


קידום השתתפות  : מטרת העל של כל טיפול באנשים עם מגבלה
ובתפקידים החשובים להםבפעילויות משמעויות עבורם

(ארגון הבריאות העולמי , 2013)

?אך מהי השתתפות
?איך מגדירים אותה

?מה היא כוללת
?איפה היא מתבצעת

?איזה גילאים
? באיזה חברות



משחק  , השתתפות היא מעורבות במגוון פעילויות המשיגות מטרות רחבות כמו לבוש
,  אכילה במסעדה וקשורה למערך מסוים כמו משפחה, פעילות בחוג דרמה, למידה, כדור

קהילה, מסגרת חינוכית ולימודית

:יש בה שני מרכיבים מרכזיים
כמה פעמים אנו משתתפים בכל פעילות–נוכחות 

מתעניינים בפעילות  , שבעי רצון, עד כמה אנחנו נהנים מהפעילות–מעורבות 

?מהי השתתפות



מתייחסת  
לאנשים עם 
סוגי תפקוד  

שונים
לאנשים בכל  
הגילאים מכל  

החברות



איפה מתבצעת השתתפות

קהילה, בית ספר, בית: בילדים
עבודה, קהילה, לימודים, בית: בבני נוער ובצעירים בוגרים



באותן פעילויותילדים ובני נוער עם מוגבלות רוצים להשתתף באופן פעיל
.בהן משתתפים בני גילם ללא מוגבלות

 יותר של  במגוון מצומצםילדים ובני נוער עם מוגבלות משתתפים
.לעיתים קרובות יותראך , פעילויות

Henry, 1998; Shimoni et al., 2010; Schreuer et al, 2011; Bedell et al, 2013; Lamash et al, 2020;

ממצאי מחקר על השתתפות של צעירים עם מוגבלויות

  אין לנו הרבה ממצאים על השתתפות של צעירים עם אבחנות של מחלות
דושן ובקר בגיל הבוגר ואנו לא יודעים הרבה על הגורמים שמעכבים או  

עוזרים להשתתפות שלהם



מוצרים וטכנולוגיות

מזג אויר, מעברים, מבנה: גורמים פיזיים בסביבה

קשרים חברתיים

גישות, תפיסות, עמדות 

שירותים, מדיניות, נהלים

!הסביבה משפיעה על השתתפות



דפוסי השתתפות של מתבגרים ובוגרים צעירים עם אבחנות של מחלות דושן ובקר    : על המחקר
קהילה ועבודה, לימודים, בסביבות בית

:מי ישתתף במחקר
עם אבחנות 14-30צעירים בגילאי 

של מחלות דושן ובקר 
יהודים וערבים מרחבי ישראל

בתאום עם עמותת צעדים קטנים

:מטרות המחקר
לקדם את הידע על השתתפות של צעירים עם . 1

אבחנות של מחלות דושן ובקר כדי לבנות תכניות טיפול  
מתאימות

להבין את הגורמים העוזרים והמעכבים את . 2
השתתפות בסביבות השונות

לבנות מאגר של שיטות ואמצעים שמקדמים  . 3
השתתפות

PREPלבדוק את יעילות גישת . 4



מדד השתתפות וסביבה לבני נוער ולמבוגרים צעירים: כלי הערכה בו נשתמש

Youth, Young-adult participation and the Environment Measure (Y-PEM)© 

Dana Anaby, Saeideh Shahin, Wendy Coster, Mary Law, Gary Bedell

Y-PEM

 קהילה ועבודה , לימודים, בית: השתתפות בפעילויות בארבע סביבותהשאלון בודק

שנים14-30מנקודת המבט של הצעיר בגילאי 

בתחום מוסיקה  באחת או יותר פעילויותאתם משתתפים באיזו תדירות" : דוגמה לשאלה

"?(קריאה לשם הנאה, פעילות אמנותית, למשל האזנה למוסיקה)ותחביבים בבית 

למשל רוחב המעברים)המרחב הפיזי או מידת הצפיפות בביתכם האם" : דוגמה לשאלה  ,

"?עוזר או מעכב את השתתפותכם בפעילות בבית( או מעליות/רמפות ו, סידור הרהיטים

אלו דברים אתם או בני משפחתכם עושים אשר עוזרים לכם להשתתף  " : דוגמה לשאלה

הוריי או אנשים  , למשל אני משתמש בסדר יום לניהול הזמן שלי)? בהצלחה בפעילויות בבית

