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 פתח דבר
 

עסקה בשילוב חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בתנועת הנוער של הצופי+ " ד"צופי צמי"תוכנית 
בני נוער ע+ לספק הזדמנות לילדי+ ו, האחת: לתוכנית היו שתי מטרות.  העבריי+ בישראל

והמטרה , מוגבלות לממש את זכות+ לפעילות פנאי המשלבת הנאה ע+ חינו; לערכי+ צופיי+
האחרת היא להעניק חינו; ערכי לכלל חניכי הצופי+ וללמד אות+ לקבל אנשי+ ע+ מוגבלות 

 .תו; יצירת הזדמנויות למפגשי+  נורמטיביי+ בי= שתי האוכלוסיות, כשווי+ בחברה
 

 A 2005ה במוסד לביטוח לאומי ופעלה בסיוע הקר= למפעלי+ מיוחדי+ בי= השני+ התוכנית אושר
כחלק ממדיניות הקר= בשני+ האחרונות לתמו; בתוכניות העוסקות בנורמליזציה של ,  2007

 .אוכלוסייה ע+ מוגבלויות ולפתח שירותי+ מותאמי+ לקבוצות גיל שונות
 

. ראל ששילבה חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+תנועת הצופי+ היא תנועת  הנוער הראשונה ביש
הפנייה למוסד לביטוח לאומי היתה . השילוב נבנה בתחילה  כיוזמות מקומיות של שבטי+ בתנועה

במסגרת התוכנית שולבו יותר .  ממוסדת ומקצועית, חלק מתהלי; של הפיכת התוכנית לארצית
כיחידי+ ו; השבט וחלק+ בית+ כקבוצות בתמר, 10 21מאלC ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בני 

שילוב חניכי+ אלה נעשה על פי עקרונות מקצועיי+ תו; ליווי והדרכה . רגילי+) קבוצות(גדודי+ ב
 .של אנשי מקצוע ותו; הכשרה מתאימה של המדריכי+

 
רותי , ל התנועה" לשעבר מזכ,ליאור כרמל:  ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה ליוזמי התוכנית

. ד בהתנדבות"ר צופי צמי" יו,ומיכל בר,  קהילה ופיתוח משאבי+ בתנועה מנהלת קשרי,סרברו
אשר קידמה במסירות ובמקצועיות את , מנהלת התוכנית מראשיתה, תודה מיוחדת לעידית לוי

נוסC לכ; היא היתה שותפה מרכזית ע+ מיכל בר . תהליכי העבודה שפותחו במסגרת התוכנית
 של שילוב החניכי+ וה= בהיבטי+ המבניי+ של ארגו= להטמעת התוכנית ה= בהיבטי+ הערכיי+

 .התנועה
 

ד בהנהגות ברחבי הארG היו משאב עיקרי ליישו+ התוכנית בעזרת המדריכי+ "מלווי צמי
 . שראו בתוכנית אתגר ושליחות חינוכית, הצעירי+

 
ו החוקרות סייע. ר חגית קליבנסקי ומירי מונק ממכללת בית ברל"את הליווי המחקרי עשו ד

לצוות המקצועי רבות בהמשגת התוכנית ובהעלאת דילמות לדיו= בפני ועדת ההיגוי והצליחו 
י+ שהתייחסו ה= לחניכי+ ע+ המוגבלות וה= למדריכי+ ילספק ממצאי+ כמותיי+ ואיכותנ

ד כמו ג+ "ממצאי המחקר מראי+ שמטרות התוכנית הושגו ותרמו לחניכי צמי.  ולצוותי+
  .לחניכי+ רגילי+ בצופי+

 
כדי להפעיל את התוכנית המורכבת היה צור; להתאי+ את מודל השילוב לתפקוד החניכי+ 

המפעילי+ השכילו לפתח . בהתא+ ללקויותיה+ וליכולת ההשתלבות שלה+ בקבוצה או בשבט
הדרכה שוטפת וליווי של הצוותי+ המקצועיי+ ושל , תורה מקצועית הכוללת תוכנית הכשרה



ב חשיפת+ של החניכי+  לחניכי+ ע+ המוגבלויות השפיעו רבות על בשילו, כל אלה. המדריכי+
 .הצלחת התוכנית

 
הורי+ לילדי+ ע+ , שבה היו חברי+ נציגי+ מתנועת הצופי+, אנו מודי+ לחברי ועדת ההיגוי

אקי+ ומשרד , ט"ונציגי+ של אלו, ד בהנהגות השונות"מלווי קבוצות צמי, צרכי+ מיוחדי+
המרכזת , אבלגו=Aכרמלה קורש,   הקר= מטע+ הביטוח הלאומי בוועדהתודה ג+ לנציגת. הרווחה

אנו מקווי+ כי דוח זה יסייע לתנועות נוער . תוכניות בנושא שילוב אוכלוסייה ע+ מוגבלויות בקר=
 .אחרות בישראל לשלב צעירי+ ע+ מוגבלות בתנועת+

 
 
 

Gשרית ביAמוראי  
 מנהלת הקר= למפעל+ מיוחדי+ 

 
 
 



 
 יגויחברי ועדת ה

 
 תנועת הצופי+,  דרג מתנדב ,ד"ר צופי צמי"יו   מיכל בר

 
 תנועת הצופי+, ד"מנהלת מחלקת צופי צמי  עידית לוי

 
 תנועת הצופי+, הנהגת תל אביב יפו, ד"מלווה צמי  מיכל רוזנפלד

 
 תנועת הצופי+, הנהגת אילו= והחוC, ד"מלווה צמי  מיכל מזרחי

 
 תנועת הצופי+, ת חיפה והצפו=הנהגו, ד"מלווה צמי  ימית זגורי

 
 תנועת הצופי+, הנהגות שרו= דרו+ ושרו= צפו=, ד"מלווה צמי  מיכל סהר

 
 תנועת הצופי+, הנהגת דרו+, ד"מלווה צמי  מעיי= שיי=

 
 תנועת הצופי+, )לשעבר(מנהלת קשרי קהילה ופיתוח משאבי+   רות סרברו

 
 תל אביב , רהנהלת עמותת אקי+"יו  אורית הלפרי=

 
 משרד הרווחה, אגC לטיפול באד+ המפגר, עובדת סוציאלית ראשית  דניאלה דרור

 
 מכללת בית ברל, מבצעת המחקר המלווה  מירי מונק

 
 מכללת בית ברל, מבצעת המחקר המלווה  חגית קליבנסקיר"ד
 

 המוסד לביטוח לאומי, סגנית מנהלת תחו+ מפעלי+ מיוחדי+ אבלגו=Aכרמלה קורש
 
     





 תמצית
 

 ד"תוכנית שילוב צופי צמי
שליווה את , )2007יוני 2005Aיוני , ז"תשסAו"תשס(הדוח שלהל= מסכ+ שתי שנות מחקר מעצב 

 חלק המהווהמתוכנית חלקית וספונטנית לתוכנית , ד" תוכנית צופי צמיה שלתהלי; מיסוד
ד " צמיהטמעת תוכנית: המחקר בח= שלוש סוגיות מרכזיות. מהמער; הקבוע של תנועת הצופי+

 .ד בתנועה והשלכות השילוב על המשולבי+ והמשלבי+"שילוב חניכי צמי, בתנועת הצופי+
 

נקבע מער; המחקר ,  ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בתנועת נוערשילובלבהיותה תוכנית ייחודית 
 ; הצור; בזיהוי המשתני+ המשפיעי+ על  השילוב;הצור; בליווי מעצב: בהתא+ לשלושה גורמי+

 .צופי+ההארצית של תנועת והפריסה 
 

,  מחקר איכותי)1(: מת= מענה לצרכי+ אלה התאפשר באמצעות שילוב שתי גישות מחקר
שעיקרו איסוC ,  מחקר כמותי)2(; מסמכי+בראיונות וב, במסגרתו נעשה שימוש בתצפיותש

 נבדקי+ מקרב השותפי+ להפעלת 745המדג+ כלל . באמצעות שאלוני+, ארציתהנתוני+ ברמה 
שבה+ הורי+ ואנשי קשר במוסדות החינו; , חניכי צופי+, מרכזי+, ד" מדריכי צמי–וכנית הת

 .ד" חניכי צמילומדי+
 

 באמצעות כלי+ ווהשאלוני+ עובד, הראיונות והתצפיות עובדו באמצעות ניתוח תוכ= איכותי
 .בהתא+ לשאלות המחקר, סטטיסטיי+

 
 ממצאי/ 

לפיו אנשי+ ש חזו= לתיקו= חברתי מונח, "ד"צופי צמיתוכנית שילוב ", בבסיס התוכנית הכתובה
. יממשו את הפוטנציאל הטמו= בה+ ויצאו מבידוד+ החברתי,  בחברהישולבוע+ צרכי+ מיוחדי+ 

יש צור; להבטיח , על מנת שילדי+ בעלי צרכי+ מיוחדי+ יוכלו למצות את הפוטנציאל הטמו= בה+
מלי= חיוביי+ ע+ בני גיל+ ולפתח חברויות סביבה תומכת ומקבלת שבה יוכלו לחוות יחסי גו

אינטגרציה . )Simeonsson, Carlson, Huntington, Mcmillen & Brent, 2001 (משמעותיות
 & Parker (חיובית ע+ ילדי+ רגילי+ הנה מרכיב חשוב ביותר במעבר מוצלח אל עול+ המבוגרי+

Acher, 1987( . 
 

) מכו= טראמפ(י אנשי מקצוע בתחו+ החינו; המיוחד יד נכתבה  על" ד"שילוב צופי צמי"התוכנית 
המודל המנחה בתוכנית הוא . מטרותיובועוסקת באופי השילוב של ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ו

.  שבט צופי+–ד במסגרת נורמטיבית "כלומר קבוצות נפרדות של חניכי צמי, שילוב מערכתי
+ מיוחדי+ בקבוצות רגילות ובמטרות התוכנית עוסקת באופ= כללי בלבד בשילוב ילדי+ ע+ צרכי

 השתלבות במבנה –כמו כ= חסרה התוכנית את הפ= התנועתי . השילוב ביחס לחניכי+ הצופי+
הכשרת כל בעלי התפקידי+ והגדרת תפקיד+ , הטמעת התוכנית בתוכניות ההדרכה, הארגוני

 . הקצאת תקציבי+ וכוח אד+, ד"באופ= שיכלול את שילוב צמי
 



,  לתוכנית תנועתית"ד" צמיצופישילוב "השכילה תנועת הצופי+ להפו; את תוכנית במהל; השני+ 
 . ולשלבה במבנה התנועתי ובמער; ההדרכה, מבלי לאבד את הפ= המקצועי

 
 והעומדת בראשה ,ד"הטמעת התוכנית בשגרת הפעילות התנועתית הובילה להקמת מחלקת צמי

בדפוסי הליווי  וות בהיקC כוח האד+חלה התייצב. מקבלי ההחלטותשל שולבה בפורומי+ 
תמורות אלה . במער; ההדרכה השוטC, במידה רבה,  והתוכנית שולבה,וההנחיה המקצועית

 .מעידות על הטמעת התוכנית ה= בהיבטי+ הערכיי+ וה= בהיבטי+ המבניי+
 

 מודל השילוב
ברמת תפקוד , 10 21גילאי ,  ילדי+ ומתבגרי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+מונהד "אוכלוסיית צופי צמי

: בסדר יורד, ד"שכיחות הלקויות בקרב חניכי צמי).  שנקבעו בתוכנית קריטריוני+ל פיע(סבירה 
 ;בעייתיי+A לקויי למידה רב;ד" המוני+ יותר ממחצית חניכי צמי)בינוניAקל(פיגור חניכי+ ע+ 

 לקויי – לקויות חושיות ; נכויות פיזיות;APDD אוטיז+– לקויי תקשורת ;הפרעות התנהגות
 A1,100ז היו משולבי+ בצופי+ כ"בתשס. תסמונת דאו=ו; CP שיתוק מוחי= ;ה ולקויי שמיעהיראי

 .ד"רוב+ בקבוצות צמי, חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+
 

גיוס : על פי התוכנית הכתובה של מכו= טראמפ, באופ= כללי, ד בתנועה מיוש+"שילוב חניכי צמי
 הקפדה על פעילות זהה ; בקבוצות נפרדות בשבטי הצופי+החניכי+ על בסיס קריטריוני+ וארגונ+

במועדי ,  זהות בלבוש;)עקרו= הנורמליזציה והשוויו=(התאמה הנדרשת ב, לזו של קבוצות רגילות
ד "השתתפות קבוצות צמי.  והשתתפות בכל הפעילות השבטית והתנועתית;במיקו+והפעולות 

ע+ . הפ;לד לחניכי+ רגילי+ ו" קבוצות צמיבפעילויות השונות מאפשרת נראות בשבט וחשיפה של
ובכל המסגרות יש מעט פעולות , ד בתנועה מוגבלת לשכבה הצעירה"זאת השתתפות חניכי צמי
ד בודדי+ בלבד "ד לבי= קבוצות חניכי+ רגילות ומעבר של חניכי צמי"משותפות בי= קבוצות צמי

 .ד לשילוב הפרטני"מקבוצות צמי
 

תחושה של , ד אפשרות להתפתחות אישית לעבר יתר עצמאות"צמיאופ= השילוב מזמ= לחניכי 
, בצד זה. יציאה מ= הבידוד והבדידות ופיתוח מיומנויות חברתיות, השתייכות למערכת נורמטיבית

יצירת ל+ את האפשרות למפגש ומימודל השילוב בקבוצות נפרדות ומיעוט פעילות משותפת מצמצ
 י+בוגרהיות+ דבר החשוב להתפתחות+ לקראת , לי+ד לחניכי+ רגי"חברויות בי= חניכי צמי

אופ= שילוב זה מונע ג+ מחניכי הצופי+ ליצור יחסי+ .  בחברה הנורמטיביתי+המשתלב
 .להכיר+ כבסיס לשינוי עמדות כלפי השונהוד "ע+ חניכי צמי" י+ינורמל"
 

 חוזק של משולבי+ נית= לראות נקודתלהפעילות המשותפת בי= המשלבי+ של צמצו+ בבהגבלה ו
  בברכה עלקבלוכ; שית, ד"כיוו= שהיא מציינת את המידה הנכונה לשילוב חניכי צמימ, התוכנית

ד תו; כדי שילוב+ " חניכי צמיה+ שלרכיומאפשרת מת= מענה הול+ לצו, ידי חניכי הצופי+
ייתכ= שמודל השילוב המערכתי מסייע ג+ במת= תחושת שליטה . בפעילות השבטית והתנועתית

אפשר , ע+ זאת. ד"שילוב חניכי צמיל בשל אחריות=, ד ולתנועה בכלל"ו= למחלקת צמיטחיוב



שילוב ילדי של שאלת המודל . שזהו רק שלב ברצC של שילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בתנועה
  .ד בתנועה חשוב שתישאר פתוחה למחשבה ולמעקב"צמי

 
חלק+ . יכי+ להתמודד עמ+צרהמעורבי+ בהפעלתה בקשיי+ שכרו;  ד"יישו+ תוכנית צמי

הקשיי+ . ארגוניי+ וחלק+ נובעי+ מהיותה תוכנית מתפתחתAחלק+ טכניי+, כניי+ותAרעיוניי+
 אשרבה= יש למקד את המאמG לשיפורה ושביישו+ התוכנית מוגדרי+ כנקודות חולשה 

 העדר )2(;  העדר תוכנית הכשרה וליווי של השילוב הפרטני)1(: מתייחסות לשלושה נושאי+
 יישו+ התוכנית בחלק )3(; תוכנית עבודה חינוכית ע+ חניכי הצופי+ בנושא השילוב וקבלת השונה

 . מ= השבטי+ בלבד
 

מציי= המחקר גורמי+ שוני+ , בחלק מ= ההנהגות והשבטי+ יישו+ התוכנית, בנושא האחרו=
קושי , מחסור בתקציב, שונות בי= ההנהגות והשבטי+:  ההשתתפות בתוכניתאתהמקשי+ 

חוסר ידע וחוסר , עומס יתר, הסעותבהצור; בהנגשה ו, מחסור במדריכי+, ד"בהדרכת צמי
ד בשכבה הבוגרת ומחזור "מגבלות בשילוב חניכי צמי, ד"בהירות של תפקיד המרכזי+ ביחס לצמי

 . שנתיAהדרכה חד
 
 

 הערכת התוכנית
ל השגת רוב המטרות אל מול מטרותיה מלמדת ע" ד"שילוב צופי צמי" תוכנית ה שלבחינת ביצוע
ניכרת חתירה למת= הזדמנות שווה לאנשי+ בעלי נכויות לממש את זכות+ לפעילות . במידה רבה

 .פנאי משלבת הטומנת בחובה הנאה וחינו; לערכי+ צופיי+
 

שאינה מקבלת ביטוי פי אC על , החתירה למת= חינו; ערכי לקבלת השונה לכלל חניכי הצופי+
המשלבי+ ילדי בשבטי+ ה= ,  חניכי הצופי+–ה אחת באופ= ברור השיגה מטר, מספיק בביצוע

 .ד בצופי+ הוא מעשה ראוי" את המסר ששילוב חניכי צמיקיבלו,  וה= בשבטי+ האחרי+ד"צמי
 

 ההצופי+ מוציאתנועת . קבוצתיתהברמה האישית ו ככלל הושגו רוב המטרות, ד"לגבי חניכי צמי
ה+ זוכי+ להנאה מהפעולות . רכיה+ החברתיי+וצ מענה לתד מבידוד+ ונותנ"את חניכי צמי

 . האפשרות למפגש ע+ אנשי+ רגילי+ממחנות ומ, טיולי+מ, הצופיות
 

באופ= דיפרנציאלי ובהתא+ להבדלי+ , נמצאו עדויות כי החניכי+ חווי+ התפתחות ברמה האישית
, = הפעולהבאה לידי ביטוי בשיתוC פעולה רב יותר של החניכי+ בזמאשר  ,האינדיבידואליי+

.  ע+ חניכי הצופי+–פיתוח קשרי+ חבריי+ בקבוצה ומחוצה לה  ובהשתתפותב, הקשבהב
החניכי+ מפתחי+ ע+ הזמ= מידה של עצמאות המאפשרת לה+ להשתתC יותר בפעילויות בשבט 

, תחושת הגאווהלהשייכות למסגרת רגילה תורמת להעלאת הדימוי העצמי ו. ומחוצה לו
 .המעגל החברתיאת עשירה ומגוונת את תחומי העניי= ומבפעילויות השתתפות וה
 



התמדה , שביעות רצונ+ מהפעילות, עדויות נוספות להשגת המטרות ה= גידול במספר החניכי+
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ע+ . אינ+ מתרחקי+ מה+ ורוצי+ לעזור לה+, ד"חניכי+ אלה מכירי+ חניכי צמי. בחברה הרגילה
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י+ פחות ציבה+ מ. ד עמדות חיוביות יותר לגבי השילוב"לחניכי+ בשבטי+ ללא קבוצות צמי
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נמצא במחקר זה כי עמדות חיוביות של המרכזי+ והמדריכי+ מהוות מרכיב משמעותי , הבהקבל
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   1  

 מבוא וסקירת ספרות
 

 "ד"שילוב צופי צמי"הדוח שלהל4 מסכ3 שתי שנות מחקר שליווה את תהלי+ מיסוד תוכנית 
מתוכנית חלקית וספונטנית לתוכנית המהווה חלק מ4 המער+ הקבוע של , ) מיוחדי3צרכי3(

האופ4 : ובמרכזו עמדו שלוש סוגיות, עיקרו של המחקר היה הערכה מעצבת. תנועת הצופי3
אופי השילוב של חניכי , בתנועת הצופי3" ד"שילוב צופי צמי"ידה שבה3 הוטמעה תוכנית והמ
 . ד בתוכה והשלכות השילוב על המשלבי3 והמשולבי3"צמי

 
 מכוונת לשילוב ילדי3 ומתבגרי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בתנועת "ד"צופי צמישילוב "תוכנית 
לעתי3 נעשה השילוב . פית מותאמת באמצעות פעילות צו)להל4 הצופי3 או התנועה (הצופי3

י3 משולבי3 חניכי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 באופ4 פרטני תעלד ו"במתכונת של בניית קבוצת צמי
 .בקבוצות הרגילות

 
 הוקמה הקבוצה הראשונה של חניכי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בשבט הצופי3 1985בשנת 

י3 קבוצות של חניכי3 ע3 ובדומה לה נפתחו במהל+ השנ, הייתה זו יוזמה מקומית. בירושלי3
 אנשי לרוב בליווי מקצועי של, כל שבט פעל באופ4 עצמאי. צרכי3 מיוחדי3 בשבטי3 נוספי3

 . מה3 הגיעו החניכי3 לתנועהשמ4 המוסדות מקומיי3 קשר 
 

 . של יעדיהשכלל ניסוח מחודש  שינויתנועת הצופי3עברה  90 במחצית השנייה של שנות ה
על רקע  ו80 שבר אידיאולוגי בתנועות הקיבוציות בשנות המתהלי+ זה התרחש על רקע 

שני אלה . 90 משבר כלכלי הקשור בביטול מעמדה הממלכתי של תנועת הצופי3 בשנות ה
 תנועת הצופי3 מהגשמה בחיי שותפות בקיבוצי3 אל מיקוד ערכי ה שלהובילו לשינוי ייעוד

וח ערכי3 של מחויבות חברתית תו+ פית,  גיסאהמעמיד את מרכז העשייה בפיתוח הפרט מחד
שבט המנהל דיאלוג  1,"השבט הקהילתי "קיבלו ביטוי במודליעדי3 אלה .  גיסאמאיד+

אחת הדרכי3 .  הרצו4 לתת מענה לצורכי הקהילה והחברה3שבמרכז, ע3 הקהילהושותפות 
 "ד" צופי צמישילוב "תוכנית.  צרכי3 מיוחדי3 בתנועהע3א שילוב ילדי3 יעוד הילמימוש הי

, ילדי3 רגילי3ל צרכי3 מיוחדי3 ע3 לענות על הצור+ של הקהילה במפגש בי4 ילדי3 נועדה
  .לצד חינו+ הנוער ככלל למחויבות חברתית, בפעולה חברתית סדירה ושיטתית

קיומ4 של קבוצות חניכי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 ותהלי+ השינוי העלו את הצור+ בהתמקצעות 
, )2002(ב "בשנת תשס, לש3 כ+ נרק3. וחדי3 בתנועהבתחו3 שילוב חניכי3 ע3 צרכי3 מי

שהיה לגור3 , שיתוG פעולה בי4 תנועת הצופי3 לבי4 מכו4 טראמפ שבבית איזי שפירא
 ".ד"שילוב צופי צמי"המקצועי בפיתוח תוכנית 

                                                 
 ).שבט הצופי+ הקהילתי: להל8(ל תנועת הצופי+ "מזכ, ליאור כרמל, "שבט הצופי+ הקהילתי" חוברת 1
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 Hמכו4 טראמפ, ד" התקיי3 לראשונה קורס מדריכי צמי2002בקי Gביוזמת התנועה ובשיתו. 
 והוא התאפיי4 בלמידה עיונית ואינטנסיבית של תכני3 אשר , חניכי503 בקורס השתתפו כ

מכו4 גיבש  ג"במהל+ תשס.  אנשי מקצוע מבית איזי שפיראעל ידי ברוב3 מסרוהוכנו ונ
 ליווה כפיילוט . צרכי3 מיוחדי3 בתנועת הצופי3ע3טראמפ תוכנית מקיפה לשילוב ילדי3 

ד "צעות הנחיה חודשית למדריכי צמי באמ,אחת ההנהגותאת יישו3 התוכנית בהמכו4 
מתחו3 החינו+ המיוחד , ד תנועתית" מרכזת צמימונתהבאותה שנה . מרכזי השבטי3לו

ד בכל " שנבחרה להדרי+ את בעלי התפקידי3 השוני3 ואת מדריכי צמי,ובעלת עבר תנועתי
+ הפ) 2003ספטמבר (ד "מראשית תשס. ע3 צרכי3 מיוחדי3 בתנועההקשור לשילוב חניכי3 

שילוב  "– ת באופ4 מקצועיימובנו כתובה, אחידה ,ארציתהמודל שבנה מכו4 טראמפ לתוכנית 
מעשי וצופי  ונשא אופי מקצועי, ד"צמימדריכי עקבות זאת השתנה קורס ב". ד"צופי צמי

 ,הביטוח הלאומיע3 קבלת תמיכה מהמחלקה למפעלי3 מיוחדי3 של , המש+ב. ופחות אקדמי
הוקמה ועדת היגוי תנועתית והחל מחקר הערכה מלווה , עהד בתנו"הורחב צוות צמי

  2.לתוכנית
 

עדת הקמת ו, תקצוב התוכנית על ידי הקר4 למפעלי3 מיוחדי3 של המוסד לביטוח הלאומי
שילוב "ההיגוי וצירוG מער+ מחקרי מלווה נועדו לעזור לתנועת הצופי3 להפו+ את תוכנית 

מסקירת , בנוסG. ק מפעילותה הקבועה והשוטפתלתוכנית תנועתית המהווה חל" ד"צופי צמי
עולה כי המחקר בתחו3 מתמקד , הספרות בתחו3 של שילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3

וחסר מחקר בנושא השילוב בחינו+ , קרי בית הספר, בשילוב במערכת החינו+ הפורמלית
ימוד  הצור+ בליווי מעצב של התוכנית והצור+ בל–שתי סיבות אלה . הבלתי פורמלי

 יחד ע3 הפרישה –המשתני3 המשפיעי3 על השילוב בחינו+ הבלתי פורמלי והשלכותיו 
 .הובילו למער+ מחקר המשלב מחקר איכותי ע3 מחקר כמותי, הארצית של התנועה

 
 אוכלוסיית הילדי' ע' צרכי' מיוחדי' בישראל

מכו4 ( לויותאוכלוסייה ה3 אנשי3 ע3 מוגבה מ10%  למעלה מ,על פי הערכה המקובלת בעול3
 כ.  איש ע3 מוגבלויות שונות670,000  כ חיי3מכא4 נית4 להניח שבישראל). 2004, ברוקדייל
 לומדי3 42,000מה3 . מוכרי3 במשרד החינו+ כבעלי צרכי3 מיוחדי3) 18עד גיל  (167,000

, נציבות לשוויו4 אנשי3 ע3 מוגבלויות( לומדי3 בחינו+ המשולב 65,000 בחינו+ המיוחד ו
2005.( 

 
 בעיות התנהגותיות  אולקויות למידהה3 ע3 רוב התלמידי3 במסגרות לחינו+ המיוחד 

 מבי4 תלמידי3 אלה סובלי3 מפיגור 19%. מעוכבי התפתחות או בעלי פיגור קל, ורגשיות

                                                 
 .2003ספטמבר , פעלי+אג= הדרכה ומ, תנועת הצופי+ העבריי+ בישראל, "ד"צופי צמי "2
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 ע3 ה3 אוטיסטי3 או 7%, נכויות פיזיותמ מוחי4 או ק סובלי3 משיתו3%. בינוני או קשה
 .מגבלות נפשיות

 
מלמדת על ההזדמנויות שתנועת נוער פותחת בפני אוכלוסיית שלפנינו הספרות סקירת 

 . מיוחדי3הצרכי3 ע3 הילדי3 ה
 

  ותרומתהפורמליתנועת הנוער כארגו4 חינו2 בלתי 
ואחד מדפוסי הפנאי המרכזיי3 של  מסגרות חינו+ בלתי פורמליתנועות הנוער בישראל ה4 

 ייחודית המתקיימת במסגרת פעילות חינוכית א פדגוגיהו הפורמליחינו+ בלתי . הנוער
לענות מצד אחד על צורכי מבקשת ו, ותפורמלימחוH למערכות החינו+ הלרוב , מאורגנת

תרבותיות  בעיות חברתיותהתמודדות ע3 היחיד ומ4 הצד השני על צרכי3 לאומיי3 של 
)Bock, 1976; Bhola, 1983; Jeffs and Smith, 1999.( 
 

מסגרות , ניה4 מוזיאוני3יב,  מתקיי3 במסגרות פעילות מגוונותמליפורהחינו+ הבלתי 
אחד . תנועות נוער ועוד, מסגרות פנאי, מסגרות להכשרה מקצועית, להשכלת מבוגרי3

 במסגרת של ,א אוכלוסיות הנוערו הפורמליממגזרי הפעולה המרכזיי3 של החינו+ הבלתי 
 ).Jeffs and Smith, 2002( שירותי נוער אחרי3של הנוער או ארגוני 

 
 גיוו4 ומרכזיות המשתתG, גמישות,  בחירה3 הפורמלי החינו+ הבלתי מאפייניו המרכזיי3 של

)Mohanty, 2002(. לבחור את המסגרת המתאימה לו Gמאפייני3 אלה מאפשרי3 לכל משתת 
גמישות המסגרות המאפשרת התאמת המסגרת , הבחירה להצטרG למסגרת. והעונה על צרכיו

הגיוו4 הרב במיקו3 ובאופי הפעילויות ומרכזיות המשתתG וצרכיו הופכי3 את , 3למשתתפי
מסגרות החינו+ הבלתי פורמלי למסגרות המאפשרות למספר מרבי של אנשי3 להשתלב בה4 

 .ולמצוא מענה לצורכיה3
 

 את האד3 סגרות החינו+ הבלתי פורמלי טמונה ביכולת4 להוציאחשיבות השייכות למ
 קבלתבאמצעות  להתפתחות אישית ולשייכות חברתית אפשרותוב) 2004, רייטר (מבדידותו

מחקרי3 מעידי3 כי מעבר . אישיי3 הזדמנויות להשתייכות חברתית וליצירת קשרי3 בי4
הקבוצה תורמת לטיפוח רגישויות חברתיות , לתפקידה של הקבוצה כקבוצת תמיכה לחבריה
 צרכי3 מיוחדי3 ע3שילוב ילדי3 . הטונומיאולומיומנויות חברתיות כמו ג3 למודעות עצמית ו

משפחותיה3 בעיני , בפעילות כזו עשוי לחזק את הדימוי החיובי של הילדי3 בעיני עצמ3
 .)2006, קרו4 וקור4, סימ4 טוב בר, מרו3; 2004, קלדרו4(חיי3 בה ה3 שהקהילה בעיני ו
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האנשי3 ע3 צרכי3  מציע איננו עומד לרשות פורמלי כל הטוב הזה שהחינו+ הבלתי ואול3
לאנשי3 או תוכניות חינו+ קבוצתיות קשה למצוא מסגרות לפעילות פנאי  בישראל. מיוחדי3

אנשי3 ע3 וללא צרכי3  המשלבות מסגרות הטרוגניותמכ+  ועוד פחות , צרכי3 מיוחדי3ע3
 .מיוחדי3

 
פי אל: "נאמר) 1997(בדוח הוועדה הציבורית לבדיקת חוק זכויות אנשי3 ע3 מוגבלויות 

ילדי3 ובני נוער ע3 צרכי3 מיוחדי3 אינ3 משתייכי3 לתנועות הנוער ואינ3 זוכי3 ליציאה 
מצב זה מוביל לבידוד3 החברתי של . ר כל ילד רגילוימות עבילטבע ולפעילות ספורט הק

   ).2004 ,רייטר וטלמור" (אנשי3 ע3 מוגבלויות
 

צרכי3 מיוחדי3 ע3 לבת חניכי3 המש, והיחידה עד כה ,תנועת הצופי3 היא התנועה הראשונה
צופי שילוב " תוכנית ה שלהעדר מסגרות שילוב דומות בארH מדגיש את חשיבות. בתוכה

ספריות  בית צרכי3 מיוחדי3 במסגרות החוHע3 ייחודה בתחו3 שילוב ילדי3 את ו" ד"צמי
 ".רגילות"ה
 

 תנועת הצופי'
. )ז"תשל, אלו4( 1919בשנת  קמה בארH , תנועת הנוער העברית הראשונה,תנועת הצופי3

 יעדיה .מפלגתית ומקבלת תמיכה מ4 הממשלה פוליטית וא תנועה אכ מוגדרת התנועה
 יפעלו ילדי3 ובני נוער שבה4,  להקי3 ולפתח מסגרות חינוכיות ערכיותכתנועה ציונית ה3

וי לביל,  עבור3 מקור לפיתוח אישישיהווברחבי הארH במגוו4 פעילויות חברתיות חווייתיות 
 . והנאה

 
 היסודות . חינוכיי3ויסודות ארגוניי3 יסודותבדפוסי הפעולה של הצופי3 משולבי3 

חלוקת הקבוצות לשכבות , סמלי3, תלבושת, י3 ה3 המדרי+ והקבוצה הקטנהיהארגונ
). ח"תשנ, ל3(היסודות הערכיי3 כוללי3 יסודות של שיבה לטבע ואתוס רובנזוני . דומהוכ

מעורבות , נתינה, ערכי החברות והרעותב המתמקד, החינו+ החברתימרכיב ערכי נוסG הוא 
, מצוינות ומנהיגות, דגש על יוזמה אישיתבטיפוח חיי3 קבוצתיי3 דמוקרטיי3 , חברתית

  ). ז"תשי, מיוחס( אהבת הארH ושמירה על איכות הסביבה, הכרת הטבע
 

 תרגו3 של רעיונות תו+, פעילות הצופי3 מאופיינת ברוח מעשית של למידה בעזרת משחק
" אחריות של אמת"עיקרו4 חשוב נוסG הוא העברת . מופשטי3 ושל ערכי3 לשפת המעשה

קרו4 זה מבוסס על ייישו3 ע.  חייה3 ופעילות3ניהול הטלת אחריות על הצעירי3 ב– לחניכי3
,  בוחר הילד לקבל על עצמוהצטרפותובעצ3 .  לתנועה מתו+ בחירהמצטרGהעובדה שחני+ 

 ).ש3( את החוקי3 והמנהגי3 של הצופי3 ,ה מבחוHיללא כפימרצונו ו
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 הפזורי3 בי4 אילת לקריית 3 שבטי150 כפעילי3 בה חניכי3 50,000 לתנועת הצופי3 כ
ועדת הצופי3 ) בני הקהילה האתיופית(א "צופי שב,  שבטי3 של צופי י3ביניה3, שמונה

 ).הצופי3 הדתיי3(
 

 שילוב
בסקירת .  לילדי3 רגילי3 ולילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3שילוב משמעו הקמת מסגרת משותפת

 צרכי3 מיוחדי3 בחינו+ הבלתי ע3הספרות לא נמצאו מחקרי3 שעסקו בשילוב ילדי3 
 פורמלי צרכי3 מיוחדי3 בחינו+ הע3המחקרי3 שנמצאו עסקו בשילוב ילדי3 . פורמלי

ת פי הלמידה בביאו, יחס המורי3 לשילוב, מודל השילוב: ובגורמי3 המשפיעי3 על השילוב
 . ויחס ההורי3 לשילובהספר 

 
 שילוב במערכת אינטגרטיבית שבה –  קיימי3 שני מודלי3פורמליבחינו+ ה: מודל השילוב

 הצרכי3 המיוחדי3 לומדי3 רוב הזמ4 בכיתות של חינו+ מיוחד לצד התלמידי3 ע3התלמידי3 
 הצרכי3 ע3תלמידי3 שבו ה,  ושילוב מלא;הרגילי3 ומדי פע3 משולבי3 בכיתות הרגילות

שמודל נמצא . )Brunch & Valeo, 2004(המיוחדי3 משולבי3 באופ4 מלא בכיתות הרגילות 
.  צרכי3 מיוחדי3 יוצרי3 חברויות ע3 ילדי3 רגילי3ע3 משפיע על המידה שילדי3 השילוב

המחקרי3 מדווחי3 על כ+ שבשילוב המלא נוצרות חברויות בי4 התלמידי3 הרגילי3 
 כמו .ת בחינו+ האינטגרטיבידווחוחברויות שכמעט אינ4 מ, הצרכי3 המיוחדי3 ע3לתלמידי3 
טחו4 או יב, נוטי3 לדווח על פחות תחושת השתייכות  צרכי3 מיוחדי3ע3ילדי3 כ4 נמצא ש

 מכלל הילדיHogan, Mclellon & Bauman, 2000( .52% 3(" רגילי3"קבלה לעומת ילדי3 
דיווחו על מעשי בריונות ) Norwich & Kelly, 2004( וקלי' ערכו נורוויHהנבדקי3 במחקר ש

 .כלפיה3 מצד התלמידי3 האחרי3 בבית הספר
 

ה4 מרכיב עמדות חיוביות של המורי3 כלפי הילדי3 ע3 הצרכי3 המיוחדי3  :המורי3עמדות 
). Avramidis, 2002 ( צרכי3 מיוחדי3 בסביבת3ע3 בהשתלבות מוצלחת של ילדי3 מכריע

 ,Avramidis(אלה עמדות חיוביות עוזרות למורי3 לפתח ה בנושא קבלת הדרכו התנסות
Bayliss & Burden, 2000 .( 

 
ככל .  משפיע ג3 הוא על מידת ההצלחה של השילובת הספרבבי אופי הלמידה :אופי הלמידה

 הצרכי3 המיוחדי3 היו חיוביות ע3העמדות כלפי הילדי3 , פחות שהמטלות היו תחרותיות
 ).McDougall, DeWich, King,Miller & Killip, 2004(יותר 
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 צרכי3 מיוחדי3 שמוגבלויותיה3 קלות תומכי3 יותר ע3 לילדי3 הורי3: הורי3עמדות ה
 של 3חשש.  מוגבלויות קשותע3הורי3 לילדי3  בהשוואה לבשילוב הילדי3 בבתי ספר רגילי3

עמדות , סעותה, איכות התוכנית, איכות הצוות, בטיחות: שה תחומי3יההורי3 מתמקד בש
 .התלמידי3 האחרי3 כלפי ילדיה3 והפוטנציאל לכישלו4

 
 נאמר שעל מנת , צרכי3 מיוחדי3ע3א3 לסכ3 את הממצאי3 בכל הנוגע לצרכי3 של ילדי3 

יש צור+ להבטיח סביבה ,  צרכי3 מיוחדי3 למצות את הפוטנציאל שלה3ע3שיוכלו ילדי3 
וביי3 ע3 בני גיל3 ולפתח חברויות תומכת ומקבלת שבה יוכלו לחוות יחסי גומלי4 חי

. )Simeonsson, Carlson, Huntington, Mcmillen & Brent, 2001 (משמעותיות
אינטגרציה חיובית ע3 ילדי3 רגילי3 הנה מרכיב חשוב ביותר במעבר מוצלח אל עול3 

 ).Parker & Acher, 1987(המבוגרי3 
 

כפי " ד"שילוב צופי צמי"כנית  מציג את תוהפרק הראשו4. הדוח מורכב מארבעה פרקי3
 מתאר את הפרק השני. בהיותה הבסיס לביצוע התוכנית בפועל, שנכתבה על ידי מכו4 טראמפ

 עוסק בהשלכות השילוב על הפרק השלישי. ביצוע התוכנית במער+ התנועתי הארצי
 .והמלצות הוא פרק סיכו3 הפרק הרביעי. האוכלוסיות המעורבות בתוכנית

 
 .זמ4 ומומ4 על ידי הקר4 למפעלי3 מיוחדי3 של המוסד לביטוח לאומימחקר ההערכה הו
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 מער- המחקר
 

, שלבי למש+ שנתיי3 תוכנ4 כמער+ דו, "ד"שילוב צופי צמי"הערכה של תוכנית המחקר 
בהיותה תוכנית ייחודית לשילוב ילדי3 ע3 צרכי3 ). 2007יוני  2005יוני (, ז"תשס ו"תשס

, הצור+ בליווי מעצב:  נקבע מער+ המחקר בהתא3 לשלושה גורמי3,מיוחדי3 בתנועת נוער
 . הצור+ בזיהוי המשתני3 המשפיעי3 על השילוב והפריסה הארצית של תנועת הצופי3

 
. איכותית וכמותית: מת4 מענה לצרכי3 אלה התאפשר באמצעות שילוב שתי גישות מחקר

ביצועה ולזהות של אופ4 תובה והמער+ האיכותי נועד לאפשר למידה מעמיקה של התוכנית הכ
לאפשר הערכה של מיסוד נועד  והמחקר הכמותי ,את המשתני3 המשפיעי3 על השילוב

  .הטמעתהשל ארצית ו התוכנית ברמה תנועתית
   

 שאלות המחקר
הביצוע , מהות התוכנית והתנאי3 למימושה: שאלות המחקר התמקדו בשלושה תחומי3

 : והשלכות השילוב
 
 ית והתנאי' למימושהמהות התוכנ .1

 ;מטרות התוכנית ואוכלוסיית היעד: ד"תוכנית צמי •
 .התנאי3 הדרושי3 לביצוע התוכנית בפועל •

 הביצוערמת . 2
 ;התוכניתההנחיה של ההדרכה ומער+ , ההכשרה •
 ;תנועת הצופי3 ד ומעורבות3 במסגרת"שילוב חניכי צמי •

