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 3.8.17-ב התקבל, 14.3.17-ב לפרסום נשלח

תפיסות של חיילים ללא מוגבלות 

 של שילובם בצה"לשכלית כלפי 

עם מוגבלות שכליתאנשים 
1

 

שירלי ורנר
2

 

נועדה לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית להתגייס לשירות צבאי  שווים במדיםהתוכנית 

בחן את תפיסותיהם של חיילים שמחקר במאמר זה מוצג דומה לכלל חיילי צה"ל. בבצה"ל 

מסגרת עם מוגבלות שכלית. ב של אנשים ם בצה"לשילובל בנוגעשכלית ללא מוגבלות 

המכירים חיילים עם מוגבלות שכלית לבין תפיסות תפיסות חיילים המחקר השווינו בין 

חיילים ללא מוגבלות שכלית,  239במחקר השתתפו  .כאלהחיילים  חיילים שלא מכירים

תפיסות  מובנה הבוחןו על שאלון מתוכם הכירו חיילים מהתוכנית. המשתתפים השיב 154

ושתי שאלות  שאלות סגורות 19, ובו שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית בצבא בדבר

 תפיסות המשתתפים כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית בצה"ל היו חיוביות .פתוחות

לשאלות , ויותר בקרב משתתפים שהכירו חיילים עם מוגבלות שכלית. אף שבתשובות ככלל

 ראו את תרומתו רבים יותרשילוב, הכלפי  רגשות מעורביםחיילים חלק מהביטאו  פתוחותה

הם גביר את ההנעה לשירות צבאי בקרב חיילים ללא מוגבלות. את האפשרות שילצבא ו

את  מחזקשילוב זה תורם לפיתוח תפיסות חיוביות כלפי חיילים עם מוגבלות שכלית, ש חשבו

ומיומנויות  יםחברתי אצלם כישורים, מפתח חיילים אלה תחושת השוויון והשייכות של

 . שלהם עצמיתהמסוגלות התחושת את ומשפר  התעסוק

הממצאים מצביעים על תרומת התוכנית ליצירת תפיסות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות 

אידיאולוגיה של שילוב חברתי ופסיכולוגי בצה"ל. מבחינה יישומית ממצאי החיזוק לשכלית ו

כרות מתמשכת בין חיילים עם וללא יבעידוד ה הטמונהר מדגישים את החשיבות המחק

 מוגבלות שכלית. 

_____________ 

לית הקרן לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכ – קרן שלםמחקר זה נערך בסיוע מענק מחקר מ 1
 .התפתחותית ברשויות המקומיות

המרכז ללימודי מוגבלות, ו בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד 2
 . האוניברסיטה העברית בירושלים
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: אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות שכלית, מלות מפתח

 תפיסות, תיוג )סטיגמה(, צה"ל, שילוב קהילתי

 

 מבוא 

לאנשים  ותנוגעהיניות ובחקיקה שילוב קהילתי והשתתפות בחיי הקהילה הם ערכי יסוד במד

 ,Officer & Groce, 2009; Ward & Stewartברוב מדינות המערב ) עם מוגבלות

 באו"ם קיבלה הכרה. התחייבותן של מדינות, כולל ישראל, לשמירה על זכויות אלה (2008

 ,UN General Assembly) אנשים עם מוגבלות לאומית לזכויותנבאמצעות האמנה הבי

, מוסדות חינוך , ובכללםחברתיים ילוב קהילתי הוא שילוב מלא במוסדות(. ש2007

 ,White, Simpson, Gonda, Ravesloot, & Coble) ופעילות אזרחית בילוי, תעסוקה

2010) . 

אנשים עם מוגבלות, של ב בקהילה וליש לשבישראל, כמו במדינות אחרות, יש מגמה כללית 

מה זו הובילה ליוזמות שונות, כגון פיתוח גני ובכללם אנשים עם מוגבלות שכלית. מג

(, שילוב Beit Issie Shapiro, 2013שעשועים מותאמים לילדים עם מוגבלויות שונות )

(, שילוב בני נוער 2013ילדים עם מוגבלות בכיתות בית ספר רגילות )מילשטיין וריבקין, 

ף שילוב משלחת של ( וא2014עם מוגבלות בפעילות של תנועות נוער )תנועת הצופים, 

 (.2012בוגרים עם מוגבלות בפעילות מצעד החיים בפולין לזיכרון השואה )גולדפינגר, 

 הואתדיר  ממנו, תחום חיים אחד שאנשים עם מוגבלות שכלית מודרים היוזמות אל למרות

להתגייס לצבא. תוכנית זו להם פותחה כדי לאפשר  שווים במדיםשירות צבאי. התוכנית 

מגע בין אנשים עם וללא מוגבלות עשוי ש האומרתת המגע יאורייין היתר, על ת, בתמושתת

 אנשים עם מוגבלות.ה תפיסתבנוי להוביל לשי

 באותו חלק נבחנו. שווים במדיםהתוכנית  עלחלק ממחקר הערכה מקיף  מאמר זה מתאר

לית תפיסותיהם של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילובם של חיילים עם מוגבלות שכ

משרתים עם חיילים מהתוכנית ההשוואה בין חיילים  נערכה זאת ועוד,במסגרת צבאית. 

הבדלים  ישלבחון אם  כדי זו, לבין חיילים שלא משרתים עם חיילי תוכניתשווים במדים 

 .הבתפיסות בין שתי קבוצות אל

 

 סקירת ספרות

 מוגבלות שכלית, שילוב והדרה 

כפי  ,תוסתגלהה ביכולתבתפקוד השכלי ו כבדות משקל מוגבלות שכלית מתאפיינת במגבלות

 ,.Schalock et alחברתיות ומעשיות )ובמיומנויות  סהשהן באות לידי ביטוי במיומנויות תפי
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 ,Maulik) עולםה תמאוכלוסיי 2%-1%מונים (. אנשים עם מוגבלות שכלית 2010

Mascarenhas, Mathers, Dua, & Saxena, 2011.) 

 –( Phelan, Bromet, & Link, 1998ם חשופים ל"תיוג ציבורי" )לעתים קרובות ה

 ,Schalock et al., 2010; Siperstein, Parkerהציבור הרחב )של וטיפיות אעמדות סטרי

Bardon, & Widaman, 2007 .)שילובם של אנשים עם מוגבלות ב מחבלציבורי  תיוג

 & ,Jahoda & Markova, 2004; Mirza, Tareen, Davidsonבחיי הקהילה )

Rahman, 2009); ם )מקשר עלאי עניין בחברתי וניכורם הלהוביל ל עלולא והAbraham, 

Gregory, Wolf, & Pemerton, 2002; Dagnan & Waring, 2004 .) 

ם שילובם הקהילתי והשתתפותם בחיי ודיקהיא בעשורים האחרונים המדיניות הנוהגת 

עניינו שילוב קהילתי . (Officer & Groce, 2009; Ward & Stewart, 2008הקהילה )

 ,ובכללם אנשים עם מוגבלות שכלית ,קידום של שילוב מלא של אנשים עם מוגבלות

 ,White) ופעילות אזרחית בילוי ,תעסוקה, מוסדות חינוך םה, ובחברתיים במוסדות

Simpson, Gonda, Ravesloot, & Coble, 2010) ההתחייבות של מדינת ישראל .

 אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של על תם ערכי היסוד של שילוב קהילתי מושתתלקידו

 (. UN General Assembly, 2007) אנשים עם מוגבלות

אנשים עם  עלוטיפים אסטריעדיין מושלים בכיפה ה, הולכת ומתחזקתשילוב ה תמגמאף ש

ותר מאשר י ,תדיר משילוב בתחומי חיים שוניםאותם רים ימדועל כן  ,מוגבלות שכלית

שמעמדם של אנשים עם שונים מחקרים הראו אנשים עם מוגבלויות אחרות. לאורך השנים 

שהציבור  שמצאומחקרים  היו :בתחתית הסולם החברתי "שומר" על מקומומוגבלות שכלית 

עם אנשים על פני קשר ית או חושית סקשר חברתי עם אנשים עם מוגבלות פימעדיף הרחב 

שילדים עם  מחקרים אחרים מצאו(. Scior, 2016; Werner, 2015עם מוגבלות שכלית )

בוגרים עם שרוב במסגרות חינוך מיוחדות מופרדות ופי  לעמוגבלות שכלית לומדים 

לחילופין סובלים משיעור רוב במסגרות מוגנות מופרדות או פי  לעמוגבלות שכלית מועסקים 

 שמצאומחקרים  והיו(. Ditchman, Kosyluk, Lee, & Jones, 2016) גבוה אבטלה

בפעילויות פנאי פחות שאנשים עם מוגבלות שכלית משתתפים פחות בקהילה, מעורבים 

בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות  שלהם מצומצמיםחברתיים הקשרים וה ,קהילתיות

(Verdonschot, de Witte, Reichrath, Buntix, & Curfs, 2009 .) 

שילוב  :יוזמות לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילההמחקרים שונים העידו על חשיבותן של 

(, מביא שמחה Mahar, Cobigo, & Stuart, 2013חיים )האיכות  משפר אתקהילתי 

 & ,Klinger, Vaughn, Schumn, Cohenמעצים את ההערכה העצמית של האדם )ו

Forgan, 1998( מגביר את תחושת השייכות ,)Cobigo, Ouellette-Kuntz, Lysaght, 

& Martin, 2012ט באופן עצמאי )י(, משפר את היכולת להחלJohnson, Douglas, 

Bigby, & Iacono, 2009( ומאפשר לאנשים עם מוגבלות לתרום לחברה )Overmars-

Marx, Thomése, Verdonschot, & Meininger, 2014 .) 
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מחקרים הראו ה םמוגבלות עצמהאנשים עם העל החיוביות של השילוב  יומעבר להשלכות

שילוב של אנשים עם מוגבלות  למשל:על הסובבים אותם.  יו החיוביות גםהשלכות את

 מתעסוקתם שביעות רצוןלהוביל למודעות רבה יותר ליכולותיהם,  השכלית במסגרות תעסוק

של המעסיקים ושל עובדים אחרים )מנדלר ונאון, להתרופפות הדעות הקדומות כלפיהם ו

 (.Nota et al., 2014; 2013פיין,  ;2003

 

 שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית צורך התערבויות ל

הספרות המקצועית והמחקרית מציגה שתי גישות רחבות לשינוי עמדות כלפי אנשים עם 

 ,Cook, Purdie-Vaughns, Meyer, & Buschמוגבלות: גישת החינוך וגישת המגע )

 דרךסטריאוטיפים שגויים על תפיסות או  מבקשת לקרוא תיגר על ךחינוה(. גישת 2014

זו אמנם  הגישש(. מחקרים מצאו Seewooruttun & Scior, 2014מידע עובדתי )הקניית 

 של את התיוג מערערת( וSeewooruttun & Scior, 2014ידע באשר למוגבלות ) מוסיפה

 רכעבועלולה להתפוגג  ההשפעת בל(, אHampton & Xiao, 2008אנשים עם מוגבלות )

 (. Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz, & Rüsch, 2012) מהזמן 

טמונה במגע בין אנשים עם וללא מוגבלות. הגישת המגע מדגישה את החשיבות הרבה 

טובה ויעילה לשינוי עמדות. מחקרים מצאו  דרךאישי עשוי להיות ן מגע בישחוקרים הדגישו 

 לטובה( הובילו לשינויים קולנוע למשל )סרטי אל פנים( והן מגע עקיף )פנים ישירהן מגע ש

