל אחת מהקצבאות הרלווטיות לאשים עם מוגבלות בישראל בתחילה

 בישראל. ישה איטראקטיבית למוגבלותגיתן ליישם בו  האופטימלי יגדירו בהתאם לכך את האופן

משרדי ממשלה עם בממשק ל מצאות היות ומערכות הקצבאות עבור אשים עם מוגבלות בישרא

 הקמת צוות בימשרדייש לשקול ), רשויות מקומיותותחבורה חיוך, רווחה,  בריאות,(וספים 

  .להאחדת תהליכי הערכת המוגבלות , תוך התייחסותושא זה שיתכלל

סותרות אחת את השייה, אף למערך הקצבאות יש מטרות רבות, שחלקן המצב הוכחי, בו 

לאחר הגדרה המטרות השוות. הלימה בין -ויוצר אי ברורה יישום מדייות מוגבלותמקשה על 

תחומיים -ברורה ומדויקת יותר של מטרות הקצבה, צוותים של משרדי הממשלה ואשי מקצוע רב

כלים, אשים עם מוגבלות ועוד) , יוכלו לבחון את האופן בו (לדוגמה, רופאים, מרפאות בעיסוק, כל

שיוי ואת מרכיבי האקטיבציה בתוך מערך הקצבאות הקיים.  -ICFיתן ליישם הן את מרכיבי ה

), עלול לשעתק את המצב הקיים כפי שהביקורות WHODAS-כלי המדידה בלבד (לדוגמה, אימוץ ה

  .טאיוואןהאחרוות מדגישות במקרה של 

בחיה מעמיקה יותר של כל אחת מהמדיות והמערכות מהן מוץ כלי מסוים, מחייב אי

ייות, כולל קשר עם אשי הממשל, אשי המקצוע וארגוים של אשים המד למוד על יישוםרוצים ל

התהליכים שעשו במדיות האחרות  יכולים להעיד על אופן יישום המערכת בשטח.העם מוגבלות 

ללמד אותו רבות על האופן בו יתן להוציא לפועל תהליכים עשויים (לדוגמה, בריטיה ודמרק) 

  וי ושיפור מתמיד של הכלים וההלים.  מתפתחים המלווים בהערכה, שי
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 , בריטיה(WCA)השאלות של מבחן הערכת היכולות  16  .ה

  

  

התיידות מבלי להסתייע באדם אחר, עם או   .1

ג או "בלי שימוש  במקל הליכה, הליכון, כס

קביים באופן קבוע וכאשר אמצעי עזר זה יתן 

  לשימוש באופן סביר

Mobilising unaided by another person with or without a 

walking stick, manual wheelchair or other aid if such aid is 

normally, or could reasonably be, worn or used 

יכולת לעבור ממקום ישיבה אחד למקום   .2

  ישיבה אחר

Transferring from one seated position to another 

 Reaching   יכולת להגיע  .3

תועה, או יכולת להרים מהרצפה חפץ או   .4

ביצוע מעבר בעזרת חלק גוף העליון והזרועות 

(לא כולל עמידה, ישיבה, התכופפות, כריעה או 

פעולות אחרות המופיעות בסעיפים אחרים 

  בשאלון זה)

Picking up and moving or transferring by the use of the 

upper body and arms (excluding standing, sitting, bending or 

kneeling and all other activities specified in this schedule) 

 Manual dexterity  ביצוע פעילויות מוטוריות עם הידיים   .5

יכולת התבטאות מובת בדיבור, כתיבה,   .6

הקלדה או כל אמצעי אחר בשימוש קבוע, או 

  שיתן להשתמש בו באופן סביר ומבלי עזרה.

Making self understood through speaking, writing, typing, or 

other means which are normally, or could reasonably be, 

used, unaided by another person 

  הבת תקשורת על ידי:  .7
. אמצעים ורבליים ( שמיעה או קריאת 1

  שפתיים) בלבד, או 
אמצעים לא ורבליים (כמו למשל ברייל)  .1

 בלבד, או 
) בסיוע של כל אמצעי 2) ו (1כל שילוב של ( .2

אחר בשימוש קבוע, או שיתן להשתמש 
  בו באופן סביר ומבלי עזרה. 

Understanding communication by  

i) verbal means (such as hearing or lip reading) alone, or 

ii) non-verbal means (such as reading 16 point print or 

Braille) alone, or  

iii) any combination of (i) and (ii), using any aid that is normally,  

or could reasonably be,  used, unaided by another person 

שליטה (בזמן הכרה מלאה), היעדר או אבדן   .8

המוביל לריקון מעיים או שלפוחית שתן 

שאים רצויים (לא כולל הרטבות לילה) וזאת 

למרות שימוש באמצעי עזר שיתן להשתמש 

  בהם באופן קבוע וסביר.

