נגישות של סביבת בית-הספר כמאפשרת השתתפות של
תלמידים
דר' נעמי שרויאר פרופ' בתיה אנגל-יגר וגב' ליליאן טאטור

החוג לריפוי בעיסוק
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
דו"ח לסיכום המחקר

המחקר מומן על ידי המדען הראשי של משרד החינוך

דצמבר2015 ,

תקציר
מרפאים בעיסוק מכירים בכך ,שהבריאות נתמכת ונשמרת כאשר האדם מעורב בעיסוקים
ובפעילויות המאפשרים השתתפות אקטיבית במארג החיים ( American Occupational Therapy
 ,)Association, 2002בבית ,בבית הספר במקום העבודה ובקהילה .השתתפות בעיסוקים מושפעת
מגורמים אישיים ,מגורמים משפחתיים ומגורמים סביבתיים ,כגון :נגישות פיזית למבנים ועמדות
של חברי הקהילה החברתית (מזור ,בוני ושרויאר.(Law, 2002 ;2008 ,
עם הדרישה לנגישות הסביבה בחקיקה בארץ ובעולם ,גדלה ההכרה בחשיבות הסביבה המתאימה
לשם השתתפות של תלמידים עם מוגבלות .בישראל ,עלו הדרישה והמודעות לנושא עם התיקון
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( ,)1998בו נוסף פרק הנגישות ( ,)2005שמטיל על החברה
חובת נגישות של מבנים ושירותים ציבוריים ,בכלל זה נגישות בסיסית לכלל התלמידים בבתי
ספר ,נוסף על נגישות פרטנית לתלמיד או להורה עם מוגבלות .לפי הגדרת התיקון לחוק ,נגישות
מוגדרת כ"אפשרות הגעה ממקום למקום ,תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה משירות ,קבלת
מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם ,שימוש במתקניהם והשתתפות
בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם ,והכול באופן שוויוני ,מכובד ,עצמאי ובטיחותי" .דו"ח זה
נכתב עשור לאחר התיקון בחוק ,בכוונה להאיר את הנושא בראייה מחקרית.
לפי חוזר מנכ"ל ,משרד החינוך משקיע משאבים רבים ליישום תכניות שילוב ונגישות ,בהתאם
לחזון המשרד (חוזר מנכ"ל .)2003 ,במקביל ,חלה עלייה בשילובם של תלמידים הזקוקים לחינוך
מיוחד ,הנזקקים לסביבה משלבת .כך דווח כי בשנת הלימודים תשע"ב למדו במדינת ישראל
 175,620תלמידים עם מוגבלויות ולקויות למיניהן (אגף חינוך מיוחד ,משרד החינוך ;)2012 ,בהם
 75,331במסגרות לחינוך מיוחד (מרכז המחקר והמדע ,הכנסת .)2013 ,לשם שיפור הנגישות
הבסיסית עד להחלת החוק בשנת  ,2019אימץ האוצר תקצוב של  32מיליון ש"ח בשנה ,למשך 12
שנים .ממצאי מחקר זה עשויים להעלות את המודעות לחשיבות של סגירת הפער ואף לסייע
בתכנון ההתערבות ,ובכך לתעל את השקעת המשאבים הדלים (פילדמן ,מינהל המחקר של
הכנסת.)2009 ,
למחקר שתי מטרות עיקריות :האחת ,לבדוק את הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית
הספר הפיזית (כולל החושית) והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,לבין רמת ההשתתפות של
תלמידים עם מוגבלות בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר; והשנייה – לאתר גורמים מסייעים
וחסמים המגבילים את השתתפותם בפעילויות מסוימות ,בכדי לתכנן את ההתערבות ואת סדרי
העדיפויות בצורה יעילה יותר .כמטרה משנית ,מפותחים סקר מקיף לבדיקת נגישות בתי ספר
ותרגום לעברית של כלי מחקר לבדיקת ההשתתפות של תלמידים.
שיטה :מחקר כמותני לא ניסויי מסוג  .cross sectionalאיסוף הנתונים נערך בתצפית סטנדרטית
על סביבות בית הספר ובשאלון למורים על השתתפות התלמידים בפעילויות מגוונות.
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אוכלוסיית המחקר :במחקר השתתפו  151נערים ונערות בגילאי  21-10שנים ,עם מוגבלות פיזית
שנובעת מליקויים נוירו-מסקולריים או נוירו-התפתחותיים (לעתים מעורבים עם מוגבלות חושית
וקוגניטיבית) ,החיים בקהילה ולומדים בבתי ספר; בשלב הראשון נבחרו ארבעה בתי ספר לחינוך
מיוחד בצפון הארץ .הקריטריונים לבחירת בתי הספר היו – שני בתי ספר מכל מגזר (דוברי ערבית
ודוברי עברית) ,באזור חיפה והצפון (מטעמי נוחות ואתגרי נגישות) ,שבכל אחד מהם לומדים די
תלמידים המתמודדים עם מוגבלות פיזית מורכבת .בכל מגזר ביקשנו לחקור בית ספר שבו נעשה
פרויקט נגישות כלשהו ובית ספר אחד שלא העמיק בנושא .בשלב השני ,נחקרה קבוצה קטנה של
 25תלמידים עם פרופיל דומה ,המשולבים בחינוך הרגיל.
כלי המחקר :עבור כל תלמיד מילא המחנך או איש צוות ממקצועות הבריאות אשר מטפל
בתלמידים שני שאלונים ,באופן אנונימי :א) שאלון דמוגרפי על מאפיינים אישיים ,מאפייני
מוגבלות ומאפייני כיתת הלימוד; ב) שאלון על השתתפות ילדים ונוער בפעילויות שונות ,כולל
חסמים ומשאבים סביבתיים (Participation and Environment Measure- Children – )PEM-CY

 .)Coster, Law & Bedell, 2011( and Youthבמחקר זה נעשה שימוש רק בחלק השאלון הנוגע
לפעילויות בבית הספר ,ללא החלקים על הבית והקהילה; ג) סקר נגישות סטנדרטי שחובר למחקר
זה התבצע על ידי שני מומחים לנגישות ,לאחר ריאיון עם מנהלי וצוות בתי הספר וסיור.
עיבוד הנתונים נעשה באמצעות תוכנת ( SPSSגרסה  .)20נערכה סטטיסטיקה תיאורית לאפיון
האוכלוסייה מבחינת שכיחויות ,ממוצעים וסטיות תקן .ההשוואה בין המאפיינים הסוציו-
דמוגרפיים בין הקבוצות נערכה באמצעות מבחן חי בריבוע או מבחן  .tההשערות בדבר קשרים
בין מידת הנגישות והגורמים המעכבים לבין מידת ההשתתפות של התלמידים נבדקה באמצעות
מבחן מתאם  .Pearsonההשערות בדבר ההבדלים בין הקבוצות בהשתתפות ובנגישות נמדדו
באמצעות מבחן  MANCOVAכאשר המשתנה של המצב הסוציו אקונומי (נמוך/בינוני-גבוה)
מוחזק קבוע .מבחן פוסט הוק מסוג  Bonferroniבדק את מובהקות ההבדלים בין תת-הקבוצות.
ההסבר של ההשתתפות על ידי המצב הסוציו-אקונומי ,המגדר ,הגיל ,רמת התקשורת ,הניידות
וסוג בית הספר נבדק באמצעות מבחן רגרסיה לינארית בצעדים .רמת המובהקות נקבעה על
.p≤.05
ממצאים עיקריים :בכל המדגם נמצא שככל שיורדת מידת הנגישות של סביבת בית הספר (הפיזית
והחברתית) ,יורדת רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות הנעשות במסגרת בית
הספר; מספר הקשרים הרבים ביותר נמצא בבתי הספר דוברי הערבית ,בהם ככל שיש יותר
חסמים יש פחות השתתפות .בבתי הספר המשולבים בלטו שני קשרים הנוגעים לנגישות הפיזית
ולגורם האנושי בסביבה המשלבת – ככל שאלה נמוכים יותר ,כך יורדת ההשתתפות.
בתי הספר לא נבדלו ביניהם בתדירות ההשתתפות ובתחושת ביטחון ובטיחות בבית הספר ,אך
מבחינת הנגישות בבתי הספר דוברי הערבית מספר החסמים היה גבוה באופן מובהק מאשר בבתי
הספר האחרים ,בעוד זמינות המשאבים שלהם הייתה הנמוכה ביותר .בבתי הספר לחינוך מיוחד
דוברי העברית נמצא מספר חסמים גבוה באופן מובהק ממספרם בבתי הספר המשולבים בהקשר
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של חסמים פיזיים ,אך בבתי הספר המשולבים היו יותר חסמים ביציאה לפעילויות בסביבה
שמחוץ לשגרת הלימודים ,במדיניות ונהלים ובעמדות.
ההסבר לתדירות השתתפות גבוהה יותר עלה באופן מובהק על ידי :המצב הסוציו-אקונומי,
המגדר ,הגיל ,רמת התקשורת ,הניידות וסוג בית הספר .התרומה המשמעותית ביותר להסבר של
השתתפות גבוהה יותר הייתה תקשורת ורבלית טובה יותר ,אחריה – למידה בבתי ספר יהודיים,
ולאחריה – נגישות פיזית גבוהה יותר.
מסקנות ומגבלות המחקר
למחקר תרומה תיאורטית בראיות העקביות שמדגישות את חשיבות תפקידה של הסביבה
כמאפשרת השתתפות של תלמידים עם מוגבלות ,ולאיתור החסמים העיקריים להשתתפותם
בפעילויות בבית הספר .למחקר תרומה מעשית בסקר הנגישות שפותח לזיהוי סוגים שונים של
חסמים סביבתיים להשתתפות התלמידים .המחקר יכול להרחיב את הראייה מהי נגישות שירות,
כאשר בולטת החשיבות של העמדות והתמיכה של צוות בית הספר .בכך תורם המחקר להבנה
שלא די בתקנות נגישות יבשות ,והוא מסייע בקביעת מדדים לבדיקת התוצאות והיעילות ,במעקב
אחרי היישום של פרויקטים לנגישות ולשילוב מיטבי של תלמידים .המחקר יכול להאיר ולעורר
דיון בדבר סדרי עדיפויות ביישום הדרישה לנגישות כל בית ספר.
המלצות
לעודד פרויקטים להעלאת המודעות ולהגברת הידע וההבנה של חשיבות הנגישות של הסביבה
המשלבת; להכין ולהדריך את צוות בית הספר המשלב תלמיד עם מוגבלות ,בתוספת דגש על אופן
ההנגשה של פעילויות בית הספר ובעיקר אלה שמחוץ לשגרת הלימודים בכיתה ,שלהן אופי פחות
פורמלי ויותר חברתי .להיעזר במרפאות בעיסוק לביצוע סקרי נגישות; לשלב מורשה נגישות
לקראת שיפוץ והצטיידות .להמשיך לחקור את הנושא של שילוב בבתי-ספר בחינוך הרגיל ,בדגש
ההשתלבות החברתית של תלמידים עם מוגבלויות מגוונות והתרומה של התהליך לסביבתם.

3

תודות
תודה רבה למדען הראשי של משרד החינוך ,על הכרה בחשיבות הנושא ,על פתיחת
הדלתות ועל המימון ,שאפשר העמקה והרחבה בנושא.
תודה רבה לכל אחד מהמפקחים ,המנהלים של בתיה"ס ,המורים ואנשי הטיפול ,שעושים
ללא לאות למען התלמידים ומשפחותיהם ,שבלעדיהם המחקר לא יכול היה להתקיים.
לכל אלה הבטחנו לשמור סודיות ,אך רצינו להודות על כל מה שלמדנו בדרך בעזרתם.
תודה למרפאים בעיסוק – שרה רוזנבלום ואמיר קביליו ,על היציאה לסקר הנגישות
בבתיה"ס ,בעין בוחנת ,בחשיבה מקצועית ובלב מקבל וקשוב.
תודה לגב' אירית זורלא ,לגב' נעמי גילמור -גריל ולגב' דליה צפניה ,על תוקף המומחים
של סקר הנגישות.
תודה לגב' אילה כתר שסייעה במומחיותה לבדוק מהימנות בין שופטים של סקר
הנגישות.
תודה לגב' סנדרה צוקרמן ,על הייעוץ והעיבוד הסטטיסטי ,בשלבי המחקר השונים
תודה לגב' יעלה אקסלרוד-רן על העריכה הלשונית
תודה לגב' חלא זועבי -עבדאללה וגב' קרן ציטיאד ,על הסיוע בגראפים ובפרטים הקטנים.
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מבוא
דו"ח מחקר של מכון ברוקדייל העריך כי כ 220,000-ילדים (גילאי  )18-0בישראל הינם ילדים עם
מוגבלות והם מהווים כ 8.5%-מהילדים ,כאשר ליותר ממחציתם קיימת לקות למידה או לקות
התנהגותית (ריבקין .)2014 ,בסמוך לכך פרסם מרכז המחקר והמדע בכנסת ( ,)2013כי בשנת
הלימודים תשע"ב למדו במדינת ישראל  77,331תלמידים עם מוגבלויות ולקויות למיניהן (מרכז
המחקר והמדע ,הכנסת.)2013 ,
כבר בשנת  ,1988נחקק חוק החינוך המיוחד אשר מטרתו לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו של
הילד עם המוגבלות .בתיקון לחוק זה ,בשנת תש"ס ,הורחבו הפעילויות והתחומים בהם בית
הספר נדרש לשלב תלמידים אלה ,כנאמר במטרת החוק :לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של
הילד בעל הצרכים המיוחדים ,לתקן ולשפר את תפקודו הגופני ,השכלי ,הנפשי וההתנהגותי,
להקנות לו ידע ,מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה ,במטרה להקל על שילובו
בה ובמעגל העבודה (חוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח.)1988-
בשנת  1995הוגשה עתירה של שחר בוצר נגד מועצה מקומית מכבים-רעות ,בדרישה לנגישות
בית הספר הסמוך למגוריו ,בכדי לאפשר לו ללמוד עם חבריו ללא מוגבלות ,באופן מכבד
ושוויוני .עתירה זו הייתה ציון דרך משמעותי במדיניות למען אנשים עם מוגבלות בישראל .היא
גם משמשת דוגמא לכך שנגישות בית-ספר אפשרה את מצוי יכולתו של שחר בוצר ,אשר ברבות
הימים השלים את לימודי המשפטים ונבחר ליו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב
וכיום מנהל חברה מצליחה .בפסיקת בג"צ נכתב" :תכליתם (הסובייקטיבית והאובייקטיבית) של
פרק ה' 1בחוק התכנון והבניה ושל התוספת השנייה לתקנות ,הקובעים סידורים מיוחדים לנכים,
נלמדת מהגיונם של דברים ,מסוג ההסדר ומהערכים החוקתיים ...היא באה להגן על כבודו של
הנכה וחירותו על-ידי הבטחת שוויון והשתתפות בחברה בכל תחומי החיים ...מטרת החקיקה
היא לאפשר נגישות הנכה לשירותים במקומות ציבוריים ,כגון בתי-ספר".1
ברוח פסיקה זו נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-אשר בא לעגן את
זכותו של האדם עם המוגבלות להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,תוך מתן
מענה הולם לצרכיו המיוחדים .החוק מביא את מחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה,
אשר מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון ,עקרון כבוד הבריות וההכרה בערך האדם הנברא
בצלם .לפיו ,אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית ,נפשית או שכלית אשר בעקבותיה
תפקודו מוגבל באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים (חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות.)1998 ,
בתיקון לחוק זה ,בשנת  ,2005נוסף פרק הנגישות ,שמטיל על החברה חובת נגישות של מבנים
ושירותים ציבוריים בכלל ,ובכלל זה נגישות בסיסית לכלל התלמידים בבתי-ספר (חוק השוויון,
סעיף 19לג .)1בנוסף לנגישות הציבורית הכללית לטווח הארוך ,לפי המחוקק נדרשת נגישות
פרטנית לענות באופן סביר על צרכים של לתלמיד או הורה עם מוגבלות שנקלטו בבית הספר
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(סעיף 19לד) .לפי הגדרת התיקון לחוק ,נגישות מוגדרת כ" :אפשרות הגעה ממקום למקום,
תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה משירות ,קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או
שירות או בקשר אליהם ,שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם,
והכול באופן שוויוני ,מכובד ,עצמאי ובטיחותי" (תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
פרק הנגישות.)2005 ,
ברמה העולמית ,חלה ברחבי העולם התפתחות עצומה בשילוב של תלמידים עם מוגבלות בבתי
ספר רגילים ,בליווי מחקר על הקשיים ועל היתרונות של תהליך זה ,כמו גם על חשיבות
ההתאמות של הלמידה ושל נגישות הסביבה ( Clarck & McArthur, 2008; Eriksson,
 .)Welander & Granlund, 2007; Frey, et al., 2005אלה קיבלו משנה תוקף עם אימוץ אמנת
האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות ,בעצרת הכללית של האו"ם בשנת  .2006אמנה זו
דורשת מהמדינות לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח לאנשים עם מוגבלות הנאה
מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד ,בשוויון לאלה ללא מוגבלות .היא גם מפרטת
בפרק  7של האמנה ,כי על המדינות להבטיח שלילדים עם מוגבלות תהא גישה שווה להשתתפות,
עם ילדים אחרים ,בפעילויות חינוך ,משחק ,נופש ופנאי (אתר האו"ם.)UN Enable ,
התפישה המקובלת היום היא כי זכותו הבסיסית של כל ילד ללמוד יחד עם עמיתיו ,בני אותה
קבוצת גיל בתוך מערכת חינוך אחת ,וככל שניתן אין להדירו למסגרת נפרדת ,בהתחשב ברצון
המשפחה .לשם כך ,לפי חוזר מנכ"ל ,משקיע משרד החינוך משאבים רבים ליישום תכניות שילוב
ונגישות ,בהתאם לחזון המשרד (חוזר מנכ"ל .)2003 ,עם זאת ,נתקל המשרד בקשיים ובפער בין
הצרכים הגדולים והמשאבים המצומצמים .האומדן הכולל של ההשקעה בנגישות פרטנית ונגישות
בסיסית במערכת החינוך משנת  1995הוא  645מיליון ( ₪פילדמן ,מינהל המחקר של הכנסת,
 .)2009לשם שיפור הנגישות הבסיסית עד להחלת החוק בשנת  ,2019אימץ האוצר תקצוב של 32
מיליון ש"ח בשנה ,למשך  12שנים .בפועל ,בשנים  2008–2007הועבר סכום נמוך מזה .באשר
לביצוע עבודות הנגישות הפרטנית ,עולה מדווח של אגף בינוי ותקצוב של משרד החינוך כי
בשנים  2008–2006הרשויות המקומיות ניצלו רק  20%מתוך  56,781,594ש"ח שהוקצבו להרשאות
למטרה זו על-ידי המשרד .יתרה ,לדברי משרד החינוך ,לנוכח העלייה במספר הבקשות המגיעות
אליו ,תהליך בדיקת התוכניות ואישורן אכן אורך זמן רב יחסית .במקרים מסוימים ,במיוחד
במוסדות שבהם אין נגישות בסיסית ,קרה שפעולות הנגישות הושלמו כשהתלמיד סיים את
לימודיו.1
עד כה נערכו בארץ שני סקרי נגישות שהתייחסו לבתי ספר .האחד נערך עבור נציבות שוויון
למען אנשים עם מוגבלות ,שחשף קשיים רבים וסייע לנסח את התיקון לחוק ותקנות הנגישות
(הים-יונס ,פרידמן והרקוביץ .)2003 ,השני נערך בשנת  ,2007ב 4,000-מוסדות חינוך ,אשר בדק
את מידת הנגישות שלהם בהתייחס למוגבלות בניידות בלבד .תוצאות הסקר הראו כי רכיבים
חיוניים ביותר עבור מוגבלות פיזית נמצאו לא נגישים בשיעורים גבוהים (כתריאל .)2008 ,שני
 1אודי כתריאל ,מנהל אגף בינוי ותקצוב ,משרד החינוך ,הנגשה פיזית של בתי-ספר בישראל – תמונת מצב,
http://www.shekel.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/VOL8_5.pdf
 2בג"ץ  7081/93שחר בוצר נ' מועצה מקומית מכבים-רעות נ ()1996( 19 )1
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הסקרים נערכו בייעוץ ומתוך נקודת מבט של מתכנני מבנים ,בהתאם לתקנות התכנון והבנייה,
בהתאם לאחריות מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) ,שנקבעו בפרק הנגישות.
המחקר הנוכחי מוסיף מבחינה תיאורטית להבנת התרומה של סביבה נגישה להשתתפות
התלמידים ,בתוספת התייחסות של מורשית נגישות שירות בעלת ניסיון קליני ומחקרי בהתאמת
סביבות ושל מרפאה בעיסוק שמומחית לאינטראקציה בין הסביבה והתפקוד של מערכות
החושים .מבחינה יישומית ,יוכל מחקר זה לסייע לתכנון תכניות התערבות בנגישות סביבה
הפיזית והחברתית בבית-הספר ,באופן שתיצורנה שינוי בחיי התלמידים ,ובאופן משני גם יוריד
עומס מהצוות ,החינוכי והטיפולי.
לפיכך ,למחקר שתי שאלות מרכזיות :האם יש קשר ומהי מהות הקשר בין נגישות סביבת בית-
הספר הפיזית והחברתית לבין השתתפותם של תלמידים עם מוגבלות? (פיזית ,מוטורית וחושית,
כפי שמוגדרת בהמשך); ומהם החסמים העיקריים להשתתפותם בפעילויות המגוונות בבית-
הספר?

