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נייר עמדה 
 תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות 

ההשכלה הגבוהה 

מטרתו של נייר העמדה היא להבהיר את תרומת 
מקצוע הריפוי בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה 
תיכוניים  ועל  אקדמיים  במוסדות  הגבוהה 
הרציונל  את  יפרט  זה  מסמך  שונים.  ללומדים 
ואת התפקיד של המרפאים בעיסוק בהתערבות 
פרטנית ומערכתית במטרה ליישם את החקיקה 

ואת המדיניות למען השכלה שוויונית.

מבוא

הנגישות  בתחום  בעיסוק  מרפאים  של  מקומם 
ובקידום אנשים עם מוגבלות במוסדות להשכלה 
הגבוהה בישראל הולך ומתרחב. התרומה הייחודית 
היא לקדם השתתפות  של מרפאים בעיסוק 
)העמותה  ובריאות  אישית  רווחה  בעיסוקים, 
בעיסוק  מרפאים  בעיסוק, 2016(.  לריפוי  הישראלית 
פועלים כיום כחלק מצוות רב מקצועי הכולל אנשי 
הסוציאלית,  העבודה  החינוך,  מתחומי  מקצוע 
אנשי  של  והסיוע  התמיכה  והניהול.  הפסיכולוגיה 
שערי  של  פתיחתם  את  ִאפשרו  השונים  המקצוע 
אוכלוסייה  מקבוצות  לאנשים  הגבוהה  ההשכלה 
לומדים  שונים,  ממגזרים  לומדים  בהם  שונות, 
מבוגרים ולומדים עם מוגבלות. בשביל סטודנטים 
השכלה  רכישת  אלו,  לקבוצות  המשתייכים 
גבוהה היא אמצעי חשוב לניוד חברתי דרך שיפור 
החברתית  וההשתלבות  התעסוקה  אפשרויות 

)דוברין, 2015; שרייבר, 2010(. 

במחקר ראשוני שחקר את מאפייניהם של 
נוירו- לקויות  לרבות  מוגבלות,  עם  סטודנטים 
והפרעות  למידה  לקויות  ביניהן  התפתחותיות, 

קשב וריכוז וכן לקויות חושיות, פיזיות, נפשיות, 
תקשורתיות ועוד, נמצא כי הסטודנטים יכולים 
לימודיהם באקדמיה  לחוות קשיים במהלך 
ובכללם קשיים בהשתלבות לימודית וחברתית. 
התאמה  אי  תחושת  על  מדווחים  הם  כן,  כמו 
ומחשבות על הפסקה או על נשירה מן הלימודים 
 Adams  ;2004 לידור,  והדס  גולהירש  )טאו, 
 & Proctor, 2010; Koch, Mamiseishvili, &
Higgins, 2014(. במחקר ראשוני שנערך בארץ 
הקשיים  הומחשו  בעיסוק  מרפאות  ידי  על 
מוגבלות  עם  סטודנטים   170 של  והצרכים 
המחקר  תוצאות   .)Sachs & Schreuer, 2012(
העידו על כך שתמיכה בסטודנטים, על ידי צוות 
אפשרה  בעיסוק,  מרפאים  הכולל  מקצועי  רב 
אקדמית  והשתתפות  הצלחה  לסטודנטים 
מחקר   .)Schreuer & Sachs, 2014( וחברתית 
אחר על סטודנטים עם מוגבלות נפשית מצא כי 
בניית סביבה מותאמת ונגישה ושימוש בתוכנית 
שוויון  להם  אפשרו  נתמכת  אקדמית  להשכלה 
לידור  הדס  רינדה,  )טנא  אקדמי  הזדמנויות 

וזק"ש, 2013(. 

