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 הנגשה קוגניטיבית

:ההרצאה היום תעסוק ב  

 הנגשה לשונית

 פישוט סימולטני

 מוגבלות קוגניטיבית



,  תנועה והתמצאות בו, אפשרות הגעה למקום" 

קבלת מידע הניתן או , שימוש והנאה משירות

המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר  

שימוש במתקניהם והשתתפות  , אליהם

והכל  , בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם
 ."עצמאי ובטיחותי, מכובד, באופן שוויוני

מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 2005 – ה"התשס, ( 2' תיקון מס)

:נגישות היא  



 הנגשה קוגניטיבית



 ,הפיזית והאנושית הסביבהפישוט והתאמה של 

 .  פשוטה וחד משמעית, ברורהכך שתיווצר סביבה 

כולל אנשים עם מגבלה  , עבור אוכלוסיות מסוימות

 הנגשה זו עשויה להיטיב את השתתפותם  , קוגניטיבית

 .בסביבות החיים השונות בהן כולנו לוקחים חלק

 שילוט נמל התעופה בן גוריון

 הנגשה קוגניטיבית



אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

אנשים עם מוגבלות נפשית 

 (כבדי שמיעה, כבדי ראייה)אנשים עם מוגבלות חושית 

אנשים לאחר פגיעות ראש 

אנשים על הרצף האוטיסטי 

אנשים עם לקויות למידה 
 

קשישים 

עולים חדשים 

מהגרים, עובדים זרים 

אנשים המתקשים בקריאה וכתיבה 

אנשים נטולי השכלה פורמלית 

אנשים במהלך ולאחר טיפולי כימותרפיה 

ילדים 
 

?למי נועדה ההנגשה הקוגניטיבית   



 אנשים עם 

 מוגבלות קוגניטיבית



 הגדרה -מוגבלות קוגניטיבית

מוגבלות המתייחסת להגבלה משמעותית ביכולת 

 : לחשוב ובכלל זה

, לייצר רצף של מחשבות ופעולות, לתכנן, להמשיג

להבין מספרים  , לפרש רמזים חברתיים עדינים, לזכור

 וסמלים ועוד

 

 

 (2004, ברדוק)



 2014, אנשים עם מוגבלות בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשינים עם מוגבלות

 נתונים -מוגבלות קוגניטיבית 



Institute on Disability: Disability statistics annual report, 2017 

 נתונים -מוגבלות קוגניטיבית 



 מוגבלות שכלית  

 התפתחותית



 (AAIDD 2010)הגדרה   -מוגבלות שכלית  

מוגבלות שכלית מאופיינת במגבלות משמעותיות הן   

כפי  בהתנהגות מסתגלת והן בתפקוד אינטלקטואלי 

חברתיים  , הסתגלות מושגיים בכשרישבאה לידי ביטוי 

 .  ומעשיים

 18לפני גיל המוגבלות מתגלה    



 מוגבלות שכלית

אנשים עם מוגבלות שכלית הם אנשים עם לקות  
התפתחותית שבה רמת ההבנה ותפקודו  

האינטלקטואלי של האדם נמוכים באופן משמעותי  
מוגבלות זו באה לידי ביטוי  . בהשוואה לאדם הממוצע

ובקושי  , בקושי במיומנויות ובהתנהגות מסתגלת
     .במיומנויות חברתיות ומעשיות

 (4חלק  1918י "ת)                                   

 מהאוכלוסייה הכללית   0.8-3% -כ  

 מאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות       10% -כ  



 חשיבה קונקרטית•

 פתרון בעיות•

 טווח ריכוז מוגבל•

 הבנת הוראות•

 העברה, תהליכי הכללה•

 מהירות תגובה•

 תפיסת כמות•

 השלם וחלקיו•

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 קשיים קוגניטיביים



 התפתחות•

 אוצר מילים  •

 הבנה•

 היגוי•

 