 מגע ישירהמגע היעיל יותר היה  .בעמדות וגם בהתנהגות כלפי אנשים עם מוגבלות

(Corrigan et al., 2012; Seewooruttun & Scior, 2014 )המאפשר איכות טובה ב

 להוביל לעמדות חיוביות ועל כן יכול חוויות ואינטראקציות חיוביות בין אנשים

(McManus, Feyes, & Saucier, 2011; Rooney, 2014 .)משמעו איכות טובה מגע ב

, מגוון של אנשים עם מוגבלות ועבודה משותפת לזה של הפרט חשיפה לאנשים ממעמד דומה

 היו(. Overton & Medina, 2008על מטרות דומות המדגישות את הדמיון בין אנשים )

ן רבות המשלבות בין מתן מידע וחינוך לבין מגע בייתרון לגישות התע שישטענו שחוקרים 

 (.Werner & Scior, 2016אישי )

חשיבות העליונה של שילוב אנשים עם ההכרה במתוך  נולד המתואר במאמר זהמחקר ה

ביעור דעות כרות ומגע בין קבוצות לימוגבלות שכלית ולאור התרומה האפשרית של ה

בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית  זהמחקר  קדהתמ, ת. ספציפיקדומות ותפיסות מתייגות

בשירות צבאי. למרות חשיבותו ומרכזיותו של השירות הצבאי בחברה הישראלית, לאורך 

אם שילובם  נתימחקר בחבאנשים עם מוגבלות שכלית. הודרו ממנו כמעט לחלוטין השנים 

יהם של תפיסותעל במערכת חברתית חשובה זו עשוי להשליך על עמדותיהם ו השל אל

 . ואיך הםחיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי
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 חשיבות השירות הצבאי בחברה הישראלית בכלל 

 ולאנשים עם מוגבלות שכלית בפרט

בלתי ו נחשב ערך יסוד מהותי בצה"ל השירות בחברה הישראלית. צה"ל הוא מוסד מרכזי

ה המיוחסת בשל החשיבות הרב של הפרט בחברה.השתתפות  מהחיים בישראל ומבטא נפרד

 & ,Ben-Ari, Rosenhekגדולה ) בחברה הישראלית אנשים לשירות הצבאי, השפעתו על

Maman, 2001; Ben-Eliezer, 2002), ותרבותיים פוליטיים, היבטים כלכליים יש להו 

(Izraeli, 2002) .נשאל לעתים קרובות  הוא, כלשהי למשרה כשאדם מועמד, הכך, לדוגמ

. לשירות להטות את הכף לחיוב או לשלילהו לשאלה זו עשויה שירותו הצבאי. תשובתעל 

 כגון, משימות התפתחות כי הוא מזַמן התמודדות עם, פסיכולוגית חשיבותיש גם  הצבאי

(. Dar & Kimhi, 2001; 1995מייזלס, ) ונפרדות מן ההורים עצמאות, עצמית יצירת זהות

 ,(Izraeli, 2002) ים וקבוצותשל יחיד יכול לקבוע את מעמדם החברתי השירות הצבאי

 לפי התפקיד שמילא בצבא.  של הפרט ומעמדנמדד  לעתים קרובותשכ

בגלל התפיסה לשרת בצבא נמנעה מאנשים עם מוגבלות שכלית האפשרות  עד לאחרונה

הפטור את שירותם באופן סביר.  והקוגניטיבי לא יאפשר להם למלא הרפואי מצבםשהרווחת 

רצונו של  למרותניתן הוא ופעמים רבות  פטור מטעמי בריאות, אושירות צבאי המהמרכזי 

 ,מגמה הרווחת כיום בעולם ובישראלמההלי הצבא, הפוכה והאדם. פרקטיקה זו, המעוגנת בנ

האוסרת על אפליה על בסיס רפואי או על בסיס נכות. חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

יו או בין דורשי עבודה מחמת מעסיק להפלות בין עובדהעל  אוסר( 1998מוגבלות )

עם  למתבגרים קשה רגשית מוגבלותם. קבלת פטור מהמערכת הצבאית עשויה להיות חוויה

אנשים עם מוגבלות שרווחת את התפיסה המוגבלות שכלית ולהוריהם, כי הפטור משקף 

ושאינם עומדים בציפיות המקובלות  נמוכות משל בני גילם שיכולותיהם, שכלית שונים

 את כשהם רואים ,תחושות של אי שוויון לחזק אצלםעלול . פטור זה (2001טלר, )בחברה 

פותחה כדי לשנות  במדיםים שוו. התוכנית בצה"ל ומשרתים מתגייסים אחיהםאת ו בני גילם

 . במערכת הצבאיתשכלית  אנשים עם מוגבלות ולהשתתפותם שלם ולתרום לשילוב מצב זה

 

 מגע בין חיילים  ןהמכונ ככליהתוכנית שווים במדים 

 עם וללא מוגבלות שכלית

 הלאומית האגודה, צה"ל: בשיתוף שלושה גופים 2007בשנת  פותחה במדים שוויםהתוכנית 

לטיפול באדם עם מוגבלות  והאגף לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל )אקי"ם(

וגבלות לאנשים עם מ לאפשרהיא  מטרתה העיקרית .במשרד הרווחה שכלית התפתחותית

)אקים,  זות חיים חשובה לקחת חלק בחווייו בצה"ל סדיר לשירות צבאי להתגייס שכלית

2017 .) 

ביותר  חשובהו מכוננת הוא חוויה השירות בצה"ל( 1) ים שני טעמים:בבסיס התוכנית עומד

 ייקחו בה חלק אנשים עם מוגבלות שכלית שגם חשוב, ולכן בישראל רוב האזרחיםמבחינת 



 104ביטחון סוציאלי |    128

 contact) השערת המגע""על פי  (2). (2017רכיהם )אקים, וולציהם ולותליכ בהתאם

hypothesis( )Allport, 1954), אחת הדרכים  הואאישי ן תנאים המתאימים מגע ביב

 :כלומר. מיעוטהקבוצות  לעקבוצות הרוב  שלקדומות הדעות ערעור ההיעילות ביותר ל

לשינוי עמדות. השערה זו תורמת  מגע באמצעותהתערבות ש תפיסההשערת המגע תומכת ב

 של אזרחים נחשב כור היתוךחובה הוא שירות בהיותו ש ,צבאיה רלוונטית בייחוד לשירות

קבוצות  מגע בין מרחב המחולל, (1983/84)סמוחה,  תיווממגוון תרבו החברה מכל שכבות

גשים מפ מזמן בצבאמוגבלות שכלית אנשים עם  שילוב. בחברה הישראליתומגוונות  רבות

ערעור דעות קדומות אצל אלה האחרונים ל ועשוי לתרום לבין אנשים ללא מוגבלות בינם

 . באור אחר אוכלוסייה זו ולראיית

 שתי מטרות עיקריות:  שווים במדיםשהוצגו לעיל, לתוכנית  טעמיםבהתבסס על שני ה

ביל לשינוי ( להו2תחום חיים מרכזי; )מחלק  להיות( לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית 1)

לצמצם של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית, ובכך  יהםתפיסות

 (.2017בחברה הכללית )אקים,  תם ואת ההכרה בהםקבלאת להגביר את הדרתם ו

 

 מחקר ההערכה

טווח  היא תוכנית חלוצית וייחודית, היא לוותה במחקר הערכה ארוךשווים במדים כיוון שמ

תפיסות של ארבע קבוצות:  ובדקנמחקר בהצלחתה. את בחן את יעילותה וששנים,  בן ארבע

)א( בוגרים עם מוגבלות שכלית שהשתתפו בתוכנית לאורך כל שלביה; )ב( בני משפחה 

לצדם של  ששירתו)בעיקר הורים(; )ג( מפקדים בצבא; )ד( חיילים ללא מוגבלות שכלית 

  חיילי התוכנית.

שתי מטרות  לחלק זה היו .בקבוצה האחרונה המחקר שעסקמתאר את חלק  זהמאמר 

 עיקריות:

הן תפיסותיהם של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילוב חיילים עם ה לבחון מ .1

  ;מוגבלות שכלית

הבדלים בתפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית בין חיילים  ישלבחון אם  .2

לבין חיילים שלא משרתים עם חיילים  שווים במדיםמשרתים עם חיילים מהתוכנית ה

 מהתוכנית. 

מוגבלות ל נוגעעמדות ב תלשנושתכליתה התערבות  עד כה בחנוספורים מחקרים  רק

ן קשה לייצר מצבים אמיתיים של מגע בימכיוון ש (1מספר: ) מגבלות נמצאו בהםו ,שכלית

תחום בהתערבויות המחקר בַ  התמקד רובאישי בין אנשים עם וללא מוגבלות במסגרת מחקר, 

 Hallסרטים במסגרת שיעור כיתתי, ניסוי )במגע עקיף, למשל שימוש בתמונות או  באמצעות

& Minnes, 1999; Iacono et al., 2011או דרך האינטרנט ) (Walker & Scior, 
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המחקרים שנערכו עד כה התבססו על מדגמי נוחות של מתנדבים  רוב (2(. )2013

(Freudenthal, Boyd, & Tivis, 2010; Seewooruttun & Scior, 2014 ,)

המחקרים הקודמים  רוב (3)ממילא חיוביות יותר. יהיו עמדותיהם ש שמלכתחילה מסתבר

מוגבלות שכלית התמקדו בעיקר במבוגרים  כלפישינוי עמדות צורך בחנו התערבויות לש

(Werner & Scior, 2016 מחקרי ההתערבות .)על ם או מתבגרישנערכו על  הספורים

התרומה של שילובם של  ובחנו את ,בוגרים צעירים התמקדו בעיקר במערכת החינוך

מתבגרים עם מוגבלות שכלית במסגרות בית ספר לצד תלמידים ללא מוגבלות שכלית 

(Werner & Scior, 2016 .)משום  ,לוקה בחסר אם כן, המחקר על בוגרים צעירים

שלב קריטי לפיתוח זהו  ועל כן ,אות וזהותבשלב הבגרות הצעירה אנשים מפתחים עצמש

אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות ל, למגע בין בוגרים צעירים זאת ועודעמדות חיוביות. 

עמדות יכולות ש ומשוםעל שני הצדדים.  מרחיקות לכתלהיות השלכות  עשויותחיים שונות 

שווים . התוכנית למסגרות אחרות הלהשתנות במסגרות שונות, חשוב להרחיב מחקרים אל

מספקת הזדמנות לבחון את הקשר בין מגע ישיר בין חיילים עם וללא מוגבלות  במדים

כלפי שילובם של הראשונים בצבא. זאת ועוד, המחקר  אלה ואלהשל  יהםעמדותבין שכלית ל

מתגבר על  הואחיים אמיתי ולא במדגם מתנדבים. בכך  מצבפשר להתמקד בבחינת הנוכחי א  

 ות של מחקרים אחרים.חלק מהחולש

 

 השיט

אליו צורפו ש ,שאלון מחקר למילוי עצמיבעיקרו, שהתבסס על כמותי הוא מחקר מחקר זה 

תפיסת  על ללמוד עוד ביקשתיהשאלות הפתוחות דרך שתי שאלות איכותניות פתוחות. 

