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?אילו רשויות השיבו על הסקר

כ"סהסוג הרשות

מקומית. מאזורית. מעיר

4116764חברה יהודית

(76%)

311620חברה ערבית

(24%)

44כ"סה

(52%)

17

(20%)

23

(28%)

84

מנהלי  , מנהלי תחום שיקום ונכויות, מנהלי תחום רווחה: בעלי תפקידים ברשויות המקומיות122בסקר השתתפו 

.ה"ס תחום מש"עו, ה"מרכזי תחום מש, אגף

גם אם מספר אנשים השיבו מאותה הרשות, כל רשות נספרה פעם אחת בלבד*



?ה"האם יש תרומה למחקר בתחום המש
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ה  "מידת התרומה של המחקר בתחום המש
(  משיבים120)
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עיריות מועצות איזוריות מועצות מקומיות

גם אם מספר אנשים השיבו מאותה הרשות, כל רשות נספרה פעם אחת בלבד*

מידת התרומה בעיני בעלי תפקידים בסוגי רשויות שונות

( איזורית.מ, מקומית.מ, עיר)
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?  האם תסכימו להיות שותפים בליווי מחקר

.משיבים השיבו על שאלה זו117כ "סה
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49%
כן

51%
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חברה יהודית 

(משיבים86)

61%
כן

39%
לא

חברה ערבית 

(משיבים23)



?ה"באיזו מידה מתעדכנים במחקרים חדשים בתחום המש
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חברה יהודית חברה ערבית

.בדואית/דרוזית/משיבים מרשויות המשתייכות לחברה הערבית23-משיבים מרשויות המשתייכות לחברה היהודית ו90כ "סה

מידת ההתעדכנות בעיני בעלי תפקידים ברשויות יהודיות וערביות  
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97%

98%

מגזרים בחברה

ה בהיבט הפיזיולוגי"התמודדות אנשים עם מש

מדריך העובד במסגרות לאנשים עם מוגבלות/דמות המטפל

הערכת שיטות תמיכה וטיפול שונות

היבטים התפתחותיים ומאפיינים על פי גיל ורמת מוגבלות

ה"עמדות ותפיסות חברתיות כלפי אנשים עם מש

ה"חקיקה וזכויות של אנשים עם מש

נפשי והקוגנטיבי-ה בהיבט הרגשי"התמודדות אנשים עם מש

(דיור, תעסוקה, פנאי, חינוך)ה "שירותים ייעודיים עבור אנשים עם מש

שילוב בקהילה

ה"משפחתו של האדם עם מש

(  בתחומים המוצגים)האם מחקר : לשאלה" כן"אחוז המשתתפים שהשיבו 
?  ה"עשוי לסייע בלמידה ושיפור השירותים עבור אנשים עם מש



67%

73%

81%

82%

90%

91%

ה בהיבט הפיזיולוגי"התמודדות אנשים עם מש

מדריך העובד במסגרות לאנשים עם /דמות המטפל
מוגבלות

היבטים התפתחותיים ומאפיינים על פי גיל ורמת מוגבלות

חברה ערבית חברה יהודית

(                        ומעלה10%של )תחומים בהם נמצאו פערים משמעותיים 

בין תשובות הנחקרים מהחברה היהודית והערבית



76%

87%

74%

56%

75%

77%

74%

91%

91%

מדריך העובד במסגרות לאנשים עם  /דמות המטפל
מוגבלות

היבטים התפתחותיים ומאפיינים על פי גיל ורמת  
מוגבלות

ה"עמדות ותפיסות חברתיות כלפי אנשים עם מש

מועצה מקומית מועצה איזורית עירייה

(                        ומעלה10%של )תחומים בהם נמצאו פערים משמעותיים 

במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות/ בין תשובות הנחקרים בעיריות 



קטגוריות מחקר נוספות שעלו מהצעות המשיבים. 6
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מיניות

זוגיות והקמת משפחה 

היבטים התנהגותיים

התמודדות אנשים עם מוגבלויות בפריפריה

פיתוח שירותים

תחלואה כפולה

היבטים בירוקרטיים ומשפטיים

הגיל השלישי-ה"מש

הערכת מסגרות חוץ ביתיות

שימוש באמצעי הבעה ויצירה  

תפיסות ועמדות משפחתיות בקרב מגזרים בחברה

קידום הבריאות 

תפיסות ועמדות של בעלי תפקידים ברשויות

היבטים כלכליים

(משיבים39)חברה יהודית פעילות גופנית כמקדמת ערכים חברתיים (משיבים9)חברה ערבית 



ה"הרעיונות שהוצעו למחקרים בתחום המש

תחום * חינוך מיני * מיניות * 

* טיפול מיני * חברתי -מיני

חינוך מיני לנוער עם מוגבלויות

מיניות
(11)

