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 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

 השרות לטיפול בקהילה



 רקע
,  מנהלים) ש"במעהאדם  כחמאפייני הדוח כולל מידע אודות •

 וחניכים( מדריכים

 :משתנים הנבדקים•

 (ותק וכדומה, השכלה, גיל, מין)של המנהל אישיים נתונים •

 ש"המעלתפקיד מנהל ייעודיות השתתפות המנהל בהכשרות •

 ש"במעהמדריכים העובדים נתונים אישיים אודות •

 התפתחותיתהמדריכים בקורסים בתחום המוגבלות השכלית השתתפות •

שים  "כלל המע 83מתוך )שים "מע 72השתתפו בסקר  הכלסך •

 (.  בישראלהפועלים כיום 



 שים"מאפייני המע



 מחוזלפי  ש"המעהתפלגות מרכזי 

 אחוזים מספרים מחוז

 44.4 32 מחוז צפון

 26.4 19 מחוז מרכז

 12.5 9 מחוז דרום

 16.7 12 מחוז ירושלים והסביבה

 100.0 72 הכלסך 



 מוצא החניכיםלפי  ש"המעהתפלגות מרכזי 

 יהודי
72% 

 ערבי
24% 

 מעורב
4% 



 שים"המעהגופים המפעילים את 

 אחוזים מספרים הגוף המפעיל

 51.4 37 (עמותה)גוף ציבורי 

 33.3 24 רשות מקומית

 15.3 11 גוף פרטי



 מאפיינים אישיים של המנהלים

40.3% 

59.7% 

 אישה

 גבר

5.6 

11.1 

50.0 

31.9 

1.4 

תעודה  תעודת בגרות
מקצועית  

 אחרת

 דוקטורט תואר שני תואר ראשון

 (SD=10.1) 44.2הגיל הממוצע של המנהלים הוא •

 27הצעיר ביותר הוא בן המנהל •

 .  64המבוגר ביותר הוא בן המנהל •



 ותק המנהל

 (SD=9.5)שנים  8=  ש"המעותק המנהל בניהול ממוצע •

 (SD=9.6)שנים  11.8= ה"המשממוצע ותק המנהל בתחום •

 

 

5.5 
7.1 

12.7 

15.7 

 ותק בתחום הפיגור השכלי ש"ותק בניהול מע

 גברים נשים



 ממוצע ותק המנהל לפי  

 הגוף המפעיל את העמותה

3.5 

5.4 

14.7 

 רשות מקומית (עמותה)גוף ציבורי  גוף פרטי



 חניכים ומדריכים
 חניכים

 חניכים 5,220 שים"המעמשתתפים בכלל  הכלסך  -

 ש"חניכים בממוצע בכל מע 73 -

 (פורמדיקוש "מע) 9מספר החניכים הנמוך ביותר הוא  -

  (מרכז סבא בירושלים אלוויןש "מע) 320מספר החניכים הגבוה ביותר הוא  -

 מדריכים

 מדריכים 552 ים"המעשיש בכלל  הכלסך  -

 ש"מדריכים בממוצע בכל מע 10 -

   31ל  1ש נע בין "מספר המדריכים בכל מע -

 10מספר חניכים ממוצע למדריך הוא  -

 הממוצע הנמוך ביותר הוא מדריך אחד לכל חניך   -

 (מדריכים 20חניכים ו  20, ש צומת בית שמש"מע)

 חניכים לכל מדריך  26.7הממוצע הגבוה ביותר הוא  -

 (מדריכים 6חניכים ו  160, חיפה אלוויןש "מע)



 ש בקורסים"השתתפות מנהלי מע

63.9% 

8.3% 

20.8% 

59.7% 

קורס איכות ניהול בבית   ש"קורס מנהלי מע
 (2008)איזי שפירא 

קורס יזמות עסקית במטי  
 (2011)נתניה 

השתלמויות רלבנטיות  
 אחרות

 (2007)ש בבר אילן "קורס מנהלי מע

ס המרכזי ברמת  "ש בביה"קורס מנהלי מע

 (2009)גן 

 (2012)' ש מחזור ג"קורס מנהלי מע



  ש"המעהשתלמויות וידע נוסף שמנהלי 

 לרכושרוצים היו 

23.6% 

43.0% 

33.3% 

77.8% 

קורס ניהול איכות  קורס ניהול מתקדם קורס ניהול בסיסי
(ISO 9001) 

