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 מצאיםתקציר המ

בהתבסס על , כלפי אנשים עם מוגבלותהישראלי מציג את ממצאי המחקר לבחינת יחס הציבור מסמך זה 

המרכז היישומי לפסיכולוגיה של "אשר בוצע מטעם , (רגשות וכוונות התנהגות, תפיסות) מגוון מדדים פסיכולוגיים

כמו גם , צאי המחקר המרכזיים ברמה הארציתהמסמך מציג את ממ. הרצליה, במרכז הבינתחומי" שינוי חברתי

, חיפה, ירושלים, אביב-תל: בדיקה השוואתית של יחס הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות בעשרים רשויות מקומיות

, נצרת, בני ברק, רמת גן, אשדוד, אשקלון, שבע-באר, כרמיאל, הוד השרון, הרצליה, נתניה, שוהם, ראשון לציון

רודרמן והשותפות מטעם קרנות אריסון הוזמן על ידי  מסמך זה. טבריה, חדרה, תקווהפתח , חולון, רחובות

המחקר .לשפר את עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות בישראללהבין והטווח -ארוכין מאמציהבמסגרת 

לפסיכולוגיה של שינוי המרכז היישומי "שערך  "7106מדד הנגישות העירוני "ומרחיב את  מבוססהנוכחי 

ושיפורים קלים  בוצעו שינויים, "7106מדד הנגישות העירוני "בהתבסס על לקחים שהופקו מיצירת . "חברתי

 . עשה שימושנבמדדים בהם 

המשתתפים במחקר . (7106-בנבדקים  3,162 לעומת) מרואיינים 3,732 לקחו חלקהנוכחי במחקר 

הומוגניות , סטריאוטיפים) כלפי אנשים עם מוגבלות תפיסותהסכמתם עם מגוון מדדים הכוללים מידת את דירגו 

בחברה נתפסות נורמות חברתיות , כלפי אנשים עם מוגבלות" מרומזות"דעות קדומות , של אנשים עם מוגבלות

, כעס) כלפי אנשים עם מוגבלות רגשות, (תפיסות איום מאנשים עם מוגבלות, הישראלית כלפי אנשים עם מוגבלות

 כלפי אנשים עם מוגבלותכוונות התנהגות , (אשמה ובוז, בושה, מבוכה, רחמים, הערצה, עצב, פחד ,גועל, אמפתיה

תפקוד ועמדות הציבור לגבי , (נכונות לסייע לאנשים עם מוגבלות, מרחק חברתי והדרה של אנשים עם מוגבלות)

יחס , מודעות לאפליה כלפי אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית) ביחס לאנשים עם מוגבלות הרשות המקומית

 (. כלפי תפקוד הרשות המקומית בנוגע לאנשים עם מוגבלות

 מגמה מעורבת עולה 7102השוואת ממצאי המחקר שנערך השנה לממצאי המחקר שנערך בשנת מ

ניכרת החמרה מסוימת בעמדות כלפי אנשים עם , מחד .יחס כלפי אנשים עם מוגבלותשינוי בבנוגע ל

וראיית אנשים , בייחוד ניכרת עליה בייחוס סטריאוטיפים של יכולות נמוכות לאנשים עם מוגבלות: מוגבלות

ישנו שיפור ניכר , עם זאת.םחייהמטרות שחבריה דומים זה לזה מבחינת עם מוגבלות כקבוצה הומוגנית 

הממצאים מראים על ירידה , 7102לשנת  ביחס: כלפי אנשים עם מוגבלות בכוונות ההתנהגות של הציבור

 אלו. יה ברמה העירוניתדיווח על קיומה של אפלירידה בו כת הציבור בהדרת אנשים עם מוגבלותתמיב

ירידה  חלה, כן פי על אף. בנורמות הנוגעות ליחס כלפי אנשים עם מוגבלותנתפס השיפור משתקפות גם ב

 .בנכונותם של הנשאלים להשקיע מאמץ אישי בסיוע לאנשים עם מוגבלותמסוימת 

 סטריאוטיפיםמהנתונים עולה כי אחוזים ניכרים בציבור הישראלי מסכימים עם ה,באופן ספציפי יותר

אמביוולנטית תפיסה משקף אשר , "(יכולות נמוכות"ובעלי " חמים"אנשים )כלפי אנשים עם מוגבלות  ציםהנפו

ממצא זה עקבי עם מחקרים פסיכולוגיים אשר מדגימים יחס . עם מוגבלותשל אנשים ( ילית גם יחדחיובית ושל)

הנתונים מצביעים , בפרט. מיעוטים אתניים, למשל, היאמביוולנטי דומה כלפי קבוצות מוחלשות אחרות באוכלוסי

, 7106כתוספת למדד . 7106לאנשים עם מוגבלות בהשוואה לשנת " יכולות נמוכות"על עליה משמעותית בייחוס 

בחנו במחקר הנוכחי את מידת ייחוס הסטריאוטיפים הללו כלפי אנשים עם מוגבלות בהשוואה לקבוצות מוחלשות 
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מיוחס במידה רבה יותר כלפי אנשים עם " יכולות הנמוכות"ומצאנו כי סטריאוטיפ ה, אחרות בחברה הישראלית

 . אתיופיה בים ויוצאי"להט, פלסטיניםבהשוואה למוגבלות 

, (מנומסים, נעימים) "חמים"באופן שהינו עקבי עם הסטריאוטיפ לפיו אנשים עם מוגבלות הם אנשים 

על האוכלוסייה הכללית  איוםמהווה מרבית המשתתפים במחקר רואים באנשים עם מוגבלות קבוצה אשר אינה 

שחשים אנשים מתוך מה ות של איום כמחצית מהציבור מדווח על רמות גבוה, עם זאת. ברמה הכלכלית או הסמלית

יעים על כך שמודעות לחולי או במחקרים פסיכולוגיים מצ, היינו". עצמי הבריא"תפיסת את שמוגדר כרצון לשמר 

להתבטא ברצון להרחיק את מקור האיום מהמרחב הפרטי  עלולהבתורה ש, למוגבלות פוטנציאליים מלווה בחרדה

 . 7106עם מוגבלות במדד הנוכחי דומה לזו שנמצאה בשנת רמות איום הנתפס מאנשים . והציבורי

הנשאלים אשר רואה אחוז ניכרת עלייה מסוימת ב,בהשוואה למחקר שנערך בשנה שעברה, בנוסף

ממצא זה מרמז על נטייתם . בפרט מבחינת המטרות שהם מציבים לחייהם ,הומוגניתבאנשים עם מוגבלות קבוצה 

המייצרת דמיון בין אנשים עם , מאחדת" תכונה"של רבים מהישראלים לראות בעצם קיומה של מוגבלות 

כך היא נתפסת , מחקרים פסיכולוגיים מראים כי ככל שקבוצה נתפסת כהומוגנית יותר. מוגבלויות שונות

לתרום להיווצרות הסטריאוטיפים  עלולהעם מוגבלות תפיסת ההומוגניות של אנשים , על כן. כסטריאוטיפית יותר

 .כפי שנמצאו במחקר זה, הנפוצים כלפיהם

קוטביות ניכרת הממצאים הנוגעים לרגשות כלפי אנשים עם מוגבלות מצביעים על  ,7106בדומה לשנת  

במידה רבה מאוד דומה שהמפגש עם אנשים עם מוגבלות מעורר רגשות מסוימים . קבוצה זוהציבור כלפי  רגשותב

הממצאים (. גועל, כעס, פחד)ורגשות אחרים במידה נמוכה מאוד , (ומבוכה הערצה, רחמים, עצב, אמפתיה)

עלולים להוביל  הם, נעימים בלתירגשות אלה נחווים כוהיות . ועצבעל רמות גבוהות במיוחד של מבוכה מצביעים 

, כעס)אופייניים רגשות שליליים הממצא ש, מת זאתלעו.לרצון להתרחק ולהתנתק מהקבוצה המעוררת רגשות אלה

ייתכן שפער זה נובע מכך שרגשות . מעודד הינו, כלפי אנשים עם מוגבלות נמוכים מאוד במחקר זה( גועל, פחד

רגשות אחרים אשר מ, או תקינים יותר פוליטית, מסוימים כלפי אנשים עם מוגבלות נתפסים כלגיטימיים יותר

בדומה לממצאי (. כגון מיעוטים אתניים, כחת במחקרים על אודות אוכלוסיות מיעוט אחרותקוטביות זו אינה נו)

אמפתיה שאף . במדד הנוכחי היא הרגש הדומיננטי ביותר כלפי אנשים עם מוגבלות" אמפתיה", 7106-המחקר מ

בהכרח הוא אינו קשור , לזולת לסייענכונות גבוהה שמקושר עם בספרות הפסיכולוגית כרגש חיובי  תנתפס

 .בשילובו במרחב הציבורי לתמיכהאו , אמפתיההלנכונות להיות במגע עם מושא 

הממצא לפיו רגש האמפתיה הוא הדומיננטי ביותר עולה בקנה אחד עם הממצאים הקשורים , עם זאת

תמיכה בהדרת אנשים עם ה ה ירידה באחוזיבמחקר הנוכחי דווח: וגבלותממאנשים עם  חברתי וריחוק הדרהל

 51%-ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שרק כ, ואולם. 7106שנת ממצאים מבהשוואה ל מוגבלות

ורק כרבע עד שליש , (פחות מאשר בשנה שעברה) לאנשים עם מוגבלות באופן אישי לסייעמהנשאלים מוכנים 

מדובר באנשים עם מוגבלות אשר ה יותר כנכונות זו גבוה)אנשים עם מוגבלות  לעומק להכירמהנשאלים מוכן 

 היכולאשר )אנשים עם מוגבלות עלייה בנכונות לקרבה לדומה שעל אף ה, כלומר(. פיזית לעומת מוגבלות נפשית

 . ישנה ירידה בנכונות להשקיע מאמצים אקטיביים בסיוע לאנשים עם מוגבלות, (גם באופן פסיבילהינקט 
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כי הנשאלים מדווחים ניכר  ,בהדרה ובריחוק החברתי מאנשים עם מוגבלותבאופן שהינו עקבי עם הירידה  

ביחס לאנשים עם  שרווחות בחברה הישראליתהחברתיות  נורמותמבחינת התפיסה שלהם לגבי העל שיפור 

אך יכול לשקף גם הכחשה של נורמות שליליות בכל הנוגע , נתון זה הינו מעודד (.7106בהשוואה לשנת )מוגבלות 

על אפליית דווחים מרק כמחצית הנבדקים נתון מעודד נוסף מצביע על כך ש. כלפי אנשים עם מוגבלותליחס 

רצון השביעות שיפור במה שעשוי להצביע על , (7106פחות מאשר ב) אנשים עם מוגבלות במרחב העירוני

נתון , לחילופין) פליהעל שיפור אובייקטיבי במידת הא או תושבי העיראוכלוסיית העירייה או משירותי כללית מה

באופן ספציפי  המרואיינים כאשר נשאלו, אולם.(מודעות לאפליית אנשים עם מוגבלותעל ירידה בזה יכול להצביע 

של אנשים עם לדאגה לרווחתם ביחס מתגוררים  הםעל שביעות רצונם מתפקוד הרשות המקומית בה 

ניכרת , יתר על כן .הרשות המקומית מתפקוד מרוציםאינם הם רובם המוחלט של הנשאלים דיווח כי ,מוגבלות

בנוסף נמצאו ממצאים  .7106בהשוואה לשנת  7102ירידה בשביעות הרצון מתפקוד הרשויות המקומיות בשנת 

בעלי , (60-25)מבוגרים , במרבית המדדים:עקביים ביחס לפילוחים דמוגרפיים של אחוזי התמיכה במדדים השונים

יותר כלפי אנשים עם חיוביות עמדות מגלים ובעלי הכנסה מעל הממוצע ( י ומעלהתואר שנ)השכלה גבוהה 

 . מוגבלות

. השוניםעם המדדים ההסכמה על פי אחוזי בוצע דירוג יחסי של הערים והרשויות המקומיות , לבסוף 

הינו מדד משוקלל " מדד הגישה החיובית". באופן ניכר בהתאם לסוג המדדדירוג הרשויות המקומיות משתנה 

נמוכה בריחוק תמיכה , דעות קדומותרמות נמוכות של , תפיסת הומוגניות נמוכה של אנשים עם מוגבלותהמייצג 

רמות גבוהות של אמפתיה , רמות נמוכות של תפיסת איום מעשית וסמלית, חברתי והדרת אנשים עם מוגבלות

: הינן בדירוגשלושת הערים הראשונות , במדד זה .אנשים עם מוגבלותש עם במפג עצברמות נמוכות של מבוכה וו

הערים האחרונות במדד . (קיבלה ציון כמעט זהה, 4מקום , העיר רמת גן) רחובות( 3)-ו תל אביב,( 7), שוהם( 0)

יש , ואולם .(קיבלה ציון כמעט זהה, 02מקום , העיר בני ברק)פתח תקווה ( 02)ו, טבריה( 09), נצרת (71: )הינן

, על כן. כולל מספר משתתפים מועט באופן יחסיטבריה ושוהם , כרמיאלערים מדגם בה שכן לסייג ממצאים אלה