 מאפיינים שפתיים

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 מראה חיצוני•

 דיסמורפיה –תסמונות •

 תפקוד סנסומוטורי•

 רמת פעילות  •

 דחף פנימי•

 תכנון תנועה•

 מהירות תגובה•

 פיזיים מאפיינים

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 הבעה  / הופעה •

 כשרים חברתיים•

 מודעות לנורמות•

 הבנה חברתית  •
 

 

 מאפיינים חברתיים

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 התנהגות מאתגרת•

 הסחתיות•

 עצמאות•

 מודעות לסכנה•

 העדר קבלה עצמית/סטיגמה עצמית•

 תפקודיים/ התנהגותיים מאפיינים
 

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 

 ממד הזמן
 

 תפיסתי

 הזמן מימדקושי בהבנה של •

 צורך לאפשר זמן תגובה ארוך •

 (זמן היסוס או זמן עיבוד והפקת תגובה)   

 

 תפקודי

 (התמצאות ועוד, מתוך שכחה)איחורים רבים •

 צורך לאמוד את אורך זמן הריכוז והקשב•

 לאורך היום" הנכון"תשומת לב לקביעת הזמן •

 

 

 

 

 

 

 

 הכרות עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית



 סטיגמה

Yalon-Chamovitz, 2009 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית

 אוריינות

 מורכבות

 קצב

 חינוך, הסברה לפשט נגישות



אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

אנשים עם מוגבלות נפשית 

 (כבדי שמיעה, כבדי ראייה)אנשים עם מוגבלות חושית 

אנשים לאחר פגיעות ראש 

אנשים על הרצף האוטיסטי 

אנשים עם לקויות למידה 
 

קשישים 

עולים חדשים 

מהגרים, עובדים זרים 

אנשים המתקשים בקריאה וכתיבה 

אנשים נטולי השכלה פורמלית 

אנשים במהלך ולאחר טיפולי כימותרפיה 

ילדים 
 

?למי נועדה ההנגשה הקוגניטיבית   



 מוגבלות קוגניטיבית=הנגשה קוגניטיבית 

 

 מוגבלות קוגניטיבית˂הנגשה קוגניטיבית 

 

 

?למי נועדה ההנגשה הקוגניטיבית   



 ...הנגשה קוגניטיבית היא

 כוללת( ברורה ומובנת)סביבה נגישה 

מבנה נוח  

 להתמצאות
תקשורת  

 ברורה

טכנולוגיה   מידע פשוט

נוחה  

 לשימוש

תהליכים  

 פשוטים



 מבנה נוח להתמצאות

 עיצוב אינטואיטיבי•

 סימני דרך בולטים•

 (לא כסמן יחיד)קוד צבעים •

 שילוט ברור•

 מרחב שמאפשר נינוחות ותחושת בטחון•

,  לפי הדלתות -תמיד מזהה את מיקום המעלית "

 –מבינה סיטואציות אם היא מבינה את הסמל 

 .."מזהה סימון של שירותים למרות שאינה קוראת



 תקשורת ברורה

 .."אם הרופא מדבר לאט אז אני מבין אותו"

 (.."הרופא)הייתי רוצה שיבין אותי "

 דבר לאט•

 דבר פשוט•

 וודא שמבין•

 וודא שמובן•



 מידע פשוט

להשאיר את המידע תואם לגיל ולא להפוך את המידע  "

 .."לילדותי ותינוקי

עמדות עם סימון מוכר שיש נציג שיכול למסור מידע מונגש "

 .."להוריד את הקצב, פ"מידע בע, בצורות שונות

 שפה פשוטה•

 פישוט לשוני•

 סמלול•

 פישוט סימולטני•



 טכנולוגיה נוחה לשימוש

 פישוט אופן השימוש•

 הפעלה אינטואיטיבית•

 סרטונים, תמונות, שימוש בסמלים•

 סבילות לטעויות•

מאוד לא פשוטים היום במודרניזציה והטכנולוגיה כל כך "

