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כבר . למהפכה זו ההטכנולוגי מהפכה מואצת בתחוםבעולם בעשורים האחרונים מתרחשת 

, ואין ספק שעוד יהיו תיויש השלכות מרחיקות לכת על איכות החיים של אנשים עם מוגבלו

 .בעתיד לה השלכות רבות

-גם מהפכה תפיסתיתמקביל להתפתחות הטכנולוגית במדינות רבות בעולם מתרחשת ב 

 בתחומי חיים רביםעם מוגבלויות של אנשים הכללתם לקראת המצעידה חברות  ,חברתית

חקיקה בערכים של שילוב, הכללה ונגישות מקבלים משנה תוקף במדיניות, . בקהילה

הטיפול עשייה המקצועית בתחום ת בופריצות דרך משמעותיל ומובילים ,ובפרקטיקה בשדה

 .מוגבלויותבבני אדם עם 

ות תפיסשל תפתחות והה ,מחד גיסאמואצת הטכנולוגית התקדמות ההעקב הידע המתפתח 

מגוון לאנשי המקצוע  ניםמזמ ,מאידך גיסאת יוחברתיות נאורות כלפי אנשים עם מוגבלו

 בוגרים. מילדים ו – תיואיכות החיים של אנשים עם מוגבלולקידום חדשות דרכים 

 

 יותולאומית בדבר זכויות של אנשים עם מוגבל-האמנה הבין

 

העצרת הכללית ידי -עלאומצה בדבר זכויות של אנשים עם מוגבלויות לאומית -ןהביהאמנה 

נועדה . האמנה 2012בספטמבר את האמנה מדינת ישראל אשררה  .2006האו"ם בשנת של 

עומדים עקרונות של ובמרכזה  ,ת ברחבי העולםיואנשים עם מוגבלוללהבטיח שוויון זכויות 

כי כדי דגישה ת, נגישות ועוד. האמנה מהשתתפות והכלה, כבוד לשונות, שוויון הזדמנויו

חיוני רויות היסוד באופן מלא, ית ליהנות מכל זכויות האדם וחיולאפשר לאנשים עם מוגבלו

כמו  ,הנגיש את הסביבה הפיזית, החברתית, הכלכלית והתרבותית בכל תחומי החייםל

 בריאות, חינוך, מידע ותקשורת.

ת ומצוינ טכנולוגיה כזולקדם ת וחובת המדינה יותרומת הטכנולוגיה לאנשים עם מוגבלו

לאמנה מתייחס להתחייבות המדינה "ליזום או לקדם )ז(  4סעיף באמנה באופן מפורש. 

, לרבות ןואת השימוש בה ןמחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות, לקדם את זמינות

ות לאנשים עם טכנולוגיות מידע ותקשורת, עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר המותאמ

ין כי יש "לקדם את העיצוב, ימצ ,העוסק בנגישות ,לאמנה)ח(  9סעיף מוגבלויות....". 

הפיתוח, הייצור וההפצה של טכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת נגישות בשלב מוקדם, כך 

 שטכנולוגיות ומערכות אלו תהפוכנה לנגישות בעלות הנמוכה ביותר".  

 העשייה. את מקלה הטכנולוגיה ,האנשים רוב מבחינת

 הופכת את העשייה לאפשרית.  הטכנולוגיה ,תיומוגבלו עם אנשיםל
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את קדם ת שונות מיוגי נורמטיבי שהתאמתו לאנשים עם מוגבלוהאייפד הוא אמצעי טכנולו

  ולפיכך מאפשר להם למצות טוב יותר הזדמנויות בתחומי חיים שונים ,בקהילה םהשתתפות

 שוויון זכויות. מקדם 

  ת יומרכזי באיכות החיים של ילדים עם מוגבלושתנה חברתית כמהשתתפות 

 

 FCI (Feanoetanretn-הוא מודל ה הבריאות מקצועותהמודל העיקרי המנחה היום את אנשי 

CntFFnbn tanre rb Iie anrenei, nnFtfnnnai tei intnaC)  על ידי ארגון  2001שפורסם ב

