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ניצן-מיכל ויסמן

.אוניברסיטת חיפה, החוג לרפוי בעיסוק





השתתפות במצבי  

החיים השונים

ומבנים של תפקודים פעילויות

הגוף

גורמים אישיים גורמים חיצוניים

מצב בריאות

?מהי מוגבלות

International Classification of Function (WHO, 2001) 



וטכנולוגיהחפצים •

טבעיתסביבה •

הטבעיתסביבה בנויה שיצרה שינויים בסביבה •

חברתייםתמיכה חברתית ויחסים •

ובריאותייםנגישות לשירותים חברתיים •

ומדיניותנהלים •

מרכיבים של סביבה
(WHO, 2001)



סוגי החסמים בסביבה

חוסר מודעות, תוצאה של החלטות עיצוביות לקויות–חסמים בסביבה פיזית•

. והבנה של המאפיינים התנועתיים והתחושתיים של האדם

.אופן מתן המידע לא תואם את המאפיינים של הצורך אותו-חסמים במתן מידע•

, מדברים למלווה שלו)הגישה לאדם עם שונות או מגבלה –חסמים בגישה ובעמדות•
כל חולי הנפש  ", "זקנים תמיד קצת מבולבלים או נודניקים", מדברים לאט ובקול רם

"(. עצבניים

אדם עם צרכים מיוחדים  למערכת נוקשה שאינה מאפשרת –ארגוניים /חסמים מערכתיים•
מדיניות קצבאות לא סבירה או חקיקה ללא התייחסות לשונות בין אנשים  )לתפקד בתוכה 

(.או אוכלוסיות

חיפה' אונ, שרויארנעמי ' דר



?מהו מרחב שאינו נגיש

 בנויהסביבה

 חושיתסביבה

 חברתיתסביבה

 ומדיניותנהלים

חיפה' אונ, שרויארנעמי ' דר



עקרונות יסוד לנגישות השירות

על החברה מוטלת האחריות להסרת מכשולים פיזיים  -הסרת חסמים•
.  ותודעתיים

התאמות בסביבה יאפשרו את הזכות לקבל שרות באיכות  -שונה אבל שווה•
שווה לכולם

זכותו של אדם לקבל החלטות בצורה עצמאית על  -קבלת החלטות עצמאית•
.בסיס המידע המסופק לו



,  פגיעה באחת החוליות ברצף קבלת השירות-שמירה על רצף שירותי•
.תפגע בקבלת השירות כולו

.  קבלת השירות באותה הסביבה בה ניתן לאחרים-הכלה•

עקרונות יסוד לנגישות השירות



Accessibility

Access + Ability
נגישות היא הכניסה למימוש של מגוון אפשרויות בסביבה

חיפה' אונ, שרויארנעמי ' דר



נגישות 

,  בותנועה והתמצאות , הגעה למקוםאפשרות מתן "

הניתן או המופק  קבלת מידע ,משירותשימוש והנאה 

שימוש , במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם

והשתתפות בתכניות ובפעילויות במתקניהם 

עצמאי  , מכובד, שוויוניוהכל באופן , המתקיימות בהם

"ובטיחותי

2005,ה"התשס, 2תיקון מספר , שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק 

Einstein



? מהי נגישות מספקת

אמת מידה 
אקולוגית/חברתית

השתתפות  •
ושביעות רצון של  

כלל הציבור  
(  שונות)

בפעילויות  
.וצריכת שירותים

מודעות  , חינוך•
וידע

אמת מידה 
משפטית

-דיכוטומית•
,  תקנות הנגישות

זכויות  שיוויוןחוק 
לאנשים עם  

מוגבלות

תלונות ותביעות •
קודמות ומנגנוני  

האכיפה

אמת מידה 
רפואית

: דיכוטומית•
אין/יש

עצמאות מרבית •
באמצעות עזרים 

והעברת 
האחריות לפרט 

ולמשפחה

קבוצות מוגבלות•

אמת מידה כלכלית

הגדלת הצריכה•

יישום התאמות  •
סבירות ללא נטל  

כבד מדי

שכיחות השימוש •
בשירותים

חיפה' אונ, שרויארנעמי ' דר



אני חושב שהמסר הוא שנגישות זה כמו גישור  "

