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הדפס

סגור

שליש מהציבור :בעל פיגור שכלי  -מסוכן
דעות קדומות והיעדר ידע מביאים רבים מהישראלים לפחד מבעלי
פיגור שכלי .בעוד רבים תומכים בהקמת הוסטלים למפגרים ,הם
אינם מעוניינים בהקמתו של אחד כזה ליד בתיהם
09:03 03/06/07
מאת :מערכת msn

דעות מסוכנות) .אילוסטרציה(

כמחצית מהישראלים סבורים כי אנשים בעלי פיגור שכלי מהווים סכנה
לציבור  -כך עולה מתוצאותיו של סקר שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה
עבור משרד הרווחה ) :(3.6.07כ 60%-מהעולים מחבר העמים ,וכ54%-
מהערבים .מאידך גיסא ,כ 75%-מהציבור סבורים כי בעלי פיגור שכלי יכולים
לתרום לקהילה ,בכפוף לטיפול מתאים.
מהסקר ,שנערך בקרב מדגם מייצב של  750אנשים ,עולה כי רבים תומכים
בשילוב חוסים עם פיגור ליד בתיהם ) (74-80%אבל רק כחצי מהם היו
מוכנים שהמעון יוקם בסמוך לביתם.
בישראל נולדים כשלושה אחוז מהילדים עם פיגור שכלי ,בדומה לנתונים
העולמיים בקרב המגזרים הערבי והחרדי הנתון גבוה מעט .בסך הכל חיים
בישראל כ 30-אלף אזרחים הסובלים מפיגור שכלי ,רק כ 15%-מהם
מועסקים .נתון משאיג הוא שכ 60%-מהם עברו
התעללות במשפחתם ,בקהילה או בעבודה .עוד עולה מהסקר כי כ 70%-לא
ידעו להסביר מהו פיגור שכלי וממה הוא נגרם.
להציל את בעלי המום
רוב הציבור ) (82%משוכנע כי אשה הורה חייבת לבצע את כל הבדיקות
הנדשות במהלך הריונה ,כדי למנוע לידתו של תינוק בעל מום .אחוז דומה
סבור כי המדינה צריכה לשאת בעלויות הבדיקות.
 64%מהנשאלים הסכימו כי יש לעשות הכל בכדי להציל ילד שנולד עם מום.
 42% 43מהעולים הסכימו עם הקביעה .בציבור החרדי והערבי תמכו
באחוזים גבוהים מאוד )למעלה מ 90%-עם הקביעה(.
 50%מהציבור סבורים כי בעל מום צריך להישאר במסגרת המשפחתית,
ולא לצאת מהבית למעורבות קהילתית .רק כשליש מהנשאלים סברו כי
מעורבות בקהילה תיטיב איתו יותר.
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שר הרווחה" :נגביר את שילוב המפגרים בקהילה"
שר הרווחה והשירותים החברתיים ,יצחק הרצוג ,אמר בהתייחסו לממצאי
הסקר" :ממצאי המחקר מחייבים אותנו לפעילות אקטיבית של הסברה כדי
להפחית החששות ,ולשפר את דימויים של אנשים עם פיגור שכלי בחברה.
נתמקד בהגברת שילובם של אנשים עם פיגור שכלי בקהילה ובתעסוקה
ובשמירה על זכויותיהם ורצונותיהם ,זאת על רקע העובדה שהחברה
הישראלית נתפסת כמוקירה את ערך החיים ,ורואה את תרומתם של אנשים
עם מוגבלות".
המורה פוטרה וחטפה התקף לב
התכנית למיגון בתי חולים בוטלה בהיעדר תקציב
האם נשא איידס יכול לטפל בנו?
יש לכם סקופ? שתפו אותנו
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