האדם, ילד  המודל מדגיש את החשיבות של "השתתפות". (1i0, 2001הבריאות העולמי )

 קביעת מטרותבהמטופל והערכת כמשתנה משמעותי ב ,בקהילה במארג החייםבוגר, מאו 

המודל מדגיש את  ,נהוג בעבר כפי שהיהבמגבלות האדם, להתמקד  במקום. ההתערבות

להשתתף לאדם למצוא דרכים לאפשר  מכוון את אנשי המקצועהוא , ויוההתייחסות ליכולות

 סביבה מותאמת.  ה שלידי מתן כלים ויציר-עלבסביבתו החברתית 

 

בשוק קיימים טאבלטים רבים מסוגים שונים המבוססים על מערכות הפעלה שונות. לפני 

מספר שנים החלטנו  בבית איזי שפירא להתמקד באייפד היות ומאפייניו התאימו לילדים 

 שלומדים במסגרות שלנו.  

 

  ומקדם אותה מאפשר השתתפותההאייפד ככלי 

מעצם היותו כלי ל וקודם כומקדם תחושת שייכות ושילוב חברתי האייפד מאפשר השתתפות 

 ופופולארי. נורמטיבי

אחת  להן. להיות שותףו בפעילויות שונות ולאפשר ללאדם כלי עזר שמש כיכול ל ואבנוסף, ה

הדוגמאות הבולטות היא השימוש באייפד ככלי לתת"ח )תקשורת 

דוגמה נוספת היא שימוש  .מפורט בהמשךכפי ש ,תומכת חליפית(

יכולים  . הםעם קשיים בקריאה ובכתיבה באייפד ככלי עזר לתלמידים

, כמקריא בכיתה הלוחאת ם להשתמש בו כדי להקליד, כדי לצל

, התארגנותת ביולאנשים עם מוגבלוהאייפד מסייע  ועוד.טקסטים 

  קוביות משחק על מסך האייפד         מגדלת, זכוכית לאנשים עם לקויות ראייה עזרים כמו ומציע 

   .הקראה ועודתוכנת 

 

סביבון לאפליקציות המשמשות תחליף לקובייה או  כלי עזר למשחק:לאייפד מגוון בנוסף, 

 . ואפליקציות רבות נוספותחנוכה 

  

 

 אייפדיתרונות המעודדים שימוש ב

 

 המראה שלו לראשונה אנו משתמשים במכשיר עזר ש :נורמטיביות ופופולאריות

ללמוד את ואת המכשיר לרכוש יין זה מקל על משפחות מאפ ."יםחריג" םאינוהשימוש בו 

בו. למאפיין זה חשיבות רבה גם  להשתמש ןמעודד אות בנוסףו ,השימוש בואופני 

 ."להרגיש כמו כולם"אשר נהנים  בוגרים,מילדים ו ,המשתמשים מבחינת

 מאפשר שימושים  הוא ובכך ,לנשיאה ממקום למקום נוחהמכשיר קל יחסית ו :ניידות

  .נרחבים בסביבות רבות
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 ולכן הוא מאפשר  ,מוביל לתגובהבמסך האייפד כל מגע  מיידי ומשמעותי: משוב

מעלה את תחושת המסוגלות ו חזקמ הוא כך .להשתמש בו לאנשים עם מוגבלויות שונות

 .להשתמש בו המוטיבציהאת 

 קל לתפעולוהוא  מאפייני נגישות מובניםקיימים אייפד ב :נגישות.  