מהשאלות הסגורות.  לדלותשניתן היה  למידעהשילוב של חיילים עם מוגבלות שכלית מעבר 

 שובות לשאלות הפתוחות סיפקו הדגמה וגיבוי לממצאים הכמותיים.הת

 

 שלבי התוכנית שווים במדים

  :להלן( 1)תרשים  שלבים עיקריים חמישה במדים שוויםבתוכנית 

מוגבלות ה האדם עם התאמתו של מעריכים אתבשלב זה  – לתוכניתבדיקת התאמה  .1

לטיפול באדם עם מוגבלות  האגף של אבחון. ועדת ולשירות צבאי לתוכנית השכלית

יסודי של  תהליך עורכת ,המועמד נפגשת עם במשרד הרווחההתפתחותית -שכלית

הקריטריונים לקבלה אלה . ועל פי ממצאיו ממליצה על התאמתו, הערכה ואבחון

 מוגבלות שכלית קלה(; 21עד גיל  חלמיוחד החינוך שה משום) 27-21 גיללתוכנית: 

בתחבורה  באופן עצמאי להשתמש יכולת; חמורים הגותהתנ קשיי ללאעד בינונית; 

יכולת למצבי חירום(; נייד ) בטלפון יכולת להשתמש; בטיפוח אישי עצמאות; ציבורית

 .אישית ל תקשורת ביןש בסיסית )מע"ש(; יכולת למפעל מוגן מחוץ לעבוד
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שישה שנמשך כ צבאי-קדם המועמדים עוברים קורס הכשרהבשלב זה  – קורס הכנה .2

את  להםר יהכל שנועדנפגשים מדי שבוע ליום הכשרה הם במהלך הקורס . שיםחוד

 שבוע גדנ"עמשתתפים בהם  בתום הקורס .לשילוב םניהכלהשירות הצבאי ו אתצה"ל ו

 .החיים בצבא ולתרגל את כדי לחוות ,צבאי מחנה בתוך הדמיההם עוברים  במהלכוש

ם מעמד. שישה חודשים בצבאלכמתנדבים  קורס ההכשרה בשלב זה בוגרי – התנדבות .3

 ליחידה םונעשה מאמץ לשבצ, בשירות פעיל חייל של ולא מתנדב של הוא מעמד

מועמד מכיר את המסגרת כל . בשירות פעיל יםכחייל גםלשרת  כובהם ימשיש ולתפקיד

 תפקידו.  לומד אתו האישי ואת מפקדו

לשירות  םמתגייסי ההתנדבות את שלבבהצלחה השלימו שבוגרים  – שירות צבאי .4

תקופה שבה ה, 2014ליוני  2010. בין אוגוסט שנה עד שנתיים לתקופה של סדיר

אנשים עם מוגבלות  117 שווים במדיםהנתונים למחקר זה, לקחו חלק בתוכנית  נאספו

 ,חייל בצה"ל כמו כלרשמי  גיוס עוברים תהליך. בוגרי התוכנית תבינוני-שכלית קלה

ו שהתנדב ובאותו תפקידיחידה  ות הסדיר באותהבשיר כוימשישכאמור, ומשתדלים, 

 עורפיות ביחידות משרתים בעיקר. הבוגרים אותו מפקד ותחת פיקודו של אליהם

ביחידות  במגוון תפקידים הם משמשים. לבתיהםמדי יום בבסיסים פתוחים, וחוזרים 

, דותפקי, צבאי כוח אדם, ציוד, תובלהאפסנאות,  ביניהן, וותומכות לחימה לוגיסטיות

חדר ן ניקיו, ("עובדי רס"ר"הבסיס ) ותחזוקה של פסולת אלקטרונית, ניקיון פירוק

 חייל אחד )או מספר קטן של משרת התפקידים. בכל עבודות מטבח והגשה, האוכל

מגע  ים. כך מתאפשרומפקדים ללא מוגבלות שכלית חיילים לצד יחידה חיילים( באותה

 .אלה לאלהכרות מעמיקה בין יוה

 ,מהשירות הצבאי משתחררחייל הבסוף התוכנית  – מהשירות הצבאי שחרור .5

 . אחר משוחרר חייל כלל שוות יוזכויותכש
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  במדים שוויםשלבי התוכנית : 1תרשים 

 

 

 משתתפים

אקראית, דגימת לא דגימה בנדגמו שחיילים ללא מוגבלות שכלית  239במחקר השתתפו 

יחידות לחיילים בו נוהגת בהן שהתוכנית ה לכלל החיילים ביחידותיפני באמצעות ,נוחות

 82-שירתו יחד עם חיילי התוכנית, ומהמשתתפים  154. אין היא נוהגתסמוכות שבהן 

לא סימנו פריט זה ועל כן הוצאו מן  שלושהביחידות אחרות שבהן לא שירתו חיילי התוכנית )

יו נשים . רוב המשתתפים ה1בלוח  להלן המחקר(. פרטי רקע של המשתתפים מוצגים

. המשתתפים שהכירו את חיילי 20(. הגיל הממוצע היה 90.6%( וילידי הארץ )54.5%)

התוכנית היו מבוגרים קצת יותר מהאחרים, אך מלבד זאת לא נמצאו הבדלים מובהקים בין 

משתתפים שלא המאפייני הרקע של המשתתפים שהכירו את חיילי התוכנית לבין מאפייני 

 . אותם הכירו
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 (N=236רקע של המשתתפים )התפלגות נתוני : ה1לוח 

 N )%( 

אלה שהכירו 

 מהתוכנית םחיילי

N )%( 

אלה שלא הכירו 

 התוכנית חיילי את

N )%( 

    מגדר

 (50.0)  41 (43.1)  66 (45.5)  107 גברים

 (50.0)  41 (56.9)  87 (54.5)  128 נשים

    גיל

21-18 214  (91.1) 135  (87.7) 79  (96.3) 

22+ 21  (8.9) 18  (11.7) 3  (3.7) 

    ארץ לידה

 (91.5)  75 (89.6)  138 (90.6)  213 ישראל

 (7.3)  6 (8.4)  13 (8.1)  19 לשעבר ברית המועצותמדינות 

 (0)  0 (1.9)  3 (1.3)  3 אחר

    רמת דתיות

 (63.0)  51 (51.3)  79 (55.3)  130 חילוני

 (33.3)  27 (33.8)  52 (33.6)  79 מסורתי

 (3.7)  3 (13.0)  20 (9.8)  23 דתי

 (0)  0 (1.9)  3 (1.3)  3 חרדי

    )בחודשים(זמן בשירות צבאי 

12-0 91  (38.7) 56  (36.4) 35  (43.2) 

24-13 94  (40.0) 60  (39.0) 34  (42.0) 

36-25 32  (13.6) 22  (14.3) 10  (12.3) 

37+ 18  (7.7) 16  (10.4) 2  (2.5) 

 

 כלי המחקר

 כלי המחקר היה שאלון מובנה.

 12באמצעות התאמת  ונמדד תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית בצה"ל

מדד עמדות כלפי שילוב חניכים עם ש ,(2009פריטים מתוך כלי של מונק וקליבנסקי )

המהימנות  ם עליש לסייג ולומר שמונק וקליבנסקי לא דיווחו במחקרמוגבלות בצופים. 
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 ,נשען על כלי קודם ומוכר בתחום השילוב ופיתחשהכלי ש וטענווהתוקף של הכלי, 

Disability Factors Scale (Siller et al., 1967), עוד לפני כן ף בישראלקַ תּוש 

(Weisel, Kravetz, Florian, & Shurka-Zeritsky, 1988 התאמת הפריטים .)הייתה 

 "שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית".בדים עם צרכים מיוחדים" המינוח "שילוב יל החלפת

מסכים ) 5 ( עדבהחלט לא מסכים) 1-מ, בן חמישה שלבים סולם ליקרטבכל פריט דורג 

שלושה גורמים ל מתכנסיםהם שהעלה  הפריטים אל 12 שלגורמים ה. ניתוח (בהחלט

את חשיבות שילובם שיקפו שפריטים  4מהשונות. הגורם הראשון כלל  62.7%הסבירו ש

פריט לדוגמה: "השילוב בצה"ל מכין אנשים עם )של חיילים עם מוגבלות שכלית בצבא 

שיקפו את שוויונם של שפריטים  3. הגורם השני כלל (מוגבלות שכלית להשתלב בחברה"

פריט לדוגמה: "יש להתייחס לחיילים עם מוגבלות שכלית כמו )חיילים עם מוגבלות לאחרים 

שיקפו תפיסה מתייגת של הפרדת חיילים שפריטים  3י כלל ש. הגורם השלי(חר"לכל חייל א

פריט לדוגמה: "עדיף לאנשים עם מוגבלות שכלית להיות )עם מוגבלות שכלית מאחרים 

בהמשך נבנו  שני פריטים הוסרו לאור ממצאי ניתוח הגורמים. .(ביחידות נפרדות בצה"ל"

ל אחד מהגורמים שתוארו לעיל, והמהימנות שלושה מדדים באמצעות מיצוע הפריטים בכ

 הראשון, במדד. 79 עמד עלקרונבך אלפא נמצאה סבירה עד בינונית ) של שלושתם הפנימית

 שלישי(.במדד ה. 75על שני ובמדד ה. 65 על

: החיילים נשאלו אם הם מכירים ומידת הידע בנושא זה מוגבלות שכליתעם כרות יה

=ממש 1לא/כן(, ואם כן, מהי מידת היכרותם עם חייל זה )אישית חייל עם מוגבלות שכלית )

 חמישהבן  ליקרט התבקשו להעריך על פני סולםהם  מלבד זאת=טובה מאוד(. 5לא טובה, 

את רמת הידע שלהם על מוגבלות  (=מידה רבה מאוד5=מידה מועטה מאוד, 1) שלבים

 . בהקשר זהידע עוד שכלית ואת מידת רצונם לרכוש 

 ל, מגדר וזמן )בחודשים( בשירות הצבאי.: גיפרטי רקע

התבקשו המשתתפים להשיב על כדי להבין לעומק את השלכות השילוב, : שאלות פתוחות

בחנו כיצד הם תופסים את השפעת השילוב של חייל עם  השתי שאלות פתוחות. שאלות אל

  מוגבלות שכלית על חיילים אחרים ביחידה ועל החייל עם המוגבלות השכלית עצמו.

