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30.11.16 

 ממצאי סקר סטודנטים עם מוגבלות
 הקדמה

. הסקר היה בארץ נערך סקר אנונימי בקרב סטודנטים עם מוגבלויות באוניברסיטאות ובמכללות 2016בחודש נובמבר 

 רכזי הנושא של סטודנטים עם מוגבלותאינטרנטי ומולא על ידי הסטודנטים באמצעות לינק שהועבר אליהם דרך 

היגדים  6-או דרך דף הפייסבוק של בית איזי שפירא. הסקר הכיל מספר שאלות דמוגרפיות וובמכללות באוניברסיטאות 

. הסטודנטים התבקשו לציין עד כמה הם סדות הלימוד השוניםבמושהתייחסו להשתלבות של סטודנטים עם מוגבלויות 

מסכימים עם כל היגד. בנוסף, אחרי כל שאלה הייתה אפשרות להוסיף הערות. בסוף השאלון הייתה שאלה פתוחה בה 

 עם מוגבלות באוניברסיטה/ מכללה.הוזמנו הסטודנטים להציע כיצד ניתן לשפר את שילובם של אנשים 

 :ניתוח נתוני הסקר
 דמוגרפייםנתונים א. 

 

 אחוז מספר המשיבים גיל  אחוז מספר המשיבים מין
 48 42 25עד   38 33 גבר

 28 25 26-30  62 55 אישה
 24 21 +31  100 88 סה"כ

 
 

 100 88 סה"כ   

 אחוז מספר מוסד
 60 53 מכללה

 40 34 אוניברסיטה
  1 לא צוין
 100 88 סה"כ

 

 

 אחוז מספר פקולטה
 32 27 הטבע, הנדסה, רפואה מקצועות הבריאות מדעי
 28 23 חינוך

 40 33 עבודה סוציאלית, מדעי הרוח, חברה ומשפטים
  5 לא צוין
 100 88 סה"כ

 

 

 אחוז מספר מוגבלות
 20 17 פיזי

 19 16 חושי
 39 33 ליקויי למידה, קשב וריכוז

 22 19 אחר )תקשורת, נפשי, רפואי ויותר ממוגבלות אחת(
  3 לא צוין
 100 88 סה"כ
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 ב. ניתוח התשובות על ההיגדים
 : הקמפוס מונגש כך שאוכל להגיע לכל מקום שארצהההיגד. 1
 

 ציינו שהקמפוס מונגש 62%

 ציינו שהקמפוס מונגש חלקית 28%

 ציינו שהקמפוס לא מונגש 10%

 

 מוסד, פקולטה ומוגבלות(לא נמצאו הבדלים מובהקים בקבוצות השונות של המשתנים )גיל, מין, 

 :ציטוטים

 המדרגות מבחינת נגישה לא לאוניברסיטה מהרכבת והדרך גדול בכתב לא השלטים 

 נגישות לא רובן נבחנים שבהן כיתות. נגישות לא כלל שהן כיתות ויש נגישות כיתות יש 

 נכים חניית של אכיפה חסרה 

 אליהם גישה שאין במקלט או שניה קומה כיתות יש 

 : אני חושב/ת שיש מרצים שמעדיפים שבקורסים שלהם לא ילמדו אנשים עם מוגבלותההיגד. 2
 

 ההיגדלא הסכימו עם  64%

 הסכימו חלקית 18%

 הסכימו עם ההיגד 18%

 

סטודנטים שלומדים באוניברסיטאות לבין  ים.דנטבין סוג המוסד בו לומדים הסטו נמצא הבדל מובהק

הרגישו שיש מרצים שמעדיפים שהם  אוניברסיטאותסטודנטים מהסטודנטים שלומדים במכללה, כך שיותר 

 לא ילמדו בקורסים שלהם.

