
 
 המוסד לביטוח לאומי

 האג� לפיתוח שירותי�                                                          מנהל המחקר והתכנו� 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

מסגרת חברתית לצעירי� בעלי קשיי תקשורת ": רעי�"

 ולקויות למידה

 

 

 

 

 מאת

 ר יעקב אזרחי"ד

 ר מלכה שבתאי"ד

 

 

 

 

 

 

 

 2008 מאי, ח" התשסאייר, ירושלי�





 פתח דבר

 

ע�   כיוזמה מקומית של א� לצעירה,2002 ס בירושלי� בשנת "החלה לפעול במתנ" רעי�"תוכנית 

מנחת , רעיה מצא' גבה של בסיוע. בחינו� הרגילבילדותה  שלמדה בעיות בתקשורת חברתית

שהיו , 18צעירי� מעל גיל של  הראשונה קבוצהה התגבשה ,אוכלוסיות מיוחדות במחוז ירושלי�

 לאחר הפעלתה הראשונית והקמת .וליקויי למידהי� בבידוד חברתי וסבלו מקשיי תקשורת שרוי

הוחל בתכנו� תוכנית ארצית באמצעות , המחולקות לגילאי� שוני�שתי קבוצות בירושלי� 

 . בראשותו של מר אמנו� רייכל, סי�"המחלקה לנכי� ואוכלוסיות מיוחדות בחברה למתנ

 

החל בתהלי� הטיפול והאישור של , ות הקר� למפעלי� מיוחדי� באמצע,המוסד לביטוח לאומי

התוכנית אושרה כמפעל מיוחד למש� שנתיי� ויצאה לדר� החל בשנת . 2003התוכנית במהל� שנת 

. 2007שנת � וסעד היא פעלה   ולפיכ�,שנה נוספתואר� בהמש� התוכנית כניסוי , בפועל. 2004

משרד הרווחה ומשרד , וינט'ג�כגו� עמותת אשלי�, ספי�לתוכנית חברו במימו� ובחשיבה שותפי� נו

את נציגי וי "ועדת היגוי אשר ליוותה את הפעלת התוכנית כללה בנוס� ג� את עמותת אפ. החינו�

 .סי� ברחבי האר�" מתנ�11 התוכנית פעלה ב.י� בתוכנית"המשתתפי� והמתנס

 

 למידה ובעיות בתקשורת תומכת לאנשי� ע� ליקויי ליצור מסגרת חברתית נועדההתוכנית 

לצוות מקצועית הכשרה סיפקה  התוכנית .מיומנויות חברתיותשבה ה� ג� ירכשו , חברתית

הקבוצות פעלו במסגרת .  עשרות קבוצות ברחבי האר�במסגרתה פעלוו הקבוצות  שלהמדריכי�

. ערבת לשבוע בשעות אחר הצהריי� או החנפגשו אחבריה� י� המקומיי� כמועדו� חברתי ו"המתנס

כישורי , תו� לימוד ותרגול של מיומנויות חברתיות,  בדגש על פעילות פנאי וחברהתה יהפעילות הי

חודיות בנושאי� כגו� מיניות י הוצעו סדנאות ימשתתפי� בהל. פתרו� קונפליקטי� ועוד, חיי�

י�  כגו� טיול,ות לכל הקבוצות באר�פכמו כ� התקיימו מדי שנה פעילויות משות. ודימוי עצמי

 .רועי� מיוחדי�ימסיבות סביב חגי� ואו

 

. פיתוחה והרחבתה התקיי� תהלי� מתמיד של לימוד והפקת לקחי�, במהל� הפעלת התוכנית

 מנהלי� בתוכנית התחלפו והדבר. התוכנית עברה תהליכי הבניה ומיסוד והתמודדה ע� בעיות שונות

לי אחינו� הבלתי פורמ בותה בשל  התמקד.על קצב התפתחותהבשני� הראשונות  השפיע

הצוות המקצועי התמודד ע� .  שינויי�ג� בקרב צוות המדריכי� חלו , ובאוכלוסייה מיוחדת ומגוונת

צרכי� חדשי� של החברי� שעלו במהל� מענה ל,  כגו� הפעלת קבוצות הטרוגניות,אתגרי� רבי�

 .רי� בתוכניתרכי ההורי� של חבוצמענה ל וותיקות חדשי� לקבוצותכני עבודה ות, הפגישות

 

המודעות  הגבירה את לומר כי התוכנית אפשר, בתו� הפעלה של שלוש שני� כתוכנית ניסיונית

של צעירי� בשנות , קבוצות של ילדי� ובני נוער". בעלת הנכויות החרישיות"רכי האוכלוסייה וצל

 חוות ה�שבידוד חברתי  הוא ה�שהמשות� לה,  וא� של אנשי� ע� רקע אקדמיהעשרי� והשלושי�

 � למסגרת ייחודית שתאפשר להוהזדקקות�בלמידה של קודי� חברתיי� קשייה� , כפרטי�

 . עצמאיי� בחברהלהשתלב כאנשי� 



אנו מבקשי� להודות . ארגונית רחבה וועדת ביצוע מצומצמת�ועדת היגוי בי�את התוכנית ליוותה 

 נתקלו שבה�שיי� לקשיי� למת� פתרונות מעולכל החברי� בוועדות על תרומת� לפיתוח התוכנית 

 .תקופה הניסיוניתבהצוותי� והמדריכי� , המפעילי�

 

 ולה� נתונה –  מלכה שבתאי מחברת מרטנס הופמ�ר"ד יעקב אזרחי ור"עשו דמחקר ההערכה את 

את הראיונות ע� המשתתפי� שקיימו עוזרי מחקר היו צוות ההערכה ב .הערכתנו ותודתנו

הליווי המחקרי כלל בנוס� לחלק הכמותי ג� חלק . והמדריכי�  בתוכנית ברגישות ובמקצועיות רבה

ירו� , איל� רוזינר,לעוזרי המחקראנו מודי� . קבוצות לעומק לאור� כל התקופהכמה איכותני וליווה 

 . דגנית כה� וברקת הנלה, עובדיה  נטע, יבלברג

 

 אנשי� ע� 25%,  ליקויי למידה 50%תה הטרוגנית וכללה כ ייעד של התוכנית היאוכלוסיית ה

 כיממצאי המחקר מלמדי� . תסמונת אספרגר ושיעור דומה של אוכלוסייה ע� הפרעות קשב וריכוז

  שלה�שביעות הרצו�. למשתתפי� בה בהיבטי� שוני� של חייה� החברתיי�תרמה מאוד התוכנית 

ה� מתו� הקבוצה וה� , שלה� גדלה בעקבות השתתפות� בתוכניתרתית חבה והרשת, תה גבוההיהי

 קבוצותשהשתלבו ב, 40�15בני  איש 250 �השתתפו בה כו  התוכנית פעלה בפריסה ארצית.מחוצה לה

 . �30�20 בשנות ההיו צעירי�מחצית מהמשתתפי� . שונות לפי גיל

 

על שיתו� , י�"למנהלי המתנסו  הקבוצותלמדריכי,  בתוכניתאנו מבקשי� להודות למשתתפי�

 לצוות והראיונות ומילוי השאלוני� שנדרש, לקידו� התוכנית ועל סיוע באיסו� הנתוני�הפעולה 

 . התוכניתשליווה אתההערכה 

 

מיוחד תקציב  הוחל בתהלי� של בניית  כי כבר במהלכה,מבחינת המשכיות התוכנית, חשוב לציי�

היחידה לטיפול באד� ע� ניכרת תרומתה של  בתחו� זה  .ידי משרד הרווחהב שתוכר ,למסגרת זו

, בתקצוב צעירי� שהשתתפו בתוכנית והוכרו על ידהתה החלוצה ייהרווחה שהאוטיז� במשרד 

אנו מקווי� . מרכיבי� בתוכניתשל שינויי� מסוימי� תו� ,  של מועדוני� חברתיי�קציבכחלק מהת

אג� שבטיפולו של  ותנוספ ותאוכלוסילוכנית ג�  במימו� התיע לסיותימצא הדר�כי מגמה זו תימש� 

 . השיקו� במשרד

 

הייתה כתיבת תדרי� הפעלה שיסייע בהמשגת המודל , פעולה נוספת שהוחל בה במהל� התוכנית

אנו מקווי� כי . ועיצובו ויהווה בסיס מקצועי חשוב להמשכיות התוכנית ולהכשרת  המדריכי�

 .2008אור במהל� שנת צא לימש� ושהוא ייהעבודה על התדרי� ת

 

שליוותה את התוכנית , אבלגו� מהקר� למפעלי� מיוחדי��קורשכרמלה ' תודה מיוחדת לגב

 . כמרכזת תוכניות לאוכלוסיות ע� צרכי� מיוחדי� בקר�, מראשיתה

 

  מוראי�י�ישרית ב

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�



 

 חברי וועדת ההיגוי

 

 י�"החברה למתנס, ואוכלוסיות מיוחדותמנהל המחלקה לנכי� , מר אמנו� רייכל

 

 י�" החברה למתנס,אוכלוסיות מיוחדות במחוז ירושלי� והדרו� חתמנ, רעיה מצא' גב

 

 וינט ישראל'ג, עמותת אשלי�, מנהלת תוכניות, תמי קרישפי�' גב

 

 משרד הרווחה, אג� השיקו�, מפקחת ארצית בקהילה, נילי דניאל' גב

 

 משרד הרווחה, ידה לטיפול באד� ע� אוטיז�מנהלת היח, לילי אבירי' גב

 

 משרד החינו�,  אג� לחינו� מיוחד,סגנית מנהלת, ניצה ננר' גב

 

 ירושלי�,  לילדי� ע� ליקויי למידהמנהלת בית ספר אלוני�, ורד פרימ�' גב

 

 2004סו� שנת רכזת התוכנית עד , מזרחי�טליה בוז

 

 2006יוני חודש ל 2005אפריל חודש בי� רכזת התוכנית , עדי לידר' גב

 

 ועד היו� 2006יולי חודש מהחל רכז התוכנית , מר אודי ברנשטיי�

 

 י�"החברה למתנס, יוזמת התוכנית, אלישבע מאי' גב

 

 י "ר עמותת אפ"יו, שמואלה וינברג' גב

 

 י "עמותת אפ, מזכירה ארצית, שולה שיר�' גב

 

 חברת מרטנס הופמ� , חוקר ראשי,  יעקב אזרחיר"ד

 

 חברת מרטנס הופמ�, חוקרת ראשית,  מלכה שבתאיר"ד

 

 המוסד לביטוח לאומי, סגנית מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�, אבלגו��כרמלה קורש' גב



 



 תקציר

 

 .הסובלי� מקשיי� חברתיי�, נועדה לצעירי� ובני נוער בעלי ליקויי תקשורת שוני�" רעי�"תוכנית 

משלב שיטות מחקר איכותניות והוא , מחקר ההערכה ליווה את התוכנית כהערכה מעצבת ומסכמת

ע� שיטות ) אנשי מטה ע� ראיונות, וכ�,  קבוצות�5הורי� ומדריכי� ב, ראיונות ע� חניכי�, תצפיות(

 ). ד� משוב על פעילויות ושאלו� למשתתפי�, חוות דעת מדריכי�(כמותיות 

שלב . 2005דצמבר �2005בוצע בי� התאריכי� אוקטובר " לפני"שלב : הנתוני� נאספו בשני שלבי�

 .2006אוגוסט �2006בוצע בי� התאריכי� יוני " אחרי"

 : להל� תמצית ממצאי המחקר

 

הקבוצות מחולקות . סי�" מתנ�11 קבוצות ב�20במסגרת התוכנית הוקמו כ:תוכניתמאפייני ה

התוכנית עברה . וה� מקיימות פעילות חברתית אחת לשבוע, )39�30, 29�20, 19�15(לשכבות גיל 

שיתו� המשתתפי� במימו� : כאשר המשמעותיי� שבה� היו, שינויי� מבניי� שוני� במהל� השני�

 .  להנחיה בודדת וחילופי כוח אד� תכופי� ברמת ההנהלה�CO במעבר מהנחיה, התוכנית

 

העובדה כי המשתתפי� ניאותו , יתירה מכ�. הקבוצות שרדו את השינויי� ורוב� המשיכו לפעול

שיתו� , ע� זאת. מהווה עדות לביקוש הקיי� לשירות זה באוכלוסייה, ליטול חלק במימו� התוכנית

הגורמת להתערבות שיקולי� , ת רבה במספר האנשי� בקבוצהיצר תלוהמשתתפי� במימו� התוכנית 

אשר אבדו ע� המעבר ,  יתרונות ייחודיי�CO �להנחיה ב, כמו כ�. זרי� בתהליכי קבלת ההחלטות

מומל� לרתו� את משרדי הממשלה הרלוונטיי� לצור� מת� גב כלכלי , אי לכ�. להנחיה בודדת

 . לתוכנית

 

שנית� לשייכו מבחינת הגיל ג� , � של משתתפי�ל קיי� אחוז מסויבכל קבוצת גי: מאפייני המשתתפי�

, לכאורה אינ� נכנסי� בהגדרות קהל היעד+ �30 מהמשתתפי� בקבוצות ה11%, כמו כ�. לקבוצה אחרת

רמת ההשכלה + �30בקבוצת בני ה.  נשי��30% גברי� וכ�70%בתוכנית משתתפי� כ. מבחינת גיל�

נמצאו ג� אחוזי� גבוהי� יותר + �30בקרב בני ה+. �20 בני הבבקרמאשר , הטרוגנית וגבוהה יותר

�בקבוצת בני ה. שירתו בצבא) בגילאי� הרלוונטיי�(פחות ממחצית המשתתפי� . של אנשי� עובדי�

 מתגוררי� ע� 55%, +�30בקבוצת ה. מרבית המשתתפי� מתגוררי� ע� הוריה�, +�20וה+ 15

ככל שקבוצות . גבוהה� רמת אינטליגנציה בינוניתלמרבית המשתתפי�. ההורי� והיתר דרי� לבד�

המשתתפי� מקבלי� הערכה גבוהה יותר לגבי היכולת האינטלקטואלית , הגיל מבוגרות יותר

 . והתקשורתית

 

בחלק ). 25%(והפרעות קשב וריכוז ) 25%( אספרגר ,)51% ( ליקויי למידההלקויות השכיחות הינ�

נתו� זה נובע . ביחס להפרעות אחרות, אספרגר ובעיות נפשמהקבוצות ישנו ריכוז גבוה של תסמונת 

 למנוע ריכוז יתר של בעלי כדי, אול� ייתכ� ויש להגדיר מינו� ראוי, אומנ� מהגדרות קהל היעד

 . הפרעות מסוג מסוי�



 

נתו� זה דורש . נמצא אחוז משמעותי של בעלי הפרעות אישיות" רעי�"בשתי קבוצות , מעבר לכ�

אנשי� אלו ככל הנראה אינ� מתאימי� לתוכנית ועלולי� לפגוע בהתנהלות שכ� , התייחסות

 . הקבוצות

 

 אינטלקטואליתהיכולת ה, המשתתפי� יוצרי� קבוצות הטרוגניות מבחינת רמת ההשכלה

בכ� שהיא מכינה את המשתתפי� להתמודדות , להטרוגניות זו יתרו�. והתקשורתית ואופי הלקות

השוני� לעתי� דווקא השילוב בי� המאפייני� , כמו כ�. גניי� מטבע�שהינ� הטרו, בחיי� האמיתיי�

הטרוגניות זו יוצרת קשיי� חברתיי� בקבוצות , ע� זאת. של המשתתפי� מסייע לקידו� הקבוצה

כגו� הצור� , הדבר יוצר מורכבות וקושי עבור המדריכי�, בנוס�. וא� מקשה על גיוס משתתפי�

 . י� השוני� של המשתתפי�לבנות את הפעילויות בהתאמה לצרכ

 

אשר כלל תוכניות עבודה שנתיות , בשני� הראשונות לא עמד מאחורי התוכנית מודל מקי�: פעילויות

המותא� לצרכי הקבוצות השונות ולמאפייני , לא נבנה מאגר פעילויות, כמו כ�. ושיטתיות

להכשיר מקצועית את יש , כמו כ�. מגמה זו כבר החלה וחשוב לעודדה ולפתחה, כיו�. המשתתפי�

 .א� נוגעת רבות באספקטי� טיפוליי�, המדריכי� לתפקוד בתוכנית המוגדרת כמסגרת חברתית

 

הנוגעי�  מעוניני� בתכני� פרקטיי� )בפרט הוותיקי� (רוב המשתתפי�כי , הראיונות עולהמ

צרכי� לקבוצות המבוגרות יותר יש  .החברתי שלה�" ארגז הכלי�"מיומנויות חברתיות והעשרת ל

הכרחי להתאי� את הסדנאות אל , א� כי (תעסוקה ומגורי�, זוגיות ומיניות:  כגו��ייחודיי

, המשתתפי� אינ� מעורבי� בפעילויות בקהילה, כמו כ�). מאפייניה� הספציפיי� של המשתתפי�

, כי יש מקו� לשלב את המשתתפי� בחוגי�, נראה, לפיכ�. למרות שזוהי אחת ממטרות התוכנית

 .  ס או לשתפ� בהתנדבויות שונות במקו�"מי� במסגרת המתנהמתקיי

 

המדריכי� מסורי� מאוד לקבוצות ורואי� בעבודת� , להתרשמותנו.  ה� לוז התוכניתהמדריכי�

 תמונה דומה עלתה ג� בראיונות העומק ובשאלוני המשתתפי�. שליחות

 

. תייחסות מספקת עד היו�אשר לא זכה לה, כיו� מונתה רכזת הורי� לטיפול במישור זה: הורי�

של בצור� אול� יש להיזהר מפני פגיעה , כי ההורי� מעונייני� ליטול חלק נכבד יותר בפעילות, נראה

 . המשתתפי� בעצמאות וחוסר תלות

 

תרומה משמעותית וכי יש לה , ת עונה על צור� אמיתי באוכלוסיההתוכניכי , נראה: תרומת התוכנית

המתפקדות כקבוצות חברתיות , קומות נוצרו קבוצות מגובשותברוב המ. לחיי המשתתפי� בה

דיווחו המשתתפי� על שביעות רצו� , במחקר הכמותי. ג� מחו� לשעות הפעילות הרשמיות, אורגניות

הציבו המשתתפי� את עצ� קיומה של הרשת , ואילו במחקר האיכותני, גבוהה בשני שלבי המחקר

 . ניתהחברתית כהישג המשמעותי ביותר של התוכ

 



העניקו המדריכי� הערכות גבוהות יותר " אחרי"בשלב , "לפני"כי ביחס לשלב , נמצא, כמו כ�

עניי� בזולת וקיו� קשרי� חברתיי� ע� חברי , פעילות בקבוצה: כגו�, למשתתפי� בפרמטרי� שוני�

. יה�כי התוכנית חוללה שינוי משמעותי בחיי ילד, ג� ההורי� תופסי�. הקבוצה ג� בחיי היומיו�

מפיקי� תועלת , משתתפי� בעלי יכולת קוגניטיבית ויכולת תקשור גבוהה יותר, לדעת המדריכי�

 .מהתוכניתרבה יותר 

 

". נפלה בי� הכיסאות"התוכנית נותנת מענה לאוכלוסייה שעד כה כי , הממצאי� מעידי�, לסיכו�

מומל� . ול� החברתיעבור� נתיב אל הע פורצת התוכנית, יכי� וההורי�המדר, לדברי המשתתפי�

התאמתה לצרכי המשתתפי� ומת� , להפיק לקחי� מהידע שנצבר עד כה לכיוו� של הבניית התוכנית

 . דגש על מיומנויות חברתיות מעשיות
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 מבוא

על רקע ,  המיועדת לאנשי� המצויי� בבידוד חברתי,הינה מסגרת חברתית" רעי�"תוכנית 

, התוכנית נועדה לשמש מקו� מפגש). מונת אספרגרתס, כגו�(לקויות למידה ובעיות תקשורת 

 . אשר יאפשר למשתתפי� לחוות חוויות חברתיות ולרכוש מיומנויות וכישורי� חברתיי�

 

 חברו לתוכנית ,ע� הזמ�. סי�" כפרויקט חדשני של החברה למתנ2002בשנת  הוקמה התוכנית

כחלק . )"אשלי�"באמצעות (וינט ישראל 'וג) הקר� למפעלי� מיוחדי�(ח לאומי המוסד לביטו

ערכת מלווה במחקר לה, הזוכה לתמיכת המוסד לביטוח לאומי, כל מפעל מיוחד, מנוהלי הקר�

 י חברת "ע ,המחקר להל� בוצע כהערכה מעצבת ומסכמת. יעילותו והשפעתו על הפרויקט

 . מ"יועצי� לניהול בע, הופמ��מרטנס

 

יש צור� בתוכנית והא� היא משיגה את במטרה לבחו� הא� , 2004המחקר החל לקראת סו� 

 :הבאותקיבל על עצמו צוות המחקר למלא אחר המשימות , במהל� ההערכה .מטרותיה

  ;אשר הובילו להקמת התוכנית, להבהיר את ההנחות והתפיסות הראשוניות �

של מאפייני ) באמצעי� כמותיי�" (אחרי�"לפני"במער�  לקיי� מעקב והערכה �

  ;אופי הפעילויות ועוד, יתתרומת התוכנ, המשתתפי�

 ;קבוצות ברחבי האר�בקרב חמש לקיי� מעקב והערכה איכותנית  �

 פעלו סי� בה� "ראיונות ע� הורי המשתתפי� בקבוצות וע� מנהלי המתנלקיי� שיחות ו �

 .קבוצות אלו

 

ובניית כלי מחקר המותאמי� , שלב ההכנות במחקר הוקדש לצור� הבנת האוכלוסיה ומאפייניה

, חניכי� ומדריכי�, כלי� אלו נבנו לאחר קיו� ראיונות עומק ע� בעלי תפקידי�. י� אלולמאפיינ

המסכ� את הפעילות , 1' ח ביניי� מס" הוגש דו2005בחודש אפריל . בפעילויותוכ� מספר תצפיות 

 על מנת להעניק לצוות התוכנית אפשרות להפיק לקחי� בזמ�  וזאת,שבוצעה עד לתארי� זה

 . אמת

 

ובסיומו הוגש , 2005 דצמבר�2005 אוקטובר  התאריכי�בוצע בי�" לפני"ו� הנתוני� שלב איס

, 2006 אוגוסט�2006בוצע בי� התאריכי� יוני " ריאח"שלב איסו� הנתוני� . 2' ח ביניי� מס"דו

 .  בשילוב ע� ממצאי הדוחות הקודמי�,ח להל�"וממצאיו מפורטי� בדו

 

תו� הסתייעות , הגדרת אוכלוסיית היעדבוכנית וח עוסק בתיאור הת"חלקו הראשו� של הדו

מוצגי� עיקרי הממצאי� בכלי  ,בהמש�. בספרות המקצועית ובמסמכי� שנאספו במהל� המחקר

ח "פרק הסיכו� מנתח את הסוגיות שעלו במהל� הדו. האיכותניי� והכמותיי�, המחקר השוני�

 . עתידומציע אפשרויות לייעול והפקת לקחי� ל, בהתא� לשאלות המחקר
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 הגדרות והקמה – תיאור התוכנית

לבנות קשרי� חברתיי� , למלא אחר ציפיות החברהמשמעה היכולת התנהגות חברתית הולמת 

חלק מתהלי� הלמידה של . חברתיי� וערכיי�, אישיי�, ולקבל החלטות בהקשרי� רגשיי�

לפתח , יעילהליצור תקשורת אשר יאפשרו לאד� , התנהגות חברתית כולל פיתוח מיומנויות

 . ולהתאי� את עצמו למצבי� חברתיי� שוני�, בנוגע לקשרי� חברתיי�מודעות 

 

, לקבל מרות, יכולת לשת� פעולהה(מיומנויות חברתיות באות לידי ביטוי בהתנהגות בי� אישית 

גישה חיובית , היכולת להביע רגשות(התנהגות המתייחסת לפרט ; )יוזמה חברתית וכישורי שיחה

לעבוד באופ� עצמאי ולהיות , היכולת למלא הוראות(והתנהגות הקשורה בתפקיד ) וד ועלעצמי

 . )2007, אורב�) (קשוב ומרוכז

 

מרבית בני האד� מצליחי� לרכוש מיומנויות אלו בגיל הר� ומקיימי� יחסי� חברתיי� פורי� 

 ולקשור  תקשורת בי� אישיתלקיי� מהאוכלוסייה מתקשי� �5% ל3%בי� , , ע� זאת. ומספקי�

 קושי להבי� קודי� , כגו�,הנדרשות במיומנויות  שוני� עקב ליקויי�,קשרי� הדדיי� ע� סביבת�

ינ� ואמתקשי� למצוא חברי� ,  נותרי� מבודדי�ה�.  ועודסגנו� תקשורת בלתי יעיל, חברתיי�

 . )2006, ירושלמי�ליו�; 2003, מזרחי�בוז(מצליחי� להשתלב חברתית 

 

 אנשי� הסובלי� . על רקע לקויות והפרעות שונות, לעתי� קרובות,�ליקויי� אלו מתרחשי

יתקלו במחסומי� רבי� בבוא� לקיי� , לדוגמא, (Communication Disorders) הפרעות תקשורתמ

היכולת ליצור אינטראקציה ע� הזולת תלויה באופ� מכריע היות ו, זאת. קשר חברתי הדדי

 . ביכולותיו התקשורתיות של הפרט

 

קושי  ,וצר מילי� מוגבלא ,כגו�(ות התקשורת כוללות הפרעות בקליטה או בביטוי שפה הפרע

כגו� החלפת צליל אחד  ,כשלו� בשימוש בצלילי שפה(הפרעה פונולוגית ; )'וכו משפטי�  תרייצב

הפרעות אלו אינ� נובעות  ).לית ודפוס הזמ� של הדיבוראהפרעה בזרימה הנורמ(וגמגו� ; )באחר

למרות שאי� מדובר , ע� זאת.  סביבתיי�כי�חסאו , סנסוריות�בעיות מוטוריות ,פיגור שכלימ

וב חסרת שכ� החברה לר, בדידות קשהתקשורת ע� לקויי המתמודדי� , בבעיה קוגניטיבית

 ). 2006, לידר (ומקטלגת אות� כחריגי�סבלנות לקשייה� 

 

 הכלולה ,  החברתיי� נעו� בהפרעה רחבה בהרבהלקשיי� הגור� ,לעתי� קרובות

 . או קשת האוטיז� �PDD (Pervasive Developmental Disorders)בקשת ה

 :  תחומי�במספר סטיות התפתחותיות מופיעות בה�, ר בהפרעות על בסיס נוירולוגימדוב

 ;ייחסות חברתית וכישורי� חברתיי�ליקויי� בהת �

 ;ויי� בשימוש בשפה למטרות תקשורתליק �
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  ;התנהגות חזרתית �

  .י עניי� מוגבלי� א� אינטנסיביי�טווח תחומ �

 

 ).  אתר משרד הבריאות;י"אתר עמותת אפ(

 

אתר (סובלי� ג� מפיגור שכלי ברמות שונות , על סוגיו השוני�, מרבית הילדי� הלוקי� באוטיז�

הסובלי� ממספר אפיוני� של , גנציה תקינהיישנ� אנשי� בעלי אינטל, ע� זאת. )שרד הבריאותמ

תסמונת "הדוגמא הבולטת לכ� היא . מגלי� את כל התמונה הקליניתא� אינ� , אוטיז�

אתר עמותת (המהווה את הקצה המתפקד והמתו� של קשת ההפרעות האוטיסטיות , "אספרגר

  ). י"אפ

 

, לעתי� א� מעל הממוצע, טיביות גבוהותיאנשי� הסובלי� מאספרגר מאופייני� ביכולות קוגנ

ה� מתקשי� להשתמש בשפה , ע� זאת. יי�כישורי שפה בסיסיי� נורמלויש לה� 

לשותפי� , לצרכי�, היכולת להשתמש בשפה בגמישות בהתא� לנסיבות(חברתית /פרגמטית

שימוש לקוי  :כגו�, וסובלי� מליקויי� שוני� בקונטקסט החברתי) לשיח ולהקשר הסביבתי

�ות ריגשיתהעדר הדדי, ע� קבוצת השווי� יחסי� קשיי� בפיתוח, בהתנהגויות לא מילוליות

 . )2004,  ולגרי�;י"אתר עמותת אפ (חברתית ועוד

 

 כגו� הפרעות בקריאה,  שונותלקויות למידהקשיי התקשורת צומחי� על רקע , לעתי�

 . )דיסגרפיה (והפרעות בהבעה בכתב) דיסקלקוליה(הפרעות במתמטיקה , )דיסלקציה(

 

 לעתי� קרובות יש לה� השלכות אול�, כמוב�, הליבה של לקויות הלמידה אינה הנושא החברתי

חמי� מידע ילד הסובל מדיסלקציה מ, למשל. משמעותיות על יחסיו החברתיי� של הפרט

. מעמדו החברתי צונח בהתא�� לנחשל מבחינה לימודית והופ, ומסרי� כתובי� בכיתה

 ילדי� אלו, לפיכ�. דיסגרפיה לעתי� קרובות נגרמת כתוצאה מהפרעה כללית במוטוריקה עדינה

על חוויית , שפיע על כישורי החברה שלה�יוהדבר , ספורט ולהתמודד ע� משחקי ילדי�יתקשו  

 במקרי� רבי�, יתירה מכ�.  בתחרויות ועודתעל יכולת ההתמודדו, ההצלחה במשחק חברתי

. מתלווי� ללקויות הלמידה ג� קשיי� קוגניטיביי� בהפנמה וקריאה של מצבי� חברתיי�

המובילות לבדידות וניתוק , בות בלתי הולמות לסיטואציות חברתיותקשיי� אלו גוררי� תגו

 ). 2007, ספקטור( חברתי

 

 : הריכוז וההיפראקטיביות, הפרעות הקשב ה�  לה� אספקטי� חברתיי�הפרעות נוספות

 , ADHD) (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder �ה

, רעות אלו מתבטאות בליקויי� בשימור הקשבהפ. ADD ) (Attention Deficit Disorder �וה

הסובלי� מהיפראקטיביות בנוס� . קשיי התמדה ובעיות לימודיות, המביאי� להסחות דעת

). 2002, מנור (אור� זמ�להפרעת הקשב הינ� חסרי שקט ומתקשי� להימצא במקו� אחד ל
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י� לפתח מתקשילדי� לקויי קשב שכ� , להפרעות אלו השפעה ישירה על האספקט החברתי

 .  דעת בעת משחק ובעת לימודהיסחהיות מטרה ללעג בשל  ונוטי� לעירנות חברתית

 

להתאי� שלה�  והקושי פזיזות� עקב ,ילדי� היפראקטיביי� עלולי� לסבול מדחייה חברתית

 ). 2007, ספקטור(את התנהגות� לחברת בני גיל� 

 

קיימי� לקויי הלמידה ל.  השונותקיימת קשת רחבה של טיפולי� ותרפיות עבור ההפרעות, כיו�

 הסובלי� . הוראה מתקנת ועוד,למידהאסטרטגיות בדמות סדנאות לפיתוח , מעני� שוני�

עבור . המפתח את כישוריה� השפתיי�, מהפרעות תקשורת יכולי� להסתייע בקלינאי תקשורת

 . המסייעות בהפחתת הסימפטומי�, חלק מההפרעות קיימות ג� תרופות שונות

 

 ההפרעה ולא בהשלכותיה על אספקטי� נרחבי� בלבהתרפיות השונות מתמקדות , � זאתיחד ע

, הסובל מגמגו�קלינאי תקשורת ילמד אד� , לדוגמא. כגו� האספקט החברתי, יי הפרטיותר בח