 .אלה כמייצגות את כלל תושבי העיר מותמסויאין לראות במסקנות הנגזרות מהנתונים בערים 

ם המייצגים היבטים שוני ממצאים מצביעים על החשיבות הגדולה שבהבחנה בין מדדים פסיכולוגייםה 

הם מייצרים תמונה , יחד. הרגשי וההתנהגותי, ההיבט התפיסתי -שונים של היחס כלפי אנשים עם מוגבלות 

התשתית הפסיכולוגית העומדת בבסיס עמדות הציבור כלפי אנשים מורכבת המאפשרת לעמוד על פניה השונות של 

לשיפור  תכניות והתערבויותמהווה עוגן מחקרי שביכולתו לסייע בהכוונה וביצירה של תשתית זו . עם מוגבלות

 .הםייחס הציבור כלפ
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 0. מטרות ומבט כללי

 

במסגרתם מוגבלותם מוכללת לכדי רושם , אנשים עם מוגבלות סובלים מסטיגמות וסטריאוטיפים שליליים

, הדרתם מהמרחב הציבורימובילים לעיתים לסטיגמות וסטריאוטיפים אלה . אישיותם ויכולותיהם לגביכללי 

מדינות מערביות רבות , בעשורים האחרונים. גילויי אלימות ישירה כלפיהםלואף , אפלייתם בהשכלה ובתעסוקה

אנשים עם מוגבלות  מקדמות ומיישמות תכניות והתערבויות מערכתיות ומוסדיות שמטרתן להקל על תפקודם של

יש חשיבות רבה לעיגונם , על מנת לייעל מאמצים אלה. ולשפר את יחס הציבור כלפיהם, במרחב הפיזי והחברתי

, ואכן .התשתית הפסיכולוגית העומדת בבסיס עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות לגבי מחקר-בידע מבוסס

 דיסציפלינריותמדינות שונות ומתוך פרספקטיבות ב, בתחום זה התפתח גוף מחקר משמעותיבעשור האחרון 

 ,Benomir, Nicolson, &Beail, 2016; Burke, Bezyak, Fraser, Pete &Chan , 2013; De Boer) מגוונות

Pijl&Minnaert, 2012 ; Nota, Ginevra &Soresi,2014 .) 

בהתבסס על , ם מוגבלותכלפי אנשים עהישראלי מסמך זה מציג את ממצאי המחקר לבחינת יחס הציבור  

, במרכז הבינתחומי" המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי"אשר בוצע מטעם , מגוון מדדים פסיכולוגיים

מתמחה בתהליכים פסיכולוגיים העומדים בבסיס יחסים  "המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי". הרצליה

מציג את הנוכחי המסמך .מחקר לשינוי חברתי-פסיכולוגיות מבוססות ובפיתוח התערבויות, וסכסוכים בין קבוצות

כמו גם בדיקה השוואתית של יחס הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות , ממצאי המחקר המרכזיים ברמה הארצית

, כרמיאל, הוד השרון, הרצליה, נתניה, שוהם, ראשון לציון, חיפה, ירושלים, אביב-תל: בעשרים רשויות מקומיות

 . טבריה, חדרה, פתח תקווה, ולוןח, רחובות, נצרת, בני ברק, רמת גן, אשדוד, אשקלון, שבע-באר

המרכז היישומי "שערך  "7106מדד הנגישות העירוני "של  והרחבההווה שחזור המדד הנוכחי מ

במסגרת מאמציהן , עבור קרן אריסון וקרן רודמן היבמרכז הבינתחומי הרצל "לפסיכולוגיה של שינוי חברתי

בהתבסס על לקחים שהופקו . עם מוגבלות בישראל הטווח להבין ולשפר את עמדות הציבור כלפי אנשים-ארוכי

ממצאי . עשה שימושנושיפורים קלים במדדים בהם  בוצעו שינויים, "7106מדד הנגישות העירוני "מיצירת 

הן בפני עצמם והן בהשוואה לנתוני המחקר , אשר ילוו בפרשנות הממצאים, (נספחו) פרקים שלושההמחקר יוצגו ב

  .7106שבוצע בשנת 
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 מאפייני המדגם ושיטת איסוף הנתונים. 7

תוך , "Panel4 all"באמצעות חברת הסקרים  7102 ספטמבר-אוגוסט יםחודשהנתוני המחקר נאספו במהלך 

, בוצע מחקר משלים בקרב תושבי העיר נצרת 7102במהלך חודש ספטמבר . (אינטרנטי) שימוש בשאלון מקוון

לערבית על ידי שני מעברית השאלונים תורגמו ". טלדור"סקרים באמצעות סקר טלפוני אשר בוצע על ידי חברת ה

 .בלתי תלויים בהליך מקובלמתרגמים 

 

 :משתתפים מעשרים ערים נבחרות בישראל 3238המדגם הסופי כלל 

 עיר מספר משתתפים

 חיפה 710

 תל אביב 714

 ירושלים 711

 רמת גן 714

 חולון 711

 פתח תקווה 702

 ראשון לציון 713

 באר שבע 713

 רחובות 021

 אשדוד 714

 נתניה 025

 בני ברק 023

 נצרת 702

 אשקלון 041

 הרצליה 004

 חדרה 012

 הוד השרון 003

 כרמיאל *26

 שוהם *44

 טבריה *51

 

אין לראות במסקנות הנגזרות מהנתונים , על כן. כוללות מספר משתתפים מועט באופן יחסי* -הערים המסומנות ב

 .אלה כמייצגות את כלל תושבי העיר בערים
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. ומיעוטם נוצרים ומוסלמים, מרבית המשתתפים הינם יהודים:של משתתפי המדגם מאפייניהם הדמוגרפייםלהלן 

הלשכה המרכזית ) הבאוכלוסיישיעור הנשים שהשתתפו במחקר גדול משיעורן , 7106בדומה למאפייני מדד 

עם נטייה לייצוג , הבאוכלוסייהתפלגות הגילאים במחקר דומה להתפלגות הגילאים . (7106, לסטטיסטיקה

מרבית המשתתפים במדגם . (7106, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) במדגם 76-41משמעותי של יותר של בני 

נם רובם הגדול היו, (7106, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) הבאוכלוסיימדווחים על רמת שכר נמוכה מהממוצע 

הלשכה המרכזית ) הבאוכלוסייבמחקר דומה לשיעורם שיעור החילונים והדתיים . על תיכונית שכלהבעלי ה

אם , על היעדר מוגבלות מסוג כלשהורובם המכריע של המשתתפים במחקר מדווח , לבסוף. (7106, לסטטיסטיקה

 .7106שוואה למדד כי במחקר זה השתתפו אנשים רבים יותר המדווחים על כך שיש להם מוגבלות בה

 מין
1
: 

o (64%) 7,126: נשים 

o (31%) 920:גברים 

 גיל : 

o 02-75: 575 (02%) 

o 76-41: 0,329 (43%) 

o 40-61:0175 (37%) 

o 60-25: 799 (9%) 

 הכנסה
2

 : 

o (46%) 0,356 :מתחת לממוצע 

o (70%) 602 :ממוצע 

o (73%) 250:מעל הממוצע 

 השכלה
3

: 

o (26%) 231 :תיכונית ומטה 

o (53%) 1,700:על תיכונית 

o (13%) 42: תואר שני ומעלה 

 דת 

o (82%) 2648: יהודים 

o (4%) 123: מוסלמים 

o (4%) 005: נוצרים 

o (11%) 352: אחר 

                                                           
1

 משתתפים סירבו לציין את מינם 292
2

 משתתפים סירבו לציין את רמת ההכנסה שלהם 524
3

 משתתפים סירבו לציין את השכלתם 302
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 רמת דתיות
4

: 

o (49%) 0,592 :חילוניים 

o (70%) 694 :מסורתיים 

o (07%) 380 :דתיים 

o (2%) 762: דתיים מאוד 

 מוגבלות
5
: 

o (6%) 200:עם מוגבלות 

o (94%) 3036:ללא מוגבלות 

                                                           
4

 משתתפים סירבו לציין את מידת הדתיות שלהם 302
5

 אין להם מוגבלות/נבדקים סירבו להשיב האם יש 3
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 המדדים הפסיכולוגיים אשר נכללו במחקר. 3

כלפי ( עמדות)תפיסות:היבטים שונים של היחס כלפי אנשים עם מוגבלות המדדים הנכללים במסמך זה כוללים

ועמדות הציבור , כלפי אנשים עם מוגבלותכוונות התנהגות , כלפי אנשים עם מוגבלות רגשות, אנשים עם מוגבלות

 (.בנספחו, 4פריטים המרכיבים כל מדד מופיעים בפרק ה)ביחס לאנשים עם מוגבלות  תפקוד הרשות המקומיתלגבי 

  אנשים עם מוגבלות כלפיתפיסות 

מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית מראים כי היחס : כלפי אנשים עם מוגבלותנפוצים סטריאוטיפים  .0

וכבעלי מסוגלות , מחד" חביבים"והם נתפסים כחמים : ערכי-כלפי אנשים עם מוגבלות הינו ברוב המקרים דו

-מהצורך האנושי, בין היתר, האמונה כי אנשים עם מוגבלות הינם בעלי יכולות נמוכות נובעת. נמוכה מאידך

אם בעלי מוגבלויות מופלים מבחינה תעסוקתית : כלכלית הקיימת-אוניברסאלי להצדיק את המערכת החברתית

של " חיובי"הפן ה, ואולם. ומונעת תחושת איום על הסטטוס קוואזי יש למצוא סיבה המצדיקה זאת , וכלכלית

שכן הוא טומן , מצדיק גם הוא את הדרתם ואפלייתם( גבוה" חום)"הסטריאוטיפ כלפי אנשים עם מוגבלות 

עצם תיוגם של ".  חסרת האונים"על הקבוצה " בריאה"ה היבחובו תחושת עליונות ופטרנליזם של האוכלוסי

מחזק את הדימוי , לכאורה-גם אם הוא בא לביטוי ברגשות חיוביים, יותר" נחותים"כאנשים עם מוגבלות 

וכך מנציח את אפלייתן של אוכלוסיות שאינן , "בריאה"או ה, הקבוצתי החיובי של האוכלוסייה הדומיננטית

י נבדקו ארבעה סטריאוטיפים נפוצים כלפ, 7106 -בו נעשה שימוש ב בדומה למדד, במדד זה .נמנות עמה

באיזו מידה כל אחת מהתכונות מתארת לדעתך אדם עם מוגבלות ": לדוגמהפריט  .אנשים עם מוגבלות

 ((ידידותי)חם =  2; עוין=  0: סולם הדירוג)?"טיפוסי

 

נמוכות נמדדו /ידידותיות ויכולות גבוהות/סטריאוטיפים של חום, 7106-כתוספת למדד שבו נעשה שימוש ב

אשר סובלות תכופות מסטריאוטיפים שליליים  המייצגות אוכלוסיות מיעוט בישראלנוספות גם כלפי קבוצות 

למטרות השוואה, בציבור הישראלי
6

 . בים וקהילת יוצאי אתיופיה"להט, פלסטינים: 

 

כפועל יוצא מהנטייה האוניברסלית לחלוקה של בני האדם : תפיסת אנשים עם מוגבלות כהומוגניים .7

קיימת גם הנטייה לראות את קבוצת החוץ כהומוגנית יותר , "וחוץ" פנים"ת לקטגוריות חברתיות של קבוצו

, נתפסים כדומים זה לזה( אנשים עם מוגבלות, במקרה זה)חברי קבוצת החוץ , כלומר. מקבוצת הפנים

הנטייה לראות אנשים עם מוגבלות . וההבדלים הבינאישיים ביניהם נתפסים כמשניים לתכונותיהם המשותפות

לרבות ההבדלים הנגזרים מסוגי המוגבלות )ולהתעלם מהבדלים בינאישיים ביניהם , ומוגניתכקבוצה ה

, ריאוטיפים שליליים ופשטניים כלפי אנשים עם מוגבלותסטדעות קדומות וכר פורה ליצירת מהווה , (השונים

נעשה שימוש  בדומה למדד בו, במדד זה.אשר תורמים בתורם לתמיכה רבה יותר באפליה והדרת אוכלוסייה זו

 .המידה שבה אנשים עם מוגבלות נתפסים כהומוגניים על ידי הציבור הכללינבחנה , 7106 -ב

                                                           
 .מדד השוואתי זה הופיע במגזר היהודי בלבד6
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חולקים תכונות ( שכלית, נפשית, פיזית)אני מאמין שאנשים עם מוגבלות מסוגים שונים ": לדוגמהפריט 

 .(במידה רבהמסכים =  2; מסכים כלל לא= 0 :סולם דירוג) " משותפות

המסורת הפסיכולוגית מבחינה בין דעות קדומות : כלפי אנשים עם מוגבלות" מרומזות"דעות קדומות  .3

, "(מרומזות"או " )סמויות"לבין דעות קדומות , המתאפיינות בעמדות שליליות מודעות כלפי קבוצות, "גלויות"

-וביטוייה הינם לרוב לא ,אשר באות לביטוי בעמדות שליליים ולא בהכרח מודעות כלפי חברי קבוצות אחרות