 ציטוטים:

 ללמוד להתחיל כדאי אם תשקלי במפורש לי אמרו אפילו 

 מיקרופון עם לדבר לא אפילו שמעדיפים מרצים יש 

 מוגבלויות כבעלי אלינו להתייחס איך רב קושי יש אבל מעדיפים שלא לא 

 כולם של המוגבלויות על יודעים כולם לא 

 ליותר שזקוק או שונה לאדם לעזור ורצון ידע מספיק או סבלנות להם שאין מרצים יש 

 ...שם אנו למה לפעמים מבינים לא המרצים עזרה

 הגשה זמני של הארכה כגון הזכויות את לתת לא בעיקר 

 להבין רוצים לא או המגבלה עם הקושי את מבינים כ""כ לא המרצים שמרבית חושבת אני ,

 .להם קל יותר ככה כי

 ביזיון. למידה ולקויות קשב הפרעות לבעלי לועגים גם לעיתים המרצים. כך ספק ללא 
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 ההיגד: מבחינה חברתית באוניברסיטה אין הבדלים בין סטודנט עם מוגבלות וסטודנט ללא מוגבלות. 3
 

 הסכימו עם המשפט 33%

 הסכימו חלקית 44%

 לא הסכימו 23%

 

הבדל מובהק בין סוגי המוגבלות. יותר סטודנטים עם מוגבלות פיזית וליקויי למידה ציינו שאין הבדלים נמצא 

בינם לבין סטודנטים ללא מוגבלות. לעומתם, יותר סטודנטים עם מוגבלות בתחומי תקשורת, נפש, בעיות 

 .בריאות קשות  וסטודנטים עם יותר ממוגבלות אחת ציינו שקיימים הבדלים חברתיים

 :ציטוטים

 להם שיש יגידו או נראים תמיד לא המוגבלויות עם האנשים כי אדם בן תלוי שזה חושב אני 

 ...משהו

 שהוא כל חשש או קדומה עהד בגלל לקויות בעלימ מתרחקים סטודנטים הרבה יש 

 כאלה ויש תרוץ סתם שזה שחושבים אנשים כאלה יש מולך שעומד באדם תלוי 
 ...מדבק דבר זה למידה שלקות שחושבים כאלה יש או להכיל איך יודעים ולא בליםשמק

 הראשון בשלב לפחות. תיחברת יותר קשה לדעתי פיזית מוגבלות עם לאנשים 

 נוגע זה כאשר בעיקר. ללא לסטודנט מוגבלות עם סטודנט בין הבדל יש דבר בכל 
 בקו כשכולם שמונים ממינוס מתחילים תמיד אנחנו ואז קשב והפרעות למידה בלקויות

 האפס

 

 ההיגד: לעיתים אני מרגיש/ה שבאוניברסיטה יש אפליה ודעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות. 4
 

 לא הסכימו עם ההיגד 52%

 הסכימו חלקית 27%

 הסכימו עם ההיגד 21%

 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בקבוצות השונות של המשתנים )גיל, מין, מוסד, פקולטה ומוגבלות(

 
 ציטוטים:

 להתנהג בצורה מעליבה ע מהם נולא מ זה  לים אבליטה משכינכון שהאנשים באוניברס
 תלאנשים עם מוגבלויו
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 מוגבלות עםההיגד: לעיתים אני מרגיש/ה שסטודנטים ללא מוגבלות נרתעים מסטודנטים . 5
 

 לא הסכימו עם ההיגד 36%

 הסכימו חלקית 46%

 הסכימו עם ההיגד 18%

 

 מובהקים בקבוצות השונות של המשתנים )גיל, מין, מוסד, פקולטה ומוגבלות(לא נמצאו הבדלים 

 :ציטוטים

 איתה השלים המוגבלות עם אדם אותו וכמה המוגבלות בסוג מאוד תלוי 

 בי רוצים לא 

 נרתעים ממני -אליי מתייחסים איך רואה 

 ההיגד: יש לי למי לפנות באוניברסיטה בכל הקשור למוגבלות שלי. 6
 

 הסכימו עם ההיגד 52%

 הסכימו חלקית 27%

 לא הסכימו 21%

 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בקבוצות השונות של המשתנים )גיל, מין, מוסד, פקולטה ומוגבלות(