 .הקשיי3 והמער+ המבצע •
 השלכות השילוב . 3

 ;ד"חניכי צמי על השלכות השילוב •

 ;ד"מדריכי צמיהשלכות השילוב על  •

 . ועל חניכיהתנועת הצופי3השלכות השילוב על  •
 
 

 השיטה
  מער2 מחקר איכותי– )2006יוני 2005Bמאי (ו " תשס:שנה ראשונה

 – מעגל פנימי בצופי3: ד" צמיהרלוונטיי3 לתוכניתהשוני3 מעגלי3 את ה איסוG הנתוני3 כלל
אנשי ,  הורי3– מעגל חיצוני; הנהגה ולמטה התנועהעד לה והשבט ומהחניכי3 דר+ הקבוצ
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העוסקי3 באוכלוסיות ע3 צרכי3 ) מקומיי3 וארציי3(קשר במוסדות החינו+ ונציגי ארגוני3 
 . מיוחדי3

 
אנשי הנהגות , )דרג מתנדב(ר ועדת ההיגוי "יו, ד" צוות מחלקת צמי– ברמת התנועה: נבדקי3

דרג (ראשי שבטי3 , )צעירי3 ובוגרי3( מרכזי3 בשבטי3 – השבטברמת ; ומטה תנועת הצופי3
חניכי , ד"הורי3 לחניכי צמי, אנשי קשר במוסדות החינו+, ד"די צמי"מדריכי ורשג, )מתנדב

 .ד"צמי
 

, מסמכי3 ויישומה הוערכו באופ4 איכותי באמצעות "ד"שילוב צופי צמי" תוכנית :כלי3
 .ביניה3וטריאנגולציה ראיונות ושיחות , תצפיות

 
, )ד"קורס מדריכי צמי(ו נערכו עשרות תצפיות בפעילות תנועתית "במהל+ תשס :הלי+

טקס , פסטיבל, יו3 צופה(פעילות שבטית ב, )ד"פורו3 צמי, מחנות קיH (פעילות הנהגתיתב
 לרבות ליווי של – ד"פעולות קבוצות צמי –ובפעילות קבוצתית ) מפקד, זיכרו4 ליצחק רבי4

, עבדה באזור גיאוגרפי שונהכל חוקרת  .ד בכל פעולותיה4 לאור+ כל השנה"ישתי קבוצות צמ
כמו כ4 נערכו . שוני3 וע3 לקויות שונותבגילי3 , ליוותה קבוצות חניכי3 בעלות ותק שונה

 נערכו ראיונות ושיחות ע3 בעלי מקביל ב.ד"תצפיות בישיבות ועדת ההיגוי וצוות מחלקת צמי
זי3 מרכ, ועדת ההיגויד וע3 חברי " ובמחלקת צמיועהמטה התנהנהגות וב בתפקידי3
במהל+ השנה נאספו . ד"אנשי קשר וחניכי צמי, הורי3, ד"די צמי"מדריכי ורשג, בשבטי3

פרוטוקולי3 , ד"מסמכי מחלקת צמי, "ד"שילוב צופי צמי"מסמכי תוכנית : רבי3מסמכי3 
דוחות מיפוי , מערכי הדרכה, תוכניות הכשרה, ד"אוגדני הדרכת צמי, של ישיבות ועדת ההיגוי

, אתר תנועת הצופי3, ד באינטרנט"פורו3 צמי, ספרייה וירטואלית, )2006, 2005(ד "חניכי צמי
 ).1לפירוט איסוG הנתוני3 ראו נספח  (2005, שרידסקר מכו4 

 
בהתא3 , התצפיות ושל המסמכי3 הכתובי3וניתוח תוכ4 של נתוני הראיונות  :עיבוד הנתוני3

 .חקר ומטרותיולשאלות המ
 

על .  המחקר הכמותי  לשאלוני השלב השני  פיילוטנער+ ו"תשסבמחצית השנייה של  :פיילוט
: אינטרנטיי3 לארבעה קהלי יעד שאלוני3 סמ+ ההיכרות ע3 התוכנית בכתובי3 ובפועל הוכנו

 )ג"צ ושכב"שכב(חניכי צופי3 , )בוגרי3 וצעירי3(מרכזי3 בשבטי3 , ד"די צמי"מדריכי ורשג
באתר האינטרנט של תנועת השאלוני3 הופיעו במש+ חודשיי3 . ד"והורי3 לחניכי צמי

  בהיקG ארציפצת3כני השאלוני3 ועל תהלי+ הוללמידה על תהפיילוט שימש . הצופי3
 . לקראת שלב המחקר הכמותי, ולקהלי3 השוני3
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  מער2 מחקר כמותי –) 2007יוני 2006Bיוני (ז "תשס: שנה שנייה
שמה3 ביקשו , של המחקר נער+ איסוG נתוני3 ברמה ארצית באמצעות שאלוני3בשלב השני 

 . על קשייה ועל השלכותיה, החוקרות ללמוד על אופ4 ביצוע התוכנית
 

אות3 איתרנו כמעורבי3 הישירי3 ש, אוכלוסיית המחקר כוללת תשעה קהלי יעד: נבדקי3
 : הקהלי3 הבאי3שאלוני3 הופצו לשבעת. "ד"שילוב צופי צמי"בביצוע תוכנית 

ד ומצויי3 בקשר ע3 רוב " עובדי3 ישירות ע3 חניכי צמי–ד "די צמי"מדריכי ורשג. 1
 .ה3 ג3 חניכי צופי3 בשכבה הבוגרת, בנוסG.  האחרי3 ביישו3 התוכניתהמעורבי3

 מרכזי שבט ומרכזי הדרכה בוגרי3 וצעירי3 –ד " קבוצות צמיהמשלבי3מרכזי3 בשבטי3 . 2
 ). ב" יחניכי(
 ).ב"י( מרכזי שבט ומרכזי הדרכה בוגרי3 וצעירי3 –ד "מרכזי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי. 3
כיתות (ג "ובשכב) ט ה(צ " חניכי3 בשכב–ד " קבוצות צמיהמשלבי3חניכי צופי3 בשבטי3 . 4
 ). ב"י י
 כיתות י(ג "ובשכב) ט ה(צ " חניכי3 בשכב–ד "חניכי צופי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי. 5
 ). ב"י
 .ד לצופי3"מה3 מגיעי3 חניכי צמיש  הספרבתי/ נציגי מוסדות החינו+–נשי קשר א. 6
 .ד" חניכי צמיה3 של הורי–הורי3 . 7
 

 :קהלי יעד נוספי3
 איסוG  התבצע בשל אופי מעורבות3 ומספר3 המצומצ3 יחסית–אנשי מטה תנועת הצופי3 

 . מה3 באמצעות ראיונותהמידע
 בשל קשיי, ית המחקר בשלב השני המבוסס על שאלוני3 לא נכללו באוכלוסי–ד "חניכי צמי
החלטה זו התקבלה לאחר . או מגבלות הנובעות מהלקות של חלק ניכר מה3/תקשורת ו

 .ד וע3 חברי ועדת ההיגוי"התייעצות ע3 צוות צמי
 

 ד נכללו במחקר על מנת לאפשר"אוכלוסיות המרכזי3 והחניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי
 .ד" שבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי–ה3 בשבטי3 הנוטלי3 חלק בתוכנית השוואה ע3 עמיתי

Gאוכלוסיות אלו מאפשרות ללמוד על הטמעת התוכנית בתנועה בכללה ועל השלכות , בנוס
 .התוכנית מעבר למעורבי3 הישירי3 בביצועה

 
את קבוצות האוכלוסייה מייצג ו, )2לפירוט ראו נספח ( נבדקי3 745המדג3 כולל : המדג3

 כל – התנועתי במעגל הפנימי. בכל הרמות" ד"שילוב צופי צמי"עורבות בביצוע תוכנית המ
) ב"י 'ד(כל טווח הגילאי3 , ד"ללא צמי 45 ד ו" ע3 צמי65:  שבטי1103, הנהגות הצופי3

 – במעגל החיצוני). בס+ הכול  נבדקי6713(ובני שני המיני3 ) 1 9( בתנועה ושנות הוותק
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נראה כי ההורי3 ואנשי , ע3 זאת. מכל רחבי הארH, דות חינו+ שוני3הורי3 ואנשי קשר ממוס
שכ4 , הקשר במדג3 מייצגי3 בעיקר את הפעילי3 יותר ומשתפי הפעולה מקרב אוכלוסיות אלו

מה שאינו ,  מאנשי הקשר ציינו כי ה3 בקשר ע3 המדריכי3 בצופי93%3  מההורי3 ו98%
ועוד יותר מקרב ,  חלק ניכר מאנשי הקשר.תוא3 את התמונה העולה מהתצפיות ומהראיונות

אינ3 משתפי3 פעולה ע3 התוכנית וסביר להניח שלא שיתפו פעולה ג3 במילוי , ההורי3
 .   השאלו4 ובהחזרתו

 
 .ולצד3 נערכו תצפיות וראיונות, בשלב השני של המחקר היו השאלוני3 הכלי המרכזי :כלי3

 
 במטרה לאסוG מידע על מרב –לכל קהל יעד  שאלו4 ייחודי –נבנו שבעה שאלוני3 : שאלוני'

המיקוד בכל שאלו4 נעשה מתו+ כוונה לשמור על מספר , בנוסG. ההיבטי3 בביצוע התוכנית
 . שאלות סביר על מנת לזכות בשיתוG הפעולה של הנבדקי3

 
מוסברת מהות המחקר ומודגשות  בחלק הראשו4: כל שאלו4 מורכב מארבעה חלקי3

 החלק השני ;3 ועריכת השאלו4 על ידי צוות חיצוני לתנועת הצופי3האנונימיות של המשיבי
כולל פרטי3 על הביצוע של תוכנית  החלק השלישי; כולל נתוני3 דמוגרפיי3 של המשיבי3

חלק בניית ב.  כולל פריטי3 לבדיקת עמדות ושביעות רצו4החלק הרביעי; "ד"שילוב צופי צמי"
כגו4 ,  צרכי3 מיוחדי3ע3א שילוב אוכלוסיות  שאלוני3 דומי3 שעסקו בנושזה נסמכנו על

באמצעותWeisel et al., 1988 .( 3(בתיקופו הישראלי ) Siller(שאלו4 העמדות של סילר 
 .קשנו לעמוד בקריטריוני3 של תוקG ומהימנות ביחס לשאלוני המחקר הנוכחייב

 

בות ניתנו  התשו.פרט למספר מצומצ3 של שאלות רקע, שאלות סגורותמורכבי3 מהשאלוני3 
. שלפיה3 על הנבדק לציי4 את מידת הסכמתו ע3 כל אחד מההיגדי3, על פי סולמות ליקרט

א+ , בהתא3 לתוכנית הכתובה ולביצועה, ד"לקבוצות צמיהשאלוני3 מתייחסי3 בעיקר 
 ).4לשאלוני3 ראו נספח (מספר מועט של פריטי3 מתייחס ג3 לשילוב פרטני 

 
 נתוני3 באמצעות תצפיותהנמש+ איסוG ) ז"תשס(שנייה במהל+ השנה ה: תצפיות וראיונות

 ). ו"תשס(א3 כי באופ4 אינטנסיבי פחות מאשר בשנה הראשונה , וראיונות
 

ד וחלק "ולפיכ+ כל מדריכי צמי, שנתי הפעילות בצופי3 מבוססת על מחזור חד :הלי+
ילות לפיכ+ הפצת השאלוני3 עוכבה עד לאמצע שנת הפע. מהמרכזי3 מתחלפי3 מדי שנה

 המעורבי3 בהפעלת  בידיובשלב זה של השנה הצטברכי מחשבה מתו+ , )2007מרH (ז "תשס
 הפצת .תקפותלשמש בסיס לתשובות מהימנות והיכולי3 , מספיקי3 ידע וניסיו4 התוכנית

 .2007והסתיימו ביולי , השאלוני3 ואיסופ3 נמשכו כארבעה חודשי3
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ולחניכי הצופי3 הופצו ונאספו על ידי מרכזות למרכזי3 , ד"די צמי"השאלוני3 למדריכי ורשג
 לאנשי הקשר נשלחו בדואר השאלוני3. בשל נגישות4 לקבוצות נבדקי3 אלו, ד הנהגתיות"צמי

לנוכח מיעוט המשיבי3 מקרב ההורי3 . והשאלוני3 להורי3 נשלחו לבתיה3, למוסדות החינו+
לו4 ולהשיבו אלינו במעטפה פנינו אליה3 טלפונית וביקשנו מה3 למלא את השא, ואנשי הקשר
ד הפיצו באופ4 ישיר שאלוני3 לאנשי קשר ולהורי3 שעמ3 "מרכזות צמי, בנוסG. שצורפה אליו

 . נפגשו במהל+ עבודת4 בהנהגות
 

. י3 סטטיסטיכלי3 באמצעות שאלוני3 עובדנתוני ההמידע הכמותי מ :עיבוד הנתוני3
תי של התשובות וחלוקת4 לקטגוריות ניתוח תוכ4 איכוהראיונות והתצפיות עובדו באמצעות 

 . בהתא3 לשאלות המחקר, ולתמות
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 ממצאי1 ודיו/
 

 "ד"שילוב צופי צמי" תוכנית –פרק ראשו/ 
 
 

 תיאור התוכנית
מכוונת לשילוב ילדי3 ומתבגרי3 ע3 צרכי3 ) צרכי3 מיוחדי3 ("ד"צופי צמישילוב "תוכנית 

.  באמצעות פעילות צופית מותאמת)או התנועהלהל4 הצופי3  (מיוחדי3 בתנועת הצופי3
 משולבי3 חניכי3 ע3 צרכי3 ולעתי3ד "לעתי3 נעשה השילוב במתכונת של בניית קבוצת צמי

 .מיוחדי3 באופ4 פרטני בקבוצות הרגילות
 

נסמ+ בעיקר על מסמכי תנועת , ברמת ההצהרה, "ד"שילוב צופי צמי"תיאור תוכנית 
 3.הצופי3

, תנועה המחנכת לפתיחות" כהרעיונית התנועה כנגזרת מתפיסתה יעל ידהתוכנית מוצגת 
המחויבת לעשות כל , לאחריות חברתית ולקידו3 שוויו4 הזדמנויות בחינו+, לקבלת האחר

  4."שביכולתה על מנת לקבל לתוכה אנשי3 מקהילות שונות ובעלי צריכי3 מיוחדי3
 

 ,מצד אחד ,התוכנית מיועדת. רתיבבסיס החזו4 המנחה את התוכנית מונח הרצו4 לתיקו4 חב
 צרכי3 מיוחדי3 לממש את זכות3 כבני אד3 לפעילות פנאי משלבת ע3לאפשר לילדי3 

 כשווה לחנ+ את חניכי התנועה כול3 לקבלת האחר  היא מבקשת ומצד שני,ולחינו+ צופי
  .תו+ יצירת מפגש בי4 האוכלוסיות השונות, בחברה

 
 "חוק החינו+ המיוחד":  שהתקבלו בכנסת,יי3 בתחו3החזו4 נתפס ג3 כמימוש חוקי3 מרכז

חוק שוויו4 זכויות לאנשי3 ע3 ", )1992" (כבוד האד3 וחירותו: חוק יסוד", )1988(
 ).1998 ("מוגבלויות

 
 מטרות 

 5:ד וחניכי הצופי3" חניכי צמי–המתייחסות לאוכלוסיית היעד שלה , לתוכנית שתי מטרות

                                                 
, "2003ד "צופי צמי "– ל תנועת הצופי " שלושה מטע  לשכת מזכ: חמישה מסמכי  מטע  תנועת הצופי 3
על  אחד נכתב ;)ל תנועת הצופי "מזכ, ליאור כרמל" (שבט הצופי  הקהילתי" ,"שנת שרות בתנועת הצופי "

 דפי  וחוברות הנחיה לנושאי  ;2005ד " צמי אוגדA הדרכת,"השילוב הפרטני "– ד תנועתי" מלווה צמיידי
 . ספציפיי 

4 Eהדרכה ומפעלי , תנועת הצופי  העבריי  בישראל, "ד"צופי צמי" מתו F2003ספטמבר , אג. 
 .   ש 5
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3 ע3 נכויות לממש את זכות3 לפעילות פנאי חתירה למת4 הזדמנות שווה לאנשי .1
 ;משלבת הטומנת בחובה הנאה וחינו+ לערכי3 צופיי3

חינו+ ערכי לכלל חניכי הצופי3 לקבלת אנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 כשווי3 לתת  .2
 .תו+ יצירת הזדמנויות למפגשי3 בי4 אוכלוסיות שונות, בחברה

 
 6:ת הקבוצההתוכנית מפרטת את מטרות הפעילות ברמת הפרט וברמ

 . מימוש זכות3 של אנשי3 בעלי נכויות לפעילות פנאי–מטרה ראשונה 
 : מה עשוי חני+ ע3 צרכי3 מיוחדי3 להשיג בפעילות צופית מותאמת– מטרות אישיות

 ;פורק4 והפוגהד "לאפשר לחניכי צמי •
 ;פיתוח כישורי3 וקשרי3 חברתיי3 •
 ;ערכית באמצעי3 מהני3 פעילות חינוכיתלאפשר  •
 ;ת לשילוב בשבט בקבוצה רגילההזדמנו •
 ;ב"קבלה וכיו, נתינה, גבולות(שיפור המיומנויות ההסתגלותיות  •
 ;פיתוח מיומנויות תקשורתיות •
 ;ד" של חניכי צמיהעלאת הדימוי העצמי והביטחו4 העצמי •
 ;בעתיד" מעברי3"השתייכות לקבוצות נוספות כהכנה ללאפשר  •
 7.העשרה והטמעת ההמשגה והערכי3 הצופיי3 •
 

3 ע3 צרכי3  בהתייחס לחניכיה דגשי3 שלושמלמד עליתוח המטרות ברמה האישית נ
הקניית מיומנויות וחינו+ לערכי תנועת הצופי3 , הנאה:  המשולבי3 בתנועהמיוחדי3
 .וכוללת יעדי3 רבי3ביותר מפורטת ההיא ש, חברתיות

 
 :נית4 להשיג באמצעות התהלי+ הקבוצתיש מה4 התפוקות – מטרות קבוצתיות

 ;גיבוש הקבוצה ועיצוב זהות קבוצתית ייחודית •
 ;שבטיות ניסיו4 לשלב את הקבוצה בפעילויות הכלל •
 ;פיתוח האלטרואיז3 בקרב חברי הקבוצה לנתינה ועשייה למע4 אנשי3 ומחוצה לה •
המכינה לשילוב פרטני של חניכי3 מתאימי3 " חממה"צוב הפעילות בקבוצה כיע •

 8.בקבוצות הרגילות
                                                 

6   Eהדרכה ומפעלי , תנועת הצופי  העבריי  בישראל, "ד"צופי צמי"מתו F2003ספטמבר , אג. 
 . ש 7
 .  ש 8
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 גיבוש זהות ייחודית ואמצעי ,האחת :תי מטרותנית4 ללמוד על קיומ4 של שברמה הקבוצתית 
 .  מעי4 שלב מעבר– לקראת שילוב פרטני" חממה" הקבוצה ה של היות,השנייה ו;לחינו+ ערכי

 
תהליכי3 של שפירושו  ,לקבלת השונהשל כלל חניכי הצופי3 חינו+ ערכי  – מטרה שנייה

 : חניכי התנועהקרבבשינוי עמדות של חינו+ לסובלנות ו
 ;"בצל3" לראיית כל אד3 כמי שנברא חינו+ החניכי3 בשבט •
מתייגת באמצעות מגע מובנה ומבוקר ע3 קבוצת  מיתו4 חשיבה סטריאוטיפית •

 ;ד והחברי3 בה"צמי
אלטרואיסטיות ג3 בהתייחס לאוכלוסיות בעלות צרכי3  החלת המטרות הצופיות •

 ;מיוחדי3
 ;רכי3 מיוחדי3 לצד עשייה ע3חינו+ לעשייה למע4 אנשי3 ע3 צ •
  9.בהשכחוויה מתקנת לחברי3 , ד"קליטה חיובית של קבוצות צמי •

 מימוש ערכי3 צופיי3 :התנועתית בלבד המטרות מנוסחות ברמה ,הצופי3חניכי באשר ל
 .  בתנועה3 ע3 צרכי3 מיוחדי3בתוכנית קונקרטית של שילוב חניכי

 
 להשגת המטרות האמצעי'

בעוד השילוב , צופיות ככלי היא מהות התנועה ואינה ייחודית לתוכניתה – שילוב וצופיות
 . ד"לטווח ארו+ הוא לב לבה של תוכנית צופי צמי

 
 .  צרכי3 מיוחדי3 למסגרות חברתיות רגילותע3קבלת ילדי3 ומבוגרי3 פירושו  שילוב

פנאי /+שילוב קבוצה במערכת חינו –שילוב מערכתי : השילוב יכול להתבצע במודלי3 שוני3
 .  פרטי3 בקבוצות רגילות שילוב– פרטני רגילה או שילוב

 
 ד בצופי' " של שילוב חניכי צמיעקרונות הפעולה

ה4 , ד בתנועת הצופי3" חניכי צמילשילוב את הדר+ תווי3מעקרונות הפעולה של התוכנית 
 :ד וה4 בשילוב פרטני"בהפעלת קבוצת צמי

 
 תפיסת השילוב ועקרונותיו. 1

בהתא3 .  ולכ4 בעלי זכויות וחובות,ד ה3 חניכי התנועה לכל דבר ועניי4"חניכי צמי: "שוויו4
זכאי3 להשתתG בפעולות השוטפות ובפעולות שיא , לרמת3 ה3 מחויבי3 לערכי התנועה

 G2006, ד"אוגד4 הדרכת צמי" (ליהנות מסטטוס של חברות בתנועהובנוס.( 
                                                 

9  Eהדרכה ומפעלי , תנועת הצופי  העבריי  בישראל, "ד"צופי צמי"מתו F2003ספטמבר , אג. 
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לפיו ש, וא פועל יוצא של עקרו4 הנורמליזציהה, על פי התוכנית,  השילוב:שילוב ונורמליזציה
ולכ4 ה3 זכאי3 , לאנשי3 בעלי נכויות מגיעה איכות חיי3 הזהה לאלו שאינ3 בעלי נכות

אוגד4 (כל שירות קהילתי אחר הנית4 לכלל הציבור לרווחה ו, פנאי, חינו+, לשירותי בריאות
לזו ,  כמה שאפשרעד, מתכונת הפעילות צריכה להיות דומה). "2005, ד"הדרכת צמי

תו+ התאמת התכני3 וכלי ההדרכה לרמת החניכי3 , הנורמטיביות המתקיימת בקבוצות
 ).2006, ד"אוגד4 הדרכת צמי" (וליכולת3

 
 – יותר בתשתיות השבט  רבותהנחה היא שככל שתבוצענה התאמותה: נגישות והתאמות

 השתתפות3 בפעילות ד את" כ+ ימצו חניכי צמי–אינטלקטואלית , חברתית, הנגשה פיזית
 . הצופית

 
 יש לערו+ היכרות אישית ע3 כל חני+ לצור+ הערכה נכונה של יכולותיו: אינדיבידואליזציה

 . מודעות לקשיי3 פרטניי3 ולאופי הקבוצהו
 

לצד עזרה ד "צמי יש להתמקד במיצוי הכוחות החיוביי3 של חני+ :"יש"התמקדות ב
 . בהתמודדות ע3 הקשיי3

 
 ד" צמיהקמת קבוצת. 2

ה  בתהלי+ הפעלת.ולא בשילוב הפרטני, ד בצופי3"התוכנית מתמקדת בשילוב קבוצות צמי
מרכז , מרכז השבט, הנהגתי/ד תנועתי"מרכז צמי: שותפי3 חמישה בעלי תפקידי3 מרכזיי3

,  תהלי+ מורכבהנהד "הקמת קבוצת צמי .ד"איש הקשר במסגרת המפנה ומדרי+ צמי, צעיר
 מת4, ד"הכנת השבט לקבלת קבוצות צמי, 3והכשרת מדריכי3ת בחיר, גיוס חניכי3: הכולל

,  כל השנהבמש+ליווי מקצועי , בטיחות ובריאות הנובעות מהלקויות, נגישותמענה לבעיות 
 . מה3 מגיעי3 החניכי3 וקשר קרוב ע3 ההורי3ששיתוG פעולה ע3 בתי הספר והמוסדות 

 
בכל מקרה חשוב לקבוע איש קשר . בטהיוזמה לשילוב יכולה לבוא מבית הספר או מ4 הש

איש הקשר יהיה שותG להחלטה מי . מכיר היטב את הילדי3אשר  ,מטע3 המסגרת המפנה
הצרכי3 המיוחדי3 של של , לקותהגדרה של מאפייני הלזיהוי וליהיו החניכי3 המופני3 וכ4 

 .בשבט התאמות הנדרשות לש3 שילוב3של ההפרט והקבוצה ו
 
   והכשרת3ד"בחירת צוותי צמי. 3

די3 בעלי יכולת "אפשר בניית צוות מדריכי3 ורשגמיועדי3 להדגשי3 בבחירת צוות ההדרכה 
  .אישית וסטטוס חברתי גבוה
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נכונות להשקעה של זמ4 ולעבודה קשה הכוללת , ניסיו4 של שנה בהדרכה: דרישות התפקיד
 . ד"ד ובפורו3 צמי"השתתפות בקורס צמי, קשר ע3 גורמי3 בתנועה ובקהילה

 
 מרכז אצלאיו4 קבלה יר ומילוי שאלו4, בשבט" דרושי3" מודעת פרסו3: תהלי2 הבחירה

תהלי+ המיו4 הייחודי מלמד על השתייכות המדרי+  .ד"השבט בהתא3 להנחיות מרכז צמי
 .לקבוצת איכות

 
שתי  .חניכי הצופי3 וד"ניכי צמי ח–לתוכנית שתי אוכלוסיות יעד : אוכלוסיית היעד

 .התוכניתאמצעות עבור שינוי במורות להאוכלוסיות א
 
 גיוס החניכי3. 4

צרכי3 מיוחדי3 היכולי3 מועמדי3 ע3  קריטריוני3 לבחירת מציבההתוכנית  – ד"חניכי צמי
 :להשתלב בהצלחה בתנועת הצופי3

 ,היכולת החברתית להבחי4 בי4 טוב לרע, עצמאות סבירה בתחו3 הניקיו4: קריטריו4 היכולת
 . מרחבהתמצאות בסיסית ב
 .יכולת לתקשר בצורה מילולית או אחרת ע3 הזולת: קריטריו4 התקשרות
 .לימהאפרצי זע3 והתנהגות הסובלי3 מלא יתקבלו חניכי3 : קריטריו4 ההתנהגות

 . בחינת המידה שהחני+ נהנה מ4 הפעילות:קריטריו4 העניי4
  .והחני+ יהיה בגיל שנית4 לשלב אותו בקבוצה של בני גיל: קריטריו4 הגיל

 10. חניכי3 ושני מדריכי3 לפחותעשרהד יהיו כ"בקבוצת צמי: גודל הקבוצה והרכבה
 

 .)ג"שכב (בוגרתשכבה  ו)צ"שכב (שכבה צעירה,  החניכי3הכוונה לכל – חניכי הצופי'
 
   הדרכה וליווי, הכשרה. 5
  גיסאד מחד"שוטפת של קבוצות צמיההפעלה  העניי34 לשותפיה להכי4 את נועדההכשרה ה
 הדרכה וייעוH לגורמי3 השוני3 ,ליווי" .גיסא ד מאיד+"חניכי השבט לקבלת קבוצות צמית או

 חובה מקצועית ומוסרית וביטוי לאחריות התנועה לשלומ3 הרגשי והפיזי של הניבתנועה ה
, ד"אוגד4 הדרכת צמי ("הוריה3 ויתר הגורמי3 הקשורי3 בתוכנית, מדריכיה3, ד"חניכי צמי

2006(.  
 
 
 
 

                                                 
10  Eהדרכה ומפעלי , תנועת הצופי  העבריי  בישראל, "ד"צופי צמי"מתו F2003ספטמבר , אג. 
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 חסר בתוכנית הכתובההיש וה
, הוכנה בשיתוG מכו4 טראמפ והיא תוכנית מקצועית בעיקרה" ד"שילוב צופי צמי"תוכנית 

התוכנית מתמקדת באופי השילוב . שנכתבה על ידי אנשי מקצוע בתחו3 החינו+ המיוחד
 .  שילוב בקבוצות נפרדות–על פי מודל שילוב מערכתי , ובמטרותיו

 
 בלבד בשילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בקבוצות רגילות התוכנית עוסקת באופ4 כללי

 . ובמטרות השילוב ביחס לחניכי3 הרגילי3 בצופי3
 

, כגו4 השתלבות במבנה הארגוני, ד"התוכנית אינה עוסקת כלל בפ4 התנועתי של שילוב צמי
הקצאת , הכשרת כל בעלי התפקידי3 והגדרת תפקיד3, הטמעת התוכנית בתוכניות ההדרכה

 .י3 וכוח אד3תקציב
 

על מנת שתוכנית כתובה תקרו3 עור וגידי3 ותהפו+ לתוכנית תנועתית בפועל דרושי3 חמישה 
) 2(; צוות מקצועי המשלב בהכשרתו את הפ4 התנועתי והפ4 המקצועי) 1: (תנאי3 נוספי3

תפעולי  שילוב הצוות במבנה הארגוני) 3(; ועדת היגוי המורכבת מאנשי תנועה ואנשי מקצוע
 . תקציב לפעילות) 5(; שילוב התוכנית במער+ ההדרכה) 4(; של התנועה") רת הפיקודשד("
 

במהל+ ,  באופ4 הדרגתי,אול3 מימוש3 התרחש, תנאי3 אלו כבר הובנו בשלב פיתוח התוכנית
 . חמש שנות הפעלת התוכנית
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 "ד"שילוב צופי צמי" ביצוע תוכנית –פרק שני 
 

שפירוש3 , תפתחותה מהווי3 תהלי+ מתמש+ הכולל תהליכי מיסודיישו3 התוכנית וה
 במער+ הפעילות ההטמעת ותפעולי של התנועה התוכנית במער+ הארגוניהשתלבות 

 . ד והתמודדות ע3 קשיי3" שילוב חניכי צמי,וההדרכה
 
 

 הטמעת התוכנית בתנועה
 

 במער+ הארגוניד בתנועת הצופי3 הייתה כרוכה בהשתלבותה "צופי צמיהטמעת תוכנית 
 .תפעולי כמו ג3 בהשתלבות במער+ הפעילות וההדרכה התנועתי

 
ד "מרכזת צמי המנוהלת על ידי – ד"מחלקת צמי –מבחינה ארגונית הוקמה מחלקה חדשה 

תפקידי מחלקת . ד ההנהגתיות"מרכזות צמיוכוללת את ) דרג מתנדב(ד "ר צמי"יו ותנועתית
ד "מחלקת צמי. ע3 התבססות התוכנית, במהל+ הזמ4ד ומקומה במבנה הארגוני נקבעו "צמי

מסייע בפתרו4 בעיות ומכוו4 את , G הקובע את מדיניות התוכנית גו– עדת היגויוומלווה ב
מחלקת (ועדה והרכב ה.  בהתא3 לנסיבות,התפתחות התוכנית מבחינה מקצועית ותנועתית

ד "נציג הורי3 של חניכי צמי, ועיעניי4 וידע מקצ, נציגי דרג מתנדב בתנועה בעלי ניסיו4, ד"צמי
מאפשר לה לעסוק בפ4 המקצועי ) ונציגי ארגוני3 העוסקי3 באוכלוסיות ע3 צרכי3 מיוחדי3

  ".צופי"ה אופייה על שמירת  וע3 זאת להקפידשל התוכנית
 

ד "מרכזות צמי  וכלה שותפה בפורומי3 של מקבלי ההחלטות בתנועד תנועתית"מרכזת צמי
ובעלות ) לרוב חינו+ מיוחד( הרלוונטיי3דמית בתחומי3 המקצועיי3 ה4 בעלות הכשרה אק

לליווי , לביצוע ההכשרה, ד"המחלקה אחראית לניהול הכולל של תוכנית צמי. עבר תנועתי
  .כמו ג3 לפיתוח מערכי הדרכה, ד בהנהגות ובשבטי3"שוטפת של צוותי צמיולהנחיה 

 
חיי  כחלק מד" תוכנית צופי צמיתהפעלי בהשתלבות במער+ הפעילות התנועתי באה לידי ביטו

 מבוססת על חמישה בעלי תפקידי3 המעורבי3 באופ4 ישיר בהוצאתה והיא, היומיו3 בתנועה
 איש קשר מהמוסד ,ד" מדריכי צמי,שבטי'ה מרכזי ,ד הנהגתית"רכזת צמימ: לפועל

  .ד" חניכי צמיה' שלהוריו החינוכי של החניכי'
 

 הכשרת המדריכי3
די "ורשגל מדריכי ההכשרה ש .ד"די צמי"נית כרוכה בהכשרת מדריכי ורשגהטמעת התוכ

מדריכי . ד תנועתי ובסמינר אמצע שנה"ד מתבצעת באמצעות קורס מדריכי צמי"קבוצות צמי
 .ד בשילוב פרטני משתתפי3 במפגשי הכשרה באמצע השנה"צמי
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לפני פתיחת שנת , )אוגוסט(נמש+ חמישה ימי3 מרוכזי3 ומתקיי3 בקיH   תנועתיד"קורס צמי
. ד"די3 האמורי3 להדרי+ קבוצות צמי"קורס ארצי המיועד לכל המדריכי3 והרשג. הפעילות

לכל הפחות נציג אחד (ד "ההשתתפות בקורס היא תנאי להדרכת צמי, בהתא3 לתוכנית
 ).ד בכל שבט"מצוות ההדרכה של קבוצת צמי

 
שילוב "הטמעת תוכנית : 11יוומטרות, ד"הכנת הקורס והפעלתו ה3 באחריות מחלקת צמי

פיתוח תפיסת שילוב בקרב צוותי הדרכת ; ד"הקניית כלי3 להדרכת חניכי צמי; "ד"צופי צמי
יצירת מוכנות ובשלות רגשית למפגש ע3 חניכי ; הכנת המדריכי3 להסברה בשבטי3; ד"צמי
 .ד"צמי

 
ד "די צמי"רשגאו /ומדריכי ו) מרכזי3(צוות המדריכי3 בקורס מורכב מאנשי צוות בוגרי3 

. כ+ לכל קבוצה בקורס מדרי+ בוגר ומדרי+ צעיר). ב"י א"יבוגרי (ד "שסיימו שנת הדרכת צמי
ובעלי ) 'ט(רוב חניכי הקורס ה3 בוגרי קורס הדרכה תנועתי , ד"בהתא3 לתוכנית צופי צמי

דע תוכנית הקורס מתבססת על הי, לפיכ+). א"או י' בוגרי י(ניסיו4 בהדרכה של קבוצה רגילה 
רוב המדריכי3 . ד"ועל ניסיו4 הקיימי3 ומבקשת להוסיG עליה3 את הנחוH להדרכת צמי

לא תמיד (ד "ו העידו כי רצו להדרי+ קבוצת צמי"תשס ה"במהל+ תשס עמ3 שוחחנוש
 70%ז ביקשו "בשנת תשס. ד"וחלק ניכר מה3 השתתפו בקורס צמי, )כעדיפות ראשונה

  .ד"מהמדריכי3 השתתפו בקורס צמי 90% ד ו"מהמדריכי3 להדרי+ קבוצת צמי
 

, ד"שינוי גישה לחניכי צמי: רוב המדריכי3 העידו שהקורס תר3 לה3 בשלושה תחומי3
תה לי יהי": ד" צמיחניכישינוי גישה ל .ד וידע לעשות זאת"הקניית ביטחו4 להדרי+ חניכי צמי

חו4 להדרי+ טיב  ".יהיד שינה לי את הרא"קורס צמי. רתיעה בהתחלה מהמגע ע3 החניכי3
 מהמדריכי3 דיווחו כי הקורס הקנה לה3 ביטחו4 להדרי+ חניכי3 ע3 75%: ד"צמיחניכי 

, הקורס מלמד המו4": ד"ידע להדרי+ חניכי צמי. צרכי3 מיוחדי3 במידה רבה או רבה מאוד
 ציינו 90% ".כדי לדעת להתנהג ולהתמודד, זה כדי לא לבוא לחניכי3 בלי לדעת כלו3. תור3

 קיבלו 81% ו, דע  בנושא אנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 במידה רבה או רבה מאודכי רכשו י
 . במידה רבה או רבה מאוד כלי3 להדרכת חניכי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3

 
, ד" מהווה שלב נוסG בתהלי+ ההכשרה וההתמקצעות של צוותי צמישנה סמינר אמצע

ז התקיי3 לראשונה "בתשס .ד"וייחודו בכ+ שהוא נער+ לאחר תקופה של ניסיו4 בהדרכת צמי
הסמינר . 2007באחד מסופי השבוע של חודש ינואר , ד"סמינר אמצע שנה תנועתי לצוותי צמי

. ד"די3 ולמרכזי3 צעירי3 בשבטי3 שבה3 פועלות קבוצות צמי"לרשג, יועד למדריכי3
העריכו את תרומת הסמינר ) 76%(ורוב3 , השתתפו בסמינר מהמדריכי3) 51%(כמחצית 

                                                 
 .2006, ד" אוגדA הדרכת צמי11
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. דיווחו שהסמינר תר3 לה3 במידה רבה או רבה ומאוד) 24%(רק כרבע . ת ומטהכבינוני
ד המשמש לחילופי מידע "מעבר לתכני3 המקצועיי3 מזמ4 הסמינר מפגש ארצי למדריכי צמי

 .וללמידת עמיתי3
  

ד ואG לא "מדריכי שילוב פרטני אינ3 משתתפי3 בקורס צמי – הכשרת מדריכי שילוב פרטני
עוסקי3 ד מפגשי הדרכה ל"ז ער+ צוות צמי"תשס ה" במהל+ השני3 תשס".סמינר אמצע"ב

בחלק3 ארציי3 , המפגשי3. די3 ומרכזי3 צעירי3"רשג,  מדריכי3–בשילוב פרטני בשבטי3 
, בלקויות שונות ובהתאמותוהתמקדו  אחר הצהריי3שעות נמשכו כמה , ובחלק3 אזוריי3

. ההשתתפות לרוב הייתה מועטה. ני3 בנושאי3 שוהד והעשר"כרות ע3 תוכנית צמיילצד ה
היו בי4 הגורמי3 למיעוט , כמו עיתוי ומקו3 המפגשי3, נית4 להניח כי אילוצי3 ארגוניי3

שכ4 , אול3 ייתכ4 ג3 כי מדריכי שילוב פרטני חשי3 פחות צור+ לקבל הכשרה. משתתפי3
לי רמת תפקוד באופ4 עקרוני ה3 מדריכי3 קבוצה רגילה ונית4 להניח כי המשולבי3 בה ה3 בע

אפשר ג3 שאינ3 מייחסי3 תשומת לב מרובה לחניכי השילוב הפרטני או . גבוהה יחסית
שלמדו מתו+ הניסיו4 שצברו עד למפגשי3 ואינ3 סבורי3 כי מפגשי3 אלו יועילו לה3 באופ4 

 .משמעותי
 

 ליווי והנחיה שוטפת  
ד מהווי3 "ומדריכי צמיהמרכזי3 בשבטי3 , ההנהגות, ליווי והנחיה שוטפת של מטה התנועה

 ושותפי3 בה3 כל המעורבי3 באופ4 ישיר ,משמעותי ביותר בהטמעת התוכניתנדב+ 
 . בהפעלתה

 
 ד"מחלקת צמי. א

לש3 כ+ פיתח הצוות . ד תנועתי והנהגתי"ליווי והנחייה ה3 חלק מרכזי בעבודת צוות צמי
 : מספר כלי3

 
 בהנהגות ואת מטה התנועה בנושא ד" מנחה ומלווה את מרכזות צמיד תנועתית"מרכזת צמי

 ד באחת"שבט בהיותה מרכזת צמיהמעורה בעשייה ברמת ההנהגה ויחד ע3 זאת היא . ד"צמי
כמנהלת פורו3 . בתו+ התנועה ומחוH לה, ומהווה כתובת לכל המעורבי3 בתוכנית, ההנהגות

 .ד באינטרנט היא נגישה לכל מדרי+ ובעל תפקיד"צמי
 

חלק מהמרכזות מלוות , ד במשרה חלקית"לכל הנהגה מרכזת צמי – ד הנהגתית"מרכזת צמי
: ד מעורבות בכל מעגלי הפעילות"מרכזות צמי. שתי הנהגות סמוכות מבחינה גיאוגרפית

 . קבוצה, שבט, הנהגה
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ומשמשת כגור3 המקצועי , ד לבי4 ההנהגה"מקשרת בי4 מחלקת צמיד הנהגתית "מרכזת צמי
מבקרת בשבטי3 ומנחה , וות ההנהגה ומשתתפת בישיבותיועובדת ע3 צהיא . ד"בענייני צמי