קשיי� החברתיי� באי� זה מתפקידו לטפל , ע� זאת. קיי� תקשורת מילולית שוטפת יותרכיצד ל

מתמשכי� חוסר ביטחו� בחברה וחסכי� , נמו�דימוי עצמי , בדידות כגו�, שיצרה הפרעה זו

 . אשר נגרמו כתוצאה מהבדידות הכפויה, יומנויות חברתיותבמ

 

מבלי  , והפרט מתגלגל ממסגרת למסגרת לעתי� ההפרעות אינ� מאובחנות כיאות,יתירה מכ�

� מבעיות אלו אינ� מרבית הסובלי, למראית עי�משו� ש, זאת. שבעייתו תאותר ותטופל כיאות

ה� , ה� בעלי מנת משכל ממוצעת וא� לעתי� קרובות גבוהה מהממוצע. אחראד� שוני� מכל 

צבי� קליניי�  המאפייני� מולטות ואינ� מתאימי� לקריטריוני�אינ� בעלי מוגבלויות פיזיות ב

ילדי  של הלשוניתרמת האינטליגנציה הגבוהה והיכולת . )2003, מזרחי�בוז(ממוסדי� אחרי� 

ילדי� רבי� אינ� מאובחני� ונחשבי� . גורמת לקשיי� באבחו� התסמונת, לדוגמא, אספרגר

 ).י"אתר עמותת אפ(בעיות רגשיות וכדומה , ADD �או מאובחני� בטעות כסובלי� מ" מוזרי�"כ

 

ה� אינ� ": נופלי� בי� הכיסאות"לעתי� קרובות אנשי� הסובלי� מקשיי� חברתיי� , לפיכ�

רכיה� המיוחדי� וצ, ה מוסדית המעניקה לה� אחוזי נכות או זכויות ייחודיותנהני� מהגדר

 האמוני� לטיפול צועיי�בהעדר גופי� מק, אינ� מאובחני� וה� אינ� מקבלי� מענה הול�

 ). 2003, מזרחי�בוז (בבעיה זו 

 

 אשר , הקמת מועדוני� חברתיי�":רעי�"תוכנית רציונל זה היווה את הבסיס לייסודה של 

 להשתלב בפעילות חברתית מהנה בקבוצת השווי� ולפתח כישורי� הזדמנותעניקו לצעירי� אלו י

 . דרכו יוכלו להושיט יד אל הסביבה החברתית, שיפתחו עבור� את הפתח, ומיומנויות חברתיות
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 תהלי� ההקמה

 אשר התמודדה במש�, א� לאחת הצעירות בתוכניתי "ע שני� �5הרעיו� הראשוני עלה לפני כ

. פסק למעשה כל המגע שלה ע� בני גילה, ע� תו� לימודיה התיכוניי�. שני� ע� בדידות קשה

 . הסובלי� ממצוקה דומה ,קבוצה חברתית עבור צעירי�יזמה הא� את הקמתה של , לפיכ�

 

 לפתיחת מועדו� באשר, סי� בירושלי�" התקיי� מפגש ראשו� ע� נציגי החברה למתנ2002ביולי 

 ירושלמי הביאה לפניות במקומו�כי פרסו� מודעה , התברר. סי� המקומיי�"חברתי בתו� המתנ

 פעלושתי הקבוצות . שהיוו את הבסיס הראשוני לפתיחת שתי קבוצות גיל, רבות של אנשי�

 . כפיילוט בחודשי� הראשוני� ובהמש� נפתחה קבוצה נוספת בקריית אונו

 

מפעלי� הקר� ל. נטיי�וציבוריי� רלוקשבת בקרב גופי�   לאוז�זכתה התוכנית, בעקבות זאת

מטרתה לסייע מכחלק ,  סיוע כספי ומקצועי לתוכניתהמיוחדי� במוסד לביטוח לאומי העניק

אשר , וינט ישראל'חבר גה אלי.  יוזמות חדשניות במש� השני� הראשונות להקמת�במימו�

, ת היגוי רחבהאת התוכנית מלווה וועד. משתת� ג� הוא במימו� התוכנית, "אשלי�"באמצעות 

 אשר הופקדה, מונתה מנהלת לתוכנית, כמו כ�. בה משתתפי� נציגי� מכל הגופי� הרלוונטיי�

 . על ריכוז התוכנית ברמה הארצית

 

  יעדקהל

על רקע לקויות למידה ובעיות ,  מענה לאנשי� המצויי� בבידוד חברתייועדה לספקהתוכנית 

 :  גיל מרכזיותבשלוש שכבות, )תסמונת אספרגר, כגו�(תקשורת 

 ;19�15גילאי  �

 ;29�20גילאי  �

 .39�30גילאי  �

הנמצאי� בקהילה , גנציה תקינה או גבוליתיהמשתתפי� יהיו בעלי אינטל, על פי הוגי התוכנית

ואינ� נכנסי� להגדרות הממוסדות של , לימודי� או כל התארגנות שונה, במסגרות תעסוקה

 . הפרעות נפש או נכויות פיזיות, פיגור

 

 ות התוכניתמטר

עניקה למשתתפי� מקו� מפגש המ, מטרת העל של התוכנית הינה יצירת מסגרת חברתית תומכת

 :לתוכנית ישנ� מספר מטרות נוספות, � זאתע. חברתי

 ;פיתוח מיומנויות חברתיות �

 ;הגדלת הרשת החברתית �

 ;יה קבוצתיתהרצו� מהקשרי� החברתיי� ומת� חווהעלאת שביעות  �

 ;ימת� מענה לשעות הפנא �

 ;העלאת הדימוי העצמי �

 ;העצמה אישית וקבוצתית �

 .פיתוח עצמאות בקרב המשתתפי� �
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כי , הרציונל היה. שאיפה נוספת של הוגי התוכנית היתה לשלב את המשתתפי� במרחב הקהילתי

תרפד עבורו את המעבר , תכי� את המשתת� לקראת החיכו� ע� העול� החיצו�" רעי�"קבוצת 

תכנו� הפעילות כלל , לפיכ�. במקרה של דחיה וחוסר השתלבות, אליוותשמש כבסיס בטוח לחזור 

המיועדות לאוכלוסייה , ג� עידוד המשתתפי� ליטול חלק בחוגי� ופעילויות שונות בקהילה

 .נורמטיבית

 

 אופי הפעילות

 קבוצות גיל 3,  יישובי��6מועדוני רעי� באת פתיחת� של , בשלב הראשו�, מודל התוכנית כלל

קוחה וניהולה של החברה תחת פי, סי� העירוניי�"הפעילות תוכננה להתקיי� במתנ. בכל יישוב

 הפעילות בנויה בצורת מפגשי� קבוצתיי� . ואוכלוסיות מיוחדותהמחלקה לנכי�  ,סי�"למתנ

כאשר המשתתפי� שותפי� ,  בהנחיית מדריכי�עילויות חברתיותבה� מתקיימות פ, שבועיי��חד

 .תכנונ�ב

 

שיווק התוכנית ,  על הנחיית הקבוצהאשר הופקדו, )�COהנחיה ב( צמד מדריכי� נומו, בכל יישוב

 תספק �COכי הנחיה ב, התפיסה היתה. יונות קבלה למשתתפי� חדשי� ועודעריכת רא, ביישוב

,  כמודל עבור המשתתפי�ישמש בי� המדריכי� היחסי�אופי  ,כלומר, �modelingאפשרות ל

, כמו כ�. וכדומהמת� מקו� לזולת , כגו� שיתו� פעולה, ת חברתיות ומיומנויולצור� לימוד כללי�

תפיסות וכללי שכ� באופ� זה נית� ג� להנחיל , י גבר ואישה"להנחיית הקבוצות עניתנה העדפה 

 .  היחסי� בי� המיני�בתחו�התנהגות נורמטיביי� 

 

מודלי� , ותהכוללת מידע על הלקויות השונ,  להכשרה ייעודית לתפקיד�זוכי�המדריכי� 

מתקיימת הדרכה קבוצתית , כמו כ�. עבודה קהילתית ועוד, מתודות וכלי�, להנחיית קבוצות

 .  לבעיות שונות הצפות תו� כדי עבודהOn-lineהדרכה פרטנית ומענה , אחת לחודש

 

מתאר את התפתחות התוכנית לאור� , "'רעי�'דפוסי� ודילמות בהתפתחות תוכנית : "הפרק

 . ויי� שחלו בה ואת השלכותיה� על הקבוצות ועל מבנה התוכניתאת השינ, השני�
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 ההערכה ושיטת ביצוע המחקרשאלות 

 שאלות ההערכה

 ;ודות חוזק ותורפה בהפעלת התוכניתזיהוי נק .1

 ;אפיו� המשתתפי� בתוכנית .2

 . הערכת השגת מטרות התוכנית בקרב אוכלוסיות היעד השונות .3

 

 המחקרביצוע  שיטת

 ותיי�מאמצי מחקר כמ

המדריכי� בכל אחת מהקבוצות מילאו טופסי הערכה וחוות דעת על : הערכת משתתפי� .1

נית� לכל משתת� קוד , על מנת לשמור על חיסיו� הנתוני�. כל המשתתפי� בקבוצה

מבלי לפגוע , נית� לחבר את נתוני ההערכות בשני מועדי איסו� הנתוני�, באופ� זה. אישי

 . בחיסיו� פרטי המשתתפי�

 

ממצאי שלב זה  (2005דצמבר �מולאו במהל� החודשי� אוקטובר" לפני"ערכות בשלב הה

מולאו במהל� החודשי� " אחרי"ההערכות בשלב ). 2006אפריל  – ח הביניי�"דווחו בדו

התבקשו המדריכי� בשלב זה ג� , בנוס� להערכת המשתתפי�. 2006אוגוסט –יוני

. דמוגרפיי� ומאפייני� אישיי��סוציולאפיי� את המשתתפי� על פני מגוו� משתני רקע 

ניתנה לו , כי אינו מכיר דיו את המשתת� בפרמטר מסוי�, במידה והמדרי� חש

מוצגי� מאפייני ' בנספח א. האפשרות לציי� זאת ולהימנע מדירוג המשתת� בפרמטר זה

' ובנספח ג") אחרי"שלב (מוצגת הערכת המשתתפי� באחוזי� ' בנספח ב. המשתתפי�

תו� השוואת הנתוני� , בחת� קבוצות גיל" אחרי"רכת המשתתפי� בשלב מוצגת הע

 ". לפני"לשלב 

 

, הגיע סוקר מטעמנו, ")לפני"שלב  (2005 במהל� חודש נובמבר :שאלו� למשתת� .2

הסוקר חילק למשתתפי� שאלו� למילוי עצמי . לכל אחת מהקבוצות, בתיאו� מראש

באופ� דומה הועבר . ולא אנונימיתהשאלו� מ. לפי הצור�, והיה זמי� למת� הסברי�

כי סקלת ההערכה , יצוי�). 2006אוגוסט �יוני" (אחרי"השאלו� למשתתפי� ג� בשלב 

 קטגוריות בהערכת 5לעומת ,  קטגוריות בלבד4בשאלו� למשתת� כוללת סול� ב� 

על מנת שג� משתתפי� בעלי , במטרה לפשט את השאלו� ככל האפשר, זאת. משתתפי�

מוצגי� '  בנספח ד.יוכלו להשיב על השאלו� בקלות, ואלית נמוכה יחסיתיכולת אינטלקט

מופיעי� ' השאלו� והתפלגות הנתוני� באחוזי� ברמת כלל המשתתפי� ואילו בנספח ה

 ". לפני"הנתוני� בחת� קבוצות גיל והשוואה לנתוני 

 

אות� דריכי הקבוצות התבקשו למלא ד� משוב על הפעילויות מ: דפי משוב על פעילויות .3

הא� הפעילות , צורת הפעלת הנושאי�, בנושאי הפעילות: הד� עסק. העבירו לחניכיה�
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מידת השגת מטרות המפגש , קשיי� שעלו וכיצד ה� טופלו, בפועל הלמה את התכנו�

התשובות .  דפי� בממוצע בכל קבוצה�9כ,  דפי משוב141כ מולאו "סה. ולקחי� מהמפגש

מוצגי� דפי המשוב ' ובנספח . ות נותחו איכותניתחלק מהתשוב. קודדו ונותחו כמותית

 .מפתח מפורט ששימש אותנו בקידוד הנתוני�, וכ�, לפעילות

 

 מאמצי מחקר איכותניי�

, במודיעי�+ 20גילאי : הקבוצות שנבחרו היו.  הקבוצות נבחרו להשתת� במחקר עומק16 מתו� 5

במסגרת מחקר העומק בוצעו .  אונובנתניה וקבוצת הנוער בקריית+ 30גילאי , צ"ירושלי� וראשל

בוצעו , בנוס� . משתתפי� ובוצעו מספר ראיונות ע� המדרי��10רואיינו כ,  תצפיות5בכל קבוצה 

. סי� בה� התקיימו קבוצות אלו" ראיונות ע� הורי המשתתפי� בקבוצות וע� מנהלי המתנמספר

 . 'ט�'זופיעי� בנספח  כלי המחקר האיכותניי� מ.7ממצאי המחקר האיכותני מוצגי� בסעי� 

 

 מספר המשתתפי� במחקר הכמותי

 

  שאלוני� והערכות בחת� קבוצות ויישובי�:1לוח 

 קבוצה קוד
הערכות 
 משתתפי�

שאלוני 
 משתתפי�

הערכות 
 משתתפי�

שאלוני 
 משתתפי�

 8 13 +15: חיפה 1

 10 18 +20 : חיפה 2

31 18 

 16 19 +20: ירושלי� 3

 5 10 +30: ירושלי� 4

29 21 

 11 �� 11 �� +15: רחובות 5

 10 13 10 13 +20: מודיעי� 6

 13 10 13 10 +20: נהריה 7

 11 17 11 17 +20 : הרצליה 8

 6 13 +20: נתניה 9

 10 14 +30: נתניה 10

27 16 

 13 16 +15: אונו קריית 11

 20 25 +20: אונו קריית 12

 11 12 +30: אונו קריית 13

53 44 

 5 9 +15: שו� לציו�רא 14

 2 12 +20: ראשו� לציו� 15

 9 9 +30: ראשו� לציו� 16

30 26 

 170 210 170 210 לוס� הכ

 

 . י המדרי� בכל קבוצה"הלוח מציג את מספר ההערכות שמולאו ע
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 :הפער נבע עקב שלוש סיבות עיקריות.  ממספר זה�81%שאלוני החניכי� התקבלו על כ

 ;� להשיב על השאלו�ב חלק מהמשתתפיסירו �

 ;העדר� של מספר משתתפי� בזמ� הסקר �

 .שינויי� בהרכב הקבוצות �

 

 סוגיות מתודולוגיות

 , או א� מעט לפניההמחקר מתחיל ע� תחילת הפעילות הנחקרת, אידיאלי" אחרי�לפני"במער� 

כ� נית� להערי� באופ� אופטימלי את השפעת הפעילות באמצעות השוואת . ומסתיי� לאחר תומה

המחקר הנוכחי , בהיבט זה. בו לא התקיימה פעילות כלשהי, "לפני"לשלב " אחרי"ממצאי שלב 

" לפני"איסו� הנתוני� בשלב ,  עקב אילוצי� טכניי� שכ�, אופטימלי" אחרי�לפני"אינו מער� 

 .  החל לאחר פתיחתה של התוכנית

 

, זאת. יש את משמעות�מחזק ומדג�וא� להפ�, היבט זה אינו פוגע בתוק� הממצאי�, להערכתנו

ונוצר אומד� חסר לתרומת , "אחרי"ו" לפני"מכיוו� שבמצב זה קשה יותר לאתר הבדלי� בי� 

כי , משמעות הדבר היא,  יימצאו הבדלי� בי� שני השלבי�, קושי זהחר�א� ב, לפיכ�. התוכנית

 . מזו המתבטאת בממצאי המחקר,  יותרגדולהייתכ� ותרומת התוכנית היא א� 

 

נקטנו במקביל ג� במאמצי , על מנת למזער את השפעת סוגיה זו על הממצאי�, � זאתעיחד 

בכל נקודת , כמו כ�. אשר יוכלו לאמת או לסתור את ממצאי המחקר הכמותי, מחקר איכותניי�

על מדדי התרומה ) מספר החודשי� בה� שהה המשתת� בקבוצה(השפעת הוותק נבדקה זמ� 

 . השוני�
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 "רעי�"פתחות תוכנית דפוסי� ודילמות בהת

אשר בבסיסו עמדה תפיסה , הוגדר מודל מובנה לפעילות" רעי�"בראשית דרכה של תוכנית 

, במהמורות ובדילמות שונות" רעי�"במהל� השני� נתקלו מקימי , ע� זאת. חברתית מקיפה

 . ובפרט אל המגבלות התקציביות, אשר חייבו את התאמת המודל אל התנאי� הקיימי�

 

המחקר בחנו את התנהלות התוכנית במספר מישורי� ואת התאמתה אל התכנו� במסגרת 

 . המקורי ואל רציונל התוכנית

 

 ומיקו� פריסה

 3,  יישובי��6מועדוני רעי� ב מודל התוכנית המקורי כלל בשלב הראשוני את הקמת� של 

,  פעילותהבשלוש שנותהתפרסה התוכנית , עקב הביקוש הרב, ע� זאת. קבוצות גיל בכל יישוב

 . הרבה מעבר לתכנו� המקורי

 

בחלק , א� כי( יישובי� ברחבי האר� �9ב" רעי�" קבוצות �16כבעת ביצוע המחקר פעלו 

 קבוצות �20מתקיימות כ, )לדברי גורמי� שוני�(כיו� ). מהיישובי� לא נמצאו כל קבוצות הגיל

היפתח קבוצה נוספת עבור בקרוב עתידה ל. 13�9ייחודית לבני כמו ג� קבוצה ,  יישובי��11ב

, אול� הדבר לא צלח, "רעי�"במגזר הערבי נעשה ניסיו� להקי� קבוצת (נערות מהמגזר החרדי 

 של ניהולהתחת , סי� העירוניי�"במתנהפעילות מתקיימת , כמתוכנ� ).עקב מיעוט משתתפי�

  .סי�"המחלקה לנכי� ואוכלוסיות מיוחדות בחברה למתנ

 

 ה ומטקשר ע� גורמי מנהלה

סי� בתוכנית משתנה " מעורבות� של מנהלי המתנ, מר אודי ברנשטיי�,לדברי מנהל התוכנית

מתעדכני� , ישנ� מנהלי� המקיימי� פגישות ע� המדריכי�. משמעותית מיישוב ליישוב

מתקיי� קשר , כמו כ�. וישנ� מנהלי� לה� קשר רופ� בלבד ע� התוכנית, ומעורבי� בתוכנית

, הוא זוכה למשוב רב מנציגי המוסד, לדברי מנהל התוכנית. ביטוח לאומיקבוע ע� נציגי המוסד ל

מתקיימות פגישות תכופות של וועדת , מעבר לכ�. ולדעתו קשר זה מתנהל באופ� איכותי ויציב

במהל� הפגישות מוצגי� עדכוני� . בה משתתפי� נציגי� מכל הגופי� הרלוונטיי�, ההיגוי

 .  חלטות משמעותיות להמש� הפעילותמשוב וביקורת ומתקבלות ה, שוטפי�

 

 פעילויות 

ולא , אוריינטציה חברתית מובהקת" רעי�"לתוכנית , כפי שנית� לראות ממטרות התוכנית

אלא מטרתה לאפשר למשתתפי� , התוכנית אינה מתמקדת בטיפול בשורשי הלקויות .טיפולית

אופי הפעילות , כ�בהתא� ל. ה� במש� שני� רבותחסרו לאשר , לחוות חוויות חברתיות

 . המתבקש הוא בעל גוו� חברתי מובהק
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קיי� דגש . זהו אופי הפעילות המתקיימת במסגרת התוכנית, לרובכי , במסגרת המחקר מצאנו

, הדדיות, שיווק עצמי, כגו�(תו� לימוד ותרגול של מיומנויות חברתיות , רב על פעילויות מהנות

לעתי� ). עבודת צוות ועוד, מיומנויות תקשורת, רתירגישות למצב הרוח החב, מת� משוב ופרגו�

בתי  וסרטי�(כגו� יציאה לבילויי� משותפי� , ס"מתקיימות ג� פעילויות מחו� למתנ, קרובות

מרבית , ע� זאת. ומפגשי� ארציי�, חגיגת ימי הולדת וחגי�, טיולי� ברחבי האר�, )קפה

למרות שמדובר , )רוט בפרקי� הבאי�ראו לפי(המשתתפי� אינ� מעורבי� בפעילויות קהילתיות 

 . באחת ממטרות התוכנית

 

 מבנה וניהול

הקר� (אשר נטלו חלק בהקמתה , הגופי� הציבוריי�על ידי , בתחילת דרכה מומנה התוכנית כולה

הרציונל העומד מאחורי הקר� למפעלי� מיוחדי� , ע� זאת). 'וכו" אשלי�", למפעלי� מיוחדי�

התוכנית , אול� לאחר מספר שני�, יות החברתיות בראשית דרכ�כי הקר� תסייע לתוכנ, הוא

 . תחזיק את עצמה מבחינה כלכלית ומעורבותה של הקר� תסתיי�

 

כאשר חלק� , ע� השני� נערכו מספר שינויי� משמעותיי� במבנה התקציבי של התוכנית, לפיכ�

פי� העומדי� הגו, כיו�. ואילו חלק� של המשתתפי� גדל, של הגופי� הממני� הל� וקט�

אול� משכורתו של הרכז והניהול השוט� ,  את מעטפת התוכניתמתקצבי�מאחורי התוכנית 

  .ממומני� על ידי המשתתפי�

 

כי המשתתפי� יסרבו להשתת� במימו� , החשש המהותי ביותר בעת ביצוע השינויי� היה

, הל התוכניתי מנלדבר, ע� זאת. התוכנית ומער� הקבוצות אשר נבנה בעמל רב יקרוס באחת

 . חשש זה לא התממש והקבוצות שרדו את השינוי

 

במידה ומספר , אומנ�. בוצהקהשינוי שחל יצר תלות רבה במספר האנשי� ב, יחד ע� זאת

,  לסגור את הקבוצה של זואול� בכוחה, ס" הנהלת המתנל ידיהגירעו� נספג ע, המשתתפי� יורד

 . במידה והקבוצה אינה גדלה

 

המתקשי� להתנהל באופ� , שינוי זה משפיע בעיקר על המדריכי�, ניתלדברי מנהל התוכ

השאיפה להגדלת מספר המשתתפי� גורמת לגמישות יתר בקריטריוני� , לדוגמא. אופטימלי

עקב החשש , המדריכי� מקבלי� מועמדי� פחות מתאימי� לתוכנית, לעתי�. לקבלת מועמדי�

 . מירידת מספר המשתתפי�

 

אשר , מחייב את המדריכי� לעסוק בסוגיות או לקד� מהלכי�" רעי�"ת באופי הפעילו, כמו כ�

למרות שהדבר עשוי לקד� משמעותית את . דורשי� עבודה עצמית ומאמ� מצד המשתתפי�

 תלויה הקבוצהכאשר . הדבר לא יהיה לרוח�ש, הרי שתמיד יהיו אחד או שניי�, המשתתפי�

במידה ואחד המשתתפי� ,  מהל� מסוי�המדרי� עשוי להתלבט הא� לקד�, במספר המשתתפי�

 . יחליט לפרוש בעקבות זאת
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, �CO למרות שמודל התוכנית כלל הנחיה ב.חוללו שינוי נוס� במבנה הפעילות מגבלות התקציב

 . עקב הקושי לממ� מדרי� נוס�, לעבור להנחיה בודדתבשלב מסוי� הוחלט 

 

אול� יחד , הקבוצות� התקינה של פגע בהתנהלות לא  אומנ�שינוי זה, לדברי מנהל התוכנית

בהנחיה בודדת אינו קיי� היתרו� המשמעותי ביותר אשר . �COיתרונותיה של הנחיה בעימו אבדו 

 מהווה את אחד האמצעי� �COההנחיה ב, כפי שהוסבר בפרק תיאור התוכנית. modeling �הינו ה

 .�עת כללי התנהגות בקרב המשתתפיולהטמהיעילי� ביותר לחינו� חברתי 

 

וה� , כי מדובר באנשי� המתקשי� לקלוט את הקודי� החברתיי� ככל אד� נורמטיבי, יש לזכור

הקשר , הדינמיקה בי� המדריכי�. בכדי להפני� לאיט� את הכללי�, זקוקי� להמחשה חיה

כמו ג� , ההמחשה של תקשורת בי� אישית ויחסי עבודה בצוות, המילולי והבלתי מילולי ביניה�

לכל אלו היתה תרומה �)במידה והמדריכי� היו משני המיני�(בי� גברי� לנשי� אופי היחסי� 

 . העולה על זו של דיו� וורבלי, רבה למשתתפי�

 

כאשר מדובר . חסרונות נוספי� של ההנחיה הבודדת נוגעי� לעומס הרב המוטל על המדרי�

ישנ� פעילויות , כ�כמו .  מתקשה להתייחס לכול� באופ� שוויוני המדרי� הבודד,בקבוצה גדולה

, )'יציאה לבילוי משות� וכו, טיול שנתי, כגו�(העלולות להיכשל ללא סיועו של מדרי� נוס� 

 הפחיתה משמעותית את שחיקת� �COהנחיה ב, יתירה מכ�. והמדריכי� לעתי� חוששי� לקיימ�

. נפשיי� רבי�הדורשת משאבי� , הנחיית הקבוצות הינה עבודה מאומצת. של המדריכי�

 . למדרי� אי� הפוגה והדבר עלול לגרור שחיקה ופגיעה במוטיבציה, נחיה בודדתבה

 

, �COנעשית עבודה טובה ג� ללא הנחיה ב, כי לדעת מנהל התוכנית, חר� חסרונות אלו יצוי�

 .  לשדרג את איכות העבודה באופ� משמעותיהנחיה מסוג זה עשויה היתהאול� 

 

במהל� שלוש . ו לחילופי כוח האד� בהנהלת התוכניתשינויי� נוספי� אשר חלו בתוכנית נגע

מנהל את התוכנית מר , כיו�. אשר פרשו כעבור תקופה קצרה,  מנהלות3כיהנו , שנות הפעילות

אלא במבנה הארגוני של , חילופי כוח האד� לא פגעו בקבוצות פנימה, לדעתו. אודי ברנשטיי�

הפעילויות התנהלו באופ� מאוד . דעת ארגו�החילופי� התכופי� הקשו על בנייתה של תו. התוכנית

 . ללא תחושת חיבור מספקת לתוכנית ברמה הארצית, לוקלי

 

 .  באופ� אחיד לכל הקבוצות ברחבי האר�לאשר תונח, אחתהדבר הקשה על ניסוח תורה , כמו כ�

המדריכי� בנו לעצמ� את אסטרטגיות משלה� ולא יכלו להסתמ� על תפיסה ותיאוריות 

חילופי המנהלות יצרו תחושה של , יתירה מכ�. אשר נוסחו ייעודית עבור התוכנית, מרכזיות

כי מקומ� אינו , בתחושהעבדו המדריכי� . חוסר יציבות ואי וודאות לגבי המשכיות התוכנית

 . הוסי� מתח למערכתיציב והדבר
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  והתאמה לקהל היעדמשתתפי�מאפייני ה

מיועדת , שכ� התוכנית מעצ� הגדרתה, כניתקיי� קושי רב להגדיר את קהל היעד של התו

עשויי� " קשיי� חברתיי�. " אשר אינ� מתויגי� תחת תווית אבנורמלית זו או אחרת,לצעירי�

 . ולכ� התוכנית מעצ� טבעה מחייבת אוכלוסיה הטרוגנית מאוד, לנבוע ממגוו� בעיות ולקויות

 

ת לשרטט הגדרה מדויקת ככל השתדלו הוגי התוכני, כמפורט בפרק תיאור התוכנית, ע� זאת

על רקע ,  בבידוד חברתיהמצויי�"הגדרה זו כללה צעירי� . האפשר של אוכלוסיית היעד לתוכנית

 , 29�20, 19�15(בשלוש שכבות גיל , )תסמונת אספרגר, כגו�(לקויות למידה ובעיות תקשורת 

הנמצאי� בקהילה , יתעלי אינטליגנציה תקינה או גבולב"על המשתתפי� להיות , כמו כ�). 39�30

ינ� נכנסי� להגדרות הממוסדות של וא, לימודי� או כל התארגנות שונה, במסגרות תעסוקה

 . "הפרעות נפש או נכויות פיזיות, פיגור

 

באמצעות , בדקנו את מאפייני המשתתפי� בחת� קבוצות הגיל, במסגרת המחקר הכמותי

המדריכי� את משתתפי תיארו , �בהערכות המשתתפי. ההערכות שמולאו על ידי המדריכי�

 בקבוצה ומאפייני רקע ותק, )השכלה וכדומה, מי�, גיל(הקבוצות מבחינת משתני רקע אישיי� 

נבחנה ג� התאמת� של מאפייני אלו להגדרות אוכלוסיית , בי� היתר. קוגניטיביי��התנהגותיי�

 : להל� הממצאי� בנושא. היעד

 

 גיל המשתתפי�

 :�להל� נתוני גיל המשתתפי
 

 )אחוזי� (גיל המשתתפי� בחת� קבוצות הגיל: 2לוח 

 +30קבוצת  +20קבוצת  +15קבוצת  גיל

19�16  89 3 ����� 

20  11 8 ����� 

29�21  ����� 79 20 

40�30  ����� 10 69 

41+ ����� ����� 11 

 33.70 24.46 17.97 ממוצע גילאי�

 44 126 38 מספר חניכי�

 

 :הבאי�מהלוח עולי� הנתוני� 

 .מכל אחת מיתר הקבוצות,  משתתפי�3יש בער� פי + �20בקבוצת בני ה �

אשר נית� לשייכו מבחינת הגיל ג� , בכל קבוצה קיי� אחוז מסוי� של משתתפי� �

 ).  בשתי הקבוצות האחרות�20%וכ+ �15 בקבוצת ה�10%כ(לקבוצה אחרת 

 . ות קהל היעד מהמשתתפי� לכאורה אינ� כלולי� יותר בהגדר11%, +�30בקבוצת ה �
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 מגדר 

 : להל� נתוני המגדר
 

 )אחוזי�( מגדר המשתתפי� בחת� קבוצות הגיל: 3לוח 

לוס� הכ+30קבוצת +20קבוצת  +15קבוצת   מגדר   

 69 66 67 76 זכר

 31 34 33 24 נקבה

 

שיעור הנשי� .  נשי��30% גברי� וכ�70%קיימי� בתוכנית כ, כי מעבר לקבוצות, מהלוח עולה

כי הפרעות כגו� אספרגר ובעיות , יצויי�. בהשוואה ליתר הקבוצות, הינו נמו�+ �15וצת בני הבקב

 לפחות ,כי נתו� זה עשוי להסביר,  ייתכ�. מאשר בקרב נשי�, יותר בקרב גברי�תקשורת רווחות 

 .  את מיעוט הנשי� בתוכנית,חלקית

 

 לימודי� ורמת השכלה

 26%, +�20בקבוצת ה. לומדי� כיו�) 3%(אחד כל המשתתפי� למעט , +�15בקבוצת בני ה

משתתפי בחנו את רמת ההשכלה אליה הגיעו .  לומדי� כיו�32%, +�30לומדי� ואילו בקבוצת ה

 : להל� הנתוני� בנושא. שתי הקבוצות המבוגרות
 

 )אחוזי�( רמת ההשכלה בחת� קבוצות הגיל: 4לוח 

 קבוצות 
חטיבת 
 ביניי�

תיכו� ללא 
 בגרות

 בגרות
על 

יכוניתת
אקדמאית

20+ ����� 51 35 7 7 

30+ 7 27 23 14 29 

 