כמו ניסיון  , שזה ההפך הגדול  מהתנגשות

.(ל.ג." )פחות להתנגש.. לגשר



נגישות ציבורית ועיצוב אוניברסלי, נגישות פרטנית

התאמות ייחודיות המאפשרות לאנשים עם מוגבלות  -נגישות פרטנית•
.  מסוימת השתתפות שווה לאחרים

לשם תקשורת  , על ידי ילד עם מגבלה בתקשורתבאייפדשימוש :דוגמא
. חומרי הלימוד במסגרת בית הספרוהנגשת

.נגישות של המרחב הציבורי על פי לשון החוק-נגישות ציבורית•

.מאפשרת השתתפות של אדם הנדרש להנגשה פרטנית



עיצוב אוניברסלי

מתוך  , תכנון מוצרים וסביבה שיאפשר שימוש מרבי על ידי מרבית האנשים

מבלי שיהיה צורך בהתאמה או בתכנון ייחודי עבורם או  , תפיסה של שונות

Mace, Hardie)בהוצאות מיוחדות  & Plaice, 1991)

עמדות  , היבטים פיזייםעיצוב אוניברסלי מתייחס לאקולוגיה רחבה הכוללת 

(2007, רייטר)נגישות הינה אמצעי להשגת עיצוב אוניברסלי .ותפיסות 

מרחב ציבורי מכיל



http://therussiansusedapencil.com

universaldesignmeetstheexitsign.com/

עיצוב שוויוני•

גמישות בשימוש•

שימוש פשוט ואינטואיטיבי•

אינפורמציה קליטה•

חיזוי טעויות וגורמי סיכון•

מאמץ פיזי נמוך•

ממדים ומקום לגישה •
ולשימוש



"שקופות"נגישות ומוגבלויות 

שלא  , מוחבאהאספרגרפשוט , אני נראית רגילה"

מתנה מאלוהים , כי נולדתי ככה. רואים אותו בכלל

אבל בגלל  . שבעצם לא רואים שאני עם אספרגר

ואז  . שלא רואים את זה חושבים שאני ילדה רגילה

(ב.נ" )שבעצם לא מבינים, זה בעצם הבעיה



תקשורת: סוג המוגבלות

http://www.communication-access.org/

רגשות ולהיות חלק מהסביבה החברתית, מחשבות, תקשורת היא הדרך להביע רצונות



נגישות תקשורתית

שימוש  , ציניות, ללא בכפל משמעות)קונקרטית , ישירה, שימוש בשפה ברורה•
(.במטאפורות ודימויים

.  התייחסות לרעיון מרכזי אחד בכל פעם•

.טון דיבור רגיל•

.מספר אפשרויות לבחירה במקום שאלות פתוחות•

ודרכים  ( להקשיב מבלי ליצור קשר עין: למשל)קבלה של דפוסי תקשורת שונים •
(מערכות תקשורת שונות)שונות לתקשורת 

.אמור כאשר אינך מבין•

, רעש)ישנן סביבות בהן גירויים חושיים שונים עלולים להגביל את התקשורת •
(.  ריחות, תאורה



קוגניטיבית: סוג המוגבלות

פגיעה ביכולות הבסיסיות הנדרשות לבצוע של תהליכים המערבים  -מוגבלות קוגניטיבית
חשיבה  



נגישות קוגניטיבית
Invisible Access Needs of People With Intellectual Disabilities: A Conceptual Model of 

Practice
.2009, חיימוביץ-יילון

INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES

קצב•

מורכבות•

אוריינות•

Japan-Guide ,http://www.explorejapan.netבאדיבות –אחת הכניסות לתחנה –וקו'שינגתחנת 

סטיגמה



שמיעה: סוג המוגבלות

הנחיות לדיבור ברור ובסביבה שקטה  ,

.תוך מתן אפשרות לראות את שפתי המדבר

 (.19)הנחיות לשימוש במערכת עזר לשמיעה

 תמלול)התייחסות לאלטרנטיבות לדיבור  ,

(.כתיבה במקום, מסרונים, על ידי פקס-כתב

 (:31)תרגום לשפת סימנים

באירועים.