ד "ד ואחראית למפגשי3 הנהגתיי3 של מדריכי צמי"את המרכזי3 בשבטי3 ואת מדריכי צמי
 +נערה, ד"בהנהגה הוא מפגש של מדריכי צמיד "פורו3 מדריכי צמי. ד" פורו3 מדריכי צמי–

מפגשי3 . ד הנהגתית"כזת צמיבהנחיית מר, )חודש וחצי עד אחת לחודש( פעמי3 בשנה 6 8
, כגו4 מיניות וצופיות, אלו נועדו להעשרת המדריכי3 בידע ובמיומנויות בנושאי3 ספציפיי3

המפגשי3 אG מהווי3 הזדמנות ללמידת עמיתי3 ביחס לסוגיות . ד"והתאמת3 לחניכי צמי
י3 כמו כ4 משמש הפורו3 למסירת מידע או להכנה לקראת אירוע. המטרידות את המדריכי3

 ד" מדריכי צמי)83%(רוב . כגו4 טיולי פסח או יו3 צופה, בלוח השנה ההנהגתי והתנועתי
הפורומי3 מדבריה3 נית4 ללמוד כי . לעתי3 קרובות או באופ4 קבוע בפורו3 השתתפו) ז"תשס(

 שבעי רצו4 מהמפגשי3 54%. בקבוצת3מועילי3 כאשר ה3 רלוונטיי3 לאוכלוסייה הספציפית 
 ).1 5סול3 ; 3.44ממוצע (במידה בינונית  שבעי רצו4 30% ו, ה מאודבמידה רבה או רב

 
עונה במסגרת זו היא . מבקרת בשבטי3 השוני3 שבהנהגתה לעתי3 תכופותד "רכזת צמימ

וכ4 , ד ונותנת משוב למדריכי3"צופה בפעולות של קבוצות צמי, לשאלות ומנחה את המרכזי3
במסגרת עבודתה היא מלווה . וב פרטני חניכי3 בשילהמשלבותמשתדלת לבקר בקבוצות 

 ממרכזי השבטי3 ציינו כי היא נוטלת חלק ג3 בגיוס 23%. ד בשבטי3"פתיחת קבוצות צמי
ד הנהגתית מבקרת בשבט לעתי3 "רכזת צמי,  מהמרכזי3 בשבטי64%3לדברי  .ד"חניכי צמי

הנייד ד הנהגתית זמינה בטלפו4 "רכזת צמי, נוסG על הביקורי3. קרובות או מדי פע3
 . ובאינטרנט

 
ד "רכזת צמימ נית4 להסיק כי 3 בשבטי3מרכזיהד וע3 "די צמי"משיחות ע3 מדריכי ורשג

ד " ממדריכי צמי76%. קבלת סיועמרכזית לההנהגתית נתפסת כגור3 המקצועי וככתובת 
ד לעתי3 קרובות "ד מסייעת לה3 בהדרכת צמי"ושיעור זהה של מרכזי3 דיווחו כי רכזת צמי

, לעתי3 קרובות או מדי פע3 , מהמרכזי3 נעזרי4%3  מהמדריכי3 ו16%רק . ע3או מדי פ
 . ד באינטרנט"בפורו3 צמי

 
 .)1 5סול3 ; 1.46ממוצע (ד "לא חסר ידע להדרכת צמי) 75% (לרוב3, ד"לדברי מדריכי צמי

 יותר של י3הנחיה מקצועית רבבווי וימה3 הסכימו כי יש צור+ בל) 32%(ע3 זאת כשליש 
  ).1 5סול3 ; 2.99ממוצע (ד לאור+ השנה " צמימדריכי

 
 מרכזי3 בוגרי3 בשבטי3. ב

 כלל הפעילותלהאחראי3 , מרכז שבט ומרכז הדרכה צופי3 ככלל אמורי3 להיות בכל שבט
בביצוע מעורב ד ו"לרוב אחד המרכזי3 אחראי לצמי ,ד"בו קיימת קבוצת צמיששבט ב. בשבט
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ווי צוות יד ול" דר+ סיוע בהדרכת צמי,דריכי3 החל מגיוס חניכי3 ובחירת מ–תוכנית ה
 . בהנהגה ובתנועה, ד בכל פעילות בשבט"ד בשבט ועד שילוב חניכי צמי"צמי

 
בהיותו , מדריכי3 והורי3, המרכז בשבט הוא דמות בוגרת המהווה כתובת זמינה לחניכי3

יני3  מהמדריכי3 הסכימו שמרכזי השבט מעורבי3 ומתעני69%. נוכח בכל פעילות בשבט
לחלק מהמרכזי3 קשר ע3 הורי החניכי3 ). 1 5סול3 ; 3.671ממוצע (ד "חניכי צמיבובמדריכי 

וע3 ) 1 5סול3 ; 2.43ממוצע .  במידה בינונית13% לו, מאוד קשר במידה רבה או רבה 30% ל(
ועוד , מאוד בקשר במידה רבה או רבה 25%(ד " במוסדות החינו+ של חניכי צמיאנשי הקשר

מידת ד ו"יחס3 של המרכזי3 לתוכנית צמי, ע3 זאת). 2.99 ממוצע .בינונית במידה 28%
א+ , מספר המרכזי3 בשבטההנהגה וכגו4 , בהתא3 לנסיבות עבודת3משתני3 מעורבות3 בה 

כל . כמו עניי4 או חשש, צרכי3 מיוחדי3ה ע3 אוכלוסייביחס3 לג3 מתוקG הבדלי3 אישיי3 
שילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בתנועת  לו ש הצהירו על חשיבות!)100% (המרכזי3
ואG , לצד מרכזי3 שמעורבות3 מועטה בלבד מאוד א+ בפועל היו מרכזי3 מעורבי3 ,הצופי3

ניקח ... יש מאזני3 של פרט וכלל": "הפרעה"ד "מרכזי3 הרואי3 בתוכנית ובחניכי צמי
בר שאינו בנורמה כל ד... ?ונכפה אות3 על שאר החניכי3, ה3 מעטי3, ד לטיול הנהגתי"צמי

 ".מפריע
 
 איש קשר. ג

, ת/מנהל, ת/מחנכ, ת/יועצ(ד "נציג מטע3 המוסד החינוכי של חניכי צמי איש הקשר הנו
ת הספר בי/ד סיפרו כי אנשי צוות המוסד החינוכי"רבי3 ממדריכי צמי). ומהה וכד/מדריכ

באשר לקבוצת התייעצות ל למידע וחשובד משמשי3 עבור3 מקור " צמיממנו מגיעי3 חניכיש
 המגיעי3 בית הספר על אנשי3 מצוות שמענובמקרי3 אחדי3 . ה3 מדריכי3שהחניכי3 

 ממדריכי 38%. באמצעות קשר טלפוני, בעת הצור+, לראות פעילות בשבט או נכוני3 לסייע
 בקשר מתמיד ע3 איש הקשר במוסד ,מאוד במידה רבה או רבה ,ד ציינו כי ה3 נמצאי3"צמי

 טענו כמו כ4.  על קשר במידה בינוניתדיווחו 28% ועוד ,בקבוצת3ד " צמיהחינוכי של חניכי
ציינו כי  24% עוד ו, באיש הקשר,מאוד במידה רבה או רבה ,נעזרי3כי ה3  מהמדריכי3 27%
 . נעזרי3 בו במידה בינוניתה3 

 
ד וחייב, ד"לתמו+ בהדרכת חניכי צמישל אנשי הקשר היא ביכולת3 חשיבות תפקיד3 

 אפשר שרוב .ד הוא בעייתי"בה3 הקשר ע3 ההורי3 של חניכי צמישלא מעטי3 במקרי3 ה
אנשי הקשר אינ3 מסכימי3 כי השילוב בצופי3 צרי+ להיות באחריות ההורי3 במקו3 ) 61%(

 . ההורי3ע3מתו+ היכרות3 , החינוכיבאחריות המוסד 
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ופי3 לבית בה לקשר השוטG בי4 תנועת הצ למדנו שקיימת חשיבות רבתי הספרמיועצות 
 מאנשי הקשר 92%". פי3 לבית הספר מאוד משמעותי לחניכי3הקשר בי4 הצו" :הספר

לדברי רוב ). 1 5סול3 ; 4.35ממוצע (חשובה ג3 למוסד החינוכי סבורי3 כי הפעילות בצופי3 
 מה3 הסכימו כי תפקיד3 חשוב להצלחת השילוב 82%,  ברור תפקיד3,אנשי הקשר) 75%(

 .3 הקשר ע3 הצופי3 אינו מהווה נטל מה82%בצופי3 ועבור 
 
 הורי3 .ד
שאלות להתייעצות ובעיקר ל, ד משמשי3 אG ה3 כתובת למידע" חניכי צמיהוריה3 של 

ההורי3 נשאלי3 לא4 ה3 רוצי3 לקד3 את הילד " כ+ למשל .אישיות הנוגעות לחני+ מסוי3
מדברי3 לפני . ד בשלושת החודשי3 הראשוני3ייחוב. הקשר ע3 ההורי3 הוא רציG". "שלה3

במקרי3 רבי3 ". ממלאי3 שאלו4 פרטני על התקדמות הילד שלה3. פעולה ואחרי פעולה
ד ציינו כי " ממדריכי צמי55%. בטיול ובמחנה, ההורי3 יכולי3 להגיש עזרה מעשית בפעולה

 שאינ3 דיווחו 16%ורק , מאודה3 בקשר מתמיד ע3 הורי החניכי3 במידה רבה או רבה 
 שה3 בקשר קבוע ע3 וווחיההורי3 ד) 65%(ג3 רוב ). 3.46ממוצע (כלל בקשר ע3 ההורי3 
 61%  ו,)1 5סול3 ; 3.88ממוצע  (מאודרבה  וארבה  בצופי3 במידה 3יההמדריכי3 של ילד

 ).2.68ממוצע ( בתדירות משתנה ,ציינו כי המדריכי3 של הילד ביקרו אצל3 בבית
 

 הערכת מער+ הליווי  
היא . ד"נית במער+ הפעילות התנועתית הוא מחלקת צמיהגור3 המרכזי בהטמעת התוכ

, האחראית להכשרת המדריכי3 והיא הנושאת בעול ההנחיה השוטפת למטה התנועה
 . ד"למרכזי3 ובעיקר למדריכי צמי, לשבטי3, להנהגות

 
ד נעזרי3 ג3 בגורמי3 "ד והמרכזי3 בשבטי3 המשלבי3 חניכי צמי"מדריכי צמי, יחד ע3 זאת

 .שנית4 ללמוד מהלוח הבאכפי , נוספי3
 

כאשר מתעוררת בעיה : ד ומרכזי שבטי' לשאלה" התפלגות תשובות מדריכי צמי:1לוח 
 ד בקבוצה אני פונה בדר2 כלל"ד או ע' חני2 צמי"בהדרכת צמי

 
 מרכז בשבט *ד"מדרי+ צמי 

  49% למרכז בשבט
  24% ד משני3 קודמות בשבט"למדרי+ צמי

 20% 31% לאיש קשר במוסד החינוכי
 56% 31% ד בהנהגה"למרכזת צמי

 24% 36% ד"להורי צמי
 0% 1% ד באינטרנט"לפורו3 צמי

 .100%לכ1 ס7 כל התשובות עולה על , ד ניתנה אפשרות לסמ1 יותר מתשובה אחת"למדריכי צמי* 
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, ד"מרכזת צמי: עיקר בשלושה גורמי3מרכזי3 נעזרי3 בהד ו"כי צמי עולה כי מדרי1מלוח 
 3כמחצית, ד בעבר"פוני3 למדרי+ צמיד "ממדריכי צמי )24% (כרבע. אנשי הקשרהורי3 וה
כאשר . ד בהנהגה"צמימרכזת פוני3 ל) 56%(רוב המרכזי3 ואילו  ,פוני3 למרכז בשבט) 49%(

 באופ4 מובהק, ד יותר"המרכזי3 פוני3 למרכזת צמי, ד"מתעוררת בעיה בהדרכת צמי
)P=0.010; 6.131=χ2( ,ד"ימאשר מדריכי צמ)  מכא4 נית4 להסיק כי . )5נספח , 13לוח

   .ד בהנהגה"ד למרכזת צמי"המרכזי3 משמשי3 כמתווכי3 בי4 מדריכי צמי
 

וג3 עבור ) 36%(מחוH לתנועה ההורי3 ה3 הגור3 הראשו4 בשכיחותו עבור המדריכי3 
ד "פורו3 צמי.  מהמרכזי20%3  מהמדריכי3 ו31% לאנשי קשר פוני3 .)24%(המרכזי3 

 ריבוי הגורמי3 המקומיי3 והנגישי3 .ד"הנחיית צמיבווי ויטרנט אינו אמצעי שימושי בלבאינ
המרכזי3 העידו כי אינ3 חשי3 שה3 מתמודדי3 לבד3 ) 67%(עשוי להיות הסיבה לכ+ שרוב 

 .ד בשבט"המשימה של שילוב חניכי צמיע3 
 

 ד בצופי'"שילוב חניכי צמי
 ד"אוכלוסיית צופי צמי
ברמת , 10 21גילאי ,  צרכי3 מיוחדי3ע3 ילדי3 ומתבגרי3 מונהד "יאוכלוסיית צופי צמ

: בסדר יורד, ד"שכיחות הלקויות בקרב חניכי צמי. ) קריטריוני3ל פימוגדרת ע(תפקוד סבירה 
ע3  ;בעייתיי3  לקויי למידה רב;ד"המוני3 יותר ממחצית חניכי צמי ,)בינוני קל(פיגור ע3 

 לקויי – לקויות חושיות ; נכויות פיזיות;PDD אוטיז3 –לקויי תקשורת ; הפרעות התנהגות
 . תסמונת דאו4ו ;CP שיתוק מוחי4 ;ה ולקויי שמיעהיראי

 
גדל היקפה ה4 מבחינת הפריסה הגיאוגרפית , )ד"תשס(ד לתוכנית תנועתית "יתה צמיימאז ה

ד "ד וה4 מבחינת מספר3 הכולל של חניכי צמי"קבוצות צמיהמשלבי3 ומספר השבטי3 
בס+ .  שבטי603 ד ב" קבוצות צמי82פעלו , ה"פסח תשס, בתחילת המחקר. עת הצופי3בתנו

  וכד" בקבוצות צמי700 מתוכ3 כ, ד" חניכי צמי900 משולבי3 בתנועת הצופי3 כהכול היו 
, ה"בתשס,  עיקר הגידול).2005 אפריל ,ד" צמימחלקתדוח חצי שנתי של ( בשילוב פרטני 200

 .  חדשי3בשבטי3 לרוב , ד"צמיתבטא בתוספת של קבוצות ה
 

שנת ב.  שבטי713 ד ב" קבוצות צמי94  פעלו)2005דצמבר , ד"דוח מחלקת צמי(ו "בתשס
קבוצות  נפתחו בצד4. שנה מעל  בתנועהשפעלוקבוצות ותיקות ד " צמי רוב קבוצותהיוו "תשס

או , א שרדוהיו קבוצות בודדות של, ע3 זאת.  חניכי3 בודדי3 לקבוצות קיימותנוספוחדשות ו
בסיו3 ). 21מעל (בשל גיל3 המבוגר  וכ4 חניכי3 בודדי3 שנאלצו לעזוב ,הפסיקו את פעילות4

בהעדר מיפוי של חניכי השילוב .  שבטי763 ד ב" קבוצות צמי102ז פעלו בצופי3 "תשס
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רוב3 ,  חניכי1,1003 כמנתה ז "ד בתשס"אוכלוסיית צופי צמיהפרטני נית4 להערי+ כי 
 .ד"צות צמיבקבו משולבי3

  
 שלוש 6% ב,  שתי קבוצות17% ב, ד אחת" מהשבטי3 קבוצת צמי68% ב, לדברי המרכזי3

 חניכי3 1 10 מהמרכזי3 דיווחו על 66%. ד בשבט" יותר משלוש קבוצות צמי5% קבוצות וב
המדריכי3 ) 95%(רוב .  ציינו כי בשבט אי4 כלל שילוב פרטני21%בשילוב פרטני בשבט ורק 

.  שני3 בתנועת הצופי23 4ותק של ) 75%(ולרוב3 , 21קבוצת3 חניכי3 עד גיל דיווחו כי ב
בעיקר משלוש השני3 האחרונות , ד בקבוצות ה3 מתקופת התוכנית"רוב חניכי צמי, מכא4

 ).ז"תשס ה"תשס(
 

 גיוס חניכי3 וקליטת3 
  באמצעות איתורית לרובנעשאו הוספת חניכי3 לקבוצות קיימות ד "פתיחת קבוצות צמי

בבתי   של החינו+ המיוחד)קטנות (תותיכ או בתי ספר לחינו+ מיוחד – ה למוסדות חינו+יופני
 הקשר ע3 .פנימיותו י3וכ4 במסגרות אחרות של החינו+ המיוחד כגו4 הוסטל, הספר הרגילי3

ברוב  , לקשר היוזמה.3גיוסבו חניכי3 באיתור מסייעהתוכנית ו שיווקל מוסדות החינו+ תור3
מרכז שבט ואG , ראש שבט, ד בהנהגה" מרכזת צמי–של גור3 תנועתי מטעמו ה הנ, המקרי3

בכל בית ספר . עברתי קורס וביקרתי בבתי הספר. ראש גדוד פנה לבתי ספר" :ד"מדריכי צמי
במקרי3 אחרי3 היוזמה לשילוב הנה מטעמ3 של המוסד החינוכי או של ". יש איש קשר

הילדה למדה  ":של מספרת אמה של אריאלהכ+ למ; הורי3 לילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3
מנהלת בית הספר . העברתי אותה לבית ספר לחינו+ מיוחד. בכיתה מיוחדת בבית ספר רגיל

 הלוח הבא מתאר את מעורבות3 של שותפי ".דיברה איתי על הצופי3 ומיד רשמתי אותה
  .ד"התוכנית בגיוס חניכי צמי

 
ד ושל אנשי "טי' המשלבי' קבוצות צמיהתפלגות תשובותיה' של המרכזי' בשב: 2 לוח

 *ד"הקשר לגבי שיעור מעורבות' של השותפי' הישירי' בגיוס חניכי צמי
 

 
 :ה על ידי/תייצירת הקשר ע3 הצופי3 נעש/ד"גיוס חניכי צמי

 
 מרכזי3

 
 אנשי קשר

 50% 26% ד"מרכזת צמי
 21% 22% גור3 אחר בשבט/מרכז

 21% 41% ד"מדריכי צמי
 21% 25% גור3 מוסדי ברשות/המוסד החינוכי

 7% 22% ההורי3
 .100%לכ1 ס7 כל התשובות עולה על , נית1 היה לסמ1 יותר מאפשרות אחת* 
 

, מרכזי שבטי3, ד" מרכזת צמי– נית4 ללמוד כי כל המעורבי3 הישירי3 בתוכנית 2מלוח 
. ד"צמי לוקחי3 חלק בגיוס החניכי3 לקבוצת –המוסד החינוכי וההורי3 , ד"מדריכי צמי

 .ד ה3 הגורמי3 הדומיננטיי3"ד ומדריכי צמי"מרכזת צמי. מידת מעורבות3 שונה
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, ולאנשי הקשר הידע והיכולת לסייע בבחירה, קריטריוני3 לבחירת חניכי3ד "לתוכנית צמי
 כי ה3 מכירי3 את החניכי3 דיווחו 93%(על סמ+ היכרות3 ע3 תלמידי המוסד החינוכי 

אנשי הקשר העידו כי היו שותפי3  )86%(רוב  ).מאודרבה  וא במידה רבה המשולבי3 בצופי3
 .ד מהמוסד החינוכי"לבחירת חניכי צמי

 
.  נשאלו על אודות חשיבות הקריטריוני3 המהווי3 בסיס לבחירת החניכי3אנשי הקשר
. מלמדות כי התנהגות אלימה פוסלת ילד מהשתתפות בתוכנית) 5נספח , 14לוח (תשובותיה3 

הוא , המאפשר מידה סבירה של עצמאות, ברמה החברתית והאישית, תפקוד בסיסי
כגו4 , קריטריוני3 המתייחסי3 ליכולות נוספות. הקריטריו4 החשוב ביותר בבחירת החניכי3

 . חשובי3 פחות, כמו ג3 שיתוG פעולה של ההורי3, למידה, הבעה, הבנה
 

. בפני ההורי3 והחניכי3ד "הוא הצגת תוכנית צמי, לאחר איתור ומיו4 חניכי3, השלב הבא
ד את התוכנית באספת "מציגה מרכזת צמי, במידת האפשר ובתיאו3 ע3 המוסד החינוכי

וה3 יוצרי3 , לאחר מכ4 מועברי3 שמות החניכי3 הפוטנציאליי3 למרכזי השבטי3. ההורי3
 .במוסד החינוכי, לרוב, ד נערכת"פעולה ראשונה ע3 מדריכי צמי. קשר ע3 ההורי3

 
 י הצופי3 לחניכהסברה 

ד "ובשבטי3 הקולטי3 חניכי צמי, הסברה בשבט היא חלק מהתהלי+ החינוכי המכוו4 לשילוב
 .  חניכי הצופי3 ובעלי התפקידי3 בתנועה–בקרב המשלבי3 " הכשרת הלבבות"היא נועדה ל

 
ה3 ). 2006, ד"אוגד4 הדרכת צמי" (ד הנ3 ניצני ההסברה בצופי3"מדריכי צמי"ברמת השבט 

שוויו4 הזדמנויות וקבלת בנושא  פעילות ההסברה לחניכי הצופי3 בשכבות השונות על אמוני3
ד "ד הנמצא ברשות כל מדרי+ צמי"מערכי הסברה בנושא נכללי3 באוגד4 הדרכת צמי. האחר

 ד ו" ממדריכי צמי89%: כ+ ברמת התכנו4 וכ+ ג3 בתפיסת התפקיד בפועל. שהשתתG בקורס
דיווחו כי הסברה בשבט היא חלק מתפקיד3 של ד " ממרכזי שבטי3 המשלבי3 צמי82%

רבי3 מהמדריכי3 ומהמרכזי3 ציינו כי זהו ג3 תפקיד3 של מרכזי , ע3 זאת. המדריכי3
 ).בהתאמה, 46%, 28%(השבטי3 

 
ד "רכז צמימ"): 2005( הנהגתי ד"רכז צמימהגדרת תפקיד ההסברה נכללת ב, הנהגההברמת 

ישקיע זמ4 רב  של החניכי3 במפעלי3 הצופיי3 ויעסוק בהנהגות בעבודה הדרכתית ושילוב3
ד קט4 " חניכי צמיפרד בהנהגה שבה מס"שילוב3 של חניכי צמיבהסברה ו, בפיתוח מודעות

 ].  הדגשת הכותבות[ "יותר
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 בנושא ת הסברהשילוב יחידז התקבלה החלטה תנועתית על "שנת תשסב, ברמת התנועה
 כלומר לכל אוכלוסיות בעלי התפקידי3 ,ד בכל הקורסי3 התנועתיי3 ובכל הרמות"צמי

. ד הכי4 וביצע את פעילות ההסברה בקורסי3 השוני3"צוות צמי. צעירי3 ובוגרי3, בתנועה
לתוכנית , בכל הדרגי3, של כלל בעלי התפקידי3 בתנועהוהכנה  ת חשיפהאפשרפעילות זו מ

פעילות , בנוסG. ד בעבודתו ולסייע בהטמעת התוכנית"מה שעשוי להקל על צוות צמי, ד"צמי
כדברי אחד , מעי4 זו עשויה לתרו3 להגברת המודעות לצור+ בהסברה ג3 לחניכי הצופי3

 וזה ,ווי והנחייה למרכזי3יל, צרי+ יותר הסבר...  צרי+ ואי4–הכשרה למרכזי3  ":מהמרכזי3
 ". ]לכל האחרי3 בשבט[יגיע לבכלל 

 
שיחות ע3 מדריכי מ. י3 בשבטעטהבפועל נית4 היה ללמוד מהתצפיות על פעילות הסברה מו

ה רכ ובחלק3 לא נע,פעילות הסברה חלקית, ו"בתשס, נערכה כי בשבטי3 רבי3 ד התברר"צמי
פעילות ד דר+ "נעשה מער+ ההסברה לעניי4 תוכנית צמיבמקרי3 אחדי3 . פעילות הסברה כלל

ילות ד פע"במקרי3 אחרי3 קשרו מדריכי צמיו ,"קבלת האחר" או "קבלת השונה "תהנקרא
בשבטי3  .ד"הכנה של קבוצות רגילות לקראת פעולות משותפות ע3 קבוצות צמילהסברה 

ההתעניינות בנושא ועלה הביקוש להדרכת , לדברי המדריכי3, ה הסברה עלתהרכבה3 נעש
 .ד"צמי

 
ז דיווחו כי בשבט נערכה פעילות הסברה במידה רבה או "ד בתשס"ממדריכי צמי) 25%(רבע 

מגמה דומה עולה מדיווח .  שציינו כי כלל לא נעשתה פעילות הסברה31%לעומת , רבה מאוד
 מה3 דיווחו כי בשבט נערכו פעולות 61%: ד"המרכזי3 בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי

 81%, ע3 זאת.  ציינו כי כלל לא נערכו פעולות הסברה בשבט20% הסברה במידה מועטה ו
 55%, ד" כי ה3 יודעי3 מהי תוכנית צמיד דיווחו"מהחניכי3 בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי

, בנוסG. ד" ציינו כי המדריכי3 הסבירו לה3 מהי תוכנית צמי63% השתתפו בפעולה בנושא ו
ד במסגרת פעילות "לחניכי צמי" חשיפה"ד היא ג3 תוצאה של "סביר שהיכרות3 ע3 צמי

 . שבטית ומעצ3 נוכחות3 בשבט
 

יס להטמעת התוכנית בתנועה ולפיכ+ היא ההסברה כחלק מתהלי+ חינוכי חשובה ג3 כבס
 מהמרכזי3 55%. ד"אמורה להיות חלק מהתוכנית החינוכית ג3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי

 מה3 דיווחו על 43%אול3 , ד ציינו כי כלל לא נערכו פעולות הסברה בשבט"בשבטי3 ללא צמי
 מסביר באופ4 נתו4 אחרו4 זה. קיומה של פעילות הסברה בשבט במידה מועטה או בינונית

ד טענו כי ה3 יודעי3 " מהחניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי57%חלקי את הממצא שלפיו 
 ציינו שהמדריכי3 33%  דיווחו כי השתתפו בפעולה בנושא ו29%שכ4 רק , ד"מהי תוכנית צמי

ד "הסבר נוסG עשוי להיות מפגש ע3 צמי. ד"בקבוצת3 הסבירו לה3 מהי תוכנית צמי
 .  או בעקבות שילוב פרטני בשבטבפעילות הנהגתית



   28  

 ד ושילובה"בניית קבוצת צמי
ד נקלטי3 "חניכי צמי. ד הוא מודל מערכתי"מודל השילוב של חניכי צמי – בניית מסגרת

מכא4 שקליטת , ד בלבד בתו+ שבט שהוא מסגרת נורמטיבית"בקבוצה המורכבת מחניכי צמי
ד נוח יותר לצוות "ב בקבוצת צמישילו": ד"ד בשבט פירושה הקמת קבוצת צמי"חניכי צמי

נהל מכוונת לכתובת פעילות ההדרכה והִמ, הטיפול בקבוצה מרוכז. וקל יותר לעיכול בשבט
, ברמת התוכנית". בתנועה' נראות'ו' מסה' – נוכחות בשבט  יוצר]ד"קבוצת צמי [,ממוקדות

עבר לשילוב אול3 בפועל המ, ד היא בסיס לשילוב פרטני בהמש+"קליטה במסגרת קבוצת צמי
 ".השילוב תלוי ברמת התפקוד. ד"לא נית4 לשלב פרטני את כל חניכי צמי: "פרטני הוא נדיר

 
 10% וב,  חניכי83 10 מהקבוצות מונות 22%,  חניכי33 7ד מונות "קבוצות צמי) 64%(רוב 

הקבוצות ) 79%(לרוב .  חניכי13 2מונות ) 4%(קבוצות בודדות ;  חניכי123מהקבוצות מעל 
 .   מהקבוצות מדרי+ אחד4% ל,  מדריכי43 5 מהקבוצות 17% ל,  מדריכי23 3

 
ד היא אופ4 הגעת3 של החניכי3 לשבט וחזרת3 "סוגיה מרכזית בדר+ להקמת קבוצת צמי

רבי3 מהחניכי3 אינ3 מסוגלי3 להגיע בכוחות עצמ3 וזקוקי3 . בסיו3 הפעולה לבתיה3
להורי3 תפקיד חשוב . וקי3 להסעהאחרי3 אינ3 מתגוררי3 בקרבת השבט וזק, וויילל

ווי יד מגיעי3 לפעילות בל" חניכי צמי, מהמרכזי39%3  מההורי3 ו53% לדברי ;בהקשר זה
א3 . ההורי3 דואגי3 להביא את החניכי3 לפעולה ולקחת אות3". הסעה של ההורי3באו /ו

מקרי3  אול3 ב".ד יכולי3"ההורי3 הרגילי3 יכולי3 להביא את הילדי3 שלה3 ג3 הורי צמי
) 62%( לדברי רוב .פיזור החניכי3 לבתיה3לרבי3 מעמידה תנועת הצופי3 הסעות לאיסוG ו

 5%(במקרי3 מסוימי3  .ד מגיעי3 בהסעות מאורגנות" חניכי צמי, מההורי47%3 המרכזי3 ו
ד או נציג אחר מהשבט מלווי3 את החניכי3 מהמוסד "מדריכי צמי) ווח המרכזי3ילפי ד

ווי יחניכי פנימייה או הוסטל מגיעי3 בל, במקרי3 אחדי3.  לבתיה3החינוכי לשבט ובחזרה
מגיעי3 באופ4 עצמאי , לפי דברי המרכזי3, ד" מחניכי צמי13%רק . מטע3 המוסד החינוכי

 . לפעילות
 

  מחלקתשקבעה במהל+ המחקר למדנו על עקרונות שילוב – ד בשבט"שילוב קבוצת צמי
ה ואחרי3 התפתחו מתו+ הניסיו4 בהפעלת חלק3 עולי3 מעקרו4 הנורמליזצי, ד"צמי

 .התוכנית
 עקרונות בניית קבוצה רגילה –" לא משלבי3 בקבוצה אחת ילדי3 מבתי ספר שוני3.   "1

כ+ עקרו4 בניית קבוצה בשכבה ; ד"בצופי3 לא תמיד תואמי3 לנסיבות בניית קבוצת צמי
עיקרו4 זה אינו ". פי3כיתה בבית הספר היא קבוצה בצו"שלפיו , בצופי3) צ"שכב(הצעירה 

הסיבה .  של שילוב החניכי3 בשבט הקרוב למקו3 מגוריה3קרו4יעהעולה בקנה אחד ע3 
והילדי3 מגיעי3 מקצוות , אזוריי3 העיקרית היא שבתי הספר של החינו+ המיוחד ה3 על
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לכ4 גיוס ממוסדות החינו+ מאפשר שמירה על קבוצת . שוני3 של העיר ואG מחוצה לה
המש+ החברות בי4 החניכי3 ג3 מעבר למפגש ל מניח תשתית א+ אינו, תהשווי3 המוכר

ד "וכלוסיית חניכי צמיאמימוש העיקרו4 של קרבה לבית דורש מיפוי . בתנועה
 . וגיל ושילוב3 בהתא3פוטנציאלית על פי מקו3 מגורי3

3 דלי באזורי. קרו4 זה תלוי באזור הגיאוגרפיימימוש עבפועל  –" לכל לקות קבוצה נפרדת. "2
 בשל מיעוט החניכי3 קבוצותהבניית את   זהמקשה עיקרו4אוכלוסי4 וביישובי3 מרוחקי3 

  .ופיזור3
צירוG על כלומר , צ מבוסס על גיל"גדוד בשכב –ארגו4 הקבוצות והשבט על בסיס הלקות .    3

,  על הלקותבוססד מ" גדוד צמי,לעומת זאת). תהיאותה כ(קבוצות חניכי3 בני אותו גיל 
ד "לגדוד אחד או הגדרת קבוצת צמי, בכל הגילי3, ד בשבט"ירושו צירוG כל קבוצות צמיופ

ד שה3 מדריכי3 היא גדוד "ד ציינו כי קבוצת צמי" ממדריכי צמי85% .בודדת כגדוד
 מהמדריכי3 ציינו כי קבוצת3 3%  דיווחו כי הקבוצה משולבת בגדוד רגיל ו12%, לעצמה

שילוב "זאת למרות התפיסה שלפיה . ד נוספות"ת צמילצד קבוצו, ד"משולבת בגדוד צמי
מאפשר מפגש . הכי קרוב לנורמלי, בגדוד רגיל היא האפשרות המועדפתוד "בקבוצת צמי

מה , ד ה4 גדוד לעצמ4"בפועל רוב קבוצות צמי. "אינטנסיבי יותר בי4 חניכי3 ובי4 מדריכי3
  .שמצמצ3 את האפשרות למפגש שוטG ע3 קבוצות רגילות

 עיקרו4 זה –" ד לפעילות משותפת כדי לא להבליט את השונות"א מצרפי3 קבוצות צמיל. "4
א+ נשמר בקפדנות בעיקר במסגרת , ד בשבט"אינו נשמר במקרה של הקמת גדוד צמי

 .  טיולי3 ומחנות הקיH–הפעילות ההנהגתית 
 

נועת נוער המאפיי4 הבולט ביותר של שייכות לת.  מדי חאקי ועניבה– שילוב בתנועת הצופי3
חניכי . מדי החאקי ה3 סמל המציי4 חברות בתנועת הצופי3. הוא הלבוש המייחד כל תנועה

בכמה מקרי3 ערכו . מתבקשי3 להגיע לפעילות במדי הצופי3, בדומה לחניכי3 רגילי3, ד"צמי
כדי למנוע שונות ממי , ד"מדי3 מיד שנייה וחלוקת3 לחניכי צמי" איסוG"חניכי השבט מבצעי 

לדברי ; חלק ניכר מהחניכי3 מקפידי3 ללבוש מדי חאקי. ינה משגת לרכוש מדי חאקישידו א
ורק , החניכי3 לובשי3 מדי חאקי בפעילות באופ4 קבוע או לעתי3 קרובות,  מהמדריכי59%3
ד אינו "חשוב לציי4 כי חלק ניכר מחניכי צמי.  כלל אינ3 לובשי3 מדי חאקי בפעילות16%

צמו וזקוק לסיוע מצד ההורי3 או המדריכי3 במוסדות מסוגל לדאוג למדי החאקי בע
 . החינוכיי3

 
, ד"בהתא3 לתוכנית צמי. העניבה מהווה סמל המציי4 שייכות לשכבת גיל או תפקיד בתנועה

העניבה מוענקת . ד עונדי3 עניבה כמו חניכי3 רגילי3 בני שכבת3 בשבט ובתנועה"חניכי צמי
 .צ"יחד ע3 כלל חניכי השכב, יו3 צופה/לה3 בטקס המתקיי3 ביו3 שבט
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 ד"הדרכת צמי
  מציעי3 שבו כחלק מתהלי+ כוללמתבצעתד "די צמי"בחירת מדריכי ורשג – צוות הדרכה

ד נעשה בתו+ "גיוס המדריכי3 לצמי". ג לתפקידי3 השוני3 בשבט"עצמ3 חניכי השכב
3  המדריכיאתהמרכזי3 מראייני3 ". התהלי+ הכללי של גיוס המדריכי3 לכל הקבוצות

 .תו+ שה3 מודעי3 לדרישות התפקיד בתוכנית, 3מחליטי3 על שיבוצו
 

בוגרי3 יחסית למדריכי קבוצות , ב"י א" יה3 תלמידי כיתותד "די צמי"רוב מדריכי ורשג
 כול3 .'כיתה יז היו תלמידי "בתשסהמדריכי3  מ18% .תוכניתובכ+ עוני3 לדרישות ה, רגילות

כלומר לחלק3 ,  א+ לא כול3 בעלי ניסיו4 בהדרכה,)'הנער+ בכיתה ט(בוגרי קורס הדרכה 
) 80%(רוב . ד"רוב3 השתתפו בקורס צמי. ד היא התנסות ראשונה בהדרכה"הדרכת צמי

 ונראה כי בנות ,בשכבה הבוגרת בצופי3 יותר בנות מבני3.  בנות3ד ה"העוסקי3 בהדרכת צמי
ד ואופייה של "וסיית צמייתכ4 כי אוכלי. ד בפרט"הדרכת צמיבמעורבות יותר בהדרכה בכלל ו

 . המרכזי3שקובעי3ג וה4 על השיבוH "ההדרכה משפיעי3 ה4 על הבחירה של חניכי השכב
 

דיר את הדרכת ד מאמצי3 רבי3 להא"ד עשה צוות צמי"ריכי צמיקורס מדובבמהל+ השנה 
 "כניתוהיה לי ברור מהתחלה שצרי+ באופ4 מופג4 להלל ולשבח את המדריכי3 והת: "ד"צמי

,  ד"כגו4 תג מיוחד בסיו3 קורס ההכשרה למדריכי צמי, היתר באמצעות תמריצי3  בי4–
 .יוקרהבניית 

 
ד זה תפקיד "להיות מדרי+ צמי: "ד"צמיקבוצת להדרי+ די3 ביקשו "חלק מהמדריכי3 והרשג

. ד זה נחשב"הדרכת צמי: "ד נתפסת כמקנה סטטוס"הדרכת צמי ."הכי מכובד, מכובד
 זה מאוד .עכשיו. שאני עושה משהו. לק ממשהורגישה שאני חאני מ. משקיעי3 משאבי3

ד "ממדריכי צמי) 69%( ממצאי המחקר עולה כי כשני שלישי3 ".ד"מבוקש בשבט להדרי+ צמי
 כי המדריכי3 דיווחו מ23%. התמנו בלא שביקשו) 31%(ז ביקשו את התפקיד וכשליש "בתשס

 ציינו 37% ,ג"ד מצד חניכי שכב"להדרכת צמימאוד רבה  ואבשבט יש ביקוש במידה רבה 
מגמה דומה עולה ג3 .  טענו כי אי4 ביקוש כלל13% שקיי3 ביקוש במידה מועטה ו

ג בשבט " דיווחו שחניכי שכב27%: ד"מתשובותיה3 של מרכזי שבטי3 המשלבי3 צמי
 דיווחו כי 9%  ציינו מידה מועטה ו27%, ד במידה רבה או רבה מאוד"מבקשי3 להדרי+ צמי

, ד"המרכזי3 טענו כי בשבט שלה3 קיי3 מחסור במדריכי צמי) 59%(רוב . וש כללאי4 ביק
הסכימו כי בשבט שלה3 שובצו מדריכי3 טובי3 ) 63%(רוב3 , ע3 זאת. במידה משתנה

 .היגד זהענו בשלילה ל 10% ורק ,ד"לצמי
 

ד הוא תפקיד "תפקיד ראש גדוד צמי" :ד"די3 פועלי3 לבניית צוות צמי"המרכזי3 והרשג
ואז הסיקו את המסקנה שצרי+ , תה נשירה של המדריכי3ילפני כ4 נפלו פרויקטי3 והי. חדש
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ד בשבט מתמקד בתמיכה "ווי צמיימרכזי3 סיפרו כי חלק ניכר מל ".משהו שיארג4 אות3
מדרי+ , ד שונה בהרכבו מצוותי הדרכה אחרי3 בשבט"צוות צמי. ד"בצוות ההדרכה של צמי

הדרכה הערכות שונה ולרוב אינו חש חלק מצוות יהמצריכה האוכלוסיית חניכי3 ייחודית 
ד היא "הדרכת צמי,  מהתצפיותעולה וכפי ש והמדריכי3לדברי המרכזי3, בנוסG. בשבט

... קשה את3 לפעמי3...  ילדי203כמו , שונה] ד"ילד בקבוצת צמי[אחד כל ": "הדרכה קשה"
 ". פעמי3קשה ומתסכל הרבה

 
ה הראשונה בהדרכה מתמקדת בהיכרות הדדית בי4  התקופ– ד"הדרכת קבוצת צמי

החודשי3 הראשוני3 מוקדשי3 . המדריכי3 לחניכי3 ובבניית הקבוצה וצוות ההדרכה
ולסיגול דרכי פעולה החניכי3 הצרכי3 והיכולות של כרות ע3 יהל, להכנסת הפעילות למסלול

אמור ג3 לגבי הדבר .  פעולהבקבוצה ואפשרות לקיי3" שליטה"המקנות למדריכי3 תחושת 
 ,משובי3ב .חברותובכרות יהפעולות הראשונות עסקו בההתצפיות העלו כי . קבוצות ותיקות