 ההרזולוציית מסך גבו משלל ,דומכשיר עומד בסטנדרטים גבוהים מאה ה:איכות גבוה, 

 .תיואנשים עם מוגבלושל לשימוש  מתאימהאשר 

 ם יאפליקציות בתחומים שונ אופן מיידילהוריד בקלות וב אפשר :מגוון אפליקציות

תחום בד ואפליקציות טובות מא כמהמצאנו  ,שעשינובמיפוי האפליקציות  .למכשיר אחד

 .רק בחנות האפליקציות של "אפל"קיימות שהחינוך והחינוך המיוחד 

 

 מגבלות האייפד 

 חשוב גם להכיר כי למכשיר האייפד יש מגבלות וביניהן נציין:

 המסך עלול להיות קטן מידימסוימים : עבור משתמשים גודל המסך 

 השתקפות באור השמש  

 המוצר עדין ונוטה להינזק בקלות שבריריות : 

 אינה באיכות מספקת לשימושים כמו עבודה קבוצתית מערכת הגברה : 

 

 האייפד  שימושי

 

)תדירות השימוש,  נכוןלהשתמש בו  איך יש להגדיר ;לא מספיק להכיר את האייפד ומאפייניו

 לדוגמהאנשי מקצוע )ש חשובתיווך המתאימה, אינטראקציה עם הסובבים ועוד(. המת ר

מרפא/ה בעיסוק או קלינאי/ת תקשורת( יהיו מעורבים בתהליך הטמעת השימוש באייפד, 

באופן אינדיבידואלי לילד או  והמתאימות הנכונותוייתנו הדרכה ממוקדת לגבי דרכי השימוש 

 על"טכנית", כגון המלצה על סוג המכשיר,  הדרכההלומדים כיצד להשתמש במכשיר.  למבוגר

לתת מקום מרכזי  ישמספקת.  אינה, אך וד, היא חשובה מאאפליקציות עלמתאים ו גןמ

שימוש במכשיר בסביבות ה אופנילהדרכה לגבי שימוש נכון ומושכל. בנוסף, יש להתייחס ל

, בה האדם נמצא )מסגרת חינוכיתשמשתמש בו. השימוש במסגרת  האדםבהן ש השונות

 הדריךועל אנשי המקצוע ל שימוש בסביבת המשפחה,( שונה מהדומהדיור וכ פנאי, טיפולית

   .תוסביבה וללוות את הטמע בכלנכון השימוש ה לגבי האדם את

 

 

 ופנאי משחק

 

ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות יכולים להפיק שלתועלת להתייחס  נוהגיםפעמים רבות 

אנו מצאנו כי לאייפד תועלות אולם . בהקשר של תקשורת ולימודרק או בעיקר אייפד מ

דרך לתרגל מיומנויות שונות לרוב, מתייחסים למשחק באייפד כבתחומים נוספים. 

באייפד מטרה ולא רק אמצעי.  רואים במשחקאנו  , אך)קוגניטיביות, שפתיות, מוטוריות ועוד(

למשחק תפקיד מרכזי בהתפתחות הילד, ולתעסוקה בשעות הפנאי יש השפעה על איכות 

משחק הוא חשוב לכן השימוש באייפד למטרת  .בגילים שונים גריםים של ילדים  ומבוהחי

 ביותר.

 

מוטוריות מורכבות מראים דפוסי התנהגות /או ת קוגניטיביות ויוגבלוומעם ילדים רבים 

עסוק פסיביים, וקשה למצוא עבורם חפצי משחק ש"יתפסו" אותם ויעוררו אצלם מוטיבציה ל
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חקירה לכלי לפעילות עצמאית ו שמשהאייפד מ ,ילדיםרבים מהל. אופן אקטיביבמשחק ב

  חפצי משחק אחרים. בעזרים או בעת שימוש במתרחשת אינה ש

 

בין שתסכול גדול מהפער  ותפעמים רב חווים ילדים עם מגבלות מוטוריותראינו בשטח כי 

 ,מהםחלק  מבחינתיכולותיהם הקוגניטיביות הגבוהות יחסית ליכולותיהם הביצועיות. 

המשחק באייפד מאפשר פעילות תואמת גיל, מפחית את הצורך להיות תלויים בסביבתם 

ילד עם מגבלה מוטורית )עקב שיתוק ומאפשר להם חקירה שקודם לא היו מסוגלים לה. 

