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 . יצא   לאורבהוצאה  הבינלאומית  "ספרינגר"  

פרופ בתיה חפציבה ליפשיץ היא ראש ההתמחות  

לתואר שני במוגבלות  שכלית בבית הספר לחינוך  

,  ראש הקתדרא לחקר באוניברסיטת בר אילן

יקר יומרכז ב  ווקידום כושר ההשתנות  עש מצ'אד

לחקר וקידום  פעוטות  וילדים  עם עיכוב  

  התפתחותי. 

יועד למשפחות לילדים עם מוגבלות שכלית, מ הספר

אנשי מקצוע בתחום ההוראה, והטיפול  והשיקום, 

 תיאוריות הוא מציג .חוקרים ומעצבי  מדיניות

תקופת הגיל  עלופורצי דרך חדשניים מחקרים ו

  בקרב  אנשים  עם מוגבלות שכליתהמבוגר 

בקרב   שהפוטנציאל  הגלוםהמצביעים  על כך 

זה הניצפה  בוגרים  עם מוגבלות  שכלית, גבוה מ

בפועל וכי מחויבותנו  כחברה  לפעול למיצוי  

רוזנטל-ר ורדב סובלמן”מרכזת ד



תכניות  ייחודו של הספר  הוא בכך שלצד התאוריות והמחקרים  הוא מציג  סידרה של . טנציאל זהופ

 התערבות  לכל  שכבות  הגיל  המבוגר, רמות  התפקוד  והאטיולוגיה.

טוענת כי ה  עם מוגבלות  שכלית  הבאוכלוסיי תיאוריית "הגיל המפצה" הספר עומדת במוקד 

לעיכוב בהתפתחות בשנותיהם הראשונות של בעלי מוגבלות שכלית יש פיצוי בשנים מאוחרות 

 ענפהה  סדרהתאוריה מבוססת על   ולהתקדם אף בשנות הבגרות.יותר והם ממשיכים להתפתח 

אשר הצביעו יחד עם קולגות וסטודנטים לתארים  מתקדמים  וחב' ליפשיץ   המחקרים  שערכ של 

של אנשים עם מוגבלות  וביכולות הקוגניטיביות  אינטליגנציה עליה  מההתבגרות לבגרות בעל 

עם מוגבלות  שכלית של בוגרים  הקריסטלית והפלואידיתאינטליגנציה ה. על פי  התאוריה שכלית

מגיעה  לשיאה  מתפתחת וגם  בקרב  אנשים  עם תסמונת דאון    ספציפיתגם  לא  אטיולוגיה  

וכי עי תיווך  ניתן לשפר את ( Chen, Lifshitz & Vakil, 2017;2018)בוסתן וליפשיץ,    40-45 בגיל

גם  נמצאהעליה מההתבגרות  לבגרות . 60-70היכולות  הקוגניטיביות גם בגילים  מתקדמים בהם 

עבר וזאת מ( 2020ומשעל,   ץנדליך, ליפשיי)פרו, בשפה  (2019)קילברג וליפשיץ,  בזיכרון  עבודה

. סמונת דאוןבוגרים עם תבקרב לאטיולוגיה כלומר גם בקרב בוגרים  ללא מוגבלות ספציפית וגם 

שצברו  אנשים  עם מוגבלות שכלית  התנסויות החינוכיות לדעת ליפשיץ  לבשלות, ניסיון החיים ול

ולרכישת  כישורים  קוגניטיביים  שנעדרו  תרומה להתפתחות היכולת הקוגניטיבית במהלך החיים 

 .מהרפרטואר הקוגניטיבי שלהם בעבר

 עמודים.   300 בןחלקים  והוא    3-פרקים ב 8כולל  הספר 

מתבססת  הרציונל והמחקרים עליהם ,תיאורית  ה"גיל המפצה"ב: מתמקד החלק הראשון

המהווים  מודל  קוגניציה  אפקט והתנהגות - CAB-מודל ה. כמו כן עוסק הפרק בהתיאוריה

הגיל ורמת על פי    עם מוגבלות שכלית הבאוכלוסייכניות התערבות לגיל  המבוגר ות לסדרת

