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8%

8%

רקע על התכנית//1

לחינוךוהאגףעלהעמותתבהובלתחברתילשינוימיזםהינו"עולםתיקון"
.החינוךבמשרדיסודיעל

שלערכיםהנחלתתוך,מוגבלותעםלאנשיםביחסתלמידיםעמדותשינוי
.האחרואהבתכבוד

פועלתשבהםהארץברחביתיכונייםספרבתי105-מכ'טכיתותתלמידי
.התכנית

השראהמעוררתהרצאה,המחנךעםמפגשיםסדרת,מוריםחדרהכשרת
,מוגבלותעםמדריכיםי"ענגישותסדנת,הצגה,מוגבלותעםאדםידי-על

התנדבות,מיוחדלחינוךספרובתישיקוםבמרכזילתלמידיםסיורים
.וחינוךשיקוםבמרכזיתלמידים

כללי

התכנית מטרת 

הפעילותרכיבי 

אוכלוסיית יעד



מטרות2.1

משתתפיהבקרבבפרטומרכיביהבכללמהתכניתרצוןשביעותבדיקת;
מוגבלותעםאנשיםכלפיהתלמידיםעמדותעלהתכניתשלההשפעהבדיקת;
מוגבלותעםאנשיםלבמסגרותהתלמידיםשלההתנדבותואופןשיעורבדיקת.

המחקראוכלוסיית2.2

בתחילת:זמןנקודותבשתימקווןשאלוןמילאואשר,בתכניתלראשונההמשתתפים'יאו'טכיתהתלמידי
=N)התכנית =N)ובסיומה(4657 1494).

28השנהבסוףשאלוןשמילאוהספרבבתיהפרויקטרכזי.

מחקרכלי2.3

במחקרהוצגשבהןהזמןלנקודותלהתאימוכדיגרסאותבשתינוסחהשאלון-לתלמידיםמקווןשאלון–
אנשיםכלפיבעמדותהעוסקותושאלותרקעפרטיעלשאלותכללוהגרסאותשתי.ובסיומההתכניתבתחילת
שאלותוכןלשיפורהצעות,תרומה,רצוןשביעות–התכניתרכיביעלשאלותהופיעוהסיוםבשאלון.מוגבלות
.פתוחות–ומקצתןסגורותהיוהשאלותרוב.מוגבלותעםבאנשיםהמטפלותבמסגרותלהתנדבותהנוגעות

מערך המחקר//2



מערך המחקר//2

המשך–מחקרכלי2.3

שעסקושאלותכללהשאלון-הספרבבתיהפרויקטלרכזימקווןשאלון
וכןובאתגריםבקשיים,הספרבביתהתוכניתשלובהשפעהבתרומה
.פתוחות-וחלקןסגורותהיוהשאלותמןחלק.התכניתלשיפורבהצעות

נתוניםאיסוף2.4

הפוסטשאלון.2018אוקטובר-יוניהחודשיםבמהלךהועברלתלמידיםהפרהשאלון
השאלונים.2019יוני-מאיהחודשיםבמהלךהועברולרכזיםוהשאלוןלתלמידים

.הספרבבתיהתכניתרכזיידי-עלהועברו



מערך המחקר//2

הנתוניםעיבוד2.5

באמצעותנותחובשאלוניםהסגורותהשאלותמןשהתקבלוהכמותייםהנתונים
,ממוצעים,*שכיחותבעיקר,מקובליםסטטיסטייםבהליכיםSPSSתכנית
חושבהשונותבניתוחי.(**Anova)שונותוניתוחיגורמיםניתוח,תקןסטיות

Cohen's)אפקטגודל d)***.
ניתוחיבשיטתנותחוהפתוחותהשאלותמןשהתקבלוהאיכותנייםהנתונים

.תוכן

,"מסוימתבמידה"=3,"מועטהבמידה"=2,"לאכלל"=1:1דרגותחמשבןסולםעלתשובותיהןאתלדרגהמשיביםנדרשושבהןבשאלות*
במידה,מועטהבמידה/לאכלל:בתרשיםמוצגותוהן,קטגוריותלשלושקובצואלודרגות,"מאודרבהבמידה="5-ו"רבהבמידה"=4

.מאודרבה/רבהבמידה,מסוימת
,"מסכיםלאקצת"=3,"מסכיםלא"=2,"מסכיםלאמאד"=1:1דרגותששבןסולםעלתשובותיהןאתלדרגהמשיביםנדרשושבהןבשאלות

/מסכיםלא/מסכיםלאמאד:בתרשיםמוצגותוהן,קטגוריותלשתיקובצואלודרגות,"מסכיםמאד"=6,"מסכים="5,"מסכיםקצת"=4
.מסכיםמאד/מסכים/מסכיםקצת,מסכיםלאקצת

המשיביםשמספרכאלואוהזמןנקודותבשתיהשאלוניםאתמילאושלאספרבתינוכולסיומההתכניתתחילתביןהבדליםבדיקתלצורך**
.המועדיםבשניפרופורציונאליתמבחינהתאםלאעליהם

,הגדולהמשיביםמספרבשל.גדולהבדל=ומעלה0.81,בינוניהבדל=0.31-0.8,קטןהבדל=0-0.3:כךהאפקטגודללערכילהתייחסמקובל***
.ומעלהבינוניאפקטגודלכשיימצארקייחשבומשמעותייםהבדלים



