ממצאי סקר דעת קהל  :2018-יחס לאנשים עם מגבלה
מצורף החלק רלוונטי – יחס לילדים עם מגבלה ולשילובם
הסקר בוצע עבור החברה למתנ"סים הארצית ,על ידי חב' המחקר  ZETA-TOOLSבפיקוח מקצועי של רמי יולזרי
( .)MAהסקר בוצע כסקר אינטרנטי באמצעות שאלון ממוחשב למילוי עצמי על ידי הנבדקים ,במסגרת סקר
אומניבוס.
 600משיבים נדגמו מתוך פאנל אינטרנטי; גברים ונשים ממדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת ,גילאי
 .+18טעות הדגימה עומדת על .4.6%
_____________________________________________________________________________
החברה למתנ"סים הארצית היא הארגון החברתי המוביל בישראל וייעודה – בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית.
תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך .החברה למתנ"סים מתמקדת בפיתוח
ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים ,למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי הקהילה עם צרכים
מיוחדים ,בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים . .החברה פועלת רבות לשילוב ילדים ,נוער ובוגרים עם מגבלות שכליות-
התפתחותיות ,פיזיות-חושיות ,נפשיות ועל הספקטרום במסגרותיה ובפעילותיה במרכזים הקהילתיים ובתוכניותיה בכל
הארץ.

_____________________________________________________________________________
האם היה מפריע לך שילדך ישתתף בחוג או פעילות עם ילדים עם מגבלה פיזית (כדוגמת ילד על או כיסא
גלגלים) או מגבלה חושית (כדוגמאת עיוורון ,חירשות או אילמות) ,או שכלית-התפתחותית או על הספקטרום
האוטיסטי?
כלל
גברים נשים
המדגם
15%
7%
11%
לא היה מפריע לי כלל
32% 22%
27%
לא מפריע מגבלה פיזית/חושית אך מפריע מגבלה שכלית/התפתחותית
35% 21%
28%
לא מפריע מגבלה שכלית/התפתחותית אך מפריע מגבלה פיזית/חושית
18% 50%
34%
היה מפריע לגבי כל המגבלות הללו
לו ילדך היה מתמודד עם מגבלה כלשהי מהנזכרות לעיל ,האם היה מפריע לך אם הורים אחרים לא היו מוכנים
לאפשר לילדיהם להשתתף בפעילות משולבת עם ילדך?
לא היה מפריע לי כלל אם שאר ההורים היו מתנגדים
לא מפריע אם הילד שלי בעל מגבלה פיזית/חושית אך מפריע מגבלה שכלית/התפתחותית
לא מפריע אם הילד שלי בעל מגבלה שכלית/התפתחותית אך מפריע מגבלה פיזית/חושית
היה מפריע לי מאד אם שאר ההורים היו מתנגדים

כלל
המדגם
6%
22%
17%
55%

גברים נשים
10%
2%
18% 26%
14% 20%
58% 52%