כנראה לא יוכל לבנות בקוביות או לשחק  ,קושי בתפקודי ידייםל הגורמתלמשל(  ,מוחין

אך יכול להיות שתפקודי  תפקודי ידיים תקינים. כמו ילד עם ,משחק דמיוני עם בובות ומכוניות

 . וכדומהמשחקי הרכבה ב, משחקי דמיוןבלשחק באייפד לא ימנעו ממנו הידיים שלו 

 

הקושי . קושי במשחקפעמים רבות יש שכלית התפתחותית  ותגבלובוגרים עם ממילדים ולגם 

 הלדוגמ)מאפייני האייפד . וקושי בהתמדה יוזמה נמוכהרמת משחק נמוכה, להתבטא ב עשוי

מעודדים שימוש ( אפליקציות מגוונת ועוד, ניידות המכשיר, המיידי חזותי והשמיעתיה משובה

משחק הרמת שאו  ,עניין במשחקים אחריםגילו בוגרים שלא מילדים ובשטח ראינו . וחקירה

עניין  מגלים ,(למשל ,משחק חזרתי ולא מכוון)נמוכה שלהם במשחקים רגילים הייתה 

שיחקו משחק באופן מכוון , יוזמה גילוהם לעתים זה בא לידי ביטוי בכך ש. במשחקים באייפד

היו . ואף חקרו ולמדו לבד איך לתפעל את המכשיר(, התחלה ועד הסוףהמ, לפי המטרה)

למשל במשחקים כמו  ,באו לידי ביטוי קודם לכןיכולות שלא  הפגינו הםבהם שמקרים 

בסביבה הטיפולית, פעמים רבות אנו שואפים להעביר  .יםפאזלו התאמותשל קוגניטיביים 

לאחר חשיפה לדוגמה, את המיומנויות הנלמדות עם האייפד לשימוש בחפצי משחק רגילים. 

אותו של לילד בובות ומשחקים נותן , המטפל וותרגול משחק דמיוני באייפדאפליקציית ל

 וירטואלי. הלאמשחק בעולם 

 

 
 אפליקציה של משחק דמיוני

 

אמצעי נהדר ונורמטיבי הן אפליקציות של סיפורים )או הכנת סיפורים באפליקציות פתוחות( 

יכולים להשתמש בספר שאינם יכולות לתת מענה למשתמשים הן לתעסוקה בשעות הפנאי, ו

 מגבלה מוטורית או קוגניטיבית(.מוחשי )עקב 

 

  משחק תואם גיל

 

 הואמהיבט זה האייפד התאים לו משחקים. האתגר לגדל כך , ילד גדלהככל שבדרך כלל, 

 בו לשחק  יםיכולבכל גיל  יםבוגרמאו  יםילד. כל גילל שהוא מתאיםמאחר  ,פתרון נפלא

 . להרגיש כמו כולםו
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להקפיד על משחקים חשוב , בוגריםמל כשמתאימים משחקים

לדוגמה . הלוקחים בחשבון את תחומי העניין של כל אדם תואמי גיל

כאשר לאשם יש קושי להשתמש בחפצים מוחשיים כמו קלפים או 

כלי כתיבה, ניתן להשתמש באפליקציות של משחקי קלפים או 

בוגרים עם מלצערנו חסרות כיום אפליקציות מותאמות לתשבצים.  

להתאים להם אפליקציות האתגר ו ,התפתחותיתמוגבלות שכלית 

אפליקציות קבוצת אוכלוסייה זו זקוקה לגדול במיוחד. הוא משחק 

כך . "ילדותיות"אינן  גיסא ומאידך ,הקוגניטיביותויכולותיה  האת רמת הולמותשמחד גיסא 

 אשר מתאימהמשחק ברמה נמוכה יחסית אך אפליקציית בלשחק אפשרות יש לאדם הבוגר 

משתמשים באפליקציות "פתוחות" לעתים אנו בשל המחסור הבולט בתחום זה, גילו. ל

בוגרים. מלובאופן זה להתאים את המשחק  ,תמונות, טקסט והקלטות לייבא אליהן אפשרש

, כמו משחקי קלפים, תשבצים אמתייםבנוסף, יש מגוון אפליקציות המבוססות על משחקים 

בשעות הפנאי כאשר יש  בגילאים שוניםבוגרים משימושם של תאים להוכו', אשר יכולות ל

 תמש בחפצים מוחשיים.שקושי לה

 