95%

4%1%

יהודים

ערבים

חרדים

76%

19% בתי ספר 
ממלכתיים

בתי ספר דתיים  

*מאפייני רקע של אוכלוסיית המחקר//3

=N)תלמידים 4657)

57%43%

מחוזמגזרמגדר

במגזר היהודי

19%

27%

54%

ירושלים והמרכז

צפון

דרום והשפלה

מבוסס על נתוני השאלון בתחילת התכנית*



8%
8%

מאפייני רקע של אוכלוסיית המחקר//3

תלמידים  
(N= 4657)

:מוגבלותעםאדםעםהיכרות:המוגבלותבתחוםידעתחושת

23%

49%

27%

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת

רבה מאד/במידה רבה

21%

23%

30%

64%

חבר קרוב עם מוגבלות

שכן עם מוגבלות

קרוב משפחה עם 
מוגבלות

אדם אחר עם מוגבלות



8%

8%

מאפייני רקע של אוכלוסיית המחקר//3

(N= 28)רכזים 

82%18%

הספרתחום הוראה בבית השכלהמגדר

וותק בתכניתזרם חינוך

40%

32%

68%

תעודת הוראה  

תואר ראשון  

תואר שני

57%
43%

ממלכתי דתי-ממלכתי

9%

22%

26%

48%

חינוך גופני

שפה זרה

תחום המדעים

תחומי חברה ורוח

50%50%

שנה ראשונה שנה שנייה



ממצאי המחקר



8%

ממצאי השאלונים התלמידים לפי נושאים

עלהתכניתהשפעתבדיקת
כלפיהתלמידיםעמדות
היבט)מוגבלותעםאנשים

היבט,רגשיהיבט,קוגניטיבי
כללבקרב(התנהגותי
,מגדרלפי*ובחתךהמשיבים

דתי-ממלכתי,ממלכתי)מגזר
ירושלים,צפון)ומחוז(וערבי
וכן(והדרוםשפלה,ומרכז

שלנוספותותרומותהשפעות
וסיוםתחילהשאלונימתוך)התכנית

(תכנית

הממצאים יוצגו רק במקרים שבהם נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית*

3 2 1

שלההתנדבותואופןשיעור
עםלאנשיםבמסגרותהתלמידים

.(תכניתסיוםשאלוןמתוך)מוגבלות

מתוך)התכניתמןרצוןשביעות

(תכניתסיוםשאלון



שביעות רצון מן התכנית

49%

31%

29%

26%

24%

22%

20%

14%

51%

69%

71%

74%

76%

78%

80%

86%

שליהעולםהשקפתאתערערו

מוגבלויותעםאנשיםעלאחרתלחשובליגרמו

עםאנשיםשללנושאלהתחברליאפשרו
האישיתברמהמוגבלויות

מוגבלותעםאנשיםעלחדשבידעאותיהעשירו

ומחשבותשאלותאצליעוררו

מעניינותהיו

ותחושותרגשותביעוררו

בחברהלחיינורלוונטיות

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

(n= 1351)משוב על הפעילויות 

המשיביםמןויותר80%-כעבור
היוהתכניתבמסגרתהפעילויות
ועוררובחברהלחייהםרלוונטיות

נמוךשיעור.ותחושותרגשותבהם
כיציינוהמשיביםמןיותר

העולםהשקפתאתערערוהפעילויות
עלאחרתלחשובלהםגרמו,שלהם
להםאפשרואומוגבלותאנשים

האישיתברמהלנושאלהתחבר
.(בהתאמה,71%-ו69%,51%)



שביעות רצון מן התכנית

רוב,המשיביםמן60%-כעבור
היוהתכניתשלהרכיבים

רבהאורבהבמידהמשמעותיים
ההתנדבותיהמיזםובפרט,מאד

מןיותרנמוךשיעור.וההרצאה
סדרתאתתפסו(30%-כ)המשיבים
כרכיבהמחנךעםהמפגשים
אורבהבמידה)בעבורםמשמעותי