Absence or loss of control whilst conscious leading to 

extensive evacuation of the bowel and/or voiding of the 

bladder, other than enuresis (bed-wetting), despite the 

wearing or use of any aids or adaptations which are 

normally,  or could reasonably be,  worn or used 

 Learning tasks  למידת מטלות   .9

 Awareness of hazard  מודעות לסכה  .10

פעולות (כולל תכון, ארגון, ביצוע והשלמה של  .11

  פתרון בעיות, תעדוף ומעבר בין משימות)

 Initiating and completing personal action (which means planning, 

organisation, problem solving, prioritising or switching tasks) 

 Coping with change  התמודדות עם שיויים  .12

בהתמודדות עם סיטואציות חברתיות קושי  .13

  עקב לקות קוגיטיבית או מחלת פש

Coping with social engagement, due to cognitive impairment 

or mental disorder 

התהגות מותאמת ואותה עם אשים אחרים,  .14

 עקב מוגבלות שכלית או פשית. 

Appropriateness of behaviour with other people, due to 

cognitive impairment or mental disorder 

 Conveying food or drink to the mouth  העברת אוכל או שתיה לפה .15

 Chewing or swallowing food or drink  לעיסה או בליעה של אוכל או שתייה  .16

 (WCA)השאלות בשאלון הערכת התפקוד  16: 1טבלה 
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 בריטיה, מפורט WCAטופס   .ו

 

 
Activity 

 
Support Group 
 

1 Mobilising unaided by another person with or 
without a walking stick, manual wheelchair or 
other aid if such aid is normally, or could 
reasonably be, worn or used 

Cannot either 
(i) Mobilise more than 50 metres on level ground without stopping in 

order to avoid significant discomfort or exhaustion 
or 
(ii)  Repeatedly mobilise 50 metres within a reasonable timescale 

because of significant discomfort or exhaustion 

2 Transferring from one seated position to 
another 

Cannot move between one seated position and another seated position 
located next to one another without receiving physical assistance from 
someone else

3  Reaching Cannot raise either arm  as if to put something in the top pocket of a 
coat or jacket

4 Picking up and moving or transferring by the 
use of the upper body and arms (excluding 
standing, sitting, bending or kneeling and all 
other activities specified in this schedule) 

Cannot pick up and move 0.5 litre carton full of liquid 

5 Manual dexterity Cannot either - 
(a) press a button, such as a telephone keypad or;  
(b) turn the pages of a book with either hand

6 Making self understood through speaking, 
writing, typing, or other means which are 
normally, or could reasonably be, used, 
unaided by another person 

Cannot convey a simple message, such as the presence of a hazard 

7 Understanding communication by  
i) verbal means (such as hearing or lip 
reading) alone, or

Cannot understand a simple message due to sensory impairment, such 
as the location of a fire escape 
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Activity 

 
Support Group 
 

ii) non-verbal means (such as reading 16 point 
print or Braille) alone, or 
iii) any combination of (i) and (ii), using any 
aid that is normally,  or could reasonably be,  
used, unaided by another person

8 Absence or loss of control whilst conscious 
leading to extensive evacuation of the bowel 
and/or voiding of the bladder, other than 
enuresis (bed-wetting), despite the wearing or 
use of any aids or adaptations which are 
normally,  or could reasonably be,  worn or 
used

At least once a week experiences 
 
(i) loss of control leading to extensive evacuation of the bowel and/or 
voiding of the bladder; or 
(ii) substantial leakage of the contents of a collecting device; sufficient 
to require the individual to clean themselves and change clothing 

9 Learning tasks Cannot learn how to complete a simple task, such as setting an alarm 
clock, due to cognitive impairment or mental disorder

1
0 

Awareness of hazard Reduced awareness of everyday hazards, due to cognitive impairment 
or mental disorder, leads to a significant risk of:  
(i) injury to self or others; or 
(ii) damage to property or possessions, 
such that they require supervision for the majority of the time to 
maintain safety

1
1 

 Initiating and completing personal action 
(which means planning, organisation, problem 
solving, prioritising or switching tasks) 

Cannot, due to impaired mental function, reliably initiate or complete at 
least 2 sequential personal actions 

1
2 

Coping with change 
 

Cannot cope with any change, due to cognitive impairment or mental 
disorder, to the extent that day to day life cannot be managed

1
3 

Coping with social engagement, due to 
cognitive impairment or mental disorder 

Engagement in social contact is always precluded due to difficulty 
relating to others or significant distress experienced by the individual

1
4 

Appropriateness of behaviour with other 
people, due to cognitive impairment or mental 
disorder 

Has, on a daily basis, uncontrollable episodes of aggressive or 
disinhibited behaviour that would be unreasonable in any workplace 
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Activity 