 

   תקשורת

 

, אשר ושליחת הודעות או מיילים ("סקייפלמשל "ישומים בסיסיים כמו שיחות וידאו )יאפילו 

בחייהם של  , יכולים להיות משמעותיים מאדתקשורת היום יומיתמקלים על הכולנו  עבור

 אנשים עם מוגבלות. 

 

 :תקשורת נתייחס לשלושה היבטיםבתחום ה

 

 ,בוגרים עם קשיים בתחום התקשורתמילדים ו מבחינת – תקשורת תומכת חלופית )תת"ח(

אפליקציות הן אפשרות נפלאה. ח "אפליקציות ייעודיות לתת השפה,הדיבור ובעיקר בתחום ו

 ת.לתקשר באמצעות לוחות עם סמלים או מילים כתובובוגרים מלתת״ח מאפשרות לילדים ו

מילה /סמל/לשמוע את המסר בנגיעה בתמונה שאפשרכך  ,באפליקציות יש מנוע דיבור

 )בחירת השימוש בתמונה מצולמת, סמל או מילה כתובה תלויה ברמת המשתמש(. כתובה

)פעולת הלחיצה סמלים בהתאם לרמת המשתמש, וליצור לוחות דינמיים כמה להכניס אפשר 

 על הסמל מעבירה ללוח אחר(.

 

באייפד הוא כלי המשחק  – אינטראקציה

בקהילה. עוזר לשילוב הנורמטיבי ופופולארי 

על שיפור במשחק מדווחים הורים רבים 

לאחיו, וכן שיפור במשחק המשותף בין הילד 

שלו עם ילדים אחרים. עובדה זו נכונה בכל 

  הגילאים. 

 

חשוב שמאחר  .להיות כלי מבודדעלול האייפד 

 שימוש באייפד אחד מעודד אינטראקציה              לעודד אינטראקציה חברתית וליצור תנאים 

 חברתיות שונות,  במיומנויותהמעודדים שימוש 

ידי שימוש -לעשות זאת על אפשרעל אנשי המקצוע לחשוב כיצד ליצור סביבה כזאת. 

. בעבודתנו מצאנו או להשתמש באייפד אחד בקבוצה ,משתתפים כמהבמשחקים המיועדים ל
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, מובילה לשימוש חברתי בסיטואציות בקרב המשתמשים המוטיבציה שהאייפד מעודדכי 

 משחקים אחרים.בקודם לכן צפינו בהן שלא 

                                                    

מסרים  להעבירבוגרים עם מוגבלויות שונות למלילדים והאייפד מאפשר  – תשיתוף חוויו

סרטונים ואפליקציות ייעודיות של  ,באמצעות תמונותלבני משפחותיהם ולאנשים אחרים 

. באופן זה הם משתפים אחרים בחוויותיהם טקסט והקלטה( בהן להוסיף שאפשר) אלבומים

לילד מאפשר הוא  .ד ומיידיוהשימוש במצלמה ובאפליקציות קל מאומביעים את רגשותיהם. 