לצד סטודנטים עם מוגבלות, במוסדות 
מקבוצות  סטודנטים  לומדים  גבוהה,  להשכלה 
האקדמית.  בהשתלבות  קשיים  שחווים  שונות 
של  לשילובם  מחויבים  האקדמיים  המוסדות 
כלל הסטודנטים הבאים בשעריהם, והמועצה 
להשכלה גבוהה בישראל אף מצהירה על צמצום 
מוחלשות  סטודנטים  אוכלוסיות  בקרב  פערים 
אופיר  )קליין-אבישי,  בפעילותה  מרכזי  כיעד 
וקרול, 2016(. כתוצאה מכך, הוקמו מרכזי תמיכה 
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הורחבו   ,)2016 ודהן,  )מלצר  אקדמית  ונגישות 
)המועצה  הוראה  לקידום  יחידות  של  פעילותן 
 )2014 ולתקצוב,  לתכנון  ועדה  גבוהה,  להשכלה 
המוסדות  להנגשת  תוכניות  מתפתחות  בבד  ובד 
ולקידום שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה. תנופה 
לקידום מגמה זו מתרחשת בשנים האחרונות עם 
המוסד  של  הגבוהה"  בהשכלה  "המהפכה  מיזם 
לביטוח לאומי, שסייע בהקמה של יותר  30 מרכזי 
גבוהה  להשכלה  במוסדות  רב-נכותיים  תמיכה 
ובהפעלתם למשך שלוש שנים. את הפרויקט מלווה 
הנגישות  מנגנוני  של  התרומה  את  הבודק  מחקר 
ובמענה  והתמיכה בהתוויית מדיניות המוסדות 
המנגנונים  של  תרומתם  את  הסטודנטים,  לצורכי 
ולקידום  המנהלי  לסגל  האקדמי,  לסגל  האלה 
תרבות המכבדת ומכילה שונות בקמפוסים. מחקר 
בהמשך  בעיסוק  מרפאות  של  בהובלתן  נערך  זה 
 .)Sachs & Schreuer, 2012( למחקר הראשוני

רציונל לגיבוש נייר העמדה

בהנגשת . 1 בעיסוק  המרפאים  תפקיד 
סטודנטים  ליווי  כולל  הגבוהה  ההשכלה 
במרכזי תמיכה, ייעוץ לנגישות, הדרכות סגלים 
ולהוראה  לשירות  ואקדמיים  מנהליים 
נגישים, מחקר ופרויקטים ייעודיים לשילוב 
עשייה  תחומי  באקדמיה.  הסטודנטים 
באמצעות  תוקף  משנה  מקבלים  אלה 
זכויות  שוויון  חוק  מרכזיים:  חוקים  שני 
 )1998( התשנ"ח  מוגבלות,  עם  לאנשים 
למידה  לקות  עם  תלמידים  לזכויות  והחוק 
:)2008( התשס"ח  על–תיכוניים,  במוסדות 

2 . - מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   חוק 
בתחום  עוסק  ז'(,  )סעיף   1998 התשנ"ח 
עם  סטודנטים  של  ובזכויותיהם  ההשכלה 
התקנות  תיכוניים.  על  במוסדות  מוגבלות 
למקומות  הנגישות  התאמות  ובייחוד  לחוק, 
גבוהה(  )מוסדות להשכלה  ציבוריים קיימים 
ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים )2016(, 

מפרטים את תחום אחריותם של המוסדות 
והתקנות  זה  חוק  פי  על  גבוהה.  להשכלה 
גבוהה  להשכלה  המוסדות  כל  הנלוות, 
נדרשים להקים מרכזי תמיכה, לאפשר נגישות 
וסביבה(  תשתיות  מבנים,   - )מתו"ס  פיזית 
כן,  כמו  השכלה(.  )שירותי  שירות  ונגישות 
ובהיבחנות  עליהם לספק התאמות בלמידה 
סיוע  ובכללן  מוגבלות  עם  לסטודנטים 
בהתמצאות ובתקשורת הניתנים באופן אישי 
טכנולוגיים.  ובאמצעים  בעזרים  שימוש  ודרך 
מרפאים בעיסוק מתמחים בעיצוב הסביבות 
הפיזית, הטכנולוגית והאנושית על מרכיביהן 
יהיו מעורבים ביישום החוק  ונכון כי  השונים 
לחוק,  19מא1  בסעיף  כן,  והתקנות.כמו 
הוכר  השירות"  לנגישות  "מורשים  שעיסוקו: 
מתאים  כמקצוע  בעיסוק  הריפוי  מקצוע 
לצורך הכרה בעוסקים בו כמורשים לנגישות 
השירות, ולהם תפקיד חשוב ולעיתים מכריע 
בתחום  לרבות  והתקנות,  החוק  בקידום 
בפרט.  הגבוהה  וההשכלה  בכלל  ההשכלה 
למידה  לקות  עם  תלמידים  זכויות  חוק 
 ,2008  - התשס"ח  על-תיכוניים  במוסדות 
החוק  למידה.  ליקויי  עם  בסטודנטים  עוסק 
לאבחן  הרשאים  המקצוע  בעלי  את  מגדיר 
ובהם  וריכוז  קשב  והפרעות  למידה  לקויות 
מקומם  את  מגדיר  החוק  בעיסוק.  מרפאים 
מוכרים.  כמאבחנים  בעיסוק  מרפאים  של 

תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום 
הנגשת ההשכלה הגבוהה

תפקידים  במגוון  מעורבים  בעיסוק   מרפאים 
במוסדות  מוחלשות  אוכלוסיות  קידום  שמטרתם 
להשכלה גבוהה. הם עוסקים בהערכה ובתמיכה 
ונגישות,  תמיכה  מרכזי  בניהול  ללימודים,  במועמדים 
בניהול מרכז לאקדמיה שוויונית, הפועל לקידום הוראה 
הטכנולוגיה  תחום  הסטודנטים, ניהול  לכלל  מותאמת 
מענה  נותנים  הם  כן  ואבחון. כמו  המסייעת, יעוץ 
לסטודנטים לומדים ולעובדי הסגל המנהלי והאקדמי. 
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כלי  מגוון  פיתחו  בעיסוק  בריפוי  חוקרים 
התפקוד  להערכת  ומהימנים  תקפים  אבחון 
יכולת  להערכת  שאלון  לדוגמה:  סטודנטים,  של 
אבחון   ,)Rosenblum, 2012( בזמן  ההתארגנות 
 Lahav,( לסטודנטים  שבועית  מערכת  תכנון 
Ben-Simon, Inbar-Weiss, & kat, 2015(, שאלון 
 ,)Rosenblum, 2008; 2013( להערכת קשיי כתיבה
לסטודנטים  כתיבה  תפקודי  להערכת  אבחון 
שאלונים  או  ועמיתים, 2012(  וינטראוב  )תכל"ס, 
על  המשליכים  בקואורדינציה  קשיים  לאיתור 
 Kirby, Edwards, Sugden,( היכולות התפקודיות
 & Rosenblum, 2010; Tal Saban, Ornoy, Grotto,
מגוון  ונחקרו  הותאמו  כן  Parush, 2012 &(. כמו 
כלי אבחון שפותחו ברחבי העולם, לשימוש בארץ 
לאוכלוסיות  המותאם  כולל  הערכה  ממערך   כחלק 
שרפי  )לדוגמה:  שונים  צרכים  עם  סטודנטים 
 Grinblat & Rosenblum, 2016; :2014 ,ורוזנבלום
 Sharfi, 2015; Sharfi & Rosenblum, 2013, 2015,

.2016 

התערבויות המרפאים בעיסוק הן התערבויות 
)evidence based( ונמצאו  ראיות  מבוססות 
להשכלה  במוסדות  סטודנטים  בקרב  יעילות 
תמיכה  במרכזי  וליווי  שונים: ייעוץ  בתחומים  גבוהה 
)דהן, הדס לידור, כסיף, טבקמן ולכמן, 2007; משה, 
ומלצר, 2006;  לידור  זמן )דהן, הדס  2017(, ניהול 
דהן, הדס לידור, מלצר ורויטמן, 2008(, טכנולוגיה 
 ;)2012 ושניידר-יעקוב,  )אדטו-בירן  מסייעת 
התאמות בהכשרות מקצועיות )שוהם, 2015(.