 .3את התאמת4 לחניכי בדקו המדריכי3 ,לאחר הפעולותנערכו ש
 

 היא ד"ההדרכה של קבוצת צמיתוכנית  .שילוב והתאמותהעיקרו4 המרכזי בפעילות הוא 
הפעולות : "פי הלקותד על " התאמה לחניכי צמיתו+, התוכנית התנועתית המתאימה לגיל

את שתיארו  המדריכי3 דברימ ".נורמליזציה ושילוב. ת כמו כול3המטרה לעשו. כמו בספר
העשייה השוטפת לאור+ השנה עולה ניסיו4 לעבוד באופ4 דומה ככל האפשר לדר+ העבודה 

 33% ו) 1 5סול3 ; 3.53ממוצע (ד "ממדריכי צמי 50%. התאמות הנדרשותב ,בצופי3
ד דומה במידה רבה או " מער+ הפעילות של צמיציינו כי) 1 5סול3 ; 3.04ממוצע (מהמרכזי3 

 37%  מהמדריכי3 ו35%ועוד , רבה מאוד למער+ הפעילות של קבוצות רגילות בשבט
 . מהמרכזי3 דיווחו על מידה בינונית של דומות

 
אול3 , של קבוצות רגילות בצופי3פעילות הכנית ו בדומה לתיתבניית הפעילות ותוכנה נעש

, פעילות קבוצתית: אופי הפעילות ודפוסיה מותאמי3 לקבוצה וליכולת האישית של חניכיה
משמש הא תהלי+ מובנה בצופי3 הי פעולה הכנת. שימוש באמצעי המחשה, פעילות יחידנית

ד "ות צמיצו ."מטרה, ער+ –לכל פעולה יש סיפור מסגרת : "ד" צמילקבוצתג3 לבניית פעולה 
 ואני חושבת על מתודה ,קוד3 אני חושבת מה אני רוצה להשיג בפעולה: "מכי4 את הפעולות

 . "שדרכה מעבירי3 את המטרה
 

רבי3 מהמדריכי3 סיפרו כי למדו להתאי3 את הפעילות לחניכי3 בעיקר באמצעות ניסוי 
ת התאמות ורכ לראות שאכ4 נענית4 היהבתצפיות ". לא עושי3, מה שלא הול+ ":וטעייה

.  ובמשכהה4 בתכני3 וברמת הקושי של הפעילות וה4 באופי הפעילות, באופני3 וברמות שונות
חלק4 : גוניות  פעילויות קצרות יחסית ורבכמה מורכבת מהפעולהבמקרי3 רבי3 הייתה 
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, מטלות אישיות ומטלות קבוצתיות, לעתי3 בתו+ חדר ולעתי3 בחוH, חדשות וחלק4 מוכרות
יצירה , יקהזמו, כגו4 שילוב של תנועה, ליות ופעילויות ויזואליות או תחושתיותפעילויות מילו

 . ומהוכד
 

 97% .ד הרבו להדגיש את הצור+ בהתאמת הפעילות ליכולות החניכי3 בקבוצה" צמימדריכי
את הצרכי3 והיכולות , מאודרבה  ואבמידה רבה , למדו להכירמה3 ציינו כי במהל+ השנה 

 ואבמידה רבה , טענו כי למדו) 61%(רוב3 , בנוסG). 1 5סול3 ; 4.60וצע ממ(ד "צמישל חניכי 
 ממצאי3 ).3.86ממוצע (ד מסוגלי3 לעשות את רוב הדברי3 בעצמ3 " שחניכי צמי,מאודרבה 
 שציינו כי במהל+ ד"ממדריכי צמי 91% מחזקי3 את דברי, בדבר היכרות ע3 החניכי3, אלו

). 4.44ממוצע (ד "את הפעילות לחניכי צמי,  מאודבמידה רבה או רבה ,השנה למדו להתאי3
 דיווחו כי במהל+ השנה למדו שמדריכי מאנשי הקשר 72%  ו מהמרכזי76%3, יתר על כ4

על אG , אול3. ד במידה רבה או רבה מאוד"ד יודעי3 להתאי3 את הפעילות לחניכי צמי"צמי
 את הפעולה ביו3  מכיני3פעמי3 רבות נוכחנו שהמדריכי3, המודעות לצור+ בהתאמות

לא תמיד היו בידי המדריכי3 כל עקב כ+ .  הפעולה עצמהבסמו+ למועדולעתי3 , הפעילות
  .ג4 תו+ כדי הפעולהתאר נאלצו לה ה3לעתי3ו ,האביזרי3 והציוד הדרוש

 
 מדברי המדריכי3 נית4 ללמוד שההתאמות הנדרשות אינ4 בהליכי3 – "תורת הדרכה"

, קשובה, ד נדרש להיות סבלנית"ממדריכת צמי ":של המדרי+אלא בשינוי התפיסה , הטכניי3
לא .  לשדרג– א3 המתודה לא עובדת. ל תלוי במצב הרוחולהיות מוכנה לכ+ שהכ, גמישה

. לא לצעוק. הקשר האישי זה מה שחשוב.  לא של הספר,זו הדרכה של הלב. להיות מקובעת
 הלב ולתת לדבר מ4, ארבע עיניי3לדבר ב ";"לא להעניש ולא לפגוע. פה הטעותלהגיד לה3 אי

 . "את הסיבות האמיתיות
 

שאינ3 אנשי , חניכי צופי3,  על ידי בני נוערמופעלתד הוא היותה "הייחודי בתוכנית צמי
,  לחניכי3–  ישירה וסימטרית–" דוגרית" לחניכי הצופי3 גישה ,בשונה מאנשי מקצוע. מקצוע

בהעדר מדדי הצלחה חיצוניי3 . תיאוריותת או ללא ציפיות שמקור4 בניסיו4 קוד3 וללא הגדרו
לפעילות חינוכית הכוללת התנסויות חדשות ניתנת למדריכי3 הזדמנות לחשיבה יצירתית ו

 –  שאינה תחרותית–" רגועה"הדבר מאפשר לקיי3 פעילות . שיפוטמומשוחררות מהערכה ו
בשונה , רהדרכה בתנועת נוע. בארגו4 שבו התחרות היא חלק מהותי משיטת הפעולה

התייחסות , אמצעי בי4 המדריכי3 לחניכי3 מאפשרת מגע בלתי, ממסגרות חינו+ פורמליות
ובכלל ומת4 אפשרות לביטוי בדרכי3 ת הספר לחניכי3 ללא קשר לרמת הביצוע שלה3 בבי

ולפיכ+ לרוב ה4 , החניכי3 בצופי3ע3 ד נובעות מהיכרות3 "ציפיות מדריכי צמי. שונות
 –של החניכי3 " יש"המדריכי3 מתאימי3 את הפעילות ל. ימושאליות וניתנות למיר
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לכ4 , ובכ+ נותני3 מענה לצור+ קיי3 בזמ4 אמיתי,  בהתא3 לעקרונות התוכנית– "חוזקות"ל
 .סביר להניח שהפעילות תשפיע ותהיה בעלת השלכות ביחס לחניכי3

 
 ד"דפוסי הפעילות של קבוצות צמי

 ד נותני3 ביטוי לאופ4 יישו3 עקרונות הפעולה של"דפוסי הפעילות של קבוצות חניכי צמי
 .התוכנית ודפוסי השילוב

 
 18%, רוב החניכי3 מגיעי3 לפעולות בשבט באופ4 קבוע, )79% (ד"מדריכי צמימרבית לדברי 

) 87%(וההורי3 ) 78%(רוב אנשי הקשר .  לעתי3 רחוקות או מדי פע3%3ורק , לעתי3 קרובות
 .פי3 בפעילות באופ4 קבוע במידה רבה או רבה מאודאישרו אG ה3 כי החניכי3 משתת

 
ד "קבוצות צמי. צ בצופי3 מקיימות שתי פעולות בשבוע" קבוצות השכב– פעילות קבוצתית

 67%  מהמדריכי3 ו91%לדברי . ר הצהריי3 בימי שלישי אח,אחת לשבוע) 89%(פועלות לרוב 
ד בשבט מתקיימת בזמני "יפעילות חניכי צמ, ד"קבוצות צמימהחניכי3 בשבטי3 המשלבי3 
  .ד נוטלי3 חלק במפקד השבטי"ולרוב חניכי צמי, הפעילות של השבט באופ4 קבוע

 
ימי שישי או את השתתפות3 בפעילות ב, ר+ כללבד, הפיזור הגיאוגרפי של החניכי3 מונע

לאור המאמH הנדרש , ד טענו כי די במפגש אחד בשבוע"רבי3 ממדריכי צמי, יתר על כ4. שבת
המו4 תשומת , מתיש, מעייG: " זאת כ+תיארומדריכי3 במחנה קיH . ד" קבוצת צמיכתבהדר

 ".]החניכי3[נראה לי שלי יותר קשה מאשר לה3 . לב
 

לבוש תנועת במסגרת הפעילות השבטית השוטפת השילוב בא לידי ביטוי ב – פעילות שבטית
ות השבטית כוללת הפעיל, מעבר לכ+. השתתפות במפקדוב – עניבהוחאקי מדי  –הצופי3 

 רבי4זיכרו4 ליצחק  טקס ,כגו4 טיול פתיחת שנה,  שוני3 לאור+ השנההשתתפות באירועי3
) 85%(ד ושל חניכי3 "של מדריכי צמי) 72%(מהממצאי3 עולה כי שיעור גבוה . ופסטיבל שבטי

 38%אול3 רק . ד משתתפי3 בפעילות השבט במידה רבה או רבה מאוד"דיווח כי חניכי צמי
ציינו כי בכל אירוע בשבט דואגי3 להכי4 פעילויות ,  מהמרכזי67%3לעומת , ריכי3מהמד

באופ4 מובהק , המדריכי3 מסכימי3 פחות. ד במידה רבה ורבה מאוד"המתאימות לחניכי צמי
)p=0.001 ;t=-3.281( , מהמרכזי3 לכ+ שבאירועי השבט דואגי3 להכי4 פעילויות המתאימות

 ברמת מודעות שונה לצרכי3 ולהתאמות הנחוצות נראהכל הכההבדל נעוH . ד"לחניכי צמי
ציפיות גבוהות יותר של מדריכי ואולי ג3 ב, ד כפועל יוצא מההיכרות השונה עמ3"לחניכי צמי

  .אופיולד ביחס למידת השילוב בשבט ו"צמי
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בעיקר , בפעילות מחוH לשבטהשתתפות מלאה או חלקית  מתייחסת לפעילות הנהגתית
ד נוטלי3 חלק " הממצאי3 מצביעי3 על כ+ שחלק ניכר מחניכי צמי.ת הקיHטיולי3 ומחנו

ד "וחניכי3 בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי) 77%(ד "רוב מדריכי צמי: בפעילות מחוH לשבט
 מאודרבה  ואד השתתפו בפעילות מחוH לשבט במידה רבה "צמיסיפרו כי חניכי ) 79%(
 מאנשי הקשר ידעו לומר כי הילדי3 54% ג3). 1 5סול3  ;בהתאמה, 3.28 ,4.19ממוצע (

באירועי3 בצופי3 , במידה רבה או רבה מאוד , משתתפי3 שלה3בית הספר/מהמוסד החינוכי
 , מההורי3 ידעו לומר כי ילדיה3 משתתפי44%3 ו, )3.35ממוצע (הדורשי3 לינה מחוH לבית 
סול3 ; 2.89ממוצע (בצופי3 הדורשי3 לינה מחוH לבית באירועי3 , במידה רבה או רבה מאוד

5 1 .( 
 

דעת של ההנהגתית ותנועתית היא בהתא3 לשיקול , פעילות שבטיתד ב"השתתפות חניכי צמי
 כל יציאה לפעילות מחוH לשבט ההורי3 מתבקשי3 לאשר את פניל. וההורי3ד "מדריכי צמי
 .ווי החני+י ולעתי3 הדבר מותנה בל,ההשתתפות

 
  מודל השילוב–ד "המפגש בי4 חניכי הצופי3 לחניכי צמי

, החאקימדי , ה3 עצ3 הנוכחות בשבט, ברמת הפעילות השוטפת בשבט, מאפייני השילוב
ג3 בכל , חלקימלא או באופ4 ,  משתתפי3ד"חניכי צמירוב . העניבה וההשתתפות במפקד

 פעילות ללא, פירושה נוכחות השתתפות לרוב. הנהגתיי3 והתנועתיי3ה, המפעלי3 השבטיי3
ע3 קבוצות רגילות  פעילות משותפת מכא4 ש.ד וחניכי3 רגילי3"כי צמי של חנימשותפת

בהתא3 , המשלבי3 והמשולבי3, בשבט היא ההזדמנות העיקרית למפגש בי4 האוכלוסיות
 . לחזו4 התוכנית ומטרותיה

 
מבנה זה יוצר ,  גיסאמחד. ולרוב ג3 לגדוד נפרד, ד"ד משתייכי3 לקבוצות צמי"רוב חניכי צמי
מודל זה ,  גיסא מאיד+;מרכזי השבטי3על וכנית בשבט ומקל על המדריכי3 ונראות של הת

 .חניכי3 הרגילי3לד " חניכי צמיבי4מגביל את המפגש 
 

גדוד או קבוצה רגילה היא ד ע3 "של חניכי צמיפעילות משותפת נמצא כי ברוב השבטי3 
ת בי4 קבוצת  דיווחו כי פעולות משותפוד"ממדריכי צמי 24% רק .א3 בכלל, מעטה יחסית

 לעתי3 47%לעומת , ד שה3 מדריכי3 ובי4 קבוצה רגילה מתקיימות לעתי3 קרובות"צמי
המשלבי3 קבוצות  מהמרכזי3 בשבטי3 71%בהקשר זה ציינו ג3 .  בכלל לא29% רחוקות ו

 דיווחו כי 29% ד ע3 קבוצה רגילה מתקיימת לעתי3 רחוקות ו"ד כי פעילות קבוצת צמי"צמי
 דיווחו כי ד" קבוצות צמיהמשלבי3מהחניכי3 בשבטי3  68%.  פע3היא מתקיימת מדי

 דיווחו על פעילות 25%, ד בשבט" קיימה השנה פעילות משותפת ע3 קבוצת צמילאקבוצת3 
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 דיווחו על פעילות משותפת לעתי3 קרובות או 8%משותפת לעתי3 רחוקות או מדי פע3 ורק 
 .באופ4 קבוע

 
 יש  שבה3שבטי3רוב3 , תפת באופ4 מובנה ורציGבחלק מהשבטי3 מתקיימת פעילות משו

עמ3 נערכת פעילות ששל חניכי3 רגילי3 קבועה  קבוצה – "קבוצת אחות"ד "לקבוצות צמי
ד דיווחו כי הפעילות " ממדריכי צמי64%. על פי תכנו4 מוקד3, משותפת לאור+ השנה

במקרי3 . מראשבתכנו4 ) 98%(וכי היא נערכת לרוב , המשותפת מתקיימת ע3 קבוצה קבועה
ע3 , משותפות מתקיימות באופ4 מזדמ4 פעילויות ,ד" ממדריכי צמי36%לדברי , אחרי3

 .  וללא הכנהקבוצות שונות בשבט
 

 ובשבטי3 ללא ד"המשלבי3 קבוצות צמיכמו ג3 חניכי3 בשבטי3 , ד"חלק ניכר ממדריכי צמי
ד כעניי4 הכרו+ "צמיתופסי3 קיו3 פעולה משותפת לקבוצה רגילה ולחניכי , ד"קבוצות צמי

 .  הבאלוחהכפי שעולה מ, בקושי מסוי3
 

ד וחניכי' "די צמי"רשג/כיווני והתפלגות תשובות מדריכיB חד12ניתוח שונות: 3 לוח
 )1�5סול' (ד לגבי קושי בקיו' פעולה משותפת "בשבטי' ע' וללא קבוצות צמי

 
קשה לקיי3 פעולה משותפת 
 ד"לקבוצה רגילה ולחניכי צמי

N M מסכי3  ת"ס
 בהחלט
 ומסכי3

בהחלט  מתלבט
לא מסכי3

ולא 
 מסכי3

 31% 37% 31% 1.059 3.00 99 ד"די צמי"רשג/מדריכי
 40% 39% 21% 0.993 3.26 301 ד"חניכי3 בשבטי3 ע3 קבוצות צמי

חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות 
 ד"צמי

124 3.59 1.133 60% 23% 17% 

     P=0.000 F=9.091 

 הוא scheffee(13(  Yֶֶפהמקור ההבדל על פי מבח4. בי4 הקבוצות) p<.05(נמצא הבדל מובהק 
המסכימי3 יותר לטענה כי קשה לקיי3 פעולה , ד"חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמיה

 קבוצות המשלבי3בהשוואה לחניכי3 בשבטי3 , ד"משותפת לקבוצה רגילה ולחניכי צמי
די "רשג/נובע מהתנסות3 של מדריכינית4 לשער כי פער זה . ד"די צמי"רשג/ד ולמדריכי"צמי
  .ד בפעילות משותפת" קבוצות צמיהמשלבי3ד ושל החניכי3 בשבטי3 "צמי

 
 בשלב הראשו4 עדיG לקיי3 פעולות נפרדות על מנת לגבש את ,לטענת חלק מהמדריכי3

ג3 כאשר מדובר , ורק לאחר מכ4 לקיי3 פעולות משותפות, הקבוצה ולהכי4 את החניכי3
                                                 

 . ניתוח שונות הוא ניתוח סטטיסטי המבצע בדיקת הבדלי) בי& קבוצות12
 נית& לאתר את הקבוצה המהווה מקור להבדלי) המובהקי) שנמצאו scheffeeטיסטי  באמצעות המבח& הסט13

 .בי& הקבוצות
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אפשר להניח כי המדריכי3 עצמ3 זקוקי3 לתקופת ). מעל שנה( ותיקות ד"בקבוצות צמי
תו+ שה3 , ד"טחו4 כמדריכי צמייהסתגלות על מנת להכיר את החניכי3 ולרכוש ניסיו4 וב

בקרב  .ד" החניכי3 והמדריכי3 הרגילי3 כלפי חניכי צמייחס3 שללומדי3 להכיר ג3 את 
חניכי3 רגילי3 גדולה וה3 חוששי3 לד "מיהסבירו כי השונות בי4 חניכי צהיו שמדריכי3 ה

  .ד"שפעולה משותפת עלולה להביא לפגיעה בחניכי צמי
 

ד ולקבוצה רגילה "עולה שקיו3 פעילות משותפת לקבוצת צמי) 5נספח , 15לוח (מהממצאי3 
ד להשתתG בפעילות ע3 חניכי3 "בעיקר ביכולת3 של חניכי צמי, לדברי המדריכי3, תלוי

; 4.12ממוצע (ד " חניכי3 רגילי3 לחניכי צמייחס3 שלוב) 1 5 סול3 ;4.13ממוצע (רגילי3 
הדבר תלוי במידה רבה ג3 בהסכמת מדריכיה4 של הקבוצות הרגילות ,  בנוסG).1 5סול3 

). 2.69ממוצע (שבט הובמידה בינונית ביוזמה של מרכז ) 3.79ממוצע (לפעילות משותפת 
 .ות המשולבי3 כמו ג3 בנכונות המשלבי3 במוכנקיומה של פעילות משותפת תלוי, מכא4

 
ד בנושא השילוב ה4 " מדריכי צמייה3 שלציפיות, כרות ע3 החניכי3ינראה כי בעקבות ה

כלומר שילוב , שילוב מערכתיד כ"י3 את השילוב של חניכי צמיסרוב3 תופ. מציאותיות
מאפשר שילוב מערכתי . שילוב מלאכא+ לא , ד"במער+ נורמטיבי באמצעות קבוצות צמי

מדריכי3 מעטי3 הביעו . עצ3 נוכחות3מהפ+ לד לחניכי3 הרגילי3 ו"של ילדי צמי" חשיפה"
 ,ההורי3. כגו4 שילוב פרטני של חניכי3 או השתלבות3 בהדרכה בעתיד, ציפיות לשילוב מלא

ד "לתמיכה בשייכות לקבוצות צמי  שותפי3 ברוב3,עמ3 שוחחנושכמו ג3 אנשי הקשר 
ד היא למעשה קבוצת השווי3 של בעלי צרכי3 " קבוצת צמי,ת3לטענ. שילוב מערכתיבו

 כ+ ה3 ג3 חשופי3 פחות ;דומי3 לה3ה בקרב מצאמיוחדי3 ובה ממשיכי3 החניכי3 להי
ביטוי מעשי לגישה ". מכיר] הוא[מסגרת חברתית ע3 ילדי3 ש: "ומוגני3 יותר חברה הרגילהל

ושולבו ) לקויי למידה(ד "בוצת צמיקלו שתייכ שסיפרה על חניכי3 שה,זו נתנה אחת המרכזות
לאחר תקופה , א+ לא הסתדרו וביקשו, )שילוב פרטני(בשנה שלאחר מכ4 בקבוצות רגילות 

  .לחזור לקבוצה משלה3 בתו+ הגדוד, קצרה
 

ואולי ג3 תמיכת אנשי הקשר ומדריכי , ד"סביר להניח כי תמיכת הוריה3 של חניכי צמי
זאת בדומה להורי3 לילדי3 . ייני הלקות של הילדי3מושפעת ממאפ, ד בשילוב מערכתי"צמי

 – שילוב מלא –אשר תומכי3 פחות בשילוב ילדיה3 בכיתות רגילות , ע3 לקויות קשות
 ).  Leiser & Kirk, 2004(וחששותיה3 רבי3 יותר 
ד הנוטלי3 חלק "השני3 ניכרת עלייה בשיעור חניכי צמיבמהל+  – שילוב ברמה הנהגתית

חלק3 באו ליו3 או , ד מכל השבטי3" חניכי צמילמחנות הקיH יצאו.  הקי3H ובמחנותטיוליב
תודות לנכונות , במידה רבה, הדבר התאפשר. ומקצת3 השתתפו בכל ימי המחנהיומיי3 



   37  

אול3 רק במקרי3 . ארגו4 התנאי3 הפיזיי3 הנדרשי3לערכות ההנהגות להסעות ייחודיות ויוה
בצד הגידול בהשתתפות החניכי3 . ת רגילות התקיימה פעילות משותפת ע3 קבוצובודדי3

בעבר הרבו בתכנו4 . ניכר שינוי ג3 בתפיסה ביחס למהות השתתפות3, בפעילויות אלו
ד מצטרפי3 "חניכי צמי, ברוב המקרי3, ואילו כיו3, ד"מסלולי3 ייחודיי3 לחניכי צמי

ד "צמי חניכי המרכזי3 מסכימי3 שהוצאת) 56%(רוב . למסלול החניכי3 הרגילי3 בשבט
ד "לעתי3 שיתוG חניכי צמי, ע3 זאת.  אינה אחריות רבה מדי עבור3לפעילויות מחוH לשבט

ד וזה לא עשה "בטיול פסח הוצאנו צמי: "מעורר קשיי3 ונשמעי3 בתנועה ג3 קולות אחרי3
 ".טוב

 
 כינוס –מבורי 'ד במשלחת הישראלית לג"עדות לשינוי בתפיסה נית4 למצוא בשילוב חניכי צמי

מבורי הוא אירוע שנתי המתקיי3 בכל שנה 'הג. ז"ו ובתשס"בתשס, ל"י3 העולמי בחוהצופ
 . ורק מיעוט מחניכי צופי3 זוכי3 ליטול בו חלק, במדינה אחרת

 
 סיכו3

כ+ לגבי . הול3 במידה רבה את התוכנית הכתובה" ד"שילוב צופי צמי"יישומה של תוכנית 
ד "ליזציה בדפוסי הפעילות של קבוצות צמיבחירת המדריכי3 ועקרו4 הנורמ, גיוס החניכי3

היישו3 מושפע משונות , ע3 זאת. הכוללי3 התאמות על פי יכולת החניכי3, בשבט ובהנהגה
 . הקיימת בי4 ההנהגות ובי4 השבטי3

 
המפגש . שפירושו נוכחות במסגרת ובפעילות נורמטיבית, השילוב נתפס לרוב כשילוב מערכתי

כמו ג3 ההסברה המהווה , פי3 מוגבל והפעילות המשותפת מעטהד לחניכי הצו"בי4 חניכי צמי
 . את הבסיס לשילוב ולתהלי+ החינוכי

 
 

 קשיי' ונקודות חולשה ביישו' התוכנית
 חלק3 רעיוניי3 ,קשיי3התמודדות המעורבי3 בהפעלתה ע3 כרו+ ב ד"יישו3 תוכנית צמי

. ומהיותה תוכנית מתפתחתארגוניי3 וחלק3 נובעי3 מהיישו3 עצמו  חלק3 טכניי3, תוכניי3
Gחלק מהקשיי3 מצאו את פתרונ3 . לעבור מעליו או לפתור, הקושי נתפס כמכשול שיש לעקו

וחלק3 ממשיכי3 ללוות את , במהל+ הזמ4 ובסיוע בעלי התפקידי3 בתנועה ומחוצה לה
 .התוכנית
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 ד"פתיחת קבוצות צמי
אול3 לא בכל השבטי3 נפתחו , תארצי היא תוכנית תנועתית" ד"שילוב צופי צמי"תוכנית 

 .ד תלויה במאפייני השבטי3 וההנהגות"פתיחת קבוצות צמי. ד"קבוצות צמי
 

ד מדוע לא נפתחה קבוצת " בדקנו ע3 המרכזי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי– ברמת השבט
על פי ,  לכ+הסיבה העיקריתנית4 ללמוד כי ) 5נספח , 16לוח (מהממצאי3 . ד בשבט3"צמי

הסיבה ). 1 5 סול3 ;3.80ממוצע (היא מחסור במדריכי3 , המרכזי3) 65%(רוב תשובות 
 כשליש. )3.13ממוצע (ד "ה בקשה לשילוב צמיהיא שבשבט לא עלת) 46%(השנייה בשכיחותה 

 סבורי3 שהסיבות ה4 חוסר משאבי3 כלכליי3 או חוסר יכולת של השבט) 35%(מה3 
מהמרכזי3 סבורי3 שהסיבה אינה ) 50%(מחצית , ע3 זאת. ד"להתמודד ע3 שילוב חניכי צמי

 ).1.65ממוצע (ד "חוסר עניי4 של השבט בשילוב צמי
 

 שכ4 בשבטי3 קטני3 ,ד"עשוי להיות משמעותי לביצוע השילוב של חניכי צמיגודל השבט 
 . וקיי3 קושי לעמוד במשימות נוספותמעטי3המדריכי3 , ג מצומצ3"מספר חניכי השכב

 –  חניכי3003 עד –ד היו משבטי3 קטני3 "שבטי3 ללא צמיב המרכזי3) 85%(רוב  נמצא כי
ע3  . חניכי3003 מעל –השבטי3 השותפי3 לתוכנית ה3 בינוניי3 וגדולי3 ) 58%(ואילו רוב 

טענו כי בשבט שלה3 קיי3 , ד"בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי, המרכזי3) 59%(רוב , זאת
 . ד"מחסור מסוי3 במדריכי צמי

 
הנהגות אופי להראיונות מלמדי3 שוהתצפיות , G על השוני בי4 השבטי3 נוס– ברמת ההנהגות

ת ומבוססה4 לרוב גדולות ו, י3אוכלוסיה צפופריכוזי ת בופועלה, במרכזת והנהגכ+ . שונה
. אוכלוסייה דלילה יחסיתבעל פועלות במרחב גיאוגרפי גדול ה ,הנהגות בפריפריהיותר לעומת 

. תנועתיתהתוכנית פיתוח הי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 לפני  חניכ נפתחו קבוצותבחלק מההנהגות
עומדי3  ,שילובבנושא הההיסטוריה המקומית לצד  ,הגיאוגרפיי3 ומאפייני3 הדמוגרפיי3ה

ביצוע התוכנית בהנהגות ואת אופני  אתאפייני3 מאחורי חלק ניכר מההבדלי3 המכנראה 
 . ד"צמי בט או הרכב קבוצות בשמסגרות השילוב, כגו4 השתתפות בתוכנית, השילוב בשבטי3

 
 מהמרכזי3 הסכימו כי שילוב 51%. מימו4 הפעילותבמכשול נוסG בהפעלת התוכנית קשור 

מרכז שבט סיפר על קשיי3 בדר+ להצלחת . ד בשבט דורש תקציבי3 שחסרי3"חניכי צמי
, לית צרי+ עזרה כלכליתברמה הכלכ: "עמ3 הוא מתקשה להתמודדש, ד"תוכנית צמי

לא תמיד יש , כלי3 עמ3 אפשר להגיע לילדי3, צרי+ יותר אביזרי3, ]בט מבוססש[סבסודי3 
לשבט אי4 כסG לממ4 , ]בהדרכה[ שיכול לסייע  מיוחדחסר ציוד. מה לעשות ע3 סנדות וחבלי3

ד לא משתתפי3 "בדר+ כלל צמי. להסעות למשל, ד"השבט מוציא המו4 כסG על צמי. את זה
, התקציב לפעמי3 שונה, ציוד אחר,  הסעות שונות באמצע]לכ4 יש צור+ ב[,  פעילות100% ב
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חסר ", "חסר תקציבי3 לממ4 פעולות אתגריות" :ד"הוסיפו מדריכי צמי ".גנות שונהתארהה
 ".תקציב לסבסד יציאה של חניכי3 מ4 ההוסטלי3 למחנות וטיולי3

 
 הסעות והנגשה

י העיר וחלק3 אG בערי3 רי3 בכל חלקורגמתד "חניכי קבוצות צמי, בשונה מחניכי3 רגילי3
בשל לקות3 נזקקי3 רבי3 מה3 להסעות על מנת להגיע לפעילות בשבטי3 , בנוסG. אחרות

אשר בחלק4 , ערכות לוגיסטית ובעלויות גבוהותיההסעות כרוכות בה. או לחזור לבית3/ו
דבר המהווה נטל ולעתי3 , ד ובחלק4 על ידי ההנהגות והשבטי3"ממומנות על ידי מחלקת צמי

בהתאמה  ואול3 ג3 השתתפות בפעילות עצמה כרוכה בהנגשה .שול בפני הרחבת התוכניתמכ
, זה בחלק מהשבטי3 והפעילויות המודעות לצור+ חרG. ד" הסביבה הפיזית לחניכי צמישל

חסר שירותי3 ", כגו4 שבט ללא תאי שירותי3 או כדברי אחד המדריכי3, הדבר לא נעשה
 ". לה לחדר של הפעוחסר מדרגות, לנכי3

 
 ד"קשיי3 בהדרכת צמי

דורשת אחריות רבה יותר לנוכח המגבלות  ,בהשוואה להדרכת קבוצה רגילה, ד"הדרכת צמי
 ד" ממדריכי צמי62%. בתפקוד החניכי3 וההתמודדות ע3 מצבי3 חדשי3 ובלתי מוכרי3

. ד היא הדרכה קשה יותר מהדרכה של קבוצה רגילה בצופי3"מסכימי3 שהדרכת קבוצת צמי
למדריכי הצופי3 קשה להתמודד ע3 חניכי3 ע3 צרכי3 סבורי3 כי אנשי הקשר ) 73%(וב רג3 

מוטלת על המדריכי3 אחריות , מלבד ההדרכה השונה. במידה רבה או בינונית, מיוחדי3
). ניקיו4 אישי וכדומה, ליווי לשירותי3(כגו4 היגיינה אישית , בצורכי החניכי3" טיפול"ל

יינו כי טיפול בענייני היגיינה אישית של החניכי3 קשה לה3 מהמדריכי3 צ) 53%(כמחצית 
דיווחו כי הדבר קשה לה3 ) 23%(מה3  אול3 כרבע, במידה מועטה או כלל לא קשה לה3

ד "הדרכת צמי" מהמדריכי3 אינ3 מסכימי3 להיגד 91%, ע3 זאת. במידה רבה או רבה מאוד
G ציינו כי נעי3 לה3 להיות ע3 א) 87%(ורוב3 , "היא נטל שהייתי מעוניי4 להסיר מעצמי

 .החניכי3 בפעילות
 

כפי שנית4 , ד מצריכה סיגול מיומנויות תקשורת שונות ונכונות להדרכה אחרת"הדרכת צמי
המדריכה פורשת גיליו4 במרכז הקבוצה היושבת . פגישת סיכו3" :היה ללמוד ג3 מהתצפיות

ת מ4 החניכי3 להיזכר היא כותבת את ש3 הקבוצה במרכז הגיליו4 ומבקש. על הרצפה
היה . המדריכה נלחצה. החניכי3 ישבו בשקט ולא ידעו מה לענות. בדברי3 שקרו לאור+ השנה

 ".מורגש שאיננה יודעת מה לעשות כדי לעזור לחניכי3 לעמוד במשימה
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 ד "מגבלות בשילוב חניכי צמי
הבוגרת כרו+ מעבר לשכבה . חלק מהשכבה הצעירה בשבטנותרי3 ד "רוב חניכי קבוצות צמי
ד "ג ה3 בעלי תפקידי3 ויש צור+ לשלב את חניכי צמי"חניכי השכב: בשתי בעיות מרכזיות
חמורה יותר בהקשר של חניכי , בעיה שנייה. שכמות3 יש מעטי3, בתפקידי3 מתאימי3

 –מסגרת גדולה יותר להפעילות והרחבת המסגרת הקבוצתית היא התפרקותה של , ד"צמי
 .שכבתית

 
 וגבלת ומעורבות מועטה של המרכזי3 בשבטי3 מ, מסוגלות

ד "בתוכנית צמי הסבירו את מעורבות3 המועטה ד" בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמימרכזי3
ד כאשר ייחוב, ד"מקשה עליה3 להקדיש זמ4 לנושא צמיאשר , בתפקידהכרו+ רב העומס ב

  מרכז צעירד מוטלת לעתי3 על"במקרי3 אלו האחריות לצמי. בשבט יש רק מרכז בוגר אחד
קל מאוד , אני מבי4 מרכזי3 אחרי3, ]ד"לצמי[כמרכז מאוד קשה להגיע לזה ): "ב"חני+ י(

ד "בה3 קבוצות צמישהיו מקרי3 ". השוטG סוחG. פע3 בשבוע, קבוצה קטנה, ד"לשכוח מצמי
 . קשיי3 שלא טופלו על ידי מרכזי3 בשבטי3 עקב חדלו לפעול

 
 72% בעוד שב, ד היה רק מרכז שבט אחד"צמי מהשבטי3 ללא קבוצות 43% בנמצא כי 

מרכז אחד מתקשה לשאת . ד היו שני מרכזי3 או יותר" קבוצות צמיהמשלבי3מהשבטי3 
 להוות מכשול עלולמספר המרכזי3 בשבט שומכא4 ,  ניהול השבט והדרכתו שלבכל המשימות

  .בהפעלת התוכנית
 

 הנטייה של אני מבי4 את: "מרכז. הקשיי3 העיקריי3 של המרכזי3 נובעי3 מחוסר ידע
מרכזי3 לא מקבלי3 כמעט , כי מבחינה מקצועית אי4 הכשרה לזה, ד"מרכזי3 לא לטפל בצמי
ווי יבהכשרה למרכזי3 רצוי לתת ידע מקצועי והדרכה לל... בכלל הכשרה לתפקיד

להשוות את הידע של ... כי מבחינת התפעול השוטG זה כמו כל קבוצה אחרת... המדריכי3
ד ותיקה ה3 "מרכזי3 חדשי3 נרתעי3 כיוו4 שא3 זו קבוצת צמי... לידע של המדריכי3המרכז 

 מהמרכזי3 65% עולה כי) 5נספח , 17לוח ( מהממצאי3 ".לא מכירי3 את ההיסטוריה שלה
שחסר לה3 ידע מקצועי כדי לשלב את חניכי ד הסכימו "קבוצות צמיבשבטי3 המשלבי3 

 כי המרכזי3 נרתעי3 או מתקשי3 הסיקברי3 נית4 למהד ).1 5סול3 ; 3.64ממוצע  (ד"צמי
ידע מניסיונ3 ה3 צברו בעוד שבנושאי3 אחרי3 .  בואינ3 מתמצאי3ש אחריות בנושא קבלל

אלא ,  שמדובר בתחו3 מקצועיזו בלבדד לא "בנושא צמי, כחניכי3 וכבוגרי3, האישי בתנועה
 63%. לוסייתה בעבראוכאת ורוב3 לא הכירו את התוכנית ו, שאי4 ה3 מקבלי3 הכשרה

חסר לה3 ידע מקצועי כדי ללוות טענו שד "ממרכזי ההדרכה בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי
או , הפערקושי נוסG נובע מ). 5נספח , 17לוח ) (1 5סול3 ; 3.68ממוצע  (ד"את מדריכי צמי

מכא4 נית4 (ד "מול הידע של המדריכי3 בנושא צמי לאמרכזי3 השל , תחושת הנחיתותמ
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ד ועל השפעת "ווי של מדריכי צמייעל המשמעות הרבה של ההכשרה והל, בעקיפי4, ללמוד
   ).ד"הניסיו4 בהדרכת צמי

 
 מהמרכזי3 42%.  ביחס לתפקיד3 בתוכניתקושי נוסG של המרכזי3 הוא חוסר בהירות

הדרכה הד הסכימו כי תפקיד3 של מרכזי השבט ומרכזי "קבוצות צמיהמשלבי3 בשבטי3 
 3 של ותפיסת3מעורבות, בנוסG). 1 5סול3 ; 3.08ממוצע  (ד אינו ברור"יביחס לחניכי צמ

מרכזי3 סיפרו . מהמסר הגלוי והסמוי בהנהגה, בי4 היתר, תוד מושפע"המרכזי3 בנושא צמי
ד "הנהגות לא מדברי3 על צמיהמרכזי ,  עולהאינוד כמעט "בה4 נושא צמישעל הנהגות 

בה4 מרכז שיש הנהגות , לעומת זאת. ד"ת צמיוהנושא מועלה בעת הצור+ רק על ידי מרכז
, ד"ד ולמת4 כל הסיוע המתבקש למרכזת צמי"ההנהגה עצמו מעורב ורואה עצמו אחראי לצמי

 . כדי שתוכל למלא את תפקידה
 

 שנתי  מחזור הדרכה חד
בתחילת כל . בתנועת הצופי3 תוכנית פעילות שנתית ומחזור ההדרכה בשבט אG הוא שנתי

 .ד"וכ+ ג3 בצמי, די3 בשבט וחלק מהמרכזי3"3 והרשגמדריכיחלפי3 כל ה פעילות מתשנת
על נוסG , חונכות ותיעוד:  שני תהליכי3באמצעות,  המדריכי3לדברי, ההמשכיות נשמרת

 את ההיסטוריה ו לא הכיררבי3 מהמדריכי3, ע3 זאת .3 והכנת3בחירה נכונה של מדריכי
ולרוב לא נעשתה , ה3 מדריכי3שד " צמישל קבוצת) קודמתהשנה ה(או הקרובה " הרחוקה"

 . קודמתהשנה ה חומר כתוב ממדריכי  לה3חפיפה מסודרת ולא הועבר
 

מחזור הדרכה שנתי ותחלופת מדריכי3 מעוררי3 קשיי3 ואG נתפסי3 כמנוגדי3 למקובל 
אול3 למחזור הפעילות השנתי בתנועה . רצG חינוכיהשומרי3 על , במוסדות החינו+ המיוחד

תחלופת כוח האד3 מחייבת השקעת ". ד"שילוב צופי צמי"וחסרונות ביחס לתוכנית יתרונות 
לצד קושי בצבירת ידע וניסיו4 , ליווי והנחיה באופ4 מתמש+ וקבוע, משאבי3 בתהליכי הכשרה

תחלופת כוח אד3 מאפשרת רענו4 של מער+ המדריכי3 והכנסת כוחות , ע3 זאת. מקצועי
לצד מניעת עייפות ושחיקה , יצירתיות ולפעולה מקוריתחדשי3 המביאי3 עמ3 הזדמנויות ל

 .כתוצאה מהדרכה קשה
 

 שיתוG פעולה מוגבל של ההורי3
השתתפות העצ3 את ה3 הקובעי3 . ד מהווי3 גור3 מפתח בתוכנית"3 של חניכי צמיההורי
במקרי3 מסוימי3 . בי4 א3 באופ4 אקטיבי ובי4 א3 באופ4 פסיבי, ילדיה3 בתוכניתשל 

במקרי3 רבי3 אחרי3 ה3 מביעי3 ,  הילדי3 לצופי3צטרפות3 של היוזמי3 את הההורי3 ה3
: אינ3 מעונייני3 בשילוב ילדיה3 בתוכניתשהורי3 ג3 וישנ3 , הסכמה ליוזמה של הצופי3

אחד עזב כי ההורי3 החליטו שלא מתאי3 לו , שנה שעברה היו עוד שני בני3 בקבוצהב"



   42  

ורי3 משפיעה במידה רבה על אופי והיקG מידת המעורבות של הה, מעבר לכ+". יותר
החניכי3 לא יצאו לטיול פסח כי : "למשל, ההשתתפות של הילדי3 בפעילות המוצעת בצופי3