 לשתף חברים מהמסגרתו  ,מסגרת החינוכיתלשתף את בני משפחתו בחוויות שהוא חווה ב

בוגר שחי במסגרת מאו בקהילה. בני משפחתו חווה עם הוא ואנשי צוות בחוויות ש החינוכית

פחה או שבחוויותיו בני מיכול לשתף  מחוץ לבית, מבלהאו   שמועסקאו  ,דיור מחוץ לבית

 נמצאים עמו באותו רגע.  םחרים שאינחברים א

 

 

 למידה

 

 לימודיים תכנים להעברת משמש האייפד ,ספר בתיבו בגנים ובמיוחד ,רבות במסגרות

  .(ועברית חשבון ללימוד אפליקציות דוגמהל) ייעודיות ליקציותאפ באמצעות המועברים

 

                   
 וחשבון אותיות ללימוד אפליקציות

 

 השיעור מערך את לבנות מורה/לגננת מאפשרותה "פתוחות" למידה אפליקציות גם קיימות

 הורים של מכשיריםל  אלה חומרים להעביר אפשר .ומעניין אינטראקטיבי שיהיה כך באייפד

 .צוות ואנשי

 

 לרמת לימוד חומרי של הנגשה מאפשר לימודיים תכנים של להעברה באייפד השימוש

 התבצעל יכול השימוש .למשתמש תוהעבר אופןו התוכן התאמת באמצעות המשתתפים

 להעברת ככלי בו להשתמש יכול בשיעור באייפד המשתמש מורה .פרטני או קבוצתי שיעורב

 השיעור במהלך באייפד השימוש לאופן להתייחס חשוב לתרגול. עזר ככלי או הנלמד התוכן

 חלוקה זמנית,-בו אחדים אייפד במכשירי )שימוש מצב לאותו הנכונה בדרך ולבחור

 כתחליף מסוימות באפליקציות להשתמש גם אפשר (.'וכו טלוויזיה במסך שימוש לקבוצות,

 קונבנציונליים. עבודה בדפי להשתמש יכולים שאינם תלמידים עבור עבודה דפי לתרגול

  

 חזותי יום סדר לארגן ושיעורים, מפגשים לבנות יכולות המורה או גננתה ,האייפד בעזרת

 האייפד של במצלמה השימוש תה.ילגן/לכ יום באותו הגיעש מי את כוללה נוכחות יומן ולנהל

 נותוש מפעילויות בוגריםמה או הילדים של חוויות יבודבע יעיל אלבומים של אפליקציותבו

 נוספים. יםואירוע המסיב טיול, כמו
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  תרגול מיומנויות

 

פעילויות ו שפה, יד-תיאום עין, כגון זיכרוןשונות באייפד יש מגוון אפליקציות לתרגול מיומנויות 

עבודה פרטנית או בבאפליקציות האלה בזמן שיעור, להשתמש  אפשר(. ADL)יום -יום

השתמש לבוגרים רבים המוטיבציה מילדים ובקרב שמאחר פנאי. שעות המובן בכקבוצתית ו

כמו מאשר בכלים אחרים, כדאי לנצל זאת לתרגול מיומנויות שונות. יותר באייפד גבוהה 

תכנים בהן שלב ול, פתוחות ליבוא תוכןלהשתמש באפליקציות  אפשרשציינו קודם לכן, 

 .המתאימים למשתמשים

 

 : לשיפור מיומנויות שונות אחדות וגמאותלהלן ד

 

 אינם מסוגלים לשחק ששאינם מגלים עניין או בוגרים מוילדים   :ת קוגניטיביותומיומנוי

עשויים לגלות  ," כמו משחקי התאמה או פאזליםאמתיים" טיבייםיקוגנבמשחקים 

של משחקים רבות אפליקציות מוטיבציה לשחק במשחקים אלו באייפד. קיימות כיום 

לכל  רמת המשחק ומאפייניוהתאמה של . יש להקפיד על מסוג זה ברמות שונות

  משתמש. 