.(מאדרבה

המשמעות של רכיבי התכנית 

35%

22%

18%

20%

18%

19%

33%

23%

24%

22%

22%

20%

32%

55%

57%

58%

60%

61%

n=1209המחנךעםהמפגשיםסדרת

n=1116ההצגה

עםמדריכיםשהעבירוהחוויתיותהסדנאות
n=1207מוגבלות

n=1155דומיםגופים/עלהבמרכזיהסיור

שהינומוגבלותעםאדםי"עשהועברהההרצאה
n=1195הישראליתבחברהמשמעותיתדמות

n=1106ההתנדבותיהמיזם

במידה מועטה/כלל לא משמעותי משמעותי במידה מסוימת

רבה מאד/משמעותי במידה רבה



שביעות רצון מן התכנית

ממליציםהיוהמשיביםמן60%-כ
מאדרבהאורבהבמידהלחבר

.בתכניתלהשתתף

היולאכישציינומשיביםבקרב
ממליציםאוהתכניתעלממליצים

עלתהמועטהבמידהעליה
הענייןלמידתבעיקרהתייחסות

לאהתכנית"התכניתבהםשעוררה
"מיותרתויחסיתמעניינתכזאת

התכנית":עמהשהביאהולחידושים
הידעורובמשמעותיתבצורההועברהלא

גםהתייחסומקצתם."מקודםהיה
בביתהתכניתשלהמרכזיותלסוגיית

רבעיסוקהיהבאמתלא"":הספר
זוכרשאנידברשוםאין,הזאתבתכנית
."הזאתבתכניתשעשינו

(n= 1342)המלצה לחבר על התכנית 

9%

28%

63%

מידה מועטה/כלל לא ממליץ ממליץ במידה מסוימת רבה מאד/ממליץ במידה רבה



שביעות רצון מן התכנית

המליצוהמשיביםמן80%-מלמעלה
עםאנשיםעםמפגשיםיותרלקיים

.מוגבלות

(n= 974)המלצות לשיפור התכנית  

כרבע מן המשיבים ציינו כי אין צורך בשיפור התכנית•
הגברת הרלוונטיות של התכנית לבני הנוער וקיום יותר סיורים ופעילויות חווייתיות: אחוזים ציינו המלצות נוספות למשל3%•

37%

83%

להעמיק בתכנים שבתחום  
המוגבלויות

לקיים יותר מפגשים עם אנשים עם  
מוגבלויות



ת
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ה 
ס

תפי
מדד ל

אדם עם מוגבלות הוא 
כמו כל אדם אחר

ילד עם מוגבלות יכול 
ס רגיל"להשתלב בבי

אנשים עם מוגבלויות  
יכולים לנהל חיים 
חברתיים רגילים

אנשים עם מוגבלויות  
נהנים מהחיים ממש כמו  
אנשים ללא מוגבלויות  

אנשים עם מוגבלויות  
מאושרים ממש כמו  

אנשים ללא מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות  
יכולים לתרום לחברה 

בתחומים שונים

ת
פי

טי
או

רי
ט

ס
ה 

ס
פי

ת
 ל

דד
מ

אנשים עם מוגבלות מצפים  
ליותר התחשבות מצד 
אנשים ללא מוגבלויות

רוב האנשים עם מוגבלויות  
חשים רחמים עצמיים

לאנשים עם מוגבלויות יהיה  
טוב יותר אם יחיו בקהילות  

שנועדו במיוחד עבורם

רוב האנשים מרגישים שלא  
בנוח כשהם פוגשים אדם עם 

מוגבלות

אנשים עם מוגבלות נוטים  
להתבודד רוב הזמן

היבט קוגניטיבי–שינוי בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות 

לתלמידיםניתנהסגורהבשאלה
חיוביים)היגדים11שלרשימה

עםלאנשיםהנוגעים(ושליליים
לצייןנתבקשוהתלמידים.מוגבלות

עד1-מבסולם,הסכמתםמידתאת
מאד=6,מסכיםלאמאד=1)6

בניתוחקובצוהתשובות.(מסכים
לתפיסהמדד'-מדדיםלשניגורמים

מדד'-ו(𝛼=0.59)'סטראוטיפית
(𝛼=0.85)'שוויוניתלתפיסה



שוויוניתמדד לתפיסה 

מובהקבאופן)שינויחללא
בעמדות(סטטיסטית

לתפיסהמדד'בהמיוצגות
התכניתמתחילת',שוויונית
גבוהותנותרוהןולסיומה

.מלכתחילהשהיוכפי
13% 13%

87% 87%

סיום תכנית                                 
4.62=ממוצע

תחילת תכנית                              
4.59=ממוצע

מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים

(n= 1353)לסיומה ( n= 3458)השוואה בין תחילת התכנית 



כינראה,מגזרלפיבפילוח
ומובהקתקלהעלייהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
החיוביותבעמדות(נמוך

לתפיסהמדד'בהמיוצגות
עםאנשיםכלפי'שוויונית
התכניתמתחילת,מוגבלות
תלמידיםבקרב,לסיומה

-ממלכתייםספרמבתי
.בלבדדתיים

מדד לתפיסה שוויונית

14% 17% 11% 14% 14% 12%

86% 83% 89% 86% 86% 88%

בסיום התכנית                       
4.74=ממוצע
בתחילת התכנית               

4.51=ממוצע
בסיום התכנית                       

4.65=ממוצע
בתחילת התכנית               

4.47=ממוצע
בסיום התכנית                       

4.62=ממוצע
בתחילת התכנית               

4.68=ממוצע

ערבי דתי-ממלכתי ממלכתי

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

הבדל מובהק

n=2502n=843n=731n=375n=113n=80

מגזרלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



סטראוטיפיתמדד לתפיסה 

ומובהקתקלהירידהחלה
אפקטגודל)סטטיסטית

השליליותבעמדות(נמוך
לתפיסהמדד'בהמיוצגות

אנשיםכלפי'סטראוטיפית
מתחילת,מוגבלותעם

.לסיומההתכנית

67% 61%

33% 39%

סיום תכנית                                    
3.13=ממוצע

תחילת תכנית                               
3.25=ממוצע

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

הבדל מובהק

(=1356n)לסיומה ( n= 3470)השוואה בין תחילת התכנית 



מדד לתפיסה סטראוטיפית

60% 57%
71% 64%

40% 43%
29% 36%

בסיום התכנית                       
3.27=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.31=ממוצע

בסיום התכנית                       
3.04=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.20=ממוצע