תופעה זו בולטת . כי שתי הקבוצות מאופיינות בהטרוגניות גבוהה ברמת השכלת�, מהלוח עולה

 +.�20רמת השכלה גבוהה יותר יחסית לקבוצת ה+ �30לקבוצת ה+. �30יותר בקבוצת בני ה

 

 עבודה 

בקבוצת + (�20 בקבוצת ה66%לעומת , עובדי�+ �30 ה מהמשתתפי� בתוכנית בקבוצת בני86%

 ). אינו עובדמשתתפי�איש מה, +�15ה

 

 שירות צבאי

  . בצבא שירתו 47%, +�30 שירתו בצבא ואילו בקבוצת ה41%, +�20בקבוצת ה

 

 מקו� מגורי�

 : להל� הנתוני� בנושא
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 )אחוזי�( מקו� מגורי� בחת� קבוצות הגיל: 5לוח 

 אחרע� שותפי� בדלע� ההורי�קבוצות

15+ 97 ����� 3 ����� 

20+ 91 5 2 2 

30+ 53 45 2 ����� 

 

. מרבית המשתתפי� מתגוררי� ע� הוריה�, +�20וה+ �15כי בקבוצות בני ה, מהנתוני� עולה

ואילו ) 55%(האחת מתגוררת ע� ההורי� : מצאנו שתי תת קבוצות גדולות, +�30בקבוצת ה

 ). 45%(השניה דרה לבדה 

 

 ק בקבוצהות

 :להל� הנתוני� בנושא
 

 )ממוצעי�( לבחת� קבוצות הגי) בחודשי�(וותק בקבוצה : 6לוח 

לו� הכס+30קבוצות +20קבוצות  +15קבוצות 

16.9 24.0 25.6 23.1 

 

בהשוואה לשתי הקבוצות , הינו נמו�+ �15כי וותק המשתתפי� בקבוצת ה, מהלוח עולה

 . האחרות

 

 וגניטיביי�משתני רקע התנהגותיי� ק

כמו ג� את , מדריכי הקבוצות התבקשו להערי� את כושר� האינטלקטואלי של המשתתפי�

 : להל� הנתוני� בנושא. יכולת� לקיי� תקשורת חברתית יעילה
 

 )אחוזי�( יכולת אינטלקטואלית ויכולת תקשור בחת� קבוצות הגיל: 7לוח 

 יכולת תקשור יכולת אינטלקטואלית
 קבוצות

גבוההבינונית נמוכה גבוההניתבינונמוכה

15+ 20 49 31 24 31 45 

20+ 14 42 44 17 46 37 

30+ 3 38 59 7 40 53 

 42 42 16 45 42 13 � הכלס

 

, גבוהה�מרבית המשתתפי� הינ� בעלי יכולת אינטלקטואלית בינוניתכי , מהממצאי� עולה

 ה� מקבלות  כ�,מבוגרות יותרככל שקבוצות הגיל הינ� , כמו כ�. בהתא� להגדרות קהל היעד

 . הערכה גבוהה יותר לגבי יכולת אינטלקטואלית ויכולת תקשור
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, מאפייני� אישיותיי�(המדריכי� התבקשו בנוס� לתאר מאפייני� נוספי� של המשתתפי� 

ולפיכ� (נית� היה לציי� עד שלושה מאפייני� , במסגרת הטופס). התנהגותיי� וקוגניטיביי�

 : להל� הממצאי� בנושא). �100% ליותר מהאחוזי� מסתכמי�

 

 )אחוזי�( מאפייני� נוספי� של המשתתפי� בחת� קבוצות הגיל: 8לוח 

אספרגר קבוצות
ליקוי 
 למידה

הפרעות 
תקשורת

הפרעות 
קשב וריכוז

הפרעות 
אישיות

בעיות 
 נפש

 אחר

15+ 51 49 14 19 3 0 5 

20+ 21 58 16 26 6 10 22 

30+ 11 36 2 27 7 24 24 

 19 12 5 25 13 51 25 לוס� הכ

 

תסמונת אספרגר , המאפייני� השכיחי� הינ� ליקויי למידה, מעבר לקבוצות כי, מהלוח עולה

ה� בליקויי למידה וה� , מצאנו ג� פרופיל שכיח של משתתפי� שאופיינו. והפרעות קשב וריכוז

 . וכנ� בראשית התוכניתכפי שת,  פרופיל זה הול� את הגדרות קהל היעד.בהפרעות קשב וריכוז

 

 : כי, בחת� קבוצות הגיל מצאנו

יש שכיחות גבוהה יחסית של אספרגר ושכיחות נמוכה יחסית של בעיות + �15בקבוצת ה �

 . נפש

 .לוקה בתסמונת אספרגר בשכיחות נמוכה+ �20קבוצת  ה �

ליקויי למידה , נמצאה שכיחות נמוכה יחסית של תסמונת אספרגר+ �30בקבוצת ה �

 . ושכיחות גבוהה יחסית של בעיות נפש,  תקשורתוהפרעות

 

 . אפייני� הבולטי� בקבוצות השונותבדקנו מה� המ, בנוס�

 )אחוזי� (מאפייני� נוספי� של המשתתפי� בקבוצות השונות: 9לוח 

 הפרעות קשב וריכוז ליקויי למידה אספרגר

 56 +20נהריה  89 +20חיפה  54 +15חיפה 

 44 +20חיפה  67 +20 נהריה 50 +15קריית אונו 

 44 +30 ראשו� לציו� 67 +30קריית אונו  50 +15 ראשו� לציו�

 43 +30נתניה  62 +20מודיעי�  42 +20קריית אונו 

   62 +20נתניה  40 +30ירושלי� 

 

     

 בעיות נפש הפרעות אישיות הפרעות תקשורת

 60 +30ירושלי�  31 +20מודיעי�  46 +20מודיעי� 

 33 +20 ראשו� לציו� 17 +30קריית אונו  38 +15 יו�ראשו� לצ

 33 +30 ראשו� לציו�   33 +20נהריה 

 32 +20ירושלי�     
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המהווי� , בחלק מהקבוצות ישנו ריכוז משמעותי של בעלי תסמונת אספרגר, כפי שנית� לראות

אשר , דותזוהי אחת ההפרעות הבודכי , נית� להבי� נתו� זה לאור העובדה.  מהקבוצה�50%כ

 כי בעלי תסמונת זו יהוו מרכיב משמעותי בקרב ,סביר, לפיכ�. הליקוי החברתימהות� הוא 

 . אוכלוסיה זו ג� כלולה במפורש בהגדרת קהל היעד לתוכנית. משתתפי התוכנית

 

. אשר נמצא במספר קבוצות, "פשבעיות נ"ממצא מעניי� נוס� הוא האחוז הגבוה של בעלי 

לדברי מנהל . י אי� מדובר במשתתפי� בעלי הפרעה מוצהרת וממוסדת כ,יש להדגיש, ראשית

הסובלי� מהפרעות נפש ברמה בלבד ישנ� בודדי� , וכניתכלל משתתפי התמתו� , התוכנית

 ,הפוגעות ברווחתו של הפרט, מייצג קשיי� או מצוקות רגשיות" בעיות נפש"המונח . הקלינית

מצוקות אלו נובעות , לעתי�". נפגע נפש"תווית של אול� אינ� חמורות דיי� בכדי להכלילו תחת 

אנשי� הסובלי� מאספרגר , לדוגמא. לליקוי המרכזי ממנו סובל המשתת�וקשורות קשר הדוק 

 עקב בדידות� , ודיכאו�נמצאי� בסיכו� לפתח מצוקה 

 

 כי זהו ,טוע� מנהל התוכנית, אשר התוכנית אינה ערוכה לטיפול בה, א� כי מדובר בתופעה

זהו תוצר של הלקות המרכזית ולדעתו המדריכי� מצליחי� להתמודד ע� כ� . יי� בלתי נמנעמאפ

 . כראוי

 

ג� לדברי מנהל  .הפרעות אישיות לחלוטי� אינ� כלולות בהגדרת קהל היעד לתוכנית, לעומת זאת

ה� השוליי� הרחבי� שאנו .  בהחלט לא חלק מאוכלוסיית היעד ה�הפרעות אישיות", התוכנית

, להיות הרסנית לקבוצהעלולה הפרעת אישיות קשה , יתירה מכ�". לי� להימנע מה�משתד

, כמו כ�. עקב הדינמיקה השלילית העלולה להיווצר בי� בעל ההפרעה לבי� יתר חברי הקבוצה

 . לצרכיה� של אנשי� אלו נותנת מענה רגשי עמוק אינהשל הפעילות חברתית האוריינטציה ה

 

דורשי� , "רעי�" אחוזי� גבוהי� של הפרעות אישיות בשתי קבוצות הנתוני� בדבר, לאור זאת

קיי� קושי רב לאתר את בעלי הפרעות האישיות ,  מנהל התוכניתלדברי, ע� זאתיחד . התייחסות

הקריטריו� , למעשה. ואילו המועמדי� אינ� מדווחי� מציד� על בעיות אלו, במהל� האינטייק

וי הפרעה נפשית קשה הוא שאלת הסינו� הנוגעת לאשפוז האובייקטיבי היחיד המהווה כלי לזיה

 . שימוש בתרופות פסיכיאטריותלפסיכיאטרי או 

 

 סיכו�

 : כי, מהנתוני� עולה

שנית� לשייכו מבחינת הגיל ג� , בכל קבוצת גיל קיי� אחוז מסוי� של משתתפי� �

 . לקבוצה אחרת

הינו + �15קבוצת השיעור הנשי� ב.  נשי��30% גברי� וכ�70%בתוכנית משתתפי� כ �

 .נמו� יחסית

 +. �20מאשר בקבוצת בני ה, רמת ההשכלה הטרוגנית וגבוהה יותר+ �30בקבוצת בני ה �

 +.�20 בקבוצת ה66%לעומת , עובדי�+ �30 מהמשתתפי� בקבוצת ה86% �
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+    �30 בקבוצת ה47%(שירתו בצבא ) בגילאי� הרלוונטיי�(פחות ממחצית המשתתפי�  �

 ). +�20 בקבוצת ה�41%ו

בקבוצת          . מרבית המשתתפי� מתגוררי� ע� הוריה�, +�20וה+ �15בקבוצת בני ה �

 .  מתגוררי� ע� ההורי� והיתר דרי� לבד�55%, +�30ה

המשתתפי� בה� מקבלי� הערכה גבוהה יותר לגבי , ככל שקבוצות הגיל מבוגרות יותר �

טרוגניות גבוהה במשתני� אלו קיימת ה. היכולת האינטלקטואלית ויכולת התקשור

 . בקבוצות

; )51%(המאפייני� השכיחי� בקרב המשתתפי� הינ� ליקויי למידה , מעבר לקבוצות �

מאופיינת בשכיחות גבוהה + �15קבוצת ה). 25%(והפרעות קשב וריכוז ) 25%(אספרגר   

ישנה שכיחות גבוהה יחסית של + �30יחסית של תסמונת אספרגר ואילו בקבוצת ה

בעיות ,  מהקבוצות קיי� אחוז משמעותי של בעלי תסמונת אספרגרבחלק. בעיות נפש

 . נפש ובעלי הפרעות אישיות

 

 במרבית המקרי� הולמת אוכלוסיית המשתתפי� את הגדרות קהל היעד כי, מהממצאי� עולה

 .הלקויות המעורבות ומאפייני� נוספי�, רמת אינטליגנציה, מבחינת גיל, של התוכנית

 

כמו נוכחות� של בעלי , מקרי� מצאנו מספר סטיות מהתכנו� המקוריבחלק מה, יחד ע� זאת

 . והדבר דורש התייחסות מצד הנהלת התוכנית, הפרעות אישיות

 

הדבר , כאמור לעיל.  הינה המבנה ההטרוגני של הקבוצות העולה מ� הממצאי�נקודה נוספת

המשליכי� על , �יועדת למגוו� בעלי לקויות וקשייהמ, מתחייב מעצ� הגדרתה של התוכנית

ג� החיי� עצמ� הינ� . לא מעטי�להטרוגניות זו היבטי� חיוביי� , למעשה. תחו� החברתיה

תו� התחככות ע� אנשי� בעלי , ועל המשתתפי� ללמוד כיצד לתמר� במשעול החיי�, הטרוגניי�

וקיו� תקשורת , לעול� לא יימצא אד� הדומה למשנהו לחלוטי�. י� שוני�יגווני� ומאפינ

 . את היכולת להתמודד ע� מאפייניו השוני� של הזולת, בי� היתר, תית יעילה כוללחבר

 

המרק� הקבוצתי המיוחד מאפשר לכל משתת� לצבוע את , לדברי מנהל התוכנית, יתירה מכ�

לעתי� דווקא  .והדבר מייצר אווירה מיוחדת ומפיח חיי� בקבוצה, הפעילות בגוו� משלו

כפי , � מסייעי� לקידו� הקבוצה אל המטרה המשותפתהמאפייני� השוני� של המשתתפי

קבוצת אנשי אספרגר יכולה לספר ל� במדויק את זמני היציאה וההגעה של ": באוזנינושתואר 

דרב� את הקבוצה לעשות את הצעד י ADHDאבל דווקא אחד ע� , כל האוטובוסי� אל בית הקפה

 ". ולעלות על האוטובוס

 

 . לה על ההתמודדות ע� ההטרוגניות הרבהמק" רעי�"רתית של אוריינטציה החבכי ה, אי� ספק

שכ� הלקות החברתית של כל , עשויה שונות זו להיות למוקש משמעותי, בקבוצה טיפולית

,  לדברי מנהל התוכנית.לפיכ� הוא זקוק להתייחסות נפרדתמשתת� נובעת מהפרעה שונה ו
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ולא אל , יא אל הליקוי החברתי עצמוההתייחסות ה. בקבוצה חברתית הגישה היא שונה לחלוטי�

 .  אשר יצרה אותו,מוקד ההפרעה

 

 עשוי קושי בדימוי עצמי, למשל ".ע למכנה הרחב של כל הלקויות האלולקלו"הניסיו� הוא , לכ�

, לדעת מנהל התוכנית אול� ,)'קשיי תקשורת וכו, לקות למידה, אספרגר(רבות לנבוע מסיבות 

אנו מטפלי� בדימוי העצמי ומנסי� לשפר ": עת אופי הפעילותרלוונטי לצור� קביהדבר אינו 

   ".שוותההתייחסויות ה� . ללא קשר להפרעה ממנה הוא נובע, אותו

 

מהמארג הקבוצתי  כתוצאה ,בלתי נית� להתעל� ג� מהקשיי� העולי�, חר� יתרונות אלו

ולעתי� קרובות , בניית פעילות אשר תתאי� למגוו� מאפייני� ולקויות אינה פשוטה . המגוו�

 מבחינה אינטלקטואלית בי� חברי גדולי�כאשר ישנ� פערי� , לדוגמא. קשה לביצוע בפועל

יהיו קשות מידי עבור , הרי שפעילויות המותאמות לחברי� החזקי� בקבוצה, הקבוצה

 ישעממו ,"החלשי�"פעילויות המתמקדות בכישורי� בסיסיי� יותר בהתא� לצרכי ". החלשי�"

 . � הכשירי� יותראת המשתתפי

 

כאשר חלק מהמשתתפי� , לעתי� קרובות ההטרוגניות יוצרת תופעה של תתי קבוצות, בנוס�

אשר אינ� , ואילו אחרי�, מגובשי� בינ� לבי� עצמ� ומקיימי� פעילות חברתית שוטפת

 . נדחקי� אל השוליי�, קבוצה זו�תאימי� במאפייניה� לתתמ

 

 נוגעת לקושי לגייס משתתפי� ,י המשתתפי�מאפיינמהשונות בהנגזרת , בעייתיות נוספת

אנשי� נמשכי� לדומי� לה� ונרתעי� מפני חיכו� ע� דמויות שונות מידי , באופ� טבעי. לקבוצות

, לפיכ�. נטלקטואלית ומיומנויות בסיסיותבפרט הדבר בולט בכל הנוגע ליכולת אי. לטעמ�

המורכבת ג� ממשתתפי� , ב בקבוצהעשוי להימנע מלהשתליחסית מועמד בעל יכולות גבוהות 

 . בעלי יכולות נמוכות יותר
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 הערכות משתתפי�

  כלל הקבוצות–הערכת המשתתפי� 

המדריכי� במחצית השניה של שנת על ידי בלוח להל� מוצגי� הנתוני� לגבי הערכת המשתתפי� 

צירו� (מוצג אחוז המקבלי� הערכה גבוהה , לגבי כל פריט"). אחרי"להל� שלב (ו "תשס

צירו� (אחוז המקבלי� הערכה נמוכה , ")במידה רבה"ו" במידה רבה מאוד"הקטגוריות 

ציו� גבוה מבטא מצב חיובי , 5�1טווח (וממוצע הפריט , ")ל לאכל"ו" במידה מעטה"הקטגוריות 

 .  'בראו נספח , לפירוט). יותר

 

 )210 –הערכות ' מס ("אחרי" שלב –הערכת משתתפי�: 10לוח 

 וער�ההיבט המ
הערכה 
 גבוהה

)אחוזי�(

הערכה 
 נמוכה

 )אחוזי�(

ממוצע 
 ההערכה

דירוג 
 ההיבט

 1 4.42 1 87 מתמיד בהגעה לפעילויות בקבוצה. 1  

 2 4.18 0.5 82 כי� לו בקבוצה, מרגיש נוח. 2  

 משתת� באופ� פעיל בפעילויות הקבוצה . 3  

 )  מנהיג, נות� משוב, מגיב, מעיר הערות, יוז�     (
62 12 3.83 7 

     קשרי� חברתיי�

 3 3.95 5 69 ש� לב לאנשי� סביבו, מתעניי� באחרי�. 4 

 10 3.47 14 42 מזהה מצבי� חברתיי� ויודע להתאי� עצמו. 5 

 8 3.54 24 53 יוז� יצירת קשר ע� אחרי�. 6 

 6 3.86 8 72 נענה ליוזמות של אחרי� ליצירת קשר. 7 

 9 3.51 20 53 וצהיש לו חברי� בתו� הקב. 8 

 12 3.28 28 47 נפגש ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות. 9 

 13 2.24 65 15 חו� מחברי הקבוצה, יש לו קשרי� חברתיי�. 10  

     קשר ע� המדרי� 

 11 3.3 24 47 נעזר בעת הצור�, פונה לסיוע. 11  

 4 3.9 16 68 *לא מקבל הוראות, בודק גבולות, מתעמת. 12  

 5 3.9 6 71 מפיק תועלת מהמפגשי�. 13

 . לאחר היפו
 הסול�* 

 

 : יחסית קשורי� לגבוהההנושאי� המקבלי� הערכה כי , מהלוח עולה

  ;תחושת נוחות וכי�, ילויות הקבוצהנוכחות קבועה בפע �

  ;רי� ומת� תשומת לב לאנשי� בסביבההתעניינות באח �

  ;אות והימנעות מעימותי� ע� המדרי�קבלת הור �

 . משתת� בפעילויות בקבוצה ונענה ליוזמות של אחרי� ליצירת קשר �
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הערכה נמוכה יותר התקבלה לגבי קשרי� חברתיי� ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות 

 דירוג נמו� יחסית של היק� הפניות אל המדרי� לצור� נמצא, בנוס�. וע� אנשי� מחו� לקבוצה

 . קבלת סיוע

 

משתת� שקיבל הערכה גבוהה , כלומר. � במתאמי� גבוהי� ביניה�ההיבטי� המוערכי� קשורי

בוצע ניתוח גורמי� על ). ולהפ�(קיבל הערכה גבוהה ג� בפריטי� האחרי� , באחד הפריטי�

מיצוע באמצעות " הערכת משתתפי�"נבנה מדד , לאור האמור. פריטי� אלו ונמצא פקטור יחיד

זהו  (0.87ימנות אלפא קרונב� של המדד הינו מקד� מה). 12להוציא פריט (כל פריטי ההערכה 

–סטיית תק� (3.79ממוצע המדד הינו ). המבטא את הומוגניות הנושאי� שהוערכו, מקד� גבוה

בלוח להל� ". אחרי"לבי� נתוני שלב ) 2005סו� שנת " (לפני"ביצענו השוואה בי� נתוני שלב ). 0.68

הממוצעי� ". הערכת משתתפי�" – ת�מוצגי� הממוצעי� של פריטי ההערכה ומדד המסכ� או

הא� הפער , על מנת לבחו�". אחרי" הערכות בשלב �210ו" לפני" הערכות בשלב 245מבוססי� על 

לגביה� התקבלו נתוני� בשני ,  המשתתפי�174נכנסו לחישוב רק נתוני , מובהק סטטיסטית

 :להל� הנתוני�. מועדי הסקר

 

 "לפני"מת שלב לעו" אחרי" שלב –הערכת משתתפי�: 11לוח 

 ההיבט המוער�
ממוצע ההערכה 

 "לפני"
ממוצע ההערכה 

 "אחרי"

 4.42 4.43 מתמיד בהגעה לפעילויות בקבוצה. 1  

 4.18 4.08 כי� לו בקבוצה, מרגיש נוח. 2  

 משתת� באופ� פעיל בפעילויות הקבוצה . 3  
 )  מנהיג, נות� משוב, מגיב, מעיר הערות, יוז�     (

3.59 3.83* 

   קשרי� חברתיי�

 *3.95 3.75 ש� לב לאנשי� סביבו, מתעניי� באחרי�. 4  

 3.47 3.32 מזהה מצבי� חברתיי� ויודע להתאי� עצמו. 5  

 3.54 3.23 יוז� יצירת קשר ע� אחרי�. 6  

 3.86 3.65 נענה ליוזמות של אחרי� ליצירת קשר. 7  

 *3.51 3.26  הקבוצהבתו�יש לו חברי� . 8  

 *3.28 2.89  נפגש ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות.9  

 2.24 2.22  מחברי הקבוצהחו�, יש לו קשרי� חברתיי�. 10  

   קשר ע� המדרי�

 3.3 3.34 נעזר בעת הצור�, פונה לסיוע. 11  

 *3.9 4.25 **לא מקבל הוראות, בודק גבולות, מתעמת. 12  

 3.9 3.96 מפיק תועלת מהמפגשי�. 13  

 *3.78 3.48 "הערכת משתתפי� "–מדד מסכ� 
 

 . p < 0.05,  הפער מובהק סטטיסטית* 

 . לאחר היפו
 הסול�** 
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מאשר , מקבלי� הערכות גבוהות יותר" אחרי"משתתפי התוכנית בשלב , ככללכי , המהלוח עול

כי המשתתפי� בשלב , מהממצאי� עולה: חלק מהפערי� מובהקי� סטטיסטית". לפני"בשלב ה

עימ� , מתענייני� יותר באחרי� ויש לה� יותר חברי� בקבוצה, פעילי� יותר בקבוצה" אחרי"

" מרשי�"המשתתפי� , "אחרי"בהשוואה לשלב , בנוס�. ה� נפגשי� ג� לאחר שעות הפעילות

 . לעצמ� להתעמת יותר ע� המדריכי� ולבדוק את הגבולות

 

 ל פיע(רחשי� בקרב המשתתפי� המת, על מנת שהקורא יקבל תחושה לגבי אופי השינויי�

אשר , מובאי� להל� מספר ציטוטי� מתשובות המדריכי� לשאלה פתוחה, )תפיסת המדריכי�

 : מהמפגשי� עד כה, )א� בכלל(עסקה בתועלת שהפיק המשתת� 

 ".יצר הרבה קשרי� חברתיי�. לומד הרבה מהתכני� ומייש�, מסתגל חברתית" �

 יוצא למקומות בילוי וחווה חוויות המתאימות ,לראשונה הוא מסתובב ע� חברי� רבי�" �

 ".לגילו

 ".לאחרונה לא מתמיד ונמצא ברגרסיה. הפיק תועלת רבה, בתקופה שהתמיד" �

א� מיישמת אות� רק בתו� הקבוצה ולא מחוצה , מפנימה תכני�, יצרה קשרי� חברתיי�" �

 ".לה

' רעי�'מקבוצות נמצא בקשר ע� חברי� . יוצר קשרי�, מצא עבודה, תפס ביטחו� בעצמו" �

 ". מעיז ליזו� ולנסוע לבקר אות� במקומות מגוריה�. אחרות

 ".תפסה ביטחו� עצמי, בחורה שהקבוצה עשתה לה רק טוב" �

מארג� מפגשי� אצלו בבית , למד לשת� ולספר על עצמו. מרגיש מאוד בוטח ונינוח בקבוצה" �

 ".ויציאות לבילוי

הפ� . מארג� יציאות לפאבי� ולמועדוני�. ל"הבחור ארג� ע� שניי� נוספי� נסיעה לחו" �

 ". מוביל וחברותי, מסכ� וחסר ביטחו� לבחור תוסס, מבחור שקט

צריכה . יצרה קשרי� חברתיי� נוספי� וקיבלה מודעות להתנהגות בסיטואציות חברתיות" �

 ".ללמוד לייש� את מה שלמדה

 ".�לא יוזמת מפגשי, א� לא משתתפת באופ� פעיל, נהנית להגיע למפגשי�" �

 

 הערכת המשתתפי� בחת� קבוצות הגיל

 . בחת� קבוצות הגיל" אחרי"ובשלב " לפני"בלוח להל� נבח� את הנתוני� בשלב 

 .'גהנתוני� ברמת פריטי� מוצגי� בנספח 
 

 )ממוצעי�( "אחרי "לעומת" לפני"–בחת� קבוצות הגיל " הערכת משתתפי�"מדד : 12לוח 

 +30קבוצת  +20קבוצת  +15קבוצת  שלב

 3.67 3.49 3.29 "לפני"שלב 

 *4.00 *3.78 3.54 "אחרי"שלב 

 . p < 0.05,  הפער מובהק סטטיסטית* 
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, ע� זאת". אחרי"מתקבלת הערכה גבוהה יותר בשלב ה, כי בכל קבוצות הגיל, מהנתוני� עולה

 .הפער אינו מובהק סטטיסטית, +�15בקבוצת בני  ה

 

 בכל קבוצות ). 'גראו נספח (מת פריטי ההערכה בדקנו מה� הפערי� המובהקי� סטטיסטית בר

המשתתפי� נפגשי� יותר ע� חברי הקבוצה לאחר שעות הפעילות " אחרי"כי בשלב ה, הגיל נמצא

" אחרי"כי בשלב ה, נמצא+ �20בקבוצת בני ה. ובודקי� יותר את הגבולות מול המדרי�

. ותר בפעילות הקבוצהומשתתפי� י, נהני� בה יותר, המשתתפי� חשי� יותר בנוח בקבוצה

מעבר , ה� מגלי� עניי� רב יותר באנשי� אחרי� והינ� בעלי קשרי� חברתיי� רבי� יותר, בנוס�

ליצירת ננקטות יוזמות רבות יותר " אחרי"הכי בשלב , נמצא+ �30בקבוצת בני ה. לחברי הקבוצה

 . קשר ע� אחרי� ומדווח על חברי� רבי� יותר בתו� הקבוצה

 

 ד הערכת משתתפי�ותק בקבוצה ומד

 "). אחרי"בשלב (כה המתקבלת לגביו בחנו כיצד מש� הזמ� בו משתת� נמצא בקבוצה קשור להער

ר� קבלת סיוע כי הוותיקי� יותר בקבוצה פוני� יותר למדרי� לצו, מצאנו+ �15בקבוצת בני ה

 .יתר מרכיבי ההערכה אינ� קשורי� לוותק בקבוצה). 0.39 – מתא� פירסו�(ועזרה 

 

 : כי הוותיקי� יותר, מצאנו+ �20וצת בני הבקב

  ;)0.19 – מתא� פירסו�(מזהי� יותר מצבי� חברתיי� ומתאימי� עצמ� למצב  �

 ;)0.25 – מתא� פירסו�(ה� בעלי חברי� רבי� יותר בתו� הקבוצה  �

 ;)0.24 – מתא� פירסו�(ג� מחו� לשעות הפעילות , נפגשי� יותר ע� חברי הקבוצה �

 ).0.17–מתא� פירסו�(יותר במדד ההערכה המסכ� מקבלי� הערכה גבוהה  �

 

ה בהשווא, כי הוותיקי� בודקי� יותר את הגבולות מול המדרי�, מצאנו+ �30בקבוצת בני ה

 ).0.52 –  פירסו�מתא�(ותיקי� למשתתפי� פחות 

 

מצאנו קשרי� גבוהי� ומובהקי� סטטיסטית בי� הוותק בקבוצה " לפני"כי בשלב ה, מעניי� לציי�

נמצא קשר " אחרי"בשלב , לעומת זאת+. �20ו+ 15מדד הערכת משתתפי� בקבוצות הגיל לבי� 

 +. �20נמו� יחסית רק בקבוצת ה

 

 "הערכת משתתפי�"מאפייני המשתתפי� ומדד 

בחת� , "הערכת משתתפי�" הקשר בי� משתני רקע שוני� לבי� מדד במסגרת זו בדקנו את

תעסוקה ומגורי� ע� , מודי�לי, גיל, מגדר: שתני�כי המ, מהבדיקה עולה. בוצות הגיל השונותק

+ �30בקבוצת בני ה". הערכת משתתפי�"ע� מדד ) בא� קבוצת גיל(אינ� קשורי� ,  ההורי�

כי משתתפי� ששירתו בצבא קיבלו הערכה גבוהה יחסית למשתתפי� שלא שירתו בצבא , מצאנו

בוהה יותר נקשרה להערכה טובה כי השכלה ג, מצאנו+ �20בקבוצת בני ה).0.38 – מתא� פירסו�(

 ). 0.24 – מתא� פירסו�(יותר 
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 :לגבי הקשר בי� מאפייני המשתתפי� לבי� מדד הערכת משתתפי�, להל� מוצגי� נתוני� נוספי�

 

 )מתא� פירסו�( מאפייני המשתתפי� בחת� קבוצות הגילומדד הערכת משתתפי� : 13לוח 

קבוצות
יכולת 

אינטלקטואלית
יכולת 
תקשור

רגראספ
ליקויי 
למידה

הפרעות 
תקשורת

הפרעות קשב 
 וריכוז

הפרעות 
אישיות

בעיות 
 נפש

15+ 0.75* 0.76* 0.04� 0.15 *0.36� 0.19 0.01� ����� 

20+ 0.23* 0.51* 0.13� 0.10 *0.26� 0.04� *0.22� 0.01 

30+ 0.01 0.57* 0.01� 0.16 0.16 0.10� 0.07� 0.16� 
 

 p>0.05 ,המתא� מובהק סטטיסטית* 

 

נמצאת במתא� ) הבנת השני וכדומה, ניהול שיחה בסיסית( יכולת תקשור כי, מהנתוני� עולה

כי פחות , נמצא+ �20ו+ 15בקבוצות ". הערכת המשתתפי�"ע� מדד ) בכל שלוש הקבוצות(גבוה 

קשורות להפקת תועלת רבה יותר , הפרעות תקשורת ויכולת אינטלקטואלית גבוהה יותר

פחות הפרעות אישיות נקשרו להערכה גבוהה יותר של , +�20ת בני הבקבוצ. מהתוכנית

 . המשתתפי�

 

 סיכו�

הערכה , מבי� הנושאי� שנבדקו. המדריכי� נותני� הערכה גבוהה למשתתפי� בתוכנית �

נמוכה יחסית התקבלה לגבי קשרי� חברתיי� ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות 