מתקדמת כל הזמן שאנחנו עוד יותר ויותר מסתבכים ועוד  

 "יותר ויותר מתקשים

 

,  אבל החוסר ביטחון שלה, היא יודעת לבצע, לא שקשה לה"

 "זה מה שמקשה עליה, שהיא מפחדת שייבלע לה הכרטיס



 תהליכים פשוטים

 הכנה מקדימה•

 פישוט או שינוי ההליך•

 הסבר פשוט של התהליך•

 חלופה להליך בדרך אחרת•

 

אולי שכל אחד לפני שהוא יוצא מהבית והולך לעשות איזושהי פרוצדורה יוכל  : "'ד

 .. לשאול או יוכל לראות תמונות או יוכל לדעת מראש

אז לפעמים אנחנו מסתכלים באינטרנט  , לפני שאנחנו יוצאים לטיול, כמו שאנחנו
 ,  כמו שאנחנו רואים באתרים של מסעדות.. ואנחנו רואים את התמונות



 הנגשה לשונית



 הנגשה לשונית
של מידע כתוב או ההתאמה מוגדרת כתהליך הנגשה לשונית 

ובכללן לאנשים עם , דבור לצרכים של אוכלוסיות מגוונות

 (.חושיים, לשוניים)על ידי שימוש באמצעים שונים , מוגבלות
 

 :תהליך ההנגשה הלשונית מתבצע בשלושה שלבים

 תכנון •

 

 ביצוע •

 

 בקרה •



  

  

  

 

 תהליך הפישוט הלשוני



 שפה פשוטה

 ":כולם מבינים"היא שפה ששפה פשוטה 

 יומיומית וידידותית  •

 ברורה ובהירה•

 (בניגוד לשפת מומחים)מובנת לקהל הרחב •

 לא רוויה במונחים מקצועיים ובמילים גבוהות •

 אך לא שפה ילדותית ופשטנית•

 מטרתה להקל על השומע את פענוח המידע  •

 ,  אך לא מספיק, השימוש בשפה פשוטה הינו רכיב הכרחי

 .בתהליך הפישוט הלשוני לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית



 פישוט לשוני
 .הוא תהליך מובנה של עריכת מידע ועיבודופישוט לשוני 

 .ברור ומובן, אנחנו הופכים את המידע ליותר לפשוט, כך

 

 ,  הוא מידע בשפה מותאמתהפישוט הלשוני תוצר 

 . ובעלת דגשים רלוונטיים לקהל היעד



התאמת מידע כך שמבנהו הלשוני פשוט   -פישוט לשוני 

 :ואשר מתקיימים בו ככל האפשר כל אלו, ותוכנו ברור
 

 ;בלבדעיקרי הדברים המידע מכיל את 1.

 סדר פעולות כרונולוגי  : כגון, מועבר לפי רצף ברור ומסודרהמידע 2.
 ;או תנאים ותוצאותיהם האפשריות

 ;המשפטים קצרים ופשוטים תחבירית3.

שימוש מועט ככל האפשר בעגה ; באוצר מילים יומיומי ושכיחשימוש מרבי 4.

נעשה שימוש  ; מילים בשפות זרות שאינן בשימוש יומיומי וניבים, מקצועית

כגון על ידי  )יפורשו בסמוך לאזכור הראשון שלהם , במילים או במונחים כאמור

 ;(הגדרה או דוגמא להמחשה

,  לרבות קיצורי פנייה בלשון זכר ונקבה, שימוש מועט בראשי תיבות ובקיצורים5.

 ;"י/חלק" ת/יועצ"כגון 
 ולא הסביל  שימוש מרבי בפעלים בצורת הפעיל , בהתאם להקשר6.

 "(י דני"הספר נכתב ע"ולא " דני כתב את הספר"כגון )

 שימוש בסמלול7.