בנים בנות

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

הבדל מובהק

כינראה,מגדרלפיבפילוח
ומובהקתקלהירידהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
השליליותבעמדות(נמוך

לתפיסהמדד'בהמיוצגות
אנשיםכלפי'סטראוטיפית

מתחילת,מוגבלותעם
בנותבקרב,לסיומההתכנית

.בלבד

n=2030n=806n=1429n=547

מגדרלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



כינראה,מגזרלפיבפילוח
ומובהקתקלהירידהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
השליליותבעמדות(נמוך

לתפיסהמדד'בהמיוצגות
אנשיםכלפי'סטראוטיפית

מתחילת,מוגבלותעם
בקרב,לסיומההתכנית

ספרמבתיתלמידים
.בלבדממלכתיים

מדד לתפיסה סטראוטיפית

69% 70% 68% 61% 66% 60%

31% 30% 32% 39% 34% 40%

בסיום התכנית                       
3.06=ממוצע
בתחילת התכנית               

3.00=ממוצע
בסיום התכנית                       

3.14=ממוצע
בתחילת התכנית               

3.27=ממוצע
בסיום התכנית                       

3.14=ממוצע
בתחילת התכנית               

3.26=ממוצע

ערבי דתי-ממלכתי ממלכתי

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

הבדל מובהק

n=2509n=846n=732n=375n=116n=80

מגזרלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



כינראה,מחוזלפיבפילוח
ומובהקתקלהירידהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
השליליותבעמדות(נמוך

לתפיסהמדד'בהמיוצגות
אנשיםכלפי'סטראוטיפית

מתחילת,מוגבלותעם
בקרב,לסיומההתכנית

ירושליםממחוזתלמידים
.בלבדוהמרכז

מדד לתפיסה סטראוטיפית

64% 59%
74%

63% 62% 61%

36% 41%
26%

37% 38% 39%

בסיום התכנית                       
3.20=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.29=ממוצע

בסיום התכנית                       
2.98=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.20=ממוצע

בסיום התכנית                       
3.22=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.25=ממוצע

דרום והשפלה ירושלים והמרכז צפון

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

הבדל מובהק

n=671n=279n=915n=414n=1771n=608

מחוזלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



ם
יי

יל
של

ת 
שו

רג
 ל

דד
מ

פחד

כעס

דחייה

רחמים

עצב

חוסר אונים

דחייה

לחץ

אי נוחות

אדישות

ם
חיוביי

ת 
שו

מדד לרג

אמפתיה

הערצה

אהדה

גאווה

היבט רגשי–שינוי בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות 

צפוימוגבלותעםאדםעםהמפגש
סגורהבשאלה.רגשותמגווןלעורר
14שלרשימהלתלמידיםניתנה

ורגשותתחושותהמבטאיםפריטים
אתלצייןנתבקשוהתלמידים.שונים

אצלםמתעורריםהיובההמידה
אליהםפונההיהאםאלהרגשות

5עד1-מסולםעל,מוגבלותעםאדם
.(מאדרבהבמידה=5,לאכלל=1)

גורמיםבניתוחקובצוהתשובות
'חיובייםלרגשותמדד'-מדדיםלשני

(0.76=𝛼)שלילייםלרגשותמדד'-ו'
(0.84=𝛼)

כעס



לרגשות חיובייםמדד 

ומובהקתקלהעלייהחלה
אפקטגודל)סטטיסטית

הרגשותמדד'ב(נמוך
עםאנשיםכלפי'החיוביים
התכניתמתחילת,מוגבלות
.לסיומה

29% 33%

31% 33%

40% 34%

סיום תכנית                                 
3.07=ממוצע

תחילת תכנית                              
2.96=ממוצע

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

הבדל מובהק

(=1289n)לסיומה ( n= 3340)השוואה בין תחילת התכנית 



מדד לרגשות חיוביים

כינראה,מגדרלפיבפילוח
ומובהקתקלהעליהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
הרגשותמדד'ב(נמוך

עםאנשיםכלפי'החיוביים
התכניתמתחילת,מוגבלות
37%.בלבדהבנותבקרב,לסיומה 42%

22% 27%

32% 32%

30%
34%

31% 26%
47% 39%

בסיום התכנית                       
2.84=ממוצע

בתחילת התכנית               
2.71=ממוצע

בסיום התכנית                       
3.24=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.08=ממוצע

בנים בנות

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

הבדל מובהק

n=1941n=761n=1389n=524

מגדרלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



כינראה,מגזרלפיבפילוח
ומובהקתקלהעלייהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
הרגשותמדד'ב(בינוני