 .1סקירת ספרות
 .1.1חינוך כחלק מהשתתפות
לפי ארגון הבריאות העולמי" ,השתתפות" מוגדרת כמעורבות טבעית ומקיפה בתפקידים מגוונים
בחיי היומיום .ההשתתפות והמוגבלות של כל אדם מסווגות במונחים של פעילויות לטיפול עצמי,
ניידות ,למידה והחלפת מידע ,יחסים חברתיים ,ניהול משק בית ,עבודה ותעסוקה ,חיים כלכליים
וחיי קהילה ,חברה ואזרחות – בהתאם לגילו של אדם ולתרבותו (.)WHO, 2001
באמצעות השתתפות בפעילויות מגוונות אנו רוכשים מיומנויות ,יכולות וכישורים ,יוצרים קשר
עם אחרים ומוצאים מטרה ,תכלית ,משמעות וערך לחיינו .השתתפות מובילה לתחושת סיפוק
מהחיים ,לאיכות חיים ולתחושות של יכולת ומסוגלות .השתתפות בעיסוקים מושפעת ממספר רב
של גורמים ,שכוללים גורמים אישיים של הלקוח/הילד/האדם ,גורמים משפחתיים ,וגורמים
סביבתיים ( .)Law, 2002ההשתתפות מתוארת כפועל יוצא של אינטראקציה של אנשים עם
הסביבה הפיזית והחברתית שלהם ,אשר מאפשרת את השתתפותם או מעכבת אותה ( King et al,

.)2007; Larson, 2000
הספרות המקצועית מצביעה על חסמים חיצוניים העומדים בפני השתתפותם של אנשים עם
מוגבלויות בחיי היומיום .חסמים אלה כוללים הגבלות במשאבים ,בפעילויות מותאמות ,בנגישות
פיזית ובתחבורה ,חסר במשאבים ובנהלים ,וכן עמדות וחששות של קובעי מדיניות ושל חלק
מהמטפלים ( .)Frey, Buchanan, & Sandt, 2005; Specht et al, 2002בנושא השתתפותם של ילדים
מתייחסים בהרחבה לסביבות ,לפעילויות ולהשתתפות רלוונטית המתפתחת בהדרגה בקרב
פעוטות ,ילדים ובני נוער .ההתייחסות לוקחת בחשבון את התפתחותו של הילד ,מצבי חייו
המשתנים באופן דרמטי במספר ובמורכבות ,החל מיחסים עם המטפל העיקרי ומשחק בודד
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(הזדמנות להשתתף) בסביבה המשפחתית המצומצמת ,עד למשחק חברתי ויחסים עם חברים
ועמיתים בלימודים בגילאים מאוחרים יותר (.)WHO, 2007
הגדרה רחבה זו מקיפה השתתפות של ילדים ומעורבות שלהם בפעילויות גם בסביבות בית הספר,
כאשר ההשתתפות יכולה להיות במסגרת לימודים פורמלית – פעילויות אקדמיות (כגון:
מתמטיקה ,מוזיקה ,קריאה ,לימודים לקראת תואר) בצד פעילויות שאינן אקדמיות (כגון :הפסקה,
חדר אוכל ,מסדרון) ובמסגרות להכשרה מקצועית; או במסגרת לימודים לא פורמלית – השתתפות
בחוגים ,בתוכניות ובפעילויות אשר מדריכות ומכשירות את האדם בתחומי העניין שלו (ילון-
חיימוביץ ושות' .)2006 ,מחקרים מראים שילדים עם מוגבלות מתעניינים באותן פעילויות כמו
ילדים ללא מוגבלות ,כשמתפקידנו לאפשר להם הזדמנות שווה לכך (; & Lane, 2012; Lane

.)Bundy, 2012; Sachs & Schreuer, 2011
מרפאים בעיסוק מכירים בכך שהבריאות נתמכת ונשמרת כאשר האדם מעורב בעיסוקים
ובפעילויות המאפשרים השתתפות במצבי חיים בבית ,בבית הספר ,במקום העבודה ובקהילה,
והם עוזרים לאנשים לחזק ולקדם את יכולותיהם לבצע פעילויות יומיומיות משמעותיות להם
(ילון-חיימוביץ ושות' .)American Occupational Therapy Association, 2002 ;2006 ,כחלק
מההתמחות המקצועית ,מרפאים בעיסוק הם מומחים לנגישות ולהתאמת סביבה וטכנולוגיה,
במטרה להסיר את החסמים העומדים בפני השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בחיי היומיום.
כחלק מההתייחסות להסרת החסמים ,הם מייעצים כיצד לשפר נגישות במספר תחומים :נגישות
פיזית ,נגישות לתחבורה ציבורית ,נגישות למידע ולהתמצאות ,נגישות לנהלים ולמשאבים ,שיפור
עמדות בחברה הסובבת אותם והתאמת הפעילויות על מנת שיוכלו להשתתף בצורה שויונית
(.)Frey, et al., 2005; Specht, et al., 2002
הצעת מחקר זו מתמקדת בהשתתפות של בני נוער ,תלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה,
בפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות במסגרת סביבת בית הספר .השתתפותם של כלל הנערים
בתקופה זו חשובה מאוד להתפתחותם ולגיבוש זהותם ,אך היא גם מעמידה בפניהם אתגרים
אקדמיים וחברתיים .בתחום האקדמי הם נדרשים למלא אחר משימות קוגניטיביות באופן עצמאי
ולגלות יכולות קשב וריכוז לפרקי זמן ממושכים .בתחום החברתי מוצבות בפניהם ציפיות לנהוג
בצורה נורמטיבית ,בוויסות עצמי ,וכן ליצור ולשמר קשרים חברתיים .לשם כך הם נדרשים להפגין
יכולות של תקשורת ושל ניהול משא ומתן ושיתוף פעולה עם המורים ,וגם עם העמיתים (מיטרה,
 .)2008אתגרים אלה הם קשים לתלמידים בכלל ,ועל אחת כמה וכמה לתלמידים עם מוגבלות
המשולבים במערכת החינוך.
 .1.2חסמים להשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות בבית הספר
חוזר המנכ"ל משקף את העמדה הערכית ואת החזון של משרד החינוך ללקיחת אחריות להיענות
לצרכים המיוחדים של תלמידים עם מוגבלות" :הקו המנחה את המורה בעבודתו הוא להתייחס
לכל תלמיד כפרט ,להכיר את נקודות החוזק והחולשה שלו ולהתאים את שיטות ההוראה והחינוך
לצרכים המיוחדים שלו" (חוזר מנכ"ל .)2003 ,בעזרת הנחיות ותוכניות מגוונות ,נעשה מאמץ בקרב
תלמידים אלה לצמצם את הפער בהשתתפות ובהישגים .אחת הדרכים לכך היא גיבוש תוכניות
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יחידניות והתאמותיהן לצורכי כל תלמיד (תוכנית יחידנית ,תח"י; או תוכנית לימודים אישית,
תל"א) .אלה פועלות במטרה לזהות את הפוטנציאל של כל אחד ואחת מהתלמידים ,ולהגביר את
מעורבותם בפעילויות האקדמיות והאחרות.
ילד עם מוגבלות במערכת החינוך מוגדר כאדם בגיל  21-3שהתפתחותו לקויה באחד או יותר
מהתחומים הבאים :גופני ,שכלי ,נפשי ,התנהגותי .כתוצאה מכך נפגעת יכולתו להתנהגות
מסתגלת והוא זקוק להתייחסות חינוכית מיוחדת .המונח "מוגבלות" כולל חריגויות קלות וקשות:
ילדים הלומדים במסגרות נפרדות וילדים המשולבים חלקית או באופן מלא בכיתות רגילות (חוק
חינוך מיוחד .)1988 ,בשיח על ילדים עם מוגבלות הכוונה היא לילדים עם נכויות או מחלות
כרוניות ,הזקוקים לטיפולים רפואיים קבועים .ניתן לחלק את המוגבלויות לחמש קטגוריות
עיקריות )1 :מוגבלות בלמידה ו/או מוגבלויות רגשיות או התנהגותיות ,אשר הובחנו על ידי בעל
מקצוע ,או שאותרו על פי דיווח ההורים על פער משמעותי ביחס לילדים בני אותו גיל; )2
תחלואה הדורשת טיפול רפואי קבוע;  )3מוגבלות חושית המשפיעה על התפקוד היומיומי; )4
מוגבלות פיזית;  )5מוגבלות שכלית; וכן מוגבלות מורכבת .כשמחלקים את הילדים לפי מוגבלות
עיקרית ,האחוז הגבוה ביותר נרשם בתחום לקויות למידה והתנהגות ,ולאחר מכן בתחומים:
תחלואה ומוגבלויות פיזיות ,מוגבלויות חושיות ומוגבלויות שכליות (פלדמן ובן משה.)2006 ,
השתתפותם של ילדים ומתבגרים עם מוגבלויות קוגניטיביות ופיזיות חמורות או עם מחלות
בפעילויות יומיומיות היא מוגבלת לעתים קרובות ,ובדרך כלל משקפת סגנון חיים פסיבי המתבטא
בעיקר בביצוע פעילויות לבד ובסביבת הבית .בבחינת השתתפותם בפעילויות פנאי חופשיות
לבחירה ,ילדים אלו נמצאו משתתפים יותר בפעילויות פנאי שקטות ובלתי מגוונות כגון צפייה
בטלוויזיה ופעילויות יצירה מותאמות ,ופחות מעורבים בפעילויות ספורטיביות ופיזיות
ובפעילויות חברתיות עם קבוצת השווים ( Engel-Yeger et al, 2009; Frey et al, 2005; Specht et

.)al, 2002
תוצאות מחקר שנערך בשוודיה הראו שתלמידים עם מוגבלויות משתתפים פחות בפעילויות
מובנות ואף בפעילויות בלתי מובנות ביחס לעמיתים ללא מוגבלויות .הדבר תלוי יותר בהקשר
הספציפי שבו נמצא כל תלמיד ופחות בסוג וברמת המוגבלות של אותו תלמיד ( Eriksson,

 .)Welander & Granlund, 2007בפעילויות מובנות נצפו ההבדלים במתמטיקה ,במקצועות
מעשיים ובמדעים .בפעילויות בלתי מובנות נמצא כי לתלמידים עם מוגבלויות יש פחות חברים
ופחות תחושת אוטונומיה מאשר לתלמידים ללא מוגבלויות .נמצא גם קשר בין רמת ההשתתפות
של התלמיד לבין ממצא שהראה כי תלמידים עם מוגבלויות משתתפים ומסתדרים יותר
בפעילויות מובנות בכיתה ובבית הספר (שבמהלכן הם מקבלים סיוע מהמורה ומהסייעת) ,ופחות
בפעילויות בלתי מובנות כגון פעילות חופשית במהלך ההפסקה ( .)Eriksson et al, 2007ממצאים
אלה דורשים מאנשי מקצוע להתייחס להקשר הסביבתי של בית הספר ,נוסף על המיקוד בחיזוק
ואימון תפקודו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים.
בשנים האחרונות עוצבו והתבצעו תכניות רבות בבתי ספר ,ואף חלה התקדמות רבה בשילובם
של תלמידים עם מוגבלות ,אם כי הדרך לתוצאות הרצויות עוד ארוכה .בהתייחסותו לתוכניות
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שנעשות לילדים עם הפרעת קשב וריכוז ,טוען אבי שפירא ( )2004כי רבות מהן נכשלות בדרך כלל
מכיוון שהן מנסות לשנות את הילד ולהתאימו למסגרת הקיימת .לטענתו ,יש למצוא פתרון
שיכלול פיתוח ועיצוב של סביבה שתכיל את התלמיד ותאפשר את השתתפותו ,במקום הגישה
החד-צדדית המתמקדת בצורך לשפר את כישורי התלמיד והמבודדת אותו מהקונטקסט של סביבת
הלמידה.
כחלק מהתאמת סביבה ,נחקר הפוטנציאל של שימוש במחשב ובעזרים טכנולוגיים לשילובם של
תלמידים עם מוגבלויות ,אשר מסייעים להם לקחת חלק במשימה באופן עצמאי או להשלים
משימה שקשה עבורם ( .)Hopkins, 2004חוקרים אחדים (סלומון ;2000 ,ואלמוג )1998 ,הצביעו על
השינוי שחל במערכת החינוך בישראל בכלל ובתהליך הלמידה בפרט ,הודות לשימוש בטכנולוגיה
בבתי ספר רגילים .לפי ממצאיהם ,הלמידה הפכה פעילה ,רב-חושית ,פתוחה לנושאים ומותאמת
לצורכי הלומד .הדבר מאפשר למידה משמעותית ,יצירתית ועמוקה יותר ,ועשוי גם לאפשר
השתתפות ,אם כי בהחלט עלול גם לשמש חסם בפני התלמידים עם מוגבלות שלעתים חסרה
להם נגישות לטכנולוגיה המתפתחת.
נגישות של סביבה ,המאפשרת שילוב של אנשים עם מוגבלות ,כוללת גם מרכיב חשוב ביותר של
סביבה אנושית ומנהלית .כך ,סקר כללי שבדק את עמדות הציבור הרחב כלפי אנשים עם
מוגבלות ,הראה פער בין הצהרות הציבור לגבי היכולות של אנשים עם מוגבלות ,לבין האמונה
ביכולתם להשתלב בפועל בחיי היומיום בחברה בישראל (נציבות שוויון למען אנשים עם
מוגבלות .)2005 ,בדומה לכך ,במחקר של אבישר ( )1999נמצא כי לעמדותיהם של מנהלים לגבי
שילובם הפיזי ,החברתי והלימודי של תלמידים עם צרכים מיוחדים – יש תפקיד חשוב ביותר,
כאשר רובם אינם מאמינים שתלמידים עם צרכים מיוחדים יצליחו בבית הספר .במחקר נמצא כי
תפיסת המנהל מעוגנת באופן שבו הוא תופס את חומרת הבעיה של התלמיד ,בעיקר בהתייחס
למשמעות החברתית ולבעיות התנהגות.
מחקר אחר (מרק )2007 ,הראה את חשיבות עמדותיהם של המורים לשילובם של תלמידים בכלל
ואלה עם מוגבלות בפרט .במחקר נמצא כי יכולת המורים לזהות צרכים התפתחותיים של ילדים
בצורה נפרדת ומותאמת לצורכי כל תלמיד ,קשורה ליכולתם להתאים תכנית ייחודית לכל אחד,
ואף לחוויה שלהם את מערכת היחסים בינם לבין תלמידיהם כאיכותית יותר .מבחינת התלמידים,
יכולת המורה להתייחס אישית לצורכיהם נמצאה קשורה לחוויה של העצמה ,נפרדות ועצמאות.
מחקרים מראים כי גם במוסדות שבהם נגישות הסביבה הפיזית היא טובה יחסית ,עדיין יש קושי
וחוסר ידע ביישום נגישות חברתית ונגישות של התוכניות החינוכיות .כך ,במחקרן של המינגסון
ובורל ( )Hemmingson & Borell, 2002נמצא כי  2/3מהתלמידים חוו חסמים בסביבות הפיזיות
והחברתיות ,כאשר התלמידים ציינו כי רוב החסמים נבעו מהדרך שבה הפעילות מאורגנת ,כפועל
יוצא של חוסר ידע וחוסר מודעות ואף של עמדות לגבי יכולתם להשתלב .לגבי פעילויות שהן
מובנות פחות ואקדמיות פחות ,במחקר מקיף אחר ( )Clarck & McArthur, 2008בלטו הפעילויות
הנפוצות ביותר שבהן נמנעה השתתפות מהתלמידים עם מוגבלות ,עקב חסמים סביבתיים:
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משחקים תחרותיים וספורט ( ;)59%משחקים חברתיים ( ;)47%יצירת חברויות ( ;)35%והשתתפות
בטיולים ובמחנות (.)28%
המסגרת התיאורטית בבסיס מחקר זה לקוחה מתחום הריפוי בעיסוק ונקראת Ecology of