            

            
 להגדיר את רמת הקושיאפשר : פאזלים

 

 .הסקת מסקנות ברמות שונותוכרון, מיון ימיומנויות זשל קיימות אפליקציות רבות לתרגול 

  

 יד, -פעולות כמו הצבעה, תיאום עיןתרגול אפליקציות ייעודיות לקיימות  – תפקודי ידיים

להשתמש  אפשרצביעה. ו על המסך, ציור ת אותיות ומספריםבמתיחת קווים, כתי

 הדף וכלי הכתיבה.  – "האמתייםבתרגול זה לפני המעבר לחומרים 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 אפליקציות רבות באייפד משלבות מידע מילולי המקושר בדרך כלל  – העשרה שפתית

 – המילולי והחזותי – לתמונה המוצגת על מסך האייפד. באמצעות שני אמצעים אלו

משמעות. ילדים רבים בעלי קשיים התפתחותיים בין נלמד הקשר שבין מילה או משפט ל
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הם מחמיצים ועל כן  ,בשל קושי מוטורי או קוגניטיבי לחפצים בסביבתם נחשפים פחות

צוגים חזותיים של רוב הסביבות יאת המידע השפתי הקשור אליהם. האייפד מכיל י

גם ילדים עם קשיים התפתחותיים נחשפים , וכך, בהינף אצבע, חשוף אליהן ילדשה

גם שימוש באפליקציות של . מבחינתם פחות היה נגיש כהלמידע מילולי רב שעד 

 זה. בתחום סיפורים נותן מענה 

 

 ילדים מבחינת ד ולהיות משמעותי מאעשוי החזק  המשוב החזותי – הימיומנויות ראי

 מעקב.ויה כגון מיקוד מבט ילצורך תרגול מיומנויות רא ,יהיבוגרים עם לקות ראמו

 ,לעומת שימוש באביזרים מאירים אחרים )כמו פנס(

מאחר  ,השימוש באייפד מאפשר תרגול משמעותי יותר

למגע היד  שמיעתית ולעתים גם  חזותיתתגובה  שנוצרת

של המשתמש. יש אפליקציות המיועדות לתרגול עבור 

יה, ומומלץ במקרים אלה להשתמש באייפד ילקויי רא

 סנוזלן.בחדר חושך או ב

 
 משמעותיחזותי גירוי              

 

יומיות. לילדים -מיומנויות יוםשל ישנן אפליקציות המיועדות לתרגול  – מיומנויות יום יום

יום. -פעמים רבות קשיים בתפקוד עצמאי בפעולות היוםיש בוגרים עם מוגבלויות למו

להדגים למשתמש את רצף שלבי המיועדים סרטונים באפליקציות אלה מלוות בתמונות ו

 להכניס תמונות וסרטונים של האדם עצמו, ואפשר להשתמשאפשר הפעולה. בחלקן 

באפליקציות פתוחות ולהתאים רצף פעולות לפי רמת המשתמש. בשטח אנו רואים יעילות 

, מומלץ להכין את הרצפים יחד עם האדם, אפשר, ואם video modeling-רבה לשימוש ב

 ל הקלטות. כול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (תרגול מוטוריתומך בלדוגמה כ)גורם מוטיבציוני 

 

לנצל את ההנאה  אפשרכשהמטרה היא תרגול מוטורי ויש קושי המתבטא בהימנעות, 

מסיח כגורם הולעתים אף  ,כגורם מוטיבציוני בולהשתמש והסקרנות שהאייפד מעורר ו

 ותקשמשימות לעתים הן ש ,עמידה בעמידוןהליכה בהליכון או כדי לעודד  ,הלדוגמ ;מקושי

  בוגרים.למד לילדים וומא
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 המרכז לייעוץ טכנולוגי 

 

המרכז לייעוץ טכנולוגי קם בעקבות התובנה כי חשוב לפתח מענים טכנולוגיים לצרכים 

השונים של ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות ושל משפחותיהם. בבית איזי שפירא הצטבר ניסיון 

 זה.רב בתחום 

 

ילדים הסברו כי שאנשי מקצוע  הראשונים שיזמו שימוש באייפד בבית איזי שפירא היו

 . המכשיר באמצעותבתפקודם טיפוליות יוכלו להתקדם -הלומדים במסגרות החינוכיות

 

להשתמש במכשיר  אפשרהורים לאנשי הצוות וביקשו לבחון כיצד  כמה אותה עת פנוב

 מאוד האייפד הוא כלי שימושי ויעיללמדנו כי ראשונות ם. כבר מההתנסויות היהלטובת ילד

, וביכולתו לתת מענה לקשיים ולאתגרים שאנו מתמודדים איתם אנשים עם מוגבלויותל

 בתחומים שונים כמו תקשורת, משחק ולמידה.