פעמי3 השתתפות הילדי3 ל". למרות שהשבט סייע במימו4, ]שקל 100[ההורי3 לא רצו לשל3 
, לעתי3 , לויההיציאה לפעילות מחוH לשבט תו, או איסוG של ההורי3/מבוססת על הבאה ו

Gענות יה, ההקפדה על הופעה במדי חאקי לפעילות לגבי+ ג3 כ. בנכונות של ההורי3 להצטר
 כפי ;כגו4 פסטיבל שבטי, ילדי3הבה3 משתתפי3 שלאספות הורי3 בשבט או לאירועי3 

 להורי3 אי4 ...אבל בפסטיבל לקח די הרבה זמ4, ההורי3 מפרגני3: "שסיפרה אחת המדריכות
מה , מה אני עושה פה'אבא אחד אמר . ד הופיעו ראשוני3 ולקחו אות3 הביתה"מי צ–סבלנות 

 שאינ3 אובמקרי3 לא מעטי3 שמענו על הורי3 שמעורבות3 מועטה  ".'אני צרי+ להיות פה
 .מעורבי3 כלל

 
 שיתוG פעולה מוגבל של מוסדות החינו+ ואנשי הקשר

 קשר מוחלט העדרכרות וי4 חוסר ה ביי3 נע ע3 מוסדות החינו+דפוסי הקשרשיתוG הפעולה ו
התפקיד אינו מוגדר בצורה .  ע3 תנועת הצופי3 שיתוG פעולה מלא וקשר רציG וקבועלבי4

. והדבר תלוי ברצו4 טובלפנות אליה אי4 כתובת קבועה , המוסד החינוכימחייבת מבחינת 
דברי אחד  ל."ת הספרעושי3 לנו טובה בבי ": פעולהבה3 אי4 נכונות לשיתוGשישנ3 מקרי3 
בכל ש בפרט, מדובר בעול נוסG הכרו+ בקשר ע3 הצופי3ת הספר  בימבחינת, מאנשי הקשר

טיפול , דורש הסברה לילדי3 ולהורי3ו, שנה מתחלפי3 המדריכי3 ולרוב ג3 מרכזי השבטי3
  .  הנמנעי3 משיתוG פעולהפרס ולכ4 יש בתי, ומהבהסעות וכד

 
 הכשרה וליווי של מדריכי שילוב פרטני 

מדרי+ . שלחלק3 נמצא פתרו4, קשור בכמה גורמי3הכשרת מדריכי השילוב הפרטני קושי בה
משו3 כ+ . וככזה הוא יוצא בקיH לקורס הדרכה, שילוב פרטני הוא מדרי+ של קבוצה רגילה

 הפיזור הגיאוגרפי של המדריכי3 .אמצע שנת ההדרכהנדחית הכשרתו כמדרי+ שילוב פרטני ל
בהכשרה של המדריכי3 ימודי3 מהווי3 מכשול להשתתפות3 וקיו3 המפגשי3 בתקופת ל

Hומהווי3 סוג , המפגשי3 בפורומי3 במסגרת ההנהגות נגישי3 יותר. המתקיימת במרכז האר
יש קושי בקיו3 הכשרות נפרדות , כאשר מדובר בלקויות שאינ4 שכיחות,  ע3 זאת.של פתרו4
בהנהגות מבוססת על מרכזות הכשרה ה ולכ4,  או בהבאת אנשי מקצוע חיצוניי3בהנהגות

  . בלבדד"צמי
 

 העדר תוכנית עבודה חינוכית בנושא השילוב וקבלת השונה 
הוא בבחינת מכשול שהתנועה אינו  חסרו4 תוכנית עבודה חינוכית המיועדת לחניכי הצופי3

 כחלק מיעדי תוכנית, והוא נוגע בחינו+ הערכי לקראת שינוי עמדות וקבלת השונה, עוסקת בו
, מתוקG תפקידה. ד וחניכי הצופי3" חניכי צמי–ד שתי אוכלוסיות יעד "לתוכנית צמי. ד"צמי
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נראה כי אי4 בתנועה . ד"חניכי צמימכוונת בעיקר ל, כמו ג3 התוכנית הכתובה, ד"מחלקת צמי
 .  חניכי הצופי3 והתנועה בכללהבקרב  , הערכיחינו+גור3 אחראי העוסק באופ4 שיטתי ב

 
 סיכו'

ציו4 . הוער+ תו+ כדי תהלי+ התפתחותה המתמש+" ד"שילוב צופי צמי"ת יישו3 תוכני
 . נועד למקד את החשיבה והתכנו4 ולסייע בכ+ להתמודדות ע3 חולשותיהנקודות החולשה

 
. הקשיי3 ביישו3 התוכנית מוגדרי3 כנקודות חולשה שבה4 יש למקד את המאמH לשיפורה

 העדר תוכנית הכשרה וליווי של השילוב )1: (נקודות החולשה מתייחסות לשלושה נושאי3
 ;פי3 בנושא השילוב וקבלת השונהחניכי הצוע3  העדר תוכנית עבודה חינוכית )2(; הפרטני

 שוני3 בנושא האחרו4 מציי4 המחקר גורמי3.  יישו3 התוכנית בחלק מ4 השבטי3 בלבד)3(
קושי , קציבמחסור בת, שונות בי4 ההנהגות והשבטי3: המקשי3 את ההשתתפות בתוכנית

חוסר ידע וחוסר , עומס יתר, הצור+ בהנגשה ובהסעות, מחסור במדריכי3, ד"בהדרכת צמי
ד בשכבה הבוגרת "מגבלות בשילוב חניכי צמי, ד"בהירות של תפקיד המרכזי3 ביחס לצמי

 . שנתי ומחזור הדרכה חד
 

שותפת בי4 מגביל ומצמצ3 את הפעילות המ, העומד בבסיס התוכנית, מודל השילוב המערכתי
מכיוו4 שהיא מציינת את המידה , ייתכ4 שזו נקודת חוזק בתוכנית. משולבי3להמשלבי3 

ד כ+ שיתקבלו בברכה על ידי חניכי הצופי3 ויקבלו מענה הול3 "הנכונה לשילוב חניכי צמי
הדבר אG מאפשר תחושת שליטה . לצורכיה3 תו+ כדי שילוב3 בפעילות השבטית והתנועתית

אול3 . ד"בשל האחריות הכרוכה בשילוב חניכי צמי, ד ולתנועה בכלל"ת צמילמחלק, וביטחו4
יש לתת , ע3 זאת. ייתכ4 כי זה רק שלב ברצG של שילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בתנועה

את הדעת לכ+ שמודל השילוב המערכתי מגביל את ההיכרות ושיתוG הפעולה בי4 חניכי 
ד כבוגרי3 "פגו3 ביכולת ההשתלבות של חניכי צמיעובדה זו עשויה ל. ד"הצופי3 לחניכי צמי

להגביל את ההשפעה החינוכית של חניכי הצופי3 ולשמר הפרדה בי4 האוכלוסיות , בחברה
 .  בכל הנוגע לפעילות פנאי

 
, ד ייאלצו להתמודד ע3 קשיי3 כתוצאה משילוב3 בפעילות הצופי3"הנחנו כי חניכי צמי

נית4 לומר כי הקשיי3 " ד"שילוב צופי צמי"כנית אול3 בסיומו של תהלי+ ההערכה של תו
מהקושי באיסוG , בראש ובראשונה, ההסבר לכ+ נובע. שאיתרנו נוגעי3 בעיקר למשלבי3

אול3 מעבר לכ+ סביר להניח כי זו תוצאה של מיו4 טבעי . ד באופ4 ישיר"נתוני3 מחניכי צמי
בשל שני . את התנועה בכל עתכמו ג3 האפשרות לעזוב , הנעשה על ידי תהלי+ בחירת החניכי3

כנראה חלק  מנגנוני3 אלו ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 המתקשי3 להשתלב אינ3 נוטלי3
ד כוללת חניכי3 בעלי רמת תפקוד סבירה "לפיכ+ נית4 לשער כי אוכלוסיית צמי. בתוכנית
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, עקרו4 ההתאמה, יתר על כ4. המאפשרת לה3 להסתגל, ומידה גבוהה יחסית של עצמאות
מענה הול3 לקשיי3 צפויי3 וקיימי3 של חניכי , כפי הנראה, מספק, ש בתוכנית ובביצועהמודג

 .  ד"צמי
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 "ד"שילוב צופי צמי" השלכותיה של תוכנית –פרק שלישי 
 

ו חניכי3  צרכי3 מיוחדי3 יהיע3 ילדי3 – ד בתנועת הצופי3 מגדיר מטרה"שילוב חניכי צמי
לפיה חברה צריכה להכיל את כל אזרחיה ולספק שמטרה הנגזרת מהשקפת עול3 , בצופי3

 .לה3 שוויו4 זכויות ושוויו4 הזדמנויות
 

 ,"שילוב אחראי"יש אומרי3 , המתאי3 והאפשרי, השאלות ה4 מהו מודל השילוב האופטימלי
 ממנו יפיקוש היא שילוב , ה4 בחינו+ הפורמלי וה4 בתנועת הצופי3,התשובה? ומה המדד לכ+

 .  המשלבי3 את המיטבכמו ג3המשולבי3 
 

?  השילובאופימה ? את מי לשלב:  ה4הסוגיות המעשיות העולות בהקשר של שילוב בצופי3
במה ? הא3 לשלב בקבוצות נפרדות בתו+ המסגרת הרגילה או לשלב בתו+ הקבוצות הרגילות

 פעילות לקיי3 מידה איזה אופ4 ובאיזוב? למקד את פעילות ההסברה בקרב חניכי הצופי3
ד בכל אחד מ4 המודלי3 " יש לענות על הצרכי3 המיוחדי3 של חניכי צמיכיצד? משותפת

 ?ומה3 התנאי3 הנוספי3 הנדרשי3 על מנת שהשילוב יצליח
 

 תשובות שלפיה4  בצופי3והתגבש ארציתהבמהל+ חמש השני3 לקיומה של התוכנית ברמה 
אלא רק אלה שה3 עצמאיי3 במידה מספקת ,  הצרכי3 המיוחדי33עכל הילדי3  ישולבו לא

 ישולבו בצופי3 בקבוצות נפרדות ד"רוב חניכי צמי.  אנשי מקצועשהגדירועל פי קריטריוני3 
פעולות ו, מעבר לכ+ ה3 ישולבו בכל הפעילויות ברמת השבט וההנהגה. ובגדודי3 נפרדי3

רגילות של חניכי הצופי3 קבוצות  של  לפעילות4ככל האפשר ותה דומינ תהיד"ת צמיקבוצ
, עשה באופ4 העברת התכני3יד ת"התאמת הפעילות לחניכי צמי. מבחינת המטרות והתכני3

  . 3 של החניכי3 ברמה האישית וברמה הקבוצתיתבהתא3 ליכולת
 

, שוויו4 –מומשו במלוא3 של התוכנית  שעקרונות השילוב עידי3 על כ+הממצאי3 מ
המושג . מיושמי3 בפעילות הצופית" יש"נגישות והתמקדות ב, דואליותאינדיבי, נורמליזציה
מבטא , שפירושו פיתוח התנהגות רגילה והשתלבות בפעילות הרגילה של השבט, נורמליזציה

כא4 ה3 : "ד"כ+ נית4 היה ללמוד למשל מדברי מדריכת צמי. במידה רבה את כל העקרונות
: וג3 מראש שבט שאמר, "חקי3 את החברהה3 מ. זה מפתח אות3. לומדי3 התנהגות רגילה

התחלנו .  בשבוע כי מדובר בחניכי3 רגילי3 והורי3 רגילי3הוחלט לקיי3 שני ימי פעילות"
 ה3 הגיעו –טקס פתיחת השנה ... ד בפעילויות של השבט"לשי3 לב להשתתפות חניכי צמי

ביו3 הצופה . למחנה פתיחת השנה הגיעו בשבת ולא ביו3 שישי. בצהריי3 במקו3 מהבוקר
בצופי , בטיולי פסח כבר היו חניכי3 שלנו לילה אחד, ה3 כבר הגיעו בשעה הרגילה כמו כול3
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הופיעו וריגשו את כול3 ובמחנה הקיH היו חניכי3 שהגיעו ליומיי3 ע3 ] פסטיבל שבטי[שירו4 
 ".ה3 עומדי3 במפקד כמו כול3. ה3 חלק מכל פעילות... לינת לילה

 
כי בשבט שלה3 מתייחסי3  ד הסכימו" קבוצות צמיהמשלבי3 מהחניכי3 בשבטי3 74%

, א3 כי מתונה יותר,  מגמה דומה.)1 5סול3 ; 3.99ממוצע (כאל חניכי3 רגילי3 ד "לחניכי צמי
 מה3 ציינו כי בשבט 52%: ד"יה3 של מרכזי3 בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמיווחיעולה מד

 דיווחו על מידה 32%, רבה ורבה מאוד במידה ד כאל חניכי3 רגילי3"לחניכי צמימתייחסי3 
 ).3.49ממוצע (בינונית 

  
 חניכי :מטרותיו הושגו במידה רבה ביחס לשלושת קהלי היעד. חיוביותלשילוב השלכות 

 . הנהגת התנועה ובעלי התפקידי3,  חניכי הצופי3,ד"צמי
 

 ד"חניכי צמי
קשיי התקשורת כח נולד הייתה בעייתית "בחינת ההשלכות מנקודת מבט3 של חניכי צמי

נסמכנו על מידע שהתקבל לפיכ+ .  שלה3 לבטא את עצמ3 באופ4 ורבלי המוגבלתהיכולתו
 תקופה ממושכת ומלווי3 אות3 ג3 ד"את חניכי צמיאנשי3 המכירי3 ד ומ"ממדריכי צמי

 .ת הספרהורי3 ואנשי קשר בבי – מחוH למסגרת הפעילות בצופי3
 

ממשי+ , י3 על סול3 המתחיל במספר החניכי3ד נמדדת בצופ"הצלחת שילוב חניכי צמי
בשביעות רצונ3 ובמידת ההתמדה בהשתתפות ומסתיי3 בפיתוח עצמאות החניכי3 ובשביעות 

 .רצו4 ההורי3
 

במרכז יותר מאשר , משבטי התנועה) 75(שנקלטו בכמחצית , ד" חניכי צמי1,200 בצופי3 כ
כפי , ד"וכ+ ג3 לגבי חניכי צמי,  הוא מדד חשוב להצלחה בכלל החניכי'מספר. בפריפריה

 16התחלנו ע3 שלושה חניכי3 וסיימנו את השנה ע3 ": ד"שעולה מדברי מדריכי צמי
בהחלט הייתי מאוכזבת : "אחת המדריכות כתבה על תחושותיה ביו3 הצופה". חניכי3

ג3 כשלמדרי+ לא מגיעי3 חניכי3 ... ובאמת בגלל כמות החניכי3. בבוקר, בתחילת היו3
 שביעות הרצו4 של החניכי' על". הרגשתי שנכשלתי איפה שהוא, אז כ4. זה כישלו4בשבילי 

יש לה3 , חניכי3 אומרי3 שכיG לה3: "מדריכה .נית4 היה ללמוד מדברי מדריכי3 והורי3
אני מאוד מקווה שזה : "אחד ההורי3 כתב על גבי השאלו4 ".נושאי3 בנוסG לבית הספר

רצו4 שביעות הרצו4 באה לידי ביטוי ג3 ב". רוצה בצופי3 יעזור כי הב4 שלי מאוד מ]השאלו4[
ההורי3 ואנשי הקשר דיווחו כי הילדי3 שמחי3 לבוא לצופי3 ,  רוב המדריכי3– לבוא לתנועה

ההורי3 גאי3 : "מדריכה). 1 5סול3 ; בהתאמה, 4.48, 4.63, 4.63ממוצע (במידה רבה מאוד 
היא . ילדה מאוד רוצה ללכת לפעולהה: "אחד האבות". כי הילדי3 אוהבי3 ללכת לצופי3
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השתתפות קבועה ובהתמדה  לתנועה ניכר בהרצו4 לבוא". תעשה הכל שאני אקח אותה
 מעריכי3 המדריכי3 את הצלחת3דרכ3 שהמדדי3  אחד עצ3 ההשתתפות הוא .בפעולות

בה היא מתו+ ההשתתפות ש, כיוו4 שמדובר במסגרת וולונטריתמזאת , ביחס לחניכי3
ד שרוב "הקשר זה ציינו מדריכי צמיב". אחרת לא היו הולכי3, לדי3 נתרמי3הי: "מבחירה

החניכי3 מגיעי3  דיווחו כי רוב 96%: "מתמידי3 "– החניכי3 משתתפי3 באופ4 קבוע
 דיווחו על השתתפות חניכי 72% ו) 1 5סול3 ; 4.73ממוצע (לפעולות בשבט באופ4 קבוע 

ד ציינו כי ה3 " ממדריכי צמי90%, על כ4יתר ). 4.12ממוצע ( השבטית  בפעילותד"צמי
  .ד אינ3 מגיעי3 לפעילות בצופי3"מאוכזבי3 במידה רבה או רבה מאוד כאשר חניכי צמי

 
, אחת ההנהגותל התנועה ומרכז "כמו מזכ, ד" מדריכי צמי– ד"שביעות רצו4 של הורי צמי

ד " של צמיההורי3. "ד כמדד וכעדות להצלחה"ציינו את שביעות הרצו4 של הורי צמי
 במידה רבה ד בצופי3 עושי3 עבודה חשובה"מדריכי צמי מההורי3 השיבו כי 100%". שמחי3

משתפי3 , משבחי3, ההורי3 מעריכי3: "מדריכי3). 1 5סול3 ; 4.87ממוצע (או רבה מאוד 
ד מעריכי3 את "ההורי3 של חניכי צמיד ציינו כי "די צמי" ממדריכי ורשג74% ".פעולה

ממדריכי ) 21%(אול3 כחמישית .  במידה רבה או רבה מאודה3 בצופי3הפעילות של ילדי
מדריכי3 שידעו לספר על ממצא זה עולה בקנה אחד ע3 עדויות . ד התלבטו בנוגע לכ+"צמי

 .זלזול וחוסר הערכה מצד ההורי3, כפיות טובהחוסר שיתוG פעולה ואG , חוויות של אדישות
 

 רבה של שביעות רצו4 מצד ההורי3 ביחס לשילוב  נית4 להסיק על מידה ומהראיונות4מלוח 
 . בצופי3ילדיה3 

 
 הצופי' ד מההשתתפות ילדיה' בפעילויות"ממוצעי שביעות רצו4 של הורי חניכי צמי: 4 לוח

 ) בהחלט לא מרוצה– 1,  מרוצה בהחלט– 5; 1�5סול' (
  

 ת"ס ממוצע N ....עד כמה הנ+ מרוצה
 0.431 4.76 46 מהשתתפות הילד של+ בצופי3

 0.745 4.39 46 מהפעילויות בצופי3
 1.038 4.11 46 מהמידע שאתה מקבל לגבי הפעילויות

 0.836 4.52 46 מצוות המדריכי3
 1.044 4.00 45 )חדר הפעולה, החצר, השירותי3(מסידורי ההנגשה 

מהאחריות של הצוות לגבי צרכי3 רפואיי3 של הילד 
 0.865 4.36 44 במחנה ובשהייה מחוH לבית, של+ בטיול

 
 

 ההורי3 ).1 5סול3 ; 4.36ממוצע  (מאודשביעות הרצו4 הכללית של ההורי3 גבוהה נמצא כי 
, ת הספר לביחוHמ, הביעו שביעות רצו4 מעצ3 האפשרות של פעילות נוספת ואחרת לילדיה3

ד נתנו את פרשנות3 " חניכי צמיה3 שלהורי. מענה לצור+ החברתי, בראש ובראשונה, הנותנת
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חלק , מאוד רצה להיות בחוגי3, רצה מאוד לקנות את המדי3] הילד: "[לתחושת הילדי3
... מאושרת מבחינה חברתית, בצופי3 שמחה] הילדה". "[מרגיש שעושה משהו, מקבוצה

  ...".להרגיש רגילה, להרגיש שייכת
 

לדי3 המיועד לאוכלוסיית י, שביעות הרצו4 קשורה ג3 לעובדה כי מדובר בארגו4 נורמטיבי
ההורי3 שבעי רצו4 מהפעילויות ". עצ3 זה שנמצאי3 ליד חניכי3 רגילי3 זה הישג: "רגילה

ד אפשרויות "הצופי3 פותחי3 בפני חניכי צמי, לדבריה3). 1 5סול3 ; 4.39ממוצע (בצופי3 
ה3 סיפרו על אווירה שונה . טיולי3 ועוד, טקסי3, מפקד, מחנות,  פסטיבל–חדשות לפעילות 

: הפעילות עונה לצרכי3 של הילדי3". אי4 לחH, מרגישי3 חופשי] הילדי3: "[פי3בפעילות בצו
חלק מההורי3 ". לא מקובעי3, בצופי3 התחושה היא שזורמי3 יותר ע3 הילד והצרכי3"

 –בהיותה תנועה מחנכת , ייחסו חשיבות לעצ3 ההשתייכות של ילדיה3 לתנועת צופי3
לא , בצופי3 רק ביו3 שבת: "בהגברת הפעילותהיו שהביעו את רצונ3 ". מסגרת ע3 ערכי3"

 ". היה אכפת לי שיהיה יותר
 

 השקעה מצייני3 אתה3 ; )1 5סול3 ; 4.52ממוצע (רוב ההורי3 שבעי רצו4 מצוות המדריכי3 
יש לה3 : "והרצינות שלה3 ומופתעי3 מיחס3 הח3 לחניכי3 ומסובלנות3 כלפי ההורי3

 את3 –צ "ראשל למדריכי3 שלנו בשבט יעד ":אחד ההורי3 כתב על גבי השאלו4 ".גישה
, נפלאי3 ומדהימי3 ועבודתכ3 היא דוגמה ומופת לכל אנשי החינו+ ומסגרות החינו+ השונות

אול3 היו ג3 הורי3 שהביעו חוסר שביעות רצו4 ". שמתקשות לשלב ילדי3 וחוששות מכ+
ה שלא ג3 בשנה שעברה הייתה מדריכ... השנה אי4 מדריכי3 טובי3: "מהמדריכי3

". השילוב בקבוצה שלנו טעו4 שיפור משמעותי: "כתב הורה על גבי השאלו4". התעניינה
וחלק3 הביעו דאגה ביחס , ההורי3 מעונייני3 מאוד בהמש+ הפעילות של ילדיה3 בצופי3

 .לחילופי המדריכי3 בתו3 שנת הפעילות
 

לדברי . י3 עצמ3פ4 נוסG בשביעות הרצו4 של ההורי3 קשור בתרומת השילוב בצופי3 להור
, להשתתפות בפעילויות נוספות] להורי3[ההתנסות בצופי3 נתנה ביטחו4 : "אחת האימהות

בהקשר זה אמר ". הרבה] ההורי3[נות4 לנו , זה נות4 לו הרבה... לאפשר לו פעילויות נוספות
 –] בפסטיבל[מאוד התרגשו מההופעה , ההורי3 וההוסטל מקבלי3: "מרכז באחד השבטי3

 ".יכולי3 עוד] הילדי3[אי3 שרו] ה3[
 

הצופי3 פותרי3 את הקטע של : "אחת האימהות הסבירה את חשיבות התוכנית עבור ההורי3
אני לא יודעת מה אעשה א3 לא : "א3 אחרת אמרה". שהיינו יכולי3 יותר', רגשי האשמה'

 כי יועצת בית ספר ששוחחנו עמה הוסיפה". העול3 של הילדה מאוד מצומצ3... יהיה צופי3
, ד תפקיד חשוב ג3 ביחס להורי3"לצופי צמי. מהתוכנית" המשפחות מורווחות"ג3 
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 את איכות החיי3 של ילדיה3 ולתת לה3 אפשרויות לפעילות מחוH לבית המבקשי3 לשפר
 משפחות של תלמידי3 מעוטי יכולת אינ4 יכולות לאפשר ,לדבריה. בהתא3 לצורכיה3

 ההזדמנות לפעילות יאד ה"צופי צמיצטרפות לההולפיכ+ , חוג פרטילהשתתG בלילדיה3 
כאשר הילד בעל הצרכי3 המיוחדי3 יוצא , כ+מעבר ל. ת הספרולמסגרת חברתית מחוH לבי

 ". אוורור"עבור המשפחה זה , פעמיי3 בשבוע או מהבית פע3
 

 בתפיסת ההורי3 ).6נספח , 20לוח (ממצאי השאלוני3 תומכי3 בממצאי הראיונות והתצפיות 
ממוצע (לא מבודד : 3 בולטת חשיבות הפ4 החברתייהשנות4 השילוב בצופי3 לילדה את המענ

לעומת3 אנשי ). 3.91ממוצע  (ר הצהריי3וחוגי3 אח) 3.91ממוצע (חברי3  ,)1 5סול3 ; 4.02
ועצמאות ) 4.44ממוצע ( הכרה בכישרונות –התפתחותי   האישיהקשר מדגישי3 את המענה

 ).  4.26ממוצע (
 

חשוב לציי4 כי במקרי3 לא מעטי3 שמענו על הורי3 שמעורבות3 החיוביי3 לצד הממצאי3 
 הורי3 שאינ3 בקשר ע3 המדריכי3 והורי3 שאינ3 –מועטה ועל הורי3 שאינ3 מעורבי3 כלל 

 של ההורי3 3 ומעורבות3יחס. דואגי3 אפילו לצייד את הילדי3 במדי חאקי ביו3 הפעילות
 חלק מעורבי3 וחלק רואי3 בזה –ההורי3 ": לידי ביטוי ג3 בתחושת המדריכי3 י3בא

 ".בייביסיטר
 

 באיזו מידה בחו4קשנו ליהחניכי3 והשבטי3 ב, מעבר למידת שביעות הרצו4 של ההורי3
תחושת הנאה והפוגה של החניכי3 מ4 : 14ד"מטרות התוכנית ביחס לחניכי צמימושגות 

, ה ותחושת שייכות לההשתלבות בקבוצ,  פיתוח יכולות לתקשורת חברתית,הפעילות בצופי3
להל4 פירוט . הטמעת ערכי3 ופיתוח רצו4 ויכולת לתרו3 לחברה, העלאת הדימוי העצמי

 .ממצאי3 המתייחסי3 למטרות אלו
 

 מטרות ברמה האישית 
ד מודעי3 לשוני בי4 מסגרת בית הספר לבי4 המסגרת של " חניכי צמי–הפוגה והנאה , פורק4

המפגש ע3 , הצופי3 זו מסגרת יותר מאפשרת: "אמרה, יועצת בית ספר, אשת קשר. הצופי3
מרשי3 לעצמ3 לעשות בצופי3 דברי3 שלא עושי3 . המדריכי3 זה חלק מהיציאה מבית הספר

 ...". מרגיש נוח, הילד נהנה: "וג3 הורי3". בבית הספר
 

זו : "מספרת אמה של דניאלה –קשרי' חברתיי' ומיומנויות תקשורת , פיתוח כישורי'
זו , היא נמצאת ג3 בפעילות של עמותת צבי3. ונה שדניאלה נמצאת בצופי3השנה הראש

החלק החשוב ביותר בהליכה ה4 לצופי3 וה4 לעמותה הוא החלק . פעילות לילדי3 כמוה
                                                 

 .3ד ראו נספח " פרוט מטרות התוכנית ביחס לחניכי צמי14
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בכיתה לומדי3 ילדי3 משכונות . יש ש3 כיתה לחינו+ מיוחד. דניאלה לומדת במקיG. החברתי
ומדברי ". חברתי בי4 הילדי3 בשעות אחר הצהריי3ולכ4 אי4 קשר , שונות וילדי3 מחוH לעיר

. חל שינוי רב בהתנהגות החניכי3"; "ילדה שקיללה ועכשיו לא מקללת בכלל: "ד"מדריכי צמי
שיפור רב אצל החניכי3 "; "יותר רגועי3, פחות מתרוצצי3, חלה התקדמות במהל+ הזמ4

ילדה "; " משתתG בפעולותעכשיו הוא, בתחילת השנה היה ילד מופרע"; "בהתנהגות, בדיבור
, חני+ שלא הקשיב. יש התקדמות ממש גדולה"; "שהייתה מאוד שקטה נפתחה ומתקשרת

. מאוד רוצה', פעולה'צועק , היו3 בא ע3 חאקי מלא לפעילות, הסתובב, הל+ ממקו3 למקו3
מתו+ זה .  חייב להקשיב–עשינו אתו הסכ3 . עושה מה שבראש שלו, מאוד בעייתי] אחר[חני+ 

יותר ... היו יותר סגורי3"; "הופיע בהצגה והיה ממש נרגש, מאוד נהנה, שתנה לטובהה
 ".יש חניכי3 שהתפתחו מאוד והגענו ממש לקשר אישי, שינויי3 אישיי3

 
ד דיווחו כי במהל+ השנה חל שיפור במידה רבה או רבה "די צמי"מדריכי ורשג) 67%(רוב 

; 3.86ממוצע ( ציינו שיפור במידה בינונית 27%ועוד , בהתנהגות החניכי3 בפעולותמאוד 
כישורי3 תקשורתיי3 בכי חל שיפור בקשרי3 חברתיי3 והמדריכי3  דיווחוכמו כ4 ). 1 5סול3 

 ציינו שיפור 55%". או מדריכי3 בשבט/ד מדברי3 ע3 חניכי3 ו"חניכי צמי: "בוצהמחוH לק
תמיכה לדברי3 ). 1 5סול3 ; 3.60ממוצע ( במידה בינונית – 27%, במידה רבה או רבה מאוד

ד "חניכי צמי" מה3 ציינו כי 60%: ד" החניכי3 בשבטי3 המשלבי3 צמינית4 למצוא בתשובות
 במידה – 25%ועוד , מאודרבה  וא במידה רבה "מדריכי3 בשבטאו /מדברי3 ע3 חניכי3 ו

 ). 1 5סול3 ; 3.72ממוצע (בינונית 
 

 באה לביטוי העצמאות .הצלחת השילוב נתפסת כמדד הגבוה ביותר לד"חניכי צמי עצמאות
יתה פריצת דר+ ילפני שנתיי3 ה: "כדברי ראש שבט;  לפעילות מחוH לשבט ביציאהבעיקר

היו3 היא ילדה .  ימי3עשרהפע3 ראשונה שיצאה למחנה קיH של . ]ד"חניכת צמי[אצל יעל 
של דה רבה ד דיווחו על מי" מדריכי צמי."יוצרת קשר ע3 אנשי3 אחרי3, חברותית, עצמאית

 אפשר שמידת העצמאות ).1 5סול3 ; 4.19ממוצע (בפעילות מחוH לשבט ה3 השתתפות חניכי
שעליה למדנו , ד"העלאת הדימוי העצמי והביטחו4 העצמי של חניכי צמיקשורה ב

 באי3 ע3 המדי3 –רואי3 בדימוי העצמי : "...אמרה, יועצת בית ספר, קשר אשת. מהראיונות
ג3 לדברי ההורי3 ; "כמו שאר החברה בשכונה... 'כמו כול3, ב במשהואני משול, 'של הצופי3

, 3.43ממוצע  (כשה3 הולכי3 לצופי3 במדי החאקיחשי3 גאווה  ואנשי קשר אחרי3 הילדי3
על חיזוק הביטחו4 העצמי נית4 היה ללמוד ממדריכי ). 5ראו לוח ) (1 5סול3 ; בהתאמה, 3.92
הוא ... היה נחמד מאוד,  איגור החליG את המדרי+בו', יו3 ירוק'בפעולת : "למשל; ד"צמי

בפעולה הזו . נהנה נורא לקחת אותנו לא4 שהוא רוצה ולשחק איתנו משחקי3 שהוא בחר
, הוא הרבה יותר פתוח עכשיו. ראיתי מאוד את השינוי שחל באיגור מתחילת השנה ועד עכשיו

 ". דבר שהוא לא עשה כלל, והפעולה גרמה לו ליזו3
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כפי ,  היא אינדיבידואלית ודיפרנציאליתהאישיתברמה גיש כי השגת מטרות חשוב להד

ד באה לידי ביטוי "השונות ביכולותיה3 של חניכי צמי. שעולה מהראיונות ומהתצפיות
 .בהשגת המטרות בצורה ובמידה שונה אצל כל אחד מה3

 
 מטרות ברמה הקבוצתית  

ד ציינו כי במהל+ השנה הבחינו " צמימדריכי – והשתלבות בפעילות השבטיתגיבוש הקבוצה 
 דיווחו כי נוצרו קשרי 77%. ד מבחינה חברתית וחברית"בשינויי3 שחלו אצל חניכי צמי

מידה בינונית דיווחו על  15%ועוד , חברות בי4 החניכי3 בקבוצה במידה רבה ורבה מאוד
הפעולה של  ציינו שיפור במידה רבה ורבה מאוד בשיתוG 69%). 1 5סול3 ; 4.02ממוצע (

על שינוי בתו+ ). 1 5סול3 ; 3.90ממוצע ( במידה בינונית 26%  ו, החניכי3 בזמ4 הפעילות
נפתחו , החניכי3 התרגלו אלינו: "ד"הקבוצה נית4 ללמוד מהראיונות ע3 מדריכי צמי

בתחילת השנה ה3 ", "משתפי3 פעולה יותר ג3 אתנו וג3 ע3 אחרי3 בקבוצה. ומדברי3 יותר
... לי היה מאוד נחמד בפורימו4"; "עכשיו ה3 חברי3 טובי3, אחד ע3 השניהתביישו לדבר 

עשינו , אבל מה שכ4. חלק4 מתאימות לחניכי3 שלנו וחלק4 לא. אלו אות4 התחנות כל שנה
כשאני הייתי את3 נכנסו . בכל פע3 מישהו אחר היה ע3 החניכי3 כאשר צרי+, תורנות בצוות

מהתצפיות נית4 היה ללמוד על ". ו4 ועברנו את זה כגדודנתתי לה3 כיו. לכל התחנות שה3 רצו
הוא מפקד ייחודי , ביו3 הצופה', אור ירוק'מפקד : ביטויי3 להשתלבות בפעילות השבט

 החניכי3 מחליפי3 את המדריכי3 הישירי3 שלה3 וג3 את –הכולל החלפת תפקידי3 
חני+ . התפקידי3פת כול3 עמדו במפקד ואז החל טקס החל. המרכזי3 הצעירי3 ומרכז השבט

נבחר להחליG את ] ד"צמי[איגור . מכל קבוצה החליG את המדרי+ של הקבוצה והפ+ מדרי+
 ומחאו לה3 כל החניכי3 הריעו. נבחר להחליG את רכז ההדרכה] ד"צמי[וד4 , ד"מדריכי צמי

Gאת העניבה והכובע . כ Gכל אחד מ4 המחליפי3 קיבל מבעל התפקיד שאותו הוא מחלי
  ".החגיגי

 
נמצאו עדויות שחניכי  ,קבלת ערכי' צופיי' והעשרה כלליתבאשר למטרות המתייחסות ל

היא שמחה ", כ+ אומרת הא3, "לאריאלה טוב בצופי3: "ד נחשפי3 לנושאי3 חדשי3"צמי
סיפרה על . היא לומדת בצופי3 הרבה על החברה והמדינה, יוצאת למחנות וטיולי3, לבוא

לא נמצאו עדויות , לעומת זאת". רבי4 ביו3 הזיכרו4 שלוהטלאי הצהוב ביו3 השואה ועל 
 .ד תורמי3 לאחרי3"לפעילויות שבה4 חניכי צמי

 
ד "שחלו אצל חניכי צמילטובה ד ציינו כי במהל+ השנה הבחינו בשינויי3 " מדריכי צמי,ככלל

יכולותיה3 בבהתקדמות בתפקוד החניכי3 ו, מבחינה חברתית וחברית ומבחינה התנהגותית
אול3 לא בכל המקרי3 מדובר בסיפורי הצלחה .  בדפוסי השתלבות3 בקבוצה ובשבטג3כמו 
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לא קרה : "ה"תשסלשנת אחרו4 המדריכי3 בפורו3 השיח כפי שעולה מ, או בחוויה חיובית
אני לא מרגישה כאילו . שנה הבאהשל אני לא יודעת מה להגיד לצוות . כלו3 במהל+ השנה

 ".את לא היחידה": ואחר מוסיG" ...משהו] ד"חניכי צמי[עשיתי את3 
 

ד מוצגת בלוח "תפיסת ההורי3 ואנשי הקשר את השלכות התוכנית ואת תרומתה לחניכי צמי
5 . 
 