ובכללן אנשים עם )דעות קדומות כלפי קבוצות מסוימות , למשל, בחברה הישראלית. וורבליים ועקיפים

מיעוטים , למשל)נחשבות מקובלות ולגיטימיות פחות ביחס לדעות קדומות כלפי אוכלוסיות אחרות ( מוגבלות

מבקש להתחקות , 7106 -ומה למדד בו נעשה שימוש בבד, מדד זה. ועל כן מקבלות ביטוי סמוי יותר, (אתניים

 . כלפי אנשים עם מוגבלות" מרומזות"אחר הדעות הקדומות ה

 כלל לא=  0: סולם הדירוג) " בחברה של היום כבר אין אפליה נגד אנשים עם מוגבלות":לדוגמהפריט 

 .(במידה רבהמסכים =  2; מסכים

מבקש לבחון , 7106 -בדומה למדד בו נעשה שימוש ב, מדד זה: נורמות חברתיות כלפי אנשים עם מוגבלות .4

אפליה בתעסוקה ובמוסדות : מעשית; הערות לא סובלניות: מילולית)עד כמה פגיעה באנשים עם מוגבלות 

כיצד חושבים רוב )"באמצעות מדד עקיף מדידה זו נעשית . נחשבת ללגיטימית בחברה הישראלית( אקדמיים

כמה מהישראלים חושבים  ":לדוגמה .של משתתפי הסקר הכנותעל מנת לשקף את עמדותיהם , "(הישראלים

כמעט =  0: סולם הדירוג" )?במקום העבודה או במוסדות אקדמייםעם מוגבלות להפלות אנשים שזה נורמאלי 

 (.ל הישראליםכמעט כ=  2; כמחצית מהישראלים=  4; אף אחד

כגורם משמעותי בניבוי דעות " איום נתפס"המחקר הפסיכולוגי מזהה : תפיסות איום מאנשים עם מוגבלות .5

כלל שני תתי  ,7106 -בדומה למדד בו נעשה שימוש ב, מדד זה. קדומות והדרה של הקבוצות המאיימות

באיזו מידה הנשאלים תופסים אנשים עם מוגבלות כמאיימים ברמה הסמלית : איום מעשי וסמלי( 0: )מדדים

וברמה המעשית ( "שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית מאיים על חוסנה של החברה הכללית")

העצמי "איום על תפיסת ( 7); ("השקעת משאבים בשילוב אנשים עם מוגבלות פוגעת בשאר האוכלוסייה")

, למוגבלות( או פגיעותם של בני משפחתם)באיזו מידה הנשאלים חושבים על פגיעותם העצמית ": הבריא

אני חושש שאולי יום אחד אני או מישהו מבני משפחתי יכול להפוך )" כאשר הם נפגשים באדם עם מוגבלות

 "(. להיות אדם עם מוגבלות

 .במידה רבהמסכים =  2; מסכים כלל לא=  0: הבא רוגדיהסולם כל הפריטים דורגו ב

 

 רגשות כלפי אנשים עם מוגבלות 

המחקר העדכני בתחום הרגשות חורג מההבחנה . המפגש עם אנשים עם מוגבלות צפוי לעורר מגוון רגשות

. ומכיר במקורותיהם והשלכותיהם הייחודיות של רגשות שונים, המסורתית בין רגשות חיוביים ושליליים

אדם עם מוגבלות  מטרת מדד זה הינה לבחון באיזו עצמה המפגש עם, 7106 -בדומה למדד בו נעשה שימוש ב

, מבוכה, רחמים, הערצה, עצב, פחד, גועל, אמפתיה, כעס: הכוללים, רגשות שוניםמעורר במשתתפי הסקר 

 (. במידה רבה=  2, כלל לא=  0: סולם הדירוג) .אשמה ובוז, בושה
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 מדדים אלה בודקים את כוונות ההתנהגות של משתתפי הסקר: כוונות התנהגות כלפי אנשים עם מוגבלות. 

הינו מדד , 7106 -בדומה למדד בו נעשה שימוש ב, מדד זה: חברתי והדרה של אנשים עם מוגבלותמרחק  .0

; לבחינת המידה שבה משתתפי הסקר מעדיפים להימנע מקשר וממגע חברתי עם אנשים עם מוגבלות" ישיר"

במניעת  ובאיזו מידה הם תומכים, כמה הם תומכים בהדרת אנשים עם מוגבלות מהמרחב הציבורי דע

" הייתי מוכן להיות חבר של אדם עם מוגבלות": לדוגמהפריט . השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בקהילה

 (.במידה רבהמסכים =  2; מסכים כלל לא=  0 :סולם הדירוג)

במחקר הנוכחי נכלל מדד , 7106 -למדד בו נעשה שימוש בכתוספת : נכונות לעזרה אישית וקולקטיבית .7

לאנשים , או לתמוך בסיוע של החברה הכללית, נכונים לסייע בעצמםמשתתפי הסקר הבודק את המידה שבה 

 . עם מוגבלות

" .אני מאמין שעל החברה הכללית מוטלת האחריות לסייע ככל שניתן לאנשים עם מוגבלות": לדוגמהפריט 

 (.במידה רבהמסכים =  2; מסכים לאכלל =  0: סולם הדירוג)(עזרה קולקטיבית)

מדד זה בוחן , 7106 -למדד בו נעשה שימוש בכתוספת : מוגבלותאנשים עם עם נכונות להיכרות מעמיקה  .3

 .פיזית(7)נפשית ו( 0)את המידה שבה משתתפי הסקר מעוניינים להכיר לעומק אנשים עם מוגבלות 

 

 עמדות לגבי תפקוד הרשות המקומית: 

בדומה למדד בו נעשה שימוש , מטרת מדד זה: כלפי אנשים עם מוגבלות ברשות המקומיתמודעות לאפליה  .0

הינה לבחון באיזו מידה משתתפי הסקר מעריכים כי קיימת אפליה של אנשים עם מוגבלות , 7106-ב

ובתצורת , בקבלת שירותים עירוניים, לימודים/במקומות עבודה, ברשות המקומית בה הם מתגוררים/בעירם

 . לא סובלניות כלפיהם הערות

דות וסבמקום העבודה או במבאיזו תדירות אתה חושב שאנשים עם מוגבלות נחשפים לאפליה ": לדוגמהפריט 

 (מאוד במידה רבה=  2; במידה מועטה מאוד= 0: סולם הדירוג)" ?מגורייך יישוב/עירב, אקדמיים

, 7106-בדומה למדד בו נעשה שימוש ב: בנוגע לאנשים עם מוגבלותהרשות המקומית יחס כלפי תפקוד  .7

הרשות המקומית שבה הם מתגוררים עושה די למען /באיזו מידה משתתפי הסקר מאמינים כי העירבחנו 

העיר שבה אני מתגורר /הייתי שמח אם הרשות המקומית": לדוגמהפריט  .אנשים עם מוגבלות המתגוררים בה

 "?הקיים לתמיכה נפשית וחברתית באנשים עם מוגבלותהייתה מפנה משאבים כלכליים רבים יותר מתקציבה 

 (במידה רבה=  2; כלל לא=  0: סולם הדירוג)
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 נתונים ארציים: היחס כלפי אנשים עם מוגבלות. 4

, נתוני ההסכמה מוצגים באחוזים. בפרק זה יוצגו נתוני הסכמה ארציים עם כל פריט ועם המדדים הכוללים

( לא מסכים כלל) 0בכל המדדים נע בין סולם הדירוג :שנקבעה מראש בעבור כל מדדנקודת חיתוך ומבוססים על 

נקודת . 2ל 0שבהם הסולם בו נע בין ( יכולת, חום)למעט במדדי הסטריאוטיפים , (מסכים במידה רבה) 2-ל

 (.הסכמה= ומעלה  5, אי הסכמה= ומטה  4) 5אחוזי ההסכמה הינה שעל פיה חושבו החיתוך 

 

 : נפוצים כלפי אנשים עם מוגבלות סטריאוטיפים .0

 [20%: 7106שנת ] (.ידידותיים" )חמים"מאמינים כי אנשים עם מוגבלות הם אנשים  22%

לשם השוואה
7

: 

 (.ידידותיים" )חמים"הם אנשים  פלסטיניםמאמינים כי  77%

 (.ידידותיים" )חמים"הם אנשים  בים"להטמאמינים כי  25%

 (.ידידותיים" )חמים"הם אנשים  אתיופיהקהילת יוצאי כי  מאמינים 22%

 

 [47%: 7106שנת ] ".בעלי יכולות נמוכות"מאמינים כי אנשים עם מוגבלות הם  64%

לשם השוואה
8

: 

 ."בעלי יכולות נמוכות"הם  פלסטיניםמאמינים כי  54%

 ".בעלי יכולות נמוכות"הם  בים"להטמאמינים כי  07%

 ".בעלי יכולות נמוכות"הם  קהילת יוצאי אתיופיהכי מאמינים  74%

 

אשר נמצא במחקרים פסיכולוגיים , מהנתונים משתקף הסטריאוטיפ הנפוץ כלפי אנשים עם מוגבלות: פרשנות

ר עמדה צשילוב שני ממדים אלה יו.ויכולות נמוכות גבוה" חום" לגבי היותם בעלי, כלפי קבוצות חלשות רבים

מצד שני תפיסה שלילית ו, ("חמיםאנשים ")מצד אחד תפיסה חיובית  :אמביוולנטית כלפי אנשים עם מוגבלות

אף , 3כאמור בפרק . 7106מדד לניכרת ירידה מסוימת בהשוואה " חום"באשר לסטריאוטיפ ה. ("יכולות נמוכות")

סטריאוטיפ זה מופנה בעיקר , עשוי להיתפס כחיובי" חמים"שהסטריאוטיפ לפיו אנשים עם מוגבלות הם אנשים 

וראייתם , להצביע על תפיסה פטרונית של אנשים עם מוגבלותועלול , אוכלוסיות מוחלשות ולא מאיימות כלפי

המיוחסת לאנשים עם מוגבלות עשויה לשקף " חום"הירידה במידת ה, על כן. חלשים ותלויים בזולת, כחסרי אונים

, 7106חידוש בהשוואה למדד כ. ושיפור במידת הסטריאוטיפיזציה שלהם מאידך, החמרה בעמדות כלפיהם מחד

הנחשבות , הימדדנו סטריאוטיפ זה כלפי אנשים עם מוגבלות בהשוואה לקבוצות מיעוט אחרות באוכלוסי

מסטריאוטיפ נמוך כלפי אנשים עם מוגבלות " חום"סטריאוטיפ המצאנו כי . למוחלשות בציבוריות הישראלית

הוא גבוה משמעותית מזה , ובאופן צפוי, לעומת זאת. יהב ויוצאי אתיופ"המופנה כלפי חברי קהילת הלהט" חום"ה

                                                           
7

 ההשוואה נעשתה בציבור היהודי בלבד
8

 ההשוואה נעשתה בציבור היהודי בלבד
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 7106-לניכרת עליה חדה בהשוואה , בד בבד.הנתפסים כעוינים על ידי מרבית הציבור, המופנה כלפי פלסטינים

שיעור האנשים המאמינים כי אנשים עם מוגבלות הינם בעלי . "יכולות נמוכות"בסטריאוטיפ לפיו הינם בעלי 

ועולה במידה , יכולות נמוכות עולה אף על שיעור האנשים המאמינים כי פלסטינים הינם בעלי יכולות נמוכות

מה  –ב ויוצאי אתיופיה "המופנה כלפי חברי קהילת הלהט" יכולות הנמוכות"ניכרת ביותר על סטריאוטיפ ה

 . לאור הסטריאוטיפים השליליים ממילא המופנים כלפי קבוצות השוואה אלה, יג ביותרשמהווה נתון מדא

 

 :תפיסות איום מאנשים עם מוגבלות .7

 :איום מעשי וסמלי( 0)

איום )מאמינים כי שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית מאיים על מרקמה של החברה הבריאה  4%

 [4%: 7106שנת . ](סמלי

שנת . ]( איום מעשי)מאמינים כי השקעת משאבים בשילוב אנשים עם מוגבלות פוגעת בשאר האוכלוסייה  5%

7106 :5%] 

 ":העצמי הבריא"איום על תפיסת ( 7)

הם יחשבו על כך שהם או מישהו מבני משפחתם יכול להפוך , חושבים שכאשר יראו אדם עם מוגבלות 49%

 [48% :7106שנת ] .להיות אדם עם מוגבלות

 

( כלכלית)ברמה המעשית , מרבית הישראלים אינם מדווחים על רמות איום גבוהות מאנשים עם מוגבלות: פרשנות

ממצאים אלה נמוכים במידה ניכרת מרמת האיום הנתפס שחווים "(. בריאה"מרקמה של החברה ה)וברמה הסמלית 

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הסטריאוטיפים (. בייחוד המיעוט הערבי)ישראלים ממיעוטים אתניים ודתיים 

וככזו שאינה מערערת את מעמדה הגבוה  ,"בלתי מזיקה"אוכלוסייה הנתפסת כ: הנפוצים כלפי אנשים עם מוגבלות