כמורשי  הכשרה  שעברו  בעיסוק  מרפאים 
נגישות  כסוקרים, כרכזי  השירות, משמשים  נגישות 
מרכזיים  היבטים  שני  יוצגו  זה  מוסדיים. במסמך 
בהשכלה  בעיסוק  מרפאים  מעורבים  שבהם 
בסטודנטים  המתמקד  הפרטני  ההיבט  הגבוהה: 
האקדמי  במוסד  המתמקד  המערכתי  וההיבט 

ובהנגשתו לאוכלוסיות שונות. 

ההיבט הפרטני בעבודתם של 
המרפאים בעיסוק במוסדות 

להשכלה הגבוהה 

עבודת המרפאים בעיסוק בקידום הסטודנטים 
להתערבות  בסיסיים  מודלים  כמה  על  נשענת 
אדם-עיסוק-סביבה  מודל  ביניהם  טיפולית, 
 Christiansen, Baum,( במרכז  הלקוח  ומודל 
ההערכה  תהליך   .)& Bass-Haugen, 2004
פעילות  ניתוח  על  בעיקרו  מבוסס  וההתערבות 
להשגת  האדם  של  העיסוקי  הביצוע  של 
תהליך  למידה.  ומאפשרת  מיטבית  השתתפות 
זה מבוסס ראיות ונשען על חשיבה קלינית, תוך 
הרלוונטיים  העיסוק  תחומי  למגוון  התייחסות 
טכנולוגית,  פיזית,  )סביבה  ולסביבה  לאדם 
ליפסקיה,  )בוני,  ותרבותית(  כלכלית  חברתית, 

חיים-ליטבסקי והדס לידור, 2010(. 

בסטודנטים  הפרטני  התמיכה  תהליך 
כולל את המרכיבים האלה: 

• הערכת התפקוד, היכולות והצרכים האקדמיים 	
של הסטודנט. ההערכה כוללת ניתוח תפקודי 
הלמידה ומיומנויות אקדמיות כמו כתיבה 
וניהול  החיים  איכות  הערכת  והקלדה, 
וחולשות  עוצמות  הערכת  הבריאות, 
תפיסתיות-תנועתיות,  קוגניטיביות, 
ותקשורתיות של הסטודנטים,  תחושתיות 

בהקשר האקדמי. 

• התאמות 	 ובבחירת  בהערכה  מעורבות 
מיטביות בדרכי למידה, בהגשת מטלות 

ובהיבחנות.

• פיתוח כישורי חיים הכוללים מיומנויות של 	
תקשורת בין-אישית, סיוע ותמיכה בתהליך 
התאמה  העצמי.  )סנגור(  והייצוג  החשיפה 
הבריאות  לניהול  אסטרטגיות  של  והקניה 
של  חייו  ואיכות  הכולל  התפקוד  ושיפור 

הסטודנט.
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• אקדמיות, 	 מיומנויות  ושיפור  פיתוח 
קוגניטיביות ומטה-קוגניטיביות, לרבות 

ניהול זמן וויסות עצמי בלמידה. 

• פיתוח ושימוש בטכניקות פיצוי דרך התאמות 	
עזר  אביזרי  התאמת  לרבות  בסביבה, 
וטכנולוגיה מסייעת, כדוגמת תוכנות הקראה, 
וארגון חזותי של  תוכנות למיפוי מושגים 

רעיונות, כלים לניהול זמן ועוד.

• ליווי והדרכת סטודנטים חונכים לסטודנטים 	
מתקשים.

• יצירת ממשקים בין מרכז התמיכה, גורמי 	
סיוע נוספים במוסד האקדמי ומחוצה לו, 

כחלק מן המענה לצורכי הסטודנטים.

• תיווך בין הסטודנטים לסגל אקדמי וסגל 	
מנהלי באשר לדרכי ההנגשה המומלצות 

להם. 

• הנגשת הסביבה האקדמית בעבור הסטודנטים 	
מבחינה פיזית, מרחבית וטכנולוגית.

• הזכויות 	 מיצוי  בתהליך  הסטודנטים  ליווי 
מול עמותות משרדים ציבוריים העוסקים 

בשיקום. 

• ייעוץ והכוונה במעבר מן האקדמיה לעולם 	
מקצועיות  הכשרות  ובכללם  התעסוקה, 
הכלים  העברת  בלימודים.  הנכללות 
והאסטרטגיות שנרכשו באקדמיה לתחום 

התעסוקה. 

