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Abstract
The purpose of this study is to examine the definition of assistive technologies,
as expressed in the knowledge and perspectives of special education teachers
who use them in their work, and to compare this definition to the formal
definition currently accepted. For this purpose, research of literature in this
field was examined, and 19 special education teachers were interviewed. The
findings indicate the need for changes in the definition of assistive technologies
in the formulation of a more holistic definition. Therefore, a broader definition
is presented in this article, but the scope is still small. The use of today's
technologies by educators should continue to be explored further, and such
research could continue to provide a basis for a redefinition of the term
assistive technologies, which could contribute to the development of an
organized program for the use of these technologies in schools.
Keywords: Assistive technologies, Definition, Assistive Technology Act.

תקציר
טכנולוגיות הפכו כיום לנגישות ,קלות להפעלה ונוגעות בכל תחומי החיים .כך גם
בבתי ספר החלו לשלב טכנולוגיות סיוע לטובת התלמידים .בישראל לומדים
במערכת החינוך המיוחד  190,000תלמידים עם מוגבלויות ולקויות שונות )מרכז
המחקר כנסת ישראל  .(2015 ,לאור ההתפתחות המואצת בטכנולוגיות בעולם
בכלל ,ובטכנולוגיות סיוע בפרט ,וכן בשל התפיסות החדשות בנוגע לאנשים בעלי
מוגבלויות ,נראה כי נדרשת הגדרה מחודשת למונח טכנולוגיות סיוע .מטרת
המחקר הייתה לבחון את ההגדרה של המונח טכנולוגיות סיוע ,כפי שהיא באה
לידי ביטוי בידע ובהשקפתם של מורים לחינוך מיוחד העושים בה שימוש
בעבודתם ,ולהשוות הגדרה זאת להגדרה הפורמלית המקובלת כיום .לצורך כך
נבחנה ספרות בתחום וכן רואיינו  19מורים לחינוך מיוחד ,הנעזרים מדי יום
בטכנולוגיות סיוע בעבודתם .הספרות שנחקרה כללה הן סקירה של מאמרים
אקדמיים והן סקירה של חוקים וסטנדרטים המקובלים היום בעולם ובישראל
בנוגע לטכנולוגיות סיוע .ראיונות המורים בוצעו כראיונות עומק מובנים למחצה,
אשר התמקדו בניסיונם ,אופן השימוש והתמורות האפשריות של שימוש
בטכנולוגיות סיוע בחינוך המיוחד.
ממצאים ומסקנות :הממצאים שיקפו את התרומה המיוחדת של טכנולוגיות
סיוע עבור תלמידים בחינוך המיוחד :תרומה הבאה לידי ביטוי לא רק כסיוע
בלמידה ,אלא גם כסיוע בתקשורת ,סיוע בתחום החברתי והעלאת המוטיבציה
של התלמידים :הטכנולוגיה כאמצעי הוליסטי – אם בעבר טכנולוגיות ,וביניהן
טכנולוגיות סיוע סווגו בסיווג נפרד ללמידה ,לתקשורת או לפעילויות בשעות
ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,ש' אתגר ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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הפנאי ,כיום טכנולוגיות הסיוע מוגדרות כהוליסטיות ומאפשרת לכל הפעילויות
בחייו של תלמיד עם מוגבלות להתרחש בכל מקום ובכל זמן .הבחנה בין עקיפת
מגבלה לבין הסרת מגבלה – אם בעבר דובר על טכנולוגיית סיוע כעוקפת את
המגבלה או מהווה תחליף ליכולת הרי שיש להבחין בין עקיפת המגבלה לבין
הסרת המגבלה .הטמעת השימוש בשדה החינוכי – כמו כן ,אם בעבר היה תחום
טכנולוגיות הסיוע ,בידי אנשי המקצוע בתחום הבריאות העובדים בבתי הספר.
קלינאי ,מרפאים בעיסוק וכדומה היו האוטוריטה האמונה על התאמת
טכנולוגיות סיוע עבור התלמידים והטמעתן בבתי הספר ,הרי שכיום מורים הם
חלק בלתי נפרד מהצוות המוביל שימוש בטכנולוגיות סיוע ובוחר אותן עבור
התלמידים .הממצאים מצביעים אפוא על שינויים בצורך בשינוי הגדרת
טכנולוגיות סיוע לעומת ההגדרות הקיימות ,בהקשר של סיווג טכנולוגיות סיוע
לתחומים וכן בניסוח הגדרה הוליסטית יותר .יש לתת את הדעת על כך שההגדרה
חסרה את האמירה "התמקדות ביכולות ולא במוגבלות" .עבודה זו היוותה מחקר
חלוץ .יש להמשיך ולחקור בהיקף גדול יותר ,את השימוש בטכנולוגיות סיוע כיום
בבתי הספר ע"י אנשי חינוך לצורך יצירת בסיס להגדרה מחודשת עבור המונח
טכנולוגיות סיוע .הגדרה עדכנית אשר תוכל לתרום לפיתוח תוכנית סדורה
לשימוש בטכנולוגיות אלו בבתי הספר.
מילות מפתח :טכנולוגיות סיוע ,הגדרות ,חוקי נגישות השירות.
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