 . וע� אנשי� מחו� לקבוצה

חלק מהממצאי� . התקבלו הערכות גבוהות יותר" אחרי"בשלב , "לפני"לב בהשוואה לש �

, פעילי� יותר בקבוצה" אחרי"המשתתפי� בשלב , למשל, כ�. מובהקי� סטטיסטית

עימ� ה� נפגשי� , מתענייני� יותר באחרי� ויש לה� חברי� רבי� יותר בתו� הקבוצה

 . ג� לאחר שעות הפעילות

 :כי, מצאנו" אחרי"בחת� קבוצות הגיל בשלב  �

המשתתפי� נפגשי� יותר ע� חברי הקבוצה לאחר שעות הפעילות , בכל הקבוצות �

 . ובודקי� יותר את הגבולות מול המדרי�

נהני� בה יותר , המשתתפי� חשי� בנוח יותר בקבוצה, +�20בקבוצת בני ה �

ה� מגלי� עניי� רב יותר באנשי� , בנוס�. ומשתתפי� יותר בפעילות הקבוצה

 . מעבר לחברי הקבוצה, ינ� בעלי קשרי� חברתיי� רבי� יותראחרי� וה

ננקטות יוזמות רבות יותר ליצירת קשר ע� אחרי� ומדווח על , +�30בקבוצת בני ה �

 . חברי� רבי� יותר בתו� הקבוצה

כי למשתתפי� הוותיקי� יותר יש חברי� רבי� יותר בתו� , מצאנו+ �20בקבוצת ה �

הוותיקי� מזהי� טוב יותר .  לשעות הפעילותעימ� ה� נפגשי� ג� מחו�, הקבוצה

הוותיקי� מקבלי� הערכה גבוהה , בנוס�. מצבי� חברתיי� ומתאימי� עצמ� למצב

 . יותר במדד המסכ�
 

 : כי, מהנתוני� עולה. אילו קבוצות מפיקות תועלת רבה יותר מהתוכנית, בחנו �
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רכת הע"ע� מדד ) בכל שלוש הקבוצות(יכולת תקשור נמצאת במתא� גבוה  �

 ".משתתפי�

כי משתתפי� ששירתו בצבא מקבלי� הערכה גבוהה , מצאנו+ �30בקבוצת בני ה �

 . בהשוואה לאלו שלא שירתו, יותר

כי פחות הפרעות תקשורת ויכולת אינטלקטואלית , נמצא+ �20ו+ 15בקבוצות  �

 .קשורות להפקת תועלת רבה יותר מהתוכנית, גבוהה יותר

נקשרו להערכה ,  יותר ופחות הפרעות אישיותהשכלה גבוהה, +�20בקבוצת בני ה �

 . גבוהה יותר של המשתתפי�
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 שאלו� למשתת�

  כלל הקבוצות–דיווח עצמי של המשתתפי� 

מוצג אחוז העוני� בשתי , מטעמי נוחות. הנתוני� שהתקבלו לגבי תשובות המשתתפי�, להל�

 ). א מצב חיובי יותרכאשר ציו� גבוה מבט, 4�1הטווח הינו (הקטגוריות הגבוהות והממוצע 

 . מוצגי� הנתוני� בפירוט מלא' דבנספח 
 

 "אחרי" שלב –דיווח עצמי של המשתתפי� : 14לוח 

 דירוג הנושא ממוצעהערכה גבוהה פריטי השאלו�

 1 3.64 95 ?כה/הא� טוב ל� ע� המדרי�. 5�4

 2 3.54 98? הא� טוב ל� ע� אנשי� אחרי� בקבוצה .3

 3 3.43 93 ?לקבוצההא� כי� ל� לבוא  .1

 4 3.41 85 ?הא� יש ל� חברי� בתו� הקבוצה .6

 5 3.22 86 ?  הא� הפעילות בקבוצה מעניינת .2

 6 2.82 62 ? הא� יש ל� חברי� מחו� לקבוצה .7

 

המשתתפי� מדווחי� על שביעות רצו� גבוהה יחסית מהקשר ע� המדרי� וע� האנשי� , ככלל

 מהחניכי� 85%. ע למפגשי� ומוצאי� את הפעילות מעניינתה� נהני� להגי. האחרי� בקבוצה

הנתוני� , בהיבט של חברי� מחו� לקבוצה.מדווחי� ג� שיש לה� שני חברי� או יותר בקבוצה

חני� שביטא , כלומר. תשובות המשתתפי� קשורות במתאמי� גבוהי� ביניה�. הינ� נמוכי� יותר

 ). ולהפ�(י ג� בפריטי� האחרי� שביעות רצו� באחד מהפריטי� נטה לבטא מצב חיוב

 

). 7להוציא שאלה ( מיצוע כל הפריטי� באמצעות" עמדות המשתתפי�"בנינו מדד , ורלאור האמ

כאשר מספרי� , �4�1בטווח מ (3.44ממוצע המדד הוא , 0.70מקד� המהימנות של המדד הוא 

ברמת כלל בחנו  .0.47וסטיית התק� עומדת על ) גבוהי� מבטאי� עמדות חיוביות יותר

 :להל� הנתוני�". לפני"יחסית לשלב ה" אחרי" הא� חלו שינויי� בשלב ה,המשתתפי�

 

 "לפני"לעומת " אחרי"שלב  – דיווח עצמי של המשתתפי�: 15לוח 
 

 "אחרי"ממוצע  "לפני"ממוצע  פריטי השאלו�

 3.43 3.51 ?הא� כי� ל� לבוא לקבוצה .1

 3.22 3.31 ?  הא� הפעילות בקבוצה מעניינת .2

 3.54 3.49 ? הא� טוב ל� ע� אנשי� אחרי� בקבוצה .3

 3.64 3.72 ?כה/הא� טוב ל� ע� המדרי�. 5�4

 *3.41 3.22 ?הא� יש ל� חברי� בתו� הקבוצה .6

 2.82 2.83 ? הא� יש ל� חברי� מחו� לקבוצה .7

 3.44 3.45 "עמדות המשתתפי�"מדד  

 p=0.08הפער מתקרב למובהקות סטטיסטית * 
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מספר ". אחרי"�ו" לפני" בשלב ודומההדיווח של המשתתפי� מבטא שביעות רצו� גבוהה 

 .והפער מתקרב למובהקות סטטיסטית" אחרי"החברי� בתו� הקבוצה עלה בשלב 

 

 עמדות המשתתפי� בחת� קבוצת גיל

": לפני"לשלב " אחרי"תו� השוואת שלב " עמדות המשתתפי�"להל� נבח� את נתוני מדד 

 .' ברמת הפריטי� מוצגי� בנספח הוני�הנת

 

 )ממוצעי�( בחת� קבוצות הגיל" עמדות המשתתפי�"מדד : 16לוח 

לוס� הכ+30קבוצות +20קבוצות +15קבוצות  שלב

 3.45 3.31 3.49 3.45 "לפני"

 3.44 3.38 3.45 3.50 "אחרי"

 

, ")אחרי"�ו" לפני(" כי מתקבלת רמה גבוהה ודומה של שביעות רצו� בשני השלבי� ,מהלוח עולה

ראו (ג� ברמת הפריטי� הפערי� בי� השלבי� אינ� מובהקי� סטטיסטית . בחתכי הגיל השוני�

 ).'הנספח 

 

 בחת� וותק ומגדר " עמדות המשתתפי�"מדד 

 :להל� הנתוני�
 

 )מתאמי פירסו�( לבי� וותק ומגדר" עמדות המשתתפי�"הקשר בי� מדד : 17לוח 

לוס� הכ+30בוצות ק+20קבוצות +15קבוצות  

 0.12 � 0.05 0.16 0.18 מגדר

 0.04 � 0.06 0.09 � 0.05 וותק

 

לא נמצא קשר בי� היות המשתת� גבר , כלומר. (p > 0.05)המתאמי� אינ� מובהקי� סטטיסטית 

מרבית . או אישה ובי� מידת הוותק שלו בקבוצה לבי� מדד העמדות כלפי הפעילות בקבוצה

+ 15מעניי� לציי� כי בקבוצת גיל .  נמוכי� ולא מובהקי� סטטיסטיתהקשרי� ברמת הפריטי�

 כי החניכי� היותר וותיקי� מדווחי� על הפעילות כפחות מעניינת ועל קשר פחות טוב ע� ,מצאנו

 ).� 0.33 :מתאמי�(המדרי� 

 

 לפי יישוב וקבוצה" עמדות משתתפי�"ו" הערכת משתתפי�"השוואת מדדי 

עמדות "ואת מדד ) פ חוות דעת� של המדריכי�"ע" (כת המשתתפי�הער"להל� נשווה את מדד 

כי טווח , יש להתייחס רק לדירוג הקבוצות ולא לממוצעי�. בקבוצות השונות" המשתתפי�

 "). עמדות המשתתפי�" ב�4�1ו" הערכת המשתתפי� " ב5�1(המדדי� הינו שונה 
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 בוצותלפי ק" עמדות משתתפי�"ו" הערכת משתתפי�"המדדי� : 18לוח 
 

 קבוצה קוד
עמדות 

 משתתפי�
 דירוג

הערכת 
 משתתפי�

 דירוג

 12 3.58 13 3.31 +15: חיפה 1

 11 3.62 6 3.54 +20 :חיפה 2

 2 4.14 12 3.31 +20: ירושלי� 3

 1 4.17 16 3.13 +30: ירושלי� 4

 ��� ��� 1 3.72 +15: רחובות 5

 13 3.44 4 3.57 +20: מודיעי� 6

 14 3.32 3 3.60 +20: נהריה 7

 10 3.65 14 3.23 +20 : הרצליה 8

 4 3.93 5 3.56 +20: נתניה 9

 6�5 3.90 11 3.40 +30: נתניה 10

 9 3.67 10 3.40 +15: אונו קריית 11

 6�5 3.90 7 3.52 +20: אונו קריית 12

 3 4.08 15 3.22 +30: אונו קריית 13

 15 3.27 9 3.43 +15: ו� לציו�ראש 14

 8 3.82 8 3.45 +20: יו�ו� לצראש 15

 7 3.88 2 3.61 +30: ו� לציו�ראש 16
 

כ� .  כי המשתתפי� והמדריכי� מסתכלי� על היבטי� שוני� בבוא� להערי� את הקבוצה,נראה

לעומת . נמצאות בדירוג השלישי והרביעי+ 20ומודיעי� + 20נהריה : למשל בקרב המשתתפי�

וקריית + 30הקבוצות ירושלי�  .בהתאמה, �13 ו14המדריכי� מדרגי� קבוצות אלו במקו� , זאת

 .  בקרב המדריכי��3 ו1לעומת דירוג , �15 וה�16י המשתתפי� במיקו� ה"מדורגות ע+ 30אונו 

 

 סיכו�

המשתתפי� בקבוצות הגיל השונות מדווחי� על שביעות רצו� גבוהה מהתוכנית ודומה בשלב 

והפער מתקרב למובהקות " אחרי" בשלב מספר החברי� בתו� הקבוצה עלה". אחרי"�ו" לפני"

אי� קשר בי� היות המשתת� גבר או אשה ובי� מידת הוותק שלו בקבוצה לבי� מדד  .סטטיסטית

קיי� קשר נמו� בלבד בי� דירוג החניכי� את הקבוצות לבי� דירוג . העמדות כלפי התוכנית

 .המדריכי� את הקבוצות
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 מאפייני הפעילויות

 כללי

: הד� עסק. תבקשו למלא ד� משוב על הפעילויות אות� העבירו לחניכיה�מדריכי הקבוצות ה

קשיי� שעלו , הא� הפעילות בפועל הלמה את התכנו�, צורת הפעלת הנושאי�, בנושאי הפעילות

 . מידת השגת  מטרות המפגש ולקחי� מהמפגש, וכיצד ה� טופלו

 

. תשובות קודדו ונותחו כמותיתה.  דפי� בממוצע בכל קבוצה�9כ,  דפי משוב141 מולאו בס� הכל

מפתח מפורט , וכ�, מוצגי� דפי המשוב לפעילות' ובנספח . חלק מהתשובות נותחו איכותנית

 :בפרק זה יוצגו עיקרי הממצאי�. ששימש אותנו בקידוד הנתוני�

 

 נושאי הפעילות וצורת הפעלת�

 :נתוני�הלהל� . המדריכי� אפיינו את נושאי הפעולה בה� עסקו בקבוצות

 

 )אחוזי�( נושאי הפעילות בחת� קבוצת גיל: 19לוח 

 

 נושאי הפעילות
קבוצות 

15+ 
קבוצות 

20+ 
קבוצות 

30+ 
ס� 

 לוהכ

 33 29 38 29 תכנו� המש� פעילות הקבוצה, היערכות לקראת אירוע

 33 32 31 40 )'יצירת קשר וכד; מנהיגות(פעילות בנושא מסוי� 

 21 9 25 26 למידה, עיבוד, סיכו�

 18 18 18 20 חוג/נאסד

 14 18 14 14 )בקבוצה ובקבוצות אחרות(היכרות ע� משתתפי� 

 14 15 14 14 ציו� אירוע, יציאה קבוצתית, בילוי

 

 כי פעילות ספציפית בנושא מסוי� או היערכות לקראת אירוע מתרחשי� בשכיחות גבוהה ,נראה

או ) משתתפי� חדשי�(צה היכרות ע� משתתפי� בתו� הקבו, לעומת זאת. יחסית בקבוצות

לא נמצאו הבדלי� בולטי� . וכ� בילוי משות� מתרחשי� בשכיחות יותר נמוכה, מחו� לקבוצה

 +.�30ה פחות בקבוצת עיבוד ולמידה המתרחשי�, הוציא סיכו�ל, בי� קבוצות הגיל השונות

 

 . בחנו ג� את אופני הפעלת המפגש

 :להל� הנתוני� בנושא
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 )אחוזי�( מפגש בחת� קבוצות גילאופני הפעלת ה: 20לוח 
 

 אופני הפעלה
קבוצות 

15+ 
קבוצות 

20+ 
קבוצות 

30+ 
ס� 

 לוהכ

 46 52 51 28 שיחות

 28 21 33 25 ארגו� ותכנו�

 26 24 21 41 הפעלות

 15 21 13 16 ס"פעילות מחו� למתנ/פעילות מהנה

 11 7 11 16 סימולציות משחקי תפקידי�: משחק

 11 12 10 13 "מה נשמע"סבב 

 10 3 13 13 "סיעור מוחות"פעולות בקבוצות 

 7 0 10 9 הנחייה בשיתו� חברי הקבוצה

 4 6 4 0 מפגשי� חברתיי� ע� משתתפי� מקבוצות אחרות

 3 3 3 3 קריאה בקבוצה
 

 

 

 

, )'דיו� וכו, פתיחה, שיחות סיכו� (שיחותמהלוח עולה כי אופני ההפעלה היותר שכיחי� הינ� 

� הבקבוצת. הפעלות מסוגי� שוני�, וכ�', תוכניות עבודה לקבוצה וכד, של ועדותארגו� ותכנו� 

 . יחסית לקבוצות הגיל האחרות,פחות שיחות ויותר הפעלותמתרחשות + 15

 

 תכנו� מול ביצוע

 :להל� הנתוני� בנושא. עד כמה הפעילות הלמה את התוכנית, בחנו
 

 )אחוזי�( למה קרה בפועל בפעילות בחת� קבוצות הגי: 21לוח 
 

 התרחשויות במפגש
קבוצות 

15+ 
קבוצות 

20+ 
קבוצות 

30+ 
ס� 

 לוהכ

 71 87 69 61 הפעילות הלמה את התכנו�

 15 0 15 27 קשיי� הצריכו שינוי בתכנו�/מצבי�

 14 13 16 12 בקשות שלא קשורות לתכנו�/יוזמות/עלו נושאי�

 
 

 +.�15ופחות בקבוצות ה, +�30ת הכ� יותר בקבוצו. מרבית הפעילויות התבצעו לפי התכנו�

או עקב +) 15יותר בקבוצות (שינויי� מהתכנו� נובעי� עקב קשיי� שעלו במהל� המפגש 

 . בקשות של המשתתפי�/יוזמות

 

 :להל� דוגמאות לשינויי� שחלו במהל� מפגש

בהפסקה היה .  שיש בה� צור�,עד ההפסקה הכל הל� לפי התכנו� והוגדרו הוועדות" �

והנער שיז� אותו דיבר על מחשבות אובדניות ותחושות שונות מול חברי אירוע אלי� 

הקבוצה הגיבה נהדר . הקבוצה הגיבה בתמיכה ובהזדהות. הקבוצה וחברי� בבית הספר
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לקושי שאותו משתת� העלה והוחלט שאת המפגש הבא נקדיש לנושא החוויות הקשות 

 ". ע� אותו משתת� נקבעה פגישה אישית. בבית הספר

עד כמה ' 'דבר שהוביל לנושא משמעותי בקב, )אסרטיביות(תח דיו� מעמיק בנושא התפ" �

 כי במצב בו ,אחד המשתתפי� אמר, כ� למשל. 'אני מייש� דברי� שאני לומד עליה�

 התפתח דיו� אחר כ�. הוא לא יאמר כלו� מהחשש לפגוע בו, חבר יבטל הגעה לסרט

 ."'בנושא מי הנפגע האמיתי וכד

 

 המפגש ודרכי התמודדותקשיי� במהל� 

 :להל� הנתוני� בנושא. בחנו עד כמה נוצר שיתו� פעולה של הקבוצה

 

 )אחוזי�( רמת שיתו� הפעולה של הקבוצה בחת� קבוצות גיל: 22לוח 
 

 רמת שיתו� פעולה
קבוצות

 נמוכה מאוד די נמוכהככה�ככה די גבוהה גבוהה מאוד

15+ 48 46 6 ��� ��� 

20+ 54 36 10 ��� ��� 

30+ 76 24 ��� ��� ��� 

ס� 

 לוהכ

58 36 6 ��� ��� 

 

 +.�30המצב יותר חיובי בקבוצת ה.  נמצאה רמת שיתו� פעולה גבוהה ע� פעילויות הקבוצה,כללית

 

 :להל� הנתוני�.  הא� עלו קשיי� במהל� הפעילות,בדקנו

 

 )אחוזי�( קשיי� במהל� הפעילות בחת� קבוצות גיל: 23לוח 

 

 קבוצות קשיי�
15+ 

קבוצות 
20+ 

קבוצות 
30+ 

ס� 
לוהכ

 33 50 31 23 לא היו קשיי�

 21 19 19 27 קושי קוגניטיבי או פיזי של החניכי� בביצוע הפעילות

 13 8 17 20  וקושי להגיע להסכמהשיתו� פעולההעדר 

 12 19 10 10 )'נושא רגיש וכד(אופי הפעילות 

 12 ��� 7 18 הפרעות מצד חברי הקבוצה

 12 4 14 16 אי שביעות רצו� מצד החניכי�, תסכול, כעס

 7 4 6 13 קשיי� לוגיסטיי�

 

ופחות חיובי בקבוצות + �30ההמצב חיובי יותר בקבוצות ( היו כל קשיי� לאבשליש מהפעילויות 

 +).�15ה
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, גניטיביתוק( לחניכי� או לחלק� בפעילויות שלא כל כ� התאימוהקשיי� העיקריי� היו כרוכי� 

, לפאסיביותכמו ג� , ו� פעולהתילחוסר מוטיבציה ושקושי נוס� היה קשור ). ו רגשיתפיזית א

 . מצד חברי הקבוצההפרעות ותחושות כעס ותסכול

 

 : להל� התשובות העיקריות שהתקבלו.  כיצד טופלו הקשיי�,בדקנו בצורה איכותנית

 פתרו� דר� החניכי� והקבוצה

 ;עזרה מצד חניכי� �

 ;גמישות מצד החניכי� �

 ;כל אחד בדרכו שלו, ניסיו� של החניכי� להסביר דבר מה שלא הוב� �

נער� סבב ) בעקבות חשש שהעלו החניכי� משתיית משקאות חריפי� בטיול מתוכנ�( �

והחניכי� , התברר כי רק אחד מהחניכי� נוהג לשתות אלכוהול. לבדיקה מי שותה וכמה

 .הסכימו כי ה� יכולי� לשמור זה על זה

ומול חברי בית הספר קשיי� ב(ורה נפלאה לקושי שחני� העלה הקבוצה הגיבה בצ �

בעקבות כ� הוחלט להקדיש את המפגש הבא לנושא . דבר שלווה באירוע אלי�, )הקבוצה

 .ונקבעה שיחה אישית ע� אותו משתת�, בבית הספרהחוויות הקשות 

עשו זאת ביתר קלות לאחר שחזו בחבריה� , חניכי� שהתקשו לספר ולשת� בתחילה �

 .ושי� זאתע

  .ניסיו� משות� לתת עצות לפתרו� בעיה �

 

 צורת הפעלה של הקבוצה

 ;לחניכי� לדבר ולנהל שיחות חופשיות" יד חופשית"מת�  �

 ;דיו�/שיחה �

  ;דמיו� מודר�, תרגילי� �

 ;הבינו כתוביות בסרט עברו קדימה ושאלו כשלא הבינו דבר מה/חניכי� שלא ראו �

 ;בוצה שותקתשאלות ישירות ופרטניות ככלי לפתוח ק �

 ;עמידה על כ� שחני� שלא מעוניי� להשתת� בפעילות יישאר בחדר �

בעקבות כ� . חניכה עזבה לאחר שסירבה להשתת� בפעילות והמדרי� לח� עליה להמשי� �

 .'לח� וכו, הופסקה הפעילות המתוכננת ופותח דיו� בנושא חוסר השתתפות

 

 פעילות יזומה של המדרי� לפתרו� של הקושי

 .קח על עצמו את הארגו�המדרי� לו �

ע� חניכי� (ניסיו� להביע את המצוקה ולנהל דיאלוג , תיוו� בי� חניכי� בעזרת מדריכה �

 .מציאת פשרה, )שחשו דחויי�

 .הבהרה לחני� מצד המדרי� כי התנהגותו לא הולמת �

 .לפתוח בעדינות כעסי� שעלו בי� משתתפי� �
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 .רסבלנות וקבלה מצד המנחה כדי לאפשר לחניכי� להשתחר �

 .ניסיו� לחבר חניכי� שהביעו פסימיות כלפי גיוו� והתחדשות הקבוצה לנושא �

 .הבנה שאופ� הראייה של כל חני� שונה �

 .�הסבר חוזר והדגמה למי שלא מבי �

 השגת מטרות המפגש

 :להל� הנתוני�. בחנו תחילה עד כמה הושגו מטרות המפגש

 

 )אחוזי�( השגת מטרות המפגש בחת� קבוצות גיל: 24לוח 

 לוס� הכ+30קבוצות +20קבוצות  +15קבוצות  השגת מטרות

 71 85 60 80 המטרות הושגו

 24 12 36 11 המטרות הושגו בחלק�

 5 3 4 9 הושגה מטרה שלא תוכננה

 

ג� +. �20ההמצב קצת פחות חיובי בקבוצות . במרבית המפגשי� המטרות הושגו באופ� מלא

או ,  החניכי� תועלת עקב השגת חלק מהמטרותבפגישות בה� לא הושגו כל המטרות הפיקו

 .מטרות אחרות שלא תוכננו מראש

 

 :להל� הנתוני� בנושא. בדקנו את מאפייני המטרות שהושגו

 

 )אחוזי�( מאפייני המטרות בחת� קבוצות גיל: 25לוח 

לוס� הכ+30קבוצות +20קבוצות +15קבוצות  מאפייני המטרות

 47 47 50 41 התנסויות חדשות ולמידה

 42 59 32 47 גיבוש קבוצתי ושיתו� פעולה

 18 15 18 21 היערכות ותכנו�

 17 24 15 12 בילוי ואווירה טובה, הנאה

 14 15 14 15 שיפור כישורי קומוניקציה

 14 3 15 21 הישג או מטרה פרטיי� של חני�

 8 6 10 6 עיבוד ומשוב, סיכו�

 3 6 3 ��� הרחבת מעגל ההיכרות, היכרות

 

, אמירת ביקורת באופ� שקול(המטרות השכיחות קשורות ללמידה ולהתנסויות חדשות 

 בקבוצות, ע� זאת. קבוצות הגיל השונות די דומות בנושא זה. ולגיבוש קבוצתי) 'אסרטיביות וכו

 . מטרות והישגי� פרטיי� של חניכי�על ופחות ,  גיבוש קבוצתיהדגש הוא על+ �30ה

 

 הפקת לקחי� מהמפגש

 :להל� עיקרי התשובות שעלו.  בשאלה פתוחה מה� הלקחי� שהפיקו המדריכי� מהמפגשי�בחנו
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 עקרונות בהפעלת המפגשי�

 הימנעות מפגיעה .1

 .יש לנהוג בזהירות בשעת הפעלת לח� על חני� �

 מעוררת קשיי� אצל חלק במידה והיא, א� יש לוותר על פעילותה ,לבחו�יש  �

 .מהמשתתפי�

 .הנוכחי� במפגש שהתכני� בו לא נוגעי� לה� לכאורהלמצוא פתרונות לחניכי� יש  �

 .יש להמשי� לגעת בדברי� ובמקביל לאסו� ולהכיל את החברי� �
 

 .לנסות ולעד� את המסרי� �

 .לעודד את החניכי� להתעניי� אחד בשני �

 

 התאמת המפגש לצורכי הקבוצה ומאפייניה .2

 .החניכי� רוצי� מפגשי� בה� פשוט מקשיבי� לה� �

 .")השארות בפוקוס"מבחינה וורבלית ומבחינת (הל דיו� רגשי הקבוצה מתקשה לנ �

 .יש להמשי� בכיוו� זה ולקיי� מפגשי� מורכבי�. הכרה ביכולת הקבוצה להעמיק �

 .הקבוצה צריכה יותר עשייה ופחות תכנו� �

הכרה ביכולת הקבוצה להגדיר ציפיות קונקרטיות ולתכנ� פעילות תו� קבלת הכוונה  �

 .וסיוע

 .תיו של מעביר הסדנא ליכולות המשתתפי�לתא� בי� יכולו �

 .גמישות, ולא להישאר ע� החומר שהמדרי� הביא, ע� החניכי�" לזרו�" �

 .יש להבי� באופ� טוב יותר ה� את החברי� וה� את המנחי� �

 .לא נית� לתת מענה לרצונות של כול� �

 

 עניי� בפעילות .3

 .)סדנת איפור(עיסוק מתמש� בנושא מסוי� עשוי לשעמ�  �

 .ת הפעילותלרענ� א �

 .למצוא תכני� שיעניינו יותר חברי� �

 

 פעילות ברורה ומוגדרת .4

 .לגרו� למצבי� להיות ברורי� כדי להקל על המשתתפי� �

 .לעבוד באופ� ממוקד ומכוו� �

 .לחדד את המשחק כ� שיהיה יותר ברור �

 

 תכנו� והכנה .5

 לאפשר לחניכי� להתכונ�, ולשת� בו את החניכי�, להקדיש זמ� רב יותר לתכנו� �

 .עצמאית לאירועי�

 .הכנה מראש תורמת להצלחת המפגש �
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 ס"מאפייני המפגשי� המתקיימי� במתנ

 .לערו� יותר משחקי� �

 .להביא תכני� משעשעי� לקבוצה �

 .יש צור� לקיי� שיחות אישיות ע� המשתתפי� �

 .חשיבות מפגשי סו� השנה ברמת הקבוצה וברמה האישית �

 .ילדגש על סדנאות העשרה רלוונטיות לקבוצת הג �

 .להמשי� בסגנו� של הרצאה ושיחה אחריה �

 .כדי להשיג מעורבות, להטיל על החניכי� להביא בעיה למפגש ולעבוד עליה �

 .שילוב של עבודה עצמית ע� דיו� ופעילות קבוצתית �

 

 ס"מאפייני המפגשי� המתקיימי� מחו� למתנ

 .לערו� יותר מפגשי� ע� קבוצות אחרות �

 .דובר עברית/ישראליכדאי ללכת לסרט , כשהולכי� לסרט �

 .לבחור מקו� שקט – בעת יציאה לבית קפה �

 .להגביר מפגשי� לא שגרתיי� מחו� לחדר �

 

 נושאי� נקודתיי�

 .יש לגעת באופ� מעמיק יותר בנושא המיניות �

 .נלקחו נקודות משמעותיות שעלו להמש� הפעילות בנושא אסרטיביות �

 .החלטה להתחיל סדנת ניהול קונפליקט �

 .נושא מנהיגות ואחריות בקבוצהלעבוד יותר על  �

 .לעסוק עוד בנושא תחביבי� �

 .לעבוד יותר בברור על נושא העברת קשר בי� הקבוצה בטלפו� �

 .להוסי� ולהשקיע בחיבור בי� הקבוצות �

 .הקבוצה מתחברת לפעילויות בעלות אופי משפחתי �

 .)בפעילות על הבעות פני�(להכריח להסתכל אחד על השני ולשי� לב לפרטי�  �

 .במפגש מסכ�) משברי� ופרידות(להתייחס לנושא קשה רגשית ומדכא לא  �

 

 סיכו�

והיערכות לקראת אירוע או ) 'יצירת קשר וכו, מנהיגות(פעילות ספציפית בנושא מסוי�  �

 . מתרחשי� בתדירות גבוהה יחסית, פעילות בקבוצה

 . י�ארגו� ותכנו� וכ� הפעלות מסוגי� שונ, שיחות: שכיחי� הינ�האופני ההפעלה  �

קורי� שינויי� בגלל , ביתר הפעילויות.  מהפעילויות מתבצעות בהתא� לתכנו��70%כ �

 . או בעקבות יוזמות ובקשות של המשתתפי�, קושי שעלה בקבוצה



 � 36 �

שיתו� הפעולה גבוה יותר . ה בפעילויות הקבוצשיתו� פעולהקיימת רמה גבוהה של  �

 +.�30בקבוצת ה

 . י�בשליש מהפעילויות לא עלו קשיי� מיוחד �

פיזית או , קוגניטיבית(הקשיי� המדווחי� קשורי� לפעילות לא מתאימה למשתתפי�  �

 . סוג אחר של קושי נובע מפאסיביות ותסכול של חלק מהמשתתפי�). רגשית

 ). 24%(או בחלק� ) 71%(במרבית המפגשי� הושגו מטרות הפעילות במלוא�  �
 

מו ג� ליצירת גיבוש קבוצתי כ, המטרות המושגות קשורות להתנסויות חדשות וללמידה �

 .ושיתופי פעולה
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עיקרי הממצאי� האיכותניי�
1

 

 הקדמה

משתתפי� , קובעי מדיניות, צפינו בפעילויות ושוחחנו ע� מדריכי�, במסגרת המחקר האיכותני

 : הממצאי� יפורטו בשלושה חלקי�. במש� למעלה משנתיי�, והורי�

 . ר� המחקרבה� נע, ממצאי� עיקריי� של כל אחת מהקבוצות )א

כשה� , )הורי� ובעלי תפקידי�, מדריכי�, משתתפי�(לפי קבוצות , דברי המרואייני� )ב

 .מחולקי� לדפוסי� עיקריי� 

 .סיכו� עיקרי הממצאי� )ג

 

  סיכו� עיקרי הממצאי� לפי קבוצות –' חלק א

 במודיעי�" רעי�"קבוצת 

 10 ר� כללבד כאשר במפגשי� נוכחי�, +20מורכבת ממשתתפי� בני במודיעי� הקבוצה 

מרבית  .ומתקשי� למצוא עבודה, חלק ניכר מ� המשתתפי� אינ� עובדי�. משתתפי�

הקושי העיקרי עליו מדברי� חברי הקבוצה כאשר , המשתתפי� מודעי� ביותר למצב� החברתי

 . הוא מציאת ב� זוג

 

החדש המדרי� . כאשר הוחלפה מדריכת הקבוצה, הקבוצה במודיעי� עברה השנה שינוי משמעותי

 . רענו�וחשההביא משב רוח חדשה ומלאת אנרגיות והקבוצה התחזקה 

 

