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מוגבלויות פיזיות במרקם החברתי הכללי מתחיל משילובם המלא של  עםשילובם של אנשים 

מוגבלויות בתוך מערכת החינוך. השילוב הזה חשוב הן לבעלי המוגבלויות כדי  עםילדים 

שכך נחשפת  -ות ואקדמיות והן לחברה המשלבת אפשר להם שוויון הזדמנויות חברתיל

 לשונות, חולשה, פגיעות, קבלה של האחר ושל העצמי. 

ת מוגבלות מכלל תלמידי ישראל  מדווחים על לפחו 18.7% 2019של שנת  HBSCלפי סקר 

. אוכלוסיה זאת מתאפיינת ברמות רווחה אישית נמוכה יחסית לאוכלוסיה ללא פיזית אחת

 ;Sentenac et al., 2013מוגבלויות כאלה ולצד זה מהווה "טרף קל" עבור מעשי בריונות )

McGee, 2015; Fidh, Kohler, Moden, Lindstrom & Rosvalli, 2018.) 

על מנת לבודד ולבחון את הגורמים אשר יכולים לתרום לשמירת הרווחה הנפשית אצל 

הגישה הקונספטואלית של הפסיכולוגיה נשען על המחקר תלמידים עם מוגבלויות פיזיות 

העצמתה של הרווחה הנפשית  . לפי המודל הזההחיובית ובפרט מודל "חוסן נעורים"

ארבעה גורמי חוסן מרכזיים המחוללים את ם שך זמינותב הוהתפקודית של בני נוער תלוי

מבוגר משמעותי בחיי הילד, חוויות  ל(: הימצאותו שwell-beingתחושת הרווחה הנפשית )

יומיומיות חיוביות בבית הספר, תחושה של ערך עצמי וחוויה של מחוברות חברתית בריאה 

 (. 2014פיש, -)הראל

ה של מחוללי רווחה נפשית עשויה להעצים את העצמ רציונל קונספטואלי של המחקר אומר כי

ד ירוחני ורגשי מתמ מתחהתלמידים עם מוגבלויות פיזיות אשר מעצם קיום המוגבלות נתונים ב

 ונקודת מוצא חברתית חלשה ואף לצמצם את הפער הראשוני שלעיל. 

שמירה על תחושת רווחה אישית של תלמידים הנה אחת המטרות החשובות של מערכת 

. לתחושת רווחה האישית משקל רב בתפקוד הפיזי, הנפשי, ההתנהגותי והחברתי של החינוך

ילדים ומתבגרים. תקופת נעורים מתאפיינת בעיצוב דפוסי התנהגות אשר ישארו עם המתבגר 

לאורך תקופת הבגרות. זהו פרק בחיי הפרט מאתגר מאוד מבחינות רבות, ועל מנת לכוון 

יטי לשמור על תחושת רווחה חיובית )הראל פיש ואחרים, להתפתחות תקינה של האישיות קר

2016 .) 

 ברשת ידועים כתופעות אשר יכולות להביא הרס על המתבגר אשר חווה אותםוהצקות בריונות 

. מתבגרים אשר ונמנים בין הגורמים העיקריים אשר הורסים את החוויה היומיומית בבית הספר

ירודות של בריאות נפשית ופיזית. לעתים מצוקות חווים קורבנות להצקות מדווים על רמות 

נפשיות וסימפטומים אחרים של בריאות נפשית ירודה מלווים את המתבגרים עשרות שנים 

 (. Takizawa, Maughan, & Arseneault, 2014אחרי חשיפה להצקות )

 



תמיכתם של אנשים משמעותיים נמצאה בין הגורמים אשר בונים את חוסנם הנפשי של 

, מהווה מחולל (Walsh, Kolobov, Harel-Fisch, 2018 ;2014גרים )שמש ושמש, מתב

ויכולה לבלום השפעותיהן  ( 2014 פיש,-רווחה נפשית עוצמתי לפי מודל חוסן נעורים )הראל

 (. Heiman & Olenik-Shemesh, 2017הצקות ברשת )בריונות והקשות של 

במערכת המשולבים בלימודים יות פיזיות מוגבלו עםמחקר זה מתמקד בחוויתם של תלמידים 

. הוא נועד לבחון את הרלוונטיות של גורמי החוסן שמחוללים מיטביות אצל הכלליתהחינוך 

עבור תלמידים עם מוגבלויות פיזיות ( 2014פיש, -תלמידים באוכלוסיה הכללית )הראל

.  בעקבות ממצאי אלהל תלמידים עולהעריך את מידת השפעתם על רווחתם הנפשית ש

קשר מירבי לשמירה על רווחתם הלבודד זירות ומרחבים חברתיים בעלי המחקר יתאפשר 

לספק ידע אמפירי למתכנני ומיישמי תוכניות התערבות ומוגבלויות  עםהאישית של תלמידים 

 שמיועדות לשפר את רווחתם הנפשית של תלמידים אלה. 

 