 

 הליך המחקר

לעריכתו  יםאישור , שקיבל(2015אורך גדול )ורנר,  המחקר הנוכחי היה חלק ממחקר

ועדת האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית מו

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה ומדובר מבירושלים, 

ה אל כלל יפני דרךוצוות המחקר גייסו את המשתתפים  שווים במדים צה"ל. צוות התוכנית

קשה מהחיילים ייחידות סמוכות להן ובאל מפקדי היחידות שבהן משולבים חיילי התוכנית ו

מפקדי  לחילופין ביקשו ;למלא את השאלון. לא נערכה דגימה של חיילים בתוך היחידות
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היה רשאי וכל חייל  ,ים ביחידותיהםהיחידות והצוותים את השתתפותם של כלל החייל

 םהשתתפותש. בפתיח לשאלון הוסבר לחיילים ולא םלהחליט אם הוא משתתף במחקר א

החזרתו לצוות בהתנדבות. הסכמה להשתתף במחקר התבטאה במילוי השאלון וב אבמחקר הי

מילוי השאלון. כדי לשמור על האנונימיות של משתתפי  הסכמה התבטאה באי ואי ,המחקר

 12-ל השתתפו במחקר חיילים מובטופס הסכמה כתוב. בסך הכ להשתמשמחקר, הוחלט לא ה

 . את השאלונים המלאים אספו אנשי צוות המחקר. צה"ל מגוון בסיסישונות ומיחידות 

 

 הממצאים

 ניתוח הנתונים

 השתמשנו ר המדגם ועיקרי המשתניםואיתצורך . לSPSSהנתונים הכמותיים נותחו בתוכנת 

יקה תיאורית )ממוצעים, סטיות תקן, אחוזים(. קשרים בין תפיסות כלפי שילוב בסטטיסט

למשתנים בינאריים  Tחיילים עם מוגבלות שכלית לבין משתני רקע נבחנו באמצעות מבחני 

ְתאמי)מגדר( ו משתנים רציפים )משך השירות וידע(. הבדלים בתפיסות לפירסון  באמצעות מ 

שלא הכירו הוערכו באמצעות  לאלהבלות ביחידותיהם המשתתפים שהכירו אנשים עם מוג

 . Tמבחני 

 & Hsiehהתשובות לשאלות האיכותניות של כלל המשתתפים נותחו ניתוח תוכן )

Shannon, 2005החוקרת ש ,(. בשלב הראשון אוחדו כל התשובות לכדי קובץ אחד

חוקרת מספר פעמים. בשלב השני קטלגו הקראו אותו בנפרד  הראשית ועוזרת מחקר

לקטגוריות נושאים בעלי משמעות משותפת. כדי את התשובות הראשית ועוזרת המחקר 

נתנו ש, נספר מספר החיילים המחקר משתתפיללדעת עד כמה הקטגוריות שנבנו משותפות 

ששיקף שם  האל קטגוריותניתן ל ,קוטלגו יחדשלאחר קריאת האמרות  .ביטוי לכל קטגוריה

גם ו ,. קטגוריות דומות אוחדו יחד לקטגוריות עלהרות אלאמשהעבירו המסר העיקרי  את

 מוצגים בפרק זה. הארבעת הנושאים העיקריים  בעצם אלה הםו ,ניתן שם ןלה

 

 תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית בצה"ל

כלפי שילוב חיילים עם  ותהעיקרי תפיסותשלוש הל מדד הממוצעיםמציג את ציוני ה 2לוח 

לבדיקת ההבדלים בין ציוני המדד  Repeated measuresמבחני לית. מוגבלות שכ

 ,F(1,235)=11143.62)הממוצעים לשלוש התפיסות העיקריות העלו הבדלים מובהקים 

p<.001) תפיסה ששילובם של חיילים עם מוגבלות ה לש הואהממוצע הגבוה ביותר . הציון

ים עם מוגבלות שכלית שווים חיילש(, אחריו התפיסה M=3.82, SD=0.84שכלית חשוב )

יש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית שהתפיסה  ולבסוף (M=3.27, SD=0.87לאחרים )

 (. M=2.22, SD=0.92) מחיילים אחרים
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כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית, לוח  התפיסותשלוש של  ם הממוצעיםמעבר לציוני

כפי שניתן לראות, , . המשתתפים דיווחומציג גם את התפלגות כלל פריטי שאלון התפיסות 2

על תפיסות חיוביות למדי. החיובית ביותר שנמצאה היא "השילוב בצה"ל מכין אנשים עם 

ציון גבוה  העניקו(. המשתתפים M=4.11, SD=0.92מוגבלות שכלית להשתלב בחברה" )

 ,M=3.65לפריט "כדאי לשלב חיילים עם מוגבלות שכלית ביחידות רגילות בצה"ל" )גם 

SD=1.11 אם כי עדיין מעל חציון הסולם( בכך ש"אנשים עם  הם תמכו פחות(. עם זאת(

ד ב(. M=2.75, SD=1.22מוגבלות שכלית יכולים להשתתף בכל פעילות ביחידה בצה"ל" )

פחות בכך ש"חיילים עם מוגבלות שכלית  הם תמכו ה, ובהלימה להם,ד עם ממצאים אלבב

 (. M=2.02, SD=1.10ה"ל" )מפריעים לפעילות השגרתית בצ

 ( N=236: תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית )2לוח 

 סטיית תקן ממוצע  

 0.84 3.82 חשוב לשלב חיילים עם מוגבלות שכלית . 1

 1.07 3.89 חשוב לשלב אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל

 0.92 4.11 השילוב בצה"ל מכין אנשים עם מוגבלות שכלית להשתלב בחברה

אני חושב ששילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל יכול להכין אותי 

 לחיים האמיתיים

3.53 1.20 

שילוב של אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל מלמד אותי על השוני בין 

 אנשים

3.81 1.01 

 1.19 3.77 אני מעוניין לשרת ביחידה צבאית יחד עם חיילים עם מוגבלות שכלית

 0.87 3.27 ם עם מוגבלות שכלית שווים לאחריםחיילי . 2

 1.22 2.78 אנשים עם מוגבלות שכלית יכולים להשתתף בכל פעילות ביחידה בצה"ל

 1.16 3.18 אנשים עם מוגבלות שכלית הם אנשים רגילים

 1.23 3.46 יש להתייחס לחיילים עם מוגבלות שכלית כמו לכל חייל אחר

 1.11 3.65 שכלית ביחידות רגילות בצה"ל כדאי לשלב חיילים עם מוגבלות

 0.92 2.22 יש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית מאחרים . 3

 1.07 2.13 עדיף לאנשים עם מוגבלות שכלית להיות ביחידות נפרדות בצה"ל

עדיף לאנשים עם מוגבלות שכלית להיות במסגרות נפרדות המתאימות 

 להם

2.50 1.15 

 1.10 2.02 לית מפריעים לפעילות השגרתית בצה"לחיילים עם מוגבלות שכ

 .= מסכים בהחלט5= בהחלט לא מסכים,  1טווח הציונים  * 
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כרות עם חייל עם מוגבלות יקשר בין ידע בתחום המוגבלות וה

 תפיסות כלפי שילובו בצבאבין שכלית ל

(. M=2.70, SD=1.00) בינונית על מוגבלות שכלית שלהםידע הרמת שהמשתתפים דיווחו 

קשר חיובי בין ידע סובייקטיבי על  מלמדים עללמרות רמה צנועה זו של ידע, הממצאים 

מוגבלות שכלית לבין תפיסות התומכות בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בצבא: ככל 

לא  .(r=.19, p<.05גם תמך יותר בחשיבות השילוב ) כךיותר,  שהוא יודעשהמשיב דיווח 

חיילים עם "סטטיסטית בין ידע לבין שני המדדים האחרים )נמצא קשר מובהק מבחינה 

(. כמו "יש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית מאחרים"ו "מוגבלות שכלית שווים לאחרים

על מוגבלות שכלית לבין תפיסות כלפי השילוב: ככל  ללמוד עודכן נמצא קשר בין הרצון 

 בחשיבות השילוב יותר  תמך, כך הוא ביקש להרחיב את הידע שלושהחייל 

(r=.45, p<.001( ובתפיסה שחיילים עם מוגבלות שכלית שווים לאחרים )r=.14, p<.05 )

  (.r=-.30, p<.001יש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית מאחרים )שבתפיסה  פחות ךותמ

חיילים מהתוכנית לבין  לפני כןמציג הבדלי תפיסות בין משתתפים שהכירו  2תרשים 

יותר בשילוב  תמכוהכירו. משתתפים שהכירו חיילים מהתוכנית  משתתפים שלא

(t(234)=4.43, p<.001) ,התפיסה שחיילים עם מוגבלות שכלית שווים עםיותר  הסכימו 

בכך שיש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית  ו פחות(, ותמכt(234)=2.54, p<.05לאחרים )

 (. t(234)=4.39, p<.001מחיילים אחרים )

 הבדלים בתפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית : 2תרשים 

 במדים שוויםכרות עם חיילי יפי ה על

 

* P<.05 ***  ;p<.001 
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הבדלים בתפיסות כלפי שילוב של חיילים עם מוגבלות שכלית 

 כרות עם חיילי שווים במדיםיהעל פי מידת ה

נבדק גם הקשר בין ה שלא תוכנית לאלהמ םחיילי המכיריםחיילים המעבר להבדלים בין 

כרות עם חייל עם יפירסון בין מידת הה םכרות לתפיסות כלפי שילוב. מתאימידת הה

קשר סטטיסטי מובהק. ככל  ןיש ביניהשמוגבלות שכלית לבין תפיסות כלפי שילוב הראה 

יותר בחשיבות המרואיינים  תמכוכך  ,כרות עם חיילי התוכנית הייתה קרובה יותרישהה

 חיילים עם מוגבלות שכלית שווים לאחרים ש( ובתפיסה r=.36, p<.001השילוב )

(r=.26, p<.001ו ,)יש להפריד חיילים עם מוגבלות שכלית מאחרים שבתפיסה  פחות 

(r=-.31, p<.001.) 

 

 תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית

 לפי השאלות הפתוחות

משיבים אחרים בחרו (. 49.6%) 117 קר מתוך כלל המשתתפים ענו על השאלות הפתוחות

לא  30-ו ,הכירו חייל עם מוגבלות שכלית 117-מה 87. בלבד להשיב לפריטים הסגורים

שבכל נושא רו. ניתן היה לסווג את תשובות המשתתפים לארבעה נושאים עיקריים, כיהכ

וגבלות ( תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מ1החיילים ביטוי למגוון תפיסות שונות: ) נתנו

( השלכות של שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית על חיילים 2שכלית במסגרת הצבא; )

 ( יחסם של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי חיילים עם מוגבלות שכלית; 3אחרים; )

שכלית עצמם. ממצאי כל אחד מארבעת המוגבלות ה( השלכות השילוב על החיילים עם 4)

 כל לוח מציג קטלוג של תשובות עם דוגמאות. .6-3הנושאים מסוכמים בלוחות 

 

 : תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית1נושא 

 מהם 25שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית. הביעו את דעתם החיובית על משתתפים רבים 

"היא : הלדוגמ ;של חיילים עם מוגבלות שכלית ליחידות הצבאיות תםהדגישו את תרומ

"לפי דעתי יש לשלב חיילים  ".לקה ועושה את העבודה שלה יוצא מן הכללתורמת המון למח

עם פיגור
3
בבסיסי הצבא מאחר ולרוב אנשים עם פיגור הם אנשים מאוד חכמים ויכולים  

 ".לתרום כמו כל חייל אחר לצבא

שירתו שחיילים עם מוגבלות שכלית ששילוב ואמרו הצלחת ההתייחסו ל משתתפים 14

מגיעה  ;"לפי דעתי היא משתלבת היטב ביחידה :הלדוגמ ;היטבה בביחידתם השתלבו 

 ".לשיחות חתך והרצאות כמו שאר החיילים. היא גם מתקשרת היטב עם החיילים ביחידה

_____________ 

 אך ורק בציטוטים.משמש  "פיגורהמונח ". "מוגבלות שכליתהוא "נח המקובל בישראל והמ 2012-מ 3
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כצבא  שילוב במסגרת הצבא מבטא את ערכי צה"לשחמישה משתתפים תמכו בתפיסה 

 חברתי, ועליו לתמוך בשילוב אנשים מכלל קבוצות החברה:

גדיר את עצמו כצבא העם. החברה הישראלית היא פלורליסטית ומורכבת צה"ל מ

ממגוון רחב של תרבויות. כמו כן חיים בינינו אנשים בעלי מוגבלות שכלית או 

תרבותיות במדינה ובצבא יש לשלב אותם בכל תחומי -ית. כחלק מתפיסת הרבספי

בלנות והכרת החיים על פי יכולתם והתמחותם. שילובם יוצר פתיחות, הבנה, סו

 .האחר ובכך מביא לחברה טובה

היו גם כאלה שרגשותיהם היו , על השילוב המשתתפיםשל רוב  החיוביתדעתם  ואולם למרות

ליכולות נמוכות של חיילים עם מוגבלות שכלית ולבעיות  אותםחלקם ייחסו מעורבים. 