 

שימוש באמצעי זה באופן האת ולהרחיב להעמיק חשוב לאור ההתנסויות היה ברור כי 

 ידע ומודלים לעבודה.מאגר  כדי לפתח תוך תיעוד ואיסוף מידע ,מתוכנן ומקצועי

  

  :שתי משימות במקביל ביצענו בשלב הבא 

ומיפינו את האפליקציות  ל"העשייה בתחום במקומות אחרים בארץ ובחו בחנו את .א

 והמכשירים הקיימים. 

  ,את ההתנסויות שלנו בתחום בקרב אוכלוסיית הילדים של בית איזי שפירא העשרנו .ב

הניסיון והלמידה את  נותיעדבנוסף, והרחבנו את עשייתנו גם למסגרות נוספות. 

 .ל"ובחו ארץלאנשי מקצוע ולמשפחות בהמופץ כיום עבודה  מודלעיצבנו שצברנו ו

  

במסגרת חינוכית תוך התייחסות אייפד הטמעת השימוש בתמקד במודל העבודה מ

 בכמה תחומים עיקריים:  וטכניות(שעולות בשטח )מקצועיות מגוונות לסוגיות 

 הטמעהתהליך המינוי אנשי צוות לתפקידים שונים הקשורים ל.  

  צוות וללוות אותואת הדרך נכונה ויעילה להדריך מציאת. 

  דרך נכונה ויעילה להדריך הורים ובני משפחה אחרים וללוות אותםמציאת. 

 (מכשירתמש בקביעת נהלים מקצועיים )למשל מתי נכון ומתי לא נכון להש. 

 שמירה עליו(והציוד )למשל הטענת המכשיר  תחזוקתקביעת נהלים ל. 

 קביעת נהלים מול הורים. 
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 לסיכום 

 

ההתפתחות הטכנולוגית מתרחשת כל הזמן ובמהירות רבה. האייפד הוביל לשינוי משמעותי 

 מאפשרמחסומים וקשיים ושל  סרהמסייע בההוא  :תיובחייהם של אנשים עם מוגבלו

האייפד הוא כלי נורמטיבי שלא שהעובדה כי השתתפות במצבים מגוונים בחייהם. נראה 

קשורה להצלחה הרבה שלו בקרב אנשים אלה.  ,עבור אנשים עם מוגבלויותהומצא במקור 

 אמצעי זמין ופשוט ומאחר שהוא  ,מקל על השתלבות חברתית , האייפדנורמטיבי בהיותו כלי

 .פסיכולוגיתהן מבחינה מבחינה טכנית והן , להשתמש בוומשתמשים להשיגו קל ל לתפעול,

 

בוגרים מלמידה של ילדים ובהניסיון שצברנו מלמד כי לאייפד יתרונות רבים בהנעה למשחק ו

יש לתת מקום  ,. כפי שהדגשנודרכיםמגוון מאפשר תקשורת בהוא עם מוגבלויות שונות, ו

למשחק כמטרה ולא  להתייחס ובנוסףהאפשרויות הרבות שהאייפד מזמן למשחק,  לפיתוח

 רק כאמצעי לתרגול מיומנויות.

  

 .היתרונות הרבים קיימים גם חסרונות )כגון שימוש מוגזם ולא מושכל( לצדכמו בכל כלי, 

לשימוש מותאם ומושכל ולא להסתפק בהדרכה טכנית נאותה יש לתת הדרכה  משום כך

מו כן, חשוב להמשיך להעמיק את הידע בתחום ולספק עוגן מחקרי לממצאים כ בלבד.

 העולים בעבודה בשטח.

 

 