עםאנשיםכלפי'החיוביים
התכניתמתחילת,מוגבלות
תלמידיםבקרב,לסיומה
.בלבדהערבימהמגזר

מדד לרגשות חיוביים

12%
23% 31% 30% 30% 34%14%

29%
32% 40% 31% 32%

74%

48%
37% 30% 39% 34%

בסיום התכנית                       
3.84=ממוצע

בתחילת התכנית               
3.32=ממוצע

בסיום התכנית                       
2.98=ממוצע

בתחילת התכנית               
2.90=ממוצע

בסיום התכנית                       
3.05=ממוצע

בתחילת התכנית               
2.93=ממוצע

ערבי דתי-ממלכתי ממלכתי

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

הבדל מובהק

n=2414n=807n=701n=352n=115n=78

מגזרלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



לרגשות שלילייםמדד 

ומובהקתקלהעלייהחלה
אפקטגודל)סטטיסטית

הרגשותמדד'ב(נמוך
עםאנשיםכלפי'השליליים

התכניתמתחילת,מוגבלות
.לסיומה

85%
88%

12%
11%

3% 1%

סיום תכנית                                    
1.80=ממוצע

תחילת תכנית                               
1.73=ממוצע

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

הבדל מובהק

(=1287n)לסיומה ( n= 3345)השוואה בין תחילת התכנית 



כינראה,מחוזלפיבפילוח
ומובהקתקלהעלייהחלה

אפקטגודל)סטטיסטית
הרגשותמדד'ב(נמוך

עםאנשיםכלפי'השליליים
התכניתמתחילת,מוגבלות
תלמידיםבקרב,לסיומה

.בלבדוהשפלהדרוםממחוז

מדד לרגשות שליליים

82% 87% 89% 86% 88% 91%

14% 11% 10% 13% 9% 8%4% 2% 1% 1% 3% 1%

בסיום התכנית                       
1.88=ממוצע

בתחילת התכנית               
1.73=ממוצע

בסיום התכנית                       
1.74=ממוצע

בתחילת התכנית               
1.76=ממוצע

בסיום התכנית                       
1.68=ממוצע

בתחילת התכנית               
1.65=ממוצע

דרום והשפלה ירושלים והמרכז צפון

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

הבדל מובהק

n=651n=263n=891n=389n=1693n=583

מחוזלפי , השוואה בין תחילת התכנית לסיומה



היבט התנהגותי–שינוי בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות 

לתלמידיםניתנהסגורהבשאלה
הםהםלגביהיגדים7שלרשימה

ההסכמהמידתאתלצייןהתבקשו
(שונותבדרגות)חברתיולמגעלקשר

1-מסולםעל,מוגבלותעםנערעם
מאד=6,מסכיםלאמאד=1)6עד

.(מסכים
גורמיםבניתוחקובצוהתשובות

לקשרהסכמהמדד'אחדלמדד
עםנוערבניעם'חברתיולמגע

(𝛼=0.93)מוגבלות

תי
חבר

מגע 
שר ו

ק
ה ל

מ
סכ

ה
מדד 

הייתי מוכן לגור בשכנות  
למשפחה עם נער עם 

מוגבלות

הייתי מוכן ללמוד 
בכיתה עם תלמיד עם  

מוגבלות
הייתי מוכן שנער עם 

מוגבלות ישתתף  
בפעילות בתנועת הנוער  

שלי
הייתי מוכן לפתח קשרי  

ידידות עם נער עם 
מוגבלות

הייתי מוכן לארח בביתי  
נער עם מוגבלות

הייתי מוכן להיות חבר  
קרוב של נער עם 

מוגבלות

הייתי מוכן להתנדב  
בסיוע לאנשים עם 

מוגבלות



מדד הסכמה לקשר ומגע חברתי

מובהקבאופן)שינויחללא
ההסכמהמדד'ב(סטטיסטית

נוערבניעם'חברתיולמגעלקשר
התכניתמתחילתמוגבלותעם

ההתנהגותוכוונותלסיומה
.גבוהותנותרובוהמיוצגות

14% 12%

86% 88%

סיום תכנית                                                     
4.88=ממוצע

תחילת תכנית                                                  
4.80=ממוצע

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

(=1340n)לסיומה ( n= 3404)השוואה בין תחילת התכנית 



השפעות ותרומות נוספות של התכנית

התכניתשלהבולטותהתרומות
שלהמשמעותבהבנתהןלמשתתפים

בשינויהצורךובהבנתהאחרקבלת
-ו72%)המוגבלויותבתחוםחברתי

הפחותהתרומות.(בהתאמה,71%
בהגברתהןהתכניתשלבולטות

עםאנשיםעלעודללמודהרצון
ממפגשהרתיעהובהפחתתמוגבלות

,55%-ו50%)מוגבלותעםאדםעם
.(בהתאמה

25%

21%

18%

13%

11%

11%

25%

24%

25%

21%

18%

17%

50%

55%

57%

66%