) .)Dunn, Brown, & McGuigan, 1994( Human Performance (EHPמסגרת התייחסות זו מקנה
מבנה חשיבתי על ההקשר ( )contextכמשתנה מפתח בהערכה ובתכנון התערבות בריפוי בעיסוק.
גישה זו מתייחסת למספר תיאוריות אקולוגיות .ההנחה התיאורטית הראשונית שנמצאת בבסיס
מסגרת ההתייחסות  EHPהיא שאקולוגיה ,או היחסים בין האדם והסביבה ,מהווים את ההקשר
שבו פועל האדם (תלמיד/ה בבית ספר ,במחקר זה) ,ומשפיעים על ההתנהגות והביצוע שלו
(השתתפותו/ה השוויונית בפעילויות הפורמליות והבלתי פורמליות שמתנהלות בבית הספר)
( .)Dunn et al, 1994גישה זו משולבת עם השינויים בגישה של מתכננים ובונים סביבות ,שנקראת
עיצוב ותכנון אוניברסלי ( ,)Preiser, 2011( )Universal Designגישה השואפת לנגישות כללית של
מבנים ושירותים ציבוריים ,כך שלא יהיה צורך לחשוף את המוגבלות ולבקש התאמות ועזרה.
מטרת כל התערבות של מרפאים בעיסוק היא לסייע לאדם להשתתף בפעילויות ובעיסוקים
המאפשרים לו השתתפות ומעורבות פעילה בחיי היומיום כבסיס לבריאותו ,לרווחתו ,לביטחונו
ולאיכות חייו ,עם ולמרות מוגבלותו .אחת הדרכים למיצוי יכולת האדם והשתתפותו בתחומי
חיים שונים ולאורך מעגל החיים היא נגישות והתאמת הסביבה והשירותים הניתנים (בסביבה
הפיזית ,הטכנולוגית והאנושית) .בסביבת בית הספר ,למרפאים בעיסוק המיומנות להתאים
אסטרטגיות למידה ,ובעיקר את סביבת הלמידה ,לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים ולהדריך את
הצוות לגביהן .לדוגמה :התאמה של כסא ,שולחן ,מחברת וכלי כתיבה ,מחשב – חומרה ותוכנה,
תאורה ,מקום ואופן הישיבה בכיתה ,וכן נגישות לחדרי הלימוד ,לשירותים ,לאולמות ,לחדרי
מורים ולאזורי הפעילות בהפסקה (מזור ,בוני ושרויאר.)Case-Smith & O’Brien, 2010 ;2008 ,
מרכיב מרכזי בהקשר של סביבת בית הספר הוא המענה המתאים שניתן לכל תלמיד במסגרת
חינוכית ,על רצף של מודלים שונים להשתלבות – ממסגרות נבדלות לחינוך מיוחד ועד לשילוב
יחידני בקהילה – והקשיים ביישום רצף זה (נאון ,מילשטיין ומרום .)2011 ,רצף זה מושתת על
העקרונות של זכות לחינוך בסביבה הכי פחות מגבילה ,תוך הכללה מרבית של התלמיד ,ושמירה
על איכות חייו ביחסי הגומלין בינו ובין סביבתו (רונן ;2007 ,רייטר .)1999 ,בספרות מתקיים דיון
לגבי היתרונות והחסרונות של המודלים השונים לשילוב .יש הרואים בשילוב מלא יתרון ,ביצירת
חברויות ומודלים לחיקוי ולמידה של מגוון התנהגויות ,תפקידים ומיומנויות ,אשר לעתים חסרים
במסגרות נפרדות של חינוך מיוחד (מילשטיין וריבקין .)Harte, 2010; Roe, 2008; 2013 ,אחרים
מראים כי המשולבים באופן מלא נוטים לדווח על תחושות השתייכות ,ביטחון או קבלה פחותות
יותר לעומת עמיתיהם ללא מוגבלות ( .)Hogan, McLellan, & Bauman, 2000מחקר עשיר במיוחד
נסקר על עמדותיהם של ההורים כלפי המסגרות השונות עבור ילדיהם (לבאן והיימן.)2011 ,
במחקר זה בדקנו ראשית סביבות בתי ספר ייעודיים לחינוך מיוחד ,שבהם צוות רב-מקצועי
המתמחה במתן מענה לצורכיהם של ילדים עם צרכים מגוונים .לאחר מכן ביקרנו בבתי ספר
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לחינוך רגיל ,שבהם משולבים תלמידים בשני מודלים עיקריים – שילוב פרטני בכיתה רגילה;
ושילוב פרטני עם תמיכה קבוצתית ותגבור בחלק משעות היום בכיתה לחינוך מיוחד.
מעבר לדרישה המוסרית ,המקצועית והמחקרית להתייחסות הפרטנית להתאמת הסביבה
לתלמידים אלה ,חלו לאחרונה התפתחויות בחקיקה ובמדיניות .ההתפתחויות משקפות שינוי
בתפיסה החברתית מצד אחד ,ודרישה לשוויון למען אנשים עם מוגבלות מצד שני.
 .1.3הדרישה בחוק ובמדיניות לשוויון ונגישות של סביבת בית הספר
חוק שוויון זכויות למען אנשים עם מוגבלות בישראל נחקק במטרה להגן על כבודו וחירותו של
אדם עם מוגבלות ,ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן
לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות
ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא יכולתו (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח .)1998-שביתות
הנכים בחורף  ,2001כמו גם סקרים שבדקו את יישומו של החוק מספר שנים לאחר חקיקתו,
חשפו פערים גדולים בין החוק לבין יישומו בשטח בתחומי החינוך ,הבריאות ,התעסוקה ,הדיור
והפנאי .בשנת  2003נמצא כי למעלה מ 95%-ממבני הציבור בישראל אינם נגישים לאנשים עם
מוגבלות גופנית או חושית (רימרמן וארטן-ברגמן.)2005 ,
בשנת  2003נערך על ידי מכון סאלד מחקר נגישות ארצי ראשון ,עבור נציבות שוויון למען אנשים
עם מוגבלות .במסגרת המחקר בוצע סקר נגישות בארבעה תחומי חיים מרכזיים :בנקאות,
בריאות ,צרכנות ובילוי וחינוך ,בהתייחס למוגבלויות פיזיות ,למוגבלות ראייה ולמוגבלות שמיעה.
בפרק שבדק נגישות בתי ספר כלל המדגם  170בתי ספר ביישובים עירוניים .תוצאות המחקר
הראו הבדלים במידת נגישות בית הספר בהתייחס לסוג המגבלה :עבור אנשים עם מוגבלות פיזית
נמצא כי כל בתי הספר אינם נגישים ( ,)100%עבור אנשים עם מוגבלות ראייה  90.8%מבתי הספר
אינם נגישים ,ועבור אנשים עם מוגבלות שמיעה ,לעומת זאת ,נמצא שיעור נגישות גבוה יותר
(( )56%הים-יונס ,פרידמן והרקוביץ.)2003 ,
כחלק מהמדיניות לסגירת הפערים תוקן חוק השוויון בשנת  2005ונוסף בו פרק הנגישות ,על פיו
נגישות מוגדרת כ":אפשרות הגעה למקום ,תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה משירות ,קבלת
מידע הניתן או המונפק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם ,שימוש במתקניהם
והשתתפות בתכניות והפעילויות המתקיימות בהם ,והכול באופן שוויוני ,מכובד ,עצמאי
ובטיחותי" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תיקון מס'  ,2התשס"ה.)2005-
הדרישה להסדרת נגישותם של מבנים תשתיות והסביבה הפיזית של מוסדות חינוך בפרק
הנגישות היא מועטה ואיטית יותר ביחס לשאר מבני ציבור .דרישה זו מתייחסת רק להנגשת
הבניין המרכזי על ידי בניית פיר מעלית והנגשת תא שירותים אחד לנשים ואחד לגברים (שם,
סעיף 19לג ,)1או לפחות לתוכנית לביצוע בהחלה הדרגתית ,עד שנת ( 2019שם ,סעיף 19לג;3
פידלמן .)2009 ,נוסף לנגישות הציבורית הכללית לטווח הארוך ,נדרשת נגישות פרטנית לתלמיד או
להורה עם מוגבלות שנקלטו בבית הספר ,כדי לענות באופן סביר על צרכים מידיים של תלמיד
ספציפי בבית הספר (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,2005 ,סעיף 19לד) .נגישות כללית
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טובה יותר ומקיפה יותר ,תמנע או לפחות תמזער ,את המאמץ והסרבול הכרוכים בביצוע
התאמות פרטניות אלה.
חשוב לציין כי הדרך הארוכה ליישום החקיקה הודגמה בסקר שערך משרד החינוך בשנת  2007ב-
 4,000מוסדות חינוך ,אשר בדק את מידת נגישותם בהתייחס למוגבלות בניידות בלבד .בסקר זה
לא נבדקה מידת הנגישות לגבי מוגבלויות אחרות ,כגון מוגבלות קוגניטיבית ,ראייה ושמיעה .חלק
מהפרמטרים שנבדקו בסקר היו :פרטים כלליים (כגון מיקום המבנה ,מספר קומות); שער כניסה
למוסד (כגון רוחב הפתח); פנים המבנה – אפשרות גישה לנכים ,בעיית חצאי מפלסים ,הימצאותם
של מאחזי יד; שירותי נכים (רוחב דלת הכניסה ,אורך ורוחב התא); מרחבי הלימוד בבית הספר –
נגישות הספרייה ,המקלט ,חדר המחשבים והמעבדות .תוצאות הסקר הראו כי רכיבים חיוניים
ביותר עבור מוגבלות פיזית נמצאו בלתי נגישים בשיעורים גבוהים (כתריאל.)2008 ,
מסקירת הספרות על חשיבות ההשתתפות של תלמידים אלה ועל החסמים הניצבים בפניהם,
עולה כי כדי לענות על מטרת חוק החינוך המיוחד יש להרחיב את ההבנה והתפיסה של נגישות
סביבת בית הספר לתלמידים עם מוגבלויות מגוונות ולא רק בהתייחס למבנה ולתשתית ,אלא
לנגישות השירות ,שכוללת גם נגישות למידע ,לנהלים ובמיוחד – עמדות אנשי הצוות .בהעדר
התנאים הפיזיים ,אלה האחרונים יכולים ליצור סביבה מאפשרת ,למרות החסמים בתשתית .זאת
במיוחד בבואנו לתכנן/לשפץ בתי ספר ולשפר את הכשרת הצוות ורשת הסיוע ,כחלק מהשירותים
הניתנים בהם.
לסיכום ,החקיקה ,השינויים החברתיים והשינוי בתפיסה של שילוב תלמידים עם מוגבלות מציבים
אתגרים בפני מערכת החינוך ,התלמידים והוריהם .שינויים אלה דורשים גם נגישות של סביבת
בית הספר ,כדי להגביר את השתתפותם של התלמידים בפעילויות השונות וכדי להוריד עומס
מהצוות ,במטרה לענות על צורכיהם המיוחדים.
בעקבות השינויים שבהם החלו בעת האחרונה כגון יוזמות ,תוכניות והקצאת משאבים להגברת
נגישות בתי ספר ,עולה הצורך במחקר בדבר היעילות של אמצעי הנגישות ,כמו גם הצורך ללמוד
מה הם החסמים המשמעותיים שמגבילים את השתתפותם של התלמידים ,חסמים שאותם חשוב
להסיר .מחקר זה נשען על איסוף מידע מגורמים מקצועיים ,ובשלב הבא יוכל לשמש פלטפורמה
לבחינת קולם של התלמידים עצמם ,בדבר הקשר בין נגישות הסביבה לבין השתתפותם ואיכות
חייהם בבית הספר ,כולל השלכות המידע על התאמות סביבה ועל השתתפותם בבית ובקהילה.

.1.4

מטרות המחקר ויישומן

לפיכך ,למחקר שתי מטרות עיקריות :האחת ,לבדוק את הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית
הספר לבין רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר;
והשנייה ,לאתר חסמים אשר מגבילים את השתתפותם בפעילויות מסוימות ,כדי לתכנן את
ההתערבות ואת סדרי העדיפויות בצורה יעילה יותר .כמטרה משנית ,מפותח סקר מקיף לבדיקת
נגישות בתי ספר ומתורגמים לעברית כלי מחקר לבדיקת ההשתתפות של תלמידים.
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.1.5

השערות המחקר

א.

יימצא קשר חיובי מובהק בין מידת הנגישות הכוללת והנגישות של בית-הספר (על סוגיה
השונים ,לפי סקר הנגישות); לבין מידת ההשתתפות של התלמידים :ככל שתעלה
הנגישות ,תעלה מידת ההשתתפות.

ב.

יימצא קשר חיובי מובהק בין הגורמים הסביבתיים המעכבים והמאפשרים לבין מידת
ההשתתפות של התלמידים (על פי שאלון .)PEM-CY

ג.

יימצאו הבדלים בהשתתפות של תלמידים בין שלוש קבוצות תלמידים ובחסמים להם
חשופים :אלה הלומדים בבית-ספר לחינוך מיוחד דובר עברית; אלה הלומדים בבית-ספר
לחינוך מיוחד דובר ערבית; ואלה המשולבים בבתי-ספר רגילים.

 .2שיטת המחקר
לאחר אישור המדען הראשי של משרד החינוך וועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה ,התבצע
מחקר כמותני לא ניסויי מסוג  .cross sectionalאיסוף הנתונים נערך בתצפית סטנדרטית על
סביבות בית הספר ובשאלון למורים על השתתפות התלמידים בפעילויות מגוונות.
 2.1הדגימה של אוכלוסיית המחקר
במחקר השתתפו  151נערים ונערות בגילאי  21-10שנים ,עם מוגבלות פיזית שנובעת מליקויים
נוירו -מוסקולריים או נוירו-התפתחותיים (לעתים מעורבים עם מוגבלות חושית וקוגניטיבית),
החיים בקהילה והלומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד בצפון הארץ; הקריטריונים לבחירת בתי הספר
היו – שני בתי ספר מכל מגזר (דוברי ערבית ודוברי עברית) ,באזור חיפה והצפון (מטעמי נוחות
ואתגרי נגישות) ,שבכל אחד מהם לומדים די תלמידים המתמודדים עם מוגבלות פיזית מורכבת.
בכל בי"ס נדגמו כל התלמידים שעונים על הקריטריונים להשתתפות במחקר .בכל אחד מהמגזרים
ביקשנו לחקור בית ספר אחד שבו נעשה פרויקט נגישות כלשהו ובית ספר אחד שלא העמיק
בנושא .בשלב השני ,נחקרה קבוצה קטנה של תלמידים עם פרופיל דומה ,המשולבים בחינוך
הרגיל (בהצעה נכללו רק  ,20בפועל נעשה מאמץ להגיע ל.)25-
לא נקבעו קריטריונים להוצאה מהמחקר (למשל על רקע קשיי הבנת שאלון) ,היות והתלמידים
עצמם לא נשאלו ולא השתתפו במחקר בפועל ,אלא אנשי הצוות שהעריכו את השתתפותם .נבדק
מדגם של כ 120-נערים ונערות ,עם מוגבלות פיזית שנובעת מליקויים נוירו-מוסקולריים או נוריו-
התפתחותיים (לעתים עם מוגבלות מעורבת ,חושית וקוגניטיבית) ,החיים בקהילה ולומדים
בחטיבת ביניים.
 .2.2כלי המחקר
כל מחנך או איש צוות ממקצועות הבריאות אשר מטפל בתלמידים עם מוגבלות והסכים להשתתף
במחקר ,מילא על כל תלמידיו שעונים על הקריטריונים שאלון רקע אנונימי ושאלון על
השתתפותם בפעילויות השונות בבית הספר PEM-CY ,להלן .במקביל ,שני מרפאים בעיסוק
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שהוכשרו לכך (בהם אחת מורשית נגישות מוסמכת) מילאו סקר נגישות של סביבת בית הספר,
אשר חובר לצורך מחקר זה ,עבור כל נער/ה בנפרד ,לפי הפרופיל שהתקבל עליו/ה.
 .2.2.1שאלון רקע
לצורך המחקר הנוכחי נבנה שאלון רקע שכלל מידע סוציו-דמוגרפי אודות הילד ומשפחתו ,כגון
תאריך לידה וארץ לידה ,וכן מידע אודות היסטוריה בריאותית של הילד ,כגון שימוש בתרופות,
מוגבלות בתפקוד וטיפולים רפואיים ופרה-רפואיים שניתנו לו .כמו כן ,נכללו בו פריטים אודות
הכיתה ,כגון מספר התלמידים בכיתה ובאיזו קומה ממוקם חדר הכיתה .בסוף השאלון יש
התייחסות למידת המקובלות של התלמיד בקרב אנשי צוות שמכירים אותו ובקרב עמיתיו לכיתה.
 .2.2.2כלי למדידת רמת ההשתתפות בחיי היומיום של ילדים ונוער (נספח )2
אבחון ההשתתפות של ילדיםParticipation and Environment Measure – Children ,PEM-CY -