כמחצית , ואולם. אינה נתפסת כמאיימת על משאביה הסמליים והמעשיים של קבוצת הרוב, של קבוצת הרוב

יעים על כך במחקרים פסיכולוגיים מצ". העצמי הבריא"ת של איום נתפס על מהציבור מדווח על רמות גבוהו

להתבטא ברצון להרחיק  לולהוחרדה זו בתורה ע, שמודעות לחולי או למוגבלות פוטנציאליים מלווה בחרדה רבה

 .7106הנתונים כמעט זהים לנתונים שהתקבלו בשנת  .את מקור האיום מהמרחב הפרטי והציבורי

 

 :שים עם מוגבלות כהומוגנייםתפיסת אנ. 3

 [11%: 7106שנת ] .מאמינים כי אנשים עם מוגבלות דומים אחד לשני במונחים של המטרות בחייהם 33%

 [10%: 7106שנת ].מאמינים כי אנשים עם מוגבלות דומים אחד לשני במונחים של ההתנהגות שלהם 00%

שנת ] .חולקים תכונות משותפות( שכלית, נפשית ,פיזית)מאמינים כי אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים  02%

7106 :19%] 
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התבוננות , ואולם. דומה שרק מיעוט הישראלים תופסים אנשים עם מוגבלות כהומוגניים, לכאורה: פרשנות

מהציבור מאמינים כי  00%-אף שכ: בפריטים השונים של סולם ההומוגניות מצביעה על תמונה מורכבת יותר

מהם מאמינים כי אנשים עם מוגבלויות מסוגים  02%, דומים אחד לשני מבחינת התנהגותםאנשים עם מוגבלות 

בהשוואה )האנשים מאמינים שהם חולקים מטרות חיים משותפות מ 31%ויותר מ, שונים חולקים תכונות משותפות

" תכונה" מהישראלים לראות בעצם קיומה של מוגבלות חלקממצא זה מרמז על נטייתם של . (7106בשנת  00%ל

מחקרים פסיכולוגיים מראים כי . אנשים עם מוגבלויות שונות במטרות חייהם שלדמיון  בייחוד בנוגע ל, מאחדת

תפיסת ההומוגניות של אנשים , על כן. כך היא נתפסת כסטריאוטיפית יותר, ככל שקבוצה נתפסת כהומוגנית יותר

 .כפי שנמצאו במחקר זה, לתרום להיווצרות הסטריאוטיפים הנפוצים כלפיהם לולהעם מוגבלות ע

 

 רגשות כלפי אנשים עם מוגבלות. 4

על  מצביעים המדד הנוכחי ממצאי, 7106נמדדו רגשות מעט שונים מאלה שנמדדו במדד  7102אף שבמדד 

ה שהמפגש עם אנשים עם דומ. 7106כמו במדד , קוטביות ניכרת ברגשות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות

ורגשות אחרים , (הערצה ומבוכה, רחמים, עצב, אמפתיה)מוגבלות מעורר רגשות מסוימים במידה רבה מאוד 

מות גבוהות הממצאים מצביעים על ר, 7106כמו במדד , 7102במדד (. גועל, כעס, פחד)במידה נמוכה מאוד 

עלולים להוביל לרצון להתרחק ולהתנתק  הם, היות שרגשות אלה נחווים כלא נעימים. ועצב במיוחד של מבוכה

, כעס)הקלאסיים  הבשורות הטובות הינן כי הרגשות השליליים, מאידך גיסא .מהקבוצה המעוררת רגשות אלה

ות נתפסים ייתכן שפער זה נובע מכך שרגשות מסוימים כלפי אנשים עם מוגבל, ואולם. נמוכים מאוד (גועל

קוטביות זו אינה נוכחת במחקרים על אודות )מרגשות אחרים , או תקינים יותר פוליטית, כלגיטימיים יותר

היא הרגש הדומיננטי ביותר כלפי " אמפתיה", באופן מעודד(.כגון מיעוטים אתניים, אוכלוסיות מיעוט אחרות

רות הפסיכולוגית מצביעה על קשר בין אמפתיה הספ. במידות דומות, 7106-בוהן  7102-בהן  אנשים עם מוגבלות

אמפתיה אינה קשורה בהכרח לנכונות להיות במגע עם מושא , אולם. לבין הרצון לסייע לאחר ולמנוע פגיעה בו

הנשאלים דיווחו על רמות גבוהות של רחמים , לצד האמפתיה. או לתמוך בשילובו במרחב הציבורי, אמפתיהה

להצביע על תפיסת עליונות  אך עלולים, רגשות אלה נתפסים אמנם כחיוביים. ותוהערצה כלפי אנשים עם מוגבל

כמו גם עם רמות , ועולה בקנה אחד עם סטריאוטיפים של יכולת נמוכה וחום גבוה, ביחס לאנשים עם מוגבלות

 .שנמצאו במחקר זה, האיום הנתפס הנמוכות יחסית מאנשים עם מוגבלות
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 :אנשים עם מוגבלותמרחק חברתי והדרה של . 5

 [50%: 7106שנת ].בנות זוג של אדם עם מוגבלות/לא היו מוכנים להיות בני 37.2%

 שירותי את  להתאים מאשר מוגבלות עם לאנשים ייעודיים ושירותים מסגרות להקצות עדיףמאמינים כי  03.0% 

 [לא הופיע: 7106שנת . ]מוגבלות עם לאנשים הציבורי המרחב

 [8%: 7106שנת ] .לאנשים עם מוגבלות לא צריכה להיות זכות להביא ילדים לעולם מאמינים כי 5.6%

 [5%: 7106שנת ] .מאמינים כי יש לאסור על אנשים עם מוגבלות להצביע בבחירות 3.7% 

 [6%: 7106שנת ] .לא היו מוכנים שילדיהם ילמדו בכיתה עם ילד עם מוגבלות 3.0%

 [5%: 7106שנת ] .אדם עם מוגבלות לא היו מוכנים להיות שכנים של 7.0%

 [5%: 7106שנת ] .לא היו מוכנים שיוקם מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלות בשכונתם 7.0%

 [7%: 7106שנת ] .לא היו מוכנים להיות חברים של אדם עם מוגבלות 0.9%

 [3%: 7106שנת ] .מאמינים כי לאנשים עם מוגבלות לא צריכות להיות זכויות שוות כמו לכל אחד אחר 0.4%

 

 קיום מגע אישי וישיר עם אנשים עם מוגבלות-אחוזי התמיכה באיניכרת ירידה  משמעותית ב, במדד זה: פרשנות

 . 7106 לעומת מדד  – בשלילת זכויות אזרח מאנשים עם מוגבלותו

 

 :מוגבלות נכונות למתן עזרה ותמיכה בסיוע לאנשים עם. 2

 :עזרה קולקטיבית. א

 מוגבלות עם לאנשים שניתן ככל לסייע האחריות מוטלת הכללית החברה שעלמאמינים  25%

 בעצמם מוגבלותם עם להתמודד ללמוד להם מאפשרת אינה מוגבלות עם לאנשים מדי רבה עזרהמאמינים כי  02%
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 :עזרה אישית. ב

מוכנים להתנדב  היו 24%: 7106שנת ] .מוגבלות עםבסיוע לאנשים ומשאבים אישיים  זמן להשקיעמוכנים  57%

 [בסיוע לאנשים עם מוגבלות

 מוגבלות עם לאנשים ,אישי באופן,יותר לסייע כיצד מידע לקבלהיו רוצים  49%

 

יש להפנות את תשומת , אף שדומה שמרבית האנשים מאמינים כי על החברה לסייע לאנשים עם מוגבלות: פרשנות

ף חושבים כי סיוע לאנשים עם מוגבלות עשויה להזיק וא, אינם מאמינים בכך( 05%-כ)לא מבוטלהלב לכך שאחוז 

, נמוך אף יותר –אחוז האנשים שמוכנים להשקיע מזמנם וממרצם לסיוע לאנשים עם מוגבלות באופן אישי . להם

שהצביעו על אחוז  7106בייחוד לאור הנתונים שהתקבלו במדד , נתון זה אינו מעודד. מהציבור 51%ונע סביב 

 .לאנשים עם מוגבלותולסייע להתנדב  שמעותי שהביעו נכונותגבוה יותר באופן מ

 

 :כלפי אנשים עם מוגבלות" מרומזות"דעות קדומות . 2

 [8%: 7106שנת ] .מאמינים כי בחברה של היום כבר אין אפליה נגד אנשים עם מוגבלות 2%

 [8%: 7106שנת ] .דורשים יותר מדי במאבקם על זכויות שוות מוגבלותאנשים עם מאמינים כי  2%

שנת ] .באופן שאינו הוגן כלפי קבוצות אחרות, מאמינים כי החברה דואגת יותר מדי לאנשים עם מוגבלות 6%

7106 :5%] 

 

במדד הנתונים . כלפי אנשים עם מוגבלות" עקיפות"פריטי מדד זה מודדים גם הם עמדות שליליות : פרשנות

ואינם , בית האנשים מודעים לאפליה נגד אנשים עם מוגבלותמעודדים ומראים כי מר, 7106כמו במדד , 7102

מעניין להשוות בין ממצאים אלה לבין ממצאי המדד הישיר . מאמינים כי דרישותיהם לזכויות שוות הינן מוגזמות

אף שמרבית המשתתפים במחקר מודעים לאפליה ותומכים במאבקם של : סיוע אישי לאנשים עם מוגבלותשל 

כך שתמיכה , מהשקעת המאמצים הנדרשים לסייע להםרבים מהם עדיין בוחרים להימנע , תאנשים עם מוגבלו

 .לסיועבמאבקם של אנשים עם מוגבלות אינה מלווה בהכרח בנכונות אישית 

 

 (אפליה; פגיעה מילולית) :נורמות חברתיות בחברה הישראלית כלפי אנשים עם מוגבלות. 8

סובלני כלפי -נורמאלי לספר בדיחה או לומר אמירה בעלת אופי לאישראלים חושבים שזה ש מאמינים 33%

 [41%: 7106שנת ] .אנשים עם מוגבלות

ישראלים חושבים שזה נורמאלי להפלות אנשים עם מוגבלות במקום העבודה או במוסדות מאמינים ש 17%

 [23%: 7106שנת ] .אקדמיים
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 :פרשנות

חברה הישראלית כלפי השל ביחסה נורמות מסוים בכל הנוגע לשיפור מצביעים על הנוכחי המשתתפים במחקר 

" מקובל"על ירידה במידה בה אנשים תופסים יחס שלילי כלפי אנשים עם מוגבלות כ, כלומר –אנשים עם מוגבלות

ייתכן כי ההצלחה בשינוי לטובה . ירידה בתמיכה בהדרת אנשים עם מוגבלותה ממצא זה עקבי עם. חברתית

כוונות השפיע גם על , (ביחס כלפי אנשים עם מוגבלות" נכון"ו "מקובל"תפיסה לגבי מה ב השיפור)בנורמות 

יש לסייג ולומר כי הנכונות לסייע לאנשים עם מוגבלות באופן אישי , עם זאת) כלפי אנשים עם מוגבלות התנהגותה

 (.7106ירדה בהשוואה לשנת 

 

 נכונות להיכרות מעמיקה עם אנשים עם מוגבלות. 9

 עם מוגבלות נפשית יותר לעומק את חייהם ונקודת מבטם של אנשיםמהאנשים מוכנים להכיר  74%

 עם מוגבלות פיזית יותר לעומק את חייהם ונקודת מבטם של אנשיםמהאנשים מוכנים להכיר  32%

 

וגבלות ניכר כי רק שליש מהציבור מוכן להכיר יותר לעומק אנשים עם מ. נתונים אלה אינם מעודדים: פרשנות

נתונים אלה מצביעים על החשיבות של . והנתונים אף נמוכים יותר כשמדובר באנשים עם מוגבלות נפשית, פיזית

דומה שהמפגש עם אנשים עם מוגבלות נפשית מאיים יותר על הציבור לעומת : האבחנה בין סוגי מוגבלות שונים

 .מפגש עם אנשים עם מוגבלות פיזית

 

 : המקומית ביחס כלפי אנשים עם מוגבלותתפקודה של הרשות . 01

 .עושה מספיק בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלות המתגוררים בהלא עיר /סבורים  שהרשות המקומית 24%

 [79%: 7106שנת ]

 [48%: 7106שנת ] לא סובלניותוהארות הערות שמתבטאת במאמינים כי קיימת אפליה בעירם  36%

 [47%: 7106שנת ] קומות עבודה או במוסדות אקדמיים בעירםמאמינים כי קיימת אפליה במ 39%

 [42%: 7106שנת ] מאמינים כי קיימת אפליה בקבלת שירותים עירוניים בעירם 34%

 

מצביע על אפליה ( כשליש)גם כאן חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה , בדומה לממצאי מדדי הנורמות: פרשנות

אלו נתונים לא פשוטים לגבי המתרחש בערים , בצד השלילי. חברתית או ממוסדת בעירם כלפי אנשים עם מוגבלות

, כמו כן. מודעות לאפליה יכולה לשקף ראייה ביקורתית ורצון לתיקון, אולם בצד החיובי, על פי תפיסות התושבים