 התנהגות:

ש אנשים שזה ירתיע י .לדעתי זה תלוי ברמת הפיגור ורמת ההתבטאות החיצונית שלו

זה דווקא  ,אותם, לפחות בהתחלה, אך אם החייל בעל הפיגור חברותי ומקרין שמחה

  .יכול להוסיף לחיילים

על חיילים עלול להכביד השילוב שלחשש  רגשותיהם המעורביםחיילים אחרים ייחסו את 

 אחרים ועל מפקדים:

הרגשה של אפליה מכמות הרגשה של מחויבות מתמדת להיות בפיקוח וכוננות כלפיו. 

תשומת הלב שהוא מקבל, למרות שהוא צריך, הרגשה של חוסר נינוחות ושל איטיות 

בהבנה ובדיבור כשנמצאים בנוכחותו, השתדלות מתמדת לגרום לו להרגיש שייך, 

 .קצת צביעות כלפיו

שאמנם רצוי לתמוך בשילובם של אנשים עם מוגבלות  ,ארבעה משתתפים אמרו בדומה

"זה  יש להגביל שילוב זה רק ליחידות מסוימות המתאימות ליכולתם: אבלבצבא, שכלית 

 ".אז זה טוב ,תלוי באיזה יחידה. אם זו יחידה שהוא יכול להשתלב בה ולא להסתכן בה
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 : תפיסות כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית במסגרת הצבא3לוח 

 ציטוטים לדוגמה תמה

 מספר 

 היגדים

יילים עם מוגבלות תמיכה בשילוב ח

 שכלית בשל תרומתם

"לדעתי חייל עם מוגבלות כן יכול לשרת כמו כל 

חייל רגיל, ולמרות שיש המון חיילים שמתגייסים 

ועושים טובה, נפקדים, בעיות משמעת וכדומה. 

חיילים עם מוגבלות רק משמשים דוגמה לכך שהם 

משרתים בצבא ובצורה טובה יותר מחיילים 

 רגילים אחרים."

"היא הייתה עובדת ועוזרת בכל מה שהייתה 

וזה עזר לחיילים הסדירים להמשיך בעבודה  ,יכולה

 בזמן שהיא במחסן."

25 

תפיסת שילובם של אנשים עם 

 מוגבלות שכלית כמוצלח

"החיילת משתלבת טוב כתוצאה מסביבה תומכת 

 ומפקדים שיודעים איך להפעיל אותה נכון."

אני והוא מאוד "אני מכירה אישית חייל אחד. 

מחוברים. אני חושבת שטוב לו בסביבתי וטוב לי 

 שככה הוא מרגיש."

 ,חיילים עם פיגור שכלי שלושה"יש לנו ביחידה 

והם משתלבים ותורמים מעצמם והחיילים 

והם מרגישים שהם תורמים  ,משתלבים איתם

הם בכל  ;לצבא. בשבילם להיות פה זה כמו חלום

 השהות שלהם פה." יום מגיעים לפה ואוהבים את

14 

ערכי הצבא  של ויטישילוב כב

 וכתרומה למדינה

"צה"ל מגדיר את עצמו כצבא העם. החברה 

הישראלית היא פלורליסטית ומורכבת ממגוון רחב 

של תרבויות. כמו כן חיים בינינו אנשים בעלי 

-ית. כחלק מתפיסת הרבסמוגבלות שכלית או פי

ם בכל תרבותיות במדינה ובצבא יש לשלב אות

תחומי החיים על פי יכולתם והתמחותם. שילובם 

יוצר פתיחות, הבנה, סובלנות והכרת האחר ובכך 

 מביא לחברה טובה."

5 
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 ציטוטים לדוגמה תמה

 מספר 

 היגדים

על רגשות מעורבים כלפי שילוב 

של  םוהתנהגות יהםיכולות רקע

 חיילים עם מוגבלות שכלית

"זה תלוי ברמת הפיגור של האדם ובאופי השירות 

קדמית והחייל בעל  של היחידה. ככל שהיחידה

כך ההסתגלות תהיה קשה יותר  ,פיגור קשה יותר

אם בכלל. אם הוא מסוגל לשרת ביחידה ולעבוד 

תתפתח מודעות גדולה יותר  ,כמו כל חייל אחר

 לשילוב אנשים עם פיגור באוכלוסייה."

9 

רגשות מעורבים כלפי שילוב העלול 

 להיות נטל על אחרים 

לפעמים, בכל הכנות, אבל  ,"היא מדהימה ומצחיקה

זה קצת מעיק, כי תמיד צריך לדאוג לה. אבל אני 

חושבת שהיא מוסיפה לבסיס ולאווירה והיא לא 

 גורם מפריע תמידי."

ת על כך שדווקא אצלך ריּוי"הרגשה של חוסר פ  

ביחידה יש את הבחור שמעכב את כולם. לעומת 

זאת, עשויים לקבל אותו באהבה ולהפוך אותו 

קות ובכך לחזק את הקשר למרכז ההתעס

 והעוצמות הקיימות בו."

9 

"לדעתי צריך לשלב חיילים עם מוגבלות ביחידות  השילוב למקומות ספציפיים תהגבל

 מסוימות בלבד."

4 

 

 : תפיסת השלכות השילוב על חיילים2נושא 

 ללא מוגבלות שכלית

א מוגבלות שכלית. מציג כיצד תופסים המשתתפים את השלכות השילוב על חיילים לל 4לוח 

"יש חיילת  אווירה נעימה בתוך היחידות ובין חיילי היחידה: השרההשילוב שהמשיבים חשו 

"יש  ".ויש תרומה שלה ליחידה וגם להפך ,נותנת שלווה ורוגע ,אצלנו שתורמת המון ליחידה

 ביחידה שלי חיילת עם מוגבלות. היא הביאה הרבה אור ושמחת חיים לחיילות ומשתלבת יפה

 ".עם כולם

את חייהם באור אחר השילוב עוזר לחיילים ללא מוגבלות לראות ש יביםהמשעוד חשו 

"הוא עזר גם להכניס לחיילים  יותר:מידתי יום באופן מהאישים ולהסתכל על קשיי היו

אחרים מודעות ופרופורציות על בעיותיהם. הוא העביר הרצאה לכלל החיילים והגביר 

 ".מוטיבציה לשירות

זה  לא היההתעקשו להתגייס אף ששלאור חשיפתם לחיילים עם מוגבלות  ועוד,זאת 

"מגביר את  השילוב בקרב חיילים ללא מוגבלות הנעה חזקה יותר לשירות:עורר  ,מחובתם

"איני מכירה  ".הרצון לשרת בצבא ולהבין כמה אותו אדם נלחם להתגייס ולתרום מעצמו
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מוטיבציה וכוח רצון לחיילים שחושבים שהם לא  חייל עם פיגור, אבל חייל כזה יכול לתת

ולכן ייתן עידוד לכלל חיילי הבסיס ויתרום להרגשה  ,מסוגלים. הוא בעצם יראה שהוא מסוגל

 ".שאנו עושים דבר טוב בעצם שילובו בחברה

 : תפיסת השלכות השילוב על חיילים ללא מוגבלות שכלית4לוח 

 ציטוטים לדוגמה  תמה

מספר 

 היגדים

"היא תרמה בזה שהיא הכניסה שמחה  חיילי היחידה עלאווירה נעימה  משרה

 ונוכחות שונה ליחידה."

אני חושבת שהנוכחות של החיילים עם "

 "המוגבלות מאירה את המשרדים.

19 

"יכול לגרום לסביבה להבין מה משמעות  עוזר לחיילים להסתכל על חייהם אחרת

 החיים ולקחת דברים בפרופורציות."

ושבת שהאנשים שזה הכי משפיע "אני ח

שזה ממש מפליא, הם  ,עליהם לטובה

האנשים שדווקא פחות מפגינים ערכיות. 

כשהם באים במגע עם ילדי אקי"ם הם 

 ".משנים פאזה

 "זה לימד אותי על פרופורציות בחיים."

6 

משפיע על הרצון וההנעה של חיילים 

 אחרים לשרת

כשרואים  ,"זה נותן מוטיבציה לשרת

גם  ,ים מוכנים להתנדב ולהתגייסשאנש

 כשזה לא חובה עבורם."

7 

 

 : יחסם של חיילים ללא מוגבלות שכלית 3נושא 

 כלפי חיילים עם מוגבלות שכלית

לשילובם של חיילים עם מוגבלות שכלית השפעה שמדבריהם של המשתתפים ניתן להבין 

שמשתתפים  מלמד 5לוח  תפיסותיהם של חיילים ללא מוגבלות כלפיהם.על על יחסם ו גדולה

להכיר  להם השירות לצדו של חייל עם מוגבלות שכלית מאפשרש גרסו( n=46רבים )

 אודותיהם וללמוד לקבל את השונה:  ללמודאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, 

אני מכיר חייל עם מוגבלות שכלית, והשיבוץ שלו ביחידה גרם לחיילים רבים שאין 

והו להבין שהוא גם אדם רגיל כמוהם, למרות המגבלות, להם היכרות עם אנשים כמ

צאו לאזרחות עם יותר כלים יומצאו תחביבים משותפים, ולדעתי החיילים האלה י

 .להבנה והתמודדות עם בעלי צרכים מיוחדים
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תרמה ובתפיסתם את החיילים עם המוגבלות השכלית  לטובהכרות הובילה לשינוי יההאם כן, 

"חייל עם פיגור הנמצא  :אלהאודות היכולות והכוחות של חיילים  לפיתוח תפיסה חיובית

ומופת לכך שגם אנשים עם מוגבלות מכל סוג שהוא יכולים  הבקרב חיילים יכול להיות דוגמ

להשתלב בחברה בה כולם נורמטיביים ולהראות שאפשר לעשות הכול למרות כל הקשיים 

עם מוגבלות שכלית המשרתים לצדם:  חייליםדיברו באהדה על " משתתפים רבים .הקיימים

 ".אוהב ומכבד את כולם, ממש בחור נשמה טובה ,"הוא תמיד מחייך

חיילים עם הכלפי  םהתנהגותיהם של החיילים השתנו לטובה, אלא גם תפיסותלא רק 

"החיילים מקבלים אותם  :הםאמפתיה ורצון לסייע לוחשו סובלנות,  הם הפגינו .מוגבלותה

 " .וגם זה עוזר להם להשתלב ,יפה ודואגים להם

זו עשויה ככרות יהש חשבוגם משתתפים שלא הכירו חיילים עם מוגבלות שכלית  אבל

 התנהגות חיילים ללא מוגבלות: לע להשפיע לטובה

אני לא מכיר חייל כזה, אבל מכיוון שבסיסי צה"ל הם מיקרוקוסמוס של החברה 

ית בקרב החיילים. רוב בישראל, שילובם יתרום להתפתחות המודעות החברת

החיילים לא נחשפים לבעלי מוגבלות בני גילם, וחשיפה בשלב זה תורמת להבנה 

 .ואמפתיה בגיל צעיר, שתתרום לחברה בטווח הארוך

שווה בין שווים, ומתייחסים כהם רואים חייל עם מוגבלות שכלית שמשתתפים רבים ציינו 

אף  ואולם ".מתייחסים אליו כמו חייל רגילכולם  ;"אין שום השפעה על החייליםאליו ככזה: 