 ,)Coster, Law, & Bedell, 2011( and Youthפותח בארצות הברית בשנת  2010ופורסם בשנת
 .2011זהו שאלון המבוסס על הגדרות ארגון הבריאות העולמי על תפקוד ומוגבלות של ילדים
( .)ICF-CY, WHO, 2007מטרתו למדוד את רמת ההשתתפות של ילדים ובני נוער בגילאי  5עד 17
שנים ,ולהעריך את הסביבה בה הם משתתפים ,כמאפשרת או מעכבת השתתפות ,בשלוש סביבות
–הבית ,בית הספר והקהילה .בכל סביבה ,הכלי כולל  15שאלות המתייחסות להשתתפות הנער/ה
בפעילויות יומיומיות החשובות בגילאים אלה ,ו 45-שאלות המתייחסות לסביבות הפעילות .הכלי
נבנה בעזרת קבוצת מיקוד שכללה ראיונות עומק עם הורים לילדים עם ובלי מוגבלות ,וקיבל
תוקף תוכן של חוקרים ,קלינאים והורים .הכלי הינו שאלון דיווח הורים ,הניתן למילוי עצמי גם
על ידי המתבגר ,והזמן הנדרש למילויו נע בין  15ל 20-דקות .קידוד השאלון אוסף מידע על
שכיחות ההשתתפות בפעילויות שונות ,על רמת המעורבות בפעילויות ועל רצון לשינוי
בהשתתפות ,תוך התייחסות לסביבה.
במחקרים לבדיקת מהימנות ותוקף של הכלי [ ]1נמצאה עקיבות פנימית בינונית עד גבוהה מאוד
( )α=.59-.91בין כלל פריטי השאלון ,לפי מבחן אלפא קרונבך; עקיבות פנימית בין הפריטים של
סביבת הבית נעו בין  ,.68-.96פריטי בית הספר נעו בין  ,.73-.91ופריטי הקהילה נעו בין .73-.93
מהימנות בינונית עד טובה עבור הפריטים של "השתתפות" בסביבות השונות ( ).69-76ועקיבות
פנימית טובה עבור "רצון לשינוי" (מעל  .).75בדיקת מהימנות מבחן חוזר נמצאה ממוצעת עד
טובה מאוד ( .)ICC=.58-.95למדידת התוקף נעשה ניתוח שונות דו-כיווני כדי לבחון את ההשפעות
של גיל ונכות ,ולא נמצאה השפעה משמעותית .עם זאת ,נמצא קשר שלילי בין הרצון לשינוי ובין
התמיכה הסביבתית ( .]1[ (.42-.59הכלי תורגם לעברית ,כולל תרגום חוזר ,והוא נמצא כעת
בשימוש במספר מחקרים שנערכים בחוג לרפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה .במחקר הנוכחי
נעשה שימוש רק בחלק המתייחס להשתתפות בפעילות בבית הספר ( 5פריטים) ,ולסביבת בית
הספר כמאפשרת או כמעכבת את ההשתתפות ( 17פריטים) .כל זאת ,לא לפי דיווח התלמיד ,אלא
לפי דיווח המחנכ/ת ,המרפא/ה בעיסוק ,או איש צוות טיפולי אחר שמעורב בטיפול.
 .2.2.3סקר נגישות של בתי ספר (נספח )4
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לצורך מחקר זה חובר סקר נגישות של בתי ספר ע"י ליליאן טאטור-חטיב ונעמי שרויאר (נספח).
הסקר פותח במטרה לזהות נגישות של סביבות פיזיות וחברתיות בבית הספר ,כמו גם חסמים
בקבלת המידע ושאר מכשולים שמקשים על השתתפותם של תלמידים ,עובדים ו\או הורים עם
מוגבלויות מגוונות .השאלון מכיל  60פריטים אשר מתייחסים לנגישות בבית הספר :נגישות פיזית
– הגעה ,כניסה ,סביבת הכיתה ,שירותים ,סביבת אוכל ,סביבה לפעילות ספורט ועוד; ונגישות
חברתית – הכוללת מדיניות ,חוקים ,תקנות ,חוזרי מנכ"ל ,נוהגים ועמדות של אנשי סגל ,של
עובדים ושל עמיתים בבית הספר .ליד כל פריט יש לציין את מידת הנגישות לפי :נגיש\ה =,2
נגיש\ה חלקית = ,1איננו\ה נגיש\ה = ,0או לא רלוונטי .תצפית מקצועית של מרפאים בעיסוק
שהוכשרו לכך שופטים כל פריט לפי ההגדרות הבאות:
פריט נגיש :מוגדר כסביבה (פיזית – מבנה או אתר; ו\או חברתית – חוק ,תקנה או עמדה)
שמיועדת לכלל הציבור (תלמידים ,עובדים והורים) ,אליה יכול אדם עם מוגבלות להגיע ובה הוא
יכול לנוע ,להתמצא ,להשתמש ולהשתתף – בבטיחות ובעצמאות.
פריט נגיש חלקית :סביבה המיועדת לכלל הציבור ,אליה יכול אדם עם מוגבלות להגיע ובה הוא
יכול לנוע ,להתמצא ,להשתמש ולהשתתף – בעזרה קלה.
פריט לא נגיש :סביבה המיועדת לכלל הציבור ,אליה אדם עם מוגבלות איננו יכול להגיע ובה אין
הוא מסוגל לנוע ,להתמצא ,להשתמש בשירותיה ולהשתתף באופן שוויוני.
פריט לא רלוונטי :פריט שלא קיים בבית הספר או שאין צורך בו.
ליד כל פריט שנמצא בעייתי מבחינת נגישותו יש לציין אם הבעיה קטנה או גדולה ,בכך שמגבילה
משמעותית את השתתפותו של קהל רחב .ציון לכל פריט נותן שקלול של מכפלת הנגישות כפול
חומרת הבעיה .לפיכך ,לכל פריט ציון מ 0-עד .4
קידוד השאלון מפיק ציון כולל שהוא ממוצע הציונים של  60הפריטים; כמו גם ציון ממוצע
לסביבה הפיזית ( 42פריטים ,לדוגמה" :נגישות של מעברים וריהוט בתוך הכיתה") ,וציון ממוצע
לנגישות הסביבה החברתית ( 18פריטים ,לדוגמה" :נגישות של עמדות התלמידים בבית הספר
כלפי עמיתים עם מוגבלות" ,בהם נכלל גם פריט אחד פתוח – "אחר").
לתצפית סקר הנגישות שחובר לצורך מחקר זה ,בוצעה בדיקת מהימנות ותוקף על ידי שני
מרפאים בעיסוק שעברו הכשרה בנושא נגישות הסביבה .המהימנות לפי מבחן  Kappaנמצאה
סבירה ( )0.74, p< .001ודרשה הוצאה של פריטים בודדים שהיה קושי לשפוט לגביהם ,או שלא
הייתה כלל שונות – למשל נגישות חדר אוכל – משום שמרבית התלמידים אוכלים בכיתה.
 .2.3הליך המחקר (מפורט עם לו"ז בטבלה בנספח )X
לאחר אישור המחקר על ידי ועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה ,התקבל האישור מאת המדען
הראשי של משרד החינוך לביצוע המחקר בתאריך  ,1/7/13שהוארך עד לתום שנה"ל תשע"ו
(אישור מספר  .)8723איסוף הנתונים בפועל החל בחודש נובמבר  ,2013לאחר חתימת הסכם עם
אוניברסיטת חיפה .עם קבלת כל האישורים נעשתה פנייה למפקחים ולמנהלים האחראים על בתי
ספר בחינוך המיוחד המחנכים תלמידים עם מוגבלות פיזית מורכבת – שניים במחוז חיפה ושניים
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במחוז הצפון ,עם ייצוג לשני המגזרים בכל מחוז ,דובר ערבית ודובר עברית .איסוף הנתונים
בארבעה בתי הספר בחינוך המיוחד נמשכו עד דצמבר  ,2014ולאחריהם החל איסוף הנתונים בבתי
ספר בחינוך הרגיל ,שבהם משולבים יותר מתלמיד אחד עם מוגבלות .בעזרת מרפאות בעיסוק
ובהסכמה של הפיקוח והנהלת בתי הספר ,הגענו בשנה"ל תשע"ה ל 25-תלמידים משולבים,
בשבעה בתי ספר (בהם שלושה דוברי ערבית וארבעה דוברי עברית).

פירוט שלבי המחקר
שלב ראשון :בנייה של סקר נגישות סביבת בית הספר ובדיקת התוקף שלו על ידי חמש מורשות
נגישות; תרגום של שאלון ההשתתפות מאנגלית לעברית ובחזרה לאנגלית; בניית שאלון דמוגרפי
קצר על כל ילד עם מוגבלות; הגשת המחקר לאישור ועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה ושל
המדען הראשי של משרד החינוך.
שלב שני :פנייה למפקחים ולמנהלים האחראים על חטיבות ביניים (חט"ב) בחינוך המיוחד,
ולאחראיות על מתי"אות ,המחנכים תלמידים עם מוגבלות פיזית מורכבת .גיוס למחקר לפחות
שני בתי ספר דוברי עברית ולפחות שניים דוברי ערבית ,שעברו ייעוץ כלשהו לשיפור הנגישות
בבית הספר ,בכפוף להסכמת המדען הראשי והפיקוח.
שלב שלישי  :מפגש חוקרות עם צוותי ההוראה והטיפול של הכיתות שמיועדות להשתתף במחקר,
כמו גם עם ההורים ,על מנת להסביר את הרקע ולבקש את הסכמתם להשתתפות במחקר.
שלב רביעי :סקר נגישות מקביל של שני מרפאות/ים בעיסוק ,לגבי כל אחת מהכיתות הנחקרות
בכל אחד מבתי הספר.
שלב חמישי :מילוי השאלונים על ידי מחנך/ת הכיתה והמרפא/ה בעיסוק ,או מטפל/ת אחר/ת,
אודות השתתפות של כל אחד מתלמידיהם שהסכימו להשתתף במחקר.
שלב שישי :הליך דומה של שאלוני השתתפות התנהל בקרב תלמידים ששולבו בבתי ספר שונים
בחינוך הרגיל ,כולל שיחה עם המנהל/ת ,סיור וסקר נגישות במקום.
שלב שביעי :עיבוד הנתונים ובדיקת השערות המחקר השונות.
שלב שמיני :סיכום ודיווח על הממצאים ,כולל עריכת צילומים להמחשת החלק מהסוגיות.
ניתוח נתונים:
ניתוח הנתונים התבצע באמצעות תוכנת ( -SPSS SPSגרסה  .)20נערכה סטטיסטיקה תיאורית
לאפיון האוכלוסייה מבחינת שכיחויות ,ממוצעים וסטיות תקן .ההשוואה בין המאפיינים הסוציו
דמוגרפים בין הקבוצות באמצעות מבחן חי בריבוע או מבחן  .tההשערות בדבר קשרים בין מידת
הנגישות והגורמים המעכבים לבין מידת ההשתתפות של התלמידים נבדקה באמצעות מבחן
 . Pearsonההשערות בדבר ההבדלים בין הקבוצות בנגישות ובהשתתפות נמדדו באמצעות מבחן
 MANCOVAכאשר המשתנה של המצב הסוציו אקונומי (נמוך/בינוני-גבוה) מוחזק קבוע ,זאת
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על בסיס מחקרים קודמים שמראים שלמצב הסוציו אקונומי תתכן השפעה על דגמי השתתפותם
של ילדים עם מגבלה ) .(Engel-Yeger, & Hamed-Daher, 2013מבחן פוסט הוק מסוג
 Bonferroniבדק את מובהקות ההבדלים בין תתי הקבוצות .ניבוי ההשתתפות על ידי המצב
הסוציואקונומי ,המגדר ,הגיל ,רמת התקשורת ,הניידות וסוג בית הספר נבדק באמצעות מבחן
רגרסיה לינארית בצעדים .רמת המובהקות נקבעה על .p≤.05

 .3ממצאים
בהמשך להליך המחקר לפיו בשלב הראשון נבדקו ארבעה בתי ספר בחינוך מיוחד (שניים במגזר
היהודי ושניים במגזר הערבי) ,בחלק האחרון של המחקר שהתבצע השנה ,נוספו  25תלמידים
המשולבים במספר בתי ספר לחינוך רגיל ,בחטיבת ביניים ובחטיבה העליונה ,דוברי עברית ודוברי
ערבית .להלן סיכום כלל הממצאים ,העונים על מטרות המחקר.
מטרה ראשונה :לבדוק את הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית הספר ,הפיזית (כולל החושית)
והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,לבין רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות
הנעשות במסגרת בית הספר; מטרה זו נבדקה במדגם הכללי וכן בחלוקה לבתי ספר ערבים לעומת
יהודים; חינוך מיוחד לעומת שילוב בחינוך הרגיל.
כפועל יוצא של מטרה זו :המחקר הנוכחי שם לו למטרה לאתר חסמים אשר מגבילים את
השתתפותם בפעילויות מסוימות ,בכדי לתכנן את ההתערבות וסדרי עדיפויות בצורה יעילה יותר.
ראשית ,נביא את תיאור האוכלוסייה ,על מנת להבין האם קיימים הבדלים בין הקבוצות
המשתתפות במחקר :חינוך מיוחד במגזר יהודי; חינוך מיוחד במגזר ערבי; ובבתי ספר משולבים;
ובהמשך ,להבהיר את התאמת המבחנים הסטטיסטים לבדיקת השערות המחקר .לאחר תיאור
האוכלוסייה ,נתאר את משתני המחקר במדגם הכללי וכן בכל אחת מקבוצות המחקר ואת
הקשרים ביניהם.
 .3.1מאפייני אוכלוסיית המחקר ,לפי שלוש קבוצות
אוכלוסיית המחקר חולקה לשלוש קבוצות עיקריות ,בהתבסס על ניתוח המאפיינים של
התלמידים שנחקרו ,לפי :חינוך מיוחד במגזר יהודי; חינוך מיוחד במגזר ערבי; בתי ספר משולבים.
הגדרת הקבוצות התבצעה לאחר שנמצאו הבדלים על פי מגזרים ,כבר בדו"ח הביניים בתום השנה
הראשונה; ולאחר מכן הבדלים משמעותיים שנמצאו בין שלוש קבוצות אלה ,כפי שמתארת טבלה
 1החלוקה מבוססת על כך שנמצאו הבדלים משמעותיים יותר לפי מגזרים -יהודי וערבי ,לעומת
ההשערה בדבר הבדלים בין בתיה"ס לפי מיזמים ומודעות לנושא הנגישות.
על מנת לבדוק האם בתי הספר המשולבים יכולים להוות קבוצה אחת ,בדקנו האם יש הבדלים
בקרב  25התלמידים הלומדים בחינוך הרגיל (משולבים) במאפייניהם הדמוגרפיים של התלמידים
לפי המגזרים – מבתי"ס דוברי עברית ואלה שדוברי ערבית (טבלה  .)1לשם כך ,נעשו מבחני ²χ
ומבחני  tעל מנת לבדוק האם קיימים הבדלים מובהקים בין שני סוגי בתי ספר בנתונים
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הדמוגרפיים ובמשתני המחקר .מבחנים אלו הראו כי לא קיימים הבדלים מובהקים בין התלמידים
המשולבים בבתי ספר דוברי עברית ועברית .במרבית משתני המחקר :השתתפות ,בטחון אישי,
משאבים ומקובלות אישית .עם זאת ,נמצאו הבדלים מובהקים בתפיסת החסמים בסקר הנגישות
ובמשתנים הדמוגרפיים המתייחסים לגיל ,לאופן הניידות ,אופן התקשורת ,אופן ההגעה לבית
הספר ומיקום הכיתה.
לכן ,ובשל גודל הקבוצה ,הוחלט להתייחס לתלמידים המשולבים כקבוצה אחת .בטבלה להלן
מופיע פירוט של התפלגות המשתנים הדמוגרפיים של שלוש קבוצות המחקר.
טבלה  :1תיאור מאפייני אוכלוסיית המחקר לפי שלוש קבוצות של בתי"ס (שונות במילוי
המשתנים)
בי"ס דובר
ערבית
N=67

בי"ס דובר
עברית
N=58

בי"ס
משולב
N=25

שכיחות ()%

שכיחות ()%

שכיחות ()%

)47.5( 28

)60( 15
)40( 10

מאפייני רקע

קטגוריה

מין

בנים

)62.5( 40

()valid n=148

בנות

)37.5( 24

)52.5( 31

מיקום הילד
במשפחה

בכור

)32.3( 20

)26.8( 15

)56( 14

אמצעי

)35.4( 22

)42.9( 24

)8( 2

צעיר

)32.3( 20

)30.4( 17

)36( 9

מעמד

נמוך

)38.8( 26

)36( 18

)60( 15

סוציו-אקונומי

בינוני

)56.7( 38

)46( 23

)32( 8

()valid n=142

גבוה

)4.5( 3

)18( 9

)8( 2

סוג מגורים

בית רגיל

)0( 0

)45.7( 21

)76.2( 16

()valid n=134

קוטג'/וילה

)100( 67

)54.3( 25

)23.8( 5

זיקה לדת

חילוני

)3( 2

)43.6( 24

)44( 11

()valid n=147

מסורתי

)79.1( 53

)23.6( 13

)56( 14

דתי

)17.9( 12

)30.9( 17

)0( 0

חרדי

)0( 0

)1.8( 1

)0( 0

עברית

)1.5( 1

)56.9( 33

)28( 7

ערבית

)98.5( 66

)29.3( 17

)40( 10

רוסית

)0( 0

)8.6( 5

)28( 7

אמהרית

)0( 0

)5.2( 3

)4( 1

()valid n=143

שפה מדוברת
בבית
()valid n=150
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χ²