71%

72%

מוגבלויותעםאנשיםעלעודללמודרוצהאני

מוגבלותעםאדםעםממפגשנרתעפחותאני

מוגבלויותעםאנשיםאנשיםלמעןלפעולרוצהאני

עםאנשיםשלהקשייםאתיותרטובמביןאני
בחברהמוגבלויות

חברתיבשינויהצורךאתיותרטובמביןאני
מוגבלויותעםאנשיםשלבתחום

האחרקבלתשלהמשמעותאתיותרטובמביןאני

במידה מועטה/כלל לא  במידה מסוימת רבה מאד/במידה רבה

(n= 1271)השפעות ותרומות נוספות 



מיזם ההתנדבות

הםכידיווחוהמשיביםמןכשליש
מתנדביםרובם.במיזםמתנדבים

לפחותשלובתדירותקבועבאורח
68%.(בהתאמה,57%-ו57%)בשבועפעם

32%

(    n=1365)במיזם התנדבות 

לא כן

43%

57%

(n=422)ההתנדבות אופן 

חד פעמית קבועה

26%

16%

57%

משתנה

פעם בשבועיים

לפחות פעם בשבוע

(n=234)ההתנדבות תדירות 



מיזם ההתנדבות

והיכרותחברתיערךבעלתעשייה
הסיבותהןמוגבלותעםאדםמקרוב

המשיביםבחרובגינןהמרכזיות
55%-ו61%)במיזםלהתנדב

.(בהתאמה

(n= 414)סיבות להתנדבות במיזם 

כיוון שחלק מהמשיבים ציינו יותר מתשובה אחת100%-האחוזים אינם מסתכמים ל•

8%

15%

17%

20%

55%

61%

החברים שלי מתנדבים למסגרת כזו

זו תכנית חובה בבית הספר-לא בחרתי להתנדב

"תיקון עולם"בעקבות התכנית 

רציתי לרכוש ניסיון מעשי בתחום

הזדמנות להכיר מקרוב אדם עם מוגבלות

רציתי לעשות משהו בעל ערך חברתי



מיזם ההתנדבות

ואיאחרהתנדבותתחוםהעדפת
-ו37%)הפעילותשעותשלהתאמה

הסיבותהן(בהתאמה,31%
המשיביםבחרושבגינןהמרכזיות

.במיזםלהתנדבשלא

3%

5%

8%

17%

31%

37%

לא מכיר מסגרת מסוג זה

לא מתנדב עדיין באף מסגרת

החשש מהיכרות מקרוב עם אדם עם מוגבלות

אי נוחות בהגעה למקום הפעילות

שעות הפעילות לא התאימו לי

העדפת תחום התנדבות אחר

(n= 893)סיבות לאי התנדבות במיזם 

כיוון שהמשיבים יכלו לציין יותר מתשובה אחת100%-האחוזים אינם מסתכמים ל•



מיזם ההתנדבות

במידהציינוהמשיביםמן80%-כ
ההתנדבותכימאדרבהאורבה

ממליציםהיווכילהםחשובהבמיזם
עםלאנשיםבמסגרתלהתנדבלחבר

.מוגבלות

5% 3%
18% 19%

77% 78%

המלצה לחבר   חשיבות ההתנדבות במיזם  

במידה מועטה/כלל לא במידה מסוימת רבה  מאד/במידה רבה

n=410n=423



מיזם ההתנדבות

ביותרהמשמעותיההיבטכיניכר
,המשיביםמן40%-כבעבורבמיזם

נתינה,כבוד,חמלהשלערכיםהם
.האחרוקבלת

1%

26%

31%

42%

כלום

רצון לפעול למען אנשים עם מוגבלויות

הסתכלות על אנשים עם מוגבלויות באור חדש

נתינה וקבלת האחר, כבוד, ערכים של חמלה

(n= 415)הדבר המשמעותי שלוקחים מן ההתנדבות 



8%

ממצאי השאלון לרכזים לפי נושאים

התכניתשלותרומותהשפעות

2 1

חוות דעת על התכנית



חוות דעת על התכנית

מןמאדחיוביתדעתחוותניכרת
-מלמעלה.הרכזיםבקרבהתכנית

מעונייניםהםכיציינו90%
ספרםבביתלפעולתמשיךשהתכנית

;נוספיםספרבבתילהפיצהושכדאי
מהתכניתרצוןשבעישהתלמידים

שלהמודעותאתמקדמתושזו
החינוכיהצוותושלהתלמידים

;מוגבלותעםאנשיםשללנושא
לקשייםמענהקיבלועצמםושהם

שלההפעלהבמהלךשעלוולבעיות
.הספרבביתהתכנית

18%

18%

14%

11%

11%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

82%

82%

86%

89%

89%

93%

93%

93%

93%

93%

93%

התכניתבמסגרתמספקתהכשרהקיבלתי

הביתהלימודיםמתכניתמשמעותילחלקהפכההתכנית
ספרית

הספרביתשלהחזוןעםבהלימהנמצאתהתכנית

כניסתיטרםושלביההתכניתעלמספקמידעקיבלתי
לתפקיד

לתלמידיםמותאמיםבתכניתהתכנים

שעולותבעיותאולשאלותמענהמקבלאניכללבדרך
התכניתהפעלתבמהלך

עםלאנשיםהתלמידיםשלהמודעותאתמקדמתהתכנית
מוגבלות

לאנשיםהחינוכיהצוותשלהמודעותאתמקדמתהתכנית
מוגבלותעם

רצוןשבעיבתכניתהמשתתפיםהתלמידיםכינראה
בהמהשתתפותם

נוספיםספרלבתיהתכניתאתלהפיץכדאי

הבאהבשנהגםהספרבביתתפעלשהתכניתמעונייןאני

קצת לא מסכים/לא מסכים/מאד לא מסכים מאד מסכים/מסכים/קצת מסכים

(n= 28)היבטים של שביעות רצון מן התכנית 



חוות דעת על התכנית

תפסו,המשיביםמן80%-מלמעלה