בהינתן שאנו , מאידך. 7106תונים מצביעים על ירידה באפליה הנתפסת ברמה העירונית בהשוואה לשנת הנ

העובדה שיותר מחצי מהנשאלים במחקר , מכירים בכך שאפליה חברתית ומוסדית מסוימת קיימת כמעט בכל מקום

, אנשים עם מוגבלות בעירםאף שמרבית הישראלים סבורים כי אין אפליה כלפי . לא מודעים לקיומה היא מדאיגה

ניכרת אף עליה מתונה . רובם הגדול אינו מרוצה מתפקוד העירייה ביחס לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות

מרבית הישראלים חושבים שעירם צריכה לעשות יותר בכדי , כלומר. באחוז התושבים שאינו מרוצה מתפקוד עירו



 

29 
 

כמו גם , עות לאפליה בעיר נמוכים משמעותיתנתונים על מודאף שה, לשפר מצבם של אנשים עם מוגבלות בעיר

 .מוכנותם של התושבים עצמם לסייע לאנשים עם מוגבלות
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 פילוח דמוגרפי: היחס כלפי אנשים עם מוגבלות. 5

המשתנים הדמוגרפיים אשר . בפרק זה יוצגו פילוחים דמוגרפיים של המדדים הכוללים אשר נמדדו במחקר זה

הפילוחים המוצגים . מוגבלות העדר/וקיום, רמת דתיות, הכנסה, השכלה, מין, לניתוחים אלה הינם גילשימשו 

מקרים שבהם לא נמצא קשר מובהק , כלומר. סטטיסטית( משמעותיים)בפרק זה כוללים רק ממצאים מובהקים 

 .גים בפרק זהאינם מוצ, סטטיסטית בין המשתנה הדמוגרפי הנדון לבין המדד הפסיכולוגי( משמעותי)

 . (1-011: הטווח האפשרי) באחוזים, המספרים בגרפים מייצגים את מידת ההסכמה למדדים השונים

ובעלי הכנסה מעל הממוצע ( תואר שני ומעלה)בעלי השכלה גבוהה , (60-25)מבוגרים , במרבית המדדים: סיכום

מדווחים על יחס חיובי יותר כלפי אנשים עם חילונים . יותר כלפי אנשים עם מוגבלותחיוביות עמדות מגלים 

אך דתיים מאוד מדווחים על הנכונות הגבוהה ביותר לסייע לאנשים עם , מוגבלות בהשוואה למסורתיים ולדתיים

בהשוואה , משתתפים עם מוגבלות מדווחים על יחס חיובי יותר כלפי אנשים עם מוגבלות, לבסוף. מוגבלות

 .למשתתפים ללא מוגבלות

 

 

 :רמת השכלהפילוחים בהתבסס על . 0

ההבדלים ניכרים ) השכלה נמוכה יותר קשורה לעמדות שליליות יותר כלפי אנשים עם מוגבלות, במרבית המדדים

ממצא זה עקבי עם . (בייחוד בין אנשים עם השכלה של תואר שני ומעלה לעומת רמות השכלה נמוכות יותר

ר בין השכלה לבין דעות קדומות כלפי מיעוטים ואוכלוסיות ממצאים בספרות הפסיכולוגית המצביעים על קש

כך הפתיחות התרבותית והחברתית והקבלה , ככל שההשכלה נמוכה יותר, על פי הספרות הפסיכולוגית. מוחלשות

 .נמוכים יותר" שונה"של ה

 

 :לדוגמה

 

 .נתפסים כפחות הומוגניים אנשים עם מוגבלותכך , ככל שההשכלה גבוה יותר, כלומר.כל ההבדלים הינם מובהקים
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תיכונית עד תיכונית מעל  ומעלה שני תואר   

 הומוגניות כלפי אנשים עם מוגבלות



 

22 
 

 

 :פילוחים בהתבסס על רמת הכנסה. 7

אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר תופסים אנשים עם , באופן שהינו עקבי עם מחקרים קודמים בספרות הפסיכולוגית

רמת ההכנסה לא , במרבית המדדים האחרים, עם זאת. מאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר מוגבלות כהומוגניים יותר

 .יצרה הבדלים מובהקים בין הנשאלים

 

 

 

 

רואים אנשים בעלי הכנסה מעל הממוצע , כלומר. מעל הממוצע מובהקיםלהכנסה והכנסה ממוצעת ההבדלים בין הכנסה מתחת לממוצע 

 .ביחס לאנשים עם הכנסה ממוצעת ומטה (הומוגניים פחות)יותר " הטרוגניים"אנשים עם מוגבלות כ
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 :על גילפילוחים בהתבסס . 3

בהשוואה  יותר כלפי אנשים עם מוגבלותחיוביות הינם בעלי תפיסות ( 60-25גילאי )מבוגרים , במרבית המדדים

קבוצת גיל זו מדווחת על , עם זאת. (ההבדלים בין קבוצות הגיל האחרות מינוריים יחסית)לקבוצות הגיל האחרות 

ייתכן שנתון זה קשור  –"(העצמי הבריא"ם על לרבות איו)רמת האיום הגבוהה ביותר מאנשים עם מוגבלות 

הן על האדם עם המוגבלות והן על , למודעות רבה יותר להשלכות ולמשמעויות של היות האדם בעל מוגבלות

קבוצת גיל זו מדווחת על המוכנות הגבוהה ביותר לסייע באופן אישי לאנשים עם , בו בזמן. החברה בכללותה

דלים בין קבוצות הגיל השונות בדיווח על קיומה של אפליה כלפי אנשים עם לא נמצאו הב, עם זאת. מוגבלות

 .מוגבלות ברמה העירונית

 :לדוגמה

 

יותר , הם נכונים לסייע באופן אישי לאנשים עם מוגבלות, כלומר. הינם מובהקיםקבוצות הגיל האחרות ל 60-25ההבדלים בין גילאי 

 . מאשר אנשים בקבוצות גיל צעירות יותר

 

 מוגבלות קיום-אי/ פילוחים בהתבסס על קיום .4

ומגלים יחס , אנשים עם מוגבלות מודעים יותר לאפליה כלפיהם לעומת אנשים ללא מוגבלות, שאינו מפתיעבאופן 

ישנם מדדים בהם לא קיימים , עם זאת. בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות, יותר כלפי אנשים עם מוגבלות חיובי

פרשנות (. והדרה תפיסת הומוגניות, למשל)אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות הבדלים מובהקים בין 

כפי שמראה המחקר : אפשרית לכך היא שאנשים עם מוגבלות מאמצים את העמדות השליליות כלפיהם

, בחברה השוויוןקבוצות מוחלשות רבות נוטות לאמץ את העמדות השליליות כלפיהן ולהצדיק את אי , הפסיכולוגי

יש להסתייג מפרשנות זו שכן אחוז האנשים במדגם אשר , ואולם. ם אם הם אלה שנוטים לסבול מהשלכותיוג

להקשות על  שעלולמה , (7106אם כי גבוה יותר מבשנת ) דיווחו כי הם סובלים ממוגבלות כלשהי הינו נמוך מאוד

 . מציאת הבדלים מובהקים סטטיסטית במדדים אחרים
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חזק יותר בקרב אנשים ללא מוגבלות " יכולות נמוכות"לפיו אנשים עם מוגבלות הינם בעלי הסטריאוטיפ . קיםההבדלים הינם מובה

משתתפים ללא מוגבלות מאמינים כי אנשים עם מוגבלות הינם בעלי יכולות נמוכות יותר בהשוואה , כלומר .אנשים עם מוגבלותלעומת 

 .למשתתפים עם מוגבלות

 

 

 :יןמפילוחים בהתבסס על . 5

. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים, (ריחוק חברתי, הומוגניות נתפסת, למשל)במרבית המדדים 

נמצא כי גברים מדווחים על עמדות  , (מודעות לאפליה, למשל)במיעוט המדדים בהם נמצאו הבדלים שכאלה 

המוצאים , רים קודמים בפסיכולוגיהממצא זה עקבי עם מחק. שליליות יותר כלפי אנשים עם מוגבלות לעומת נשים

ועל , ותכי נשים נוטות לדווח על אמפתיה רבה יותר ויחס חיובי יותר כלפי קבוצות מיעוט ואוכלוסיות מוחלש

חשוב לציין כי מחקרים ". גלויות"בעיקר במדדים הבוחנים עמדות  -וויון בחברה מודעות גבוהה יותר לאי ש

ומתהליכי חיברות שונים , אלה להבדלים בציפיות החברתיות מנשים ומגבריםפסיכולוגיים רבים מייחסים הבדלים 

 . ם ולנשים המייצרים ציפיות אלהרילגב

 :לדוגמה
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 . "מודעות לאפליה"רק בנוגע ל ההבדלים הינם מובהקים

 

 

 :רמת דתיותפילוחים בהתבסס על . 2

ביחס לקבוצות  כלפי אנשים עם מוגבלותחילונים במחקר זה דיווחו על היחס החיובי ביותר , במרבית המדדים

במקרים  -ברוב המדדים הקשר בין רמת דתיות לבין היחס כלפי אנשים עם מוגבלות אינו לינארי , עם זאת. ותאחר

ייתכן שהממצא . חרדים מדווחים על יחס חיובי יותר כלפי אנשים עם מוגבלות לעומת דתיים ומסורתיים, רבים

יחס חיובי יותר כלפי אנשים עם מוגבלות מושפע מכך שמרביתם מתגוררים בערים לפיו חילונים מדווחים על 

חשוב לציין שחילונים מרוצים פחות מתפקוד הערים ביחס לשיפור מצבם . ופלורליסטיות באופן יחסי ותהטרוגני

לילי עשוי להצביע על תפקוד ששמה  -ומדווחים על אפליה רבה יותר כלפיהם בעירם , של אנשים עם מוגבלות

או לביקורתיות רבה  או לחלופין על מודעות ורגישות רבה יותר לנושא, יותר של הרשויות בהם הם מתגוררים

הקבוצה הדתית ביותר מדווחת על הנכונות הגבוהה ביותר לסייע באופן אישי , בד בבד.רשויות/יותר כלפי הממסד

תמיכה יפיות חברתיות גבוהות יותר לייתכן שהדבר מצביע על נורמות ערכיות או צ –לאנשים עם מוגבלות

 .לעומת המגזר החילוני, אנשים עם מוגבלות במגזר זהקהילתית ב

 :לדוגמה
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 "(מדד הגישה החיובית)" דירוג רשויות במדד המשולב: היחס כלפי אנשים עם מוגבלות. 2

 :הדירוג העירוני במדד המשולב מייצג אחוזי הסכמה משוקללים למדדים הבאים

 תאיום מעשיתפיסתו, ומבוכהעצב רגשות , אמפתיה, מרחק חברתי והדרה, "מרומזות"דעות קדומות , הומוגניות

.תוסמלי
9

התבססו על נקודת חיתוך ( עם המדד המשוקלל" אי הסכמה"לעומת " )הסכמה"ציוני , 7106בדומה למדד 

תפיסת : כלפי אנשים עם מוגבלות" גישה חיובית"ציון גבוה במדד זה מעיד על "(. הסכמה"ומעלה פירושו  5)

רמות , מרחק חברתי והדרה נמוכים, נמוכות" מרומזות"ות דעות קדומ, הומוגניות נמוכה של אנשים עם מוגבלות

ואמפתיה גבוהה כלפי ( בוכהמו עצב)נמוכות של רגשות שליליים רמות , נמוכות של תפיסת איום מעשית וסמלית

 .אנשים עם מוגבלות

שכן מספר , הרשויות אינו משקף מדרג עירוני מייצג שוהם וטבריה בדירוג, יש לציין כי מיקומן של הערים כרמיאל

 . המשתתפים בערים אלה קטן באופן יחסי

 

, העיר רמת גן) רחובות( 3)-ו תל אביב,( 7), שוהם( 0): הן 7102הערים הראשונות בדירוג  כי מהממצאים עולה

פתח ( 02)ו, טבריה( 09), נצרת (71: )הינן 7102דירוג הערים האחרונות ב. (קיבלה ציון כמעט זהה, 4מקום 

כמו בשנת , העיר שוהם היא העיר הראשונה בדירוג(. קיבלה ציון כמעט זהה, 02מקום , העיר בני ברק)תקווה 

מקומה  .ורחובות עלתה בדירוג באופן משמעותי, במקצת בדירוג בהשוואה לשנה שעברה עלתה תל אביב. 7106

 . גה אחרונה בדירוג בדומה לשנה שעברהנצרת דור, כמו כן. של רמת גן בדירוג לא השתנה

, לעומת זאת .לו במידה משמעותית בדירוג בהשוואה לשנה שעברהחדרה ונתניה ע, ניכר כי הערים כרמיאל, לבסוף

 .הוד השרון וטבריה ירדו במידה משמעותית בדירוג, ירושלים, הערים ראשון לציון

  

                                                           
אשר לא  ,ורגשות חוסר אונים "סמוימרחק חברתי "כלל גם מדד של  7106של שנת " מדד הגישה החיובית" 9

 .נכללו במדד הנוכחי
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7102     7102 