3.01

*10.98

*10.35

5.44

***51.37

***88.53
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טבלה  :2מאפייני אוכלוסיית המחקר ,שנמצאו קשורים למשתני המחקר לפי שלוש הקבוצות
בי"ס דובר
ערבית

בי"ס דובר
עברית

בי"ס
משולב

N=67

N=58

N=25

שכיחות ()%

שכיחות ()%

שכיחות ()%

)7.3( 4

)40( 10
)28( 7

מאפייני רקע

קטגוריה

אופן הניידות

הולך באופן עצמאי

)28.4( 19

()valid n=147

הולך עם תמיכה

)19.4( 13

)9.1( 5

כיסא גלגלים

)40.3( 27

)65.5( 36

)12( 3

כיסא גלגלים ממונע

)10.4( 7

)14.5( 8

)16( 4

אחר

)1.5( 1

)3.6( 2

)4( 1

)62.7( 42

)40.7( 24

)100( 25

)3( 2

)1.7( 1

)0( 0

)29.9( 20

)25.4( 15

)0( 0

)1.5( 1

)3.4( 2

)0( 0

מחשב

)0( 0

)6.8( 4

)0( 0

אחר

)3( 2

)22( 13

)0( 0

אופן הגעה לבי"ס

תחבורה ציבורית

)0( 0

)1.7( 1

)0( 0

()valid n=151

רכב פרטי

)1.5( 1

)0( 0

)20( 5

)98.5( 66

)98.3( 58

)76( 19

הליכה ברגל

)0( 0

)0( 0

)4( 1

מיקום הכיתה

קומת קרקע

)70.1( 47

)100( 59

)44( 11

()valid n=151

קומה ראשונה

)13.4( 9

)0( 0

)28( 7

קומה שנייה

)16.4( 11

)0( 0

)28( 7

אופן התקשורת

מילולי

()valid n=151

אצבעות
תזוזות גוף
לוח תקשורת

הסעה מיוחדת

χ²

***26.97

***40.27

***27.25

***38.72

*p<0.05, ***p<0.001

לאחר זיהוי ותיאור של ההשתתפות של התלמידים ,לפי דיווח אנשי הצוות ,ולאחר תיאור
החסמים שזוהו בסקר הנגישות – התבצעו ניתוחים של הממצאים בעזרת מבחנים סטטיסטיים
מגוונים ,המוצגים להלן ,לפי השערות המחקר.
כפי שמופיע בטבלה  3קיימים הבדלים בין הקבוצות גם מבחינת הגיל ,מספר הנפשות בבית ,מספר
הילדים בבית ומספר התלמידים בכיתה.
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טבלה  :3תיאור המשתנים הרציפים של אוכלוסיית המחקר ,לפי שלוש קבוצות של בתי"ס
בי"ס

בי"ס

דובר ערבית דובר עברית

בי"ס

F

משולב

n

ממוצע
(ס.ת)

ממוצע (ס.
ת)

ממוצע (ס.
ת)

גיל

145

)1.9( 12.9

)2.6( 13.1

)2.2( 15.0

***8.44

מספר נפשות בבית

139

)1.3( 6.1

)1.3( 5.5

)1.4( 4.2

***18.12

מספר ילדים בבית

143

)1.3( 4.3

)1.3( 3.7

)1.6( 2.9

***9.54

מספר תלמידים
בכיתה

148

)1.7( 8.3

)1.3( 9.0

)10.6( 25.0

***135.53

***p<0.001

ניתוח נוסף באמצעות מבחן פוסט הוק מסוג  ,Bonferroniהראה כי ההבדלים הם בין בתי ספר
דוברי ערבית ועברית בחינוך המיוחד ,לבין בתי ספר בחינוך הרגיל ,בהם משולבים תלמידים עם
מוגבלות פיזית ,עם אותם קריטריונים להכללה ,ופחות על רקע המגזר היהודי או הערבי.
ההבדלים המובהקים בין שלוש הקבוצות התבטאו בכך שבבתי הספר המשולבים גיל התלמידים
שהשתתפו במחקר גדול מאלה שנבדקו בבתי הספר לחינוך מיוחד דוברי ערבית ( mean
 )difference = 2.12, p≤.0001ובבתי הספר לחינוך מיוחד דוברי עברית ( = (mean difference
 ;)1.86, p=.002מספר הנפשות ,שהוא אחד המדדים הסוציו-אקונומי ,גם מעיד על מצב בבית
גדול באופן מובהק בקרב תלמידים מבתי הספר לחינוך מיוחד דוברי ערבית ,יחסית לאלה בחינוך
מיוחד שדוברים עברית ) .(mean difference =.67 , p=.03בקרב תלמידים בבתי ספר משולבים,
מספר הנפשות בבית קטן יחסית לתלמידים מבתי הספר לחינוך מיוחד ,הן אלה שדוברי ערבית
) ) (mean difference =1.89, p≤.0001והן דוברי עברית ).(mean difference =1.22 , p=.001
מספר הילדים בבית של תלמידים קטן בקרב תלמידים בבתי ספר משולבים יחסית לאלה בבתי
הספר דוברי ערבית ) (mean difference =1.38, p≤.0001ודוברי עברית ( mean difference
.)=.79, p=.05
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כצפוי ,מספר התלמידים בכיתה בבתי ספר משולבים בחינוך הרגיל ,גדול באופן מובהק מזה
שבבתי ספר בחינוך המיוחד ,הן אלה דוברי ערבית ) ;(mean difference =16.62, p≤.0001והן
אלה דוברי עברית ).(mean difference =16.03, p≤.0001

 .3.2ממצאים תיאוריים של משתני המחקר ,בקרב כלל התלמידים בחינוך המיוחד
 .3.2.1תיאור השתתפות התלמידים בפעילויות ביה"ס ,עפ"י דיווח אנשי צוות בתיה"ס בשאלון
PEM-CY
הפרק מתוך שאלון ה PEM-CY-בו עשינו שימוש נקרא "השתתפות בסביבת בית הספר".
בפרק זה העריכו צוותי בתיה"ס השונים את השתתפות התלמידים בשלושה תתי-פרק; תדירות
ההשתתפות ,גורמים מסייעים/מעכבים השתתפות וזמינות המשאבים הנחוצים להשתתפות.
תדירות ההשתתפות עפ"י הערכת אנשי הצוות בארבעת בתיה"ס בחינוך המיוחד
ציוני ההשתתפות שנתנו המחנכים לתלמידיהם ,בטווח בין  ,1-8היו גבוהים ביותר בפעילות
כיתתית ( ,)SD+0.9 ;M=7.75וציון קצת יותר נמוך ,עם סטיית תקן גדולה יותר בהשתתפות
במפגשים מחוץ לכתה ,בעיקר בהפסקות ( .)SD+2.2 ;M=6.52באיור  1ניתן לראות כי ניתנו
ציונים נמוכים משמעותית להשתתפות בטיולים ואירועים ,השתתפות בתפקידים מיוחדים
הניתנים לתלמידים ובקבוצות חברתיות בחסות ביה"ס.

איור  :1ממוצע ציוני תדירות ההשתתפות של התלמידים בפעילויות השונות בביה"ס ()N=126

2.93
()SD=2.41
פעילות כתתית
מפגשים מחוץ לכתה
טיולים ואירועים

7.75
()SD=.9

6.52

תפקידים
קבוצות ,מועדונים

()SD=2.2

3.4
()SD=1.93
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2.38
()SD=2.17

הגורמים המסייעים והמעכבים את השתתפות התלמידים עפ"י הערכת אנשי הצוות בבתיה"ס
במחקר הנוכחי בודק חלק זה בשאלון ה PEM-CY-את הגורמים המסייעים/מעכבים
השתתפות בביה"ס ,לפי הערכה של צוות ביה"ס שמכיר היטב את הנבדק/ת .הציון ניתן
בתשעה פריטים ,בטווח של  ,1-4כאשר  =1בד"כ מעכב;  =2לפעמים מסייע ולפעמים מעכב;
 =3בד"כ מסייע;  =4לא מהווה בעיה .משמע ,ככל שהציון בתת-פרק זה היה גבוה יותר ,כך
הגורם נתפס כמסייע יותר ופחות מעכב השתתפות .באיור  ,2ניתן לראות בכחול את ממוצע
הציונים להערכת הצוות ובאדום את סטיות התקן.
איור  :2ממוצע ציוני הגורמים המסייעים והמעכבים את השתתפות התלמידים בחינוך המיוחד
()N=126
1.01
0.78
1.15

0.94

1.12

0.72

4

0.72

0.86

3.26
2.81

2.29

0.67

2.34

2.52

2.86

4.5

3.5

3.12

2.52

3.5
3
2.5
2

סטיית תקן

1.5

ממוצע

1
0.5
0

בהתאם לתרשים  ,1ממוצעי ציוני הגורמים המעכבים והגורמים המסייעים להשתתפות
התלמידים בארבעת בתיה"ס לחינוך מיוחד ,מובאים להלן בסדר יורד .לפיהם הגורמים שהם
יותר מסייעים מאשר מעכבים (ממוצע מעל  )3הם :מערכות יחסים בכיתה (,)SD=0.67 ,3.5
דרישות קוגניטיביות של הפעילויות ( )SD=1.01 ,3.25ורמת בטיחות (.)SD=0.78 ,3.12
לעומתם ,הגורמים שיותר מעכבים הם :דרישות פיזיות ( ,)SD=0.72 ,2.8סידור פיזי של הכתה
( ,)SD=0.72 ,2.6גישות/עמדות המורים ( ,)SD=0.94 ,2.5דרישות חברתיות של הפעילויות (,2.5
 ,)SD=1.12גירויים תחושתיים ( )SD=1.15 ,2.3ותנאי מזג אוויר (.)SD=0.86 ,2.3

זמינות המשאבים הנחוצים להשתתפות התלמידים עפ"י הערכת אנשי הצוות בבתיה"ס –
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בהתאם לטבלה  4המשאבים הנחוצים וזמינים להשתתפות התלמידים עפ"י הערכת אנשי
הצוות בבתיה"ס ,בשאלון  , PEM-CYמובאים להלן בסדר יורד :ריהוט מותאם ומעברים בחלל
בכתות ,שליטה בטמפרטורה ,בעוצמת האור ,קולות ורעשים ,נגישות לשירותים ,שימוש
באביזרי עזר/ציוד אישי ,ועיצוב הקירות .בהם בולטת השכיחות של משאבים פיזיים ,שאינם
קשורים בצוות ובתלמידים ,כגון :מעברים וריהוט ,טמפרטורה ועוצמת האור.

טבלה  :4זמינות המשאבים של נגישות הסביבה בסביבת ביה"ס (ציונים בטווח )1-4
ממוצע

סטיית תקן

משאבים
ריהוט מותאם ומעברים

116

2.72

1.37

שליטה בטמפרטורה

113

2.70

0.53

שליטה בעוצמת האור

111

2.69

0.66

שליטה בקולות ורעשים

123

2.58

0.73

נגישות לשירותים

115

2.43

0.75

שימוש באביזרי עזר/ציוד אישי

124

2.31

0.80

עיצוב הקירות

123

2.17

0.88

ציון כולל של המשאבים

125

2.89

0.51

N

 .3.3החסמים שמעכבים את השתתפות התלמידים – עפ"י הערכת סקר הנגישות ()N=126

בנוסף למידע לעיל שדיווחו צוותי בתיה"ס לחינוך מיוחד בנוגע להשתתפות ,ביצעו מרפאים
בעיסוק סקר נגישות בבתיה"ס .הסקר המפורט שלהם הרחיב את התמונה על החסמים
להשתתפות התלמידים .הציון לחסמים ניתן בסולם מ ,1-6 -כאשר  6מציין חסמים בשירות
ו/או מקום שאיננו נגיש ומהווה בעיה גדולה להשתתפות הילד/ה .החסמים השכיחים יותר
והשכיחים פחות מומחשים באיורים  3ו 4 -להלן.
החסמים הבולטים ביותר להשתתפות התלמידים ,מובאים להלן בסדר יורד (תרשים :)3
נגישות לתחבורה ציבורית ( ,)SD=1.67 ,3.27נגישות של המתקנים הנמצאים בחצר (,2.84
 ,)SD=1.58נגישות פיזית של הדרך לכיתה בקומה שונה מקומת הכניסה (,)SD=1.24 ,2.68
נגישות השימוש בתא השירותים ( ,)SD=1.34 ,2.43נגישות של מתקני וציוד הספורט (,2.4
 ,)SD=1.73נגישות של שליטה בעוצמת קולות ורעשים בכיתה ( ,)SD=0.57 ,2.32נגישות של
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שליטה בעוצמת האור בכיתה ( ,)SD=0.57 ,2.32נגישות של שליטה בשינויי הטמפרטורה
בכיתה (.)SD=0.41 ,2.21

תרשים 3
ממוצעי ציוני החסמים הבולטים להשתתפות התלמידים בחינוך המיוחד ,לפי סקר הנגישות
1.67
1.58
1.73
1.34

5
4.5

1.24

4
3.5

0.57

0.57

3

0.41

2.5
2

סטיית תקן
ממוצע

2.21

2.32

2.32

2.4

2.43

2.68

2.84

3.27

1.5
1
0.5
0

בולטת במיוחד השכיחות של חסמים לפעילויות שהן מחוץ ללמידה בכתה ,כגון :התחבורה
הציבורית ,מתקני החצר ומתקני וציוד הספורט .גורם נוסף המהווה חסם משמעותי הוא הדרך
לכיתה בקומה שאיננה קומת הכניסה .בנוסף ,נצפו גורמים מעכבים חושיים ,בנושא תאורה
ורעש וגירויים בפינות הלמידה ,המעכבים לעתים את השתתפות התלמידים.

תרשים 4
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ממוצעי ציוני החסמים הנמוכים להשתתפות התלמידים בחינוך המיוחד ,לפי סקר הנגישות
0.44

0.44

0.44

1.26

1.26

1.26

1.8
1.6
0.23
0.2

0.27

1.04

1.02

1.4
0.13
0

1.2
1
0.8

סטיית תקן

1.06

1.02

1

ממוצע

0.6
0.4
0.2
0

בהתאם לתרשים  4נמצאו הכי פחות חסמים להשתתפות התלמידים ,לפי סדר יורד :סיוע
מהצוות הטיפולי ( ,)SD=0.44 ,1.25עידוד השתתפות עצמית ( ,)SD=0.44 ,1.25מידע בנושא
זכויות ( ,)SD=0.44 ,1.25נגישות אופקית בין החללים בקומת הקרקע ( ,)SD=0.23 ,1.08מידע
מצוות בית הספר ( , ,)SD=0.2 ,1.07שימוש בציוד ועזרים ( ,)SD=0.13 ,1.03הסעת תלמידים
( )SD=0.27 ,1.03וסיוע מצוות בית הספר (.)SD=0 ,1

סיכום תיאורי של החסמים שנמצאו ודווחו בבתי הספר לחינוך מיוחד
הצגה גראפית של משתני המחקר בארבעת בתיה"ס לחינוך מיוחד (איור  ,)4ממחישה שונות
בין הממצאים בארבעת בתיה"ס ,באופן שבו מתבקשת בדיקה סטטיסטית של ההבדלים
ביניהם והצגתם בקבוצות נפרדות .בציר ה X -של התרשים ,משמאל לימין ,משתני המחקר:
ציון החסמים בסקר הנגישות ( ;)ASLציון ההשתתפות ( ;)participationציון הגורמים
בסביבה שמאפשרים או מעכבים ההשתתפות ( ; )Barriersציון לביטחון האישי (;)Secure
ומשאבים (.)Resources
מבחינת בתיה"ס :הקו הרציף הכחול התחתון מציג את ממצאי בי"ס דובר ערבית ללא פרויקט
נגישות ,הממוקם באזור הררי; הקו הירוק הבהיר המקווקו מציג את ממצאי בי"ס דובר ערבית,
עם פרויקט נגישות ,הממוקם באזור מישורי; מעליהם  -הקו האפור הבהיר המקווקו בצפיפות
מציג את ממצאי בי"ס דובר עברית ,ללא פרויקט נגישות ,הממוקם באזור מישורי; והקו
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המקווקו הסגול העליון ,מציג את ממצאי בי"ס דובר עברית עם פרויקט נגישות ,הממוקם
באזור הררי;

תרשים  :5ההבדלים בין בתי הספר של החינוך המיוחד ( )N=126בציון הכולל של סקר
הנגישות (חסמים) וכן בארבעת ציוני שאלון ההשתתפות:

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
משאבים

בטחון

בי"ס דובר עברית

גורמים מעכבים

השתתפות

חסמים

בי"ס דובר ערבית  +נגישות

בי"ס דובר ערבית

משולבים

בי"ס דובר עברית  +נגישות

לסיכום תרשים  ,5המתייחס לשלושה בתי"ס לחינוך מיוחד ,שניים דוברי עברית (עם וללא פרויקט
נגישות) ואחד מדוברי הערבית ,בו בוצע פרויקט נגישות וכן לבתי ספר משולבים נמצאה תמונה די
דומה בהקשר לחסמים על פי סקר הנגישות וכן על פי שאלון ההשתתפות :תדירות השתתפות
גבוהה ,רמת בטחון גבוהה וזמינות המשאבים .יחד עם זאת ,יש לציין שבבית הספר הערבי בחינוך
המיוחד בו לא בוצע פרויקט נגישות (מסומן בכחול) – הפרופיל בו מראה שיחסית לבתי הספר
האחרים ,מספר החסמים בו גבוה יותר לפי סקר נגישות ושאלון השתתפות; ההשתתפות נמוכה
יותר ,רמת המשאבים נמוכה ביותר ,אך רמת הביטחון האישי גבוהה יחסית.
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 .3.4מענה על מטרות המחקר:
מטרה ראשונה :לבדוק את הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית הספר ,הפיזית (כולל
החושית) והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,לבין רמת ההשתתפות של תלמידים עם
מוגבלות בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר;
מטרה זו נבדקה במדגם הכללי וכן בחלוקה לפי בתי ספר ערבים לעומת יהודים ,לפי חינוך מיוחד
לעומת שילוב בחינוך הרגיל.
כפועל יוצא של מטרה זו :המחקר הנוכחי שם לו למטרה לאתר חסמים אשר מגבילים את
השתתפותם של התלמידים בפעילויות מסוימות ,בכדי לתכנן את ההתערבות וסדרי
עדיפויות בצורה יעילה יותר.
.3.4.1