 ציטוטים

 קשה בפעול בפייסבוק תמונות בגדר נשארים נכות עם הסטודנטים למען פרסומים המון 

 מתפקד לא סמן תא שירות לקבל

  כן...לי אישית לקח זמן לדעת בכלל על דברים כאלה... -לפנות ואיפה כשיודעים לאן 

 מרכז תמיכה מעולה ומדהים 

 תמיד שלא, המרצים של ליבם בטוב טוטאלית תלות ישנה, מתאים מענה לי אין 

 .לעזוריכולים /מעוניינים

 שניתן המענה ומה פונים למי ברור לא 

 קשב הפרעות עם לסטודנטים עוזר לא אף אחד, בנושא נגישות שום אין. לפנות למי אין 
 למידה ולקויות וריכוז

 מוגבלויות ללא לאנשים להשתוות לך עוזרת תמיד לא העזרה אבל, לפנות אפשר. 
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 רעיונות כיצד ניתן לשפר את שילובם של אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה . 7
 נגישות

 ניידות שתאפשר כך מכללה \האוניברסיטה את להנגיש . 

 בהרבה ונוחים לנגישים הכיסאות את להפוך 

 מתקשה קביים או סאיכ שעם שמי ככה מדרגות יש באולמות  

 מאוררים וחדרים מעליות יותר שיהיו לדאוג 

 פטור, אקוסטיות כיתות, מוגבלויות ובעלי לנכים הראשונה בשורה מקומות שמירת, באולמות 

 .מקוונים בקורסים כתוביות, זרה בשפה מקורסים

 ללכת לאן לדעת להם שיעזור באופן אין ראייה לקויות עם לאנשים שלטים 

 תמיכה

 מאוד עלי מקשה החברתית ההתמודדות מסובסדת נפשית תמיכה 

 ולהיכנס ובקשיים בחוויות לשתף שיוכלו כך מוגבלויות בעלי לסטודנטים תמיכה קבוצות 

 בעלי לסטודנטים המודעות להעלאת פעילויות יותר ולקיים שלנו הסיפור את לספר לכיתות

 .פיזיות וגם נפשיות גם שהן מוגבלויות

 התאמה אישית

 באוזן חרשת אני לדוגמה. הכיתות את לו להתאים כדי מוגבלות בעל מי שנה תחילת לפני לבדוק 

 ללא בחדר שהם שיעורים ויש אקוסטית כיתה חייבת אני -אחרת באוזן בשמיעה וירידה אחת

 מתסכל  מאוד שהוא מה אקוסטית תקרה

 שלו במוגבלות בהתחשב בלימודים להצליח לו שתעזור אישית תכנית אחד לכל להתאים. 

 מוגבלויות מגוון עם לאנשים לסייע מאוד יכולה פה בעל הבחינות החזרת.  

  ולא קטנה בכיתה קצרות וכן להיבחן ביניים הפסקותעבור סטודנטים עם לקויות למידה לאפשר 

 ההפרעות בגלל גדול באולם

 מודעותהגברת 

 עבורנו חשוב זה וכמה נגישות זה מה בכלל ההבנה ואת! המודעות את להגביר. 

 לימוד בכיתות בשנה שעה להקדיש 

 קלים יותר הרבה החיים את יעשה זה, מוגבלויות עם סטודנטים של המודעות להגברת 

 שלהם השילוב את ויגביר מוגבלויות עם לסטודנטים

 "שיקלו פתרונות למציאת בנוגע עימם ודיון, מוגבלויות בנושא למרצים חובה יום לערוך 
 . השונות המוגבלויות עם הסטודנטים על

 המוגבל לסטודנט לעזור מנת על יכולים שהם מה כל לעשות שעליהם למרצים להסביר .

 . כלפיהם רגישות לגלות שעליהם להם להסביר
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 משולבים אירועים, העצמה, אירועים . 