החברי� בקבוצה נמצאי� . הקבוצה מגובשת יחסית ומהווה קשר חברתי יחיד לחברי הקבוצה

ה� עורכי� מסיבות . בקשר יו� יומי טלפוני ומקיימי� מפגשי� מחו� לקבוצה לעתי� קרובות

ה� חווי� , לדבריה�. י� ומעודכני� האחד בחיי השניהולכי� יחד לסרטי� ולפאב, ימי הולדת

ה� , לדבריה�לפעילות חברתית ו" צמאי�"החברי� בקבוצה  .יחד את הילדות והנערות שלא חוו

, ע� זאת. ס של הגיל הר�"המפגשי� נערכי� בעיקר במתנ .מקבלי� את המענה לכ� מ� המדרי�

  .פרטיותכי אי� לה� , המשתתפי� אינ� אוהבי� את המקו� וחשי�

 

לכ� הפעילויות המועברות מצליחות , מבחינה אינטלקטואלית הרמה היא פחות או יותר אחידה

על בניית ביטחו� עצמי נעשית עבודה , לרוב. במידה מסוימתלגעת בכל אחד מהחברי� ולתרו� לו 

, זהו תהלי� לא קל, לדבריו. המדרי� פונה בפעילויותיו לצד הרגשי של המשתתפי�. ואסרטיביות

כי הפעילויות ה� ארוכות טווח ולעיתי� , הקושי היחיד שעלה היה . בכל פע� חשי� בשיפוראול�

 . מתקשי� החברי� להבי� את מהות הפעילות

                                                           

1
י מר "פרק זה נכתב ע.  כה�–דגנית מיימו� ' מר ירו� יבלברג וגב, מלכה שבתאי' י דר"הממצאי� בפרק זה נאספו ע 

 . ירו� יבלברג
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מתכנני� , בי� היתר. המקיימת פגישות שוטפות, בוצה חזקהמצטיירי� כק המשתתפי�הורי 

 . יוכלו לעבוד בושהמשתתפי� כדי ,פארק פרפרי�ההורי� להקי� 

 

כדי להצליח ולקלוט את כל המתרחש במהל� , משיחה ע� המדרי� עולה הצור� במדרי� נוס�

 .הפעילות

 

 בירושלי�" רעי�"קבוצת 

.  משתתפי�12�10 בי� בדר� כללכאשר במפגשי� נוכחי� , +20הקבוצה מורכבת ממשתתפי� בני 

 .אחרי� מתקשי� במציאת עבודהואילו , חלק ניכר מ� המשתתפי� עובדי�

 

 , משתתפי� קבועי�10�8 קבוצה של נהיש. כי הקבוצה טר� גובשה לחלוטי�, ממצאי� עולהמה

נוצרו , כמו כ�. משתתפי� נוספי�אליה� מצטרפי� בכל פע� . המהווי� את הליבה של הקבוצה

 . בתו� הקבוצה מספר זוגות

 

ו� א� מדי פע� מתקיימת פעילות או יציאה משותפת מח, ס"המפגשי� נערכי� בעיקר במתנ

, תכשיטנות�בשנה האחרונה חוגי� ספציפיי� למשתתפי הקבוצההתקיימו ,  כמו כ�.ס"למתנ

הקבוצה הביעה צור� עז במפגשי� נוספי� ובהוספת  .אלבאו� ועוד, couching, פרשת שבוע

 .יצירת מיומנויות ועוד, "טיפוליי�"צדדי� 

 

היא נותנת מקו� לכל . צהבקבונתפסת כחשובה מאוד " ?מה נשמע"שיחת כי , מהראיונות עולה

ומתו� הסיפורי� האישיי� המדרי� מעלה נושאי� , המדרי� שואל ומתעניי�, אחד מהמשתתפי�

 . פעילות זו מעניקה למשתתפי� תחושת נתינה ויכולת לסייע לאחר. לדיו� בקבוצה

 

ועדת התרבות נפגשת .  חברי הקבוצה כל כמה חודשי�ל ידישנבחרת ע, לקבוצה יש ועדת תרבות

המדרי� מתייע� ע�  .ע� המדרי� אחת לשבועיי� ומעלה רעיונות לפעילויות שנית� לשלב בקבוצה

כגו� סרט ,  כמו ימי הולדת והוספת פעילויות חדשות,הקבוצה לגבי המשכת פעילויות קיימות

כי , מהראיונות עולה. הוא מעלה סיטואציות מהקבוצה ומבקש לפתח אות�, מעבר לכ�. וטיול

 .צי� מאוד מרב השיח שנוצרהמשתתפי� מרו

 

נות� לה� הרגשה של שווי� ומתייחס אליה� , הוא קשוב. לקבוצה קשר מאוד טוב ע� המדרי�

הדבר נעשה בליווי הסבר , כאשר נאל� המדרי� להעמיד את אחד המשתתפי� במקומו. בהתא�

 .למשתתפי� והשלכות לסיטואציות אחרות

 

, דחמ. קויות השונות והרמה האינטלקטואליתמבחינת הרכב הל, מאוד הרכב הקבוצה מגוו�

, הדבר מקשה על יצירת פעילות, מאיד�אול� , הדבר מסייע ליצירת סובלנות כלפי האחר השונה

 .  לא כל האנשי� בקבוצה אכ� מתאימי� לה, כמו כ�. אשר תתאי� לכל המשתתפי�
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מהקבוצה הינו חלק . מבחינת צרכי המשתתפי�, חלוקה גסה לשניי�בת הקבוצה נית� לחלק א

ישנ� , לעומת�.  על יזמות ופעילויות מפתחותו� נית� לדוחזק יותר מבחינה אינטלקטואלית ואית

בתו� הקבוצה כי , מהמחקר עולה, בנוס� .חברי� שיש לעבוד אית� על דברי� בסיסיי� יותר

 תמידמשוחחי� בטלפו� ולא , ה� נפגשי� מחו� לקבוצה": מקובלי�"קבוצה של �ישנה תת

 .רי� כניסה של אחרי� למעגל האישי שלה�מאפש

 

  פעילויותבתוספתההורי� מעונייני� . אשר מתגבשת בימי� אלו, הוקמה קבוצה להורי�

 .ושואפי� לדעת יותר על הקבוצה, לילדיה�

 

בעיקר , יצירת קשרי� חברתיי�מתבטאת בהקבוצה כי עיקר תרומתה של , מהממצאי� עולה

א� אחד מהחברי� לא הצליח ליצור קשר ע� חבר מחו� , ערכומתו� הראיונות שנ. בתו� הקבוצה

 .לקבוצה

 

 בנתניה" רעי�"קבוצת 

 16�10בי� בדר� כלל במפגשי� נוכחי� . רוב� גברי�, +30 בני הקבוצה מורכבת מצעירי�

 . שני��2.5�2של הקבוצה הוא בעל ותק של כ" גרעי� הקשה"ה. משתתפי�

 

החזקה . צאי� בתהליכי� הקשורי� במציאת עבודהאו שנמ, חלק ניכר מ� המשתתפי� עובדי�

המשתתפי� מספרי� על כ� בגאווה ובעיניי� . במשרה חלקית או קבועה נתפסת כהישג משמעותי

יצירת קשר ע� מישהו ממקו� העבודה ". להצליח להחזיק במשרה"בורקות ומביעי� שאיפות 

 . שאינו חבר בקבוצה נתפסת כהישג משמעותי עוד יותר

 

ה� מצהירי� על עצמ� שיש . שתתפי� מודעי� מאד למצב� החברתי והנפשי המיוחדמרבית המ

, נית� לתאר אות� כשקטי� ומופנמי�, מלבד זאת". בודדי�"או שה� " קשיי תקשורת"לה� 

 . אול� משתפי� פעולה ורגישי� מאד לעצמ� ולסביבה, ביישני� ואינ� מישירי� מבט

 

 פע� מתקיימת פעילות או יציאה משותפת מחו� אבל מדי, ס"המפגשי� נערכי� בעיקר במתנ

 הנחשבי� ,למעט שלושה משתתפי�, בפעילויות לוקחי� חלק כמעט כל חברי הקבוצה.למועדו�

, אול� ה� שוני� מ� השאר, כל אחד מה� בעל מאפייני� אחרי�. ג� בתו� הקבוצה" חריגי�"

נ� מפריעי� ומגיעי� אול� אי, בכ� שה� כמעט ואינ� משתתפי� בפעילויות באופ� אקטיבי

שהקבוצה מגלה סובלנות ראויה להערכה והמשתתפי� מנסי� , חשוב לציי�. למפגשי� בקביעות

 .מגלי� אהדה ואמפתיה וא� מרואיי� לא ציי� את נוכחות� כמפריעה, לערב אות�

 

לאחר מכ� ". ?מה נשמע"המפגש נפתח בשיחה ובסבב . השיחה והדיו� הקבוצתי ה� לב הפעילות

פיתוח יכולות , עבודה על מטרה מסוימת, לימוד, לרוב פעילות המיועדת לצרכי הנאהמתבצעת 

שבה כל משתת� מתבקש לדבר ולדו� , לאחר הפעילות מתקיימת שיחה רפלקסיבית. 'וכד

 . בפעילות שהתקיימה
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מרבית המשתתפי� נפתחי� ומשתפי� בגילוי לב את האחרי� , בדיוני� שבה� יש דינמיקה טובה

הכנות והקבלה של הדברי� מצד , רמת הפתיחות, השיתו�. או ברגעי האושר שלה�בבעיותיה� 

 .הינ� מעוררי הערכה, המשתתפי�

 

. של הקבוצה כולה" רוח החיה"המדרי� מהווה את הדמות הדומיננטית והמלכדת ואת ה

חש תחושת מחויבות גדולה , מצידו, המדרי�. המשתתפי� מאד מעריכי� אותו וקשורי� אליו

שיענו על כל , הוא עושה מאמצי� לספק לה� תכני�. קבוצה וכלפי כל אחד מ� המשתתפי�כלפי ה

 .בתחילת השנה, הצרכי� והמטרות שהוגדרו ביחד

 

חברי . שהיא בגדר הישג ושינוי משמעותי לרוב המשתתפי�, הקבוצה מהווה רשת חברתית יציבה

ג� . ל ביחד ואפילו נוצר זוג"חוחלק� היו ב, נוסעי� ביחד לטיולי�, הקבוצה נפגשי� בימי שישי

 באו, חברי הקבוצה התקשרו, כגו� מוות של אד� קרוב, במקרי� של משבר אצל אחד החברי�

איונות חזרו על עצמ� בר. לבקר וחלק ניכר מ� המפגש השבועי הוקדש למשבר ולהתמודדות עימו

יצאתי בימי א� פע� לא ..עד שהצטרפתי לקבוצה לא היו לי חברי� בכלל": כגו�, אמירות

 ". א� פע� לא חגגתי יו� הולדת...שישי

 

כי מרבית חברי הקבוצה חשי� שלא חל שיפור משמעותי , מ� הראיונות עולה, למרות זאת

לפחות שתי מרואיינות ציינו . ביכולות החברתיות והתקשורתיות שלה� מחו� למסגרת הקבוצה

 מרואייני� שכ� דיווחו על היו, ע� זאת. לעומת הציפיות המוקדמות שלה�, זאת כאכזבה

המיוחס , התקדמות ניכרת במיומנויות החברתיות שלה� ועל שביעות רצו� מ� השיפור הזה

 .לפעילות בקבוצה

 

עבודה על יכולות חברתיות בסדנאות ותרגילי� פרקטיי� וכ� עיסוק בזוגיות ומיניות ה� שני 

חלק מה� הביעו אכזבה לנוכח מיעוט התרגול . המענייני� ביותר את כל המרואייני�, התחומי�

העיסוק בזוגיות ומיניות . כי זו המטרה העיקרית לשמה באו, של מיומנויות חברתיות והצהירו

דר� , החל מדרכי התקשרות ע� המי� השני,  משמעותי ביותר בקרב כל המרואייני�עלה כצור�

 . זוגיות וכלה בקשר הגופני ע� ב� הזוג

 

 בראשו� לציו�" רעי�"קבוצת 

ג� משתתפי קבוצה זו , כמו בקבוצה הקודמת.  משתתפי��22המונה כ, 30�20קבוצה לגילאי 

הבחי� אצל חלק מה� ברגישות מיוחדת אול� נית� ל, מאד מודעי� למצב� החברתי והנפשי

 . חשוב לה� לא להיתפס כמוגבלי� ושלא יזלזלו בה�. למצב� ובפגיעות הנובעת מכ�

 

והיא מכילה טווח רחב של , הקבוצה הטרוגנית מאד ש כיוו�, לאפיי� את המשתתפי�ישנו קושי

 היא לא מהווה ,מפאת גודל הקבוצה וההטרוגניות שלה .יכולות ורמות תקשורת שונות, גילאי�

 ישנ� התגבשויות פנימיות של , במקו� זאת. בנתניה+ �30כמו קבוצת בני ה, קבוצה אורגנית 

 .מחו� לשעות הפעילות, מקיימות ביניה� קשרי� הדוקי� יותרה,  קבוצות קטנות�3�2כ
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על א� שהמדרי� מאד  .כשעברה משני מדריכי� למדרי� אחד, הקבוצה עברה שינוי משמעותי

רוב . כי הקבוצה עברה זעזוע בעקבות עזיבת המדריכה, ניכר, ער� על ידי כול�אהוב ומו

ג� . אלא לצידו,לא במקו� המדרי� הנוכחי, המרואייני� הביעו בקשה מפורשת שהיא תחזור

הנושא נידו� במסגרת . המדריכי� בראיונות המוקדמי� ציינו את העבודה בצוות כיתרו�

,  בעקבות העזיבה נעשו מספר שינויי� באופי המפגשי�.שעברה הכנה לקראת השינוי, הקבוצה

שהחשובי� שבה� ה� מעורבות גדולה יותר של המשתתפי� בהכנת והעברת המפגש וקיו� חלק 

 .מהמפגשי� בבתי המשתתפי�

 

כאשר השנה , לאחר מכ� מתבצעת פעילות כלשהי". ?מה נשמע"המפגשי� מתחילי� בסבב 

כל הנחייה לוותה במפגש ע� המדרי� שישב ע� . י�נתבקשו המשתתפי� להנחות חלק מהמפגש

שעבד בצורה , המדרי� רואה בכ� תהלי� של העצמה. המשתת� המנחה וביחד עבדו על ההנחיה

, יותר" החלשי�"והקדימות ניתנה למשתתפי� , כול� רצו ליטול חלק בהנחיה. טובה מאד

 . שהפיקו מכ� תועלת גדולה מאד

 

היא קיו� מפגש אחת לחודש , אחר עזיבת המדריכה לו שהתקבלאחת ההחלטות, כאמור

הקבוצה פעילה כבר שלוש שני� ולמדרי� היה חשוב . כאורחי� בביתו של אחד המשתתפי�

רציתי שיראו את החדר האחד של : "להעמיק את ההיכרות בי� חברי הקבוצה ובינו לבינ� 

ניכי� התרגשו הח ".שתהיה היכרות קצת יותר מעמיקה, האוכל, שיראו את הבית, השני

בה� , פעילות זו מומלצת לקבוצות ותיקות, לדברי המדרי�. והשקיעו מאמ� רב באירוח

 .למשתתפי� יש כבר היכרות טובה האחד ע� השני

 

המדרי� הביע . לא היה תקציב לנושא, אבל לטענתו, המדרי� רצה לשלב ג� סדנאות חיצוניות

י� ולדעתו מדובר בהחטאת המטרה מכ� שהוא לא יכול לתת את מה שה� צריכ, תסכול רב

ראיונות . עצ� ההגעה של מישהו מבחו� היא מאד משמעותית עבור�, לטענתו. המרכזית

. החניכי� משוועי� לסדנאות יישומיות ולהגעה של מנחי� מבחו�. החניכי� מאשרי� נקודה זו

, בי אוזמפגש ע� קו(ה� זוכרי� סדנאות שנערכו לפני שנה ושנתיי� כנקודות שיא במפגשי� 

 ).'מפגש ע� תומר היימ� וכו

 

מהווי� ) במיוחד רומנטיי�(עבודה וקשרי� מחו� לקבוצה , נושאי� כגו� השגת רשיו� נהיגה

כשמשתת� (המשתתפי� מספרי� על כ� בגאווה או באכזבה . בשיחות הקבוצתיות" מדדי יוקרה"

 ).לדוגמא, נכשל שוב במבח� הנהיגה

 

 יחד ע� תהלי� עזיבה של ,של התקדמות משתתפי� בודדי�נוצר תהלי� חיובי , להתרשמותנו

כי המדרי� רואה בעזיבה של משתתפי� מתקדמי� סימ� , חשוב לציי�. משתתפי� מתקדמי�

.  שה� כבר אינ� זקוקי� למסגרת הקבוצתית ולא כביטוי למשבר או לחוסר התאמה,חיובי לכ�

, ל חברי הקבוצה ע� העזיבותהוא הופתע לטובה מ� ההתמודדות הטובה ש, לדבריו, כמו כ�

 ". ערערו את כל הקבוצה"שבשני� הראשונות 
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נוצר מצב שחיזק את הקבוצה ואת האמונה , עקב העיסוק הרב בעזיבת המדריכה, לדברי המדרי�

 . ג� לנוכח משברי� ועזיבות, שלה בעצמה וביכולתה להתקיי�

 

ע� . � בתו� ומחו� לקבוצהרוב המרואייני� מדווחי� על התקדמות בכישורי� החברתיי� שלה

עולה נימה של עייפות מהתכני� הקיימי� ורצו� לתכני� מעשיי� יותר בצורת סדנאות , זאת

 .יישומיות

 

 בקריית אונו" רעי�"קבוצת 

והממצאי� הנוגעי� אליה פורסמו , קבוצה זו נבדקה במסגרת הפיילוט שבוצע בראשית המחקר

כי , לזכוריש , ע� זאת. � להל� עיקרי הממצאי�מובאי, יותלש� הנוח. 1' ח ביניי� מס"בדו

מ� הסת� חלו שינויי� . 2005באפריל , ח הביניי�"ממצאי� אלו נכוני� לתארי� פרסומו של דו

 .ואי� להסיק מכ� על הפעילות המתקיימת כיו�, בקבוצה ע� השני�

 

 .ותמדריכצמד י "עבעת ביצוע המחקר  הונחתה והיא, +15הקבוצה מורכבת מצעירי� בני 

 .ס המקומי"תחושת השתייכות ופרגו� במתנ, מקו� קבוע" רעי�"למועדו� 

 

 את ציינוהמשתתפי� .  הנו הישג חשוב ובעל ער� למשתתפי�הקבוצהכי עצ� קיו� , נראה

חשיבות הקבוצה בהיותה הזדמנות למפגש ע� אנשי� בעלי קשיי� דומי� לשלה� והזדמנות 

בשונה , בוצה מהווה עבור� מסגרת מקבלת ומבינההק, כמו כ�. ללמידה מניסיונ� של אחרי�

 .בה� ה� נוטלי� חלק,ממסגרות חיי� אחרות

 

התרשמנו , א� יחד ע� זאת, המשתתפי� הדגישו את ערכה וחשיבותה של השתייכות� לקבוצה

, כמו כ� .מחו� למסגרת הקבוצה והפעילות שלה, ממיעוט קשרי� חברתיי� בי� חברי הקבוצה

 .כי לא יצרו קשרי� חברתיי� מעבר לקשרי� בתו� הקבוצה, יינומרבית המרואייני� צ

 

נראה היה כי הרבה מ� הפעילות הינה עדיי� בחזקת , בשלב בו בוצע הפיילוט, לגבי תכני הפעילות

אשר לא ידעו לזהות בבירור את היכולות , או תהלי� של למידה מצד המדריכות, ניסוי וטעייה

 .והמגבלות של המשתתפי�

 

הרציונל לארגונה נבע מהביקוש ומהצור� העז . ו התקיימה סדנה ייחודית לחינו� מיניבקבוצה ז

לאחר תצפיות בשתיי� , ע� זאת. של המשתתפי� בעבודה על תכני� הקשורי� לזוגיות ולמיניות

יה הייחודי של אוכלוסיה יכי המנחות לא התאימו את הסדנא לאופ, התרשמותנו היא, מהפגישות

תגובות  . הפעילות על פי מתכונת מוכרת וקיימת לאוכלוסיות אחרותאלא העבירו את, זו

וכלה בכעס , דר� שתיקה וניתוק מוחלט מהפעילות, המשתתפי� נעו החל מסערה והתפרצות

, א� לדעת המדריכות .הנובעי� ממאפייניה� היחודיי� ומחוויותיה� בתחו� זה, וביטוי רגשות

ה� ראו חשיבות רבה בעיסוק .  יני המשתתפי�הסדנא היתה בעייתית ובלתי הולמת את מאפי

 .א� אופ� הטיפול בתחו� אינו ברור ומוסכ� דיו, בנושא חינו� מיני
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כתורמת משמעותית להצלחת , �COזאת כיתרו� משמעותי את העבודה בהמדריכות ציינו 

 ה� ביטאו תחושת חסר, ע� זאת. נוכח המורכבות והקושי של העבודה ע� אוכלוסיה זו, הפעילות

 . בכל הנוגע לקבלת אינפורמציה וכלי� לעבודה ע� אוכלוסיה זו מטע� הנהלת התוכנית

 

  עיקרי הממצאי� בראיונות–' חלק ב

 ראיונות חניכי�

 . כיצד ה� שמעו על התכנית, השאלה הראשונה שהופנתה למרואייני� היתה .א

 :להל� חלק מ� התשובות 

ולאמא התחיל כל .  בתיכו�לא היו לי חברי�, הכל התחיל כרעיו� של אמא שלי" �

 ."הרעיו�

כאלו שנפלו בי� , בתל אביבזה כמו רעי� לבוגרי� ', לבב' שני� הייתי ב4לפני " �

 שני� התחלתי ללמוד ברחובות מחשבי� 3אחרי . ע� בעיות תקשורת, הכסאות

 ."אני מרוצה מאוד מהקבוצה, וקראתי כתבה על רעי� והחלטתי לנסות

 ." הייעו�שמעתי מפסיכולוג של שירותי" �

העברנו מאחד , בבית הספרהבאנו עוד אחת שלמדה איתנו ...שמעתי דר� מכרה" �

 ."לאחד 

, אחרי שהקבוצה הסתיימה.  שני� בקבוצת תמיכה3לפני זה הייתי . קראתי בעיתו�" �

 ".הרמתי טלפו�

היא שמעה על המקו� הזה ממטופלת אחרת שלה . הגעתי דר� הפסיכולוגית" �

 ".ת המספרנתנה לי א, והפנתה אותי

 

 : התשובות מורות על שלושה צינורות הגעה עיקריי�

 ;פרסומי� בתקשורת .1

  ;הפניה מגור� טיפולי .2

 . מקורב ששמע על התכנית .3

 

אול� , לא נית� במחקר זה לאמוד את מספר האנשי� שזקוקי� לתכנית ולא שמעו עליה

" רעי�"נית נית� לומר כי תכ, לנוכח התפוסה המלאה ברוב הקבוצות והתרחבות התכנית

לפחות לחלק מקהלי היעד של , בסופו של דבר, עשתה לעצמה ש� ועובדת קיומה מגיעה

 . התוכנית

 

שבעי אכזבות ורוב� ציפו , חלק�. וב המרואייני� לא ציפו לגדולות מ� התכניתר: ציפיות .ב

ציפייה זו , כי בעבור רוב�, נית� לומר. בעיקר לפגוש חברי� וליצור לעצמ� מסגרת חברתית

 . ומשהמ
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שיהיו , היו ציפיות שייקח זמ� עד שיהיה קשר חזק כמה שאפשר בי� האנשי�"  �

 ... "להכיר עוד אנשי�. להירגע מבחינת להיפתח... שעתיי� בשבוע שאפשר

 

כפי שכבר . הציפיות מ� התכנית החלו לעלות בהתא�, שע� התבססות הקבוצות, כמוב�

יות חברתיות וכישורי חיי� וחלק מ� כיו� הציפיות מתמקדות בלימוד מיומנו, נאמר

 .החניכי� אינ� מסתפקי� עוד בעצ� קיומה של הקבוצה

 

כמעט כל המרואייני� סיפרו על שינוי משמעותי שחל  ?מה השתנה בעקבות התכנית .ג

עצ� קיומה של בהוא , כאמור, השינוי המשמעותי ביותר. עקב ההשתתפות בתכנית, בחייה�

 . וש עבור רוב המשתתפי�דבר המהווה חיד, מסגרת חברתית

 

 דיווחו על שיפור במיומנויות החברתיות שלה� ועל תחושת פתיחות המרואייני�, לכ�מעבר 

, כגו� יציאות בימי שישי, ג� התווספות� של אירועי�. גדולה יותר ביחסיה� ע� אנשי�

מהווי� שינוי משמעותי ביותר עבור , ל"הולדת או טיול לחו�עריכת מסיבות יו�

 . י�המשתתפ

 

. שחלק� מעול� לא חגג יו� הולדת ע� חברי�, +20כי מדובר באנשי� בגילאי , חשוב להבי�

כי התכנית הצליחה לעורר שינוי משמעותי בחיי המשתתפי� ורוב� , נית� לומר, במוב� זה

 :  להל� מספר דוגמאות.מעריכי� מאד את השינוי הזה

 ."יותר ביטחו� עצמי. קבוצההקבוצה עזרה לי ליצור חברי� מחו� ל, מאוד נהנית" �

 ."מרגיש שזה מחזיר לי את הנעורי� שלא היו לי"  �

בהתחלה . זה ממש כוחות על טבעיי�, צברתי חברי�, אני מאוד נהנה מהפעילות"  �

. וראיתי אחרי� ע� חברי� שלה�, יצאנו לטבע ביו� העצמאות, יצאתי ע� ההורי�

, אהבה,חמימות, עזר, טחו� עצמימרגיש בי...?מתי יהיה תורי: אמרתי, נצבט לי הלב

 ."לפגוש חברי�, מי חשב לצאת מהבית.  כלו��ללא זה. קשר משפחתי

, ה� מתקשרי� אלי. פע� זה היה בלתי אפשרי. יותר מתקשרי�, יש לי חברי�"  �

SMS,לקבוצה.  פע� זה לא היה � ."רק את אלה, אי� לי חברי� מחו

עושי� המו� פעילות . או נפגשי�ימי שישי או שאני יוצאת אית� . יוצאת המו�"  �

הייתי קובעת ואומרי� לי שלא רוצי� לבוא ומתחילי� , לפני כ�. ועושי� ימי הולדת

 ".ושו� דבר לא היה קורהבית הספר היו חברות וידידי� מ. לריב איתי

 ."היו� לדבר זה בא חופשי, פע� חששתי לדבר. רכשתי בטחו� עצמי" �

עשיתי מסיבת יו� הולדת ע� חברי� ובאו פע� ראשונה בחיי� שלי ש, 20בגיל " �

 ."הרבה אנשי�

 ."מרגיש שאני קצת פתוח ג� בחו�, מארג� יציאות. אני יותר מעורב חברתית" �
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היו� אני יוצא לשישי . הייתי תקוע בבית. לתקשר, למדתי יותר לדבר ע� אנשי�" �

לא , א� לא הייתי מגיע לקבוצה. רק דברי� טובי�. נסעתי ע� שלומי לאיטליה, שבת

 ."יודע לא� הייתי מגיע

 

חלק אוהבי� את . ותשה למצוא מכנה משות� רחב בהעדפת הפעילויק: פעילויות מועדפות .ד

חלק נהנה מפעילויות . כי הוא גוזל זמ� רב מידי, ואחרי� סבורי�" ?מה נשמע"סבב ה

 : ויות לימודיות בעלות אופי סדנתיחברתיות וחלק אחר מעדי� פעיל

 ."כא לשבת בביתמד, אוהבת יציאות"  �

להפעיל את , משחק נחמד, את מכירה..אני אוהב את המשחק סיפור בהמשכי�"  �

למה אנשי� רבי� ומה גור� , הפעלה על ריבי�. סוגיות על אי בודד...החשיבה

 ."למתיחות

רוצה שיהיו פעילויות או שהמדרי� יעביר או "... ?מה נשמע"לא אוהבת את ה"  �

 .."טשאנחנו נעביר או נצא ונראה סר

 ."אני באה יותר בגלל החברה, )את הפעילויות(לא ממש אוהבת "  �

דברי� , שנוגעי� לחיי היומיו�, אני אוהבת פעילות כמו זו שהייתה ע� הקלפי�" �

 ".שאני צריכה לשפר אצל עצמי

 

. ההבדל המשמעותי ביותר שמצאנו בהקשר זה הוא בי� משתתפי� חדשי� לותיקי�

מצפי� לפעילויות , לעומת�, הותיקי�. כל סוגי הפעילויותמ, באופ� כללי, החדשי� נהני�

ממצא זה הול� את האמירה . בעלות ער� מוס� ומעט עייפי� משיחות ומשחקי� מופשטי�

הצור� של המשתתפי� הותיקי� בתכני� יישומיי� : החוזרת על עצמה לכל אור� המחקר

 .יותר

 

ורת מסויימת שהושמעה כלפי למעט ביק. הסכמה כמעט גורפתזה עלתה בנושא  :ה/המדרי� .ה

המשתתפי� בכל הקבוצות הביעו אהבה והערכה , אחת המדריכות שכבר אינה בתפקידה

המדריכי� ה� לב ליבה של התכנית וה� , כפי שנאמר בחלק הראשו�. כלפי המדריכי�

 : עושי� את עבודת� מתו� תחושת מחויבות גדולה לתכנית ולמשתתפי�

 "מחבבת אותו "  �

 ."הוא איכפתי. מת עליו, תואני אוהב או"  �

 ."מתייחס אלי כבוגר. מרגיש שתומ�"  �

הקבוצה הזאת מחזיקה כבר הרבה זמ� ואחת הסיבות זה המדרי� והאישיות שלו " �

 .."בהומור, בסבלנות, משמש הרבה פעמי� דבק, והסבלנות שלו
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מיומנויות , חזרו על הצור� בסדנאות מעשיותהעיקריות  ההמלצות :המלצות לשיפור .ו

נית� לציי� את נושא הזוגיות והמיניות כאחד הנושאי� . ברתיות שונות ותכני� יישומיי�ח

  :להל� מספר דוגמאות. המבוקשי� במיוחד להעמקה בשנה הבאה

 ."לדעתי היה כדאי קצת יותר לצאת מתחו� החדר"  �

 "יותר שיחות על קשרי� חברתיי� מחו� לקבוצה" �

אני מדברת על . � במסגרות אחרותיהיה ג, שמה שלמדנו לעשות במסגרת הזאת" �

 ".לימודי� ועבודה

 ."שאני מרגישה שלמדתי משהו. אבל יש בו ער� מוס�, כל דבר שהוא חווייתי" �

 ."סדנאות בנושאי זוגיות ומיניות" �

 

 ראיונות הורי�

המלווי� אות� ואת ,  שרואיינו סיפרו על היסטוריה של סבל וקשיי�ההורי�: על התכנית .א

, הקושי הרב לא נבע רק מ� השוני של הילדי� והבעיות שלה�. לידהכמעט מ� ה, ילדיה�

 . אלא ג� מ� ההגדרות העמומות של ההפרעה

 