ההשתתפות והחסמים במדגם כולו:

לבדיקה ראשונית של השערת המחקר המרכזית ,נבדקו בעזרת מבחן  Pearsonקשרים בין הציון
הכולל של החסמים שהתגלו בתצפית של סקר הנגישות ,לבין הדיווח בדבר השתתפותם של
התלמידים של אשת צוות חינוכי או טיפולי שמכירה כל אחד מהם .הממצאים מצביעים על כך
שההשערה המרכזית אוששה :נמצא קשר בין חסמים בסביבת בית-הספר לבין השתתפות
התלמידים בפעילויות בביה"ס .ניתן לראות (טבלה  )5קשר מובהק והפוך ,בין ממוצע ציוני
החסמים של כל הנבדקים כפי שתוארו בסקר הנגישות ,לבין תדירות השתתפותם בפעילויות
השונות ( .)r= -.345; p≤ .000דהיינו ,ככל שציון החסמים גבוה – רמת ההשתתפות פחותה.
לחיזוק ממצא זה נמצא גם קשר הפוך ,מובהק ויותר חזק ,בין ממוצע ציוני הגורמים המעכבים
החסמים כפי שנצפו בשטח ע"י החוקרים ,לבין ממוצע ציוני הגורמים המעכבים (החסמים בשאלון
 ,)PEM-CYכפי שתוארו על ידי הצוות החינוכי-טיפולי ,בשאלון ההשתתפות ;(r= -.613
) .p≤.000מאחר וסרגלי הציונים של שני הכלים (סקר הנגישות ושאלון ההשתתפות) מנוגדים
בכיוונם ,הרי שקשר זה מעיד על כך שהנתונים הנשקפים משני הכלים מתארים תמונה דומה.
ממצא זה מצביע על תקפות סקר הנגישות המקיף שנבנה לצורך מחקר זה ,שעולה בקנה אחד עם
סולם החסמים ,או הגורמים המעכבים ומאפשרים של כלי מחקרי שפורסם בהרחבה (.)PEM-CY
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טבלה  :5מתאמי פירסון בין משתני המחקר :נגישות והשתתפות לכלל המדגם ()N=151
משתני המחקר

1

 .1חסמים

1

3

2

4

6

5

(בסקר הנגישות)
 .2תדירות השתתפות

***.-345

1

()PEM-CY

 .3גורמים מעכבים

***.-613

***.517

1

ומאפשרים (חסמים)
()PEM-CY

 .4ביטחון ובטיחות

***.299

.040

.-036

1

()PEM-CY

 .5זמינות משאבים

***.-386

***.440

***.485

.-023

1

()PEM-CY

 .6מקובלות חברתית

*.-204

**.263

**.236

.-038

*.196

1

()PEM-CY
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001

בהמשך לבדיקת הקשרים בין הציון הכולל של החסמים ,כפי שנמצאו בסקר הנגישות ובין
ההשתתפות של כלל המדגם בפעילויות בביה"ס ,נבדקו גם קשרים של משתני המחקר עם ארבעת
הפקטורים השונים של סוגי החסמים :נגישות פיזית; נגישות הפעילויות שמחוץ לכותלי ביה"ס;
נגישות מדיניות ונהלים; ונגישות העמדות של הסובבים -מורים וצוות (טבלה .)6
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טבלה  :6בדיקת הקשר בין נגישות בית הספר להשתתפות התלמידים ,בכל המדגם
שאלון השתתפות

סקר נגישות (ציון גבוה = יותר חסמים)

)(PEM-CY

תדירות השתתפות

נגישות
פיזית

יציאה
לסביבה

מדיניות
ונהלים

עמדות

***-.297

***-.259

**-.233

***-.328

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר השתתפות)

גורמים מעכבים ומאפשרים (חסמים)

***-.522

***-.342

***-.484

***-.513

( ; PEM-CYציון גבוה = פחות חסמים)

ביטחון ובטיחות

***.366

NS

NS

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר בטחון)

זמינות משאבים

***-.268

**-.220

***-.362

***-.466

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר זמינות)
**p≤0.01, ***p≤0.001, NS =not significant

כפי שמראה טבלה מספר  6בבדיקת הקשר בין נגישות להשתתפות ,בהתייחס לסקאלות השונות
של שאלון הנגישות ושאלון ההשתתפות ,בכלל המדגם ,נמצאו המתאמים הבאים:
תדירות השתתפות גבוהה יותר נמצאה ( ) PEM-CYבקשר מובהק עם נגישות מופחתת ,בכל
התחומים בהם נבדקה הנגישות בסקר הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
גורמים מעכבי השתתפות (חסמים) רבים יותר נמצאו קשורים בקשר מובהק לנגישות מופחתת,
בכל התחומים בהם נבדקה הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
בטחון ובטיחות אישיים גבוהים יותר נמצאו קשורים באופן מובהק ליותר חסמים פיזיים.
זמינות משאבים גבוהה יותר נמצאה קשורה באופן מובהק עם פחות חסמים ,בכל התחומים בהם
נבדקה הנגישות בסקר הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
לסיכום ,בכל המדגם נמצא שככל שיורדת מידת הנגישות (יותר חסמים בסביבת בית הספר,
הפיזית והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,יורדת רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות
בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר.
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.3.4.2

ההשתתפות והחסמים בשלוש קבוצות המחקר:

בכדי לחדד את העקביות והמקור לקשרים אלה ,נבדקו הקשרים בין משתני המחקר בנפרד ,בכל
אחת משלוש הקבוצות ,להלן.
טבלה  :7בדיקת הקשרים בבתי הספר דוברי ערבית
שאלון השתתפות

סקר נגישות (ציון גבוה = יותר חסמים)

)(PEM-CY
נגישות
פיזית
תדירות השתתפות

**-.345

יציאה
לסביבה
*-.288

מדיניות
ונהלים
NS

עמדות
**-.320

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר השתתפות)

גורמים מעכבים ומאפשרים (חסמים)

***-.695

***-.619

***-.604

***-.641

( ; PEM-CYציון גבוה = פחות חסמים)

ביטחון ובטיחות

***.580

***.533

***.513

***.582

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר בטחון)

זמינות משאבים

() PEM-CY

***-.414

*-.288

***-.419

***-.526

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר זמינות)
**p≤0.01, ***p≤0.001, NS =not significant

כפי שמראה טבלה מספר  ,7תדירות ההשתתפות גבוהה יותר נמצאה בקשר מובהק עם נגישות
מופחתת בתחומים :נגישות פיזית ,יציאה לסביבה ועמדות.
גורמים מעכבי השתתפות (חסמים) רבים יותר בהשתתפות נמצאו קשורים בקשר מובהק לנגישות
מופחתת ,בכל התחומים בהם נבדקה הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
בטחון ובטיחות גבוהים יותר נמצאו קשורים באופן מובהק ליותר חסמים בכל התחומים בהם
נבדקה הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
זמינות משאבים גבוהה יותר נמצאה קשורה באופן מובהק עם פחות חסמים ,בכל התחומים בהם
נבדקה הנגישות :פיזית ,יציאה לסביבה ,מדיניות ונהלים ועמדות.
לסיכום ,בבתי הספר דוברי הערבית נמצא שככל שיש יותר חסמים יש פחות השתתפות.
כפי שמראה טבלה מספר  ,8נמצאו בבתי הספר דוברי העברית פחות מתאמים בין הנגישות
להשתתפות ,יחסית לבתי הספר דוברי הערבית.
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טבלה  :8בדיקת הקשרים בבתי הספר דוברי עברית
שאלון השתתפות

סקר נגישות (ציון גבוה = יותר חסמים)

)(PEM-CY

תדירות השתתפות

נגישות
פיזית

יציאה
לסביבה

מדיניות
ונהלים

עמדות

*-.322

NS

NS

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר השתתפות)

גורמים מעכבים ומאפשרים (חסמים)

NS

***-.431

*-.320

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = פחות חסמים)

ביטחון ובטיחות

() PEM-CY

NS

**-.394

*-.323

*-.261

(ציון גבוה = יותר בטחון)

זמינות משאבים

() PEM-CY

NS

NS

NS

NS

(ציון גבוה = יותר זמינות)
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001, NS =not significant

פרוט ספציפי של הקשרים מראה:
תדירות ההשתתפות גבוהה יותר נמצאה בקשר מובהק עם נגישות פיזית בלבד.
גורמים מעכבים (חסמים) רבים יותר בהשתתפות נמצאו קשורים בקשר מובהק לחסמים ביציאה
לסביבה מחוץ לכותלי ביה"ס ולמדיניות ונהלים.
בטחון ובטיחות גבוהים יותר נמצאו קשורים באופן מובהק ליותר חסמים ביציאה לסביבה,
מדיניות ונהלים ועמדות.
זמינות משאבים לא נמצאה במתאם מובהק עם אף אחד ממשתני סקר הנגישות.
לסיכום ,בבתי הספר דוברי העברית ,ככל שיש יותר חסמים יש פחות השתתפות:
חשוב לציין כי בבדיקת הקשרים בין משתני המחקר ,נמצא כי מספר המתאמים בין נגישות
להשתתפות הוא הנמוך ביותר בקרב בתי הספר המשולבים.
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טבלה  :9בדיקת הקשרים בבתי הספר המשולבים
שאלון השתתפות

סקר נגישות (ציון גבוה = יותר חסמים)

)(PEM-CY
נגישות
פיזית
תדירות השתתפות

NS

יציאה
לסביבה
*-.404

מדיניות
ונהלים
NS

עמדות
**-.511

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר השתתפות)

גורמים מעכבים ומאפשרים (חסמים)

*-.448

NS

NS

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = פחות חסמים)

ביטחון ובטיחות

NS

NS

NS

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר בטחון)

זמינות משאבים

NS

NS

NS

NS

( ; PEM-CYציון גבוה = יותר זמינות)
*p≤0.05, **p≤0.01, NS =not significant

כפי שמראה טבלה מספר  ,9הקשרים הבודדים שנמצאו הינם :תדירות ההשתתפות עולה כאשר
יש פחות חסמים ביציאה לסביבה וכן כאשר יש פחות חסמים בעמדות .פחות גורמים מעכבים
(חסמים) לפי שאלון  PEM-CYהיו במתאם מובהק עם נגישות פיזית גבוהה יותר ,דהיינו מתאם
בין שני המקורות לבחינת החסמים בסביבת התלמידים ,לפי דיווח איש/ת צוות ביה"ס ולפי סקר
הנגישות מטעם החוקרות.
לסיכום ,גם בבתי הספר המשולבים ככל שיש יותר חסמים יש פחות השתתפות
בבתי הספר המשולבים בלטו שני קשרים – האחד קשור לגורם הנגישות הפיזית והשני לגורם
האנושי בסביבה המשלבת .כך נמצא כי:
ככל שיש יותר חסמים ביציאה לסביבה ובעמדות – יורדת תדירות ההשתתפות בסביבת בית
הספר.
ככל שיורדת הנגישות הפיזית (לפי סקר הנגישות) – יש יותר חסמים בהשתתפות (.)PEM-CY
לאחר שנמצא שמספר הקורלציות בין מדדי ההשתתפות למספר החסמים שונה בין מסגרות
החינוך השונות ,נבדקו ההבדלים בחסמים ובמדדי ההשתתפות בכל אחת ממסגרות החינוך.
 .3.4.3השוואה בין מדדי שאלון הנגישות ושאלון ההשתתפות  CY-PEMבין שלוש הקבוצות:
על מנת להבין באיזה סוג של בתי ספר יש יותר חסמים/פחות השתתפות ,נערכה השוואה בין:
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בתי ספר דוברי ערבית ) ,(n=67בתי ספר דוברי עברית ) ,(n=58ומשולבים ) ,(n=24בהתייחס לכל
מדדי שאלון הנגישות ושאלון ההשתתפות  .PEM -CYלצורך כך נערך מבחן  MANCOVAכאשר
המשתנה של המצב הסוציו-אקונומי מוחזק קבוע.
טבלה  :10השוואת מדדי שאלון ההשתתפות בין שלושת סוגי בתי הספר (לפי שאלון )PEM-CY
בתי ספר ערבים
)(n=67

בתי ספר יהודים
)(n=58

בתי ספר משולבים
)(n=24

שאלון השתתפות
)(PEM-CY

ממוצע

סטיית
תקן

ממוצע

סטיית
תקן

ממוצע

סטיית
תקן

)F(146,2

Partial
Eta2

תדירות השתתפות

4.43

1.28

4.81

1.15

4.86

1.43

1.97

.03

(ציון גבוה=
יותר השתתפות)

גורמים מעכבים
(חסמים)

2.51

.58

2.81

.41

3.05

.55

*9.88
**

.13

(ציון גבוה=
פחות חסמים)

ביטחון ובטיחות

3.21

.62

3.42

.51

3.35

.45

2.23

.03

(ציון גבוה =
יותר בטחון)

זמינות משאבים

2.38

.49

2.73

.38

2.79

.51

(ציון גבוה =
יותר זמינות)

13.37
***

.16

***p≤0.001

לגבי ההבדלים בין שלושת סוגי בתי הספר במדדי ההשתתפות:
מבחן פוסט-הוק מסוג בונפרוני הראה כי אין הבדל בין שלושת סוגי בתי הספר מבחינת תדירות
ההשתתפות וכן מבחינת תחושת ביטחון ובטיחות בבית-הספר.
לעומת זאת ,בבתי הספר דוברי הערבית מספר החסמים היה גבוה באופן מובהק ממספרם בבתי
הספר דוברי העברית ) ;(mean difference=-.31; p≤0.001וכן בבתי הספר המשולבים ( mean
.)difference=-.53; p≤0.001
מגמה דומה נמצאה באשר לזמינות המשאבים :בבתי הספר דוברי הערבית זמינות המשאבים
נמצאה נמוכה באופן מובהק מזמינותם בבתי הספר דוברי העברית ( ;`mean difference=-.35
 )p≤0.001וכן בבתי הספר המשולבים ).(mean difference=-.41; p=0.001
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טבלה  :11השוואת מדדי סקר הנגישות בין שלושת סוגי בתי הספר
בתי ספר ערבים
)(n=67

סקר נגישות

בתי ספר יהודים
)(n=59

בתי ספר משולבים
)(n=25

ממוצע

סטיית
תקן

ממוצע

סטיית
תקן

ממוצע

סטיית
תקן

)F(148,2

Partial
Eta2

1.71

.46

1.81

.19

1.45

.32

***7.054

.09

יציאה לסביבה

1.79

.58

1.05

.19

2.18

1.62

***23.22

.25

מדיניות ונהלים

1.95

.56

1.14

.14

1.42

.56

***43.74

.39

עמדות

1.51

.39

1.01

.03

1.22

.34

***38.67

.36

נגישות פיזית

***p≤0.001

לגבי ההבדלים בין שלושת סוגי בתי הספר במדדי הנגישות:
מבחן פוסט-הוק מסוג בונפרוני הראה כי קיימים הבדלים בין שלושת סוגי בתי הספר בכל מדדי
החסמים בסקר הנגישות:
בבתי הספר דוברי הערבית לחינוך מיוחד ,מספר החסמים מכל הסוגים היה גבוה באופן מובהק
ממספרם בבתי הספר דוברי העברית ,בהקשר לחסמים פיזיים )mean difference=.25; p=0.008
); חסמים ביציאה לסביבה ) ;(mean difference=.74; p≤0.001בחסמים במדיניות ונהלים
) ;(mean difference=.81; p≤0.001ובחסמים הקשורים לעמדות ( ;mean difference=.49
.)p≤0.001
גם לעומת קבוצת בתי הספר המשולבים ,מספר החסמים היה גבוה באופן מובהק בבתי הספר
לחינוך מיוחד דוברי הערבית ,במדדים הבאים :במדיניות ונהלים ( ;mean difference=.52
 ;)p≤0.001ובחסמים הקשורים לעמדות ).(mean difference=.28; p≤0.001
בבתי הספר לחינוך מיוחד דוברי העברית ,נמצא מספר חסמים גבוה באופן מובהק ממספרם בבתי
הספר המשולבים בהקשר לחסמים פיזיים ) .(mean difference=.35; p≤0.001לעומת זאת,
מספר החסמים במדדים הבאים גבוה יותר בבתי הספר המשולבים לעומת בתי ספר לחינוך מיוחד
דוברי עברית והתבטאו בחסמים ביציאה לסביבה );)mean difference=-1.13; p≤0.001
במדיניות ונהלים ) (mean difference=-.28; p=0.03ובעמדות ( ;mean difference=-.21
.)p≤0.001
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 .3.5מודל להסבר של תדירות ההשתתפות בכלל המדגם באמצעות מדדים סוציו-דמוגרפים,
מאפיינים אישיים ותוצאות סקר הנגישות
על מנת להסביר את מידת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות במגוון פעילויות בביה"ס,
הוכנסו למבחן הרגרסיה מדדים סוציו דמוגרפים הבאים :מגדר ,רמה סוציו-אקונומית (לא נמצאה
קורלציה בין השתתפות לגיל ולכן משתנה זה לא נכנס למבחן הרגרסיה); ומאפיינים אישיים
שמשקפים את תפקוד ומוגבלות של התלמידים :רמת התקשורת ורמת הניידות .לכל אלה
התווספו כל המשתנים של סקר הנגישות.
טבלה  :12מבחן רגרסיה בצעדים ,לבדיקת הגורמים שמסבירים את תדירות ההשתתפות :
מודל 1
משתנה