מפגשים מקצועיים 
סביב סוגיות הקשורות  
לעולם התוכן של ניהול  

 ש"המע



 ש"המעמדריכי 

 נשים
76% 

 גברים
24% 

 שנים  42.9= ממוצע הגיל 

 (מ"בעש תלמים תעסוקה "מע) 18ביותר הוא בן  הצעירהמדריך 

 (  ש בית יעקב ירושלים"מע) 74ביותר הוא בן  המבוגרהמדריך 

36.7% 

14.1% 15.3% 

25.0% 

7.1% 

1.8% 

תעודת   תיכונית
 בגרות

תעודה  
 מקצועית

 לא ידוע אחר אקדמאי



 השתתפות מדריכים בקורסים  

32.6% 

27.5% 
26.0% 26.0% 

20.6% 

10.5% 
8.2% 

47.4% 

קורס היכרות  
עם עולם 
הפיגור 
 השכלי

קורס  
 הסמכה

קורס חינוך  
 מיני  

קורס  
התנהגות  
 מאתגרת  

קורס תכניות  
 קידום  

קורס עבודת  
 המדריך  

קורס  
תקשורת  
חליפית 
 תומכת  

 אחר



 השתתפות מדריכים בקורסים  

27.5% 

32.6% 

26.0% 

26.0% 

20.6% 

8.2% 

10.5% 

47.4% 

72.5% 

67.4% 

74.0% 

74.0% 

79.4% 

91.8% 

89.5% 

52.6% 

 קורס הסמכה

קורס היכרות עם                                                                       
 עולם הפיגור השכלי

 קורס התנהגות מאתגרת  

 קורס חינוך מיני

 קורס תכניות קידום

 קורס תקשורת חליפית תומכת

 קורס עבודת המדריך

 אחר

 לא השתתף השתתף



 תכנית תעסוקה נתמכת



 56 הכלסך )שים מפעילים תכנית של תעסוקה נתמכת "מכלל המע 77.8%
  שים אינם מפעילים תכנית של תעסוקה נתמכת "מע 16(. שים"מע

שים השתתפו בתכניות של תעסוקה נתמכת "חניכים מכלל המע 956 הכלסך 
 (  השונים שים"במעמכלל החניכים  18.0%)

 .77ל  1מספר החניכים שלקחו חלק בתוכנית זו נע מ 
 

שים יש מדריכים ייעודים לתוכנית של תעסוקה נתמכת "מכלל המע 58.3%ב 
 (שים"מע 42 הכלסך )

יש   75.0%שים שמפעילים תכנית תעסוקה נתמכת ב "מתוך כלל המע
 מדריכים ייעודים לתוכנית

ומספרם נע  , 1.8המספר הממוצע של המדריכים המיועדים לתוכנית זה הוא 
 25ועד  1מ 



  הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת לפי מחוז

91.7% 89.5% 

77.8% 

65.6% 

ירושלים והסביבה  
(n=12) 

 (n=32)מחוז צפון  (n=9)מחוז דרום  (n=19)מחוז מרכז 



 הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת  

 הגוף המפעיל  לפי 

81.80% 
86.50% 

62.50% 

 (n=24)רשות מקומית  (n=37( )עמותה)גוף ציבורי  (n=11) גוף פרטי



הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת לפי השתתפות  

 בקורס ניהול   ש"המעת /מנהל

85.0% 

68.8% 

 (n=32)ה בקורס ניהול /לא השתתפ (n=40)ה בקורס ניהול /השתתפ



השתתפות מדריכי תעסוקה נתמכת בקורסים  

 (שים"אחוזים מכלל המע)

 קורס

 שים"המעמספר 

שבהם מדריכים  

 לקחו חלק בקורס

אחוז מכלל  

המפעילים   ים"המעש

 תעסוקה נתמכת

בבית   2008רכזי תעסוקה נתמכת קורס 

 הספר המרכזי ברמת גן
15 26.8 

במכון   2010נתמכת רכזי תעסוקה קורס 

 שיפור בתל אביב
15 26.8 

 35.7 20 2012נתמכת רכזי תעסוקה קורס 

שלושה ימי השתלמות למדריכי תעסוקה  

 2012גן נתמכת במכון שיפור ברמת 
20 35.7 

 מכלל המנהלים ציינו כי המדריכים שלהם זקוקים  72.2%

 בסיסיתעסוקה נתמכת לקורס 