 ועל אחת כמה וכמה, ג� להורי� מהווה עצ� קיומה של הקבוצה, כמו לילדיה�, בהקשר זה

א� כי , ההורי� מבחיני� בשינוי שחל בילדיה�. מענה על צור� ממשי ודחו�, הצלחתה

כפי שעלו , להל� מספר ציטוטי� מדברי ההורי�. מסגרת הקבוצה ופחות מחוצה להבעיקר ב

 :במהל� הראיונות

, יש לה מקו� שמקבלי� אותה. הקבוצה זה להחזיר לב� אד� את הכבוד שלו" �

. יכולה להרפות את המתח, מבינה שלכל אחד יש את הקושי שלו...שאוהבי� אותה

לא צריכה להצדיק את הקיו� . קומהבלי להיאבק על מ, יכלה להיות היא עצמה

 ."שלה

ש� , ר"היתה בכיתת מב, מבית הספר היה תסכול. הקבוצה בשבילנו זה רווח נקי" �

ניסינו . ס"למה היא באה לבי, ילדי� לא הבינו. נודדי� אנשי� כדי לעשות בגרות

 ..."אבל הילדי� לא הניחו לה, לעבוד ע� העובדת הסוציאלית

 ."הוא שינה את פני המפה של הילדי� הללו,  חשובהרעיו� של הקבוצה מאוד"  �

אני לא . המו� שקט, לפגוש אנשי�, להרגיש שלילדה שלי יש מקו� להתבטא"  �

 ."אבל יותר טוב מכלו�, יודעת א� מספיק

 

ההורי� מעריכי� את חשיבות הקבוצה ואת תרומתה לילדיה� וה� כי , מהראיונות עולה

במיוחד לנוכח קשיי� , לדעתנו. מע� הקבוצותמוכני� להיות פעילי� ולתרו� יותר ל

נית� למנ� את המוטיבציה של חלק מההורי� לכיוו� של תרומה להתפתחות , תקציביי�

, כי פעילויות מעורבות של משתתפי� והורי� עלולות להיות בעייתיות, נראה. הקבוצות

 . לאור יחסיה� הלקויי� של חלק מהמשתתפי� ע� הוריה�
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בהחלט ישנו , ע� זאת. י� סגנו� התנהגותי הפוגע בהתקדמות ילדיה�לחלק מההור, כמו כ�

קבלת כלי� להתמודדות ע� , מקו� למעורבות ההורי� מבחינת הקשר שלה� ע� המדריכי�

המופקדת על ייעול הקשר ע� , כי כיו� מונתה רכזת הורי�,  יצויי�.ילדיה� וכ� הלאה

 . ההורי�

 

,  לעתיד דומות מאד לטענות המשתתפי�ה�ובקשותיטענות ההורי�  :ביקורת והמלצות .ב

ג� ההורי� מביעי� צור� ברכישת מיומנויות חברתיות וכישורי חיי� . ובמיוחד הותיקי�

אל מעבר לגבולות , ג� ההורי� מבקשי� להרחיב את המעגל החברתי של ילדיה�. פרקטיי�

 . הקבוצה

 

קשי� עבודה בקבוצות ההורי� מוטרדי� יותר מילדיה� בבעיות של דיור ותעסוקה וה� מב

טענה נוספת שעלתה היא הצור� במעורבות גדולה יותר של ההורי� . ג� בנושאי� אלו

ההתארגנות הספונטנית של ההורי� במודיעי� מעידה על . ובשיתו� שלה� בנעשה בקבוצות

 . הצור� הזה

 

 : להל� מספר דוגמאות

מודד ע� אבל זה לא נות� מספיק כלי� להת, טיולי�, מסעדות, יש מפגש" �

, אי� כלי� להיפגש מחו� לקבוצה. רק מה שעולה בקבוצה, סיטואציות חברתיות

יש לה� אישיות שונה , צריכי� הרבה לגשר. ליזו� לפגישה, להרי� טלפו� לחבר

אי� לה� . צריכי� יותר הדרכה וקבלת האחר. וקשה לה� ע� המאבקי� של עצמ�

 ".מ�כל החיי� ה� רק נאבקי� להצדיק את עצ. את הכלי�

להחלי� בגדי� כדי , להתקלח, לדאוג לעצמ�, להבי�, אני רוצה משהו לכישורי חיי�" �

כישורי חיי� , שיקול דעת בענייני כספי�, לקבל תובנות. שלאחרי� יהיה נעי� ליד�

. לתת משימות מתו� הקבוצה. כדי להרגיש עצמאות אחרת, שיתנו כלי� לחיי� עצמ�

, סדנא לדימוי עצמי לשיפור. תת פידבקי�כל אחד יספר אי� עמד במשימה ואז ל

פה צרי� ... אז הדימוי העצמי נמו�, מאחר שהיו הרבה כישלונות. לקבל כלי� לשיפור

לאהוב את עצמי . שיהיו כוחות להתמודד ע� דברי�, יותר לעבוד על הדימוי העצמי

 ."על היתרונות והחסרונות

 ראשונה נפגשנו ע� פע�. לא יודעי� מה קורה ש�. יותר לשת� את ההורי�"  �

חבל שפגישה כזאת לא היתה . ה� רוצי� לעשות משהו מול ביטוח לאומי, ההורי�

ההורי� מנסי� לעשות ולראות מה . השלמנו תמונות אחד לשני, היה טוב. קוד�

 ."היתה הרגשה שאתה לא לבד. כקבוצה יש יותר כח. יהיה הלאה

 אותנו אבל לא עשו ע� זה שמעו, אנחנו כהורי� לא מקבלי� את הכלי� המספקי�" �

 )".בקבוצת התמיכה(כלו� 

, לא רוצי� שהקבוצה תהיה טיפולית? אבל מה זה שעתיי� בשבוע, זה פיתרו� נהדר" �

, יש מיליו� פעילויות שאפשר לעשות, לא יוצרי� קשר חברתי. אלא קבוצה חברתית
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. א שילמושיש אנשי� שעדיי� ל, אני יודעת. נכו� שזה עולה כס� ויש בעיה של מימו�

. צור� בדיור ותעסוקה, אבל יש צרכי� גדולי� יותר, אני שמחה שיש פתרו� חברתי

��התקשרה אלי אמא של . הדברי� נשארו ככה עד לפני חודש, אנחנו צריכי� לפעול

זה דברי� . ואספנו את כל ההורי� ודיברנו על פתרונות דיור ועל עניי� התעסוקה

 ."שקצת גדולי� עלינו כהורי� לבד

 

 ראיונות מדריכי�

.  שרואיינו מאמיני� במטרות התכנית ובצור� שלה באוכלוסייההמדריכי�: על התכנית .א

לה , אמונה זו והקשר שנוצר ע� המשתתפי� ה� הגורמי� העיקריי� למחוייבות הגדולה

 . היינו עדי� במהל� המחקר

לחדר להביא אות� . עצ� ההזדמנות שניתנת לה�... אני חושבת שזה רעיו� מצוי�"  �

יש כאלו ...למרות שאני לא עשיתי הרבה, ה� באי� בהתמדה. זה דבר גדול, אחד

 ...".שבשביל� יו� רביעי זה הכל

. נותנת מענה לפלח אוכלוסייה עצו� שעד היו� נפל בי� הכיסאות. תכנית מצוינת" �

 ...".אני מאד מאמינה בתכנית

 

המעורבי� , והי� יותרי� גבבחלק מ� הראיונות הופנו לא מעט טענות כלפי דרג, ע� זאת

 ).שאיפות וביקורת: ראו(בתכנית 

 

א� מצויי� בקשר , המדריכי� פוגשי� את המשתתפי� פע� בשבוע:  החניכי�בקרבשינוי  .ב

ה� סיפרו  .לגבי שינוי היו מאד זהירותתשובותיה� , ע� זאת. טלפוני שוט� ע� חלק� הגדול

אבל חלק� ג� טענו , ה הקבוצתיתעל שינוי לטובה מבחינת הפתיחות בקבוצה ובדינמיק

,  לקבוצה שה� מגיעי�שקשה מאד לצפות לשינוי אצל חלק מ� המשתתפי� ועצ� העובדה

 . היא כשלעצמה תהלי� חיובי

יש התקדמות ברמה של יותר ביטחו� עצמי ואז זה ג� . מאוד קטנה, יש התקדמות" �

 ".ה� השתפרו בתחו� התעסוקה. משפיע על תחומי החיי� הפרטיי�

אתה . כי ה� מביני� שזה חשוב, ה� מגיעי�. ינוי ראשו� שאני רואה זה הקביעותש" �

, משתמשי� בזה כדי לשת�.. רואה שינוי בחיי� שלה� וה� מביאי� תוכ� לתכנית

 ".לפתור בעיות בצורה טובה, לדבר

 

פשוטות של המדריכי� היא המתח בי� הקבוצה �אחת הבעיות הלא ?חברתי או טיפולי .ג

 . לדגש טיפולי יותר, שעולה לעיתי� מצד גורמי� שוני�,  לבי� הדרישהכמסגרת חברתית

אני יודעת שחלק� . הרגשתי מחויבת לגבולות הללו, עצ� ההגדרה כמועדו� חברתי" �

, אני הגדרתי את זה. הרגשתי שזה לא פייר לעשות את זה, לא בשלי� עדיי� לטיפול

 . שלא נכנסתי לזה, י שלילביטחו� העצמ, לידע שלי, זה כמוב� קשור לחששות שלי
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היו כאלה שהתייעצו איתי והפניתי אות� . אז זה מועדו� חברתי�זה מועדו� חברתי

 . "למקו� יותר טיפולי

אתה אומר משהו במפגש ואז האמא מתקשרת . כועסי� עליי� מכל הכיווני�" �

מצד שני ...אתה לא יודע שהיא ככה וככה, אי� אמרת לה דבר כזה: וצועקת עליי�

אבל זה , אנחנו לא אנשי טיפול וטוב שכ�...� שתית� לה� איזושהי הכוונהמצפי

 ...". מעמיד אותנו הרבה פעמי� בקונפליקטי� קשי�

 ."אני משלב בי� השניי�" �

 

אינה מוגדרת כקבוצה טיפולית ולמדריכי� אי� מיומנויות מקצועיות בתחו� " רעי�"תכנית 

 קוד� לכ� כמבוקשי� על ידי משתתפי� שחלק מ� התכני� שהוזכרו, ברור, ע� זאת. הזה

ג� סדנאות כישורי חיי� ועבודה על מיומנויות . נוגעי� בהיבטי� טיפוליי�, והורי�

 . שלא ניתנת כעת, דורשת הדרכה והכוונה, חברתיות

 

התכני� בבוא� להגדיר את , מדריכי�החלק מהקושי בו נתקלי� נית� להבי� את , על כ�

" רעי�" לחשוב מחדש על ההגדרה המדוייקת של קבוצות מומל�. האידיאליי� למפגשי�

לא יהיו , על מנת שהציפיות הנובעות מ� ההגדרה, ולהעניק למדריכי� את ההכשרה הראויה

 . מופרכות ולמדריכי� יהיו הכלי� לעמוד בה�

 

נוגעות , כפי שה� עולות ממחקר זה,  העיקריות של המדריכי�הטענות: שאיפות וביקורת .ד

 . ההול� את תפיסת התכנית, כנית מובנה ומאגר פעילויותלהיעדר� של ת

 

, באופ� טבעי. הפעילויות נבחרות על פי יוזמת המדרי� ובשיטה של ניסוי וטעייה, כאמור

וחלק� א� משתפי� את , ניסיו� רב יותר, למדריכי� ותיקי� שמעורבי� מספר שני� בתכנית

 . חיית הפעילויות עצמ�המשתתפי� בתהלי� ההחלטה לגבי אופי הפעילויות ובהנ

 

טענה . מדריכי� חדשי� חווי� התלבטויות רבות וחשי� בחסרונה של יד מכוונת, ע� זאת

המדריכי� היו רוצי� להביא יותר סדנאות . סוגיית התקציבנוספת שעלתה בהקשר זה היא 

 : א� אי� לה� תקציב לכ�, שי מקצועשל אנ

שיהיו ,  שדברי� לא יפלו בגלל כס�,אני הייתי רוצה שהתוכנית תהיה יותר עשירה"  �

שש� יתקיימו המפגשי� , זו הפנטזיה, שרעי� יהיה מועדו� ע� מבנה. יותר חוגי�

 ."שלא הכל יהיה על אות� שעתיי� בשבוע, וג� חוגי� מיוחדי� לאוכלוסיה הזו

שיהיה , הלוואי שתהיה מערכת יותר חזקה ואז הכל יהיה יותר מקצועי, מקצועית" �

 ."מער� של דיור מוג� בקהילה, יותרלזה המש� רחב 

לפעמי� מעבירי� ידע מקבוצה . אי� משהו מובנה. יש קושי כל הזמ� לייצר תוכ�" �

 . "אבל אי� משהו שמגיע מלמעלה,  לקבוצה
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את כל שעות , לדעת�, שאינו מכסה, בעיה נוספת שהועלתה קשורה לתגמול המדריכי�

  :)ועוד, ארגו�, טלפוני�, ל� השבועפתרו� משברי� במה(ההשקעה הלא רשמיות בקבוצה 

 ".מבחינת קידו�, מבחינת שכר. מתייחסי� אל המדריכי� כמדריכי צופי�" �

 ".אבל אני לא אעזוב בגלל זה, אני לא מרוצה מהשכר. לא" �

 

 סי�"מנהלי המתנ

למעט מנהלת (הפגינו בקיאות רבה בתוכנית עימ� שוחחנו סי� "מנהלי המתנ: ס"המתנ .א

שהוא , ס"בכ� שהיא מתקיימת במתנוראו חשיבות ) פקיד בנתניהכנסה לתחדשה שרק נ

כי ו" פלטפורמה אידיאלית"ס הוא "המתנכי , ג� המשתתפי� שראיינו ציינו. תימוסד קהיל

ס והחשיפה לחוגי� "הפעילות במתנ. כגו� בתי המשתתפי�, מעדיפי� מיקו� אחראינ� ה� 

, במסגרות אחרות" רעי�"משתתפי הביאו לכדי מעורבות של , נוספי� ופעילויות נוספות

  : כגו� התנדבות או חוגי� נוספי�

. לא חשוב מי. שנות� לכל הקהילה שרות, ס זה מרכז קהילתי"המתנ, מקו� טבעי" �

לא למקו� שצבוע כמרכז של , יש חשיבות שאנשי� ובני נוער יבואו למקו� נורמטיבי

 ". מוגבלי�

במיוחד , י� ולהיות חלק מהקהילהאני חושבת שה� יכולי� ליהנות ממגוו� שירות" �

 ."אנשי� שיש לה� בעיות חברתיות

רוצה לראות . זה צרי� להיות ג� השותפות. ס זה לא רק חוג מקראמה וציור"מתנ"  �

 ."מאמינה שזה יבוא בשלב מסוי�, אות� עוד שנה בחוגי�

 

. �סי�  אינ� מעורבי� ואינ� מתערבי� באופ� העברת המפגשי" מנהלי המתנ:קשר לתכנית .ב

, ע� זאת. בקשר ע� המדרי� ובפתרו� בעיות שוטפות, ה� מעורבי� בעיקר בפ� הניהולי

 . ה� מכירי� היטב את הקבוצה ואת חבריה ועוקבי� אחר התפתחות�, לטענת�

כ "של אנשי� ע� צרכי� כ, כ ייחודי"אבל בגלל שזה פרויקט כ, קשר ניהולי בעיקר" �

נכנסתי פע� ... את חלק מהמשתתפי�מכירה, אז אני קצת יותר מעורבת, ייחודיי�

כולל , ברמה הניהולית אני מעורבת... אבל אי� לי השפעה על תכני ההדרכה, לפעילות

ס צרי� להיות "המתנ, א� משהו לא מתאי� וצרי� את הגיבוי שלנו. בעיות שצצות

שומרי� על , לא כמו בחוג אחר, המדרי� שמנחה קבוצה נהנה מהמו� מרחב. מעורב

 ."מודעי� לזה שה� פה,  שלה� וע� זאתהאינטימיות

מאוד . ה� מכירי� אותי, ה'אני מכיר את החבר... אני מלווה את המדרי� אישית"  �

 ."חשובה לי הקבוצה הזו

 

נושא זה לוקה בחסר בקרב חלק ממנהלי , כי לדברי מנהל התוכנית, ע� זאת, יצוי�

 . סי�"המתנ
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האפשרות , לדוגמה. יותר ותו באופ� מובנה חשוב ומומל� לפתח אהינוקשר כגו� זה , לדעתנו

) ומהבחוגי קשישי� או אנשי� בעלי מוגבלויות וכד(ס "שחלק מ� המשתתפי� יתנדבו במתנ

 . נראית כהמש� טבעי וחיובי עבור חלק מ� המשתתפי�, או ישתתפו בחוגי� לפי יכולותיה�

 

� דומה לדברי באופ, לערב יותר את ההורי�ביותר היתה ההמלצה המשמעותית  :המלצות .ג

נית� לומר שיש הסכמה גורפת בקרב כל בעלי התפקידי� . המדריכי� וההורי� עצמ�

שיתופ� , כי יש לשי� דגש רב יותר על עירוב ההורי�, המשמעותיי� בחיי המשתתפי�

 .והכוונת�

 

יש מכנה משות� , צרי� להשקיע בעבודה ע� ההורי�. התוכנית עובדת מאוד יפה"  �

היה נכו� לערב את , כדי לשפר. בדינמיקה משותפת בביתצמחו ) ה�(, לילדי�

מה שקל להבי� . היו� הוא יוצא, פע� הילד ישב בבית�הילדי� משתני�. ההורי�

חשוב להשקיע ולעשות קבוצת , לכ�. 30קשה להבי� אצל ילד ב� , 17אצל ילד ב� 

 ."הורי�

 

 : להל� המלצות נוספות שעלו

שתהיה לה� אפשרות . יהיה מועדו� רעי�ש, לתת לה� קראוו� שיהיה רק שלה�"  �

הרעיו� של ...לראות טלוויזיה, מעבר ללכת לסרט, מי� בית כזה. לבוא מתי שרוצי�

פעילות של פע� בשבוע צריכה להיות מוקד ולהקנות כישורי� חברתיי� שזו , רעי�

 ."צרי� להבי� שה� לא ילדי�. המטרה

 

 

  סיכו� הממצאי� העיקריי�–' חלק ג

, נוצרו קבוצות יציבות ומגובשות,  כי ברוב המקומות,נית� לומר,  שני� של פעילותלאחר כשלוש

 .ג� מחו� לשעות הפעילות הרשמיות, שמתפקדות כקבוצות חברתיות אורגניות

 

 לומר שהיא לא  נית�וא�התכנית עונה על צור� אמיתי באוכלוסיה כי , מהמחקר האיכותני עולה

, ישנ� עוד הרבה אנשי� דומי�, משתתפי� ובעלי תפקידי�, טענת מדריכי�ל. עונה על כל הצור�

 .שאינ� מקבלי� תמיכה ומסגרת

 

עצ� קיומה של כי , מצאנו, שיפורטו בהמש�, הבעיות וההצעות לשיפור, מעל ומעבר לכל ההשגות

מרואייני� בקבוצות שונות ובגילאי� . הקבוצה מהווה שינוי משמעותי בחייה� של המשתתפי�

בכנות מרגשת על הבדידות שהייתה חלק בלתי נפרד מחייה� עד להצטרפות סיפרו , שוני�

קשיי� ביצירת , הבדידות באה לידי ביטוי במספר מועט עד אפסי של קשרי� חברתיי�. לקבוצה

כגו� יציאה , תקשורת בסיסית ע� זרי� ומחסור מודע בפעילויות שנתפסות כבסיסיות ביותר

 . תלבלות בימי שישי או חגיגת יו� הולד
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היא ההישג הגדול , עצ� קיומה של רשת חברתית וקשרי� אישיי�, השינוי הזה בחייה�

 .והמשמעותי ביותר של התכנית

 

המדריכי� , להתרשמותנו. המדריכי� ה� לב ליבה של התכנית והכוח המניע והמשפיע ביותר

ייע על מנת לס, רואי� בעבודת� שליחות ונתינה ועושי� כל מאמ�, מסורי� מאד לקבוצה

 .לקבוצה ולמשתתפי�

 

דיו� , פעילות, )שיכול לקחת ג� חצי שעה ויותר(רוב המפגשי� בנויי� בצורה של סבב ראשוני 

המדריכי� טועני� . חלק גדול מ� הפעילויות מתבצע בעבודה מול קלפי� מסוגי� שוני�. וסיכו�

חלק מ� , ולהתרשמותנ. שמאפשר מגוו� של אפשרויות צמיחה והתפתחות, שמדובר בכלי חזק

בייחוד הותיקי� שמתחילי� , הפעילויות בקלפי� ה� מופשטות מדי ואינ� תורמות למשתתפי�

, חלק מ� הפעילויות שבה� נעשה שימוש בקלפי�, בנוס�. ות סימני שובע מסוג הפעילות הזהלגל

 . נתפסות כילדותיות על ידי המשתתפי� עצמ� ואנו נוטי� להסכי� ע� טענה זו

 

נצפתה רגישות גבוהה להגדרות העצמיות של המשתתפי� וחשש + �20 הבקבוצות, כאמור

עלתה תחושה של מבוכה בקרב משתתפי� , בחלק מ� הפעילויות הנידונות. מסטיגמה או מזלזול

 .אלה

 

. החלה להסתמ� מגמה של תוכניות עבודה שנתיות מסודרות ומתוכננות, רק בשנה האחרונה

למעט קבוצה אחת שבה ( בכל הקשור לתכני הפעילויות ,עדיי� קיימת תחושה של ניסוי וטעייה

, רוב המשתתפי� מעונייני� בתכני�:  מתהלי� זה עלה ממצא ברור ומובהק,ע� זאת). צפינו

סבבי השיחות והדיוני� הרבי� בתו� . פרקטיי� בתחומי� השוני� של מיומנויות חברתיות

משתתפי� . ר משתתפי� ותיקי�במיוחד עבו, א� מתחילי� להיות לא מספקי�, הקבוצה חשובי�

" ארגז הכלי�"אלה מביעי� בפירוש רצו� לסדנאות עבודה ומנחי� חיצוניי� שיעשירו את 

 . החברתי שלה�

 

קבוצות אלה ה� +. �30המחסור בסדנאות בולט במיוחד בקבוצת ה, לטענת אחד המדריכי�

י� בעצ� קיומה אינ� מסתפק, �40שחלק� מתקרבי� לגילאי ה, פי� בה�קטנות יותר והמשתת

אלא רואי� בה קרקע פוריה לתרגול ולדיו� במיומנויות שה� מעונייני� לפתח מחו� , של הקבוצה

 . לקבוצה

 

מאופיינות ג� בעניי� רב יותר בזוגיות ובמיניות ומביעי� רצו� להרחבת הפעילות + �30קבוצות ה

ל קבוצת הנוער מוצלח ש�יש לקחת בחשבו� את ניסיונה הלא, יחד ע� זאת. בתחומי� אלה

 ". רעי�"ולהתאי� את אופי הסדנא למאפייני� של משתתפי , בקריית אונו ע� סדנא מסוג זה
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המדריכי� ובעלי התפקידי� . הורי המשתתפי� מעורבי� במידות שונות בפעילות בקבוצה

הצור� בסדנה . כי להורי� חלק משמעותי בתהלי� האישי והקבוצתי של המשתתפי�, מסכימי�

 . לה מספר פעמי� במהל� הראיונותלהורי� ע

 

בגלל המאפייני� המיוחדי� של . שלא תמיד מעורבות הורי� תתרו� בכיוו� חיובי, כמוב�

חלק� מצויי� במערכת יחסי� מאד בעייתית ע� הבית וההורי� ומוצאי� בקבוצה , המשתתפי�

בי� , של ההורי�יש מקו� למעורבות גדולה יותר , ע� זאת.  מסגרת לביטוי עצמאות וחוסר תלות

ג� . א� כשותפי� פעילי� ובי� א� כמשתתפי� בסדנאות או בפעילויות שמכוונות לצרכי� שלה�

שמהוות חלק , עזרה וכלי� להתמודדות ע� בעיות שונות, ההורי� שרואיינו הביעו צור� בליווי

 .בלתי נפרד מחייה�

 

עולה .  וה� עבור ההורי�ה� עבור המשתתפי�, מספר המפגשי� והיק� הפעילות נתפסי� כמעטי�

הנושאי� המטרידי� ביותר ה� . צור� ברור בהרחבת היק� הפעילות ובקיומה של מסגרת המש�

. קיומה של מסגרת דיור מוג� יכולה להוות את אחד הפתרונות האפשריי�. מגורי� ותעסוקה

 .מומל� לחשוב על פתרו� דומה בנושא התעסוקה

 

כל הזמ� " נוגעת"ש, לבי� המציאות, ת כמסגרת חברתיתקיי� מתח אינהרנטי בי� הגדרת התכני

. טיפוליי� במהות�, שג� ה�, והדרישה לתכני� יישומיי� ופרקטיי�, באספקטי� טיפוליי�

ויש לחשוב על הגדרה ) במיוחד את הותיקי�(כי ההגדרה הראשונית אינה מספקת , ייתכ�

 .מורכבת יותר לגבי מהות התכנית כולה

 

נדה� מעצ� קיומה של אוכלוסייה , מקרוב" רעי�" מי שנפגש ע� תוכנית נראה כי כל, לסיכו�

שמביאות אות� למצבי� קיצוניי� של , רחבה ומגוונת כל כ� של אנשי� בעלי בעיות חברתיות

שסווגו ומסווגי� תחת , רגישי� באופ� יוצא דופ�, אלו אנשי� מורכבי�. בדידות וניכור חברתי

, א� התחושה היא שמבחינה ממסדית, מליות שונות ומעורפלותהפרעות ואנו, מגוו� של תסמונות

 ". ה� נפלו בי� הכיסאות"

 

. כי התכנית חשפה רק את קצהו של פלח אוכלוסייה גדול הרבה יותר, תחושתנו היא, כפי שנאמר

ה� בהנחת היסוד שלה לגבי קיומה של אוכלוסייה כזו , התכנית מהווה פריצת דר�, במוב� זה

וה� בהגשמה המעשית של הנחה זו וביצירת הדבר שנתפס כאלמנטרי , מענהוהצור� לתת לה 

 . רשת חברתית: ביותר עבור רובנו 

 

, החל ממספר המדריכי�: הביא למצב שבו יש לבנות הכל מאפס, החדשנות והייחוד של תכנית זו

אחריות , בעיות תקציביות, תכני�, הגדרת גבולות, הגדרות המשתתפי�,מספר המשתתפי�

 . עלו תובנות והופקו לקחי�, במהל� שלושת השני� האחרונות הצטבר ידע. רית וחוקית ועודמוס
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 : כפי שה� עולי� ממחקר זה ה�, כניתהאתגרי� המשמעותיי� של הת

   ;התרחבות התכנית למקומות נוספי� �

  ;תגבור הפ� היישומי בצורה של סדנאות ומנחי� חיצוניי� �

והמשתתפי� + �30הייחודיי� של קבוצות השימת דגש מיוחד למיקו� ולצרכי�  �

 .הוותיקי� ככלל
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 סיכו� ומשמעויות

 מאפייני התוכנית ומשתתפיה

  ופעילויותפריסה

כמו ג� קבוצות ייחודיות ,  ברחבי האר�סי�"מתנ �11 קבוצות ב�20במסגרת התוכנית הוקמו כ

,  גוו� חברתי מובהק וה� בעלותאחת לשבועהפעילויות מתקיימות  .13�9למגזר החרדי ולגילאי� 

, מרבית המשתתפי� אינ� מעורבי� בפעילויות קהילתיות, ע� זאת. כמצופה ממטרות התוכנית

  . למרות שמדובר באחת ממטרות התוכנית

 

 קשר ע� גורמי מנהלה

יחד ע� . מתקיי� קשר יציב ויעיל ע� הגורמי� המעורבי� ברמת המטה, לדברי מנהל התוכנית

בעוד חלק� . סי�"מבחינת הקשר של המדריכי� ע� מנהלי המתנישנו מקו� לשיפור , זאת

 . הרי שאחרי� מפגיני� התייחסות פושרת יחסית, מעורבי� מאוד בפעילות

 

 מבנה וניהול

לק� של המשתתפי� במימו� כ� שח, ע� השני� חלו שינויי� במבנה התקציבי של התוכנית

הדבר מהווה ,  למעשה. את השינויהרי שהקבוצות שרדו, חר� החששות ממהל� זה.  גדלהתוכנית

יחד . אשר לו ביקוש רב באוכלוסייה, התוכנית הינה אטרקטיבית ומספקת שירותש, עדות לכ�

גורמת לעתי� להתערבות� של ה, שינוי זה גרר תלות רבה במספר האנשי� בקבוצה, ע� זאת

 . שיקולי� זרי� בקבלת מועמדי� ובהחלטה על פעילויות

 

כי השינוי לא ערער , נראה.  להנחיה בודדת�COמעבר מהנחיה בגררו ג� השינויי� התקציביי� 

אינ� קיימות במצב אשר ,  איכויות ייחודיותהיו �CO להנחיה באול�, את יציבות הקבוצות

 . מניעת שחיקה ועוד, שליטה מרבית בקבוצה, Modeling כגו� ,הנוכחי

 

 מנהלות כיהנו בתפקיד זה 3. יתת התוכנ/השני� חלו ג� שינויי� באיוש תפקיד מנהלבמהל� 

כי חילופי , נראה. וכיו� מאייש את התפקיד המנהל הרביעי במספר,  שני�3לאור� תקופה בת 

לא נבנתה תודעת ארגו� ולא נוסחה :  פגעו בעיקר ברמה המערכתית של התוכניתהללואד� הכוח 

 . ח ברמת המדריכי�נוצרה תחושה של חוסר יציבות ומת, כמו כ�. תפיסה אחידה לכלל הקבוצות

 

 מאפייני המשתתפי� 

. כולל תסמונת אספרגר, התוכנית נועדה לצעירי� ובני נוער בעלי ליקויי תקשורת מסוגי� שוני�

בכל כי , מהמחקר עולה. המחקר הכמותי אפשר לנו לאפיי� את המשתתפי� במספר היבטי�

, כמו כ�. גיל ג� לקבוצה אחרתשנית� לשייכו מבחינת ה, קבוצת גיל קיי� אחוז מסוי� של משתתפי�

אשר , לכאורה אינ� נכנסי� בהגדרות קהל היעד לתוכנית+ �30 מהמשתתפי� בקבוצות ה11%

 . �39הגבילו את גיל המקסימו� ל
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. )באופ� ההול� את תפוצת ההפרעות באוכלוסיה ( נשי��30% גברי� וכ�70%בתוכנית משתתפי� כ

 .תהינו נמו� יחסי+ �15שיעור הנשי� בקבוצת ה

 

 86%+. �20מאשר בקבוצת בני ה, רמת ההשכלה הטרוגנית וגבוהה יותר+ �30בקבוצת בני ה

פחות ממחצית המשתתפי� +. �20 בקבוצת ה66%לעומת , עובדי�+ �30מהמשתתפי� בקבוצת ה

בקבוצת בני +). �20 בקבוצת ה�41% ו+�30 בקבוצת ה47%(שירתו בצבא ) בגילאי� הרלוונטיי�(

 מתגוררי� ע� 55%, +�30בקבוצת ה. ית המשתתפי� מתגוררי� ע� הוריה�מרב, +�20וה+ �15ה

 . ההורי� והיתר דרי� לבד�

 

המשתתפי� בה� מקבלי� הערכה גבוהה , ככל שקבוצות הגיל מבוגרות יותרכי , מהנתוני� עולה

במשתני� אלו קיימת הטרוגניות גבוהה . יותר לגבי היכולת האינטלקטואלית ויכולת התקשור

כמתבקש , גבוהה�אול� נראה כי למרבית המשתתפי� רמת אינטליגנציה בינונית, בקבוצות

 . מהגדרות קהל היעד לתוכנית

 

אספרגר   ; )51%(המאפייני� השכיחי� בקרב המשתתפי� הינ� ליקויי למידה , מעבר לקבוצות

. שתוכנ� עבור התוכנית, פרופיל זה הול� את קהל היעד). 25%(והפרעות קשב וריכוז ) 25%(