B

SE B

מודל 2
β

B

SE B

מודל 3
β

SE B

B

β

תדירות השתתפות
רמת תקשורת

-0.88

0.25

***-1.11 -.32

0.25

***-0.84 -.39

0.26

-0.3

0.73

0.25

0.83

0.25

0.29

-0.93

0.32

-0.27

בי"ס דוברי עברית
נגישות פיזית
R2
F for change in R2

0.26

32

40

47

***12.95

**8.44

**8.69
***p≤0.001

מבחן רגרסיה בצעדים ,הראה שמשתנים הכוללים את המצב הסוציואקונומי ,המגדר ,הגיל ,רמת
התקשורת ,הניידות וסוג בית הספר מסבירים  47%מההשתתפות .ספציפית ,נמצא שתקשורת
ורבלית טובה יותר מסבירה  32%מהשונות של תדירות ההשתתפות .למידה בבתי ספר יהודים
מוסיפה להסבר זה עוד  8%ונגישות פיזית גבוהה יותר מוסיפה עוד  7%להסבר של תדירות
השתתפות גבוהה יותר.
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 .4דיון
המחקר הנוכחי התמקד בבדיקת הקשר בין מידת הנגישות של סביבת בית הספר הפיזית (כולל
החושית) והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,לבין רמת ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות
סנסומוטורית בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר .שאלה מחקרית זו נבדקה בשלוש מסגרות
חינוך בצפון הארץ :בחינוך מיוחד – בקרב שני בתי ספר דוברי עברית ובקרב שני בתי ספר דוברי
ערבית; ובחינוך רגיל – במספר בתי ספר שבהם משולבים ילדים עם מוגבלות ,משני המגזרים.
המחקר התבצע ברוח החזון של החינוך המיוחד ,בדבר רצף מודלים להשתלבותם של תלמידים עם
מוגבלות ,המושתת על עקרונות של זכות לחינוך בסביבה הכי פחות מגבילה ,תוך הכללה מרבית
של התלמיד ושמירה על איכות חייו ביחסי הגומלין בינו ובין סביבתו (רונן ;2007 ,רייטר.)1999 ,
יחסי הגומלין נבדקו במושגים אחדים ,הבוחנים את נגישות הסביבה לתלמידים הלומדים
במסגרות שמייצגות רצף ומגוון של מודלים להשתלבות.
תוצאות המחקר עשויות להגביר מודעות של אנשי חינוך ,תלמידים ,הורים ומקבלי החלטות
באשר לחסמים פוטנציאליים העלולים לצמצם את השתתפותם של תלמידים עם מוגבלות
בפעילויות מסוימות .זאת על מנת לתכנן תשתיות בסביבת בית הספר ,לתכנן הדרכות והתערבות
במסגרות קיימות ולקבוע סדרי עדיפויות בצורה יעילה יותר ,שיתאימו לצרכים של התלמידים.
המחקר נתן מענה על מטרתו העיקרית בכך שנמצא במדגם כולו קשר בין מידת הנגישות של
סביבת בית הספר הפיזית (כולל החושית) והחברתית (כולל מדיניות ועמדות) ,לבין רמת
ההשתתפות של תלמידים עם מוגבלות בפעילויות הנעשות במסגרת בית הספר .ככל שהנגישות
בתחומים השונים נמוכה על פי סקר הנגישות החיצוני שבוצע ,כך נמוכה תדירות ההשתתפות,
עולה מספר החסמים ויורדת זמינות המשאבים על פי דיווח הצוות החינוכי/טיפולי של
התלמידים .נמצא גם קשר בין הנגישות הפיזית של בית הספר לבין רמת הביטחון האישי של
התלמידים .קשרים אלה נמצאו גם בחלוקה ובבדיקה נפרדת של בתי הספר בשלושת הסוגים של
מסגרות החינוך שנחקרו.
בבדיקה מסכמת של ממצאי המחקר נמצא מודל רגרסיה בצעדים שהראה ,כי  47%שונות של
השתתפות התלמידים שהשתתפו במחקר מוסברת במאפייני התלמידים ובמאפייני סביבת בית
הספר ,בהם שלושה עיקריים מובהקים :תקשורת ורבלית טובה יותר ,למידה בבתי ספר דוברי
עברית ונגישות פיזית גבוהה יותר .דהיינו ,מאפיין אישי אחד של מוגבלות בתקשורת ושני מאפייני
סביבה .ממצאים אלה חשובים במיוחד על רקע השונות של מאפייני התלמידים ,שעל פי
הקריטריונים להכללה לכולם יש מוגבלות סנסומוטורית ובעיות ניידות ברמות שונות; אך אלה עם
מוגבלות מורכבת ,בעיקר בתקשורת ,מתקשים יותר באינטראקציה עם הסביבה ,ובמיוחד אם
איננה נגישה דיה במובן הרחב של המושג ,כפי שנבדק במחקר זה .חיזוק לכך ניתן על ידי ארגון
הבריאות העולמי ( )WHO, 2007ואמנת שוויון למען אנשים עם מוגבלות באו"ם (.)UNable
תיאורטיקנים ( )Case-Smith & O’Brien, 2010; Dunn, Brown, & McGuigan, 1994וחוקרים
( )Clarck & McArthur, 2008; Eriksson, et al., 2007מתחום הריפוי בעיסוק שעסקו בכך ,הראו
את משמעות התמיכה וההקשר הספציפי להשתתפותו של כל תלמיד ,יותר מסוג ורמת המוגבלות.
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 .4.1תיאור האוכלוסייה ומאפייניה בהקשר לנגישות ולהשתתפות
בעזרת האישורים מהמדען הראשי של משרד החינוך ,המפקחים האזוריים ,המנהלים והמרפאות
בעיסוק במערכת החינוך ,התאפשר איסוף נתונים קפדני של כל התלמידים שעונים על
הקריטריונים להכללה ,אך במספר בתי ספר בצפון הארץ ללא דגימה אקראית שלהם.
מחקר זה הגיע אל מגוון של  175תלמידים עם מוגבלות סנסומוטורית קשה ולעתים מורכבת,
שמאתגרת את הסביבה בדרישה להתאמות מגוונות .חשוב לראות את ממצאי המחקר בראייה
ביקורתית ,כמו את התוצאה שהראתה כי קיימים הבדלים בין שלוש הקבוצות גם מבחינת הגיל,
מספר הנפשות והילדים בבית ,ומספר התלמידים בכיתה .מקור ההבדלים שנמצאו הוא בין בתי
ספר לחינוך מיוחד ,דוברי ערבית ועברית ,לבין בתי ספר בחינוך הרגיל שבהם משולבים תלמידים
עם מוגבלות פיזית ,עם אותם קריטריונים להכללה ,ופחות על רקע המגזר היהודי או הערבי .בבתי
הספר המשולבים בחינוך הרגיל אליהם הגענו גיל הילדים היה גבוה יותר ,מספר הנפשות והילדים
בביתם קטן יותר ,ומספר התלמידים בכיתה היה רב יותר ,לעומת אלה בחינוך המיוחד .ממצא זה
מצביע אולי על כך שקבוצת המשולבים היא מטבע הדברים בתפקוד גבוה יותר ,אך כנראה גם עם
מערכת תמיכה משפחתית חזקה יותר מבחינה סוציו-אקונומית.
בהשוואה בין קבוצות ,לפי מאפיינים אישיים ומאפייני תפקוד של התלמידים ,נמצא שבבתי הספר
דוברי הערבית אליהם הגענו ,יש יותר ילדים ניידים ותקשורתיים יחסית לבתי הספר האחרים.
מיקום הכיתה בקומת הקרקע נמצא הכי שכיח בבתי הספר דוברי העברית ,לאחר מכן בבתי הספר
דוברי הערבית ולבסוף במשולבים.
למרות השונות בין התלמידים ,מטבעה של האוכלוסייה הנחקרת ,הקשרים הרבים ,ממצאי
הרגרסיה והמתאם בין השאלונים שבדקו חסמים – מחזקים את הממצאים בדבר הקשר בין
הסביבה וההשתתפות .המתאם בין החסמים שאותרו בידי המרפאים בעיסוק בסקר הנגישות לבין
הגורמים המעכבים והמשאבים שזוהו על ידי צוות בית הספר ,מפחית את החשש שעלה בדבר
ההחמרה של הצוות בבתי הספר לחינוך מיוחד .ממצאים אלה מדגישים את תקפות סקר הנגישות
המקיף שנבנה למחקר הנוכחי ושיכול לשמש גם למחקרים נוספים בעתיד .בנוסף ,השימוש בכלי
המחקר היה ידידותי ,לא מעמיס מדי על הצוות ולא מאיים .עם זאת ,לאחר מחקר ראשוני זה,
מתבקש לבדוק בעתיד את תפיסת החסמים של התלמידים עצמם ,למרות הקושי להגיע אליהם
בהסכמת הוריהם.
 .4.2סיכום תיאורי של דפוסים שנמצאו באוכלוסייה בהקשר למשתני המחקר
בהערכת השתתפות של התלמידים בסביבת בית הספר לפי שאלון ה ,PEM-CY-שנערכה על ידי
צוותי בתי הספר השונים ,הייתה התייחסות לשלושה מדדים :תדירות ההשתתפות ,גורמים
מסייעים ו/או מעכבים השתתפות ,וזמינות המשאבים הנחוצים להשתתפות .באופן כללי ,על פי
העולה מן המדגם כולו ,ציוני ההשתתפות שנתנו המחנכים לתלמידיהם היו גבוהים יותר בפעילות
כיתתית מובנית ,ומעט פחות בתפקידים ובמפגשים מחוץ לכיתה ,בעיקר בהפסקות ובפעילות
ספורטיבית .ציונים נמוכים משמעותית ניתנו להשתתפות בטיולים ובאירועים ובפעילויות
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חברתיות בחסות בית הספר ,אלה שמחוץ לשגרת הלימודים .ממצאים אלה משקפים את סדרי
העדיפות של בתי הספר ומעלים שאלות לגבי המענה הניתן לצרכים החברתיים של התלמידים.
כאשר נבדקו הגורמים המסייעים והמעכבים את השתתפות התלמידים ,על פי הערכת אנשי
הצוות באמצעות שאלון ה ,PEM-CY-נמצא כי בבתי הספר לחינוך מיוחד מערכות היחסים עם
העמיתים בכיתה ,תחושת הביטחון ודרישות קוגניטיביות מתאימות של הפעילויות – היוו גורמים
תומכים ומאפשרים השתתפות של התלמידים .לעומתם ,גורמים שדווחו כמעכבים יותר היו
דרישות פיזיות וחברתיות של הפעילות ,סידור הכיתה ,גישות המורים ,והמעכבים ביותר – תנאי
מזג אוויר וגירויים חושיים (רעש ותאורה).
תוצאות המחקר ,לפיהן גירויים חושיים (רעש ותאורה) בסביבת הילד עלולים להוות גורמים
המעכבים את השתתפות התלמידים ,דורשות חשיבה ,בעיקר לאור העובדה שלרוב התלמידים
שהשתתפו במחקר יש מוגבלות סנסומוטורית קשה ולעתים מורכבת ,שמאתגרת את הסביבה
בדרישה להתאמות מגוונות .מחקרים מדגישים כי יכולת האדם לקלוט תחושות מסביבתו ולעבד
אותן משפיעה על האינטראקציה שלו עם סביבתו ()Miller, Reisman, McIntosh & Simon, 2001
ועל אופן הסתגלותו לדרישות היומיום ,ולכן מהווה גורם חשוב המשפיע על השתתפות
משמעותית ויעילה ( .)Bar-Shalita, Vatine & Parush, 2008; Engel-yeger, 2011קשיים בעיבוד
מידע חושי המגיע מהסביבה עלולים להוביל להשתתפות מוגבלת בעיסוקי הילדות בבית ,בבית
הספר ובקהילה (.)Parham & Mailloux, 2001
מאחר שנגישות הסביבה מהווה תנאי חשוב המשפיע על המעורבות בעיסוק ומעודד השתתפות
במארג החיים ) ,)AOTA, 2002יש לבחון את היבטיה גם מבחינת הגירויים החושיים הנמצאים
בסביבה – עד כמה הם מעודדים או מגבילים השתתפות .במידה שגירויים חושיים בסביבה ,כגון
רעש ועוצמת תאורה ,נחווים בצורה קיצונית המשפיעה על ההשתתפות ,יש לבחון כיצד ניתן
למתן אותם ,לווסת אותם ולהתאימם לצרכים הייחודיים של התלמידים ,על ידי התאמות סביבה
למשל .כמו כן ,יש להדריך את הצוות החינוכי ,כמו גם את הילדים ,להיות מודעים לקיומם של
הקשיים ,לתאר אותם ,למקד אותם ,ובהתאם לכך להנחות את הילד/את סביבתו האנושית כיצד
להתמודד עם קשיים אלה.
זמינות המשאבים הנחוצים להשתתפות התלמידים :על פי הערכת אנשי הצוות באמצעות שאלון
ה ,PEM-CY-להשלמת התמונה ,בבתי ספר לחינוך מיוחד יש שכיחות גבוהה יותר של משאבים
פיזיים וטכנולוגיים שאינם קשורים בצוות ובתלמידים – כגון אביזרי עזר ,סידור מעברים וריהוט
בכיתה וויסות טמפרטורה ועוצמת האור – שאולי מחפים בבתי ספר אלה על הגורמים המעכבים.
משאבים אלה זמינים פחות בבתי ספר לחינוך רגיל.
בדיקת החסמים להשתתפות התלמידים :על פי סקר הנגישות שבוצע על ידי מרפאים בעיסוק
בבתי הספר לחינוך מיוחד ,החסמים הרבים ביותר נמצאו בהקשר של ממדים פיזיים שהם מחוץ
ללמידה בכיתה ,ובכללם :נגישות לתחבורה ציבורית ,נגישות של המתקנים הנמצאים בחצר,
נגישות פיזית של הדרך לכיתה בקומה שונה מקומת הכניסה ,כמו גם נגישות בהקשר השליטה
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והוויסות של ההיבטים התחושתיים של הסביבה הפיזית ,כגון אור ,טמפרטורה ורעש .מאידך,
מעודד היה לראות כי גורמים כגון סיוע מהצוות הטיפולי ומצוות בית הספר ,כמו גם עידוד
השתתפות עצמאית ומתן מידע בנושא זכויות נמצאו כחסמים מינימליים ,הווה אומר שבבתי
הספר לחינוך מיוחד ניתן שירות טוב ותומך בהשתתפותם של התלמידים.

 .4.3בדיקת הבדלים בין משולבים בחינוך הרגיל ללומדים בחינוך המיוחד
בקרב בתי הספר לחינוך רגיל המשלבים תלמידים עם מוגבלות שבהם ביקרנו ,מצאנו מודלים
שונים של שילוב פרטני מלא ,לעומת שילוב בכיתות ברחבי בית הספר ,הכולל מפגשי תגבור
ותמיכה בכיתה עם מורה מיוחדת לקבוצת המשולבים .הממצאים מראים כי לא היו הבדלים
מובהקים בתוך קבוצה זו .יתרה מזו ,כמו בכלל המדגם גם בבתי הספר המשולבים בחינוך הרגיל
נמצא קשר בין נגישות להשתתפות ,אך בהם מספר המתאמים בין מדדי הפקטורים השונים של
נגישות ובין ההשתתפות נמצא נמוך יותר ,יחסית לזה שנמצא בבתי הספר לחינוך מיוחד.
מעניין לציין כי בבתי הספר המשולבים ,סקר הנגישות מצא חסמים רבים יותר במדיניות ונהלים
וכן בעמדות ,הווה אומר בגורם האנושי ,יחסית לבתי הספר בחינוך המיוחד ,דוברי עברית וערבית.
מדד נוסף שנמצא רגיש להשתתפות התלמידים היה נגישות הפעילויות ביציאה מחוץ לשגרת
הלמידה והפעילויות החברתיות והספורטיביות המובְ נות פחות .בבתי הספר המשולבים נמצאו
מעט כיתות בקומת הקרקע יחסית לבתי ספר בחינוך המיוחד ,דוברי עברית וערבית .תשתית
פיזית כזו אולי הקשתה על היציאה של התלמידים להפסקה ,בבתי ספר לא נגישים .לגבי הטיולים
– על פי דיווח אנשי הצוות ,הם התקשו בתכנון של טיולים נגישים ,בהתאמה גם לתלמידים ללא
מוגבלות.
ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם מחקרים אחרים המראים כי גם במוסדות נגישים
פיזית עדיין יש אתגר וחוסר ידע ביישום נגישות חברתית ונגישות של התוכניות החינוכיות.
הקושי עולה בעמדות של מנהלי בתי הספר ,שמנמיכות את הציפיות מהתלמידים (אבישר;1999 ,
טלמור ;2007 ,מרק .)2007 ,העמדות וחוסר הידע מביאים גם לקושי לארגן פעילויות מותאמות
וסביבה מותאמת ( ,)Hemmingson & Borell, 2002קושי הבולט במיוחד בפעילויות שהן מובנות
פחות ואקדמיות פחות ,למשל בהפסקה (,)Clarck & McArthur, 2008; Eriksson et al, 2007
ובמיוחד במשחקים ובפעילויות חברתיות ,בספורט ,בתחרויות ובהשתתפות בטיולים ובמחנות.
ממצאים אלה דורשים מאנשי מקצוע להתייחס להקשר הסביבתי של בית הספר ,נוסף על המיקוד
בחיזוק ואימון תפקודו של התלמיד .זאת במיוחד על רקע החשיבות של פעילויות אלה
להתפתחות ולהשתלבות חברתית בגיל ההתבגרות ( Ridgers et al, 2012; Ullrich -French,
 ,)McDonough, & Smith, 2012שקשה במיוחד לבני נוער עם מוגבלות ( Rimmer& Rowland,
 .)2008להשתתפותם בפעילות גופנית יש לגביהם חשיבות יתרה ,בשמירה על בריאותם ובמניעת
הידרדרות במצבם הבריאותי ) .(Rimmer et al, 2010; Rowland, 2015למשל ,נמצא שהשיעור
הכללי של פעילות גופנית מושפע מרמת הניידות ,ואילו השתתפות בפעילות גופנית בבית הספר
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מושפעת הן מהמסגרת החינוכית והן מרמת הניידות ,כך שילדים משולבים פעילים הרבה יותר
מאשר ילדים בחינוך המיוחד ,וילדים בעלי ניידות ללא מכשירי עזר פעילים יותר מהמשתמשים
במכשירי עזר (הוצלר ,חכם ופלים .)2002 ,מחקרים מראים שילדים עם מוגבלות מתעניינים באותן
פעילויות כמו ילדים ללא מוגבלות ,כשמתפקידנו לאפשר להם הזדמנות שווה לכך (; ;Lane, 2012