כרות עם חייל עם מוגבלות שכלית, יחיובית של הה השפעתהרוב המשתתפים דיווחו על ש

, וארבעה סיפרו על התנהגות אלהחיילים  כלפישני משתתפים תפיסות שליליות  ביטאו

ם מתנהגים "החיילים בבסיס צוחקים על החייל עם המוגבלות תוך כדי שה שלילית כלפיהם:

 " .כאילו הם חברים שלו

אי נוחות או  תתחושאלה דברי משתתפים ביטאו רבים ממעבר להתייחסות שלילית גרידא, 

ניתן לייחס לתחושה זו, בעיקר, יש להתנהג בחברת חייל עם מוגבלות שכלית.  איךאי ידיעה 

  :התנהגויות של התרחקות או התעלמות

ישנם כאלו שבוחרים ללכת ולהתרחק,  .חלק מהחיילים לא יודעים איך להתנהג

  .וישנם כאלו שמתחברים לחייל ועוזרים לו, ומצליחים לשלב אותו בבסיס

 ,לדעתי יכולות להתעורר מספר בעיות )נעיצת מבטים, אמירת דברים פוגעים ועוד(

אי נוחות של בעל הנכות וגם של  ,ולרוב האשמה תיפול על בעל הנכות )שלא בצדק(

התנהגות שעיקרה היא התרחקות והבעת חשש משהייה בסביבתו של  הסובבים אותו,

 .בעל הנכות
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 של חיילים ללא מוגבלות שכלית  יחסם: 5לוח 

 כלפי חיילים עם מוגבלות שכלית

 ציטוטים לדוגמה תמה

מספר 

 היגדים

היכרות עם אנשים עם 

מוגבלות, הקניית ידע בתחום 

 ולמידה אודות קבלת האחר

ד על צד אחר בחברה שזה חשוב "חיילים יוכלו ללמו

 מאוד. ללמד אותם שאין ממה להתרחק."

והחייל יסייע לחברה בכך  ,"החברה תוכל לסייע לחייל

שילמדו על הפיגור שלו ויכירו את התופעה ואולי בהמשך 

 תה טוב יותר."יידעו להתמודד איהחיים 

"זה יכול להעלות את המודעות של כלל החיילים 

דבר שיכול להשפיע לטובה  ,הזההסובבים אותו לנושא 

בעתיד של כולנו, בניסיון עם אנשים עם מוגבלות בהמשך 

 חיינו."

46 

פיתוח תפיסות חיוביות כלפי 

 אנשים עם מוגבלות בחברה

"אם חיילים רגילים ישרתו יחד עם חיילים עם מוגבלות, 

ואולי ישנו את הדעות  ,הם יבינו יותר את אותם חיילים

 ם עם המוגבלויות במדינה."שלהם על שאר האנשי

"חייל עם פיגור יכול לתרום לתיקון הרושם של אנשים 

עם פיגור שכלי ויכול ללמד אנשים איך להתמודד עם 

 אנשים מוגבלים."

"היא מקסימה, תמיד מציעה עזרה, תמיד מתעניינת 

 בשלומנו."

 "חיילת מאוד רצינית עם המון שמחת חיים."

"ממש בחור טוב משכמו ומעלה, אין אף אחד שלא אוהב 

 אותו ומשקיע בו את כל זמנו ומרצו."

32 

התייחסות  ,שיפור בהתנהגות

חיובית אל חיילים עם 

מוגבלות שכלית וראייתם 

 כשווים לחיילים אחרים

"שיתייחסו אליה כמו שמתייחסים לכל חייל בלי מוגבלות 

ת לעשות את בבסיס או ביחידה. שיראו שהיא מסוגל

אותם דברים שחיילים רגילים עושים ואף יותר טוב, 

 במקרה הצורך."

כולם מתייחסים אליו כמו  ;"אין שום השפעה על החיילים

 חייל רגיל."

הם  ;"החייל יכול לעורר אמפתיה מצד החיילים האחרים

יהיו ערים למגבלותיו וירצו לסייע לו ולעזור לו 

 להשתלב."

27 

יילים עם ח שלתפיסה שלילית 

 מוגבלות שכלית

"אם נתחשב בעובדות שאותם חיילים לא כל כך מתנהגים 

 בסדר."

2 
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 ציטוטים לדוגמה תמה

מספר 

 היגדים

התייחסות שלילית כלפי 

 חיילים עם מוגבלות שכלית

"החיילים בבסיס צוחקים על החייל עם המוגבלות תוך 

 כדי שהם מתנהגים כאילו הם חברים שלו."

4 

ידיעה  נוחות או אי תחושת אי

אל חייל עם  להתייחס נכוןאיך 

 מוגבלות שכלית

אבל אני חושבת שאם  ,"אני לא מכירה חייל עם פיגור

אז אנשים היו מרגישים לידו  ,היה בבסיס שלי חייל כזה

לא נוח, אך לא היו מתעלמים ממנו או מתייחסים אליו לא 

 יפה בגלל שהיו מרחמים עליו."

"יש לנו חייל מתנדב ביחידה ואני יודעת שלפעמים 

 ,מרגישים נוח בנוכחותו, כי הוא קצת בוטהאנשים לא 

ואנשים לא מבינים אותו ומעדיפים להתרחק מאשר 

 לנסות להבין."

12 

 

 : תפיסת השלכות השילוב על החיילים4נושא 

 עם מוגבלות שכלית

חיילים ללא מוגבלות תופסים את השלכות השילוב על חיילים עם מוגבלות  איךמסכם  6לוח 

השילוב בצבא עוזר לחייל ש( חשבו n=18ות, משתתפים רבים )שכלית. כפי שאפשר לרא

התפתחותו: ל התורמתכרות חיובית עם החברה הרחבה, יה לחוותעם מוגבלות שכלית 

"החייל עם המוגבלות נחשף לעולם ולאנשים נורמטיביים. לטעמי המפגש הזה מפתח ומקדם 

זי בחייו וגורם לו לחוות חוויות יומי ומרכמאותו, נותן לו מקום שווה בחברה, מהווה עיסוק יו

 ".חיוביות רבות

השירות הצבאי מאפשר לחיילים עם ש, אמרו השתתפו במחקרשחיילים ללא מוגבלות 

יאפשרו להסתדר שמוגבלות שכלית ללמוד ולפתח מיומנויות וכישורי עבודה ולרכוש כלים 

לא יודע מה הוא "אני טוב יותר בחיי האזרחות ובחיים עצמאיים גם מחוץ למסגרת הצבא: 

המטלות " "הוא למד כישור שיכין אותו לאזרחות. .אם הוא לא היה מגיע אלינו ,היה עושה

 "השונות שיש לעשות, זה ילמד אותו להיות יותר עצמאי.

תרומה זו מתבטאת, לתפיסת המשיבים, גם בפיתוח תחושת מסוגלות עצמית חזקה יותר של 

ולתו לעשות דברים כמו שאנשים אחרים בחברה שכלית, תחושה שביכהמוגבלות ההחייל עם 

  עושים:

ואולי לשנות את כל חייו לטובה. הוא  ,לדעתי זה יכול להוסיף מאוד למצבו של החייל

 . ירגיש שהוא מסוגל
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מאחר שככל הנראה לאורך חייו  ,לפי דעתי הוא היה מרוצה יותר מחייו וחש סיפוק

דבר  .למדינה ויש לו הרבה מוטיבציהולכן הוא להוט לתרום  ,ה ממנו הרבהפ  לא צּו

 .טחונו העצמי ויתרום להמשך חייו התקיניםיכזה היה מעלה את ב

חיילים עם קידם את כישוריהם החברתיים של ההשילוב בצבא ש עוד אמרו המשיבים

 שכלית:המוגבלות ה

מעלה את ממשקי העבודה ומערכות יחסים עם יותר אנשים רגילים, יציאה מהבועה 

 .של אנשים עם מוגבלות שכלית של המסגרת

ל והוא יוכ ,שילוב של חייל עם פיגור בצבא יעזור לו הרבה. תהיה לו מסגרת קבועה

 .לפתח כישורים חברתיים וליצור חברויות

אני לא מכיר, אך השתלבות חברתית היא המטרה של כל אדם רגיל, ואנשים עם 

דם עם בני גילו ויגרום מוגבלות הם רגילים לכל דבר. שילוב רגיל בצבא יפגיש א

 .ליצירת קשרים חברתיים ארוכי טווח

( אמרו ששילוב חייל עם מוגבלות שכלית בצבא תורם לפיתוח n=39רבים ) משתתפים

מסגרת הצבאית וגם מההוא חלק אינטגרלי שזה יכול להרגיש כתחושת שוויון ושייכות. חייל 

 חברה הרחבה: מה

יגרום לו להאמין בעצמו ולהבין שהוא  ההשפעה תהיה טובה לחייל, שילובו בצבא

 .יוכל להשתלב גם בחברה בתור אדם מבוגר

כי עד עכשיו הוא שולב במסגרת של לימודים  ,אני חושבת שזה ייתן לו תחושה טובה

ועכשיו בצבא תהיה לו תחושת  ,שהפכה אותו להיות חלק מהחברה הישראלית

 .שייכות בצורה יותר חזקה ותעודד אותו אולי

החייל עם המוגבלות השכלית, שחש ים ציינו גם את תחושת השמחה והאושר המשתתפ

 לתפיסתם, מעצם שילובו במסגרת הצבא.

 מספראף ש תמונה חיובית. מצייר, ניתוח תשובות המשתתפים לשאלות הפתוחות אם כן

שילוב זה יכול לתרום לצבא, חשבו ש רובםכלפי השילוב,  רגשות מעורביםמשתתפים ביטאו 

את ההנעה לשירות צבאי ולגרום לחיילים ללא מוגבלות לראות את החיים באופן להגביר 

שילוב זה תורם לפיתוח תפיסות חיוביות כלפי החיילים ש עוד הם חשבו. יותר חיובי

 יםהחברתי כישוריהםהמשולבים, מגביר את תחושת השוויון והשייכות שלהם, מפתח את 

 שת המסוגלות העצמית שלהם. ומשפר את תחו ה שלהםואת מיומנויות התעסוק
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 חיילים עם מוגבלות שכליתהשילוב על ה: תפיסת השלכות 6לוח 

 ציטוטים לדוגמה תמה

מספר 

 היגדים

אפשרות להכיר את החברה הרחבה יותר 

 ולתרום לפיתוח אישי

"יוכל להתחבר לאנשים. יש לו הזדמנויות 

בהתנסויות בחברה שהוא לא  ,חדשות בחיים

 הכיר לפני זה."

וא רכש חברים ופגש אנשים שהוא לא "ה

 היה פוגש במקום אחר."

18 

רכישת כלים לאזרחות, פיתוח מיומנויות 

 וכישורי עבודה

"הכנה לאנשים עם מגבלות באזרחות ושילוב 

 בעבודה בחוץ."

"זה ייתן לו כלים טובים יותר להסתדר 

 ולדעתי יכול לעשות רק טוב." ,בכוחות עצמו

ה שכלית שנמצא "אני מכירה אחד עם מגבל

כאן בבסיס ושההתנהגות שלו השתפרה 

לא חייבים לשים לב  ;ברמות לא נורמליות

 למגבלה שלו."