(אחרים מזכירים לי את המטלות שעלי לבצע ואת הדברים שאני אחראי להם



PREPשיש לה  , היא שיטת טיפול שפותחה בריפוי בעיסוק בקנדה עבור טיפול של מקצועות הבריאות
ראיות להצלחתה מישראל ומהעולם

מתמקדת בקידום השתתפות של האדם באמצעות יצירת שינויים בסביבה ובפעילויות

 בה האדם ומשפחתו מגדירים מטרות, האדם במרכזמבוססת על תפיסות של

 בהתאם למטרות ויחד עם הצוות פועל להשגת השינויים" צוות השתתפות"המטפל בונה

 התקדמות נמדדת באמצעות שאלוןCOPMCanadian Occupational Performance Measure 

בסופה ולאחר סיום התערבות, במהלכה, בנקודות זמן שונות בתחילת התערבות

?PREPמהי גישת 

במחקר נבדוק אם הגישה מתאימה לטיפול בצעירים עם אבחנות של מחלות דושן ובקר



כיצד יתבצע המחקר

הזמנה 
להשתתפות 

במחקר
מפגש חברים של 

עמותת צעדים 
קטנים

שליחת הזמנות  
להשתתפות  

במחקר לחברי 
העמותה

קבלת הסכמות

מילוי שאלונים  
במפגש אישי

מפגש אישי של כל  
משתתף עם 

מרפאה בעיסוק  
–עוזרת במחקר 
נועם בן בנימין

להעברת שאלון 
פרטים אישיים  

Y-PEMושאלון 

ראיונות עם  
קבוצות מיקוד

הורים של . א
ממשתתפי המחקר

לאחר קבלת  
הסכמת הצעירים 

צעירים משתתפי . ב
המחקר

תכנית טיפול 
PREPבגישת 

העברת תכנית  
התערבות בגישת 

PREP  לקבוצה
ממשתתפי המחקר  

שיביעו את  
6-8, הסכמתם

מפגשים

1234



?  מה נשיג באמצעות המחקר ולמה כדאי להשתתף בו

הידע על השתתפות יעזור לבנייה 
של תכניות שיקום

משתתפי המחקר יסייעו להרחבת  
הידע על השתתפות של צעירים עם  

אבחנות של דושן ובקר

הידע יסייע לזהות הזדמנויות 
וגורמים תומכים בסביבות על מנת 

שנוכל להשתמש בהם ולהרחיב  
אותם

הידע יתרום להבנה של גורמים 
מעכבי השתתפות בסביבות השונות 

לאנשים עצמם  , ויעזור לאנשי מקצוע
ולמשפחות להפחית את המכשולים

תתרום PREPבדיקת יעילות גישת 
להבנה אם הגישה מתאימה  

לעבודה עם אנשים עם אבחנות של  
מחלות דושן ובקר



:  עםלפרטים נוספים ובקשה להשתתפות ניתן לצור קשר 

050-3355351רכזת תחום המחקר בעמותה בטלפון –שירלי * 
052-3201937טלפון , מבצעת ראיונות אישיים במסגרת המחקר–נעם * 
054-6228114טלפון , חוקרת עורכת המחקר–יונת * 
054-4552728טלפון , חוקרת עורכת המחקר–מיכל * 

?איך פונים להשתתף במחקר



!תודה על ההקשבה ולהתראות במחקר