 .)Lane & Bundy, 2012; Sachs & Schreuer, 2011חוקרים טוענים כי הדבר תלוי יותר בהקשר
הספציפי שבו נמצא כל תלמיד ופחות בסוג וברמת המוגבלות שלו (שפיראEriksson et al, ;2004 ,

.)2007
שני המדדים ,של עמדות ונגישות של פעילויות מחוץ למסגרת הלימודים ,עולים בקנה אחד עם
סוגיית הבדידות החברתית שעלתה בשיחות בלתי פורמליות בעת הסיורים בבתי ספר משולבים,
במיוחד בשאלת מסגרת הלימודים אשר לה הם זכאים בגיל  .21-18ממצאים אלה בדבר החסמים
הסביבתיים מחזקים את התפיסה כי נגישות איננה רק פיזית ,זו הנראית לעין והקלה לזיהוי ,כמו
דרך נגישה לכיתה ,אלא בעיקר קשורה לעמדות של הדמויות המשמעותיות בסביבת התלמיד.
הממצאים מראים כי בהיעדר נגישות ,לא אחת הגורם האנושי של הצוות והנוהגים בבית הספר
הביאו לפתרון בעת היתקלות בחסמים .בעת הסקר קשה היה לתעד בקיאות במדיניות ובנהלים
שגובשו והוסברו בצורה מסודרת לכל הדרגים בצוות ,במטרה להתוות את ההתמודדות היומיומית
לגבי צרכים ספציפיים לנגישות סביבה מותאמת לצורכי התלמידים .בשטח נצפה שפע של רצון
טוב ומורים מחויבים לנושא ,שבדקו בערוצים גבוהים יותר – כדוגמת משרד החינוך ,ביטוח
לאומי או הרשות המקומית – ויישמו במרבית המקרים פתרונות אד-הוק ,לפי העניין שעלה.
ניתן אולי להסביר ממצאים אלה בשני אופנים :ראשית ,התלמידים שמשולבים בחינוך הרגיל הם
על פי רוב עם מוגבלות פחות חמורה ועם פחות צרכים מיוחדים; שנית ,ייתכן כי המורים
והמטפלים בחינוך המיוחד שמילאו את הטפסים על תלמידיהם היו ביקורתיים יותר לגבי צורכי
התלמידים ,ובקרב המחנכים דוברי הערבית אף יותר .בחינוך הרגיל מדובר בקבוצה קטנה יחסית
של  25תלמידים שלומדים בשמונה בתי ספר שונים בצפון הארץ ,דוברי עברית וערבית ,שדורשת
הרחבה והעמקה בחקר השילוב .עם זאת ,חשוב לראות כי המדדים הרגישים ביותר אינם דורשים
בינוי והוצאות בתשתית בית הספר ,אלא השקעה בהכשרה ובהסברה ,להכנת האקלים של המוסד
המשלב לכדי בית ספר המכליל תלמידים עם שונות רבה ,בדגש על שיפור ההכללה והשייכות ,גם
בפעילויות חברתיות ובלתי פורמליות.
 .4.4בדיקת הבדלים בין שלושת סוגי בתי הספר בהשתתפות ובנגישות
בשלב הראשון של המחקר נחקרו ארבעה בתי ספר לחינוך מיוחד ,בהם נבדקה ההשערה לפיה
יימצאו הבדלים בין בתי ספר שעברו פרויקט נגישות לבין אלה שלא .הממצאים הראו הבדלים
משמעותיים בין בתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית ,ופחות על רקע החשיפה לנושא הנגישות.
כך נמצאו בשלושה בתי ספר בחינוך המיוחד :תדירות השתתפות גבוהה יחסית; מיעוט חסמים על
פי סקר הנגישות; ורמת ביטחון גבוהה ומיעוט גורמים מעכבים על פי שאלון ההשתתפות .לעומת
זאת ,בבית ספר דובר ערבית בחינוך המיוחד בו לא בוצע פרויקט נגישות ,מספר החסמים היה
גבוה יותר לפי סקר נגישות ושאלון השתתפות ,ההשתתפות נמוכה יותר ,רמת המשאבים נמוכה
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ביותר ,אך רמת הביטחון האישי גבוהה .עלתה מכך מסקנה זהירה כי בית ספר דובר ערבית
שהושקעו בו משאבים והדרכות להעלאת המודעות בפרויקט ניסויי בנושא נגישות ,הצליח להקטין
את הפער שנצפה בין המגזרים.
כאמור ,לאחר השלמת המחקר גם בקרב משולבים נעשתה חלוקה לשלושה סוגי בתי ספר ,ונמצא
שבתי הספר אינם נבדלים זה מזה בתדירות ההשתתפות ומבחינת תחושת ביטחון ובטיחות של
התלמידים .עם זאת ,בבתי הספר לחינוך מיוחד דוברי הערבית מספר החסמים היה גבוה ביותר
וזמינות המשאבים הייתה הנמוכה ביותר .נתון זה בולט במיוחד על רקע הממצא שדווקא בקרב
בתי ספר דוברי ערבית אלה (טבלה  ,)1התלמידים נמצאו באופן מובהק עצמאיים יותר בניידות
ומתקשרים יותר באופן מילולי ללא עזרים; דהיינו פחות מוגבלים בתפקודם .מבחינת הנגישות,
בבתי הספר דוברי הערבית נמצאו חסמים רבים יותר בתחומים השונים ,וזאת ביחס לבתי הספר
דוברי העברית .בבתי ספר דוברי ערבית נמצאו יותר חסמים בהקשר למדיניות ולעמדות ,גם
יחסית למשולבים בבתי ספר לחינוך רגיל ,שלהם פחות ידע ומודעות לצורכי התלמידים
וליכולותיהם.
ממצא זה מעניין על רקע מחקר שביצענו על נגישות ותפיסת חסמים ,בקרב בוגרים עם מוגבלות,
שמצא שונות בתפיסת החסמים בין שלוש קבוצות המחקר על בסיס השתייכות תרבותית/אתנית,
כאשר קבוצת הערבים דיווחה על ציון גבוה יותר של חסמים פיזיים ,ובעיקר של חסמים במדיניות
לעומת שתי הקבוצות האחרות (זק"ש ,שרויאר וג'ראיסי .)2014 ,את הפער במשאבים ובשירותים
אפשר להסביר בכך שנגישות המבנים והתשתיות של בתי הספר ,כמו גם ההסעות ,תלויה בעיקר
במשאבי הרשויות המקומיות .זאת על רקע פערים רבים בין החברה היהודית והערבית שנמצאו
במחקרים :על רקע עוני ואבטלה (חאג'-יחיא ;)1994 ,על רקע מיקום בפריפריה ,ועל רקע
טופוגרפיה בעייתית (חביב ,קינג ,בן שוהם ,ולדה-צדיק וולסקי )2010 ,עם קשיי נגישות של
תחבורה ציבורית ועם מחסור בכל סוגי השירותים (חאג'-יחיא ;1994 ,רכס .)2009 ,ביישובים אלה
יש מחסור בתכניות קידום ושיקום המותאמות לצרכים של החברה הערבית ולמאפייניה (רוזן,
אלרועי ,אקר ואסמאעיל ;2008 ,שטרוסברג .)2005 ,נוסף על כך ,חסר מידע בשפה הערבית לגבי
הזכויות והשירותים הקיימים (סנדלר-לף ושחק.)2006 ,
אחרים טענו לפערים בין התשומות במערכת החינוך הערבית לבין מערכת החינוך העברית,
שמצביעים על הקצאת משאבים מעטים יותר לאוכלוסייה הערבית (שפירא .)2006 ,לכך יכולה
להיות השלכה על מחסור במבנים ,בכיתות לימוד ,במעבדות ובאולמות ספורט ,ואף על אי־
תקינותם של מבנים ושל מתקנים קיימים .כמו כן ,מספר התלמידים בכיתה גדול יותר בחינוך
הערבי; מספר השעות השבועיות הניתנות לתלמיד הערבי קטן יותר; ורמתם של המורים בחינוך
הערבי נמוכה יותר (חיידר .)2010 ,הפערים באים לידי ביטוי גם בהבדלים בהישגים בחינוך ,כגון
שיעור הזכאים לתעודת בגרות ,שיעור העומדים בדרישות הסף לאוניברסיטה ,ושיעור הלומדים
במוסדות על־תיכוניים (דהן ואחרים.)2009 ,
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 .4.5מסקנות ,מגבלות והמלצות
ממצאי המחקר מעודדים ומראים עלייה מדורגת במודעות לחשיבות של נגישות והתאמת סביבה.
בעת הסיורים בבתי הספר ניכרו השקעה ,רצון ,ומשוגעים לעניין ,שמקדמים כל העת השתלבות
של תלמידים עם מוגבלות .המחקר הראה מעל לכול את ההשלכות של הסביבה האנושית על
השתתפות התלמידים בפעילויות מגוונות ,דבר אשר מטיל עומס רב על הצוות המתמודד עם
צרכים מגוונים .בהיעדר נגישות העומס רב יותר .בהיעדר הדרכה ,בעיקר לצוות הפחות מקצועי
של הסייעות ,עומד הצוות בפני קשיים רבים יותר והתלמידים – בעיקר אלה עם מוגבלות
בתקשורת – הם בסיכון להפחתת השתתפות ,ובפעילויות בלתי מובנות הם בסיכון גדול יותר.
פרויקטים להגברת הנגישות מסייעים באופן מעשי ומוחשי ,אך גם מעלים מודעות ומעבירים מסר
כי הנושא נמצא בסדר העדיפויות של ההנהלה והרשויות ,כפי שראינו באחד מבתי הספר שחקרנו.
במגזר דובר הערבית ,שבו אחוז גדול יותר של אנשים עם מוגבלות ,נדרש מאמץ שעליו להיות
מותאם להקשר ולתרבות.

המחקר הנוכחי חידד את העוצמות ואת הנקודות שאותן יש לחזק כאשר מיישמים אסטרטגיות
להכללת תלמידים עם מוגבלות מורכבת .המחקר מעודד לשאול שאלות נכונות ולהיעזר בידע
בריפוי בעיסוק בארבעה כיוונים עיקריים :הנגשת הסביבה הפיזית (למשל בעת בניית כיתה
ושיפוץ ,בעת בחירת כיתה ,טכנולוגיה ,ריהוט ,תאורה ,הצללה וסידור הכיתה); הכוונה והדרכה של
הסביבה האנושית שנמצאה שוב כה משמעותית (למשל הכרת נהלים קיימים בבית הספר ,עמדות,
מודעות וידע על התאמת הסביבה והפעילויות); הכנה של הכיתה המשלבת כסביבת עמיתים
מקבלת ותומכת; ודגש ומחשבה על נגישות של פעילויות בלתי פורמליות וגופניות ,כולל טיולים.
במחקר זה נעשה שימוש בשאלון מצומצם על הפעילויות שמתקיימות בבית הספר .יש לבדוק
בהמשך אילו פעילויות חשובות במיוחד וכיצד להנגיש אותן ,תוך עידוד יציאה מחוץ לגבולות בית
הספר לטיולים ,לפעילויות בקהילה ולפעילות חברתית .מעניין גם להמשיך להעמיק בחקר מודלים
שונים לשילוב ומה משמעותי יותר להשתתפות הילדים – שילוב פרטני או קבוצתי .גם כאן נדרש
יישום ,מעקב ומחקר ,במדגם גדול יותר של קבוצות מדגמי שילוב שונים .שאלה זאת מתחדדת
כאשר ההורים מתלבטים למול השירותים והאמצעים הניתנים בבתי ספר מיוחדים ,כגון בריכה,
מתקנים מותאמים המעודדים פעילות פיזית ואנשי טיפול מקצועיים .אמצעים אלה אינם שכיחים
בבתי ספר משולבים ,דבר העלול להגביל את השתתפותם של התלמידים בפעילויות פיזיות ,שלהן
יש השלכות משמעותיות הן על הבריאות והן על התפקוד החברתי ועל החוללות העצמית.
בנוסף לחשיבות ההדרכה וההכשרה של הצוות ,ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בראייה רחבה
של סביבה נגישה ,שבחלקה היא פיזית-מבנית שתומכת בניידות ,אך גם כזו המתייחסת לרגישות
חושית ולקשיי התמצאות ואוריינות .ממצאי המחקר מעודדים להוסיף ולהכשיר מרפאות/ים
בעיסוק במערכת החינוך ,שלהם ידע וכלים להתאמת הסביבה ,להשתמש בסקר הנגישות שחובר
לצורך מחקר זה; כמו גם להעלות את המודעות בצוות לצורך בהתאמות ,שלעתים קרובות אינן
כרוכות בעלות אלא בידע ובגמישות של הצוות.
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אישור ועדת אתיקה
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 6.3נספח 3
הליך המחקר ולוח הזמנים

מס'
השלב

תאור השלב

מספר
חודשים:

1

סקר ספרות והכנת השאלונים .גיוס כוח אדם
לעריכת המחקר

2

העברה של הצעת המחקר בועדת אתיקה
ובפיקוח של משרד החינוך ,על הדרגים השונים,
כולל מנהלים

3

פיילוט לבדיקת כלי המחקר

4

שיווק המחקר וקבלת הסכמה של המחנכים
וההורים

5

איסוף הנתונים על השתתפות התלמידים
בבתי"ס מיוחדים והקלדתם ( = 2X )100לכל
תלמיד/ה ,שאלון של מחנך/ת ומרפא/ה
בעיסוק

6

העברת סקר נגישות ביה"ס (כ,)50-
ע"י שתי מרפאות בעיסוק שתוכשרנה לכך,
בכתות שבהן נבדקה השתתפות של תלמידים

7

איסוף הנתונים בבתי"ס מיוחדים והקלדתם ()20
 = 2Xלכל תלמיד/ה ,שאלון של מחנך/ת
ומרפא/ה בעיסוק

8

עיבוד הנתונים הכמותיים

9

עיבוד המידע המילולי

דוחות

דוח ראשוני על הפיילוט ,בתום תשעה חודשים
דוח ביניים שנתי ,לסיכום איסוף מרבית נתונים
כתיבת דו"ח מחקרי כולל בתום  24החודשים
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3

6

9

12

15

18

21

24

תאריך____________
מספר נבדק___________

שאלון פרטים אישיים אודות התלמיד
תפקיד ממלא השאלון ________________

מין

שנת לידה של התלמיד________________

 .1זכר

 .2נקבה
תאריך אבחנה

אבחנה ______________________
__________________

סוג

מסגרת לימודית ___________________
כיתה_______________________
באיזה בית הילד גר

 1קרוון .2בית משותף  .3קוטג'

.4וילה על הקרקע

כמה אנשים מתגוררים בבית _______________
עם מי הילד גר בבית (הורים ,אחים ,סבים________________ )...
מספר הילדים במשפחה____________
מקום הילד במשפחה (בכור ,שני ,שלישי______________?..
מה היא השפה העיקרית המדוברת בבית  .1עברית  .2רוסית  .3ערבית  .4אמהרית  .5צ'רקסית
 .6אחרת
מצב סוציו-אקונומי  .1נמוך (הכנסה משפחתית מתחת ל ₪ 7111 -לחודש)
משפחתית בין  ₪ 7111- 14,111לחודש)

 .2ממוצע (הכנסה

 .3גבוה (הכנסה משפחתית מעל  ₪ 14,111לחודש)

דת  .1יהודי  .2מוסלמי  .3נוצרי .4דרוזי .5אחר
מה הזיקה של המשפחה לדת  . 1חילוני  .2מסורתי  .3דתי  .4חרדי  .5אחר________
האם הילד עבר אשפוזים  /הליכים רפואיים ?
אלו?________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____
האם הילד מקבל טיפול תרופתי? אם כן ,איזה?__________________
האם הילד קיבל טיפולים פרארפואיים במסגרת בית חולים או התפתחות הילד? אם כן איזה?
__________
___________________________________________________________________
______
אמצעי ניידות עיקריים המשתמש בהם הילד  .1הולך לבד  .2קביים או הליכון  .3כסא גלגלים ידני
 .4כסא גלגלים ממונע  .5אחר________
אמצעי התקשורת העיקריים בהם משתמש הילד .1מילולי  .2כתיבה /תמונות  .3סימנים /איות
אצבעות  .4תנועות גוף  .5לוח תקשורת  .6מחשב  .7אחר___________
האם משתמש באביזרי עזר נוספים? איזה?
______________________________________________
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איך מגיע לבית הספר?  .1תחבורה ציבורית  .2מכונית פרטית  .3הסעה מיוחדת  .4הליכה ברגל
 .5אחר ____
היכן ממוקמת הכיתה? .1בקומת הכניסה של בית הספר  .2בקומה ראשונה  .3קומה שנייה .4
אחר ______
מהו מספר הילדים בכיתה ____________________
האם התלמיד מקבל טיפולים בביה"ס? אם כן איזה?
__________________________________
האם התלמיד מצטרף לחוגים בביה"ס? אם כן איזה?
__________________________________
עד כמה התלמיד מקובל בין עמיתיו בכיתה?  .1בכלל לא  .2מקובל במידה מועטה  .3מקובל .4
מקובל מאוד
עד כמה התלמיד מקובל עיני צוות ביה"ס?  .1בכלל לא  .2מקובל במידה מועטה  .3מקובל .4
מקובל מאוד
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 6.4נספח 4

סקר נגישות בית  -ספר
גב' ליליאן טאטור  -חטיב ו ד"ר נעמי שרויאר

בתודה רבה!
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