ממוצעי תשובות אנשי הקשר וההורי' למידת התרומה של השילוב בצופי' : 5לוח 
   שלי בהתאמההילד/ילדי' מהמוסד החינוכילהתפתחות ה

 ) בכלל לא–1,  רבה מאוד– 5; 1�5סול' (
 

 הורי3 
 ]לילד שלי[

 אנשי קשר 
ילדי3 מהמוסד ל[

 ] שליס"ביה/החינוכי
כתוצאה י3 /ילדחל שיפור בהתנהגות של ה

 2.09 3.18 מהפעילות בצופי3
 2.40 3.13 ה3 בצופי3/י3 יותר מאז שהוא/עצמאיי3 /ילדה
 2.60 3.15 ה3 בצופי3/י3 יותר מאז שהוא/חברותיי3 /ילדה
ה3 /י3 אותנו במה שהוא/משתפי3 /ילדה

 3.35 2.93 עושי3 בצופי3/עושה
י3 לצופי3 /ה3 הולכ/י3 גאווה כשהוא/חשי3 /ילדה

 3.92 3.43 במדי החאקי
 2.16 2.54 ה3 בצופי3/יש יותר חברי3 מאז שהואי3 /לילד

 2.08 2.20 ו להשתתG ג3 בחוגי3 מחוH לצופי3/החלי3 /ילדה
 
 

, 3.92, 3.43ממוצע (3 את התרומה הרבה ביותר מתברר כי ההורי3 ואנשי הקשר רואי
הורי . המסמלי3 את השייכות למסגרת הצופי3, בתחושת הגאווה במדי החאקי) בהתאמה

ראו את תרומתה של הפעילות בצופי3 בהיות הילדי3 חברותיי3 , יותר מאנשי הקשר, ד"צמי
לדברי רוב ,  זאתע3. מאז שה3 בצופי3) 3.13ממוצע (ועצמאיי3 יותר ) 3.15ממוצע (יותר 

ממוצע (ד חברי3 רבי3 יותר "השילוב בצופי3 לא תר3 לכ+ שלילדי צמי, ההורי3 ואנשי הקשר
, 2.20ממוצע (ואG לא תר3 להשתתפות3 בחוגי3 נוספי3 מחוH לצופי3 ) בהתאמה, 2.09, 2.54
 ).בהתאמה, 2.08

 
כלל לא הבחינו , וב3בר, ואילו אנשי הקשר) 3.18ממוצע (דיווחו על שיפור בהתנהגות ההורי3 

ד ציינו "מדריכי צמי, לעומת3). 2.09ממוצע (בשיפור או טענו לשיפור במידה מועטה בלבד 
ההסבר להבדלי3 נעוH כנראה  .)1 5סול3 ; 3.86ממוצע (ד "שיפור רב בהתנהגות חניכי צמי

המדריכי3 : ה4 מבחינת המסגרת וה4 במידת ההיכרות ע3 החניכי3, בנקודת המבט השונה
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 ומכירי3 את החניכי3 תקופה – תנועת נוער –יחסי3 לשיפור בהתנהגות במסגרת הצופי3 מתי
ואילו ההורי3 ואנשי הקשר מכירי3 את החניכי3 פרק זמ4 , )מספר חודשי3(קצרה יחסית 

 . ממוש+ ומתייחסי3 להתנהגות במסגרות שונות מחוH לצופי3
 

להתפתחות אישית ולשילוב , פנאיד מקבלי3 הזדמנות לבילוי בשעות ה" חניכי צמי– לסיכו'
בהיות ילדיה3 בחברה , שילוב3 בצופי3 נות4 להורי3 תחושה טובה, בנוסG. בחברה הרגילה

 .וכ4 עוזר לה3 במת4 מסגרת פנאי לפעילות אחר הצהריי3, רגילה
 

 חניכי הצופי'
מוגדרי3 אG ה3  – המשלבי3 – ד"לרבות מדריכי צמי, ג"צ ובשכב"חניכי הצופי3 בשכב

מטרות . ביקשנו ללמוד על השלכות התוכנית ביחס אליה3. וסיית יעד של התוכניתאוכל
וה4 תורגמו בשבטי3 למדדי3 המבטאי3 עמדות ביחס לשילוב , התוכנית לגביה3 מופשטות

שילוב וקשר ברמה , ד ברמה האישית"היכרות ותקשורת ע3 חניכי צמי :ואת אופיו בפועל
ד "עמדות חיוביות כלפי קשר ע3 חניכי צמי, שבטד ב"יחס חיובי לחניכי צמי, הקבוצתית

 15.ד יהיו משולבי3 בחברה הרגילה"ואמונה שבעתיד חניכי צמי
 

 שילוב כנוכחות
ד "חניכי צמי,  המפגשי3 הפורמליי3 והבלתי פורמליי3 בי4 האוכלוסיות– כרות ותקשורתיה

 היכרות ,ורמות שונות של מודעות" חשיפה"ה3 האמצעי3 המאפשרי3 , וחניכי הצופי3
 .ולמידה הדדית של האוכלוסיות

 
ד לחניכי3 בשבטי3 " צמיהמשלבי3בי4 חניכי3 בשבטיP<0.05 ( 3 (י3 מובהקי3 הבדלונמצא

כפי שעולה , ד וע3 אוכלוסייתה" להסברה ולהיכרות ע3 תוכנית צמיד בכל הקשור"ללא צמי
  .הבאלוח המ

                                                 
 .3פירוט מטרות התוכנית ביחס לחניכי הצופי) ראו נספח ל 15



   54  

 ד וע' אוכלוסייתה " של היגדי הסברה והיכרות ע' תוכנית צמיtest-t16 :6לוח 
 ) לא– 3,  לא בטוח–2,  כ4– 1; 1�3סול' (

 
מובהקות T ת"ס ממוצע N קבוצות היגד

אני יודע למה 
הכוונה במונח 

" ד"תוכנית צמי"
 בצופי3

 ד"חניכי3 ע3 צמי
חניכי3 ללא 

 ד"צמי
310 
125 

1.25 
1.61 

0.560 
0.771 

5.309 0.000 

המדריכי3 בקבוצה 
שלי הסבירו לנו מה 

 ד"מיזה צ
 ד"חניכי3 ע3 צמי

חניכי3 ללא 
 ד"צמי

302 
125 

1.60 
2.11 

0.840 
0.882 

5.654 0.000 

עברתי השנה פעולות 
בנושא אנשי3 ע3 

 צרכי3 מיוחדי3
 ד"חניכי3 ע3 צמי

חניכי3 ללא 
 ד"צמי

308 
125 

1.74 
2.22 

0.886 
0.869 

5.143 0.000 

     P<0.05   
 

 המשלבי3בי4 חניכי3 בשבטיP= 0.000 ( 3(בהקי3 נית4 ללמוד כי קיימי3 הבדלי3 מו 6 מלוח
 וההיכרות ע3 סברההיגדי ההבכל  ד"ד לחניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי"קבוצות צמי
ד יודעי3 יותר מהי " קבוצות צמיהמשלבי3חניכי3 בשבטי3 . ד וע3 אוכלוסייתה"תוכנית צמי
יותר פעולות בנושא ב משתתפי3ד מהמדריכי3 ו"מקבלי3 יותר הסבר על צמי, ד"תוכנית צמי

כרות יד בשבט תורמת לה" חניכי צמי3 שלנית4 להסיק כי נוכחות. מיוחדי3אנשי3 ע3 צרכי3 
  .הסברתית לחניכי הצופי3 קיומה של פעילות חינוכיתלע3 התוכנית ו

 
; 3.46ממוצע (ד "את חניכי צמי מכירי' ציינו כי החניכי3 בשבט ד"ממדריכי צמיחלק ניכר 

 דיווחו כי ה3 מכירי3 ד" קבוצות צמיהמשלבי3 מהחניכי3 בשבטי3 81%,  ואכ4;)1 5סול3 
 ציינו 80%. ד כלל" מחניכי צמיאינ' מתרחקי' ציינו כי 73%, ויותר מכ+, ד בשבט"חניכי צמי

 30% ).4.24ממוצע (  במידה רבה או רבה מאודד בשבט" לחניכי צמילעזוררוצי' כי ה3 
 ע3 חניכי מדברי' העידו על עצמ3 כי ה3 ד" קבוצות צמיהמשלבי3מהחניכי3 בשבטי3 

 לעתי3 רחוקות או בכלל לא 23%,  לעתי3 קרובות13%,  באופ4 קבוע10%, ד מדי פע3"צמי
ד אינו נעי3 לה3 במידה " טענו כי מגע פיזי ע3 חניכי צמי11%רק ). 1 5סול3 ; 2.66ממוצע (

 ).1.94ממוצע (ד "מי ע3 חניכי צנרתעי' כלל ממגע פיזי אינ' 52%.  מאודרבה וארבה 
 

ד ידעו לספר על זמני פעילות חניכי " צמיהמשלבי3חניכי הצופי3 בשבטי3 ) 88% 93%(רוב 
מכא4 נית4 להסיק כי נוכחות . ד בשבט ועל השתתפות3 בפעילות השבט ומחוצה לו"צמי

יתר על . ומודעות אליה3" נראות"ד בפעילות היא משמעותית ויוצרת "קבועה של חניכי צמי
 הבאה לידי ביטוי , משמעות מצטברתהיא בעלתד בשבט "חניכי צמי של נוכחות מתמשכת, כ4

א3 .  היותר גדולי3 פחות נרתעי3 כי רגילי3,חניכי3 רגילי3: "ג"בעיקר בקרב חניכי השכב
                                                 

16 t-testהוא ניתוח סטטיסטי המבצע בדיקת הבדלי) בי& שתי קבוצות . 
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אפשר ". הקטני3 יותר נרתעי3 ומפוחדי3. יפנו לגדולי3 יותר יתייחסו אליה3חניכי3 שלנו 
 .ד" משתני3 המשפיעי3 על היחס לחניכי צמיאו בגרות אG ה3/גיל והש
 

  פעילות משותפת–שילוב למעשה 
 נית4 ללמוד לפעילות משותפת ועל השפעתה על חניכי הצופי3 חניכי הצופי3 3 שלעל נכונות

קבוצת [הקבוצה שמשתלבת אתנו : "מדריכי3 סיפרו. מהראיונות ומהלוחות הבאי3
חושבי3 אחרת ומסבירי3 ] עכשיו[, ומפחידי3בהתחלה חשבו שאלו ילדי3 מוזרי3 , "]אחות"

שלו3 ומתייחסי3 אליה4 לא כמו קבוצות ] ד"צמי[עכשיו אומרי3 לבנות ... את זה הלאה
 ]". שלא קיימו פעולות משותפות[אחרות 

 
ד ולחניכי3 רגילי3 מאיצה ומעצבת באופ4 "מהדברי3 עולה כי פעילות משותפת לקבוצת צמי

יש מצב שעוברי3 בשבט וחניכי3 : "ד"ית לחניכי צמימשמעותי את ההתייחסות החיוב
יש , רואי3 יחס נחמד] רגילי3[אצל חניכי3 אחדי3 "; "אומרי3 שלו3 כי עברו את3 פעולה

דיברו אליה3 כמו ] שלא עברו פעולה משותפת[קבוצות אחרות . כמה שבאי3 ומתייחסי3 יפה
יודע , ביומיו3 אתה לא נפתח, החניכי3, אנשי3 מהשבט"; "כמו תינוקות, אל ילדי3 מפגרי3

זה פחות מרתיע , ברגע שאתה מעביר פעולות ע3 ילדי3 רגילי3. שקיי3 אבל לא מכיר ולא יודע
 ".צ"ג ולשכב"לשכב, לחניכי3 עצמ3

 
 המשלבי3מהחניכי3 בשבטי3 ) 53%(חלק ניכר בשבט ובהנהגה הכללית ברמת הפעילות 

ורוב3  ,תG בכל פעילות בשבט ובתנועהד יכולי3 להשת"סבור כי חניכי צמיד "קבוצות צמי
; 1.47ממוצע (ד מפריעי3 לפעילות בשבט "שחניכי צמיאינ3 מסכימי3 לטענה ) 93%(ככול3 
 מהחניכי3 בשבטי3 45%. ד באהדה"החניכי3 מתייחסי3 לחניכי צמי, יתר על כ4). 1 5סול3 

במפקדי3 ובאירועי3 החניכי3 בשבט מעודדי3 את חניכי ד ציינו כי " קבוצות צמיהמשלבי3
ניגשו , בפסטיבל הילדי3 הרגילי3 עודדו: "ד"סיפר הורה של חני+ צמי ).4.07ממוצע  (ד"צמי

החלפת עניבות ביו3 [במעבר הדרגה : "ד"כותבת מדריכת צמי]". ד"לחניכי צמי[אליה3 
 שהיה מסביב עודד אותו באופ4 כל חני+ זחל בתורו וכל מי. שלנו היה מאוד מרגש ]הצופה
עומדי3 ומעודדי3 את ' זה היה כיG לראות את חניכי כיתה ט. פרגנו לה3 מאוד. פרטי

 ". החניכי3
 

למד על נכונות החניכי3 לשילוב ומצביע על מגמה שלפיה ככל שמדובר בפעילות  מ7לוח 
 .כונותכ+ יורדת רמת הנ, ממשית יותר וכזו המחייבת את החני+ למגע קרוב וקבוע
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ד וחניכי' בשבטי' ללא "ממוצעי עמדות חניכי' בשבטי' המשלבי' קבוצות צמי: 7 לוח
 )1�5סול' (ד לגבי שילוב ילדי' ע' צרכי' מיוחדי' "קבוצות צמי

 
חניכי3 ע3  

 ד"צמי
חניכי3 ללא 

 ד"צמי
ד "אני רוצה פעולות משותפות ע3 חניכי צמי

 בשבט 
3.60 3.69 

י3 מיוחדי3 כדאי לשלב ילדי3 ע3 צרכ
  בשבטבקבוצות רגילות

3.15 3.51 

הייתי רוצה שישלבו ילדי3 ע3 צרכי3 
 3.59 3.02 מיוחדי3 בקבוצה שלי בצופי3

 
 ד מעידי3 על מידה רבה יותר של נכונות"ממוצעי עמדות החניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי

ות החניכי3 בהשוואה לממוצעי תשוב, לשילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בשבט ובקבוצה
ד חיובית "אפשר כי גישת3 של חניכי3 בשבטי3 ללא צמי. ד"בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי

כ+ שהדבר פחות מוחשי עבור3 ובשלב זה , ד בשבט"כרות ע3 חניכי צמיייותר בשל חוסר הה
ד "נית4 לראות בגישת3 החיובית תוצאה של תוכנית צמי, ע3 זאת. הנו בבחינת רצו4 טוב בלבד

 .ד"מעבר לאלו המצויי3 במגע ישיר ע3 חניכי צמי, על מעגלי3 נוספי3 בתנועהוהשפעתה 
Gא+ השפעתו אפשרית עד גבול מסוי3, ייתכ4 כי מגע משפיע בכיוו4 של עמדות חיוביות, בנוס ,

בקרב  ).6נספח , 21ראו לוח (ד "כפי שמצאנו לגבי מידה רצויה של מגע פיזי ע3 חניכי צמי
ד נית4 להבחי4 בהדרגתיות בממוצעי דפוס הקשר "בוצות צמי משבטי3 המשלבי3 קחניכי3
 :ד" ע3 חניכי צמיהרצוי

 פעילות קבוצתית של שילוב זמני במפגש – ד"אני רוצה פעולות משותפות ע3 חניכי צמי .א
ממוצע (שמעבר לו כל קבוצה שומרת על אופייה וממשיכה בפעולתה העצמאית , מוגדר
3.60.( 

 שילוב קבוע המשנה את אופי – כי3 מיוחדי3 בקבוצות רגילותכדאי לשלב ילדי3 ע3 צר. ב
 ).3.15ממוצע (א+ מדובר בנקיטת עמדה כללית ולא מחייבת באופ4 אישי , הקבוצה

 שילוב קבוע המשנה את אופי –  בקבוצה שלירוצה שישלבו ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3. ג
 ).3.02ממוצע (ל הפרט באופ4 העשוי להיות בעל השלכות אישיות ע, הקבוצה הקונקרטית

 
כ+ יורדת מידת , נית4 להסיק כי ככל שהשילוב קבוע יותר וכרו+ בהשלכות ברמה האישית

 .ד"בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמיחניכי הצופי3 בקרב   לגביוההסכמה
 

 ד בתנועה"עמדות חניכי הצופי3 ביחס לשילוב חניכי צמי
ד כלפי "ד ובשבטי3 ללא צמי" צמיי3המשלבבשבטי3 ,  מציג את עמדות חניכי הצופי83לוח 

ההבדלי3 בי4 הקבוצות ניכרי3 ברצו4 לשלב . ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 ושילוב3 בצופי3
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מידת הקושי לקיי3 פעילות באופי השילוב והשלכותיו וב,  צרכי3 מיוחדי3 בצופי3ע3 ילדי3
 .כזו

 
 ' ושילוב' בצופי' של עמדות חניכי צופי' כלפי ילדי' ע' צרכי' מיוחדיtest-t: 8 לוח

 
 מובהקות T ת"ס ממוצע N קבוצות היגד

ילדי/ ע/ צרכי/ 
מיוחדי/ ה/ ילדי/ 

 רגילי/
 ד"חניכי/ ע/ צמי

 ד"חניכי/ ללא צמי
303 
125 

3.77 
3.99 

1.100 
1.081 

1.889? 0.060 

חשוב לשלב ילדי/ 
ע/ צרכי/ מיוחדי/ 

 בצופי/
 ד"חניכי/ ע/ צמי

 ד"חניכי/ ללא צמי
303 
125 

4.77 
4.65 

0.533 
0.599 

2.057 0.040 

 Dהשילוב בצופי/ מכי
את הילדי/ ע/ 

צרכי/ מיוחדי/ 
 להשתלב בחברה

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

301 
124 

4.59 
4.55 

0.741 
0.769 

0.538 0.591 

שילוב ילדי/ ע/ 
צרכי/ מיוחדי/ 

בשבט מכיD אותי 
 לחיי/

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

300 
124 

3.72 
3.83 

1.052 
1.002 

1.029? 0.304 

קשה לקיי/ פעולה 
משותפת לקבוצה 
 ד"רגילה ולחניכי צמי

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

301 
124 

3.26 
3.59 

)0.993( 
)1.133( 

2.982? 0.003 
 

עדיH לילדי/ ע/ 
צרכי/ מיוחדי/ 
להיות בקבוצות 

 נפרדות בשבט

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

296 
124 

3.23 
3.15 

1.059 
1.210 

0.675 0.500 

ילדי/ ע/ צרכי/ 
מיוחדי/ נהני/ 

 בצופי/ כמוני
 ד"חניכי/ ע/ צמי

 ד"חניכי/ ללא צמי
300 
123 

4.46 
4.76 

0.755 
0.563 

3.923? 0.000 

ילדי/ ע/ צרכי/ 
מיוחדי/ אינ/ 

יכולי/ להשתתH בכל 
פעילות בשבט 

 ובתנועה

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"יחניכי/ ללא צמ

299 
123 

2.57 
2.72 

1.294 
1.309 

1.056? 0.292 

עדיH לילדי/ ע/ 
צרכי/ מיוחדי/ 
להיות במסגרות 

 מיוחדות לה/

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

299 
124 

2.44 
2.42 

1.138 
1.204 

0.206 
 

0.837 

ד "חניכי צמי
מלמדי/ אותי על 

 שוני ביD אנשי/
 ד"חניכי/ ע/ צמי

 ד"חניכי/ ללא צמי
298 
121 

3.70 
4.25 

1.095 
0.839 

4.931? 0.000 

כדאי לשלב ילדי/ 
ע/ צרכי/ מיוחדי/ 

בקבוצות רגילות 
 בשבט

 ד"חניכי/ ע/ צמי
 ד"חניכי/ ללא צמי

300 
123 

3.15 
3.51 

0.976 
1.027 

3.381? 0.001 

אני רוצה פעולות 
משותפות ע/ חניכי 

 ד בשבט"צמי
 ד"חניכי/ ע/ צמי

 ד"חניכי/ ללא צמי
299 
123 

3.60 
3.69 

1.052 
0.924 

0.818? 0.414 

     0.05≤p 
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 מסכימי3 במידה רבה יותר באופ4 מובהק ד" קבוצות צמיהמשלבי3בשבטי3 חניכי3 
)(p<.05 3בהשוואה לחניכי3 בשבטי3 ללא , בצופי' שחשוב לשלב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי

למידי3 אשר קיימו רמת  אשר מצאה כי ת,)1990(בדומה לטענת שייני4  זאת .ד"קבוצות צמי
  .מגע גבוהה ע3 תלמידי3 חריגי3 גילו עמדות חיוביות יותר

 
) p<.05( מסכימי3 במידה רבה יותר באופ4 מובהק ד"לא קבוצות צמיבשבטי3 לחניכי3 

 שה3 אG על פיזאת , בקבוצות רגילות בשבטשכדאי לשלב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 
שקשה לקיי3 פעולה משותפת לקבוצה , )p=0.003(ק במידה רבה יותר באופ4 מובה, מסכימי3

כמו כ4 מסכימי3 חניכי3 אלה שילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 נהני3 . ד"רגילה ולחניכי צמי
) p<.05(במידה רבה יותר באופ4 מובהק , בצופי3 כמוה3 ומלמדי3 אות3 על שוני בי4 אנשי3

ות הנוספות שנבדקו לא בעמד. ד"קבוצות צמי המשלבי3בהשוואה לעמדות חניכי3 בשבטי3 
    .ד"ד לבי4 חניכי3 בשבטי3 ללא צמי"צמי המשלבי3נמצא הבדל מובהק בי4 חניכי3 בשבטי3 

 
 ג3 בקרב "ד"שילוב צופי צמי"מממצאי3 אלו נית4 להסיק כי חלה הטמעה של תוכנית 

סביר להניח כי ההטמעה בקרב כלל החניכי3 היא . ד"חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי
המחלחל בתנועה אפשרה מפגשי3 שלה אשר לצד המסר הרעיוני , של ותק התוכניתתולדה 

 .ד"שעשויי3 היו להשפיע ג3 על חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי, מזדמני3 ובלתי פורמליי3
 

 מלמדת כי אופי המפגש ע3 "ד"שילוב צופי צמי"בחינת עמדות השותפי3 לביצוע תוכנית 
 . ה3 בעלי משמעות ביחס לעמדות המשלבי3ד והאינטנסיביות שלו "חניכי צמי

 
ד " נכונות רבה לעזור לחניכי צמי נמצאהד" קבוצות צמיבשבטי3 המשלבי3בקרב חניכי3 

 שילוב ילדי3 –לצד ממוצעי3 נמוכי3 יותר בעמדות הנוגעות במישור המעשי והאישי , בשבט
 .9כמפורט בלוח , ד"מיוחדי3 בקבוצה שלי והדרכת צמיע3 צרכי3 

ד לגבי "ממוצעי' והתפלגויות של עמדות חניכי' בשבטי' המשלבי' קבוצות צמי :9 לוח
 ) 1�5סול' (שילוב ילדי' ע' צרכי' מיוחדי' 

 
 במידה 

רבה 
 מאוד

 במידה
 רבה

במידה 
 בינונית

 
 במידה
 מועטה

 בכלל
 ממוצע N לא

 )ת"ס(
הייתי רוצה שישלבו ילדי3 

ע3 צרכי3 מיוחדי3 
 בקבוצה שלי בצופי3

13% 18% 38% 20% 11% 253 3.02 
)1.151( 

הייתי רוצה להיות מדרי+ 
 ד"צמי

17% 12% 25% 28% 18% 264 2.81 
)1.338( 

אני רוצה לעזור לחניכי 
 ד בשבט שלי"צמי

46% 34% 17% 3%     286 4.24 
)0.830( 
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ד " על נכונות3 לעזור לחניכי צמידיווחוד "קבוצות צמיהמשלבי3 רוב החניכי3 בשבטי3 

 מאודרבה  ואד בשבט במידה רבה "רוצי3 לעזור לחניכי צמימה3 ) 80%(גבוה עור שי. בשבט
רבה  ואבמידה רבה , היו רוצי3) 31%(אול3 שיעור נמו+ בהרבה ). 1 5 סול3; 4.24ממוצע (

ממוצע (כלל בכ+  אינ3 מעונייני3 11%  ו, ע3 צרכי3 מיוחדי3שישלבו בקבוצת3 ילדי3, מאוד
 ועוד מאודרבה  ואד במידה רבה " מעונייני3 להיות מדריכי צמי29%רק , יתר על כ4). 3.02
ממוצע ( אינ3 מעונייני3 כלל 18%  מעונייני3 במידה מועטה ו28%,  במידה בינונית25%
2.81.( 

 
כפי שמעידי3 נתוני , ד"מגמה דומה ניכרת ג3 בקרב עמדות חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי

 .10לוח 
 

ד לגבי שילוב "ת של עמדות חניכי' בשבטי' ללא קבוצות צמיממוצעי' והתפלגויו: 10 לוח
 ) 1�5סול' (ילדי' ע' צרכי' מיוחדי' 

 
במידה 

 רבה
 במידה
בינונית

מתלבט
 

 במידה
מועטה

 בכלל
 ממוצע N לא

 )ת"ס(
אני חושב שג3 השבט שלי 

צרי+ לשלב חניכי3 ע3 
 צרכי3 מיוחדי3 

57% 24% 12% 5% 2% 121 4.28 
)1.018( 

וצה שישלבו הייתי ר
ילדי3 ע3 צרכי3 

מיוחדי3 בקבוצה שלי 
 בצופי3

28% 25% 32% 9% 6% 116 3.59 
)1.165( 

הייתי רוצה להיות מדרי+ 
 ד"צמי

17% 23% 27% 16% 17% 113 3.07 
)1.321( 

 
 

 שלה3 צרי+ להשתתG שהשבט סבורי3 ד"לא קבוצות צמיבשבטי3 להחניכי3 ) 57%(רוב 
; 4.28ממוצע (במידה בינונית ) 24%(ועוד כרבע , במידה רבה "ד"שילוב צופי צמי"בתוכנית 

 ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 במידה בקבוצת'שישלבו   בלבד רוצי28%3אול3 ). 1 5סול3 
 כלל אינ3 6% מתלבטי3 ו) 32%(כשליש ,  מעונייני3 בכ+ במידה בינונית25% ועוד, רבה

שיעור נמו+ יותר  אול3 ).3.59 ממוצע(רוצי3 שישלבו ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בקבוצת3 
שיעור זהה כלל אינ3 רוצי3 להיות מדריכי ו,  במידה רבהד"מדריכי צמירוצי3 להיות ) 17%(

ואחרי3  במידה מועטה 16%, ד במידה בינונית" מעונייני3 להיות מדריכי צמי23%. ד"צמי
 ). 1 5סול3 ; 3.07ממוצע (מתלבטי3 ) 27%(
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ד בקבוצה או הדרכת3 "העמדות לגבי שילוב חניכי צמיעוד עולה מהממצאי3 כי ממוצעי 
ד בהשוואה לחניכי3 בשבטי3 "גבוהי3 יותר בקרב חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי

 .ד" קבוצות צמיהמשלבי3
 

 המסר של שילוב ילדי3 ע3 –" השבט צרי+ לשלב" – נראה כי ברמה הרעיונית הכלליתלפיכ+ 
ותמו ג3 בקרב חניכי3 בשבטי3 ללא קבוצות חאת צרכי3 מיוחדי3 וקבלת השונה הטביע 

 אלא בביטוי של ,אול3 אפשר שברמת ההצהרה אי4 מדובר בהשפעה של התוכנית. ד"צמי
זאת לנוכח הממוצעי3 הנמוכי3 יותר בעמדות החניכי3 . ה חברתית ותקינות פוליטיתירצי

נוגעות יותר  ה,ד"לגבי שילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בקבוצת3 ורצונ3 להדרי+ חניכי צמי
 . מישור המעשי והאישיב
 

ד ובשבטי3 " צמיהמשלבי3 בשבטי3 מגמות דומות נמצאו ג3 בהשוואה בי4 עמדות המרכזי3
ד ביחס להשלכות "עמדות המרכזי3 בשבטי3 ללא קבוצות צמי. )6 נספח, 22 לוח(ד "ללא צמי

 מעמדות p<.05)( עצמ3 נבדלות באופ4 מובהק יה3ד כמו ג3 על"השילוב על חניכי צמי
מסכימי3 יותר ד "מרכזי3 ללא קבוצות צמי. ד"קבוצות צמי המשלבי3מרכזי3 בשבטי3 ה

ד מלמדי3 "לכ+ שהשילוב מכי4 ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 להשתלב בחברה ושחניכי צמי
 קבוצות נפרדות –באשר לעמדות בדבר חשיבות השילוב ואופיו . אות3 על שוני בי4 אנשי3

סביר .  לא נמצאו הבדלי3 מובהקי3 בי4 הקבוצות–ת3 בכל פעילות ד והשתתפו"לחניכי צמי
בדומה לעמדות החניכי3 , ד"קבוצות צמי המשלבי3להניח כי עמדות מרכזי3 בשבטי3 

המפגש ע3 חניכי  מכא4 נית4 להסיק כי . מתונות יותר לאור ניסיונ3 בפועל,בשבטי3 אלה
ד ממתני3 את "קבוצות צמי המשלבי3 בשבטי3  ומרכזי3ד והניסיו4 של חניכי3"צמי

   .ציפיותיה3את עמדותיה3 ו
 

לה3 המפגש הקבוע . ה3 קבוצה ייחודית בקרב חניכי השכבה הבוגרת ד"די צמי"רשג/מדריכי
ה3 החוליה המחברת מבחינה  ד"די צמי"מדריכי ורשג. ד"והאינטנסיבי ביותר ע3 חניכי צמי

. ד לצופי3" ה3 הופכי3 את צמי–ופי צ לפ4 התנועתי) חינו+ מיוחד(מעשית בי4 הפ4 המקצועי 
וע3 זאת ה3 ג3 חניכי צופי3 , ד וע3 ההורי3"למדריכי3 מגע אינטנסיבי ע3 חניכי צמי

ד נית4 לראות בה3 קבוצה ייחודית של חניכי "תוכנית צמי השלכותובהקשר של , ג"בשכב
 . צופי3

 
ד בהשוואה "י מציג את עמדות המדריכי3 וראשי הגדודי3 של קבוצות חניכי צמ11לוח 

ד חושבי3 כי חשוב לשלב ילדי3 ע3 "די צמי"מדריכי ורשג. ד"לעמדות חניכי3 ע3 וללא צמי
ד מלמד אות3 על השוני בי4 "שהמגע ע3 חניכי צמי, )5 מתו+ 4.84(צרכי3 מיוחדי3 בצופי3 

 ). 4.02(ד לחיי3 "ד ואת מדריכי צמי"ושהשילוב מכי4 את חניכי צמי) 4.31(אנשי3 
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ה3 . עידי3 המדריכי3 על עצמ3 שהתוכנית השפיעה על התפתחות3 האישיתבראיונות מ

פיתחו סבלנות ומקצועיות בהדרכה כמו ג3 תחושת מסוגלות , מספרי3 שלמדו על עצמ3
 .ומדווחי3 על תחושת של סיפוק והנאה מהדרכתה, לעבוד ע3 אוכלוסייה זו

 
ד כלפי "די צמי"רשג/יכיכיווני של עמדות חניכי צופי' ומדרBניתוח שונות חד: 11 לוח

 השילוב של ילדי' ע' צרכי' מיוחדי' והשלכותיו 
 

 ממוצע N קבוצות היגד
 

סטיית 
 F df תק4

 
 מובהקות

חשוב לשלב 
ילדי3 ע3 צרכי3 
 מיוחדי3 בצופי3

 *ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"חניכי3 ללא צמי
102 
303 
125 

4.84 
4.77 
4.65 

0.502 
0.533 
0.547 

3.860 2 0.022 

השילוב בצופי3 
מכי4 את הילדי3 

ע3 צרכי3 
מיוחדי3 

 להשתלב בחברה

 ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"חניכי3 ללא צמי
102 
301 
124 

4.54 
4.59 
4.55 

0.699 
0.741 
0.769 

0.266 2 0.766 

שילוב ילדי3 ע3 
צרכי3 מיוחדי3 
בשבט מכי4 אותי 

 לחיי3

 ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"לא צמיחניכי3 ל
102 
300 
124 

4.02 
3.72 
3.83 

0.879 
1.052 
1.002 

3.496 2 0.031 

עדיG לילדי3 ע3 
צרכי3 מיוחדי3 
להיות בקבוצות 

 נפרדות בשבט

 ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"חניכי3 ללא צמי
103 
296 
124 

3.20 
3.23 
3.15 

0.784 
1.059 
1.210 

0.254 2 0.776 

ד "חניכי צמי
 מלמדי3 אותי על
 שוני בי4 אנשי3

 ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"חניכי3 ללא צמי
103 
298 
121 

4.31 
3.70 
4.25 

0.780 
1.095 
0.839 

21.95
7 

2 0.000 

קשה לקיי3 
פעולה משתפת 
לקבוצה רגילה 

 ד"ולחניכי צמי

 ד"מדריכי צמי
 ד"חניכי3 ע3 צמי

 ד"חניכי3 ללא צמי
99 
301 
124 

3.00 
3.26 
3.59 

1.059 
0.993 
1.133 

9.091 2 0.000 

     0.05≤p 
 .ד"די צמי" הכוונה למדריכי ורשג–ד "מדריכי צמי* 
  

של חניכי3 , ד"בי4 עמדותיה3 של מדריכי צמי, 11המוצגי3 בלוח , נמצאו הבדלי3 מובהקי3
, ד ביחס לחשיבות השילוב"ד ושל חניכי3 ללא קבוצות צמי"בשבטי3 המשלבי3 קבוצות צמי

, על פי מבחYֶ 4ֶפה.  ולמידת הקושי בפעולה משותפת– המשלבי3 –מ3 להשלכותיו עליה3 עצ
ד אינ4 נבדלות באופ4 "ומכא4 שעמדות מדריכי צמי, ד"מקור ההבדלי3 בחניכי3 ע3 וללא צמי
ד נית4 היה ללמוד "אול3 מהראיונות ע3 מדריכי צמי. משמעותי מאלו של חניכי הצופי3 ככלל

. ד בפרט"השילוב בכלל ושל הדרכת קבוצת צמיעל השלכות ייחודיות ומשמעותיות של 
ההורי3 אומרי3 : "התפתחות' האישיתד העידו על תרומת ההדרכה ל"מדריכי צמי
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זה נות4 כוח ומכניס לפרופורציות את . למדתי על עצמי"; "פיתחתי יותר סבלנות, שהשתניתי
 שלא הייתי נפתחי3 לאוכלוסייה"; "זה נות4 לי להערי+ את הדברי3 שיש לי. הקשיי3 שלי
] אני"[; "מכירה אוכלוסייה שלא הייתי מכירה בחיי3 וג3 ממש נהנית אית3, נפתחת אליה

לראות צד אחר של הסביבה שלא . התנסות שונה בדברי3, אתגר, מדריכה ילדי3 לא רגילי3
בתור מדריכה את מרוויחה ללמוד אי+ להיות סובלני וב4 "; "ראיתי ולא התנסיתי קוד3

, למדריכי3 נות4 סבלנות: " מרכז שבט–וח זו נשמעו ג3 ממקורות נוספי3 דברי3 בר". אד3
לדברי ; ד למדריכי3"ד התייחסו לתרומת הדרכת צמי"ג3 הוריה3 של חניכי צמי...". סובלנות

המדריכי3 מרוויחי3 יותר מהילדי3 מהדרכת ... המדריכי3 מקבלי3 הרבה: "אחת האימהות
 –סיפרו המדריכי3 ג3 על התפתחות מקצועית מעבר להתפתחות ברמה האישית ". ד"צמי

אני מרגישה יותר מקצועית ג3 מבחינת הידע על סוגי המוגבלויות וג3 יכולת : "התמקצעות
". אבל כא4 זה ברמה אחרת. הרגשתי מדריכה' ג3 אחרי ההדרכה בכיתה י. להתמודד ע3 זה

ד בכל "ב מדריכי צמימבחינת מטרות התוכנית נית4 לומר כי ה4 הושגו במידה רבה מאוד בקר
עכשיו , א3 עד עכשיו הייתי סגורה לאוכלוסייה שלמה: "הכרה וקבלת השונההאמור לגבי 
אני יודעת מה . עכשיו אני יודעת לעבוד את3, ביטלתי את הרתיעה מפני השונה. אני ממש לא

רק לפני חודש הרגשתי "; "ברגע שאת מכירה את יודעת מאיפה זה מגיע. עובר לה3 בראש
זה לא נראה לי , כאלה ה3 נולדו, כאילו. את מרגישה אות3 כמו אחי3.  זה חזקכמה

מרגישי3 : "בסיפוק ובהנאהד מלווה "לדברי המדריכי3 הדרכת צמי, זאת ועוד". משמעותי
Gאבל . ידעתי שזה סבבה ואני אקבל ואת4"; "יותר מספק מהדרכה רגילה כי צרי+ אות+. כי

כל דבר שאת נותנת ה3 מודי3 . מדהי3 המשובי3 שלה3זה "; "לא ידעתי שזה יהיה כל כ+
". יש לי מגירה מלאה מהמכתבי3 שלה3. מלאה מדבקות, מנשקת, מחבקת. ומשיבי3 אהבה

ד מסכימי3 ומסכימי3 בהחלט להיגד שלפיו ה3 "די צמי"של מדריכי ורשג) 94%(רוב רוב3 
ה3 מסכימי3 ומסכימי3  מ91%, מעבר לכ+). 1 5סול3 ; 4.36ממוצע (ד "תורמי3 לחניכי צמי

 ציינו כי נעי3 87% ו) 4.53ממוצע " (ד בצופי3"אני נהנה להדרי+ חניכי צמי"בהחלט להיגד 
 ).4.33ממוצע (ד בפעילות "לה3 להיות ע3 חניכי צמי

 
מיתו4 ,  לראות כל אד3 בצל3–לסיכו3 נית4 לומר שמטרות התוכנית ביחס לחניכי הצופי3 

 .  הושגו ברמה טובה–ת למע4 אנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 חשיבה סטריאוטיפית ורצו4 לעשו
כא4 הציבו חניכי הצופי3 גבולות ,  אנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3ע3ביחס למטרה לעשות 

ד בקבוצה "דר+ הסתייגויות משילוב חניכי צמי, לשילוב המכוו4 למודל השילוב מערכתי
 . ד"מפעילות משותפת את3 ומהדרכה של קבוצות צמי, שלה3

 
 

 עת הצופי3תנו
הטמעתה על תנועת הצופי3 באו לידי ביטוי ב" ד"שילוב צופי צמי"השלכותיה של תוכנית 

הנחשפי3 לתוכנית ברמות שונות של , ההנהגות ואנשי מטה התנועה, מרכזי השבטי3 בקרב
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בי4 א3 כחלק , במהל+ השני3 ניכר שינוי ביחס3 לתוכנית ולצוותה. קבלת החלטות ויישו3
 של החדרת שינוי לתנועה ובי4 א3 בעקבות שינוי עמדות או התנסות מהתקדמות התהלי+

התמורות ברמה ההנהגתית והתנועתית מעידות על תהלי+ ממוש+ של . וחוויות אישיות
. ארגוניי3 דבר הבא לידי ביטוי בהיבטי3 הערכיי3 ובהיבטי3 המבניי3, הטמעת התוכנית

אנשי ההנהגות ובעלי (תנועתי ד " מצאנו ביו3 צמי– המסר –עדות להטמעה רעיונית 
ד "ובו אמר האחראי על תוכנית צמי, ז"תשסשהתקיי3 בקיH ) התפקידי3 במטה הצופי3

היו3 יש שינוי ומדובר ', קבלת השונה'בעבר דובר על ! תנועת הצופי3 עושה שילוב: "בתנועה
 המבטאת את ההיבט הערכי של ,זוהי אמירה ברורה של מטה הצופי3". על לעשות שילוב

משתלבת בתפיסה הערכית של " ד"שילוב צופי צמי"המשמעות היא שתוכנית . התוכנית
מבחינה מעשית המסר מצביע על היעד שאליו . ומכא4 שייכותה לערכי התנועה, הצופי3

ד "ביו3 צמי. הסכמות ג3 א3 ברמת ההנהגות והשבטי3 ישנ3 לבטי3 ואי, חותרת התנועה
אני : "שונות של בעלי התפקידי3 ואנשי ההנהגותהתנועתי נית4 היה ללמוד על התפיסות ה

שיהיו חלק , אני רוצה שזה יהיה רגיל,  זה אומר שזה מיוחד–מרגש אותי ] ד"צמי[שונא שזה 
עושה , ד הזדמנות וג3 לתת לחניכי צופי3"המטרה היא לתת לילדי צמי"; "מהאוכלוסייה

, המחלקות השונות: "אחרי3ע3 זאת נשמעו ג3 קולות ". זה ער+ מוסG, שינוי לילדי3 בשבט
לא נוותר על חניכי שכבה בוגרת בגלל ... ד מפריעות לפעילות הרגילה של ההנהגות"וצמי... כמו

 ".פעילות מיוחדת
 

ד "מדריכי צמי, ד מלמדת על שונות בקרב מרכזי3"בחינת תפיסת4 של מטרות הדרכת צמי
רכזי3 בשבטי3 המשלבי3  עולה כי המדריכי3 והמ12מלוח . ואנשי הקשר ביחס לסוגיה זו

ד "ד רואי3 בפיתוח האישי של כל חני+ את המטרה החשובה ביותר בהדרכת צמי"צמי
ד ואנשי הקשר רואי3 "לעומת3 מרכזי3 בשבטי3 ללא צמי). בהתאמה, 1.99, 1.86ממוצע (

 ).בהתאמה, 1.68, 1.90ממוצע (בשילוב בחברה את המטרה החשובה ביותר 
 

ד "מרכזי' ע' וללא צמי, ד"ד על ידי מדריכי צמי"ות הדרכת צמיממוצעי דירוג מטר: 12לוח 
 ) הכי פחות חשוב– 4,  חשוב ביותר– 1; 1�4סול' (ואנשי קשר 

 
די "מדריכי ורשג מטרה

 ד"צמי
מרכזי3 ע3 

 ד"צמי
מרכזי3 ללא 

 ד"צמי
 איש קשר

 
 2.18 2.02 1.99 1.86 פיתוח אישי של כל חני+

 2.63 3.06 2.82 2.72 שילוב בצופי3
 1.68 1.90 2.23 2.14 שילוב בחברה

מפגש של חניכי הצופי3 
ע3 חניכי3 ע3 צרכי3 

 מיוחדי3
3.13 2.81 2.88 2.14 
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 המפגש בי4 חניכי הצופי3 לבי4 –המטרה המתייחסת לתהלי+ החינוכי של חניכי הצופי3 
 בעיני ).1 4סול3 ; 3.13ממוצע (ד " היא הפחות חשובה בעיני מדריכי צמי– ד"צמיחניכי 

שילוב בצופי3 הוא המטרה הפחות , ואנשי הקשר, ד" בשבטי3 ע3 וללא צמי,המרכזי3
ייתכ4 שההתייחסות השונה נובעת ממידת המעורבות השונה של בעלי התפקידי3 . חשובה

 ולוח 18להתייחסות להבדלי3 בי4 קבוצות המשיבי3 ראו לוח ( ד בצופי3"בשילוב חניכי צמי
 ). 6נספח , 19
 

 בשגרת החיי3בהשתלבותה  הטמעת התוכנית באה לידי ביטוי, בט ארגוניתמנקודת מ
, ד"ו הוקמה מחלקת צמי"בתשס . של התנועהמבנה הארגוניבמיסודה  באמצעות, התנועתית
חלה התייצבות . בראשה שולבה בפורומי3 המרכזיי3 של מקבלי ההחלטות בצופי3והעומדת 

צופי בהנהגות  עוH מקצועייקרי מת4 י, חיהוההנווי ידפוסי הלבו האד3 במחלקה בהיקG כוח
 התוכנית בתנועה נית4 ולהטמעתעדות לשינוי ). דרג מתנדב(ד "ר צמי" מונתה יווכ4, ובשבטי3
 לקראת מפעלי3 דר+ קבע בהנהגותהנערכי3 תחקירי3 ד ב"בשילוב נושא צמילראות 

כפי שנית4 ללמוד , ד כחלק משגרת העבודה"להסיק על התייחסות לצמימכא4 נית4 . הנהגתיי3
טיולי3 ה3 חלק בלתי נפרד : "ד באינטרנט"בפורו3 צמי, מהודעת רכז הבטיחות בצופי3

. ד יוצאות לפעילות לא תמיד השבט לוקח זאת בחשבו4"כאשר קבוצות צמי. ז השבטי"מהלו
הטופס נכתב על ידי רכז הבטיחות . ד לטיול"מצורG טופס מבדק מוכנות ליציאת חניכי צמי

ו "עד תשס. תקציבהיבט נוסG של הטמעת התוכנית מתבטא בנושא ה". ד"צמיע3 מחלקת 
ד "לאור העובדה שראשי התנועה הציגו את תוכנית צמי, הייתה שאלת המימו4 שאלה קיומית

Hרוב התקציב התבסס על מקורות חיצוניי3 ורק חלק . תקציבית בצופי3 כתוכנית ייחודית חו
בא לידי " ד"שילוב צופי צמי"מיסודה של תוכנית . קט4 הגיע מהתקציב השוטG של התנועה