 2013, תקנות נגישות השירות

 תקנות נגישות השירות - פישוט לשוני



 ?אז מה ההבדל בעצם

 שפה פשוטה

 

 פישוט לשוני

 

 יומיומית וידידותית   יומיומית וידידותית  

 ברורה ובהירה ברורה ובהירה

בניגוד  )מובנת לקהל הרחב 

 (.לשפת מומחים

 :דגש על

 אוצר מילים -    

 

מותאמת לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית 

 ...(.משאבי עיבוד, זיכרון, ריכוז, קשב)

 :דגש על

 אוצר מילים -    

 תחביר מותאם -    

 רצף ותהליכים -    

 תיווך חברתי  -    

 מלווה בסמלים מותאמים





 כללי הפישוט הלשוני
2 
 

 ביצוע

 ארגון התוכן
התמקדו ברעיונות העיקריים 
נסחו כל רעיון במשפט נפרד 
 (בהתאם לסדר ההתרחשות)סדרו את המשפטים ברצף הגיוני 
 

 התאמת שפה
השתמשו במילים מוכרות ושכיחות 
הסבירו מילים קשות ותנו דוגמאות 
הרבו להשתמש בפעלים 
 (הוא)על פני כינויי גוף ( הילד, אחי, דני)העדיפו שמות עצם מלאים 
השתמשו במשפטים קצרים וברורים 
 

 

 פישוט לשוני

 

 התאמת אמצעי מסירת המידע
  הקפידו על שימוש בדפוס נגיש ועל שילוב סמלים באמצעים חזותיים    

 ואיורים מתאימים                     
 הקפידו על הגייה ברורה ועל התאמת קצב הדיבורבאמצעים שמיעתיים 
 הקפידו על ניגוד מישושי מספק בתבליטים באמצעים מישושיים  

 הקפידו על שימוש בדגמים פשוטים 



 פישוט סימולטני

 תרגום לשפה פשוטה בזמן אמת  = פישוט סימולטני 

 

דבריו של הדובר   הפישוט הסימולטניבתהליך 

 מתורגמים תוך כדי הרצאה כך שהתוצר הנשמע 

 ,  הוא פשוט ומובן לכלל האוכלוסייה

 .  ובנייהם גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית

 

,  כך אנשים יכולים לקבל מידע בשפה המובנת להם

למרות שהדובר מדבר בשפה אחרת  , באמצעות אוזניות

 .או בשפה מקצועית ומורכבת



 פישוט סימולטני

 תרגום לשפה פשוטה בזמן אמת  = פישוט סימולטני 

 

 "שמעתי את ההרצאה באנגלית והבנתי אותה בעברית"

 

יותר טוב כי אשה מדברת לא  ... בשבילי יותר נעים אשה"

ולא רק מה שהיא מדברת באנגלית מה  ... ממש רצה

זה טוב זה כמו  , מפרשת את זה מסבירה, שהיא אומרת

 ."10או  2שאתה פרשן בחדשות 



אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

אנשים עם מוגבלות נפשית 

 כבדי  , כבדי ראייה)אנשים עם מוגבלות חושית

 (שמיעה

אנשים לאחר פגיעות ראש 

אנשים על הרצף האוטיסטי 

אנשים עם לקויות למידה 

 (תלוי באופי הפגיעה)אנשים לאחר אירוע מוחי 
 

קשישים 

ילדים 

 

מהגרים, עובדים זרים, עולים חדשים? 
 