ההיבט המערכתי בעבודתם של 
המרפאים בעיסוק במוסדות 

להשכלה הגבוהה 

המרפאים  מעורבים  פרטניות,  התערבויות  לצד 
הסגל  מול  מערכתיות  בהתערבויות  בעיסוק 
במוסדות  השונים  בגופים  והמנהלי  האקדמי 

)הלוינג  הוראה  סגלי  פיתוח  כגון:  האקדמיים, 
ורויטמן, 2012; טבקמן, 2007, 2008(, התאמת 
 )Kielhofner, 2008( ושירות  למידה  סביבות 
קורסים  למרצים,  מדריכים  בבניית  ושותפות 
בהשכלה  הנגישות  לקידום  לימודים  ותוכניות 
Daniel-Hellwing, Sela, & Shraga-( הגבוהה 

 .)Roitman, 2017

מרפאים  מתבססים  שעליו  המרכזי  המודל 
בעיסוק המעורבים בהיבטים המערכתיים של 
 – ההשכלה הגבוהה הוא מודל העיצוב האוניברסלי 
Erlandson, 2007( Universal Design (, ומודל 
 Universal  – בהוראה  האוניברסלי  העיצוב 
 Spooner, Baker,( Design in Learning )UDL(
 .)Harris, Ahlgrim-Delzell, & Browder, 2007
מודל העיצוב האוניברסלי מציג תפיסה ועל פיה 
יש ליצור סביבות נגישות באופן שבו הם יתנו מענה 
לאנשים רבים ככל האפשר ללא צורך בהתאמה 
עם  לאנשים  רק  לא  יאפשר  כזה  עיצוב  פרטנית. 
אלא  בהתאמה,  להיעזר  כלשהו  מסוג  מוגבלות 
פותח  זה  מודל  אחרים.  לאנשים  גם  מענה  מתן 
המתמקד  הנגיש  העיצוב  למודל  כהשלמה 
 Erlandson, 2007;( פרטניות  נגישות  בהתאמות 

 .)Joines, 2009

תהליך התמיכה והייעוץ המערכתי כולל:

• עשייה חברתית – מרפאים בעיסוק שותפים 	
בפורומים  בגיבוש חקיקה ושותפים פעילים 
הנגשת  לקידום  עניין  בעלי  של  ארציים 
להשכלה  במוסדות  האקדמית  ההשכלה 
בין- מדיניות  בהתוויית  עוסקים  גבוהה. 
ופיתוח  עבודה  נורמות  קביעת  מוסדית, 

כלים יישומיים.

• ליווי תהליך הנגשת המוסד. עיקר התמחותם 	
השירות  בנגישות  הוא  בעיסוק  מרפאים  של 
בארגון ובשיפור השירות לפרט. הם עוסקים 
סביבתיים  מרכיבים  בהנגשת  השאר  בין 



H 13||כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, מרס 2018, 27)1(

וטכנולוגיים ובעיצוב סביבת הלמידה כסביבה 
נגישה לכול; וכן בהנגשת חומרי למידה ודרכי 
מותאמים  שונים  מערכים  ובניית  הוראה 

לאוכלוסיות עם מוגבלויות שונות. 

• סטיגמות 	 והפחתת  עמדות  לשינוי  פעילות 
כלפי אנשים עם מוגבלות במוסד האקדמי 
ויצירת אקלים ארגוני עם סובלנות לשילוב 
 Organizational climate of( ולהכלה 
הבניית  כולל  העמדות  שינוי   .)inclusion
ולסגלים  לסטודנטים  הפונה  ארגוני  מערך 

השונים.

• השירות, 	 להנגשת  מנהלי  סגל  הדרכת 
לזכויות  והעלאת מודעות  ידע  תוך הקניית 
ולצרכים של סטודנטים שונים, וכן שיפור 
נגיש.  שירות  למתן  העובדים  מיומנויות 
לב  תשומת  ניתנת  ההדרכה  במהלך 
נראות  ובלתי  נראות  ולמגבלות  ליכולות 
הדרכה  באמצעי  שימוש  כוללת  והיא 

חווייתיים. 