מטה התנועה החליט שתוכנית . ביטוי ג3 בשינוי גישת3 של ראשי התנועה ביחס לתקציבה
ולפיכ+ היא חלק משגרת הפעילות בצופי3 ואינה תלויה בגיוס , ד היא תוכנית תנועתית"צמי

 . גיוס משאבי3 לתנועהע3 זאת נמש+ השימוש בפרסו3 התוכנית לצור+ . כספי3 ייעודיי3
 

 סיכו3
בעבר דובר . הטמעת התוכנית ברמה התנועתית באה לידי ביטוי בהיבטי3 רעיוניי3 וארגוניי3

המשמעות היא שתוכנית שילוב חניכי .  היו3 מדברי3 על שילוב–בצופי3 על קבלת השונה 
סר המ, מבחינה מעשית. ד בתנועה הצופי3 היא חלק מהתפיסה הערכית של התנועה"צמי

התוכנית שולבה במבנה התנועה , מבחינה ארגונית. מצביע על היעד שאליו חותרת התנועה
ניכרת שונות בי4 , ד"ברמת מטרות הדרכת צמי. כמו ג3 במער+ הפעילות וההדרכה, ותקציבה

 של בפיתוח האישייש הרואי3 . בעלי התפקידי3 בשטח במידת החשיבות שה3 מייחסי3 לה4
 בעוד אחרי3 רואי3 את המטרה החשובה ביותר, החשובה ביותרד את המטרה "חניכי צמי

המטרה ד את "יש הרואי3 במפגש בי4 חניכי הצופי3 לחניכי צמי, כמו כ4. בשילוב בחברה
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ואילו אחרי3 רואי3 בשילוב בצופי3 את המטרה הפחות , בעלת החשיבות הפחותה ביותר
 בהשגת המטרות ביחס לחניכי ניכר שבעלי התפקידי3 השוני3 שמי3 את הדגש,  ככלל.חשובה

  . ד ופחות בהשגת המטרות ביחס לחניכי הצופי3"צמי
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 סיכו' והמלצות
 

שילוב "הדוח שלהל4 מסכ3 שתי שנות מחקר מעצב שליווה את תהלי+ מיסודה של תוכנית 
מתוכנית חלקית וספונטנית לתוכנית שהיא חלק מהמער+ הקבוע של תנועת , "ד"צופי צמי
שילוב , ד בתנועת הצופי3"הטמעת תוכנית צמי: ח4 שלוש סוגיות מרכזיותהמחקר ב. הצופי3

אמנ3 הטמעת התוכנית . ד בתנועה והשלכות השילוב על המשולבי3 והמשלבי3"חניכי צמי
אול3 התוכנית פתחה דר+ ברורה למעונייני3 ללכת בעקבותיה ולשלב חניכי , טר3 הושלמה

 .י3ד בפעילויות הפנאי יחד ע3 חניכי3 רגיל"צמי
 

לפיו שחזו4 לתיקו4 חברתי מונח  ,"ד"שילוב צופי צמי " תוכנית, הכתובההתוכניתבבסיס 
יממשו את הפוטנציאל הטמו4 בה3 ויצאו ,  צרכי3 מיוחדי3 יהיו משולבי3 בחברהע3אנשי3 

הטמו4 צרכי3 מיוחדי3 יוכלו למצות את הפוטנציאל ע3 מנת שילדי3  על .מבידוד3 החברתי
יח סביבה תומכת ומקבלת שבה יוכלו לחוות יחסי גומלי4 חיוביי3 ע3 בני  יש צור+ להבט,בה3

 & Simeonsson, Carlson, Huntington, Mcmillen)גיל3 ולפתח חברויות משמעותיות 
Brent, 2001) . אינטגרציה חיובית ע3 ילדי3 רגילי3 הנה מרכיב חשוב ביותר במעבר מוצלח

  .(Parker & Acher, 1987)אל עול3 המבוגרי3 
 

התשובה . יישו3 החזו4 מעלה את השאלה בדבר מודל השילוב הרצוי והתבחיני3 לקביעתו
בחינו+ הפורמלי כמו ג3 בתנועת הצופי3 היא שהתבחי4 למודל השילוב האופטימלי הוא 

מבחינה . באופ4 ששני הצדדי3 יפיקו מהשילוב את המיטב,  למשולבי3 ולמשלבי3התאמתו
אי+ לשלב את חניכי ? את מי לשלב: לטות ביחס לשאלותמעשית המשמעות היא קבלת הח

בקבוצות החניכי3 ( או מודל שילוב מלא) בקבוצות נפרדות( מודל שילוב מערכתי –ד "צמי
באילו דרכי3 יש לענות על ? מה מידת הפעילות המשותפת שיש לקיי3 ומה אופייה? )הרגילות

 ?השילובומה3 התנאי3 הדרושי3 להצלחת ? ד"הצרכי3 של חניכי צמי
 

התשובה שהתגבשה בתנועת הצופי3 במהל+ חמש השני3 להפעלת התוכנית ברמה הארצית 
אלא רק אלה שה3 עצמאיי3 במידה , היא שלא כל הילדי3 ע3 הצרכי3 המיוחדי3 ישולבו

, ד ישולבו בקבוצות נפרדות"חניכי צמי.  שהגדירו אנשי המקצועהקריטריוני3מספקת על פי 
אול3 ה3 ישולבו בכל הפעילויות .  על פי המודל המערכתי–נפרדי3 ובדר+ כלל ג3 בגדודי3 
ד תהיה דומה ככל האפשר לזו של קבוצות "ופעילות קבוצת צמי, ברמת השבט וההנהגות

 .חניכי הצופי3
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, נכתבה בהנחיית3 של אנשי מקצוע מתחו3 החינו+ המיוחד" ד"שילוב צופי צמי"תוכנית 
המודל . ב של ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 ובמטרותיוועוסקת באופ4 השילו, ממכו4 טראמפ

ד במסגרת "כלומר קבוצות נפרדות של חניכי צמי, המנחה בתוכנית הוא שילוב מערכתי
התוכנית עוסקת באופ4 כללי בלבד בשילוב ילדי3 ע3 צרכי3 .  שבט צופי3–נורמטיבית 

נית חסרה את הפ4 התוכ. מיוחדי3 בקבוצות רגילות ובמטרות השילוב ביחס לחניכי הצופי3
הכשרת כל בעלי , הטמעת התוכנית בתוכניות ההדרכה,  השתלבות במבנה הארגוני–התנועתי 

 . הקצאת תקציבי3 וכוח אד3, ד"התפקידי3 והגדרת התפקידי3 באופ4 שיכלול את שילוב צמי
 
 

 ד בתנועת הצופי' "הטמעת תוכנית צמי
ועת הצופי3 להפו+ את תוכנית במהל+ השנתיי3 שבה4 ליווינו את הפעילות השכילה תנ

ולשלבה במבנה , לתוכנית תנועתית מבלי לאבד את הפ4 המקצועי" ד"שילוב צופי צמי"
מרכזי ההנהגות ואנשי המטה נחשפו לתוכנית ברמות . תפעולי ובמער+ ההדרכה הארגוני

 .במהל+ הזמ4 ניכר שינוי לטובה ביחס3 לתוכנית ולצוותה. שונות של קבלת החלטות ויישומ4
מבחינה ערכית התוכנית הפכה מתוכנית חיצונית לתנועה לתוכנית של התנועה ומתוכנית 

המשמעות היא שהתוכנית . המחנכת לקבלת השונה לתוכנית המשלבת בי4 האוכלוסיות
הטמעת התוכנית . משתלבת בתפיסה הערכית של הצופי3 ומסמנת את היעד שחותרי3 אליו

הוקמה מחלקת . סודה במבנה הארגוני של התנועהבשגרת הפעילות התנועתית חייבה את מי
חלה התייצבות בהיקG כוח . והעומדת בראשה שולבה בפורומי3 של מקבלי ההחלטות, ד"צמי

והתוכנית שולבה במידה רבה במער+ ההדרכה , האד3 ובדפוסי הליווי וההנחיה המקצועית
Gוה4 בהיבטי3 תמורות אלה מעידות על הטמעת התוכנית ה4 בהיבטי3 הערכיי3 . השוט

 .המבניי3
 

 ד"שילוב חניכי צמי
: על פי התוכנית הכתובה של מכו4 טראמפ, באופ4 כללי, ד בתנועה מיוש3"שילוב חניכי צמי

תו+ הקפדה על פעילות זהה , גיוס החניכי3 על בסיס קריטריוני3 וארגונ3 בקבוצות נפרדות
, זהות בלבוש; )השוויו4עקרו4 הנורמליזציה ו(בהתאמה הנדרשת , לזו של קבוצות רגילות

שילוב במודל . במועדי הפעולות ובמקו3 והשתתפות בכל הפעילות השבטית והתנועתית
ד מאפשר נראות בשבט וחשיפה של חניכי "מערכתי היוצר נוכחות והשתתפות קבוצות צמי

ד בתנועה מוגבלת לשכבה "אול3 השתתפות חניכי צמי. ד לחניכי הצופי3 ולהפ+"צמי
ד לקבוצות רגילות "מסגרות יש מעט פעולות משותפות בי4 קבוצות צמיובכל ה, הצעירה

אופ4 , ע3 זאת. ד לשילוב הפרטני"ד בודדי3 בלבד מקבוצות צמי"ומעבר של חניכי צמי
תחושה של , ד אפשרות להתפתחות אישית לעבר יתר עצמאות"השילוב מזמ4 לחניכי צמי

. ידות ופיתוח מיומנויות חברתיותיציאה מ4 הבידוד והבד, השתייכות למערכת נורמטיבית
 מצמצ3 את האפשרות ליצירת – קבוצות נפרדות –מודל השילוב המערכתי , לעומת זאת
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דבר החשוב להתפתחות3 לקראת היות3 בוגרי3 , ד לחניכי3 רגילי3"חברויות בי4 ילדי צמי
 מודל שילוב זה מונע ג3 מחניכי הצופי3 ליצור יחסי3. המשתלבי3 בחברה הנורמטיבית

להכיר3 ובעקבות זאת לא רק לשנות עמדות כלפי השונה , ד"ע3 חניכי צמי" נורמליי3"
 . השונהע3ולהיות מוכני3 לעזור לשונה אלא ג3 להיות מוכני3 לעשות 

 
העיקרו4 שהנחה את כותבי התוכנית ואת מפעיליה הוא שהשילוב צרי+ להתאי3 למשולבי3 

בהקשר לכ+ .  כמו ג3 בנכונות המשלבי3והוא תלוי במוכנות המשולבי3, ולמשלבי3 כאחד
ד בתנועה וה4 ביחס לגבולות "נראה שישנה הסכמה רחבה ה4 ביחס לרצו4 לשלב את חניכי צמי

 . קבוצות נפרדות המשולבות בכל רמות הפעילות השבטית והתנועתית–השילוב 
 

, 3ד ייאלצו להתמודד ע3 קשיי3 כתוצאה משילוב3 בפעילות הצופי"הנחנו כי חניכי צמי
נית4 לומר כי הקשיי3 " ד"שילוב צופי צמי"אול3 בסיומו של תהלי+ ההערכה של תוכנית 

מהקושי באיסוG , בראש ובראשונה, ההסבר לכ+ נובע. שאיתרנו נוגעי3 בעיקר למשלבי3
אול3 מעבר לכ+ סביר להניח כי זו תוצאה של מיו4 טבעי . ד באופ4 ישיר"נתוני3 מחניכי צמי

בשל שני . בחירת החניכי3 כמו ג3 האפשרות לעזוב את התנועה בכל עתהנעשה על ידי תהלי+ 
מנגנוני3 אלו ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 המתקשי3 להשתלב כנראה אינ3 נוטלי3 חלק 

ד כוללת חניכי3 ברמת תפקוד סבירה ומידה "לפיכ+ נית4 לשער כי אוכלוסיית צמי. בתוכנית
המודגש , עקרו4 ההתאמה,  יתר על כ4.המאפשרת לה3 להסתגל, גבוהה יחסית של עצמאות

מענה הול3 לקשיי3 צפויי3 וקיימי3 של חניכי , כפי הנראה, מספק, בתוכנית ובביצועה
הציפייה היא כי המשלבי3 ה3 , מכיוו4 שמדובר בילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3, בנוסG. ד"צמי

 .אלו שיתמודדו ע3 הקשיי3 הכרוכי3 בהפעלת התוכנית
 

. ת מוגדרי3 כנקודות חולשה שבה4 יש למקד את המאמH לשיפורההקשיי3 ביישו3 התוכני
העדר תוכנית הכשרה וליווי של השילוב ) 1: (נקודות החולשה מתייחסות לשלושה נושאי3

 ;פי3 בנושא השילוב וקבלת השונהחניכי הצוע3  העדר תוכנית עבודה חינוכית )2(; הפרטני
 שוני3  האחרו4 מציי4 המחקר גורמי3בנושא.  יישו3 התוכנית בחלק מ4 השבטי3 בלבד)3(

קושי , מחסור בתקציב, שונות בי4 ההנהגות והשבטי3: המקשי3 את ההשתתפות בתוכנית
חוסר ידע וחוסר , עומס יתר, הצור+ בהנגשה ובהסעות, מחסור במדריכי3, ד"בהדרכת צמי

גרת ד בשכבה הבו"מגבלות בשילוב חניכי צמי, ד"בהירות של תפקיד המרכזי3 ביחס לצמי
 . שנתי ומחזור הדרכה חד

 
מגביל ומצמצ3 את הפעילות המשותפת בי4 , העומד בבסיס התוכנית, מודל השילוב המערכתי

מכיוו4 שזו המידה הנכונה , ייתכ4 שזו דווקא נקודת חוזק בתוכנית. משולבי3להמשלבי3 
3 לצורכיה3 כ+ שיתקבלו בברכה על ידי חניכי הצופי3 ויקבלו מענה הול, ד"לשילוב חניכי צמי

, תחושת שליטה וביטחו4 הדבר אG מאפשר. תו+ כדי שילוב3 בפעילות השבטית והתנועתית
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אול3 ייתכ4 כי . ד"בשל האחריות הכרוכה בשילוב חניכי צמי, ד ולתנועה בכלל"למחלקת צמי
יש לתת את הדעת , ע3 זאת. זה רק שלב ברצG של שילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 בתנועה

שילוב המערכתי מגביל את ההיכרות ואת שיתוG הפעולה בי4 חניכי הצופי3 לכ+ שמודל ה
, ד כבוגרי3 בחברה"עובדה זו עשויה לפגו3 ביכולת ההשתלבות של חניכי צמי. ד"לחניכי צמי

להגביל את ההשפעה החינוכית של חניכי הצופי3 ולשמר הפרדה בי4 האוכלוסיות בכל הנוגע 
 . לפעילות פנאי

 
 

 "ד"שילוב צופי צמי"כנית השלכותיה של תו
אל מול מטרותיה מלמדת על השגת " ד"שילוב צופי צמי" השלכותיה של תוכנית בחינת

ניכרת חתירה למת4 הזדמנות שווה לאנשי3 בעלי נכויות לממש את . המטרות במידה רבה
השאיפה למת4 . הטומנת בחובה הנאה וחינו+ לערכי3 צופיי3, זכות3 לפעילות פנאי משלבת

אG על פי שאינה מקבלת ביטוי מספיק , ערכי לקבלת השונה לכלל חניכי הצופי3חינו+ 
קיבלו את , ד"בשבטי3 ע3 וללא צמי,  חניכי הצופי3–השיגה מטרה אחת באופ4 ברור , בביצוע

 .ד בצופי3 הוא מעשה ראוי"המסר ששילוב חניכי צמי
 

 ,מו עקרונות הפעולהיוש, קבוצתיתהברמה האישית ו הושגו המטרות, ככלל –ד "חניכי צמי
לכל , הדברי3 נכוני3. והביצוע עומד בכל המדדי3 המשמשי3 כנורמות מקובלות בתנועה

יש להניח שהאחרי3 שניסו ועזבו השיגו את . לגבי החניכי3 המשולבי3 בתנועה, הפחות
ד תלויי3 ביכולותיו "חשוב לציי4 כי הישגיו של חני+ צמי, ע3 זאת. המטרות במידה פחותה

ד מבידוד3 "תנועת הצופי3 מוציאה את חניכי צמי. נ3 דומי3 להישגי3 של חני+ אחרהוא ואי
, ד זוכי3 להפוגה ולהנאה מהפעולות הצופיות"חניכי צמי. ונותנת מענה לצורכיה3 החברתיי3

נית4 להניח כי החניכי3 חווי3 . ממחנות ומהאפשרות למפגש ע3 אנשי3 רגילי3, מטיולי3
שיתוG פעולה רב יותר של : לידי ביטוי בשינוי בהתנהגותהתפתחות ברמה האישית הבאה 

קשרי3 חבריי3 ויתר פתיחות בקבוצה ומחוצה , השתתפות, הקשבה, החניכי3 בזמ4 הפעולה
, ע3 הזמ4, ומפתחי3" התנהגות רגילה"החניכי3 לומדי3 .  מדברי3 ע3 חניכי3 רגילי3–לה 

השייכות . שבט ומחוצה לומידה של עצמאות המאפשרת לה3 להשתתG יותר בפעילויות ב
הוא ", "כמו כול3" הוא –למסגרת רגילה תורמת להעלאת הדימוי העצמי ותחושת הגאווה 

עדויות .  וההשתתפות מעשירה ומגוונת את תחומי העניי4 ואת המעגל החברתי–" משהו
התמדה לאור+ זמ4 , שביעות רצונ3 מהפעילות, ד"להשגת המטרות ה4 מספר חניכי צמי

יציאה למחנות הקיH ולטיולי התנועה ושביעות , השתתפות באירועי3 בשבט, ועהבחברות בתנ
 .ד"הרצו4 של הורי צמי

 
, במידה רבה, ד הושגו" קבוצות צמיהמשלבי3 חניכי3 בשבטי3 בקרב – חניכי הצופי'
יחס חיובי לחניכי3 ואמונה שבעתיד ישתלבו , אישית וקבוצתית  בי4כרותיהיעדי3 של ה
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רוב החניכי3 בתנועה הפנימו את , יתר על כ4. מיוחדי3 בחברה הרגילהחניכי3 ע3 צרכי3 
 קבוצות טי3 המשלבי3חניכי3 בשב. ד בשורותיו"המסר שלפיו השבט צרי+ לשלב חניכי צמי

יותר  מקבלי3 יותר הסבר עליה ומשתתפי3 בפעילות רבה,  יודעי3 יותר על התוכניתד"צמי
אינ3 , ד"חניכי3 אלה מכירי3 חניכי צמי. ד"בהשוואה לחניכי3 בשבטי3 ללא צמי, בנושא

פעילות –ע3 זאת קיי3 גבול ברור למידת הקרבה הרצויה . מתרחקי3 מה3 ורוצי3 לעזור לה3
ד עמדות חיוביות יותר לגבי "לחניכי3 בשבטי3 ללא צמי. מדי פע3 ד"משותפת ע3 קבוצת צמי

. ד בקבוצת3" חניכי צמיה3 מציבי3 פחות גבולות לשילוב ומעונייני3 יותר בשילוב. השילוב
. סביר כי עמדותיה3 קשורות לחוסר היכרות ולהתייחסות לרעיו4 מופשט שלא התנסו בו

מצמצמת , ד מעצבת את עמדות חניכי הצופי3"ההתנסות בפעילות משותפת ע3 קבוצת צמי
אופי . ד כפי שה3"מטשטשת סטריאוטיפי3 ועוזרת לחניכי3 לראות את חניכי צמי, חששות

 McDougall et(לדברי מקדוגל ושותפיו . שפיע אG הוא על מידת הצלחת השילובהפעילות מ
al., 2004( ,עמדות הילדי3 הרגילי3 כלפי ילדי3 ע3 צרכי3 , פחות ככל שהמטלות תחרותיות

מכא4 שפעילות משותפת המבוססת על שיתוG פעולה ועל קבלה . מיוחדי3 חיוביות יותר
כפי שעולה מעדויות , ד" חניכי הצופי3 כלפי חניכי צמימשפיעה באופ4 חיובי על עמדותיה3 של

, ד חלק מ4 השבט"חלק ניכר מחניכי הצופי3 בכל השבטי3 רואי3 בחניכי צמי. המדריכי3
ה3 מאמיני3 . מאמיני3 כי ה3 יכולי3 להשתתG בכל פעילות ומעודדי3 אות3 לעשות כ4

 .החברה בעתידשהשילוב בצופי3 יסייע לאנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 להיות חלק מ
 

ד מדברי3 על "די צמי"מדריכי ורשג. ד"השפעה מיוחדת יש לתוכנית על מדריכי צמי
ה3 . ד"התפתחות3 האישית כתוצאה מהמגע הקרוב והאינטנסיבי שלה3 ע3 חניכי צמי

כמו ג3 על פיתוח יחס של , ד ועל הנאה מחברת3"מספרי3 על היפתחות לאוכלוסיית צמי
 .י3 בחיי3סובלנות ופרופורציות לקשי

 
הפנימו את המסר בדבר חשיבות השילוב של ילדי3 ע3 צרכי3 , בדומה לחניכי3, המרכזי3

, קיימת שונות במידת מעורבות3 ועמדותיה3, ע3 זאת. מיוחדי3 בצופי3 והשלכותיו
 .המושפעות מנסיבות עבודת3 ומהעדר ידע והכשרה מספיקי3

 
 

 נקודות החוזק והחולשה של התוכנית
 היא תוכנית ראויה בהיותה מכוונת לתיקו4 חברתי מחד גיסא ולמת4 מענה  ד"תוכנית צמי .1

 .לצרכי3 חברתיי3 של אוכלוסיית ייחודית מאיד+ גיסא
וכוללת את המרכיבי3 הדרושי3 , מבחינה רעיונית וארגונית, התוכנית מובנית וממוסדת .2

 .ד בתנועה"להטמעתה בתנועה ולהשגת מטרותיה בכל הנוגע לשילוב חניכי צמי
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 .א3 כי לא בכל השבטי3, ד משולבי3 בכל ההנהגות התנועה"חניכי צמי .3
התוכנית מכוונת למודל שילוב מערכתי המגביל את המפגש בי4 המשלבי3 למשולבי3 ואת  .4

עמדות . ד לבוגרי3 המשולבי3 בחברה הרגילה"האפשרות להתפתחות3 של חניכי צמי
הסכמה לגבי גבולות השילוב , בשלב זה, המדריכי3 והמרכזי3 מעידות שקיימת, החניכי3
א+ ייתכ4 כי הוא , ד בצופי3"נראה כי המודל שנבחר הוא הנכו4 לשילוב חניכי צמי. הרצויי3

 . מודל זמני
ד לחניכי "חשיבות המפגש בי4 חניכי צמיאת  מספיק השידגמ אינהד "הכשרת מדריכי צמי .5

 . הצופי3 וחסרה הדרכה בנושא
שילוב במבנה ; צוות מקצועי, תוכנית כתובה: יהשילוב הפרטנחסרי3 התנאי3 למימוש  .6

; ליווי והסברה, הכשרה; מדריכי3 בעלי ניסיו4 ומוטיבציה; הטמעה וגיבוש רעיוני; הארגוני
 .והערכה מעצבת; ליווי במחקר; תקציב; שיתוG פעולה ע3 הורי3 ואנשי קשר

 תוכנית        :למיסוד החינו+ הערכי של חניכי הצופי3 בנושא קבלת השונהחסרי3 התנאי3  .7
שילוב במער+ ; הטמעה וגיבוש רעיוני; שילוב במבנה הארגוני; צוות מקצועי; כתובה

 .והערכה מעצבת; ליווי במחקר; ליווי והסברה, הכשרה; ההדרכה
 

 התנאי' למימוש התוכנית 
ד בצופי3 מצביע על התנאי3 המאפשרי3 שילוב "מחקר ההערכה של תוכנית שילוב חניכי צמי

, המשגת התנאי3 תאפשר לארגוני3 נוספי3.  צרכי3 מיוחדי3 בתנועת נוערחניכי3 ע3
להל4 התנאי3 הדרושי3 . לבנות תשתית לשילוב חניכי ע3 צרכי3 מיוחדי3, המעונייני3 בכ+

 .ד בתנועת נוער"לשילוב חניכי צמי
 
 חייבת, המבקשת לפעול באופ4 מקצועי ובפריסה ארצית,  תנועתיתתוכנית –תוכנית כתובה . 1

להתבסס על תוכנית כתובה ומובנית שתופH בקרב הגורמי3 השוני3 ותאפשר את הפעלתה 
תוכנית כתובה מאפשרת היכרות והבנה של התוכנית ושל . בכל מקו3 שבו פועלת התנועה

יוצרת שפה משותפת , מביאה אל גורמי השטח את הידע המקצועי והצופי הנחוH, מטרותיה
תוכנית כתובה , זאת ועוד. התאמה לנסיבות מקומיותהניתני3 ל, ומקנה עקרונות מנחי3

בהיותה משענת , מפחיתה חששות ומעודדת נכונות להצטרפות, ומובנית יוצרת תחושת רצינות
ואמצעי המקל את פעולת3 של בעלי התפקידי3 ושל חניכי התנועה החסרי3 ידע או ניסיו4 

 על מער+ שבו חלק ניכר חשיבותה עולה לאי4 ערו+ כאשר מדובר בארגו4 המבוסס. בתחו3
חשוב שהתוכנית הכתובה תכלול את מטרות . כנהוג בצופי3, מכוח האד3 מתחלG מדי שנה

לגבי כל אחת מאוכלוסיות היעד ) נורמליזציה(את מודל השילוב ואת עקרו4 השילוב , השילוב
 .חניכי השילוב הפרטני וחניכי הצופי3, ד"חניכי צמי: של התוכנית
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יישו3 התוכנית יש צור+ בכוח אד3 ל – ועתי המשולב במבנה הארגוניתנBצוות מקצועי. 2
חיבור הפ4 : לצוות זה שלושה תפקידי3 עיקריי3. ד"כדוגמת צוות מחלקת צמי, מקצועי

וליווי והנחיה ; הטמעת התוכנית ברמה הארגונית והמעשית; צופי המקצועי והפ4 התנועתי
ורכב מבוגרי תנועה שה3 ג3 בעלי הכשרה הצוות התנועתי צרי+ שיהיה מ. שוטפת של הביצוע

על , )כגו4 חינו+ מיוחד או עבודה סוציאלית(וידע מקצועי בנושא אנשי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 
מבחינה ארגונית יש לשלב את . מנת שיוכלו ליצור את החיבור בי4 הפ4 המקצועי לפ4 התנועתי

ית וברמה האזורית או ברמה הארצ, צוות התוכנית בפורומי3 של מקבלי ההחלטות בתנועה
מעורבות מעי4 זו מקנה לתוכנית מעמד ומעידה על . בהתא3 למבנה התנועה, המקומית

וכ4 יוצרת נוכחות של התוכנית בכל שיח ופעילות במסגרת , החשיבות המיוחסת לנושא
, כ+ תתאפשר הטמעת התוכנית בקרב מקבלי ההחלטות ובעלי התפקידי3 המרכזיי3 .התנועה

 .יניי3 ואנשי השטחומש3 לדרגי הב
 
. הקמת ועדת היגוי לתוכנית משמשת בסיס להפעלתה ולקיומה לאור+ זמ4 –ועדת היגוי . 3

ועדה פעילה המקיימת מפגשי3 קבועי3 לאור+ השנה נחוצה לקביעת מדיניות לטווח ארו+ 
לש3 כ+ ישנה חשיבות בשילוב . כמו ג3 להתמודדות ע3 בעיות וקשיי3 המלווי3 את היישו3

 .   עדת ההיגויושי תנועה ואנשי מקצוע בושל אנ
 
אנשי מטה התנועה וההנהגות ה3 הקובעי3 את סדר היו3  – הטמעה וגיבוש רעיוני. 4

לכ4 הטמעת מטרותיה של התוכנית וגיבוש תפיסה ברורה בכל הנוגע לשילוב חניכי , התנועתי
בהקשר זה . יד ה3 הכרח להטמעת התוכנית במבנה הארגוני ובמער+ ההדרכה התנועת"צמי

לכלל , חשיפה לתוכנית והסברה .חשוב כי מטרות התוכנית ייגזרו מייעוד התנועה ומערכיה
 . מהווה תנאי להטמעתה, בעלי התפקידי3 בהנהגות ובתנועה

 
ליווי והסברה לאור+ כל , ד מחייבת הכשרה" תוכנית צמי– תיעודו הסברה ,ליווי ,הכשרה. 5

תחושת מסוגלות וכלי3 לביצוע היא היסוד ליישו3 , הכשרה הכוללת הקניית ידע. השנה
מחזור הדרכה , בנוסG. תוכנית מקצועית על ידי חניכי3 ובעלי תפקידי3 שאינ3 אנשי מקצוע

שנתי לצד תחלופה גבוהה של בעלי תפקידי3 בתנועה מונע אפשרות להיעזר בידע ובניסיו4 
 .פצתומצטבר ומעלה את הצור+ בתיעוד הפעילות בשבטי3 ובתנועה ובה

 
ד היא הדרכה "הדרכת צמי – ד"מדריכי' בעלי ניסיו4 בהדרכה ומוטיבציה להדרי2 צמי. 6

מפגשי3 והעלאת , לכ4 מתעורר הצור+ בטיפוח מוטיבציה באמצעות הסברה. שונה וקשה
 .כמו ג3 ליווי ותמיכה במהל+ שנת ההדרכה, היוקרה של התוכנית
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 ההורי3 ואנשי הקשר ה3 – וההורי'קשר השיתוO פעולה מובנה וממוסד ע' אנשי . 7
בי4 א3 ככתובת למידע ולהתייעצות ובי4 א3 כגור3 , שותפי3 בעלי חשיבות בביצוע התוכנית
הרחבת התוכנית ותרומתה תלויות במידה רבה . ד"מעודד ומסייע להשתתפות חניכי צמי

דרכי לש3 כ+ נדרש מאמH מיוחד לפיתוח . בגיוס שיתוG הפעולה של ההורי3 ואנשי הקשר
באופ4 שיביא להגברת שיתוG הפעולה וליצירת מחויבות בקרב , פעולה ולמיסוד יחסי הגומלי4

 .הורי3 ואנשי קשר
 
הסעות : ד מצרי+ הקצאה תקציבית ייעודית לצרכי3 ייחודיי3"שילוב חניכי צמי – תקציב .8

ההדרכה דורשת אמצעי עזר . והנגשות בפעילות השוטפת וביציאה לטיולי3 ולמחנות
ד ה3 משכבות חלשות " מחניכי צמיחלק, בנוסG .ודרוש כוח אד3 להדרכה ולליווי, יחודיי3י

 .שאינ4 יכולות לשאת בעול התשלומי3 לפעילות בתנועה
 
תו+ דיאלוג מתמיד ע3 ,  ליווי במחקר והערכה מעצבת–ליווי במחקר והערכה מעצבת . 8

ירה של התוכנית ושל אופ4 מסייעי3 לבניית תמונה בה, הצוות האחראי להפעלת התוכנית
 .    את הנושאי3 שיש צור+ בקידומ3, בזמ4 אמת, בכ+ ניתנת לצוות אפשרות למקד. ביצועה

  
 המלצות

המלצות צוות המחקר מכוונות ה4 לתנועת הצופי3 וה4 לגופי3 אחרי3 בחינו+ הבלתי פורמלי 
 ). ד"צמי(המבקשי3 לשלב חניכי3 ע3 צרכי3 מיוחדי3 

 
אנו ממליצי3 לתנועת הצופי3 להעמיק ,  ונקודות החוזק והחולשה שנמנועל בסיס הממצאי3

. את העבודה בתוכנית על ידי פיתוח כלי3 לחינו+ ערכי של חניכי הצופי3 בנושא קבלת השונה
בהקשר לכ+ חשוב לבחו4 את שאלת מודל השילוב והשלכותיו וכ4 את האפשרות לשלב את 

ת את הדעת למציאת דרכי3 שבה4 יוכלו חניכי בנוסG יש לת. ד בשכבה הבוגרת"חניכי צמי
 . ד לתרו3 לחברה"צמי

 
ובעקבותיו לפנות לכתיבת , יש להתחיל במיפוי חניכי השילוב הפרטני, בנושא השילוב הפרטני

 .וכ4 מדדי3 לבחינת השגת המטרות, תוכנית הכוללת הגדרת מטרות ודרכי פעולה
 

יוחדי3 אנחנו ממליצי3 ללכת בעקבות לארגוני3 המעונייני3 בשילוב ילדי3 ע3 צרכי3 מ
תנועת הצופי3 וללמוד מניסיונה לגבי התנאי3 הנחוצי3 להפעלת תוכנית שילוב לילדי3 ע3 

 ". התנאי3 למימוש התוכנית"כפי שהומשגו תחת הכותרת , צריכי3 מיוחדי3
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 .277 278. ע3 הספר: תל אביב 

 
 :ירושלי3 וגבעת חביבה. סיפור התהוותה: שיטת החינו2 של השומר הצעיר). ח"תשנ(' צ, ל3

 .56 81. מאגנס ויד יערי
 

שעלי3 ספרייה פדגוגית : ירושלי3.  שיטת חינו2 לנוער–הצופיות ). ז"תשי(' י, מיוחס
 . והחלוHהמחלקה לענייני הנוער, למדריכי3 

 
 וינט'ג: ירושלי3. עובדות ומספרי': אנשי' ע' נכויות בישראל). 2003(, מכו4 ברוקדייל

 . ישראל 
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 . משרד המשפטי3 
 

 שרותי מחקר – מכו4 שריד ).2005 (סקר עמדות ילדי' בתנועת הצופי' כלפי ילדי' חריגי'
 .מ"והדרכה בע 

 
 .88 96, 27, פני'.  את חומת הזכוכיתלשבור). 2004(' ק, קלדרו4

 
הוצאת : חיפה. לשבירת הקשר בי4 מוגבלות לבדידות: מעגלי אחווה). 2004(' ש, רייטר

 .אחווה 
 

 מנהל , המוסד לביטוח לאומי:  ירושלי3.פעילות גופנית מכלילה). 2004(' ר, וטלמור' ש, רייטר
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  ראיונות ומסמכי', רשימת תצפיות5איסו3 נתוני' :  1נספח 

 

 ראיונותתצפיות ו
 

 הערות המקו3 והנושא תארי+
  . מחנות קיH הנהגת דרו3 " יער חרובית" 5.7.05 4

  ד "ימי הערכות לקראת קורס קיH צמי: רופי4 18.8.05 17
  .סמינר בהנהגת דרו3: "שבט חורש 7.9.05

  פורו3 הנהגת דרו3, שבט ניצני הנגב 20.11.05
יחד ע3 מדריכי  תצפית בהוסטל 19.10.05

 ד "מיצ
 דצמבר –אוקטובר 

2005 
 . פעילות שוטפת, שבט ניצני הנגב

 )תהלי+ משוב(ידי המדריכי3  סיכו3 הפעולה על
תצפית מדי יו3 

 שלישי
  וועדות היגוי 30.10.05  ; 5.12.05

ד "רכזת צמי ד"תוכנית צמי 31.10.05
 תנועתית

ד "רכזת צמי ד"תוכנית צמי 7.12.05
 תנועתית 

הפעילות , תחושת3 כמדריכי3, ד"תוכנית צמי 5.7.05  4.7.05
Hבמחנות הקי . 