אחוזי  עיר   אחוזי הסכמה עיר

 הסכמה

 91.2 שוהם   22.6 שוהם

 85.9 לציון ראשון   22.2 תל אביב

 82.0 השרון הוד   21.1 רחובות

 81.5 גן רמת   29.9 רמת גן

 80.5 אביב תל   29.6 חדרה

 79.4 שבע באר   22.2 הוד השרון

 78.9 רחובות   22.2 נתניה

 78.3 הרצליה   22.1 כרמיאל

 78.3 חיפה   26.6 חיפה

 77.8 ירושלים   26.3 הרצליה

 77.2 אשקלון   25.9 ראשון לציון

 74.3 חולון   25.4 באר שבע

 73.7 נתניה   24.5 חולון

 73.5 טבריה   27.9 אשקלון

 72.5 ברק בני   27.1 ירושלים

 71.0 כרמיאל   20.6 אשדוד

 69.6 חדרה   62.9 בני ברק

 69.2 תקווה פתח   62.2 פתח תקווה

 69.1 אשדוד   54.1 טבריה

 64.1 נצרת   33.1 נצרת
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 דירוג רשויות בכלל המדדים: Iנספח 

בהשוואה לשנת , במחקר שנעשה השנה זה מוצג דירוג הרשויות באחוזי ההסכמה על המדדים השוניםנספח ב

בחרנו לחלק כל , היות שההבדלים הסטטיסטיים בין ערים הצמודות זו לזו בדירוג אינם בהכרח מובהקים. 7106

מסומנות באחד בכל אחת מהקטגוריות הרשויות המדורגות , בהתאם. אחד מהדירוגים לשלוש קטגוריות רחבות

 :של הקטגוריות בכל אחד מהמדדיםי היחסן המייצגים את מיקומ, משלושה צבעים

  (אחוזים גבוהים של הסכמה עם המדד) גבוהות בדירוג: בכחול כההרשויות המסומנות 

 ( אחוזים בינוניים של הסכמה עם המדד) בינוניות בדירוג: כחולרשויות המסומנות ב 

 (אחוזים נמוכים של הסכמה עם המדד) נמוכות בדירוג: כחול בהירב רשויות המסומנות 

שכן מספר , עירוני מייצג מדגםשוהם וטבריה בדירוג הרשויות אינו משקף , יש לציין כי מיקומן של הערים כרמיאל

 .הממצאים לגבי ערים אלו צריכים להילקח בעירבון מוגבל, לפיכך .המשתתפים בערים אלה קטן באופן יחסי
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 תפיסות כלפי אנשים עם מוגבלות 

 :"יכולות נמוכות"סטריאוטיפ של 

 יכולות נמוכות מוגבלות כבעליתושבי רשויות אלה רואים אנשים עם 

 ושבי רשויות אלה רואים אנשים עם מוגבלות כבעלי יכולות בינוניותת

 ושבי רשויות אלה רואים אנשים עם מוגבלות כבעלי יכולות גבוהותת

  7102     7102 

 אחוזי הסכמה עיר   אחוזי הסכמה עיר

 64.1 נצרת   73.6 חיפה

 45.7 חדרה   69.1 ירושלים

 44.4 בני ברק   68.3 בני ברק

 43.6 תל אביב   68.1 תל אביב

 43.6 נתניה   68.0 ראשון לציון

 43.5 ירושלים   67.9 נצרת

 43.4 הרצליה   62.0 כרמיאל

 42.9 אשדוד   66.5 פתח תקווה

 42.8 פתח תקווה   66.5 נתניה

 42.7 רמת גן   66.4 הוד השרון

 41.2 שוהם   65.9 שוהם

 39.7 רחובות   65.2 הרצליה

 38.7 באר שבע   65.7 אשקלון

 38.6 אשקלון   65.5 באר שבע

 38.0 ראשון לציון   65.3 רחובות

 37.8 חיפה   65.0 חולון

 37.1 חולון   63.2 רמת גן

 33.3 כרמיאל   62.3 אשדוד

 32.4 טבריה   60.2 חדרה

 30.3 השרוןהוד    61.1 טבריה

אחוז נמוך , כלומר) 7106שהייתה בין הערים האחרונות בדירוג , נראה כי העיר חיפה, באופן מעניין :הערות

עלתה בדירוג באופן משמעותי , (יחסית מתושביה אחזו בסטריאוטיפ לפיו לאנשים עם מוגבלויות יכולות נמוכות

עליה דומה  .לות במדד זהדומה כי ישנה החמרה בעמדות תושביה לגבי אנשים עם מוגב, כלומר. 7102בשנת 

 .7106שהייתה אחרונה בדירוג , ניתן לראות גם בעיר הוד השרון( החמרה)
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 : פיסת אנשים עם מוגבלות כהומוגנייםת

 רשויות אלה רואים אנשים עם מוגבלות כהומוגניים מאוד תושבי

 תושבי רשויות אלה רואים אנשים עם מוגבלות כהומוגניים במידה בינונית

 רשויות אלה רואים אנשים עם מוגבלות כהומוגניים במידה נמוכה תושבי

  7102     7102 

 אחוזי הסכמה עיר   אחוזי הסכמה עיר

 12.0 חדרה   02.9 נצרת

 11.0 אשדוד   01.1 טבריה

 9.8 נצרת   2.9 אשקלון

 9.4 הרצליה   7.1 הוד השרון

 8.8 טבריה   2.0 בני ברק

 8.3 נתניה   6.5 חולון

 7.8 בני ברק   6.4 פתח תקווה

 7.2 פתח תקווה   6.1 ירושלים

 7.2 כרמיאל   5.9 אשדוד

 7.1 חולון   5.4 תל אביב

 7.0 רחובות   5.3 הרצליה

 6.3 ראשון לציון   4.9 באר שבע

 5.6 הוד השרון   4.5 שוהם

 5.6 ירושלים   4.5 חיפה

 3.9 באר שבע   3.9 ראשון לציון

 3.8 רמת גן   3.2 נתניה

 3.5 אשקלון   3.4 רמת גן

 2.7 תל אביב   7.2 חדרה

 2.2 חיפה   7.6 כרמיאל

 0 שוהם   0.2 רחובות

אחוז גבוה יחסית מתושביה , כלומר) 7106שהייתה הראשונה בדירוג , נראה כי העיר חדרה, באופן מעניין :הערות

דומה כי , כלומר. 7102בדירוג באופן משמעותי בשנת  ירדה, (האמינו כי אנשים עם מוגבלות הם קבוצה הומוגנית

כך  –עלתה בדירוג , לעומת זאת, העיר שוהם .בעמדות תושביה לגבי אנשים עם מוגבלות במדד זה ו שיפורישנ

 .שדומה שבעיר זו חלה החמרה במידת תפיסת ההומוגניות של אנשים עם מוגבלות
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 : כלפי אנשים עם מוגבלות" מרומזות"דעות קדומות 

 שבי רשויות אלה אוחזים ברמה גבוהה של דעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלותתו

 תושבי רשויות אלה אוחזים ברמה בינונית של דעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות

 מוגבלותתושבי רשויות אלה אוחזים ברמה נמוכה של דעות קדומות כלפי אנשים עם 

  7102     7102 

 אחוזי הסכמה עיר   אחוזי הסכמה עיר

 14.4 נצרת   5.1 ירושלים

 5.8 כרמיאל   4.1 טבריה

 4.8 פתח תקווה   3.2 בני ברק

 4.7 הרצליה   7.9 רמת גן

 4.6 בני ברק   7.5 אשדוד

 3.7 ירושלים   7.3 פתח תקווה

 3.3 חולון   7.7 נתניה

 3.1 אשדוד   0.2 נצרת

 2.6 חיפה   0.1 ראשון לציון

 2.5 באר שבע   0.1 תל אביב

 2.2 חדרה   0.1 באר שבע

 2.0 ראשון לציון   0.1 חדרה

 1.8 אשקלון   1.9 הוד השרון

 1.8 תל אביב   1.2 אשקלון

 1.4 רמת גן   1 כרמיאל

 1.3 נתניה   1 רחובות

 1.1 הוד השרון   1 חדרה

 0.5 רחובות   1 חולון

 0 טבריה   1 הרצליה

 0 שוהם   1 שוהם

 

אחוז גבוה יחסית מתושביה אחזו בדעות , כלומר) 7106שהייתה הראשונה בדירוג , נראה כי העיר נצרת :הערות

דומה כי ישנו שיפור , כלומר. 7102ירדה בדירוג באופן משמעותי בשנת , (קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות

כך שדומה  –תה בדירוג על, לעומת זאת, העיר ירושלים. בעמדות תושביה לגבי אנשים עם מוגבלות במדד זה

 .שבעיר זו חלה החמרה בדעות הקדומות כלפי אנשים עם מוגבלות
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 : מאנשים עם מוגבלות איום מעשי וסמלי

 מאנשים עם מוגבלות ( ברמה הסמלית והמעשית)אלה מדווחים כי הינם מאוימים מאוד תושבי רשויות 

מאנשים עם ( ברמה הסמלית והמעשית) במידה בינוניתימים רשויות אלה מדווחים כי הינם מאו תושבי

 מוגבלות 

מאנשים עם ( ברמה הסמלית והמעשית)תושבי רשויות אלה מדווחים כי הינם מאוימים במידה מועטה 

 מוגבלות

 

7102     7102 

 אחוזי הסכמה עיר   אחוזי הסכמה עיר

 4.6 נצרת   4.0 נצרת

 3.9 באר שבע   7.1 טבריה

 3.8 חולון   0.2 הרצליה

 3.4 פתח תקווה   0.6 בני ברק

 3.3 בני ברק   0.5 ראשון לציון

 2.9 כרמיאל   0.5 באר שבע

 2.8 הרצליה   0.1 חולון

 2.1 אשדוד   0.1 רמת גן

 2.0 ראשון לציון   0.1 תל אביב

 1.9 ירושלים   0.1 אשדוד

 1.8 אשקלון   1.9 חדרה

 1.7 חיפה   1.2 אשקלון

 1.4 תל אביב   1.6 רחובות

 1.3 נתניה   1.5 ירושלים

 1.1 הוד השרון   1.5 פתח תקווה

 1.1 רמת גן   1.5 נתניה

 1.1 חדרה   1.5 חיפה

 0.5 רחובות   1 כרמיאל

 0 טבריה   1 הוד השרון

 0 שוהם   1 שוהם
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 ": העצמי הבריא"איום על תפיסת 

 מאוימת במידה רבה מאנשים עם מוגבלותשלהם " העצמי הבריא"תושבי רשויות אלה מדווחים כי תפיסת 

מאנשים עם  בינוניתשלהם מאוימת במידה " העצמי הבריא"תושבי רשויות אלה מדווחים כי תפיסת 

 מוגבלות

מאנשים עם  מועטהשלהם מאוימת במידה " העצמי הבריא"תושבי רשויות אלה מדווחים כי תפיסת 

 מוגבלות

7102     7102 

 אחוזי הסכמה עיר   אחוזי הסכמה עיר

 67.6 שוהם   41.1 טבריה

 57.6 ראשון לציון   39.9 ראשון לציון

 54.5 נתניה   32.9 חדרה

 53.5 חיפה   32.2 תל אביב

 51.2 רמת גן   32.3 רמת גן

 50.3 רחובות   32.7 הוד השרון

 49.3 כרמיאל   36.2 כרמיאל

 49.0 באר שבע   36.5 באר שבע

 48.1 ירושלים   35.0 הרצליה

 47.4 אשקלון   34.2 חיפה

 47.2 הוד השרון   34.4 פתח תקווה

 47.1 אשדוד   34.0 שוהם

 47.1 טבריה   33.3 אשדוד

 46.7 חדרה   30.9 נתניה

 46.6 פתח תקווה   31.2 אשקלון

 45.5 תל אביב   31.6 רחובות

 45.2 חולון   79.4 נצרת

 44.3 הרצליה   79.1 חולון

 41.8 בני ברק   72.1 ירושלים

 35.9 נצרת   76.7 בני ברק

אחוז גבוה יחסית מתושביה דיווחו על , כלומר) 7106שהייתה הראשונה בדירוג , נראה כי העיר שוהם :הערות

דומה כי ישנה , כלומר. 7102ירדה בדירוג באופן משמעותי בשנת , "(עצמי הבריא"רמה גבוהה של איום על ה

יות להיות השלכות חיוביות לשינוי זה עשו. ירידה ברמות האיום שחווים תושביה מהמפגש עם אנשים עם מוגבלות

 .שכן אנשים החשים מאוימים מאנשים עם מוגבלות עלולים להעדיף להתרחק מהם במידה רבה יותר –
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 (עצב ומבוכה) שליליים רגשות 

 תושבי רשויות אלה מדווחים על רמות גבוהות של עצב ומבוכה במפגש עם אנשים עם מוגבלות

 במפגש עם אנשים עם מוגבלות ומבוכה של עצב בינוניותתושבי רשויות אלה מדווחים על רמות 

 במפגש עם אנשים עם מוגבלות ומבוכה תושבי רשויות אלה מדווחים על רמות נמוכות של עצב

 