התכניתשלהרכיביםרובאת

רבהאורבהבמידהכמשמעותיים
.וההרצאהההצגהאתובפרט,מאד

-כ)המשיביםמןיותרנמוךשיעור
עםהמפגשיםסדרתאתתפסו(60%

התלמידיםנציגותואתהמחנך
כרכיביםהארציבפרלמנט

רבהאורבהבמידהמשמעותיים
.(לתלמידיםבדומה)מאד

(n= 23)המשמעות של רכיבי התכנית 

15%

17%

4%

4%

27%

25%

18%

18%

13%

13%

9%

58%

58%

82%

82%

83%

87%

87%

המחנךעםהמפגשיםסדרת

בפרלמנטנציגיםתלמידיםשלההשתתפות
הארצי

עםמדריכיםשהעבירוהחווייתיותהסדנאות
מוגבלות

בביתהובילושהילדיםההתנדבותיהמיזם
הספר

דומיםגופים/עלהבמרכזיהסיור

מוגבלותעםאדםי"עשהועברהההרצאה
הישראליתבחברהמשמעותיתדמותשהוא

ההצגה

במידה מועטה/כלל לא משמעותי משמעותי במידה מסוימת

רבה מאד/משמעותי במידה רבה



חוות דעת על התכנית

הרכזיםהתמודדועמוהבולטהקושי
נוגעהתכניתהפעלתבמהלך

כמו)בתכניתלוגיסטייםלהיבטים
נוסףקושי.(הפעילויותביןתיאום
ההתמודדותהואמהםכרבעשציינו

.עומסתחושתעם

(n= 21)קשיים במהלך הפעלת התכנית 

10%

19% 19%

24%

33%

קשיים תכנים אחר חוסר עניין  
ושיתוף פעולה

תחושת עומס קשיים  
לוגיסטיים  

למשל בתיאום  )
(בין פעילויות

שלושה רכזים ציינו כי לא נתקלו בקשיים•
כיוון שחלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת100%-האחוזים אינם מסתכמים ל•



חוות דעת על התכנית

כיציינו(אחדלמעט)הרכזיםכל
שלותמיכהלליוויזכוהשנהלאורך

נושאיםסביבבעיקר,התכניתצוות
ביןתיאוםלמשל)לוגיסטיים

.(פעילויות

(n= 28)ליווי ותמיכה של צוות התכנית 

כיוון שחלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת100%-האחוזים אינם מסתכמים ל•

21%
32% 32%

47%

96%

בכל נושא תוכן תקציב לוגיסטיקה קיבלו ליווי  
ותמיכה  
במהלך  

השנה



השפעות ותרומות התכנית

התכניתשלביותרהבולטתהתרומה
המודעותבהעלאתהיאלמשתתפיה

.(42%)מוגבלותעםלאנשים

25%
21% 21%

42%

השפעה חיובית  
באופן כללי

עידוד להתנדבות  
ועשייה למען האחר

הנחלת ערכים של  
סובלנות וקבלת  

האחר

העלאת המודעות  
לאנשים עם 

מוגבלות

(n= 24)השפעות ותרומות התכנית למשתתפים 

שני רכזים ציינו כי השפעת התכנית על התלמידים בבית ספרם הייתה נמוכה וכמעט לא מורגשת•
כיוון שחלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת100%-אינם מסתכמים להאחוזים •



השפעות ותרומות התכנית

(n= 17)השפעות ותרומות התכנית לצוות החינוכי 

שישה רכזים ציינו כי השפעת התכנית על הצוות החינוכי בבית ספרם הייתה נמוכה וכמעט לא מורגשת•
כיוון שחלק מן המשיבים ציינו יותר מתשובה אחת100%-אינם מסתכמים להאחוזים •

12% 12%

41% 41%

הירתמות לתכנית השפעה ערכית  
חינוכית

השפעה חיובית  
באופן כללי

היכרות והעלאת  
המודעות לאנשים  

עם מוגבלות

התכניתשלביותרהבולטתהתרומה
בחשיפההיאהחינוכילצוות

עםלאנשיםהמודעותובהעלאת
.(41%)מוגבלות



סיכום //5

בביתלפעולתמשיךשהתכניתרצוןהביעו90%-מלמעלה:הרכזיםבקרבהתכניתעלמאדחיוביתדעתחוותניכרת
בחברהלחייהםרלוונטיתהיתההתכניתכיניכר,התלמידיםבקרב.נוספיםספרלבתילהרחיבההמליצוואףספרם

לחברממליציםהיוכידיווחומהם60%-כרק,זאתעםיחד.(בהתאמה,82%-ו86%)ורגשותתחושותבהםועוררה
כחלק,מוגבלותעםאנשיםעםהמפגשיםאתלהגבירהמליצו80%-מולמעלהמאדרבהאורבהבמידהבהלהשתתף

.התכניתמשיפור

ובהבנתהאחרקבלתשלהמשמעותבהבנתהןהתלמידיםידי-עלשדווחוכפי,התכניתשלביותרהבולטותהתרומות
שלמתשובותיהםניכר,לכךבהתאמה.(בהתאמה,71%-ו72%)מוגבלותעםאנשיםשלבתחוםחברתיבשינויהצורך

.החינוכיוהצוותהתלמידיםבקרבלנושאהמודעותאתקידמההתכניתכיהרכזים

לסיומההתכניתמתחילת(נמוךאפקטגודל)קלשינויחלכינראה,מוגבלותעםאנשיםכלפיהתלמידיםלעמדותבאשר
,מוגבלותעםאנשיםכלפי'סטראוטיפיתלתפיסהמדד'בהמיוצגותבעמדותקלהירידהחלה:שנבדקומהמדדיםבחלק
לרגשותמדד'בקלהעלייהחלה;והמרכזירושליםממחוזתלמידיםובקרבממלכתייםספרמבתיתלמידים,בנותבקרב