בזמן משא ומתן.

לבקשת אדם עם מוגבלות.



נגישות שוק העבודה לאנשים עם אוטיזם
2018, ושרויארגל , ניצן-ויסמן

מהי נגישות במקום העבודה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה העובדים  •
?בשוק העבודה החופשי

.מעסיקים11-עובדים ו19: מחקר איכותני•

מעסיקים ואנשי מקצוע המלווים אוכלוסייה זו  , עובדים: קבוצות מיקוד2
.בהשתלבות בשוק העבודה

44, עובדים והמלווים שלהם מטעם ארגוני התמיכה47: מחקר כמותני•
.  מגדר והשכלה, עובדים ללא מוגבלות המותאמים מבחינת גיל84, מעסיקים

בעיסוק ובסביבה ואת תרומתם לתחושת  , בודק קשרים בין מרכיבים באדם
.  המסוגלות של העובד



:סביבה פיזית וחושית
ארגון המרחב הפיזי, הפחתת רעשים

החנות היא מאד גדולה  "
וזה  ....המון אנשיםיש..וופתוחה 

מאד קשה כי יש הרבה מאד  
מדי פעם אז..נעיםדברים , רעש

יכולה ללכת למטבח להגיד אני  
רוצה לשתות מים למרות שאני 
..  לא באמת רוצה לשתות מים ו

,  ב.נ." )זה קצת יותר שקט
(עובדת

ביצוע התפקיד משימות  

:ותקשורת
מועברות על ידי  , הוראות ברורות.1

אחראי יחיד

משוב ברור ושקיפות  . 2

הדרכה וליווי מתמשכים  . 3

מובנות וקביעות המשימות בתפקיד. 4

המון  ... לבוא עם המון סבלנות"
"  לחץבלי..לאט, רצון להסביר

(מעסיק, ק.א)

עמדות  -סביבה חברתית

ותקשורת בין אישית
יוזמה של האחרים לקשר  1.

הכנה של עמיתים2.

מינוי מתווך ממקום העבודה3.

ביסוס יחסים אישיים עם האחראי  4.

הישיר
,  שיתעניינו.. שיהיו פתוחים אלי"

.  שירצו להיפגש מחוץ לעבודה
(עובד, ס.א" )שירצו בחברתי

שגרת היום יום במקום  

העבודה
גמישות בשעות העבודה  /קביעות1.

הבניה של שגרת פעילויות לא  2.

מפגשים , הפסקות)פורמליות 

(זמן פנוי בין משימות, חברתיים

הבניה של שגרת היום והמשימות  3.

וקביעת סדרי עדיפויות
חשוב לי שלא יהיו מצבים שאין  " 

לי מה לעשות כי אני מתחרפנת  
(.עובדת. מ" )ממש



:  תנאים מקדימים לנגישות במקום העבודה

ידע וליווי מקצועי של המעסיק והעובד  •

?התאמות או הקלות-תפיסת המעסיק של הצורך בנגישות סביבת העבודה•

חשיפה של המוגבלות והיכולת להשתמש במיומנויות סנגור עצמי•

אקלים של שונות במקום העבודה•



שאלון להערכת נגישות סביבת העבודה
(בפרסום), ושרויארגל , אגבריה, ניצן-ויסמן

:הערכת ממדי סביבת העבודה עבור עובדים על רצף האוטיזם

פעילויות  / הגדרה והסבר ברורים של משימותהעדר ": חסמים הקשורים בביצוע התפקיד

"עבודתךחוסר גמישות בשעות "/"הנדרשות לביצוע התפקיד

ת לקשר  /יוזמה של האחראיהעדר ": חסמים הקשורים בקשר עם האחראי במקום העבודה

"אתךאישי -בין

לא מכבד מצד עמיתיך  יחס ": חסמים הקשורים בקשר עם עמיתים במקום העבודה

"לעבודה

רעש"/"עבודה אישית לא מתאימה עמדת ": חושית-חסמים הקשורים בסביבה הפיזית"





תודה

michalwni@gmail.com