+ �30מאופיינת בשכיחות גבוהה יחסית של תסמונת אספרגר ואילו בקבוצת ה+ �15קבוצת ה

ז משמעותי של בחלק מהקבוצות ישנו ריכו, כמו כ�. ישנה שכיחות גבוהה יחסית של בעיות נפש

הדבר מתחייב מהגדרות , ע� זאת, להתרשמותנו. ביחס להפרעות אחרות, אספרגר ובעיות נפש

נמצא אחוז משמעותי של בעלי הפרעות " רעי�"בשתי קבוצות , לעומת זאת. קהל היעד לתוכנית

� התקינה אינ� מתאימי� לתוכנית ועלולי� לפגוע בהתנהלות, ככל הנראה ,אנשי� אלו. אישיות

 .  הקבוצותשל

 

, המתחייבת ברובה מעצ� מהותו של קהל היעד, מתקבלת תמונה של קבוצות הטרוגניות, לסיכו�

לעתי� הדבר אול� , להטרוגניות זו היבטי� חיוביי� רבי� .בעלי לקויות וקשיי�מגוו� המורכב מ

. וגורר את היווצרות� של תתי קבוצות, מקשה על גיוס משתתפי� ברמה אינטלקטואלית גבוהה

בכל הנוגע לבחירת הפעילויות המתאימות , המדריכי�בפני אתגר ההטרוגניות מציבה , כמו כ�

המחייבי� , )זוגיות, דיור, לדוגמא עבודה( הגיל השונות צרכי� שוני� לקבוצותג� . ואופ� הפעלת�

 .א� ה� הגדרה דיפרנציאלית של התוכנית

 

 ?הא� התוכנית יוצרת שינוי משמעותי

נית� לומר כי ברוב המקומות נוצרו קבוצות יציבות ומגובשות , לאחר כשלוש שני� של פעילות

 כי ,נראה. ו� לשעות הפעילות הרשמיותג� מח, שמתפקדות כקבוצות חברתיות אורגניות

שהיו יכולי� להיעזר , קיימי� אנשי� נוספי�וכי ,  צור� אמיתי באוכלוסיההתוכנית עונה על

 ".רעי�"בתוכנית 
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המשתתפי� בקבוצות הגיל השונות מדווחי� במחקר הכמותי על שביעות רצו� גבוהה מהתוכנית 

והפער " אחרי" בתו� הקבוצה עלה בשלב מספר החברי�". אחרי"ה� בשלב ו" לפני" בשלב ה�

 .מתקרב למובהקות סטטיסטית

 

המשתתפי� בקבוצות השונות סיפרו במחקר האיכותני על הבדידות שהייתה חלק בלתי נפרד 

וזאת עד , על מיעוט קשרי� חברתיי� ועל קשיי� ביצירת תקשורת בסיסית ע� זרי�, מחייה�

מה של רשת חברתית וקשרי� צ� קיוומר עכל, השינוי הזה בחייה�. להצטרפות� לקבוצה

 .הוא ההישג הגדול והמשמעותי ביותר של התוכנית, אישיי�

 

בהשוואה לשלב . הערכה גבוהה למשתתפי� בתוכנית) במחקר הכמותי(המדריכי� נותני� 

. חלק מהממצאי� מובהקי� סטטיסטית. התקבלו הערכות גבוהות יותר" אחרי"בשלב , "לפני"

מתענייני� יותר באחרי� ויש לה� , פעילי� יותר בקבוצה" אחרי"י� בשלב המשתתפ, למשל, כ�

בראיונות ע� הורי  .עימ� ה� נפגשי� ג� לאחר שעות הפעילות, חברי� רבי� יותר בתו� הקבוצה

 .המשתתפי� בתוכנית דווח על שינויי� משמעותיי� שה� תופסי� בחיי ילדיה�

 

 .תית לחיי המשתתפי� בה תרומה משמעו"רעי�"לתוכנית כי , נראה איפה

 

 ?למי התוכנית מסייעת יותר

, בתשובות המשתתפי� עצמ� לגבי התוכנית לא מצאנו קשר בי� היות המשתת� גבר או אישה

 . ובי� מידת הוותק שלו בקבוצה לבי� מדד העמדות כלפי התוכנית

 

רי� רבי� למשתתפי� הוותיקי� יש חב+ �20בקבוצות הכי , יתוח של הערכת המדריכי� מצאנובנ

הוותיקי� מזהי� טוב יותר . עימ� ה� נפגשי� ג� מחו� לשעות הפעילות, יותר בתו� הקבוצה

הוותיקי� מקבלי� הערכה גבוהה יותר במדד , בנוס�. מצבי� חברתיי� ומתאימי� עצמ� למצב

 . המסכ�

 

 : כי, מהנתוני� עולה. מפיקות תועלת רבה יותר מהתוכניתאילו קבוצות , בחנו, מעבר לכ�

 ".הערכת משתתפי�"ע� מדד ) בכל שלוש הקבוצות(יכולת תקשור נמצאת במתא� גבוה  �

, כי משתתפי� ששירתו בצבא מקבלי� הערכה גבוהה יותר, מצאנו+ �30בקבוצת בני ה �

 . בהשוואה לאלו שלא שירתו

כי פחות הפרעות תקשורת ויכולת אינטלקטואלית גבוהה , נמצא+ �20ו+ 15בקבוצות  �

 .הפקת תועלת רבה יותר מהתוכניתקשורות ל, יותר

נקשרו להערכה גבוהה , השכלה גבוהה יותר ופחות הפרעות אישיות, +�20בקבוצת בני ה �

 . יותר של המשתתפי�
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הבנת השני , רצ� מילולי הגיוני, ניהול שיחה בסיסית( כי יכולת קוגניטיבית ויכולת לתקשר ,נראה

את מידת ההצלחה של המשתתפי� ) מדריכי�לדעת ה(ה� המשתני� העיקריי� המסבירי� , )'וכו

 .בתוכנית

 

 מאפייני הפעילות

, ע� זאת. בשנה האחרונה החלה להסתמ� מגמה של תוכניות עבודה שנתיות מסודרות ומתוכננות

 .עדיי� קיימת תחושה של ניסוי וטעייה בכל הקשור לתכני הפעילויות

 

מניתוח דפי . מדג� של פעילויות דפי משוב על מילאו המדריכי�, על מנת לבחו� את התכני�

 :המשוב עלו מספר ממצאי�

והיערכות לקראת אירוע או ) 'יצירת קשר וכו, מנהיגות(פעילות ספציפית בנושא מסוי�  �

 . מתרחשי� בתדירות גבוהה יחסית, פעילות בקבוצה

 . ארגו� ותכנו� וכ� הפעלות מסוגי� שוני�, שיחות: אופני ההפעלה היותר שכיחי� הינ� �

קורי� שינויי� בגלל , ביתר הפעילויות.  מהפעילויות מתבצעות בהתא� לתכנו��70%כ �

 . או בעקבות יוזמות ובקשות של המשתתפי�, קושי שעלה בקבוצה

 +.�30הת  יותר בקבוצשיתו� הפעולה גדול. בפעילויותשיתו� פעולה קיימת רמה גבוהה של  �

 . בשליש מהפעילויות לא עלו קשיי� מיוחדי� �

פיזית או , קוגניטיבית(וחי� קשורי� לפעילות לא מתאימה למשתתפי� הקשיי� המדו �

 . סוג אחר של קושי נובע מפאסיביות ותסכול של חלק מהמשתתפי�). רגשית

 ). 24%(או בחלק� ) 71%(במרבית המפגשי� הושגו מטרות הפעילות במלוא�  �

ש קבוצתי כמו ג� ליצירת גיבו, המטרות המושגות קשורות להתנסויות חדשות וללמידה �

 .ושיתופי פעולה

 

.  כי חלק גדול מ� הפעילויות מתבצע בעבודה מול קלפי� מסוגי� שוני�,במחקר האיכותני נוכחנו

. שמאפשר מגוו� של אפשרויות צמיחה והתפתחות, המדריכי� טועני� שמדובר בכלי חזק

בייחוד , חלק מ� הפעילויות בקלפי� ה� מופשטות מדי ואינ� תורמות למשתתפי�, להתרשמותנו

חלק מ� הפעילויות שבה� , בנוס�. הותיקי� שמתחילי� לגלות סימני שובע מסוג הפעילות הזה

 . נתפסות כילדותיות על ידי המשתתפי� עצמ�, נעשה שימוש בקלפי�

 

פרקטיי� , רוב המשתתפי� מעונייני� בתכני�: מראיונות העומק עלה ממצא ברור ומובהק

סבבי השיחות והדיוני� הרבי� בתו� הקבוצה . רתיותבתחומי� השוני� של מיומנויות חב

משתתפי� אלה . במיוחד עבור משתתפי� ותיקי�, א� מתחילי� להיות לא מספקי�, חשובי�

החברתי " ארגז הכלי�"מביעי� בפירוש רצו� לסדנאות עבודה ומנחי� חיצוניי� שיעשירו את 

 . שלה�
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צו�  רומביעותרב יותר בזוגיות ובמיניות מאופיינות בעניי� ה, +�30קבוצות הממצא נוס� עלה ב

עלה הצור� +) �30ו+ 20(בקבוצות המבוגרות , כמו כ�. להרחבת הפעילות בתחומי� אלה

 . דיו� בסוגיית המגורי� ומציאת תעסוקה/בטיפול

 

 המדריכי�

המדריכי� , להתרשמותנו. המדריכי� ה� לב ליבה של התכנית והכוח המניע והמשפיע ביותר

על מנת לסייע , רואי� בעבודת� שליחות ונתינה ועושי� כל מאמ�, לקבוצהמסורי� מאד 

קיבלו המדריכי� , בראיונות העומק ובשאלוני� שמילאו המשתתפי� .לקבוצה ולמשתתפי�

 .הערכה גבוהה מאוד

 

, לבי� המציאות, קיי� מתח אינהרנטי בי� הגדרת התכנית כמסגרת חברתית, יחד ע� זאת

, שג� ה�, והדרישה לתכני� יישומיי� ופרקטיי�, קטי� טיפוליי�כל הזמ� באספ" נוגעת"ש

המוצאי� עצמ� לחוצי� בתוו� , מתח זה יוצר קונפליקט עבור המדריכי�. טיפוליי� במהות�

 .  הטיפוליבתחו�מספקת העדר הכשרה התוכנית ומאפייני שבי� דרישות המשתתפי� לבי� 

 

 הורי המשתתפי�

המדריכי� ובעלי התפקידי� . שונות בפעילות בקבוצההורי המשתתפי� מעורבי� במידות 

הצור� בסדנה . כי להורי� חלק משמעותי בתהלי� האישי והקבוצתי של המשתתפי�, מסכימי�

 . להורי� עלה מספר פעמי� במהל� הראיונות

 

 כי חלק מהמשתתפי� מצויי� במערכת יחסי� בעייתית ע� הבית וההורי� ,יש לקחת בחשבו�

לחלק מההורי� ישנו סגנו� , כמו כ�.  מסגרת לביטוי עצמאות וחוסר תלותומוצאי� בקבוצה 

יש מקו� , ע� זאת. אדפטיבית של המשתתפי��המקבע את ההתנהגות המאל, תערבותיה

בי� א� כשותפי� פעילי� ובי� א� כמשתתפי� בסדנאות או , למעורבות גדולה יותר של ההורי�

עזרה וכלי� , י� שרואיינו הביעו צור� בליוויג� ההור. בפעילויות שמכוונות לצרכי� שלה�

כי כיו� מונתה רכזת ,  יצויי�.שמהוות חלק בלתי נפרד מחייה�, להתמודדות ע� בעיות שונות

 . המופקדת על שיפור הקשר ע� ההורי�, הורי�

 

 המלצות

נראה כי יש מקו� להגביר את המאמצי� , לאור הביקוש הרב הקיי� לתוכנית באוכלוסייה �

לצור� תמיכה , )משרד החינו� וכגו� משרד הרווחה( של משרדי ממשלה שוני� לרתימת�

תמיכה משמעותית מצד גופי� אלו תייצב את התוכנית . תקציבית ותפעולית בתוכנית

אשר תרמו רבות למשתתפי ,  של מאפייני� יחודיי� ג� את החזרת�ועשויה לאפשר

 . �COכגו� הנחיה ב, התוכנית
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קשר . על מנת להדק את הקשר בינ� לבי� המדריכי�, סי�"י המתנרצוי לפעול בקרב מנהל �

כי יש לו גיבוי , וה� לצור� מת� התחושה למדרי� לתפעול יעיל יותר של הקבוצה ה�זה יסייע 

 . ותמיכה ג� ברמה המקומית

 

במיוחד (אינה מספקת כמסגרת חברתית " רעי�"של תוכנית כי ההגדרה הראשונית , נראה �

אשר , חשוב על הגדרה מורכבת יותר לגבי מהות התכנית כולהל� למומ). את הותיקי�

בהתא� . כתוצאה מהחיכו� התכו� ע� אספקטי� טיפוליי�, מתח שנוצרלתעניק התייחסות 

 .יש להכי� את המדריכי� דר� הכשרה והשתלמויות לתפקיד� בהגדרה החדשה, לכ�

 

מאגר של פעילויות וסדנאות קי� ולהאת הבניית� של תוכניות עבודה מסודרות חשוב לעודד  �

  .המותא� לצרכי� של הקבוצות השונות ולמאפייני המשתתפי�

 

י� פרקטיי� בתחומ בתכני�מומל� להרבות בתוכניות ופעילויות העוסקות , בהקשר זה �

יש להוסי� ככל האפשר סדנאות ופעילויות של גורמי� . השוני� של מיומנויות חברתיות

 . קותבפרט בקבוצות הוותי, חיצוניי�

 

יחד ע� +. �30בעיקר בקבוצות ה, כי קיי� צור� משמעותי לעסוק בתחו� הזוגיות, נראה �

יש לבחו� כיצד , לאור ניסיונה של קבוצת הנוער בקריית אונו ע� סדנא מסוג זה, זאת

 ". רעי�"יפיי� של משתתפי להתאי� סדנאות אלו למאפייני� הספצ

 

+ 20(קבוצות המבוגרות אות תעסוקה עבור היש לבנות פעילויות העוסקות במגורי� ובמצי �

, לדוגמא.  להכשיר את המשתתפי� להשתמש בלקות� כיתרו�נית�, בהקשר זה .+)�30ו

כישרו� זה . אנשי� הלוקי� בתסמונת אספרגר מאופייני� לעתי� קרובות בזיכרו� יוצא דופ�

ומות תעסוקה עשוי לפצות על ליקוייה� בתחומי� אחרי� ולהעניק לה� יתרו� ועדיפות במק

 . הדורשי� יכולת מסוג זה, ולימודי�

 

לשלב את המשתתפי� בכדי לנסות , סי�"ויות מתבצעות במתניש לנצל את העובדה שהפעיל �

לעודד התנדבות של נית� , כמו כ�. ס"בחוגי� ובפעילויות נוספות המתקיימי� במסגרת המתנ

 הדבר עולה ).'בלות וכדפעילות ע� אנשי� בעלי מוג, חוגי קשישי�(ס "המשתתפי� במתנ

 . בקנה אחד ג� ע� מטרות התוכנית

 

אשר מאפייניה� עומדי� בסתירה , מומל� להבנות מדיניות בנוגע להכללת משתתפי� �

.  אשר התגלו כבעלי הפרעת אישיות,כגו� המש� השתתפות� של אנשי�, להגדרות קהל היעד

� שלא יווצר ריכוז יתר של בעלי כ, יש לשקול את הצור� ביצירת מינו� נכו� בקבוצות, כמו כ�

 . הפרעות מסוג מסוי�
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 יש לחפש דרכי� למנ� את המוטיבציה של ,נוכח הקשיי� התקציביי� בה� נתונה התוכנית �

מומל� לערב את ההורי� ,  ע� זאת.חלק מההורי� לכיוו� של תרומה להתפתחות הקבוצה

המנותקת מבית ,  למצוא מסגרת חברתיתברצונ� של המשתתפי�באופ� אשר לא יפגע 

 . הוריה�

 

אשר יעניקו כלי� להתמודדות ע� , נית� לקיי� סדנאות ייעודיות עבור ההורי�, לדוגמא

יספקו מידע והכוונה לגבי אופציות סיוע שונות ויתוו להורי� את הדר� , התנהגויות ילדיה�

גרת� במס, נית� לפתוח קבוצות תמיכה להורי�, כמו כ�. למקס� את השיפור שחל בילדיה�

יש לשקול , מעבר לכ�. יחלקו ההורי� חוויות משותפות וילמדו האחד מניסיונו של השני

, על מנת שאלו יפרשו בפניו קשיי� שוני�, הא� רצוי לקיי� קשר ע� ההורי� ברמת המדרי�

 . בה� יוכל לטפל במסגרת הקבוצה

 

 סיכו�ל

ת וקשיי התקשורת  לפרו� עבור המשתתפי� נתיב מתו� הבדידוהצליחה "רעי�"תוכנית 

חברתית תומכת תרומתה של התוכנית מתבטאת בעיקר ביצירת רשת . שמאפייני� אות�

 . הקניית מיומנויות חברתיותבו

 

 להפיק לקחי� מהידע שנצבר לכיוו� של הבניית מומל�. התוכניות צברה ניסיו� במש� שלוש שני�

" כלי עבודה"ש על התאמתה לצרכי� הדיפרנציאלי� של המשתתפי� ומת� דג, התוכנית

 . פרקטיי� ומיומנויות חברתיות מעשיות
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 התפלגות התשובות באחוזי� – מאפייני המשתתפי�: ' נספח א

210=N 

פרטי� אלו ישמשו אותנו לצור� לימוד . נבקש� למלא מספר פרטי רקע על החניכי� בקבוצת�

הא� קיי� סוג , נוכל לבחו�, בנוס�. בקבוצות השונות" רעי�"מאפייני המשתתפי� בתוכנית 

נא מלא את קוד החני� לפי רשימת . המפיק תועלת רבה יותר מהתוכנית, מסוי� של חניכי�

 .  על מנת למלא את טפסי הערכת המשתתפי�, הקודי� בה השתמשת

 צוות המחקר, בתודה מראש

 

 _______קוד משתת� 

 נקבה. 2 זכר. 1 : מי�

     69        31 

 

  חודש23.1: וצע בקבוצהותק ממ

  

 שני�____ :  גיל. 1

 

 לימודי�

 לא . 2  ____________________________פרט , כ�. 1? הא� לומד כיו�. 2

                                  40.91                                              59.09 

 ?מהי רמת ההשכלה אליה הגיע. 3

 אקדמאית. 5 )'טכנאי וכו(על תיכונית . 4 תיכו� ע� בגרות. 3 לא בגרותתיכו� ל. 2 ב"חט. 1

     3.74             38.5            39.04                  7.49         11.23 

 

 עבודה

 לא. 2   ____________________________פרט , כ�. 1? הא� עובד כיו�. 4

                                  58.25                                              41.75 

 

 צבא

 ?הא� שירת בצבא. 5

 )'לפני גיוס וכו, נוער(לא רלוונטי . 9 לא שירת. 3 שירות חלקי. 2 שירות מלא. 1

         25.25           8.42       45.54                        20.79 
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 מגורי�

 ?היכ� מתגורר החני�. 6

 אחר. 5 ע� שותפי� לדירה. 4 בת זוג/ע� ב�. 3לבד        . 2ע� ההורי�     . 1

         84.21     12.44            �����                2.39     0.96 

 

 )מותר לציי� יותר מתשובה אחת( מאפייני רקע עיקריי�. 7

  )גמגו�, ו�כג(הפרעות תקשורת . 3 ליקויי למידה. 2 אספרגר. 1

     24.15           51.21                      12.56  

   

 

 הפרעות קשב וריכוז . 4

 בלי היפראקטיביות/      ע� 

 הפרעות אישיות  . 5

             5.31 

 בעיות נפשיות. 6

          11.59 

 אחר. 7

  19.32  

              24.64                            

 

 ): הבנת השני, רצ� מילולי הגיוני, ניהול שיחה בסיסית( ביחס לחניכי� האחרי� יכולת לתקשר. 8

 נמוכה. 1 בינונית. 2 גבוהה. 3

    42.1     42.1     15.8 

 

  :יכולת אינטלקטואלית. 9

 נמוכה. 1 בינונית. 2 גבוהה. 3

      45       42       13 
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 תפלגות התשובות באחוזי�ה–")אחרי("� הערכת משתתפי: ' בנספח 

210=N 

. ותרומתה למשתתפי�" רעי�"מתבצע מחקר לגבי יעילות תוכנית , כידוע ל�! למדרי� שלו�

. את העבודה בקבוצות השונות) במידת הצור�(על מנת לייעל , מטרת המחקר הינה להפיק לקחי�

הערכה . מספר נושאי�כחלק מהמחקר הינ� מתבקש להערי� כל משתת� ומשתת� בקבוצת� ב

. נוכל לבחו� עד כמה התקדמו המשתתפי� בקבוצה, וכ�, דומה תתבקש לתת בעוד מספר חודשי�

נוכל , כ�). שיהיה ידוע רק ל� (נא ת� לכל משתת� קוד מספרי, כדי להבטיח את חיסיו� הנתוני�

המשפטי� , חותלצור� נו. (מבלי לפגוע בסודיות הנתוני�, להשוות את נתוני החניכי� לאור� זמ�

 ).  א� מיוחסי� כמוב� ג� למשתתפות, מנוסחי� בלשו� זכר

 צוות המחקר, תודה מראש על שיתו� הפעולה                                  

  _______________תארי�

 

 חודשי�_ __ותק המשתת� בקבוצה+   30+/20+/ 15 :קבוצה  __________קוד משתת�

 

  .נקבה. 2 זכר. 1: מי�

 נמוכה. 1.     בינונית. 2גבוהה     . 3: רמה אינטלקטואלית ביחס לחניכי� האחרי�

 
 

 במידה
 רבה מאוד

 במידה
 רבה

 במידה
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל
 לא

לא 
 יודע

נסה להערי� את . ני� רשימה של היבטי� שוני�לפ
 :המשתת� בכל אחד מהיבטי� אלה

5 4 3 2 1 9 

 ����� ����� 1.45 11.59 30.92 56.04 מתמיד בהגעה לפעילויות בקבוצה. 1  

 )0.49( ����� 0.49 17.56 45.85 36.10 כי� לו בקבוצה, מרגיש נוח. 2  

 משתת� באופ� פעיל בפעילויות הקבוצה . 3  

 )  מנהיג, נות משוב, מגיב, מעיר הערות, יוז�     (

32.37 29.95 26.09 11.59 ����� ����� 

       קשרי� חברתיי�

 ����� ����� 5.31 25.61 38.16 30.92 ש� לב לאנשי� סביבו, מתעניי� באחרי�. 4  

 )0.48( 0.97 13.11 44.17 21.36 20.39 מזהה מצבי� חברתיי� ויודע להתאי� עצמו. 5  

 )0.48( 3.40 20.39 22.82 34.95 18.45 יוז� יצירת קשר ע� אחרי�. 6  

 )1.45( 0.49 7.35 20.59 49.02 22.55 נענה ליוזמות של אחרי� ליצירת קשר. 7  

 ����� 1.94 18.45 26.21 33.01 20.39  הקבוצהבתו�יש לו חברי� . 8  

 )0.48( 7.77 20.39 25.24 29.13 17.48 נפגש ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות. 9  

 )20.77( 25.61 39.63 20.12 14.02 0.61  מחברי הקבוצהחו�, יש לו קשרי� חברתיי�. 10  

       קשר ע� המדרי� 

 )2.93( 7.04 16.58 29.15 33.67 13.57 נעזר בעת הצור�, פונה לסיוע. 11  

 )2.97( 41.3 27.04 15.82 11.73 4.08 לא מקבל הוראות, בודק גבולות, מתעמת. 12  

 )0.99( 1.0 4.98 23.38 44.28 26.37 מפיק תועלת מהמפגשי�. 13  
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 ? מהמפגשי� עד כה) א� הפיק(במה המשתת� הפיק תועלת , � במילי� של�נסה להערי. 14

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 ?הא� יש ל� הערות נוספות. 15

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 !ושוב תודה 
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 "אחרי"ו" לפני"ואה בי� השו –קבוצות גיל בחת� הערכת משתתפי�: ' גנספח 

 )הנתוני� בממוצעי�(

 .p < 0.05, הפער מובהק סטטיסטית* 
 

נסה להערי� את . לפני� רשימת היבטי� שוני� "אחרי"שלב "לפני"שלב 

 +30בני  +20בני  +15בני  +30בני  +20בני  +15בני  טי� אלה  המשתת� בכל אחד מהיב

 4.64 4.42 4.11 4.76 4.40 4.24 מתמיד בהגעה לפעילויות בקבוצה. 1  

 4.36 *4.14 4.06 4.47 *3.98 3.98 כי� לו בקבוצה, מרגיש נוח. 2  

 משתת� באופ� פעיל בפעילויות הקבוצה . 3  

 )  מנהיג, נות משוב, מגיב, מעיר הערות, יוז�(     

3.38 3.49* 4.10 3.67 3.84* 3.93 

       קשרי� חברתיי�

 4.11 *3.98 3.61 3.90 *3.75 3.61 ש� לב לאנשי� סביבו, מתעניי� באחרי�. 4  

 3.89 3.48 2.92 3.58 3.35 3.03 מזהה מצבי� חברתיי� ויודע להתאי� עצמו. 5  

 *3.82 3.58 3.06 *3.43 3.22 3.10 צירת קשר ע� אחרי�יוז� י. 6  

 3.96 3.87 3.68 3.62 3.67 3.62 נענה ליוזמות של אחרי� ליצירת קשר. 7  

 *3.73 3.51 3.28 *3.35 3.49 2.69  הקבוצהבתו�יש לו חברי� . 8  

 *3.58 *3.19 *3.23 *3.14 *3.03 *2.39 נפגש ע� חברי הקבוצה מחו� לשעות הפעילות. 9  

 2.14 *2.36 1.64 2.26 *2.17 2.32 מחברי הקבוצהחו�, יש לו קשרי� חברתיי�. 10  

       קשר ע� המדרי� 

 3.36 3.26 3.37 3.60 3.32 3.19 נעזר בעת הצור�, פונה לסיוע. 11  

 *2.18 *2.06 *2.17 *1.41 *1.80 *1.95 לא מקבל הוראות, בודק גבולות, מתעמת. 12  

 4.02 3.84 3.94 3.90 4.00 3.94  תועלת מהמפגשי�מפיק. 13

 *4.00 *3.78 3.54 *3.67 *3.49 3.29 ס� הכל
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 התפלגות התשובות באחוזי� – שאלו� למשתת�: 'דנספח 

N=196 

 

ב את אי� צור� לכתו. ועד כמה הקבוצה עוזרת לה�, אי� אנשי� מרגישי� בקבוצה, רצינו לדעת

התשובות של� יוכלו לשפר את מה שקורה . הש� על השאלו� וסודיות התשובות מובטחת

 .בקבוצות

 צוות המחקר, תודה מראש על שיתו� הפעולה

 

 :נא סמ� בעיגול את התשובה הנכונה לגבי�

 . N=39, בקריית אונו+ �20ו+ 15ות מולא רק בקבוצ* 

 

 נקבה. 2  זכר. 1  ?מהו מינ�.  8

     68.32%   31.68% 

 

 . חודשי� _______    ?את נמצאת בקבוצה/כמה חודשי� אתה נמצא.  9

          18.92    

 !ושוב תודה 

 כי�       . 4
 מאוד    

  די     . 3
 כי�    

 לא כל . 2
 כי� כ�    

 מאוד. 1
 לא כי�    

ממוצע
 ? הא� כי� ל� לבוא לקבוצה. 1

50.6% 42.86% 5.36% 1.19% 3.43 

 מעניינת. 4
 מאוד    

 די. 3
 מעניינת    

 לא כל כ�. 2
 מעניינת     

 מאוד לא. 1
 מעניינת    

ממוצע
 ?הא� הפעילות בקבוצה מעניינת. 2

37.35% 48.8% 12.65% 1.2% 3.22 

    טוב        . 4
 מאוד    

 די    . 3
 טוב    

 לא כל . 2
 טוב כ�    

   מאוד            . 1
 לא טוב    

ממוצע  הא� טוב ל� ע� אנשי� אחרי� . 3

 3.54 �� 2.41% 41.57% 56.02% ?     בקבוצה

 וב        ט. 4
 מאוד    

 די    . 3
 טוב    

 לא כל . 2
 טוב כ�    

 מאוד            . 1
 לא טוב    

ממוצע המדריכה  /הא� טוב ל� ע� המדרי�. 4
?__________________     

 1.21% 3.03% 26.06% 69.7%                                             ש�

 טוב        . 4
 מאוד    

    די    . 3
 טוב    

 לא כל . 2
 טוב כ�    

 מאוד            . 1
 לא טוב    

 )*ת/מדריכה נוס�/א	 יש עוד מדרי�(      
המדריכה /הא� טוב ל� ע� המדרי�. 5

?_________________________     
                     ש�                        

65.63% 25.0% 6.25% 3.13% 

3.64 

  3יש לי . 4
 חברי� או יותר

 2יש לי . 3
 חברי�    

 יש לי. 2
 חבר אחד    

 � לי חברי�אי. 1
 הקבוצה    בתו�

ממוצע

?  הקבוצהבתו�הא� יש ל� חברי� . 6

62.42% 22.42% 8.48% 6.67% 3.41 

 3יש לי . 4
 חברי� או יותר

 2יש לי . 3
 חברי�    

 יש לי. 2
 חבר אחד    

 אי� לי חברי�. 1
    �  לקבוצהמחו

ממוצע
 ?  לקבוצהמחו�הא� יש ל� חברי� . 7

41.46% 20.73% 16.46% 21.34% 2.82 
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 "אחרי"�ל" לפני"השוואת שלב  –שאלו� למשתת� בחת� קבוצות גיל: 'הנספח 

 )ממוצעי�הנתוני� ב(

 פרמס "אחרי"שלב  "לפני"שלב 
 פריט

 הפריט

 +30בני  +20בני  +15בני  +30בני  +20בני  +15בני 

 3.31 3.45 3.49 3.26 3.62 3.45 ? הא� כי� ל� לבוא לקבוצה 1

 3.11 3.21 3.35 3.25 3.33 3.31 ?הא� הפעילות בקבוצה מעניינת 2

 3.57 3.49 3.63 3.44 3.50 3.50? הא� טוב ל� ע� אנשי� אחרי� בקבוצה 3

 3.61 3.62 3.73 3.62 3.75 3.73?         המדריכה/הא� טוב ל� ע� המדרי� 5�4

 3.35 3.45 3.32 3.00 3.29 3.22 ? הקבוצהבתו�הא� יש ל� חברי�  6

 2.79 2.78 2.97 2.78 2.80 2.92 ? לקבוצהמחו�הא� יש ל� חברי�  7

 3.38 3.45 3.50 3.31 3.49 3.45 "עמדות משתתפי�"מדד 

 

 הפערי� אינ� מובהקי� סטטיסטית* 
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 דפי המשוב לפעילות ודפי הקידוד: 'ונספח 

 )למלא בתו� המפגש הראשו�  של כל חודשיש " (רעי�"ד� משוב לפעילות במסגרת תוכנית 

 ____________תארי� המפגש . 2  __________________ישוב . 1

 

 ___אחר .4 +)30(מבוגרי� . 3 +) 20(צעירי� . 2     +)15(נוער . 1: קבוצת גיל. 3

 

 _________________________________________________ ?מה היו מטרות המפגש . 4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

?  ______________________________________ מה היתה הפעילות המתוכננת למפגש. 5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 הא� עלו נושאי� ? מדוע, א� לא? למה את התכנו�הא� הפעילות בפועל ה(? מה קרה בפועל. 6

 )י/פרט? בקשות מצד המשתתפי�/רעיונות/הא� עלו יוזמות? שלא קשורי� לתכנו�, אחרי�    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 :  מידת שיתו� הפעולה של הקבוצה היתה. 6