• הנגשת 	 בתהליכי  אקדמי  סגל  הדרכת 
העיצוב  עקרונות  פי  על  הוראה 
האוניברסלי. ליווי זה נעשה לצד העלאת 
בתהליך  לומדים.  בקרב  לשונות  מודעות 
הליווי וההדרכה מודגשת חשיבות הגיוון 
ומודגשת  וההערכה,  ההוראה  בדרכי 
של  השתתפותם  קידום  של  החשיבות 
סטודנטים עם מוגבלות במהלך הלמידה. 
תהליך זה מאפשר את חיזוק הקשר שבין 
של אקלים  קידומו  ואת  ללמידה  ההוראה 

כיתתי הכולל פתיחות לשונות. 

• שונות 	 יחידות  עם  פעולה  שיתופי  יצירת 
ומבנים,  יחידות רכש משק  בקמפוס כגון: 
יחידת שיווק ופרסום, יחידת הרישום, מדור 
לצורך  תעסוקתי  ההכוון  ויחידת  בחינות 

קידום יוזמות משותפות.

• יצירת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים – 	
משרדים ממשלתיים, המוסד לביטוח 
לאומי ועמותות, לשם פיתוח והרחבת 
ימי עיון  והנגישות, הפקת  מרכזי התמיכה 
וכנסים וארגון הדרכות להעלאת המודעות 
והאקדמי  המנהלי  הסגל  חברי  בקרב 

במוסד.

סיכום

הנגשת  בקידום  בעיסוק  המרפאים  תפקיד 
פעילות  וכולל  רחב  הוא  הגבוהה  ההשכלה 
שיטות  פיתוח  צוותים,  הובלת  החקיקה,  לקידום 
בעיסוק  המרפאים  התערבות  ומחקר.  התערבות 
רחבה  כוללנית  ראייה  על  מתבססת  במוסדות 
)הוליסטית(, ובאה לידי ביטוי הן בהיבט פרטני 
והן בהיבט מערכתי. למרפאים בעיסוק תפקיד 
השתתפותם  לקידום  רבה  ותרומה  משמעותי 
ומעורבותם של סטודנטים מקבוצות אוכלוסייה 

שונות הלומדים באקדמיה. 

נכתב בידי: ד"ר אורית להב – הקריה האקדמית 
אונו, יעל רויטמן – המכללה האקדמית בית ברל 
המכללה   – גופר  אילת  אונו,  האקדמית  והקריה 
האקדמית לחינוך אורנים, נופר גרינבלט – מהו"ת 
 )מרחב התעצמות ותובנה(, מיכל עמנואל-שלו – 
 – אדטו-בירן  איריס  אונו,  האקדמית   הקריה 
אונו,  האקדמית  והקריה  שפירא  איזי  בית 
הדס מיליקה –  – אוניברסיטת חיפה,  ניצה אריה 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

למעשה  הלכה  המייצגת  הכתיבה,  את  ליוו 
הישראלי  הפורום  של  העשייה  את  ובחקיקה 
לריפוי בעיסוק בשירות אנשים עם ליקויי למידה: 
רוזנבלום,  שרה  פרופ'  ויינטראוב,  נעמי  פרופ' 
פרישמן- ענת  ד"ר  בר-אילן,  טראוב  רותי  ד"ר 
שיטרית, ד"ר נירית ליפשיץ, ד"ר מרגלית פדה, 

מיכל טבקמן.

נייר עמדה 
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בוני,  אורלי  לידור,  הדס  נעמי  לד"ר  תודות 
פרופ' נאוה רצון, ד"ר נעמי שרויאר, ד"ר שירה 
ונתנו  שקראו  וייס  פנינה  וד"ר  חיימוביץ'  ילון 

משוב חשוב למסמך.

העליונה  המקצועית  הוועדה  לחברות  תודותינו 
על קידום השיח בנושא מעורבותם של מרפאים 
ועל  גבוהה  להשכלה  מוסדות  בהנגשת  בעיסוק 

תרומתן בהוצאת נייר העמדה אל הפועל.
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