 
Support Group 
 

1
5 

Conveying food or drink to the mouth (a) Cannot convey food or drink to the claimant’s own mouth without 
receiving physical assistance from someone else; 
(b) Cannot convey food or drink to the claimant’s own mouth without 
repeatedly stopping, experiencing breathlessness or severe discomfort; 
(c) Cannot convey food or drink to the claimant’s own mouth without 
receiving regular prompting given by someone else in the claimant’s 
physical presence; or 
(d) Owing to a severe disorder of mood or behaviour, fails to convey 
food or drink to the claimant’s own mouth without receiving— 

(i) physical assistance from someone else; or 
(ii) regular prompting given by someone else in the claimant’s 
presence 

1
6 

 Chewing or swallowing food or drink (a) Cannot chew or swallow food or drink; 
(b) Cannot chew or swallow food or drink without repeatedly stopping, 
experiencing breathlessness or severe discomfort; 
(c) Cannot chew or swallow food or drink without repeatedly receiving 
regular prompting given by someone else in the claimant’s presence; or 
(d) Owing to a severe disorder of mood or behaviour, fails to— 
(i) chew or swallow food or drink; or 
(ii) chew or swallow food or drink without regular prompting given by 
someone else in the claimant’s presence
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 בין שתי מערכות קצבאות הכות בקדה השוואה  .ז

 הכות בקדה: טבלת השוואה בין שתי מערכות קצבאות 2טבלה   .ח
  

  השוואה בין שתי המערכות

שתי המערכות שפורטו לעיל, מציגות מספר מאפייים דומים לצד הבחות משמעותיות, אותן יתן 

  לראות בטבלה הבאה:

  

  People with Disabilities 

(PWD) 

Canadian Pension Plan 

Disability (CPPD) 

 פדראליתמערכת  מערכת מדיתית סוג המערכת 

חובה לחיות בפרוביציה (עד  מקום מגוריו של התובע 

 ימי היעדרות) 30

 אפשר לחיות בכל רחבי קדה

קדי (אוקטובר  1132.42$ סכום בסיסי

2017( 

אין תעריף קבוע. קבע בהתאם 

גובה הסיוע . לכושר השתכרות קודם

 יתן בהתאם להכסות קודמות)

 התייחסות לתלוייםאין  יש תוספת תלויים תלויים

מרכיבים אחרים תלויי 

 קצבה

המקושרים אין קשר למרכיבים  גישה לקצבאות אחרות

 לקצבת כות

מגבלה משמעותית על  קביעת הזכאות לקצבה 

 יומיותפעילויות 

באותו היקף  שאין אפשרות לעבוד

 כמו בעבר 

 יש מיסוי על ההכסה אין מיסוי מיסוי 

 בשה 5,700$יש. עד  בשה 12,000$עד יש.  יכולת עבודה במקביל
  

    .ט
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 קדה, הערכת תפקודטפסי   .י

  שאלות תפקוד רופא )1
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  מעריך חיצוני –שאלות תפקוד  )2
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 (קדה)הגשת בקשה לקצבת כות במסגרת תוכית הפסיה   .יא

  



   

 103עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 



   

 104עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 



   

 105עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 



   

 106עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 



   

 107עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 



   

 108עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 

 
   



   

 109עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 

 דוגמאות מתוך השאלון בטאיוון  .יב

 Hua-Fang (Lily) Liao, Fundes and Examples of usages of the WHODAS 2.0 in Taiwan 
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 )ורבגיה(בקשה לקצבה   .יג

 דהטופס בקשה במסגרת הסכם עם ק  
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 ורבגיה: תוים ותהליךתוספות על   .יד

  ההוצאה על הקצבאות בנורבגיה

 
  )2015: שיעור ההוצאה הממשלתית על קצבאות בורבגיה (2איור 

  

  מודל המשאבים בנורבגיה והאינטראקציה עם הסביבה
  

  
  

Old age pension
42%

Disability 
pension
17%

Sickness benefit
9%

Work Assessement 
Allowance (AAP)

8%

Medical refunds
7%

Child benefit
3%

Unemployment 
benefit
3%

Labour Market 
schemes

2%

Cash‐fot‐care‐
benefit
1%

Advance child 
maintenance 

0%

Others
8%

)2015(שיעור ההוצאה הממשלתית על קצבאות בנורבגיה 

הסביבה

בריאות
מצב 

חברתי 
וכלכלי

הזדמנויות  
ואתגרים  

אישיים

אינטרסים  
ורצונות

כישורים  
והשכלה

ניסיון  
עבודה



   

 118עמוד       )2019זהר ואלמוג ( –סקירת מערכות קצבאות נכות 

 הערכת יכולת תפקודית (דמרק)  .טו
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 , ישראל(t3214)חוות דעת רופא מוסמך לעיין כושר השתכרות טופס   .טז
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