
 

 

 –אנשים עם מגבלה מצורף החלק רלוונטי כלפי יחס  - 2019-2020-ממצאי סקר דעת קהל 
ידי חברת -עליחס לילדים עם מגבלה ולשילובם הסקר בוצע עבור החברה למתנ"סים הארצית, 

(. הסקר בוצע כסקר אינטרנטי בקרב MAבפיקוח מקצועי של רמי יולזרי ) ZETA-TOOLSהמחקר 

( בשבוע הראשון 3-12הורים לילדים בגילאי גן / בית ספר יסודי )גילאי  617מדגם מייצג של 
 4.22% -/+ ,  במסגרת סקר אומניבוס. טעות הדגימה היא 2020של פברואר 

___________________________________________________________________________  
 

בניית קהילות מקומיות  –החברה למתנ"סים הארצית היא הארגון החברתי המוביל בישראל וייעודה 
תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך. החברה  .ברשת ארצית

למתנ"סים מתמקדת בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן 
נה שוויוני וכולל לחברי הקהילה עם צרכים מיוחדים, בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים. . מע

חושיות, -התפתחותיות, פיזיות -החברה פועלת רבות לשילוב ילדים, נוער ובוגרים עם מגבלות שכליות

 .נפשיות ועל הספקטרום במסגרותיה ובפעילותיה במרכזים הקהילתיים ובתוכניותיה בכל הארץ
___________________________________________________________________________ 

 
 נניח שאתה נמצא עם ילדך בהפנינג או אירוע ולפניכם אדם עם מוגבלות. כיצד תנהג?

 

 

השאלה נשאלה רק בקרב אלה שענו בשאלה הקודמת ינסו למנוע, ירגישו לא בנח ) ?כך תנהג למה

 (  או יעזבו את האירוע בשאלה הקודמת

 

 מין
כלל 

 אמהות אבות המדגם

 37% 29% 45% נוכחות בעל מוגבלות תערער את השקט הנפשי של הילד

 43% 39% 49% מבוכה ובושה שהילד ישאל אותי שאלות קשות 

 24% 18% 30% יהיה לי קשה או לא אוכל לענות על שאלות של הילד

 17% 10% 24% אני לא רוצה שילדי ייחשף לכך 

 22% 18% 26% סיבות אחרות / מעדיפים לא לענות

 

 

 מין
פעילות עם בעלי 

 מוגבלויות

כלל 
 משתתפים אמהות אבות המדגם

נדיר/לא 
 משתתפים

 23% 20% 31% 27% 19% אמשיך ליהנות עם הילד, זה לא יפריע לי 

אהנה באירוע ומשוחח על המשמעויות של  
 17% 14% 25% 19% 15% הסיטואציה עם הילד בהמשך  

אנסה למנוע מהילד שלי להבחין בו , ארחיק את ילדי 
 23% 27% 12% 18% 26% מהמקום

 17% 16% 22% 21% 17% ארגיש לא בנוח או נבוך ואנסה להתעלם מכך

 21% 27% 5% 14% 26% אקח את ילדי ואעזוב את האירוע

http://www.matnasim.org.il/
https://www.facebook.com/matnasimIsrael/?ref=bookmarks