 נמוכה מאוד. 1די נמוכה   . 2ככה   –ככה . 3די גבוהה   . 4גבוהה מאוד   . 5

 

? __________________________________ מה� וכיצד טופלו, א� כ�? הא� עלו קשיי� . 7

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 ? הא� הושגו מטרות נוספות? הא� הושגו מטרות המפגש ברמה הקבוצתית והאישית. 8

 ___________________________________ ____________________: ברמה הקבוצתית

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________: ברמה האישית

____________________________________________________________________ 

 

 ?) שיעזרו לבצע את המפגשי� הבאי� בצורה טובה יותר(חי� העיקריי� מ� המפגש מה� הלק. 9

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 ________מאחרי� ' מס ________  נעדרי�' מס_______ גודל הקבוצה : נתוני מנהלה. 10
 

 _________________חתימה _________________ ש� המדרי� ממלא הטופס 
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  מפתח לקידוד–ד� משוב לפעילות 

 ) אפשרויות3(נושא הפעילות . 4
 

רכזת /מטפלי�/מדרי�/היכרות ע� משתתפי� חדשי� או מקבוצות אחרות .1

 .ס עצמו"ס וע� המתנ"רכזי� במתנ/התוכנית

היערכות לקראת :  תכנו� המש� פעילות הקבוצה/רכות לקראת אירועהיע .2

 ,חידוש הקשר, אחרות' מפגש ע� קב/מסיבה/יו� הולדת/פסח/חנוכה/ פורי�/בילוי/טיול

 .תיאו� והגדרת ציפיות

, קבוצה לעזרה עצמית, כלי� ליצירת דיו� בקבוצה, שוני ושונות: פעילות בנושא מסוי� .3

, מת� וקבלת עזרה, יצירת קשר, מנהיגות,  אי� אני בעבודה,שעות הפנאי ותכנו� משחקי�

הפו� ", מבנה משפחתי, ניהול רגשות, פרואקטיביות, יישוב קונפליקטי�, קבלת החלטות

תכני� שעולי� , אהבה, בטחו�, חברות בקבוצה, .R.Sמודל , אחרי החגי�, "על הפו�

, שמועה, בחירה, ורבותמע, "עוזר ונעזר", עימות, "מחו� לחדר"מההתנסות הקבוצתית 

, רגשות, מריבה, אמו�, קומיקס, )אני או אד� אחר(השתלבות משתת� חדש בקבוצה 

, תקשורת, פאסיביות ואקטיביות, העוויות פני�, מיניות, יו� הולדת, משפחה וחג, זוגיות

בניית מאגר , היכרות ע� עצמי, לוח שנה וחגי�, תכנו� זמ�,  אחריות ושימת לב זה לזה

 ".סיפור הפרפר", משחק', מנחה בקב� קבוצתי ותפקידי כישורי

,  שיפור מוטוריקה וקשב–אלבאו� , סדנת תקשורת, תיאטרו�, איפור, צילו�: חוג/סדנה .4

התמודדות ע� , היכרות עצמית, אסרטיביות, דימוי עצמי ודימוי גו�, היכרות עצמית

צמחי ,  אר� ישראלהכרת(טיולי� וטבע –"אר� מורשת", יזמות, coaching, התנגדויות

 .)תבלי�

 .ציו� אירוע, יציאה קבוצתית, בילוי .5

, אחרת' איסו� למידות ממפגש ע� קב, חוויות מהמפגש הקוד�: למידה, עיבוד, סיכו� .6

, עיבוד תכני� שעלו במהל� השבוע, סיכו� פעילות קודמת', למידה מאירועי� שהיו בקב

משוב , עזיבת המדרי�, )לותשנת פעי, פעילות(סיכו� , סיכו� אישי לנלמד בקבוצה

 .פתרו� מריבות, הנחיית הקבוצה ומשוב על ההנחיה, קבוצתי

 

 ) אפשרויות3אפשר (סוגי פעילויות ואופני הפעלה המתוכנני� למפגש. 5

בניית תכנית עבודה , ארגו� ובחירות לועדות המפעילות את הקבוצה: ארגו� ותכנו� .1

חזרה על מושגי יסוד , )של החניכי�(ית בחירת נושאי� לפעילות ולהנחיה עצמ, קבוצתית

  .כתיבת חוזה לשנת הפעילות, הודעות, בקבוצה הנוגעי� למטרות ותפקודי�

נושאי� /חוויות, סבבי שיחה, דיו�, שיחה קבוצתית, שיחה פתוחה, שיחת סיכו�: שיחות .2

תשובות ע� �שיחת היכרות ושאלות, )טיול לאילת(מפגש קוד� /שהטרידו באירוע

פתרו� מריבות , שיחה שהחניכי� ביקשו, משוב קבוצתי, כזת התוכניתר/ משתתפי�

 ."מנהיגי�"דיו� על ראיונות שחניכי� ערכו ע� , coachingסבבי , שנתגלעו בי� החניכי�
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, סיור, מסיבת פתיחת שנה/מסיבה, סרט: חגיגה/ס"פעילות מחו� למתנ/פעילות מהנה .3

ביקור , חגיגת יו� הולדת, אולינגב, מפגש אצל אחד המשתתפי�, חגיגות שנה לקבוצה

 . אפדמופע סטנ, יציאה לבית קפה, להזמי� פיצה, ארוחה, ח"חני� בבי

, הנחיית הפעילות או חלק ממנה: י או בשיתו� ע� משתתפי הקבוצה"הנחיה שנערכת ע .4

 .משתת� מספר על נושא הקרוב ללבו, חני� מציג תחביבי� והפעילות נערכת סביב זה

 .סיעור מוחות, רגיל בזוגותת, פעילות בקבוצות .5

 ."מה נשמע"סבב  .6

תכנו� , משחק אסוציאציות, משחקי תפקידי�, משחק חוויתי, סימולציה: משחק .7

 .דמיו� מודר�, תחרות, משחקי�

 .י משתת�"הקראת פרק מספר שנכתב ע, קריאה משותפת: קריאה .8

להסתובב בחדר ולמלא בריסטולי� בנושאי� הקשורי� לסיכו� הנחיה : הפעלות .9

כל חני� מצייר גבר ואישה ומציי� את , תרגילי תנועה, י המשתתפי�"נעשתה עש

בציור , ביטוי בכתב, פעילות ע� מסכות, "מזמיני�"לחיצת יד למי שנראי� , ההבדלי�

כל חני� בוחר חפצי� המתייחסי� , א מביא דיסק ע� מוזיקה אהובה"כ, או בשיח חופשי

ז "ת, "לאסו� סיפורי�"יות שיצאו לשכונה חולקה לחול' הקב, לו ולעצמו ביחס לקבוצה

, הרצאה, ע� דפי�עבודה , שאלו� בנושא מיומנויות חברתיות, )מילוי שאלו� על עצמי(

 .סיפור הפרפר, בישול, צילו� סרט על הקבוצה, שאלות" פינג פונג", הרצאת אורח

 . היכרות ע� משתתפי� מקבוצות אחרות–פעילות חברתית  .10

 

 )ותח ג� איכותניתמנ(? מה קרה בפועל. 6

 .הפעילות הלמה את התכנו� .1

קשרי� בתו� , הפילוג בי� הבנות והבני� בקבוצה: עלו נושאי� שלא קשורי� לתכנו� .2

כמה אני "נושא , כעס וביקורת כלפי אחת המשתתפות(בילויי� בקבוצה , הקבוצה

 ע� דיו� בנושא תחושה ורצו� לצאת לבילוי כאשר אי�, "מייש� דברי� שאני לומד עליה�

 .מי

להמשי� , יוזמה לבילוי והוצאתו לפועל: בקשות מצד המשתתפי�/רעיונות/עלו יוזמות .3

ג "לחגוג את ל, יוזמה למפגש סיו� בקי�, ג� לאחר עזיבת המדרי�/בילוי מעבר למתוכנ�

העלו בקשה ויצרו חוזה , חני� הביא כיבוד, הצעה והתארגנות לעשות מדורה, בעומר

חניכי� , ג בעומר"טו לבלות בקניו� במקו� לערו� מדורת להחניכי� החלי, קבוצתי חדש

בקשה לסיור רגלי בשכונה בעקבות סבבי שיחה , יישמו דברי� שעלו במפגשי� קודמי�

בקשה לפגישות , בקשה לטיול ופעילות משותפת ע� קבוצות אחרות, בנושא שעות הפנאי

בקשה ,  שבתביקשו לדבר על מריבה שנתגלעה בחגיגת יו� הולדת ביו�, אישיות

 .)בישול(לפעילויות חו� ולפעילויות חוויתיות 

שינוי טקסטי� בסרט , קיצור פעילות מסוימת: קשיי� הצריכו שינוי בתכנו�/מצבי� .4

אירועי� בפעילות הצריכו שיחות , שצול� על הקבוצה כדי להתאימ� לדרישות הקבוצה
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לא כל החניכי� , ל�עלה צור� לבצע הצבעה כדי למצוא איזו� בי� רצונות כו, אישיות

 .הביאו חומר שנתבקשו להביא

 .לא הספיקו כל מה שתוכנ�/אחת הפעילויות נמשכה יותר זמ� משתוכנ� .5

 

 מידת שיתו� הפעולה של הקבוצה. 7

 נמוכה מאוד. 1 די נמוכה. 2 ככה�ככה. 3 די גבוהה. 4 גבוהה מאוד. 5

 

 ) אפשרויות3אפשר (? הא� עלו קשיי�. א.8

קושי בהבנת טקסט , קשיי סמנטיקה מילולית: ביצוע פעילותקושי של החניכי� ב .1

בעיות , קושי לראות ולהבי� את הכתוביות בעת צפייה בסרט, קושי בהבנת הדיו�,  מורכב

קושי להתחבר לאלמנטי� פיסיי� , קושי להתמסר לתרגילי תנועה ולהשתחרר, מוטוריות

נובע מהבדלי� קושי ה, קושי בהבעת רגש או הבעות פני�, של סדנת אלבאו�

קושי , )ג� בשל אספרגר(קושי בהבנה ודבקות בתבנית החשיבה , קוגניטיביי� בי� חניכי�

קושי להישאר לשבת במקו� , קושי להתרכז, קושי של חניכי� לשת�, בביצוע משחק

 . פסימיות וניתוק, )בבית קפה או בפעילות(

ספקות , ל או פעילותמחיר טיו/כלפי פעילות מסוימת: אי שביעות רצו� מצד החניכי� .2

לגבי (שאלות קשות מצד החניכי� , שעמו� של חניכי�, התוכנית לשנה החדשהכלפי 

 .)עזיבת המדרי�

קושי , מחסור בחומרי�, קשיי הגעה לבית חולי�, קשיי התארגנות: קשיי� לוגיסטיי� .3

 .רעש בבית קפה, ר  ועד השכונה הצטר� בהפתעה"יו, לארח חברי� בנוכחות ההורי�

אי נחת או , תכני� שעלו עוררו חרדה:  הנובעי� מאופי הפעילות או התכני�קשיי� .4

חששות של החניכי� באשר ליכולת� להתמודד ע� הנחיה , הובילו לקיפאו� בקבוצה

חששות , קושי בהבנת תכני�, השתתקות בעקבות עיסוק בנושא רגיש, עצמית של קבוצה

, פ� הראייה של אחת החניכותהסתייגות של הקבוצה מאו, אחרת' לקראת מפגש ע� קב

,  חניכי� לא התחברו לתכני� או כלי� שסופקו, קושי לייש� דברי� שנלמדו בקבוצה

קושי להתייחס לרגשות קנאה , )בנושא משברי� ופרדות(קשיי� רגשיי� בעת דיו� 

 .קושי להכיר משתתפי� אחרי� במפגש משות�, קושי להתחבר לתכני�, ושנאה

עזיבה של , )כלפי המדרי� או חניכי� אחרי�( כעס של חני� :כעס ותסכול של החניכי� .5

עימות בי� הקבוצה לחני� בשל אי , ויכוח בי� חניכי�, דיו� סוער, חני� באמצע פעילות

, תקרית אלימה בהפסקה שלוותה בדיבור על מחשבות אובדניות וקשיי�, הבנת התכני�

 .תחושה של דחייה מצד משתתפי� אחרי�

קושי להשתלט על , רעש, איחורי� של חניכי�/היעדרות: בוצההפרעות מצד חברי הק .6

צור� לשי� גבולות לחני� שהצי� , החניכי� שהיו נתוני� בסערת רגשות בעקבות משחק

 .רמאות במשחק,  יתר על המידהושית�

ניסיו� לכפות על , פסיביות של משתתפי�: העדר שיתו� פעולה וקושי להגיע להסכמה .7

קשיי� בקליטת חני� חדש , )כת לקניו� למרות שלא כול� רצולל(כול� עמדה דומיננטית 
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קושי , אי לקיחת אחריות, קושי בקבלת החלטות, או בהיכרות ע� משתתפי� אחרי�

השתעממות של , חוסר רצו� מצד החניכי� לבצע פעילות, לענות על הצרכי� של כול�

היעדר , להביאלא הביאו פריטי� שנתבקשו , לא שיחקו משחק באופ� שוויוני, חניכי�

מורת רוח של , חוסר רצו� להשתת� בפעילות, נכונות להתייחס באופ� פתוח לנושא

 .תחושה של תקיעות בקבוצה, חניכי� על כ� שחבריה� לא מתחשבי� ברצונותיה�

 .לא היו קשיי� .8

 

 ?כיצד טופלו הקשיי�. ב.8

 ���ח" בגו� הדו6.4 ראה פירוט התשובות בסעי� ���

 

 ) אפשרויות3אפשר (הושגו מטרות המפגש ש. א.9

 

תחושת , מעורבות, יוזמה, חשיפה אישית, פתיחות: גיבוש קבוצתי ושיתו� פעולה .1

לרבות משתתפת (קבלת משתת� חדש , תחושה של חבורה לגיטימית, שותפות ושייכות

, פעילות לטובת היחיד, קבלת החלטה משותפת, עבודה משותפת, )בקבוצה של בני�

, הבנה שאפשר לבקש ולקבל עזרה מהקבוצה, ת� פידבק חיובימ, עזרה הדדית, גמישות

, דיו�, סובלנות, מחויבות, אקטיביות, ביטוי עצמי, יכולת להביע רגשות וחששות, יציבות

תובנה לגבי פתירת , סיוע, הקשבה, אפשרות לחלוק דרכי התמודדות, פתרו� מריבה, קשב

שיפור , חזרה לשגרה, דשחיבור מחו, הרגעת הרוחות, דאגה לאחר, בעיות בקבוצה

 .היכרות בי� חברי שתי קבוצות שחוברו

רצו� להכיר , מפגש ע� חניכי� מקבוצות אחרות: הרחבת מעגל ההיכרויות, היכרות .2

 .משתתפי� מקבוצות אחרות

סמול "יכולת לנהל , ביטוי עצמי, השתתפות בדיו� אקטיבי: שיפור כישורי קומוניקציה .3

גורמת למנחה לגלות את (הנחיה מול הקבוצה , תפיתוח יכולת אינטראקטיבי, "טוק

, רגישות למילי�, הבנה שלכל אחד משמעות שונה לאותה מילה, )יכולותיו ומגבלותיו

 .הבעות פני�

, התנסות בסיטואציות חברתיות מקובלות ובילוי נורמטיבי: בילוי ואווירה טובה, הנאה .4

, רענו�, תחושה חמה, זמ� איכות ע� חברי�, הרחבת רפרטואר ההתנסויות הקבוצתי

 .העצמה קבוצתית, חוויה, )לחזור לפעילות(שמחה , הקלה, תחושת חוויה

פתיחות ונגיעה בדברי� שלא נפתחו , למשל על עריכת משוב: התנסויות חדשות ולמידה .5

' לדוג(עליית תכני� משמעותיי� והתמודדות ע� משמעות� , )מיניות(קוד� 

, יישו� מודל שנלמד, )אלבאו�(ונכונות לטיפול חשיפה למסגרת טיפולית  , )אסרטיביות

קבלת , הכרות ע� הטבע, הקניית ידע, )בנושא שמועה(א למד אי� הוא משבש דברי� "כ

אמירת ביקורת , עצות כיצד למלא ריקנות והבנה שריקנות היא נחלת אנשי� נוספי�

, ותהתמודד, למידה על עצמי, הבנה כי קיימי� הבדלי� בי� אישיי�, באופ� שקול

הבנה , התחברות לרגשות, הזדמנות לבחו� תפקוד אישי ואי� נראי� בעיני הקבוצה
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ללמוד להגיב , לגיטימציה לקחת החלטה שונה מכול�, שעימות הוא לא בהכרח דבר רע

 .בחירה אישית, הפנמת מסר הפעילות, מודעות או התחברות לתכני� שעלו, אחרת

למידה של המדרי� את , משוב, ות הקבוצהרענו� מטר, תיאו� ציפיות: היערכות ותכנו� .6

 .הקבוצה

התמודדות ע� פחד , יוזמה שהצליחה, ניצחו�, הצלחה: הישג או מטרה פרטיי� של חני� .7

, למשתתפי� שנבחרו לועדות(העצמה , משוב חיובי על הנחיית מפגש, ממצלמה וקהל

ס אוהד שמחה של חני� שזכה ליח, )שהציגו תחביב אישי, שהשתתפו בטורניר באולינג

, אירוח בבית, )קליטה של חניכה חדשה, ח"ביקור בבי, חגיגת יו� הולדת(מהקבוצה 

 .תחושת ביטחו�, שיחה אישית ע� המדרי�

 .חוויות מהמפגש הקוד�:  עיבוד ומשוב, סיכו� .8

 

 ?הא� הושגו המטרות שתוכננו. ב.9

 .הושגו המטרות .1

המטרה /שגה עבור כול�המטרה הושגה באופ� חלקי או שלא הו/הושגו חלק מ� המטרות .2

הקבוצה נסערה , הקבוצה התקשתה להתחבר למסרי�: לא הושגה בדר� שתכנ� המדרי�

לא היתה למידה ברמה , לא כול� נהנו במסיבה, עלו קשיי� וחששות, מתכני� שעלו

חניכי� , מי שלא נבחר לוועד התקשה להכיל זאת, לא כול� התחברו לנושא, אישית

  .נעלבו והרגישו תחת התקפה

 הושגה מטרה שלא תוכננה .3

 לא הושגו המטרות .4

 

 לקחי� . 10

 ���ח" בגו� הדו6.6 ראה פירוט התשובות בסעי� ���
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 ד� תצפית –כלי המחקר האיכותניי�: ' זנספח 

 קוד קבוצה .1

 תארי� המפגש .2

 שעת התחלת המפגש ושעת סיו� .3

שפעה על אופי הא� למיקו� יש ה, ס או מחוצה לו"מועדו� מתנ(מיקו� פיזי של הפעילות  .4

 ? )הפעילות

 מספר נוכחי� ומספר מאחרי� .5

 

 ?  במפגשהנושא המרכזימהו  .6

תיעוד הפעילויות וניתוח� לפי (?  העיקריות שאירעו במהל� המפגשהפעילויותמה�  .7

 ). בתו� ומחו� לקבוצה, פעילויות המקדמות מיומנות חברתית או לא מקדמות

התנגדות ,  לכל המשתתפי�הגעה,  מידת ההשתתפות של החברי�:שיתו� פעולה .8

 .חוסר עניי�, התלהבות, לפעילות

הערות מול , הערות בי� החניכי� לבי� עצמ�, שפת גו�: תגובות החניכי� לפעילות .9

 .דיבורי�, הפרעות, המדריכי�

החניכי� , באיזה מידה מתרחשות יוזמות של חניכי�: העצמה אישית וקבוצתית .10

מקשיבי� , חלוקת תפקידי� בתו� הקבוצהנעשית , לוקחי� אחריות, מובילי� פעילות

 . נותני� משוב, )חברי�, מדרי�(לאחרי� 

עד כמה מבטא פעילות ? "מה עשיתי השבוע"סבב הדיווחי� : סבב דיווחי החניכי� .11

ועל ציר הזמ� עד כמה חלי� שינויי� במספר החברי� ובלקיחת חלק בפעילות , חברתית

 ?חברתית

 )על ציר הזמ�(תהליכי� קבוצתיי�  .12

 .ניתוב כוח הקבוצה למטרות, יבוש החניכי� לקבוצהג •

 .טיפול מקצועי במתחי� בי� החניכי� לבי� עצמ� ובי� החניכי� למדרי� •

התייחסות , סבלנות, התעלמות(לביקורת , תגובות המדרי� לקשיי� ובעיות •

 ).עניינית

 ".אנטי", שמירת טינה, בקבוצה" שעיר לעזאזל" •

 . חהשמ, מתח, בדיחות, האווירה בקבוצה •

 . השתלטות בודדי� על המפגש •

 . אירועי� חריגי�, התנגדויות, קשיי� .13

לפע� " שיעורי בית", הפקת לקחי�, הא� מתבצע סיכו�:  המפגשבסיו�מה קורה  .14

 . הבאה

 . התרחשויות במהל� ההפסקה .15
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 מדרי� ראיו� לחניכי� –כלי המחקר האיכותניי�: ' חנספח 

 .זמ� בקבוצה, קוד קבוצה, קוד חני� .1

 .ר חיי� ומאפייני� מיוחדי�סיפו .2

 .הגיע לקבוצה/ כיצד שמע  .3

 .ומה חושב כיו�) ציפיות, תקוות, חששות(כאשר הגיע אליה , מה חשב על התוכנית .4

 :תרומת התוכנית .5

 ?  מהפעילותנהנה/ אוהב הא�  �

 : פעילות חברתית/ חברי�  �

 ? או מחו� לקבוצה/הא� התוכנית עזרה להשיג חברי� חדשי� בתו� הקבוצה ו -

 ?מאז התחיל בקבוצה, � חלו שינויי� במספר החברי�הא -

 ? הא� חלו שינויי� במספר הפעילויות החברתיות בה� הוא נוטל חלק -

  ?מה למד מהפעילויות וכיצד זה מתבטא ביו� יו� שלו: למד אילו דברי� חשובי�  �

ביטחו� עצמי לדבר ע� , יוזמות חברתיות, דימוי עצמי (מה השתנה בעקבות התוכנית �

 ? )'דברי� פרקטיי� וכו, כישורי חיי�, עצמאות, לצאת מחו� לבית, אנשי�

 ?כיו� יחסית לתחילת התוכנית" כי� לחיות"הא� יותר : איכות חיי� �

הא� השתנה משהו בהתייחסות של� . המורי�/ההורי�: קשר ע� אנשי� בוגרי� �

 .ואי� אתה מסביר את זה, אליה� ושלה� אלי�

 .אחיות/אחי�, תלמידי� מכיתתי: קשר ע� בני גילי שאינ� בקבוצה �

 .התנדבות, עבודה, חשיבות השירות בצבא �

 .אילו פעילויות הוא אוהב ואילו פחות אוהב �

 : מערכת יחסי� ע� המדרי� .6

 ?מבי�/ מקשיב / תומ� / הא� המדרי� עוזר  �

 .מתייחס אלי� כבוגר, מלמד דרכי� חדשות לפעול, משק� �

 ?מורי� של�/במה שונה התנהגותו מההורי� �

 ? המרואיי� מסתדר ע� המדרי�אי� �

 :מערכת יחסי� ע� החברי� לקבוצה .7

מחו� לזמ� /בזמ� הפעילות. בנפרד, בקבוצה: הא� אוהב להיפגש ע� החברי� �

 ?הפעילות

 ?הא� החברי� מתאימי� להיות בקבוצה אחת �

 ?לא מסתדר ע� חברי הקבוצה/ הא� מסתדר  �
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, משתלט,  פעולהמשת�, מובל, מוביל, מנהיג: מה המקו� שאתה תופס בקבוצה �

 מוצא ביטוי יחודי לעצמי, דומיננטי

 ? כדי שהתוכנית תהיה יותר טובה, להמלי�/ מה היה רוצה לשנות  �
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 מדרי� ראיו� לבעלי תפקידי�  –כלי המחקר האיכותניי�: 'טנספח 

  ונתיב ההגעה להדרכה בתכניתרקע אישי ומקצועי .1

 

 "אני מאמי�" ה–רציונאל הפרוייקט על מרכיביו  .2

 ?מה� המטרות ? מהו הרציונל ?  מתוכננת ונבנית תוכנית הפעילות השנתית כיצד �

 ?כיצד מתוכננת ונבנית הפעילות היומית �

 .")אנוש"קבוצת (מובחנות מתוכניות אחרות  �

 

 .שנה מוצלחת/ ני� לפעילות מוצלחת קריטריו.    3

 

 : מה נעשה בשטח.    4

 ;פחות מוצלחות/פעילויות מוצלחות �

 ;נעשות מחו� למסגרת הקבוצהלויות אילו פעי �

 ;)קונפליקטי�, קשר(קשר להורי�  �

 ;עבודה פרטנית �

 ;זרימת מידע בי� מדריכי�, קשר בי� המדריכי� של הקבוצות השונות �

 ; בי� המדריכי� למנהלת התוכנית ולמחלקה לנכויותקשר �

 . בו פועלת התוכניתס" למתנקשר �

 

 ? )'תתי קבוצות וכו, קטגוריות (כיצד מאפיי� המדרי� את הקבוצות.    5

 

 .נקודות חוזק וקושי של התוכנית.   6

 

 :תרומת הפרוייקט.    7

 =;).כללי ובתת הקבוצות השונות(ני� קריטריוני� להתקדמות ח �

 ?אילו שינויי� חלו במשתתפי� מנקודת מבטו של המדרי�  �

 ?בהורי החניכי�) א� בכלל(אילו שינויי� חלו  �

 

 :תפקיד המדרי�.    8

 ;תפקיד חברתי לעומת מאפייני� טיפוליי�: דרת התפקידעמימות בהג �

 ;גיוס חניכי� �

 ;עומס ולחצי� �

 .תגמולי� ושכר �
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 :הכשרה וליווי מקצועי.   9

 .הכשרה לקראת ההדרכה בתכנית/ידע �

 ?באיזו מידה ההנחייה המקצועית מספקת  �

 ?תמיכה נוספת היה רוצה לקבל /איזו עזרה �

 

 המלצות לשיפור.   10

 

 המחקרציפיות מ.   11

 

 ).בעלי תפקידי� אחרי� יישאלו ברמת פירוט בהתא� לתפקיד� והיכרות� ע� הפרוייקט(
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Abstract 

 

The "Re'im" program was developed for youngsters and teenagers with various kinds of 

communication deficits, who suffer from social problems. The program was 

accompanied by formative and summative evaluation, combining qualitative research 

methods (observations, interviews with participants, parents and instructors in 5 groups, 

and staff interviews) with quantitative methods (instructors' evaluations of participants, 

activity reports and participant questionnaires). Data were collected in two phases: A 

"before" phase, which was carried out during October 2005- December 2005, and an 

"after" phase which was carried out during June 2006-August 2006. Following is an 

abstract of the research results: 

 

Program characteristics: The program included the formation of 20 groups in 11 

community centers. The groups were divided according to age (15-19, 20-29, 30-39) 

and were engaged in social activities once a week. Over the years the program 

underwent several structural changes, the most important ones being: participants 

sharing program costs, changing from co-instruction to individual instruction and 

frequent changes in management.  

 

The groups survived the changes and most of them continued working. Moreover, the 

fact the participants were willing to share the program costs testifies to the demand for 

this service among the population. However, the participants sharing in the program 

costs created a strong dependence on the number of participants in the group, which 

caused irrelevant considerations to interfere with the decision making process. 

Furthermore, co-instruction has special advantages which were lost by the change to 

individual instruction. Therefore, it is recommended harnessing the relevant government 

offices to support the program economically.  

 

Participants' characteristics: Each age group includes a certain percentage of 

participants that, according to their age, can be included in another group. Furthermore, 

11% of the participants in the 30+ age group do not, according to their age, actually 

meet the target group criteria. 70% of the participants in the program are men and 30% 



are women. The level of education in the 30+ age group is more heterogeneous and 

higher than in the 20+ age group. The percentage of working people among the 30+ 

participants is also higher. Less than half of the participants (in the relevant age groups) 

served in the army. Most of the participants in the 15+  and 20+ age groups live with 

their parents. In the 30+ age group, 55% live with their parents and the rest live alone. 

Most of the participants are of average to high intelligence. The higher the age group, 

the better their scores regarding their intellectual and communicative capabilities.  

 

Frequent disabilities are learning disabilities (51%); Asperger syndrome (25%) and 

attention and concentration disorders (25%). Some of the groups have a high 

concentration of Asperger syndrome and mental problems relative to other disorders. 

Although these data result from the definition of the target groups, it is probably 

necessary to define a desirable mix of the various disabilities in order to prevent an 

overrepresentation of participants with certain disorders.  

 

Furthermore, two "Reim" groups include a significant percentage of personality 

disorders. This fact requires serious attention, since such individuals most probably do 

not fit into the program and may hinder the management of the groups.   

 

The participants form heterogeneous groups concerning their educational level, their 

intellectual and communicative abilities and types of disorders. This heterogeneity 

benefits the participants, by preparing them for coping with real life situations which are 

heterogeneous by their nature. Likewise, the combination of different participant 

characteristics is sometimes helpful for the progress of the group. However, this 

heterogeneity may create social problems in the groups and interferes with the 

recruitment of participants. In addition, it causes complications and hardships for the 

instructors, such as the need to adapt the activities to the different needs of the 

participants.   

 

Activities: In the first years the program was not based on a comprehensive model, 

which included annual and systematic work programs. Furthermore, there was no pool 

of activities adapted to the needs of the different groups and participants' characteristics. 



Today this issue is being tackled, and it is important to encourage and develop it. In 

addition, the instructors must be professionally trained to function in a program defined 

as social, but having multiple treatment aspects. 

 

It is clear from the interviews that most participants (in particular the old-timers) are 

interested in practical issues that deal with social skills and enrichment of their social 

"tool kit". The older age group has special needs, such as: partnership and sexuality, 

employment and housing (although, it is necessary to adapt the workshops to the 

specific characteristics of the participants). Furthermore, the participants are not 

involved in community activities, although this is one of the objectives of the program. 

It seems therefore appropriate to include the participants in community center activities 

or in various local volunteer programs.  

 

The instructors are the axis of the program. We got the impression that the instructors 

are highly dedicated to their groups and that they consider their work as a mission. A 

similar picture emerged from in-depth interviews and participant questionnaires.   

 

Parents: Today a parent's coordinator has been appointed to deal with this topic, which 

until recently was not awarded enough attention. It seems that the parents are interested 

in taking a more extensive part in the activities, but care must be taken not to interfere 

with the need of the participants for independence.  

 

Contribution of the program: It appears that the program fills a genuine need of the 

population and that it makes a significant contribution to the life of its participants. In 

most places coherent groups were formed, which function as organic social groups, also 

outside the official hours of activity. In the quantitative studies, the participants reported 

a high level of satisfaction in the two phases of the research, while in the qualitative 

study the participants ranked the very existence of the social network as the most 

significant achievement of the program. 

 

Furthermore, it appears that relative to the "before" phase, the instructors awarded 

higher rankings to the participants in the "after" phase for different parameters, such as: 



group activities, interest in the other person and the existence of social relationships 

with members of the group, including in daily life. The parents also believed that the 

program caused a significant change in the life of their children. According to the 

instructors, participants with higher cognitive and communicative abilities benefit more 

from the program.  

 

Summarizing, the findings show that the program fills the needs of a segment of the 

population that until now "fell between two stools". According to the participants, 

instructors and parents, the program clears the way to the social world for them. It is 

recommended to learn from the knowledge accumulated so far how to construct the 

program conception, how to adapt it to the needs of the participants and to emphasize 

acquisition of practical social skills. 

 