17 

אם אני בתור  ;"תחושת מסוגלות עצמית פיתוח תחושת מסוגלות עצמית

'האדם המוגבל' מסוגל לשרת ולתרום לצבא, 

אהיה מסוגל לקחת על עצמי תחומי אחריות 

צורה מיטבית בחיים רבים, להצליח ולפעול ב

 האזרחיים."

"זה שהחייל עם המוגבלות מתגייס ומשרת 

כמו כל אדם אחר נותן לו להרגיש שהוא לא 

'מיוחד', שהוא מסוגל לעשות את אותם 

שום דברים שכל האחרים עושים בלי 

 הגבלות בגלל המוגבלות שלהם."

19 

ל לתרום "אני מאמין ששילובו בצבא יכו יםחברתי כישוריםפיתוח קשרים ו

רבות להתפתחותו מבחינה חברתית, ליכולת 

אישיים עם אנשים  שלו ליצור קשרים בין

 'רגילים'."

17 
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 ציטוטים לדוגמה תמה

מספר 

 היגדים

פיתוח תחושת שייכות ושוויון והשתלבות 

 בצבא ובחברה

"אני חושבת שהשילוב בצבא גרם לאותה 

תנו ורצויה יחיילת להרגיש גאווה וחלק מא

 ליחידה."

ת ואף "יכול לגרום לחייל לתחושות שייכו

מכיוון שיבין שלמרות  ,להשלמה עם מצבו

 מצבו יש לו יכולת להשתלב בחברה."

"לדעתי, למרות שאני לא מכירה חייל כזה, 

שילובו של חייל כזה בצבא הייתה משמחת 

אותו כי הוא לא היה מרגיש שונה משאר 

 הם מרגישים." רך כללהאנשים כמו שבד

39 

 ושמחה מאותו חייל." "רואים הרבה חיוכים תחושת שמחה ואושר

"כשהוא עובד הוא יותר שמח וזה מעודד 

 ".אותו ועוזר לו

8 

 

 דיון

לבחון כיצד חיילים ללא מוגבלות שכלית תופסים שילוב חיילים עם  זה ביקשנומחקר ב

כלל מלמדים שכ. ממצאי המחקר שווים במדיםמוגבלות שכלית בצה"ל במסגרת התוכנית 

תפיסות  הפגינו. משתתפים שהכירו חיילים מהתוכנית השילוב אתחיוב בהמשתתפים  ראו

ו , תמכהיו מעורבים כלפי השילוברגשותיהם , אף שהיו משתתפים שזאת ועודחיוביות יותר. 

השילוב תורם ליחידה הצבאית המשלבת וגם חשבו ש. המשתתפים בו רובם ללא סייג

הגברת ההנעה על חיילי צה"ל, בעיקר דרך לחיוב משפיע ו ,למערכת הצבאית הרחבה

חיילים עם העל השילוב לשירות צבאי והסתכלות חיובית יותר על החיים. אשר להשלכות 

 ,תפיסת המשתתפים ללא המוגבלותעל פי נבחנו  השכלית, חשוב להזכיר שאלהמוגבלות ה

לתפיסת המשתתפים שאת פרשנות הממצא מורכבת. יחד עם זאת, נראה  כתהופש נקודת מבט

לתפיסות חיוביות יותר כלפי חיילים עם מוגבלות שכלית, להגברת  להוביליכול השילוב 

ולשיפור  הומיומנויות תעסוק יםחברתי כישוריםתחושת השוויון והשייכות שלהם, לפיתוח 

 .הממצאים אלבפרק זה נדון בתחושת המסוגלות העצמית שלהם. 

 

 תרומת השירות של אנשים עם מוגבלות שכלית לצבא כמערכת

על החיילים עם שווים במדים תוכנית הלצד השפעתה החיובית של שראים ממצאי המחקר מ

(, ניכרת 2015שכלית עצמם ועל בני משפחתם, כפי שדווח במקום אחר )ורנר, המוגבלות ה
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, הראו שכלית המשרתים עמם. הממצאים האיכותנייםהמוגבלות הגם תרומה לחיילים ללא 

ציה הפנימית של חיילים אלה. ממצא זה התוכנית מגבירה את ההנעה והמוטיבש ,בין היתר

הנעה לשירות  איחשוב בעיקר בגלל ההתמודדות ארוכת השנים של צה"ל עם בעיית 

אף שאפשר לאלץ צעירים להתגייס לצבא, אין ספק  כי(. 1998; שטרן, 1999)חמיאל, 

; שםיוצאים ידי חובה בלבד )הרוצים לשרת ימלאו את תפקידם טוב יותר מחיילים השחיילים 

כרות עם חיילים עם מוגבלות, שהתנדבו לשרת למרות מוגבלותם, י(. נראה שההשם

והשירות לצדם יכולים להיות לעזר ולשפר את הנכונות של חיילים מקבוצות אוכלוסייה 

 ת, נותרת בעינה שאלהשונות לשרת אף הם שירות מלא. על אף חשיבותם של ממצאים אל

אנשים מחלקי אוכלוסייה  בקליטתיעוד ירואה  המערכת הצבאיתש אףעומקו של השילוב. 

של חיילים עם מוגבלות שכלית אמיתית ושווה. לא נמצאו  קליטתםשונים, אין זה ברור אם 

ללא ותמכו בתפיסות עמוקות של חברות אמיתית ושווה בין חיילים עם שציטוטים רבים 

הן על חיילים ללא  ,טרם ידועות ההשלכות ארוכות הטווח של שילוב זה מלבד זאתמוגבלות. 

 מחקרי אורך. בנושא זה יש לבדוק מוגבלות והן על הצבא כמערכת. 

 

כרות עם חיילי התוכנית לעמדות יתרומתם של ידע בתחום וה

 כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות

עוד ממצאי המחקר הכמותיים מצביעים על קשר בין ידע על מוגבלות שכלית ורצון לרכוש 

ות כלפי שילוב. למרות חשיבות ממצא זה, יש לקחת בחשבון מגבלה ידע בתחום לבין תפיס

המשתתפים  :של המשיב. כלומר מנקודת מבטובדיקת רמת הידע  – אחת של המחקר הנוכחי

ידע זה לא נבדק  אבלמוגבלות שכלית,  שלהם עלידע ה מהי לדעתם רמתהתבקשו לדווח 

מגבלה זו הממצאים תומכים  למרותועל כן לא ניתן להסיק על טיבו.  ,במחקר תאובייקטיבי

 & Hamptonתפיסות מתייגות ) מערערלפיהם ידע רב יותר ובממצאי מחקרים קודמים 

Xiao, 2008; Werner, 2015 ידע יכול לערער תפיסות שגויות אודות מגבלה, ובכך .)

הרחבת ש(. המחקר הנוכחי מחזק את הדעה Hunt & Hunt, 2004תפיסות שליליות ) רופףל

היא דרך יעילה לערער תפיסות מתייגות ולקדם תפיסות חיוביות כלפי אנשים עם הידע 

 (.Werner, 2017מוגבלות )

כרות אישית של חיילים ללא מוגבלות שכלית ישה מלמדיםממצאי המחקר הכמותי והאיכותני 

מוגבלות שכלית ולהכרה  ה מהייותר, להבנ גבוההעם חיילי התוכנית הובילה למודעות 

בכוחות של אנשים עם מוגבלות שכלית. גם ממצאי מחקרים קודמים הדגישו ביכולות ו

 & Corrigan, et al., 2012; Walkerתפיסות ) נויאישית יעילה ביותר לשי כרות ביןיהש

Scior, 2013 עם זאת חשוב לקחת בחשבון ממצאי מחקרים קודמים המורים שכדי .)

היכרות זו. בין  נעשית ינת הדרך שבהמבחיש לנקוט משנה זהירות  ,להבטיח שינוי חיובי

 נמנים עםלאנשים עם מוגבלות שאינם  הלא מוגבלת היתר חשוב לחשוף את האוכלוסייה

סטריאוטיפים הרווחים וגם לאנשים שונים עם מוגבלות שכלית בעלי מגוון יכולות ה
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(Clement, et al., 2012; Reinke, Corrigan, Leonhard, Lundin, & Kubiam, 

. הכרת היכולות של חיילים עם מוגבלות שכלית מאפשרת לאוכלוסייה הנחשפת (2004

הם לשנות את תפיסותיה המתייגות ולהבחין ביכולותיהם ולא רק בקשייהם, למשל ילא

 אישי.ן קשר בי לרקוםהם של יכולתהיכולות העבודה שלהם בבסיס או 

ם המפגש של חייל ללא לעתישהממצאים האיכותניים  העידולצד חשיבות המגע וההיכרות, 

ידיעה כיצד לפעול.  נוחות ואי מוגבלות עם חייל עם מוגבלות שכלית לווה בתחושת מתח, אי

אחד הקשיים העיקריים במפגש עם אדם שתומכים במחקרים קודמים שהראו  הממצאים אל

 ;(Corrigan, 2004נוחות המאפיינת את המפגש עצמו )-איהעם מוגבלות הוא הרגשת 

-Safiliosהפרט יודע מה מצופה ממנו במפגש כזה )אין ש היא יתרעיקסיבתה ה

Rothschild, 1970נוחות זו עשויה להוביל לריחוק בין אנשים ללא  (. כיוון שתחושת אי

(, נודעת חשיבות רבה Scior, 2011מוגבלות שכלית לבין אנשים עם מוגבלות שכלית )

שכלית במצב של המוגבלות הים עם למפגש במסגרת הצבא, כי במסגרת זו פוגשים את החייל

 לפתח תפיסות חיוביות כלפיהם. המאפשרשוויון ויכולת, 

כרות ומגע בין חיילים עם וללא יממצאי מחקר זה מדגישים את החשיבות הרבה של ה

מתיאור שלבי התוכנית  :אחתחולשה  תנקודלזרקור  להפנותמוגבלות. יחד עם זאת, ברצוננו 

בדיקת בשכלית עצמו, החל המוגבלות המקדים באדם עם מת התכני שרובניתן לראות 

ידע ומיומנויות שונות ותקופת הקניית ידי  התאמתו לצבא, דרך הכשרתו לשילוב בצבא על

עקיב עם קשר שומר על צוות התוכנית בה בעת אף שהמלא.  ועד לגיוסוהתנדבות בהכשרה 

ללא מוגבלות שכלית,  כמו גם לחייליםההכשרה שניתנת להם,  מפקדי היחידות השונות,

  .איננה אחידה ונעשית בדרכים שונות ובלתי פורמליות בעיקרן

ואולם בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסת המוגבלות, והמבט עליה חברתי יותר מאשר 

סביבתו של האדם עם המוגבלות ל תייחסותבהשהחשיבות רפואי; כלומר: רואים את 

מערכת הצבאית הרחבה. למוגבלות והללא  חייליםלמפקדים, ל , ובהקשר שלנוהשכלית

הלקות של הפרט  – טרגדיה פרטית של האדם הרפואי של מוגבלות רואה בהמודל ה

סיכויו,  או העדרו, את תנאי חייו, ובתוך כך גם את סיכוי   ותשמעצב ןוהתייחסותו אליה ה

ד הנחת יסוהפתרונות שמחפשים לאור (. Rimmerman, 2013להשתלב במרחב הציבורי )

 האדם עצמו כך שיתאים לסביבתו. ורווחתו הכללית של  תנאי חייושינוי ושיפור הם זו 

יחסי כוחות חברתיים והאינטראקציה שלהם עם לקותו של ש לעומתו, אומר ,חברתיהמודל ה

חסמים  :כלומר ;מכוננים למעשה את מוגבלותו, ולא הלקות כשלעצמהההאדם הם אלה 

 ההם אל ,ת שליליות המושרשות לאורך ההיסטוריהכמו גם עמדות ותפיסו ,חברתיים

 Blackmanמקשים על השתלבותו בקהילה )לפרט וה המוצעותהמצמצמים את האפשרויות 

et al., 2003; Haller, 2010 .) 
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 גם אלאאנשים עם מוגבלות שכלית, לצבא להכשיר  חשוב לא רקהמודל החברתי לאור 

ה הרחבה יותר. כפי שניתן לראות מממצאי תפיסת אוכלוסייה זו בסביבבשינויים לחולל 

חיילים עם וללא  לשלב ביחידות צבא שונות אהי השינויים אללחולל , דרך אחת זהמחקר 

כדי להוביל לשינוי עמדות  ,ידע אודות מוגבלות להקנות ביחידות אלה חשובמוגבלות. 