  .שפותחו עי ליפשיץ  התפקוד

ת בוגרים עם מוגבלות שכלילבתוכניות קידום  CAB-מודל ה יישומו שלמקד במת החלק השני

על סמך . השכלה  גבוהה  לבוגרים עם מוגבלות  שכליתאחת התוכניות היא .  קל  ובינוני תפקודב

שלבים   3שילוב  אקדמי בן  -  "עוצמות" פרויקטייסדה פרופ ליפשיץ את  הגיל  המפצה   תאוריה 

אנשים עם  6ובמסגרתו בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן לבוגרים  עם מוגבלות שכלית 

בבדיקות אינטליגנציה   .לתואר ראשון רב  תחומימוגבלות  שכלית  עם וללא תסמונת דאון לומדים 

עלתה באופן הלומדים לתואר ראשון דנטים של הסטו  המשכלשנערכו לאחרונה נמצא כי רמת  

הנהלת מובהק כולל מנת המשכל הכללית, הוורבלית והביצועית. ובעקבות הישגיהם החליטה 

-המודל   יישוםפרק  נוסף מציג את אוניברסיטת בר אילן  לרשום  אותם  כסטודנטים  מן המניין. 

CAB -  .הוא מציג  מחקרים חדשניים של ליפשיץ   קוגניציה, רגש  והתנהגות  בתוכניות  הפנאי

בפעילויות  פנאי בעלות   ם  של בוגרים  עם מוגבלות  שכליתוחבריה המצביעים  על כך  שהשתתפות

(  'וכויזיה, שימוש בטכנולוגיה, דרמה וטעינות  קוגניטיבית  גבוהה )האזנה לרדיו, צפיה בטלו

 את השפעת הגיל  ובעיות  בריאות.ממתנים   ואףהקוגניטיבית  יכולתםתורמים  לשיפור 

יישומה של תאוריית ה"גיל המפצה" בקרב בוגרים עם מוגבלות  שכלית מקד במת החלק  השלישי

תוך כדי ביצוע פעולות קוגניציה, אפקט והתנהגות  CAB-וליישום מודל ה קשה ועמוקבתפקוד 

הספר  מציג  מחקרים  המצביעים על היומיום , בתעסוקה ובפעילויות הפנאי והעזרה העצמית. 

 זו.  הבאוכלוסיייכולת ההשתנות גם 



עם מוגבלות שכלית, ליישומה של תאוריית  הבאוכלוסיימתייחס  לתופעת הזקנה  החלק  הרביעי

ה"גיל המפצה" בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית החווים ירידה תפקודית והנמצאים בשלבים 

למידה  -וליכולת הרה CAB-מתן דוגמאות ליישום מודל ה ךו, ת רהאלצהיימשונים של  מחלת 

 .  מחלת האלצהיימרהנמצאים  בשלבים  השונים של עם תסמונת  דאון   מבוגריםבקרב 

בחיים  האפקטיביים של בוגרים  עם מוגבלות  שכלית,  לאינטליגנציה  מתמקד החלק  החמישי  

של בוגרים   רגשיתוהאפקטיבית היכולת ה המצביעים  על כך  כי . הוא מציג מחקרים שלהם רגשית

מניעים . נמצא כי המקבילה לזו של אנשים עם התפתחות תקינה עם מוגבלות  שכלית

מקבילים לאלו של  –דתיים  -היותם של אנשים עם מוגבלות שכלית להמוטיבציוניים והרגשיים 

עם  הבאוכלוסיי  תהיחידאוהרגשיות  לתופעת סיבות כמו כן ה  בוגרים עם   התפתחות תקינה.

. הפרק   עם התפתחות תקינה הבאוכלוסייזהות לקיומה של התופעה   להישארותם מוגבלות שכלית 

 מעלה  את השאלה מדוע נעלמה  האינטליגנציה  הרגשית  מהגדרת  המוגבלות  השכלית.

בתחום  המוסיקלי, חזותי    עם מוגבלות  שכלית  הבאוכלוסיי  מחוננותתופעת המציג  את   אפילוגה

הכושר האומנותי של בוגרים עם מוגבלות שכלית  גבוה  משל מעלה את השאלה האם , ווספורטיבי

בוגרים     :באוכלוסיות נוספות עם מוגבלות כגון" גיל מפצה"יש מתבגרים.  שאלה נוספת היא: האם 
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