צרכי  * חוויית ההורות * זוגיות * 

ה מצד "סיוע להורה עם מש

ילדים  השלכות על * ההורה שלו 

גורמי סיכון  * ה "להורים עם מש

לנשים בהריון

זוגיות והורות
נישואים  * זוגיות * (  9)

תפיסת המשפחה הגרעינית את * "ילודה * והורות 

/  חרדי/בדואי/הנושא בעיקר בקרב המגזר הערבי

ה "האם כדאי לעודד אדם עם מש"  * "אתיופים

ברווחה בחורפיש דנו לא ? להתחתן ולהביא ילדים לעולם

ארגנו  , אפילו המשפחות מגיעות ומתייעצות, פעם בעניין

אך הדילמה.. סדנאות בנושא זה 

חברה"קיימת כל הזמן אצל ההורים
ערבית

חברה
יהודית



כלים  –התנהגות מאתגרת * 

השפעות * ודרכים לטיפול 

שונות על התנהגות אדם עם  

קידום התנהגותי* מש״ה 

היבט התנהגותי
(7)

במפגש ' משטרה וכו, הנגשה ורגישות במסגרות בתי חולים, טיפול* 

*  פיתוח שירותים בקהילה *ה ומשפחותיהם"עם אנשים עם מש

מעורבות המגזר השני והשלישי בקידום איכות חיי בעלי המוגבלויות

פיתוח מערכות תמיכה למשפחות *

שירותים למזדקנים* 

(5)פיתוח שירותים

התמודדות והשתלבות בעלי צרכים מיוחדים בקהילות  *

פנאי *מועצות אזוריות /ישובים כפריים/פריפריה/קיבוץ/קטנות

עוטף -השלכות המצב הביטחוני באזורינו  *וחברה בפריפריה

מענים לאנשים ומשפחות עם מוגבלויות שמתגוררים "*עזה

ביישובים קטנים ותלויים בחסדי הרשויות הגדולות שמקדמות  

“מענים לתושביהן על פני תושבי חוץ

התמודדות אנשים עם מוגבלויות    
בפריפריה

(6)

,  דרכי התמודדות, כלים* 

, למשל)התערבות אפקטיבית 

אנשים עם קשיים נפשיים או  

אוטיזם בנוסף למגבלה 

(השכלית

אבחנה כפולה
(4)



תפקיד* מינוי אפוטרופוס חיצוני * י צו "נושא של הוצאה חוץ ביתית ע* •

,  א"ניצול קצבאות בטל, פערים בפיקוח* ס במחלקת מוגבלויות "העו•

הבדלי טיפול תפיסות* ה למול חוק סיעוד לאזרחים ותיקים "אוכלוסיית מש•

.ה במשרד הרווחה"בסיכון למול ילדים עם מש"( רגילים)"ומשאבים בילדים •

היבטים בירוקרטיים ומשפטיים  
(3)

(3)הגיל השלישי השלכות וצרכים–מזדקנים ויחסי הורים מזדקנים * •

במדדיםהשוואה , סידור בקהילה לעומת סידור במסגרת חוץ ביתית* •

בחינת בקרי איכות, שילוב במסגרות חוץ ביתיות* השונים ובהתפתחות •

דיור מוגן בקהילה* למסגרות חוץ ביתיות•

(3)הערכת מסגרות חוץ ביתיות 

שימוש בכלים יצירתיים להתערבויות  * יצירה ואומנות לבעלי מוגבלויות * •

פיסול, יצירה, ציור, מוזיקה)או השפעת שימוש באומנויות ... אומנות "* •

הרגשיים והנפשיים של, על התפתחות יכולותיו הפיזיולוגיים( ועוד•

"  ה"האדם עם מש•

שימוש באמצעי הבעה ויצירה עבור 
(3)אנשים עם מוגבלויות 

(2)קידום הבריאות קידום בריאות בקרב אנשים עם מוגבלות* •

השפעת מצב סוציואקונומי של המשפחה על רווחת החיים של אנשים עם* "•

מוגבלות והשפעת מצב כלכלי של הורים על יציאתו לחיים עצמאיים של אדם•

"עם מוגבלות•

(1)היבטים כלכליים 

(            1)סקר צרכים מצד הלקוחות ( * 1" )ל"מחקרים שנעשו בחו( * 1)פעילות גופנית כמקדמת ערכים חברתיים * 
נערות ונשים במגזר הערבי בסכנת חיים עם הנמכה קוגניטיבית*  



תודה על ההקשבה

'מכלול'צוות 
יחידת הערכה ומחקר

קרן שלם



נספחים



חברה יהודית מול חברה ערבית-פירוט ההתייחסויות בחלוקה לקטגוריות

(אדום)והערבית ( כחול)התייחסויות המשיבים בקרב החברה היהודית קטגוריות

.חינוך מיני לנוער עם מוגבלויות;טיפול מיני ;(2)חברתי -תחום מיני;(7)ה "מיניות וחינוך מיני לאדם עם מש(11)מיניות 

זוגיות והקמת משפחה  

(9)