7102     7102 

אחוזי  עיר   אחוזי הסכמה עיר

 הסכמה

 47.8 חדרה   32.9 הוד השרון

 42.3 נתניה   36.2 אשדוד

 41.4 אשדוד   36.2 פתח תקווה

 38.9 פתחתקווה   35.7 חדרה

 38.7 הרצליה   34.5 באר שבע

 38.7 רחובות   34.4 בני ברק

 36.6 בניברק   33.5 נתניה

 36.0 רמתגן   33.1 ראשון לציון

 35.3 טבריה   37.4 תל אביב

 34.2 אשקלון   30.4 רמת גן

 34.5 תלאביב   31.1 חולון

 33.9 חיפה   31.1 ירושלים

 32.9 ירושלים   72.6 אשקלון

 32.8 בארשבע   72.4 חיפה

 32.7 ראשוןלציון   72.0 רחובות

 32.6 הודהשרון   76.3 כרמיאל

 31.0 חולון   74.1 טבריה

 24.6 כרמיאל   77.2 הרצליה

 20.6 שוהם   71.5 שוהם

 17.0 נצרת   0.4 נצרת
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 כוונות התנהגות כלפי אנשים עם מוגבלות : 

 : מרחק חברתי והדרה של אנשים עם מוגבלות

 תושבי רשויות אלה תומכים במידה רבה בהדרת אנשים עם מוגבלות והרחקתם מהמרחב החברתי

 בהדרת אנשים עם מוגבלות והרחקתם מהמרחב החברתי בינוניתתושבי רשויות אלה תומכים במידה 

 מוגבלות מהמרחב החברתיתושבי רשויות אלה תומכים במידה מועטה בהדרת אנשים עם 

7102     7102 

אחוזי  עיר   אחוזי הסכמה עיר

 הסכמה

 4.3 כרמיאל   5.5 נצרת

 2.5 באר שבע   7.2 חדרה

 2.3 ירושלים   7.0 אשקלון

 2.0 בני ברק   7.1 טבריה

 2.0 נצרת   0.5 ירושלים

 1.9 הרצליה   0.1 אשדוד

 1.8 אשקלון   0.1 חולון

 1.4 חולון   1.5 פתח תקווה

 1.1 חדרה   0.5 ראשון לציון

 1.0 אשדוד   1.5 בני ברק

 1.0 פתח תקווה   1.5 תל אביב

 1.0 רחובות   1 כרמיאל

 0.6 נתניה   1 חיפה

 0.5 תל אביב   1 הוד השרון

 0.5 רמת גן   1 נתניה

 0.4 חיפה   1 רחובות

 0 ראשון לציון   1 רמת גן

 0 טבריה   1 הרצליה

 0 הוד השרון   1 שבע באר

 0 שוהם   1 שוהם

אחוז גבוה יחסית מתושביה דיווחו על רמה , כלומר) 7106שהייתה חמישית בדירוג , נראה כי העיר נצרת :הערות

דומה כי ישנה , כלומר. 7102עלתה אופן משמעותי בדירוג בשנת , (גבוהה של הדרה וריחוק מאנשים עם מוגבלות

ירדה משמעותית , 7106ת שהייתה ראשונה בדירוג בשנ, כרמיאל. עליה ברמות ההדרה בה תומכים תושביה

 . כך שחל שיפור ביחס תושביה לאנשים עם מוגבלות במדד זה –בדירוג 
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 :נכונות לעזרה אישית

 תושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות רבה לסייע באופן אישי לאנשים עם מוגבלות 

 לסייע באופן אישי לאנשים עם מוגבלות  בינוניתתושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות 

 לסייע באופן אישי לאנשים עם מוגבלות נמוכה תושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות 

7102      

  אחוזי הסכמה עיר

  32.7 בני ברק

  36.2 רמת גן

  36.4 שוהם

  36.1 טבריה

  35.5 באר שבע

  34.7 הרצליה

  34.7 כרמיאל

  33.1 ראשון לציון

  37.4 אשדוד

  30.2 חיפה

  31.6 חדרה

  31.6 רחובות

  31.5 חולון

  31.3 נתניה

  31.0 הוד השרון

  31.1 ירושלים

  72.6 אשקלון

  72.4 תל אביב

  72.0 פתח תקווה

  5.5 נצרת
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 (:נפשית ופיזית –מדד משולב)נכונות להכיר לעומק אנשים עם מוגבלות 

 תושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות רבה להכיר לעומק אנשים עם מוגבלות 

 להכיר לעומק אנשים עם מוגבלות  בינוניתתושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות 

 להכיר לעומק אנשים עם מוגבלות  נמוכהתושבי רשויות אלה מדווחים על נכונות 

 

7102      

  אחוזי הסכמה עיר

  32.6 שוהם

  36.1 טבריה

  35.2 רמת גן

  33.5 חולון

  37.5 ראשון לציון

  37.4 רחובות

  30.6 הרצליה

  30.4 אשדוד

  31.0 בני ברק

  72.9 כרמיאל

  72.6 אשקלון

  72.0 באר שבע

  72.2 חדרה

  72.6 נתניה

  72.1 תל אביב

  76.9 חיפה

  76.5 ירושלים

  74.2 נצרת

  73.9 פתח תקווה

  09.5 הוד השרון
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 :עמדות לגבי תפקוד הרשות המקומית

 : מודעות לאפליה כלפי אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית

עיר בה הם /תושבי רשויות אלה מדווחים על אפליה רבה נגד אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית

 מתגוררים

עיר בה הם /נגד אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית בינוניתתושבי רשויות אלה מדווחים על אפליה 

 מתגוררים

עיר בה הם /תושבי רשויות אלה מדווחים על אפליה מעטה נגד אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית

 מתגוררים

7102     7102 

אחוזי  עיר   אחוזי הסכמה עיר

 הסכמה

 48.9 חדרה   31.6 חדרה

 47.7 תל אביב   72.1 אשדוד

 44.8 חיפה   74.3 אשקלון

 43.7 באר שבע   74.0 רחובות

 42.8 הוד השרון   74.1 תל אביב

 40.5 כרמיאל   77.9 פתח תקווה

 40.1 רחובות   77.5 רמת גן

 39.3 רמת גן   77.4 חיפה

 38.6 אשדוד   77.7 ראשון לציון

 38.2 טבריה   77.1 טבריה

 38.0 פתח תקווה   70.6 נתניה

 37.6 ראשון לציון   70.7 באר שבע

 37.0 ירושלים   71.1 חולון

 34.8 חולון   02.1 ירושלים

 34.5 נתניה   06.9 בני ברק

 33.3 אשקלון   05.1 הוד השרון

 33.0 הרצליה   03.7 כרמיאל

 29.4 שוהם   07.3 הרצליה

 29.4 בני ברק   00.4 שוהם

 24.9 נצרת   5.5 נצרת
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 : יחס כלפי תפקוד הרשות המקומית בנוגע לאנשים עם מוגבלות

 המקומית בנוגע לאנשים עם מוגבלות תושבי הרשויות בקטגוריה זו מדווחים על תפקוד גבוהה של הרשות

 המקומית בנוגע לאנשים עם מוגבלות תושבי הרשויות בקטגוריה זו מדווחים על תפקוד בינוני של הרשות

 המקומית בנוגע לאנשים עם מוגבלותשל הרשות  גרועתושבי הרשויות בקטגוריה זו מדווחים על תפקוד 

7102     7102 

אחוזי  עיר   אחוזי הסכמה עיר

 הסכמה

 50.0 שוהם   79.5 שוהם

 32.0 בני ברק   72.0 נצרת

 30.4 כרמיאל   70.0 כרמיאל

 28.3 הרצליה   71.7 בני ברק

 27.3 ראשון לציון   09.3 הרצליה

 25.0 נתניה   09.0 תל אביב

 23.1 ירושלים   02.7 ראשון לציון

 23.0 באר שבע   06.2 אשדוד

 21.8 תל אביב   06.1 טבריה

 19.9 אשדוד   05.9 רחובות

 19.6 נצרת   05.2 באר שבע

 19.3 אשקלון   05.2 חדרה

 17.8 חיפה   03.5 חולון

 16.1 רמת גן   07.1 ירושלים

 15.7 חולון   00.5 פתח תקווה

 15.4 פתח תקווה   01.1 חיפה

 15.2 חדרה   9.2 נתניה

 14.7 טבריה   9.3 אשקלון

 12.6 רחובות   2.2 רמת גן

 10.1 הוד השרון   2.1 הוד השרון

 

אנשים עם עלו בדירוג שביעות הרצון מעירם בנוגע ליחס כלפי רחובות וחדרה , נראה כי הערים נצרת :הערות

 .7106ביחס לשנת , מוגבלות
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 השאלון המלא - IIנספח

 

 ד עמדות כלפי אנשים עם מוגבלותמד

 

 הסכמה מדעת

השתתפותך חשובה לנו . סקר על עמדותיהם של ישראלים כלפי אנשים עם מוגבלותלהשתתף ב ןמוזמ הינך

  .סקרהלב שלך במהלך ה-הפעולה ואת תשומת-ואנו מעריכים את שיתוף

לא תהיה להפסקת הניסוי שום . סגרי את חלון הדפדפן, סקרלהפסיק את השתתפותך ב זמן תבקשאם בכל 

  .הפסקת את השתתפותך/ואף גורם מחוץ לפאנל לא יוכל לדעת שהשתתפת בו, השפעה על שום תחום בחייך

 

 . המידע שתספק יהיה מזוהה לפי מספר סדרתי אקראיו, ההשתתפות בשאלון אנונימית לחלוטין

 

לא "במידה ולא אנא סגור את הדפדפן או סמן , ת את הכתוב מעלה/ה מאשר/במידה ואת" ה/מסכימ"סמן  נא 

 .ולא תועבר לשאלון" ה/מסכימ

 

 10מדדי בסיס: ראשוןפרק 

אין  -אנא השב על השאלות הבאות כמיטב הבנתך . נרצה ללמוד מעט אודותייך, במקבץ השאלות הבא

 .אך מתייחסות לשני המינים, השאלות מנוסחות בלשון זכר. להתשובה נכונה או לא נכונה לשאלות א

 

 

 (Pratto et al., 2013)( SDO)העדפה להיררכיה וחוסר שיוויון בין קבוצות . 1

עד כמה אתה . קבוצות לאומיות ועוד, קבוצות דתיות, קבוצות אתניות, ישנן קבוצות רבות ומגוונות בעולם

מתנגד  – 2. )2-20ליד כל אמירה סמן את רמת הסכמתך בסולם של  ?מסכים אם האמירות הללו לגבי קבוצות

 (מסכים לחלוטין – 20... בתוקף

 

 עלינו לפעול על מנת לאפשר לכל הקבוצות בחברה סיכוי שווה להצליח. 

  שעומדות בראש הסולםהקבוצות כמו במידה שווה ראויות בדיוק הסולם החברתי קבוצות בתחתית. 

 ישלטו על קבוצות נחותות יותר מן הראוי שקבוצות נבחרות. 

 

ה /מסכימ -2בסקאלה של )ה עם ההיגדים הבאים /באיזו מידה הנך מסכימ :המערכתהנטייה להצדיק את . 2

 (ה בכלל/לא מסכימ – 7 –מאוד 

 לכל אדם בחברה בישראל יש סיכוי שווה להיות מאושר ובריא. 

  את מה שמגיע להםהחברה בישראל מעוצבת באופן שבו אנשים בדרך כלל מקבלים. 

 המדיניות הציבורית בישראל משרתת את טובת הכלל. 