'שלילייםלרגשותמדד'בקלהעלייהחלהוכןהערבימהמגזרותלמידיםבנותבקרבמוגבלותעםאנשיםכלפי'חיוביים
מדד'בהמיוצגותבעמדותשינויחללא,מאידך.והשפלהדרוםממחוזתלמידיםבקרבמוגבלותעםאנשיםכלפי

עם'חברתיולמגעלקשרההסכמהמדד'וב(דתיים-ממלכתייםספרמבתיתלמידיםבקרבלמעט)'שיוויוניתלתפיסה
.מלכתחילהגבוהותהיואלושכן,מוגבלותעםאנשים

אתובפרט,מאדרבהאורבהבמידהכמשמעותייםהתכניתשלהרכיביםרובאתתפסוהרכזיםמן80%-מלמעלה
מאדרבהאורבהבמידהכמשמעותייםהתכניתרכיבירובאתתפסו60%-כ,התלמידיםבקרב.וההרצאההצגההרכיבי

.וההרצאהההתנדבותיהמיזםרכיביאתובפרט



סיכום //5

ובתדירותקבועבאופןזאתלעשותנהגומהם60%-לוקרובההתנדבותיבמיזםהשנההשתתפוהתלמידיםמןכשליש
חברתיערךבעלתעשייה:היובמיזםלהתנדבהתלמידיםבחרובגינןהעיקריותהסיבות.בשבועפעםלפחותשל

:היובמיזםהתנדבותלאיהעיקריותהסיבות,מאידך.(בהתאמה,55%-ו61%)מוגבלותעםאדםעםמקרובוהיכרות
.(בהתאמה,31%-ו37%)הפעילותשעותשלהתאמהואיאחרהתנדבותתחוםהעדפת

ממליציםוהיומאדרבהאורבהבמידהחשובהבעבורםהייתהבוההתנדבותכיציינובמיזםהמשתתפיםמן80%-כ
בעבורהמיזםשלביותרהמשמעותיתהתרומהכיניכר,כןכמו.מוגבלותעםלאנשיםבמסגרתלהתנדבלחבר

.האחרוקבלתנתינה,כבוד,חמלהשלערכיםהםהמשתתפים



מסקנות והמלצות //6

 תפיסות שהיו גבוהות  , הממצאים ניכר כי בסך הכל התלמידים מציגים תפיסות שוויוניות כלפי אנשים עם מוגבלותמן
. נראה כי בהיבט זה התערבות התכנית פחות נדרשת, לפיכך. כבר בתחילת התכנית ונשמרו כך בסיומה

 אך ברגשות החיוביים עלייה קלה כי התכנית עוררה בקרב התלמידים רגשות ותחושות ואף נמצא כי חלה בקרבם נראה
עוד ניכר מן הממצאים  הצורך של התלמידים להכיר מקרוב אנשים  . מוגבלותגם ברגשות השליליים כלפי אנשים עם 

כמו המיזם  )הרכיבים החווייתיים היו עם מוגבלות וכן נמצא כי הרכיבים המשמעותיים ביותר בתכנית עבורם 
נראה כי לצורך שיפור התכנית יש מקום  , לאור האמור לעיל(. וההרצאה שניתנה על ידי אדם עם מוגבלותההתנדבותי 

כמו סדרת המפגשים עם )ופחות על היבטים תיאורטיים היבטים מעשיים וחווייתיים לשים דגש רב יותר בתכנית על 
מומלץ שמפגשים אלו ייעשו בתיווכם של אנשי מקצוע . עם אנשים עם מוגבלותהמפגשים אתלהגביר, כמו גם, (המחנך

;תוך מתן מקום לביטוי לרגשות שעלולים  להתעורר בעקבות מפגשים מסוג זה ולעיבודם, מהתחום

לבחוןמקוםיש,לכךאי.חדשבמידעאותםהעשירהלאהתכניתכיחשיםהתלמידיםשלמקצתםכיעלההממצאיםמן
אותסכולשלממצביםלהימנעכדיהתלמידיםבקרבהקייםלידעולהתאימםהעברתםדרךואתהתכניםאתמחדש
;ענייןחוסר

ממצא.מורגשתלאוכמעטשוליתהייתהספרםבביתהתכניתשלנוכחותהכיצויןתלמידיםשלמצומצםמספרבקרב
מקומהוהעלאתהתכניתשלחשיבותהלהגברתהספרביתצוותעםמשותפותדרכיםבמציאתהצורךעלמלמדזה

.במיזםההתנדבותשיעוריאתגםלהגבירשעשוידבר,הספרביתשלחינוכי-הערכיהיוםבסדר

שליותרמעמיקהלהבנהלהגיעמנתעל.שאלונים:קרי,בלבדכמותייםמחקרבכלישימושנעשההנוכחיבמחקר
:כגון)איכותנייםמחקרבכלישימושלעשותבהמשךמומלץבתוכניתהמשתתפיםשעובריםוהתהליכיםהתפיסות

.כאןהמצטיירתהמצבתמונתאתלהשליםמנתעל,(עומקראיונות