-ה"ילדים להורים עם משהקמת משפחה לאנשים עם מוגבלות;חוויית ההורות וצרכי הסיוע מצד ההורה;זוגיות והורות בקרב אנשים עם מוגבלות

.גורמי סיכון לנשים בהריון;השלכות

".אתיופים/חרדי/בדואי/תפיסת המשפחה הגרעינית נושא זה בעיקר בקרב המגזר הערבי"ו( 4)ה "הורות וילודה בקרב אנשים עם מש, זוגיות, נישואים

,  ברווחה בחורפיש דנו לא פעם בעניין אפילו המשפחות מגיעות ומתייעצות ? האם כדאי לעודד אדם עם מוגבלות שכלית להתחתן ולהביא ילדים לעולם"

."אך הדילמה קיימת כל הזמן אצל ההורים..ארגנו סדנאות בנושא זה 

היבטים התנהגותיים  

(7)

קידום התנהגותי, השפעות שונות על התנהגות אדם עם מש״ה, (5)כלים ודרכים לטיפול –התנהגות מאתגרת 

התמודדות אנשים עם 
מוגבלויות בפריפריה

(6)

 ;פנאי וחברה בפריפריה;(4)מועצות אזוריות /ישובים כפריים/פריפריה/קיבוץ/התמודדות והשתלבות בעלי צרכים מיוחדים בקהילות קטנות

 ;עוטף עזה-השלכות המצב הביטחוני באזורינו

מענים לאנשים ומשפחות עם מוגבלויות שמתגוררים ביישובים קטנים ותלויים בחסדי הרשויות הגדולות שמקדמות מענים לתושביהן על פני תושבי  "

“חוץ

פיתוח שירותים בקהילה לכלל סוגי מוגבלויות  ;ה ומשפחותיהם"במפגש עם אנשים עם מש' משטרה וכו, טיפול הנגשה ורגישות במסגרות בתי חולים(5)פיתוח שירותים 

שירותים עבור   ;פיתוח מערכות תמיכה למשפחות;מעורבות המגזר השני והשלישי בקידום איכות חיי בעלי המוגבלויות;ה אחד מהן"כאשר מש

.מזדקנים

 ;אנשים עם קשיים נפשיים או אוטיזם בנוסף למגבלה השכלית;(4)התערבות אפקטיבית , דרכי התמודדות, כלים–אבחנה כפולה (4)אבחנה כפולה 



חברה יהודית מול חברה ערבית-המשך פירוט ההתייחסויות בחלוקה לקטגוריות

(אדום)והערבית ( כחול)התייחסויות המשיבים בקרב החברה היהודית קטגוריות

היבטים בירוקרטיים ומשפטיים  

(3)

פערים בפיקוח ניצול קצבאות   ;ס במחלקת מוגבלויות"תפקיד העו, מינוי אפוטרופוס חיצוני לאדם המוגבל, י צו"נושא של הוצאה חוץ ביתית ע

הבדלי טיפול תפיסות ומשאבים בילדים בסיכון המוגדרים כשייכים לילד ונוער  ;ה למול חוק סיעוד לאזרחים ותיקים"א אוכלוסיית מש"בטל

 ;ה במשרד הרווחה"למול ילדים עם מש

(  3)השלכות וצרכים  –מזדקנים ויחסי הורים מזדקנים (3)הגיל השלישי 

בחינת בקרי איכות  , שילוב במסגרות חוץ ביתיות;השוואה במדדים השונים ובהתפתחות, סידור בקהילה לעומת סידור במסגרת חוץ ביתי(3)הערכת מסגרות חוץ ביתיות 

 ;דיור מוגן בקהילה ;למסגרות חוץ ביתיות

שימוש באמצעי הבעה ויצירה  

(3)עבור אנשים עם מוגבלויות 

 ;...שימוש בכלים יצירתיים להתערבויות ;יצירה ואומנות לבעלי מוגבלויות

על התפתחות יכולותיו  ( פיסול ועוד, יצירה, ציור, מוזיקה) אומנות בקרב אנשים עם מוגבלות או השפעת שימוש באומנות למיניהם "

" ה"הרגשיים והנפשיים של האדם עם מש, הפיזיולוגיים

(2)קידום בריאות בקרב אנשים עם מוגבלות(2)קידום הבריאות 

השפעת מצב סוציואקונומי של המשפחה על רווחת החיים של אנשים עם מוגבלות והשפעת מצב כלכלי של הורים על יציאתו לחיים  "(1)היבטים כלכליים

"עצמאיים של אדם עם מוגבלות

פעילות גופנית כמקדמת ערכים  

(1)חברתיים 

הספורט ככלי מקדם ערכים חברתיים

"נערות ונשים במגזר הערבי בסכנת חיים עם הנמכה קוגניטיבית"”;סקר צרכים מצד הלקוחות";"ל"מחקרים שנעשו בחו")3)התייחסויות נוספות 