ביל לקבלה יחידות המקבלות יש הכוח להובהכשרה מתאימה לידע ולהקניית שורשי יותר. 

את תחושת האמביוולנטיות ואת  להקלאמיתית יותר של החיילים עם המוגבלות השכלית, 

הבנה כיצד ניתן לחדד את הטאו חלק מהחיילים ללא מוגבלות שכלית, ויבש ממגעהחשש 

 לראות חיילים עם מוגבלות שכלית ממקום של כבוד ושוויון אמיתי.

 

 שכלית תרומת השירות הצבאי לחיילים עם מוגבלות

חיילים ללא מוגבלות ולא בזו של החיילים השל  נקודת המבטאמנם המחקר הנוכחי התמקד ב

ם הוכישורי הםשהשילוב תורם לפיתוח מיומנויות אבל אלה הראשונים גורסיםמוגבלות, העם 

חשובה מאוד, כי מחקרים תובנה  הי. זוהמוגבלות בעיקר במישור התעסוקהשל החיילים עם 

על השכר הנמוך על הקושי של אנשים עם מוגבלות שכלית למצוא עבודה ובעולם מצביעים 

 European Intellectual Disabilityשכן מועסקים ) האלמאוד שמקבלים על פי רוב 

Research Network, 2003עולים בקנה אחד עם השינוי בתפיסת אנשים  ה(. ממצאים אל

שת קווי הדמיון הבסיסיים ולא הדג , שעיקרומתחולל בעשורים האחרוניםהעם מוגבלות 

נה שמסגרות בהשוני בין אנשים עם מוגבלות שכלית לאחרים. תפיסה זו הובילה לה

 איןהמיטיבות עם כלל האוכלוסייה עשויות להיטיב גם עם אנשים עם מוגבלות שכלית, וש

מאפשרת  שווים במדיםפרדת ייחודית. התוכנית נלבודד את האדם עם המוגבלות במסגרת 

 רובם עם מוגבלות שכלית להשתלב במערך חברתי מרכזי בחברה הישראלית, שלאנשי

עם סיום כישורים ולצאת גם הם לפתח ו ,את כישוריהםבו הבוגרים הצעירים מפתחים 

 כשהם מוכנים ומיומנים יותר. ה,למסגרת תעסוקהשירות 

. ההילקבשילוב מבחינת הלאנשים עם מוגבלות שכלית גם  תורמת שווים במדיםתוכנית ה

למלא המאפשר למדינת ישראל  ככלישהחיילים תפסו את השילוב  מלמדיםממצאי המחקר 

ערכי אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם את את התחייבותה לקדם  הלכה למעשה

השתתפות של בשילוב קהילתי וב הרואים(, UN General Assembly, 2007מוגבלות )

י במסגרת סשילוב הפימלבד הכי יסוד חשובים. אנשים עם מוגבלות בחיי הקהילה ער

ההשתתפות בתוכנית לשילוב חברתי ופסיכולוגי של משתתפיה. שילוב  תרמה הצבאית

קבל תמיכה חברתית מבאינטראקציה עם אחרים בקהילתו ונמצא פרט שה משמעוחברתי 

(Wong & Solomon, 2002 השירות בצה"ל תרם לקשרים בין חיילים עם מוגבלות .)

. השירות סיפק ים של אלה הראשוניםהם החברתיכישוריית לחיילים אחרים ולפיתוח שכל

למשתתפי התוכנית הזדמנות להכיר אנשים חדשים ולהיות חלק בלתי נפרד מקהילה של 

 תותחושת הפרט שהוא שייך לקהיל משמעואנשים ללא מוגבלות שכלית. שילוב פסיכולוגי 
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(Wong & Solomon, 2002לתפיסת המשת .)פיתח השירות בצה"ל אצל  תפים במחקר

, בה הם שייכים ליחידה שהם משרתיםש הם חשובוגרי התוכנית תחושת שייכות ושוויון. 

 נושאכי הם ממלאים תפקיד  כולה,ואף מהווים חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית 

 משמעות ונוטלים חלק בחובות האזרח למדינה ותורמים למענה. 

קבלה של אנשים עם מוגבלות השילוב וה להעמיק אתכדי שאפשר למרות כל האמור לעיל, 

רת יותר בתהליך קבלתם. נכון להיום, בר   יסודייםשינויים נדרשיים  ,שכלית במסגרת הצבא

לשרת  יםרוצה ואלה בהם ,פטור משירות היאעם מוגבלות שכלית אנשים מחדל של ה

קריטריונים פי ה לעייס להתג יםכשיר שיבדקו אם הםלעבור ועדות ואבחונים נדרשים 

הוא טחוני, יגוף בכהראשוני של הצבא  ייעודוהמערכת. אף שהליך זה מובן לאור  שקבעה

הם עומדים למבחן ש שיחושו הבדימוי העצמי ובתפיסה העצמית של בוגרים אללפגוע  עלול

תפיסות אישיות מתוך לא רק  מתהוותעמדות שליליות  :ועליהם להוכיח את עצמם. כלומר

השתמרו לאורך השנים ועלולים שיות, אלא הן גם תוצר של הבניה חברתית ונהלים שליל

 לכל הפחות, של אוכלוסייה זו.חלקית להוביל להדרה, 

 

 מגבלות המחקר 

על כן ו ,מדגם נוחות המדגם היה (1) :חשוב לתת עליהן את הדעתו ,למחקר זה מספר מגבלות

מעוניינים ההטיה לחיילים  שיש"ל והמשתתפים מייצגים את כלל חיילי צהשאין  אפשר

יחידות שונות בלהגיע למגוון רחב של חיילים בבסיסים ו ניסינובנושא הנבדק. יחד עם זאת 

מלבד גיל המשתתפים, לא נמצאו הבדלים ש גםלהזכיר  ישדעות מגוונות. לכך מתוך ו

 . ותםא שלא הכירו הבמאפייני הרקע בין משתתפים שהכירו את חיילי התוכנית לבין אל

משלושת  דאחבמחקר מתבססים על כלי מחקר אחד עיקרי בלבד, כאשר הממצאי  (2)

תיאורי בעיקרו  הוא אפואבכלי זה נמצאה מהימנות פנימית נמוכה יותר. מחקר זה  סולמותה

, רק זאת ועודקשרים בין תפיסות כלפי שילוב לבין משתני תוצאה אחרים. הואיננו בודק את 

 לדלותניתן שוהמידע האיכותני  ,בו גם על השאלות הפתוחותכמחצית מהמשתתפים השי

ראיונות עומק  דרךלהשיג היה זה שניתן דל יחסית ל ועמדות תפיסות על המשתי שאלות אל

יערכו גם ראיונות עומק עם ימחקרי המשך אפוא שבעם החיילים ללא מוגבלות שכלית. ראוי 

אחת, אי אפשר להצביע על מסקנות נערך בנקודות זמן שבסקר מסוג זה,  (3)קבוצה זו. 

המחקר התבסס על נקודת המבט של חיילים ללא  (4)סיבתיות, אלא על קשרים בלבד. 

מוגבלות שכלית בלבד. תפיסותיהם של החיילים עם מוגבלות שכלית נבדקו בחלק אחר של 

במחקר מסוג זה תמיד  (Werner & Hochman, 2018( .)5; 2015ורנר, ) מחקר מלווה זה

 פרטי השאלון ומטרתם עשויים להיות ברורים למשיבים.משום ש ,לרצייה חברתית חשש יש
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 סיכום 

בחן שראשון מסוגו ה שהוא ,המחקר הנוכחיאינן ממעיטות מחשיבותו של  המגבלות אל

שילוב שתפיסות של חיילים כלפי שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית. ממצאי המחקר מראים 

 במערכת הצבאית יכול להוביל לשינוי תפיסות ברבדים שונים.חיילים עם מוגבלות שכלית 

עם חיילי התוכנית על עמדות חיוביות  שבאו במגעחיילים ללא מוגבלות  דיווחו אישיברובד ה

של המשיבים  הםהתנהגותם בפועל, דיווחישלא נבדקה  אףכלפי חיילים עם מוגבלות שכלית. 

ים בין שווים, מקבלים אותם כפי שהם, אל חיילי התוכנית כשוו יםתייחסמעידים שהם מ

לתחושת מסוגלות עצמית אלה האחרונים ומכילים אותם בתוך היחידה הצבאית. כך זוכים 

לשיכוך תחושת התיוג וההדרה שייתכן שחשו במסגרות אחרות  בעקבותיהרבה יותר ו

י כרות של חיילים ללא מוגבלות שכלית עם חייליהההובילה אישי  ברובד הבין בחייהם.

 התוכנית לתפיסות חיוביות יותר. 

למימוש ייעודו  שווים במדיםממצאי המחקר על תרומת התוכנית  הצביעו הערכירובד ב

של כל קבוצות  ןהאידיאולוגי של צבא ישראל כצבא העם, המדגיש את חשיבות שילוב

תוכנית מאפשרת הוביל לחברה סובלנית ומקבלת יותר. מהחברה. כך נוצר כור היתוך, ה

ה"ל להיות מערכת ערכית יותר המקדמת גם מטרות חברתיות רחבות, דוגמת שילוב לצ

 והכלה. 

כוחות חברתיים ומבנים חברתיים )החוק, מדיניות, נהלים חברתיים,  יכוליםברובד המבני 

כיוון שצה"ל הוא מ(. Cook et al., 2014ותקשורת המונים( לשנות תפיסות של רבים )

ת, שילוב חיילים עם מוגבלות שכלית ביחידות מציג מסר ברור בחברה הישראלי מרכזימבנה 

 יש לראותם כחלק בלתי נפרד מהחברה. ש האומר

בין חיילים  ךמתמש מגעממצאי המחקר הנוכחי כמה חשוב לעודד מדגישים  ברובד המעשי

להם לפעול לקראת  תמאפשרה דרךעם מוגבלות שכלית לחיילים ללא מוגבלות שכלית ב

במסגרת חיים רגילה  מפגשולחשוף את כוחותיהם ואת יכולותיהם.  מטרות משותפות

 לייצרכרות ופיתוח תפיסות חיוביות. על כן חשוב ייומית מאפשר המובסיטואציה יו

 ות.אחרהן ביחידות צבאיות והן במסגרות חיים  ,כרות מסוג זהיאפשרויות רבות לה
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