                                                           
10

 .נמדדו בכל הערים למעט בנצרת
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 מוגבלויותאנשים עם עמדות כלפי : שניפרק 

ת לרבו, נפשית או שכלית, אדם עם לקות פיסית"אדם עם מוגבלות הוא , על פי ההגדרה המקובלת

או יותר מתחומי החיים  אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד, תקבועה או זמני, קוגניטיבית

אדם עם , אדם המתמודד עם מחלת נפש, בראייה או בשמיעה, אדם עם מגבלה בהליכה, למשל) ". העיקריים

 ...(מגבלה קוגניטיבית או התפתחותית

השאלות מנוסחות .מוגבלותנבקש ללמוד על עמדותייך ורגשותייך כלפי אנשים עם , במקבץ השאלות הבא

 .לשני המינים אך מתייחסות, בלשון זכר

 

 :תפיסות

 (1991, מבוסס על כספא ושוורצוולד) (תכונות מנוגדות)כלפי מוגבלויות אוטיפים ימדד סטר. 2

באיזו מידה כל . בכלהציריםהבאיםישנםשנישמותתואראפשרייםלתיאור תכונות אופי טיפוסיים של בני אדם

 ?אדם עם מוגבלות טיפוסי  אחת מהתכונות מתארת לדעתך

  עוין  ידידותי 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  יכולות בעל 
 גבוהות

      
 יכולות בעל

 נמוכות

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  חלש       חזק 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  תלוי       עצמאי 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 ,.Akrami et al, גזענות קלאסית ומודרנית) מוגבלותכלפי אנשים עם " מרומזות"דעות קדומות . 2

2000) 

 (:מסכים מאד -6, לא מסכים כלל-1)עד כמה אתה מסכים עם האמירות הבאות ציין 

 :קלאסית

  ללא מוגבלותלאנשים  מוגבלות הם חלשי אופי בהשוואהאנשים עם 

  לא מנצלים את ההזדמנויות שהחברה מציעה להם מוגבלותנראה שאנשים עם 

 מהחברה הרב שהם מקבלים  אנחנו צריכים להיזהר מכך שאנשים עם מוגבלות ינצלו לרעה את הסיוע

 ומהמדינה

 :מודרנית
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 מוגבלותאין אפליה נגד אנשים עם  בישראל 

  במאבקם על זכויות שוות מוגבלות דורשים יותר מדיאנשים עם 

  שזקוקות לסיוע באופן שאינו הוגן כלפי קבוצות אחרות, מוגבלותלאנשים עם יותר מדי החברה דואגת 

 

 מוגבלותבאיזו תדירות אתה חושב שאנשים עם (  Iyer et al., 2003)עיר מדד מודעות לאפליה ב. 3

 (במידה רבה=  7, כלל לא=  1) ?בעיר מגורייך, נחשפים לאפליה בתחומים הבאים

 או במוסדות אקדמיים אפליה במקום העבודה 

  והארותלא סובלניותערותשמתבטאתבהאפליה 

  אפליה בקבלת שירותים עירוניים 

 &Based on Paluck) מוגבלותכלפי אנשים עם 11רה הישראליתמדד נורמות חברתיות בחב. 4

Shepherd, 2012) 

וב האנשים אלא על הדרך שבה אתה מעריך שר, אנחנו לא שואלים על עמדותיך האישיות בשאלות הבאות

 (:כמעט כולם -6, כמעט אף אחד-1)אנאדרג את תשובותייך על סולם הנע בין . בחברה הישראלית חושבים

  כלפי  סובלני-אופי לאאמירה בעלת לומר בדיחה או  לספרלי אחושבים שזה נורמ, לדעתךכמה ישראלים

 ?מוגבלותאנשים עם 

 כמה ישראלים חושבים שזה בסדר להפלות אנשים עם מוגבלות במקום העבודה או במוסדות אקדמיים? 

 

 12הומניזציה-דה. 5

הרגשות שמאפיינים לדעתך ולבחור מתוכה את , כעת עליך לקרוא את הרשימה. לפניך רשימה של רגשות

נוטים  אנשים עם מוגבלותנרצה שתחשוב איזה רגשות , כלומר. נשים עם מוגבלותבאופן הטוב ביותר א

ת אלו רק א, י להקיף בעיגול רגשות מעטים בלבד/השתדל. י בעיגול את הרגשות שבחרת/קפה. להרגיש

  .מה דעתךואנו מעוניינים לדעת , לשאלון זה אין תשובה אחת נכונה .שנראים לך המאפיינים ביותר

  י בעיגול /והקיפ, י את כל הרשימה/קרא)  –לדעתי , הם, מוגבלותהרגשות המאפיינים ביותר אנשים עם

 (רגשות מעטים

 

 מבוכה . 22 כאב . 25 גאווה. 8 אופטימיות. 2 

 תשוקה. 23 רגיעה. 26 מצוקה. 9 פחד. 2

 עצב. 24 חיבה. 27 בושה. 20 התעלות. 3

 עליזות. 25 זעם . 28 הנאה. 22 עונג. 4

 מרירות. 26 תקווה . 29 חרטה . 22 ייאוש . 5

 הערצה. 27 בדידות. 20 התלהבות . 23 שמחה . 6

 בוז. 28 נוסטלגיה. 22 סבל . 24 יסורי מצפון. 7

 

 :מוגבלותבאנשים עם  תפיסת תועלת הטיפול.6

 (.במידה רבה) 7ל ( כלל לא) 2אנא דרג את הסכמתם עם ההיגדים הבאים על גבי סולם שנע בין 

                                                           
11

 ".בחברה הערבית: "בנצרת
12

 .מדד זה לא הופיע בשאלון אשר הועבר בנצרת
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 שלו מוגבלותאדם עם אישיות חזקה יכול להתגבר בעצמו על ה. 

 אנשים עם מוגבלות אינם יכולים להתמודד עם מוגבלותם ללא עזרה חיצונית 

 

 (Park &Rothbart, 1982)אנשים עם מוגבלות  מדד הומוגניות של. 1

 (.במידה רבה) 7ל ( כלל לא) 2אנא דרג את הסכמתם עם ההיגדים הבאים על גבי סולם שנע בין 

  חולקים מטרות דומות לחיים  מוגבלותעםאנשים 

  ת שלהםההתנהגו מבחינתד לשני אחעם מוגבלות דומים אנשים 

  חולקים תכונות משותפות( שכלית, נפשית, פיזית)נים מסוגים שו מוגבלותאני מאמין שאנשים עם 

 

 "העצמי הבריא"סמלי ו, ם מעשימדד תפיסת איו. 8

 (.במידה רבה) 7ל ( כלל לא) 2אנא דרג את הסכמתם עם ההיגדים הבאים על גבי סולם שנע בין 

  הכללית של החברה מוגבלות בחברה הישראלית מאיים על חוסנהשילוב אנשים עם 

  משאבים בשילוב אנשים עם מוגבלות פוגעת בשאר האוכלוסייההשקעת 

  אני חושש שאולי יום אחד אני או מישהו מבני משפחתי יכול להפוך להיות אדם עם מוגבלות 

  מפחיד אותך/ עד כמה השינוי הזה מאיים  –לאדם עם מוגבלות יום אחד אם תהפוך? 

  יפגע בחייךבאיזה מידה זה  ,לאדם עם מוגבלותיום אחד אם תהפוך? 

 באיזה מידה אתה מפחד שלא תהיה אותו אדם שהיית קודם, לאדם עם מוגבלותיום אחד תהפוך  אם? 

 עד כמה את מפחד שתאבד את החברים שלך ,לאדם עם מוגבלותיום אחד תהפוך  אם? 

  

 :רגשות

רגשות שונים מה שמעורר בנו באופן טבעי , פעמים רבות בחיים אנחנו באים במגע עם אנשים עם מוגבלות

 .ומגוונים

 ?נסה לחשוב באיזו מידה תחושות אלה עולות בך כאשר אתה בא במגע עם אדם עם מוגבלות. 

 כלל 
 לא

 מעט
 מאד

 במידה מעט
 מסוימת

 במידה
 רבה

 במידה
 מאד רבה

 כעס        

 אמפתיה       

 (דחייה ,סלידה) גועל       

 פחד        

 עצב        

 הערצה        

 רחמים        

 כיצד ידיעה חוסר ,נעימות אי ,נוחות אי) מבוכה 
 (לנהוג נכון
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 בושה       

 אשמה       

 בוז       

 

 מדדי כוונות התנהגות 

 : מוגבלותכלפי אנשים עם  "סמוי"מרחק חברתי . 1

 

 (:אישית וקולקטיבית)והדרה של אנשים עם מוגבלות " גלוי" חברתי מרחק. 2

 6עד ( במידה מועטה מאוד או כלל לא) 2 מסכים עם ההיגדים הבאים בסולם שנע ביןאתה באיזו מידה 

 (.במידה רבה מאוד)

  להיות שכן של אדם עם מוגבלותהייתי מוכן. 

  להיות חבר של אדם עם מוגבלותהייתי מוכן 

  בן זוג של אדם עם מוגבלות/להיות בתהייתי מוכן 

  וגבלותילמדו בכיתה עם ילד עם מהייתי מוכן שילדיי 

  יי לאנשים עם מוגבלות בשכונה שלמועדון חברתהייתי מוכן  שיוקם 

 לאנשים עם מוגבלות צריכה להיות זכות להביא ילדים לעולם. 

 לאנשים עם מוגבלות צריכות להיות זכויות שוות כמו לכל אחד אחר. 

  אנשים עם מוגבלות להצביע בבחירותיש לאסור על. 

 חלק בכל הפעילויות בהן לוקחת חלק החברה הכללית יש אפשר לאנשים עם מוגבלות לקחת 

  עדיף להקצות מסגרות ושירותים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות מאשר להתאים את שירותי המרחב

 הציבורי לאנשים עם מוגבלות

 

 עזרה אישית וקולקטיבית. 3

 

 אני מאמין שעל החברה הכללית מוטלת האחריות לסייע ככל שניתן לאנשים עם מוגבלות 

 עזרה רבה מדי לאנשים עם מוגבלות אינה מאפשרת להם ללמוד להתמודד עם מוגבלותם בעצמם 

  החברה הכללית צריכה לסייע לאנשים עם מוגבלות להבין שהם חזקים מספיק בכדי להתמודד עם

 מוגבלותם בעצמם

 הייתי מוכן להשקיע זמן ומשאבים אישיים בסיוע לאנשים עם מוגבלות 

  לאנשים עם מוגבלות, באופן אישי, הרבה מה לתרוםאני מרגיש שאין לי 

 לאנשים עם מוגבלות, באופן אישי,הייתי רוצה לקבל מידע כיצד לסייע יותר 

 

 (:כולל אבחנה בין מוגבלויות שונות)מגע עם קבוצות שונות . 4

  ?באיזו מידה היית מעוניין להכיר יותר לעומק את חייהם ונקודת מבטם של אנשים מהקבוצות הבאות

 אנשים עם מוגבלות נפשית 

 אנשים עם מוגבלות פיזית 

 

 :מוגבלותה לגבי אנשים עם ייחס לתפקוד העירי. 5

 

 העיר שבה אני מתגורר הייתה משקיעה יותר בשיפור יחסם של תושבי /הייתי שמח אם הרשות המקומית

 העיר כלפי אנשים עם מוגבלות
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 העיר שבה אני מתגורר הייתה מפנה משאבים כלכליים רבים יותר /הייתי שמח אם הרשות המקומית

 מתקציבה הקיים להנגשת שירותים בעיר לאנשים עם מוגבלות 

 העיר שבה אני מתגורר הייתה מפנה משאבים כלכליים רבים יותר /הייתי שמח אם הרשות המקומית

 נשים עם מוגבלותמתקציבה הקיים לתמיכה נפשית וחברתית בא

  אנשים מצבם של עיר שבה אתה מתגורר עושה מספיק בנוגע ל/הרשות המקומיתשבאיזו מידה הינך סבור

 פרט  ?המתגוררים בה מוגבלותעם 

 

 13סטריאוטיפים כלפי קבוצות השוואה/מגע. 6

 ?הבאותבאיזו מידה היית מעוניין להכיר יותר לעומק את חייהם ונקודת מבטם של אנשים מהקבוצות . א

 פלסטינים 

 (נדרים וביסקסואלים'טרנסג, הומואים, לסביות)ים "להטב 

 קהילת יוצאי אתיופיה 

 ?חבר טיפוסי בכל אחת מהקבוצות הבאות איזו מידה כל אחת מהתכונות מתארת לדעתךב. ב

 קהילת יוצאי אתיופיה 

 פלסטינים 

 (נדרים וביסקסואלים'טרנסג, הומואים, לסביות)ים"להטב 

 עוין  ידידותי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 יכולות בעל
 גבוהות

      
 יכולות בעל

 נמוכות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 פרטים דמוגרפיים: פרק שלישי

 

 : פרטים דמוגרפיים המצויים במערכת חברת הסקרים. 1

 

 מין 
 גיל 
 ארץ מוצא 
 ארץ מוצא הורים 
 דת 
 רמת דתיות 
 הכנסה ממוצעת 
 השכלה 

 
 :פרטים דמוגרפיים נוספים. 2
 

  (מימין לשמאל 2-7)? עמדתך הפוליטיתכיצד היית מגדיר את 

 לרבות , נפשית או שכלית, אדם עם לקות פיסית"אדם עם מוגבלות הוא , על פי ההגדרה המקובלת

אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי , תקבועה או זמני, קוגניטיבית

 פרט, אם כן ?אדם עם מוגבלותאתה עצמך עונה להגדרה של האם ". . החיים העיקריים

 פרט, אם כן?עם מוגבלותמחשיב את עצמך כאדם האם הינך 

                                                           
13

 .מדד זה הופיע בכל הערים למעט בנצרת
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 פרט, אם כן?עם מוגבלותחושב כי רוב האנשים האחרים יחשיבו אותך כאדם האם הינך 

 אנא סמן את התשובות הנכונות לגבייך: 

  פרט, אם כן. עם מוגבלות להכיר מקרוב אדםיצא לי: 

 פרט, אם כן. אנשים עם מוגבלות/בדתי לצד אדםע: 

  פרט, אם כן. מוגבלותהעבודה שלי כוללת מתן שירותים או טיפול באנשים עם: 

 פרט, אם כן. י משפחה עם מוגבלות/יש לי קרוב: 

 פרט, אם כן. ים עם מוגבלות/ים קרוב/יש לי חבר: 

 פרט, אם כן. יםעם מוגבלות/ניש לי שכ: 

  פרט ,אם כן. בחיי היומיוםאני נוהג לבלות עם אדם עם מוגבלות: 

 

 

 סיום שאלון

 .אנו מודים לך מאוד על השתתפותך בסקר

 .esjulia@idc.ac.il: בכל שאלה ניתן לפנות לצוות המחקר
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