 הצליח שכן מי אך לכולם מתאים לא ושזה גבוה השכלה זה אמנם ידעו המרציםחשוב ש 
 גבוהות הדרישות וכאשר לקות ללא אדם מאשר וסבלנות עזרה יותר יצטרך אולי להגיע

 איך לדעת להם כדאי לתת. בנוח מרגישים שהמרצים ממה התאמת יותר נצטרך אולי
 ולא נוספת עזרה להביא אפילו אולי או שונים קצת לאנשים שלהם העבודות את להנגיש
 קשה.  יותר עובדים שאנו אלא תרוץ זה שהלקות יחשבו ושלא קשיים יותר חיים לעשות

  מוגבלות בעליי סטודנטים עם מוגבלות ללא סטודנטים בין אינטראקציות ליצור 

 הסטודנטים בין משותפת פעילות המשלבת חברתית התנדבות 

 
 

 שינויים מערכתיים

 החיסורים הגבלת את להוריד ,פיזית בעיות מבחינת 

 יותועם מוגבל באנשים טיפול שירכז אחד שיהיה משרד 

 הניתן בכל לסייע המרצים על שמורה באוניברסיטה חוק לחוקק 

 וגרעיני שהסטודנטים לאפשרויות פתוחים יותר להיות צריכים האוניברסיטה וצוות הדיקאנט 

 נשמע לא שמציעים כשמשהו הסטודנטים לאגודת למשל להפנות ולא להם מציעים ן"סמ

 ...לאוניברסיטה הרגע באותו מתאים להם

 "בנפרד/ רכז או פקולטה כל ולא, האקדמי המוסד של כוללת מדיניות, הדרכות 

 להעניק במקום -יזדקקו עזרה לאיזו המוגבלות עם הסטודנטים של לדעותיהם לשאול 

 ..המרצים סגל את לתדרך, אינסטנט פתרונות

 מגבלות עם בסטודנטים לטיפול האחראי על פיקוח 

 שעוד כך, שיקום סל לזכאי רק לא פתוח יהיה האקדמית החונכות ששירות רוצה הייתי 

 גדול הזה מהשירות להרוויח שיכולים הסטודנטים קהל לדעתי. בו עזרילה יוכלו אנשים

 .היום בפועל זה שירות שמקבלים ממי משמעותית

 ולא)!!!( הבלבדי תפקידו שזה מקצוע איש להכניס הוא ביותר החשוב הדבר ספק לא 

 זה עם קורה ולא( אצלנו כך לפחות) הצידה נדחק זה אחרת. נוספים מתפקידים כחלק
 ומתייאשים והבירוקרטיה הכיסאות בין נופלים הסטודנטים. כלום

 במבחנים נוספות הקלות הוספת, שונים בתחומים ומוגבלות למידה יקשי לבעלי מסלולים. 
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 :מרכזיות מסקנות

 ברסיטה, היענות טובה דרך הפייסבוק, השקעת זמן ומאמץ בקרב היענות נמוכה דרך האוני
 .המשיבים

 הן  מעבר לכל השאלות עולה תמונה חיובית בסה"כ אך ברור כי יש צורך משמעותי בשיפור
 בהנגשה הפיזית והן בהנגשה החברתית.

 ולקבלה בקרב הסטודנטים הקושי העיקרי מתייחס להיבט החברתי 

 ת שרוב הסטודנטים מרגישים רצויים בקורסים, כנראה שהמקרים בהם המרצה מתייחס למרו
 קשה.מאוד בצורה מפלה או לא נעימה, יוצרת תחושה 

 מודעות בקרב המרציםהעלאת צורך ב  

  צורך בהתאמה אישית 

 .צורך ביותר הזדמנויות להיכרות ולמפגש משותף בין סטודנטים עם ובלי מוגבלות 

  הנושא על ידי גוף או אדם יחיד שזה תפקידו הבלעדיצורך בריכוז 