 למי נועד הפישוט הסימולטני



?היכן ומתי –פישוט סימולטני   

 תרגום לשפה פשוטה בזמן אמת  = פישוט סימולטני 

 כנסים•

 הרצאות•

 סרטים•

 אירועים•

 חוגים•

 מערכת הבריאות•

 מערכת המשפט•

 טלווזיה•



?שפה דבורה -פישוט סימולטני  

 הפישוט הסימולטני הוא סוג תקשורת דבורה ספציפית

 בפישוט    -להבדיל מתקשורת בין מוסר מידע לנמען•

 סימולטני מדובר על תקשורת חד כיוונית 

 למוסר המידע אין בהכרח דרך או יכולת להתרשם ממידת   •

 המובנות של המידע אותו הוא מוסר 

 למוסר המידע אין אפשרות להעביר מסרים מסוימים •

 המחשה/ מימיקה/ באמצעות שפת גוף 

 תלות בגורמים טכניים שהשפעתם יכולה להיות מכרעת•

 

 צורך בהתמקצעות רבה



התאמת מידע כך שמבנהו   -פישוט לשוני סימולטני 

 :זאת באמצעות, הלשוני פשוט ותוכנו ברור

 
 

 התמקדות ברעיונות העיקריים1.

 השמטת מידע שאינו תורם ישירות להבנת המסר2.

 התאמת אוצר המילים  3.

 התאמת המבנה הלשוני4.

 סימולטני - פישוט לשוני



 כללי הפישוט הלשוני
2 
 

 ביצוע

 ארגון התוכן

התמקדו ברעיונות העיקריים 

נסחו כל רעיון במשפט נפרד 

 (בהתאם לסדר ההתרחשות)סדרו את המשפטים ברצף הגיוני 

 



 התמקדות ברעיונות העיקריים1.

 השמטת מידע שאינו תורם ישירות להבנת המסר2.

 כללי הפישוט הסימולטני

 תרגום מדויק ומלא ככל האפשר משפת המקור לשפת התרגום  : תרגום סימולטני

 

 הבחנה בין עיקר לטפל תרגום ועריכה באמצעות: פישוט סימולטני

 איתור המסר המרכזי       

 השמטת מידע עודף     

 פרשנות פישוט סימולטני  



 כללי הפישוט הלשוני
2 
 

 ביצוע

 התאמת השפה

השתמשו במילים מוכרות ושכיחות 

הסבירו מילים קשות ותנו דוגמאות 

הרבו להשתמש בפעלים 

 (הוא)על פני כינויי גוף ( הילד, אחי, דני)העדיפו שמות עצם מלאים 

השתמשו במשפטים קצרים וברורים 

 

 



 הקפידו על הגייה ברורה. 1

   התאימו את טון הדיבור לקהל היעד. 2

 הימנעו מטון ילדותי או מתיילד 

 הקפידו בעיקר לפנות אל מבוגרים באופן המתאים למבוגרים 

 שמרו על קצב דיבור איטי ככל האפשר. 3

 קצב דיבור איטי מקל לעקוב אחר הנאמר 

 קצב דיבור איטי מדי עלול לפגוע במובנות: יחד עם זאת 

 ,  וודאו שקצב הדיבור מאפשר מובנות של ההגייה 

 וודאו שאינכם מושכים את ההברות וגורמים לעיוות בצליל   

 

 

 הנחיות כלליות –פישוט סימולטני 

תמיד כדאי לבדוק את תוצר הפישוט הלשוני  

 .עם אדם עם מוגבלות ולתקן במידת הצורך



 קוגנטיביתטיפים להנגשה 

 חשוב פשוט האט את הקצב

 דבר לאט

 האט את קצב מתן השירות

 המתן בסבלנות לתשובה  ? שאלת שאלה

 תן מספיק זמן לתגובה? בקשת בקשה

 האט קצב מסירת המידע-במערכת כריזה

 דבר פשוט

 השתמש במשפטים קצרים

 הוסף סמלים לצד תכנים כתובים

 הדגש שלבים חשובים בשירות

 התקן שילוט ברור בדפוס נגיש



08-6409757 

 שבע-באר, 49העצמאות 

www.adaptit.co.il 

 ופשוטלאט 

 גם זו נגישות