  מדריכי3 6
 די3" רשג2

, אשדוד, רחובות
 ש"ב, שדרות

  מדריכי63 .ד בשבט שניר ברחובות"תוכנית צמי 17.7.05
   ראש גדוד1

19.10.05 
22.11.05 
8.11.05 

21.11.05 

 ד" מדריכי צמי3 ש"ד שבט ניצני הנגב ב"תוכנית צמי
  ראש גדוד1
  מרכז שבט1
  ראש שבט1

 הורה
  ד"ועדת היגוי צמי 13.4.05
  ד"ישיבת צוות צמי 28.4.05
. ברעננה,  הנהגת שרו4–ד "פורו3 מדריכי צמי 18.5.05

 ד הנהגתית"בהנחיית מאכזת צמי
 

ישיבה בנושא , ד" קבוצת צמי–) א"ת(שבט החורש  24.5.05
מרכזת הדרכה ,מרכזת הדרכה: צמיד בהשתתפות

 .דית צמיד ומרכזת צמיד"רשג, צעירה
 

בנושא פתיחת , ספר אילנות פגישת הורי3  בית 31.5.05
 .ו"קבוצה בתשס

רכזת הדרכה בשבט , ד"מרכזת צמי: בהשתתפות
 ).ספר רגיל כיתה קטנה בבית(מחנכת הכיתה , אביב

 

  בשבט אביב, א" ת פורו3 מדריכי צמיד 9.6.05
  לקראת –ד "ושא צמיא בנ" ת–ישיבת מרכזי הדרכה  20.6.05
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 הערות המקו3 והנושא תארי+
Hמחנות הקי 

  ועדת היגוי צמיד 26.6.05
  ד"ושיחה ע3 מדריכי צמי) א"ת(פעולה בשבט אביב  5.7.05

12.7.05  Hמחזור ראשו4(א יער הזורע "הנהגת ת–מחנה קי .(
ד "די צמי"שיחות ע3 מדריכי ורשג, תצפית בפעילות
 .ד"וע3 חניכי צמי

 

22.7.05  Hמחזור שני(ער הזורע א י"הנהגת ת–מחנה קי .(
ד "די צמי"שיחות ע3 מדריכי ורשג, תצפית בפעילות
 .ד"וע3 חניכי צמי

 

 הכנת קורס –ד "בהשתתפות מרכזי צמי, ד"ישיבת צוות צמי 24.7.05
 2005ד "מדריכי צמי

 

. רמת יוחנ4,  חוות הצופי3–ד "קורס מדריכי צמי 22.8.05
 .תצפית בפעילות ושיחות ע3 מדריכי3 וחניכי3

 

. רמת יוחנ4,  חוות הצופי3–ד "קורס מדריכי צמי 23.8.05
 .תצפית בפעילות ושיחות ע3 מדריכי3 וחניכי3

 

ספר חינו+  בית(א " ת–ספר  פגישה ע3 יועצת בית 8.9.05
 ).מיוחד לילדי3 ע3 פיגור קל
  א  ומרכזי שבטי3 "בהשתתפות מרכזת צמיד ת

 .בנושא גיוס חניכי3

 

ספר  א ע3 מנהלת בית"ד ת"רכזת צמיפגישה של מ 13.9.05
בנושא ). בעייתיי3 ספר לליקויי למידה רב בית(ביפו 

 . גיוס חניכי3
 

פתיחת שנת פעילות  ) א"ת(שבט החורש ושבט הנשיא  20.9.05
 ד"קבוצות צמי

 

  )א" ת–שבט אופק (ד "ועדת היגוי צמי 30.10.05
   ד" קבוצות צמי א "שבט הגבעה ובשבט צהלה ת 1.11.05

  .ד"  קבוצות צמי–א "שבט ד4 ובשבט החורש ת 15.11.05
  ד"ועדת היגוי צמי 4.12.05
  א"מרכזת צמיד הנהגת ת 24.5.05
  ג"מרכז צמיד דר 30.6.05

  ד תנועתית"מרכזת צמי 31.10.05
  ל הצופי3"מזכ 8.11.05

  א"ד ת"מרכזת צמי 15.11.05
  א"רכז צופי שב 17.11.05
  ד תנועתית"זת צמימרכ 23.11.05
  ד" דרג מתנדב צמי ר ועדת ההיגוי "יו 24.11.05
  מנהל אגG הדרכה ומפעלי3 בתנועת הצופי3 28.11.05
  מנהלת מחלקת דר+ המש+ 8.12.05

  צפו4 שרו4, חיפה, ד הנהגות צפו4"מרכזת צמי 22.12.05
ספר בפעילות   ביקור יועצת בית–א  "שבט הנשיא ת 3.1.06

  בטד בש"צמי
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 הערות המקו3 והנושא תארי+
 שבט אביב, יפו א" הנהגת ת–ד "פורו3 צמי 5.1.06

  צ" בהנחיית מרל–הכנה ליו3 שבט 
  ד"ועדת היגוי צמי 9.1.06

  PDDקבוצת ,  שבט הדר רעננה–תצפית  10.1.06
  חוG ואילו4, ג "ד הנהגות דר"ראיו4 ע3  מרכזת צמי 23.1.06
  ד"ועדת היגוי צמי 12.2.06
ד ע3 "פגישה של מרכזת צמי: ולו4 ח–שבט ארנו4  14.2.06

  ד"מרכזת צעירה וע3 מדריכות צמי
דרו3 ע3  ד הנהגת שרו4"שיחה של מרכזת צמי 19.1.06

  כפר סבא, ס"מרכזת שבט רכ
  יפו  א"ראיו4 ע3 מרכז הנהגת ת 20.2.06
 צ"שבט יעד ראשל,  הנהגת חוG ד "פורו3 צמי 20.2.06

  בנושא מיניות
  יפו  א"הנהגת ת, כזת שבט דיזינגוGראיו4 ע3 מר 21.2.06
  PDD קבוצת –רעננה , ראיו4 ע3 מדריכה בשבט הדר 21.2.06
ד ע3 " מפגשי3 של מרכזת צמי יו3 בהנהגת חיפה  28.2.06

 תצפית בשבט) + לוט3, תדהר(מרכזי שבטי3 
 צפו4 הנהגת שרו4, יהודה אב4 , יהודה  ב4

 

  קבוצת פיגור, ראיו4 ע3 מדריכה בשבט הדר רעננה 1.3.06
, שבט שורק, חולו4,  שבט ארנו4–ביקור ביו3 שבט  4.3.06

  צ"ראשל
  רעננה, שבט הדר, PDDתצפית בפעולה של קבוצת   7.3.06

 +צ "ראשל,  שבט יעד–ראיו4 ע3 מרכז הדרכה  10.3.06
 צ"ראשל, שבט יעד, PDDקבוצת , תצפית בפעולה

 
קבוצת , דר רעננהשבט ה, ד"ראיו4 ע3 מדריכת צמי 20.3.06

PDD 
 

  )פיגור(א " ת ספר  ראיו4 ע3 יועצת בית 21.3.06
  קבוצת פיגור, רעננה,  שבט הדר–תצפית  21.3.06
, שבט הנשיא, )פיגור(ד "ראיו4 ע3 אמא של חניכת צמי 21.3.06

  א"ת
, שבט יעד, )PDD(ד "ראיו4 ע3 הורי3 של חניכי צמי 31.3.06

 צ"ראשל
 

, )נכות פיזית+ פיגור (ד " אמא של חני+ צמיראיו4 ע3 17.4.06
  חולו4, שבט ארנו4

  PDDקבוצת , רעננה,  שבט הדר–תצפית  25.4.06
  רעננה, שבט הדר, ד"דית צמי"ראיו4 ע3 רשג 25.4.06
  ד"ועדת היגוי צמי 30.4.06
  ד תנועתית"ראיו4 ע3 מרכזת צמי 22.5.06
  גורקבוצת פי, שבט הדר רעננה, תצפית 6.6.06
  רעננה, שבט הדר, ראיו4 ע3 מרכז שבט 7.6.06

  ד"ועדת היגוי צמי 19.6.06
  ביקור בהוסטל 19.10.05
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 הערות המקו3 והנושא תארי+
  פעולת הכנה למחנה פתיחת השנה 26.10.05

  אספת הורי3 
  ראיו4 ע3 ראש השבט ורכז השבט 27.10.05

  . סבלנות וסובלנות פעולה 
   רצח רבי4 פעולה 15.11.05
   הכרת החושי3 עולהפ 22.11.05

  שיחה ע3 אמא של אריאלה 
  ג"פעולת הסברה לשכב 25.11.05
  פעולה  6.12.05

  פעולה בשבת 17.12.05
פגישה ע3 ראש השבר ורכז השבט בנושא השילוב  10.1.06

  הפרטני
  פעולה בנושאי סמל הצופי3 17.1.06

  שיחה ע3 אבא של ד4 
  'י כתה זפעילות משותפת ע3 חניכ 24.1.06

  ראיו4 ע3 אמא של דניאלה 
  פעולה מסכמת של כל הנלמד על תנועת הצופי3 7.2.06

  )שבת(יו3 הצופה  10.2.06
  פעולה על ירושלי3 21.2.06
   דיווח לאיש הקשר בהוסטל שיחה ע3 אלו4 16.3.06
   טיולי פסח שיחה ע3 אלו4 17.3.06

  שיחה ע3 רוני לגבי הפורימו4 
  שיחה ע3 זהר לגבי הפורימו4 19.3.06

  שיחה ע3 שרו4 לגבי הפורימו4 
  שירו4 פעולת הכנה לצופי  17.5.06
  שירו4 הצופי 27.5.06
,  מדריכי3 מתחלפי3 לכל הקבוצות בשבט פעולה 6.6.06

  .כעשייה חד פעמית
  ביקור ביו3 האחרו4 של מחנה הקיH בחרובית 6.7.06

  ד"ישיבת צוות צמי 17.10.06
  א" ת–שבט אבי  6.11.06

  אילו4 ד הנהגות חוG" מרכזת צמי ראיו4  13.11.06
  ד באגG הדרכה ומפעלי3" אחראי צמי–ראיו4  12.11.06
  ד"ועדת היגוי צמי 19.11.06
 ד תנועתית" מרכזת צמי–ראיו4  20.11.06

  ג"א ודר"ד הנהגות ת" מרכזת צמי–ראיו4 
  י3ל הצופ" מזכ–ראיו4  26.11.06
  ד הנהגות שרו4 צפו4 ושרו4 דרו3" מרכזת צמי–ראיו4  12.12.06



   83  

 הערות המקו3 והנושא תארי+
  ד"ועדת היגוי צמי 24.12.06
  ד"ועדת היגוי צמי 29.1.07
  אסיפת הורי3, א" ת–שבט החורש  13.2.07
  ד"ישיבת צוות צמי 15.2.07
  ד"ועדת היגוי צמי 11.3.07
  ד"ועדת היגוי צמי 20.5.07
  תנועתי ד "יו3 צמי 6.6.07

  ד" הכנה לקורס צמי–ד "ישיבת צוות צמי 18.7.07
   פנימיית ב4 שמ4–ד "קורס צמי 15.8.07

 
 

 מסמכי'
 

 תארי+ הכותרת מחבר המסמ+
 חגית קליבנסקי

 .מירי מונק
חוקרות מטע3 
המוסד לביטוח 

 .לאומי

 2005אפריל  ד"הצעה להערכת תוכנית צופי צמי

  ליאור כרמל
ל תנועת " מזכ
 פי3הצו

אגG , תנועת הצופי3 העבריי3 בישראל, ד"צופי צמי
 .הדרכה ומפעלי3

ספטמבר 
2003 

 רכז  גיא עינת 
 ד "צמי

 ה"תשס מודל שילוב פרטני של חניכי צמיד

, תנועת הצופי3
 ל"לשכת המזכ

פברואר  )09/04 02/05( דוח חצי שנתי  ד"שילוב צופי צמי
2005 

  ליאור כרמל
ל תנועת " מזכ

 הצופי3

  .  הצופי3 הקהילתישבט

 ה"תשס שנת שרות תנועת הצופי3
ידי  סקר שהוזמ4 על

תנועת הצופי3 ובוצע 
 .ידי מכו4 שריד על

סקר עמדות ילדי3 בתנועת הצופי3 כלפי ילדי3 
 חריגי3

 2005מאי 

 תנועת הצופי3
האגG להדרכה 

 ומפעלי3

   שנינו צופי3 שנינו שווי3

 תנועת הצופי3
 הנהגת דרו3

  ד"ות להנהגת צמיחוברת צופי

 סכו3 שנת פעילות
  עידית לוי וגל נאור 

ד "מרכזות צמי
 תנועתיות

הוצג בוועדת  ה"ד שנת פעילות תשס"שילוב צופי צמי
 היגוי

30.10.05 
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 תארי+ הכותרת מחבר המסמ+
מזכירות תנועת 

 הצופי3
 13.4.05 ד"מכרז פנימי לתפקיד רכז צמי

 תנועת הצופי3
 ב"מועצת התנועה הנ

  גרתשל חבר השכבה הבו" אני מאמי4"

w.w.w.zofim.co/il3אתר תנועת הצופי  
   משרה100%ד תנועתית "ת צמי/הגדרת תפקיד מרכז תנועת הצופי3
  .ד תנועתי"פרוט הגדרת תפקיד הדרכת צמי תנועת הצופי3
   משרה25%ד הנהגתי במסגרת "הגדרת מלווה צמי תנועת הצופי3
  ד"דגשי3 למחנה קיH צמי תנועת הצופי3

 י3תנועת הצופ
מחלקת הדרכה 

 ומפעלי3

, 2004, 2003 .ד תנועתי"קורס צמי, ד"אוגד4 הדרכת צמי
2005 ,2006. 

 מרכזת  עידית לוי 
 ד תנועתית"צמי

  2004משוב קורס צמיד תנועתי 

 מרכזת  עידית לוי 
 ד תנועתית"צמי

 מדדי הצלחה לאמצעי המחקר
 

 

דפי הדרכה 
ממקורות , תנועתיי3

 .שוני3

עת על מוגבלויות ולא העזת כל מה שרצית לד"
 ".לשאול

 "עצות יישומיות למניעת הפרעות התנהגות"
 "ראיונות להפעלות"
 "ד"אי+ בודקי3 מער+ צמי"
 "הקשר ע3 הורי3"

דG הנחיה למרכזי3 " (ד" צמי תהלי+ פתיחת שנה
 )צעירי3

 ).דG עזר לרכזי הדרכה" (ד"אי+ בודקי3 מערכי צמי"

 

 תנועת הצופי3
פי תוכנית שילוב צו

 הנהגת דרו3, ד"צמי

   מיוחדתחוויהד "טיול פסח ע3 צמי

 2005  גדוד חופי20053מער+ קיH  ח4 ושריאל
 2005קיH  התהלי+ השבטי טבלת משימות  רמת ג4 הנהגת ד4
 ה"תשס ד"שאלו4 משוב על פורו3 צמי ד "רכזי צמי

 ד"מרכזי צמי
 תנועת הצופי3

  ד"נוהל עניבות למדריכי וחניכי צמי

 ת דרו3הנהג
 שבט שניר

  שבט שניר מער+ צאחי
 שבט שניר מער+ אומנויות ובידור

 

 תנועת הצופי3
 הנהגת דרו3

 ה"תשס .ד"חמישה עלוני צמי

 מכו4 ברוקדייל
תחו3 מחקר על 

 מוגבלויות

 אוקטובר  אנשי3 ע3 נכויות בישראל
2003. 
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  מערכי פעולותBמסמכי' 
 "חבר מעול3 אחר: "פעולה

 דG הגשת מער+
 .למצוא את העניבה: פעולת הכנה
 .דתיי3 חילוניי3: פעולת נושא
 דמוקרטיה ודיקטטורה:פעולת נושא

 ).הכרת נושא ההתנתקות מגוש קטיG(כחולי3 וכתומי3 :פעולה גדודית
 פעולת עניבות

 הכרה בשונה שאצל כולנו): כוכבי3(פעולת עוזרי3 לביב ובופ 
 פעולת חאקי

 מער+ קהילה: פעולה
  מפקד ת משמעתפעילו

 פעילות ניסויי3 וגילויי3
 סדר בממלכת החיות

 פעולת פשע
 הכרזת גדוד: פעולת שיא

 מער+ יו3 צופה
 שיקוG מצב גדודי
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   מאפייני המדג':2נספח 

 
 לפי הנהגההתפלגות מדג' החניכי' ובעלי התפקידי' בצופי' .א

 אוכלוסייה
 

 הנהגה
מדריכי 

די "ורשג
 ד"צמי

מרכזי3 
ע3 

 ד"יצמ
מרכזי3 

 ללא
 ד"צמי

חניכי3 
ע3 
 ד"צמי

חניכי3 
 ללא
 ד"צמי

 הכל ס+
 56 1 51  1 3 צפו4

 74 13 34 8 9 10 חיפה
 76 27 38 5 6  צפוB4שרו4
 38 19   6 13 דרו'Bשרו4

 119 25 40 10 13 31 יפוBא"ת
 63  34 8 7 14 ירושלי'

 50 22 2 2 14 10 ג"רBד4
O92 18 43 9 12 10 חו 

 70  48 8 8 6 אילו4
 28  18  3 7 דרו'

 5 1 4    לא ידוע
 671 126 312 50 79 104 הכלBס2
 
 מאפייני קבוצות המדג'. ב
 חניכי'. 1

 ד"חניכי צופי3 בשבטי3 ע3 קבוצות צמי
 . שבטי163  הנהגות ו9 המשתייכי3 ל,  חניכי3123הכל  ס+

 . חניכי32%3,  חניכות68%: מגדר
 ).'ט כיתות ה( שכבה צעירה 47%, )'יב 'ת יכיתו( שכבה בוגרת 53%: גיל

 . שני73 9 33%;  שני33 6 31%;  שני33  1  36%: ותק בצופי3
 ד" קבוצות צמיחניכי צופי3 בשבטי3 ללא

 . שבטי83   הנהגות ו7 המשתייכי3 ל,  חניכי1263הכל  ס+
 . חניכי29%3,  חניכות71%: מגדר

 ).'ט כיתות ד(בה צעירה  שכ60%, )'יב 'כיתות י( שכבה בוגרת 40%: גיל
 . שני73 9 25%;  שני33 6 31%;  שני33  1  44%: ותק בצופי3
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  ד"די צמי"מדריכי ורשג. 2
 . שבטי383 ו,  הנהגות9  המשתייכי3 ל,ד"די צמי" ורשג3 מדריכי104 הכל ס+
 .' בכיתה י18%,  )ב' י  28%, א'י  54%(ב 'י א'ז בגילאי י"ד בתשס"דריכי צמימ מ82%: גיל

ד זו התנסות "ועבור האחרי3 הדרכת צמי,  ה3 בעלי ניסיו4 בהדרכה77% : ניסיו4 בהדרכה
 . ראשונה בהדרכה

 24%, ד" ה3 מדריכי קבוצות צמי75%: תפקיד.  בני20%3, ד" ה4 מדריכות צמי80% : מגדר
 . מדרי+ שילוב פרטני  1%, ד"די צמי"ה3 רשג

 מרכזי'. 3
 ד "מרכזי3 בשבטי3 ע3 קבוצות צמי

 . שבטי573  הנהגות ו10 המשתייכי3 ל,  מרכזי793הכל   ס+
 . מרכזי46%3,  מרכזות54%: מגדר

 , מרכזי הדרכה צעירי6%3,  מרכזי הדרכה בוגרי35%3,  מרכזי שבטי3 בוגרי56%3: תפקיד
 ).ל"חייל נח( קומונר 1%,  מרכזי הדרכה צעירי1%3

 ד" קבוצות צמימרכזי3 בשבטי3 ללא
 .  שבטי423  הנהגות ו8 המשתייכי3 ל,  מרכזי503הכל  ס+

 . מרכזות49%,  מרכזי51%3: מגדר
 בשנת –ש " ש1כולל ( מרכזי הדרכה בוגרי3 24%,  מרכזי שבטי3 בוגרי76%3:  תפקיד
 ).שירות

 
 אנשי קשר. 4

 ישובי3 13 המוסדות פזורי3 ב, ד" אנשי קשר ממוסדות החינו+ של חניכי צמי28הכל  ס+
Hשבטי133 ד משולבי3 ב"ניכי צמיוח, שוני3 ברחבי האר . 

 . אנשי קשר18%,  נשות קשר82%: מגדר
, ת/ת פדגוגי/ת כיתה או רכז/ מחנ+21%, סגני מנהלי3 של מוסד חינוכי/ מנהלי46%3: תפקיד

21%Hה/ת או מדרי+/ רכז11%, ת סוציאלי/ת או עובד/ יוע. 
 כיתת חינו+ מיוחד 11%,  פנימייה18%, ספר לחינו+ מיוחד  בית54%: סוג המוסד החינוכי

 .ספר רגיל  בית7%,  מועדונית11%, ספר רגיל בבית
 
 הורי'. 5

 . ישובי193 מ, ד" הורי3 לחניכי צמי46 הכל ס+
 . נשי48%3,  גברי52%3: מגדר

 5%; 40 35 בגילאי 14%; 55 51 בגילאי 19%; 45 41 בגילאי 24%; 50 46 בגילאי 38%: גיל
 .60 56גילאי 

 .ה/ אלמ4%4, ה/ רווק4%, ה/ גרוש13%, אה/נשוי 78%: מצב משפחתי
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 . גבוה2%, נמו+  בינוני48%, גבוה  בינוני50%: מעמד כלכלי
 . תיכונית27%, תיכונית  על29%,  אקדמאית44%: השכלה

 ספר בית כיתת חינו+ מיוחד ב17%,  לחינו+ למיוחדספר בית   76%: ה/מוסד חינוכי של הילד
 . עובד  2%,  רגילספר בית 4%, רגיל

 
כמו כ4 .  חלקו של המדג3 מקרב התנועה כלל ייצוג של כל עשר הנהגות הצופי3: סיכו'

, ד" שבטי3 ע3 קבוצות צמי65: השבטי3 בתנועה) 73% כ(השיבו לשאלוני3 נציגי3 מרוב 
 מהשבטי3 90%שה3  , ד" שבטי3 ללא קבוצות צמי45; ד" מכלל השבטי3 ע3 צמי64%שה3 

 . ד"ללא צמי
 כ(ומקרב ההורי3 מיעוט בלבד , הקשר כשליש מלאו והחזירו את השאלוני3מקרב אנשי 

כמו ג3 חניכי3 , אנשי הקשר וההורי3 מייצגי3 שבטי3 שוני3 בהנהגות שונות, ע3 זאת). 5%
כפי שנית4 ללמוד מפרטי הרקע , ותק שונה בצופי3 ולקויות שונות, ממוסדות חינו+ שוני3

 : המפורטי3 להל4
 
 

 :הורי', אנשי קשר, ד"די צמי"ד משאלוני מדריכי ורשג"מימידע על חניכי צ
 
 :אנשי קשר. 1

 כיתת חינו+ מיוחד בבית 11%,  פנימייה  18%,  בתי ספר חינו+ מיוחד53% : המוסד החינוכי
 . כיתה רגילה  7%, מועדונית; ספר רגיל

 21% ,הפרעות התנהגות; בעייתי  לקוי למידה רב29%,  תקשורת50%,  פיגור68%: לקותה
 ] חושי+  פיזי 25%[,  ראיה3%, 7% –שמיעה ,  פיזי18%, תסמונת דאו4
 .  קבוצה רגילה4%,  לא יודע11%, ד" בקבוצת צמי85%: שילוב בצופי3

 .20 עד 4%, 15 עד 31%, 10 עד 38%, 5 עד 27%: כמה חניכי3 מהמוסד בצופי3
 .לא יודע 7%,  לא61%,  כ4  32%: כיתה במוסד החינוכי היא קבוצה בצופי3

 11%,  ארבע שני14%3,  שנתיי25%3,  שלוש שני36%3: כמה שני3 חניכי המוסד בצופי3
הרוב קבוצות ותיקות , ד מתקופת התוכנית "קבוצות צמי.  שנה ראשונה7%.  שני43מעל 

 . אנשי קשר המחויבי3 לתוכנית–) מעל שנה(
 
  :הורי'. 2

 4%, יתת חינו+ מיוחד בבית ספר רגיל מכ17%,  מבתי ספר חינו+ מיוחד76%: מוסד חינוכי
 . עובד  2%, מכיתה רגילה

 7%,  תסמונת דאו9%4, בעייתי  לקות למידה רב26%,  פיגור33%,  תקשורת46% : לקותה
 . הפרעות התנהגות4%, לקות פיזית
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 ד"די צמי"מדריכי ורשג. 3

ה  מכית20%,  מהוסטל21%,  מבתי ספר של החינו+ המיוחד71%: המוסד החינוכי
,  מכיתה רגילה2%,  מפנימייה3%,  ממועדונית4%,  מיוחד בבית ספר רגילכיתת חינו+/קטנה

 מכיוו4 שישנ4 קבוצות שחניכיה4 מגיעי3 100%הכל יותר מ  ס+. עובדי3/ סיימו ללמוד1%
 .ממספר מוסדות חינו+

 הפרעות 15%,  פיזי18%,   בעייתי  למידה רב22%,  תקשורת30%,  פיגור56%: הלקות
.  לא ידוע1%, ברדר ווילי, ראיה,  שמיעה3%,  שיתוק מוחי7%4,  תסמונת דאו11%4, נהגותהת
 . כיוו4 שחלק מהחניכי3 ע3 יותר מלקות אחת100%הכל יותר מ  ס+
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 17מטרות התוכנית ומדדי' להצלחת השילוב: 3נספח 
 

 
 ד"חניכי צמי

 
 מטרות ברמה האישית 

 פיתוח קישורי+ וקשרי+ חברתיי+ •
 )יכולות נתינה וקבלה, הכרת הגבולות(יפור מיומנויות ההסתגלות ש •
 פיתוח מיומנויות תקשורתיות •
 ד"העלאת הדימוי העצמי והביטחו9 העצמי של חניכי צמי •
 בעתיד) נוספי+(השתייכות לקבוצות נוספות כהכנה למעברי+ •
 הטמעת הערכי+ הצופיי+ •
 פורק והפוגה •
 ).וב פרטנישיל(הזדמנות לשילוב בקבוצה רגילה בשבט  •
 

 :מטרות קבוצתיות
 גיבוש קבוצה ועיצוב זהות קבוצתית •
 ניסיו9 לשלב את הקבוצה בפעילות כלל שבטית •
 פיתוח אלטרואיז+ •
 המכינה לשילוב פרטני" חממה" •

 
 

 : עקרונות פעולה המוגדרי, בתוכנית
ד ה+ חניכי התנועה לכל דבר ועניי9 ולכ9 ה+ בעלי חובות "חניכי צמי: שיווי9 •

 בהתא+ לרמת+ ה+ מחויבי+ לערכי התנועה וזכאי+ להשתת? בכל .וזכויות
 .הפעילויות והאירועי+

ד בתנועה יהיה זהה לפעילות של כלל "אופי הפעילות של חניכי צמי: נורמליזציה •
 .החניכי+ ע+ ההתאמות הנדרשות

ד "יצירת נגישות פיזית היא תנאי ליכולת של חניכי צמי: נגישות והתאמות •
 .פעילות פנאילממש את זכות+ ל

                                                 
 .2006; 2005ד "טרות והעקרונות מתו* אוגד% צמי המ17
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ההתאמות הנגישות וההפעלה לוקחת בחשבו9 את יכולתו של : אינדבידואליזציה •
Cוחני Cכל חני. 

ד לצד עזרה "התמקדות בכוחות החיוביי+ של חניכי צמי": יש"התמקדות ב  •
 .בהתמודדות ע+ קשיי+

 
 :מדדי, המשקפי, נורמות מקובלות בתנועה

 כמות החניכי+ המשתתפי+ בפעילות •
 ו9 של החניכי+שביעות רצ •
 הרצו9 לבוא לתנועה •
  השתתפות קבועה בפעילות@ההתמדה  •
 ד"עצמאות חניכי צמי •
 שביעות רצו9 של ההורי+ •
 

 חניכי הצופי,
 חינוC ערכי לקבלת @המטרות לגבי חניכי הצופי+ מוגדרות ברמה הערכית חברתית

 : השונה
 .חינוC החניכי+ בשבט לראות כל אד+ כנברא בצל+ •
 אוטיפיתמיתו9 חשיבה סטרי •
 חינוC לעשייה למע9 וע+ אנשי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ •
 .ד"ד כחוויה מתקנת לחניכי צמי"קליטה חיובית של קבוצות צמי •
 

 :מטרות אלה מתורגמות למדדי+ ברמה של התנהגות ועמדות
 ד ברמה האישית"הכרות ותקשורת ע+ חניכי צמי •
 שילוב וקשר ברמה הקבוצתית •
 ד בשבט"יחס חיובי לחניכי צמי •
משילוב בשבט ובתנועה לשילוב " ונה שבעתיד יתרחש תהליC של אמ •

 " בחברה 
 ד"עמדות חיוביות כלפי קשר ע+ חניכי צמי •
 התפתחות אישית של המשלבי+ •
 מעבר מקבלת השונה לשילוב •
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  תנועת הצופי+
  הכרות וקבלה של התוכנית ברמת ההנהגה@רעיוניתהטמעת  •
 ת הפיקוד הקמה ושילוב מחלקת צמיד בשדר@הטמעת מבנית •
  הקצאת תקציבי+ לפעילות ממקורות תנועתיי+@הטמעה כלכלית •
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  שאלוני': 4נספח 
 

 ד "די צמי"רשג/שאלו1 למדריכי 
 )ד ושילוב פרטני"קבוצות צמי(

 
Cד שלו+"ד צמי"רשג/למדרי , 

צרכי+ (ד "על תוכנית צופי צמי, מקי? וראשו9 מסוגו, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר
 ).מיוחדי+

חלק+ משולבי+ כקבוצות , ד עוסקת בשילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+"נית צמיתוכ
 וחלק+ ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ,ד"קבוצות צמי –של ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 .שילוב פרטני –המשולבי+ כיחידי+ בקבוצות רגילות 
כC חשובה לנו לש+ . מטרת המחקר לסייע בשיפור התוכנית ולתרו+ להמשC הפעלתה בעתיד

Cעל מילוי השאלו9 המצור?. דעת Cנודה ל. 
אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה והתשובות ישמשו 

 .רק את החוקרות לצרכי המחקר

 !!! בלבדשחור או כחולהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב
 .בחירתC במשבצת המציינת את ⌧נא לסמ9 

 .תודה על שיתו: הפעולה ובהצלחה
 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                 מירי מונק

 
ד או מדרי> "מדרי> קבוצת צמי(ד "ד צמי"רשג/השאלות הבאות מופנות אלי> כמדרי>

 :בתנועת הצופי,)  שילוב פרטני<י, מיוחדי, קבוצה רגילה בה משולבי, חניכי, ע, צרכ
 ) את התשובות המתאימות לC⌧ @סמ9  ב  (שאלות רקע

  נקבה� זכר      �:   מי9. 1

 'יב �      'יא  �'      י� : כיתה. 2

 _______________: מדריC בשבט. 3

 יפו@א"ת� דרו+    @ שרו�9צפו9    @ שרו�9 חיפה        � צפו9       �:   הנהגה. 4
  דרו+      � איילו9 � חו?              �ג    "ר@ ד�9 ירושלי+    �                   
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 : התפקיד שלי. 5

 ד"מדריC קבוצת צמי� 
 )שילוב פרטני( מדריC קבוצה רגילה בה משולבי+ חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ �
 ד "ד צמי" רשג�

 
  לא� כ9     �: ד "ביקשתי להיות מדריC צמי. 6

  לא� כ9      �: ד"הדרכתי קבוצה רגילה לפני הדרכת צמי. 7
 ליווי והנחייה

  לא� כ9     �: ד"השתתפתי בקורס צמי .  8
 : ד נת9 לי"קורס צמי .9

 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

ביטחו9 להדריC חניכי+ ע+ צרכי+ 
 � � � � � מיוחדי+

 � � � � � שי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ידע בנושא אנ
 � � � � � כלי+ להדרכת חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+

 
  לא� כ9     �): ד באמצע השנה"סמינר צמי(' סמינר אמצע'השתתפתי ב .10
 :ד"תר+ לי כמדריC צמי' סמינר אמצע' .11

 במידה רבה 
 מאוד

במידה  במידה רבה
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 

  לא� כ9     �: מדריכי שילוב פרטני השנה במפגש השתתפתי .12
 : לי כמדריC שילוב פרטני הפרטני תר+המפגש של מדריכי השילוב .13

 במידה רבה 
 מאוד

במידה  במידה רבה
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 



 @ 95 @

 
 : ד בהנהגה"אני משתת? במפגשי+ של פורו+ צמי .14

 רובות        לעיתי0 רחוקות              כלל  לא               באופ1 קבוע            לעיתי0 ק
� � � � 

 
 :ד"אני שבע רצו9 מהתרומה של הפורומי+ להדרכת צמי .15

 במידה רבה 
 מאוד

במידה  במידה רבה
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 
 

 :ד"ליווי הדרכת צמי .16
  לעיתי0  

קרובות      
לעיתי0  מדי פע0

  רחוקות  
כלל  לא    

 � � � � ד"ד בהנהגה מסייעת לי בהדרכת צמי"רכזת צמי
ד באינטרנט "ה משתמש בפורו+ צמי/הא+ את

 � � � � לקבלת סיוע מקצועי
 

 החניכי'/ הקבוצה 
 ? כמה מדריכי+ לקבוצה .17

�1     �2      �3      �4       �5      �6      �7      �8       � 
 _______:אחר
 ?  כמה חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בקבוצה .18
 מעל�    12  ��11   �10    �9   �8     �7    �6    �5   �4    �3    �2    �1

12    
 21 מעל�        21 עד�: גיל החניכי+ בקבוצה  .19

 � משולבת בגדוד רגיל     �      גדוד �: ד שאני מדריC היא"קבוצת צמי .20
 ________ :אחר

 
 פעילותדפוסי 

21. C2 �      �1?  כמה פעולות בשבוע יש לקבוצה שאתה מדרי 
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במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 יו+ @ניכי+ שלי משתתפי+ בפעילות השבט רוב הח
 � � � � � 'פורימו9 וכד, פסטיבל, מפקד, שבט

ד בקבוצה שלי השתתפו בפעילות "רוב חניכי צמי
 � � � � � מחנה,  טיול–מחוR לשבט 

ד בקבוצה זקוקי+ לסיוע של "חניכי צמי
, שירותי+(המדריכי+ בנושא היגיינה אישית 

 � � � � � )'ניקיו9 אישי וכד
חניכי+ ד מערC פעולות דומה לזה של "לחניכי צמי

 � � � � � בצופי+רגילי+ בגיל+ 
 

 פעולות הסברה בשבט
אפשר לסמ9 יותר מתשובה : (ד ה9  חלק מתפקיד+ של"פעולות הסברה בנושא צמי .22

 )אחת
 ג   " מדריכי השכב� מרכזי השבט        �ד    " מדריכי צמי     � 

 :ד"סברה בנושא צמיבשבט שלי נערכו פעולות ה .23
 במידה רבה 

 מאוד
במידה  במידה רבה

 בינונית
במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 

 : ד שאני מדריC ובי9 קבוצה רגילה מתקיימות" בי9 קבוצת צמיפעולות משותפות .24
                    בכלל לא  �        לעיתי+ רחוקות �     )אחת לחודש(לעיתי+ קרובות    �

            קבוצה שונה בכל פע+ �            קבוצה קבועה �    :מתקיימת ע+הפעילות  .25

 
 

באופ/ 
קבוע       

לעיתי2 
קרובות     

לעיתי2  מדי פע2
רחוקות    

 בכלל לא

פעולות הקבוצה שאני מדריC מתקיימות בזמני 
 � � � � � הפעילות של השבט

 � � � � � רוב החניכי+ שלי מגיעי+ לפעולות בשבט
 � � � � � רוב החניכי+ שלי לובשי+ חאקי בפעולות

קבוצה שאני מדריC מתקיימות בתוC פעולות ה
 � � � � � חדר בשבט

פעולות הקבוצה שאני מדריC מתקיימות בחצר 
 � � � � � ליד קבוצות אחרות, השבט
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ללא תכנו9 (באופ9 ספונטני  �       בתכנו9 מראש     �       :ביצוע הפעילות נעשה .26
 )מראש

  
 : ד ובי9 קבוצה רגילה תלוי ב"קיו+ פעילות משותפת בי9 קבוצת צמי .27

 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 יתבינונ

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

הסכמת מדריכי+ של קבוצות רגילות 
 � � � � � לפעילות משותפת

 � � � � � ד "התייחסות חניכי+ רגילי+ לחניכי צמי
ד להשתת? "היכולת של חניכי צמי

 � � � � � בפעילות ע+ חניכי+ רגילי+
 � � � � � הדרכה/יוזמה של מרכז השבט

 
 ): ציר פיתוח אישי(ד "כניות אישיות לחניכי צמיבקבוצה שאני מדריC נבנו תו .28

 כלל לא �       לחלק+ � לכול+         �          

 

 ד "ת הדרכת צמימטר

 המטרה הכי פחות חשובה 4@ זו המטרה החשובה ביותר ו1@ את האפשרויות כC ש דרג .29
Cבעיני: 

 
כאשר מתעוררת בעיה  .30

ד או ע+ "בהדרכת צמי
, ד בקבוצה"חניC צמי
 :בדרC כלל, אני פונה

נית9 לסמ9 יותר  (         
 )מתשובה אחת

 ד בהנהגה" למרכזת צמי�      למרכז בשבט�
  להורי החני�C  ד משני+ קודמות בשבט" למדריC צמי�
�Cד באינטרנט" לפורו+ צמי�   לאיש הקשר במוסד החינוכי של החני 

 
 

1�4 

Cפיתוח אישי של כל חני __ 

 __ שילוב בצופי+

 __ שילוב בחברה

מפגש של חניכי הצופי+ ע+ חניכי+ ע+ 
 __ צרכי+ מיוחדי+
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 השלכות
  חניכי+ .31

במהל9 השנה חל שיפור אצל חניכי  
 :ד בקבוצה שלי"צמי

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 � � � � � בהתנהגות החניכי+ בפעולות
מידת שיתו? הפעולה של החניכי+ בזמ9 

 � � � � � הפעילות
 � � � � � נוצרו קשרי חברות בי9 חניכי+ בקבוצה

או /ד מדברי+ ע+ חניכי+ ו"חניכי צמי
 � � � � � מדריכי+ בשבט

  מדריכי+ .32
במידה  :במהל9 השנה למדתי

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 � � � � � ד"להכיר את הצרכי+ והיכולות של חניכי צמי
ד מסוגלי+ לעשות את רוב "שחניכי צמי

 � � � � � הדברי+ בעצמ+
 � � � � � ד"להתאי+ את הפעילות לחניכי צמי

שקשה לי לטפל בענייני היגיינה אישית של 
 � � � � � )'ניקיו9 אישי וכד, שירותי+(ד "חניכי צמי

שאני חושש מהתנהגות בלתי צפויה של 
 � � � � � חניכי+

 � � � � � יות ע+ החניכי+ בפעילותשנעי+ לי לה
 � � � � � ד אינו נעי+ לי"שמגע פיזי ע+ חניכי צמי

 שבט  .33
 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

בכל אירוע בשבט דואגי+ להכי9 פעילויות 
 � � � � � ד"המתאימות לחניכי צמי

ג בשבט "יש ביקוש מצד חניכי שכב
Cד" חניכי  צמילהדרי � � � � � 

 � � � � � ד "חניכי+ בשבט מכירי+ את חניכי צמי
 

 איש קשר/ ד "הורי חניכי צמי .34
 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

ד בקבוצה שלי "ההורי+ של חניכי צמי
 � � � � � משתפי+ פעולה

 � � � � �ד "אני בקשר מתמיד ע+ הורי חניכי צמי
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 וצה שליבקב
אני בקשר מתמיד ע+ איש הקשר במוסד 

 � � � � � ד בקבוצה שלי"ס של חניכי צמי"ביה/החינוכי
/ אני נעזר באיש הקשר במוסד החינוכי

 � � � � � ד בקבוצה שלי"ס של חניכי צמי"ביה
 עמדות שילוב .35

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � בצופי+
השילוב בצופי+ מכי9 את הילדי+ ע+  

 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ להשתלב בחברה
אני חושב ששילוב ילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � � � �  לחיי+אותימכי9 , מיוחדי+ בשבט
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בשבטבקבוצות נפרדות
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יכולי+ 

 � � � � � להשתת? בכל פעילות בשבט ובתנועה
על שוני בי9  אותי ד מלמדת"הדרכת צמי

 � � � � � אנשי+
 
 

 ד"הדרכת צמי .36
 

 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
ד קשה יותר "הדרכה של קבוצת צמי

 � � � � � להמהדרכה של קבוצה רגי
מרכזי השבט מעורבי+ ומתענייני+ 

 � � � � � ד"במדריכי וחניכי צמי
 � � � � � ד"חסר לי ידע להדרכת צמי

ד היא נטל שהייתי מעוניי9 "הדרכת צמי
 � � � � � להסיר מעצמי

 � � � � � ד"אני תור+ לחניכי צמי
קשה לקיי+ פעולה משותפת לקבוצה 

 � � � � � ד"רגילה ולחניכי צמי
 והנחייה מקצועית רבה ליווייש צורC ב

 � � � � � ד לאורC השנה"יותר של מדריכי צמי
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 שביעות רצו/ .37

 
 

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2

 � � � � � ד בצופי+"אני נהנה להדריC חניכי צמי
ד לא "אני מאוכזב כאשר חניכי צמי

 � � � � � מגיעי+ לפעילות בצופי+
ד מעריכי+ את "ההורי+ של חניכי צמי

 � � � � � הפעילות של ילדיה+ בצופי+
 � � � � � החניכי+ שמחי+ להגיע לפעילות בצופי+

 
 :ד שאני מדריC נמצאי+ בצופי+"חניכי צמי .38
 :אחר�שנה רביעית      �שנה שלישית   �      שנה שנייה�  שנה ראשונה    �

__ _ 
 )נית9 לסמ9 יותר מתשובה אחת: ( מגיעי+ מד בקבוצה שלי"חניכי צמי .39
 ס רגיל " כיתה של חינוC מיוחד בבי�   ס לחינוC מיוחד" בי�
  הוסטל�  ס רגיל" כיתה רגילה בבי�
 ________________ : אחר�     פנימייה�

 
 )נית9 לסמ9 יותר מאפשרות אחת: (ד אות+ אני מדריC ה+ ע+"חניכי צמי .40
   נכות פיזית�    לקות שמיעה�
 )אוטיז+, PDD( לקות תקשורת � בעייתיי+@ לקויות למידה רב�
  הפרעות התנהגות�    פיגור �
 _____________: אחר�    תסמונת דאו�9
  לקות ראייה�

 
 

 
 ☺תודה על שיתו< הפעולה 
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 ) בוגר וצעיר(הדרכה /שאלו( למרכז שבט

  ,למרכז שלו+
ד "תוכנית צמי. ד"על תוכנית צופי צמי, סוגומקי? וראשו9 מ, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר

חלק+ משולבי+ כקבוצות של ילדי+ ע+ . עוסקת בשילוב ילדי+ ע+  צרכי+ מיוחדי+ בצופי+
 –וחלק+ ילדי+ בודדי+ המשולבי+ בקבוצות רגילות , ד"קבוצות צמי –צרכי+ מיוחדי+ 

 .שילוב פרטני
לש+ כC חשובה לנו . תה בעתידמטרת המחקר לסייע בשיפור התוכנית ולתרו+ להמשC הפעל

Cעל מילוי השאלו9 המצור?. דעת Cנודה ל. 
השאלו9 אנונימי , אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה

 .והתשובות ישמשו רק את החוקרות לצרכי המחקר
 !!! בלבדשחור או כחולהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב

 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧נא לסמ9 
 

 .תודה על שיתו< הפעולה ובהצלחה
 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                 מירי מונק

 
 או בשילוב/בקבוצת צמיד ו, ד"כמרכז שבט הכולל חניכי צמיהשאלות הבאות מופנות אלי9 

 ):חניכי2 ע2 צרכי2 מיוחדי2 המשולבי2 בקבוצה רגילה(פרטני 
 שאלות רקע

  נקבה� זכר     �: מי9 .1
 ____________: שבט .2
 יפו@א"ת� דרו+    @ שרו�9צפו9    @ שרו�9 חיפה        � צפו9       �:   הנהגה .3

  דרו+      �ילו9  אי� חו?              �ג    "ר@ ד�9 ירושלי+    �                          
 
  חניכי+600מעל  � חניכי+         600 300 � חניכי+          300 עד � : גודל השבט .4

מרכז שבט  �מרכז הדרכה בוגר       � מרכז שבט בוגר         �:  התפקיד שלי .5
 צעיר

 __________:אחר � מרכז הדרכה צעיר     �
 
 4  �       3 �      2 �      1 �?   בשבטהבוגרכמה מרכזי+ בצוות  .6
 ?ד בשבט"כמה קבוצות צמי .7
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 �      8 �      7 �      6 �     �5     4 �      3 �     2  �  1   � אי9  �
 :אחר

 ? ד בשילוב פרטני בשבט"כמה חניכי צמי .8
      8 �   7 �       6 �     �5      4 �      3 �      2    �  1     � אי9   � 

  12מעל  �      12 �       11 �        10 �           9 � 
 
 :ד בשבט"אני מכיר את חניכי צמי .9

 במידה רבה 
 מאוד

במידה  במידה רבה
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 )נית9 לסמ9 יותר מתשובה אחת: (ד נעשה"גיוס חניכי צמי .10
  על ידי מרכז השבט�  ד בהנהגה" על ידי מרכזת צמי�
  ביוזמה של הורי+�   ד"ריכי צמי על ידי מד�
  ____________:  אחר�    לא יודע �

 
 )נית9 לסמ9 יותר מתשובה אחת: (ד מגיעי+ לשבט"חניכי צמי .11
 )ללא הסעה(ד " מדריכי צמיליווי ב�    בהסעה מאורגנת�
  באופ9 עצמאי�    בעזרת ההורי+�
  ____________:  אחר�    לא יודע �

 
 ) :מדרכות, חדרי+, הגעה לשירותי+(בעיות נגישות בשבט ד נתקלי+ ב"חניכי צמי .12

 במידה רבה
 מאוד

במידה  במידה רבה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 ת/לא יודע בכלל לא

� � � � � � 
 

 פעולות הסברה בשבט
 )נית9 לסמ9 יותר מתשובה אחת: (ד  ה9 חלק מתפקיד+ של"פעולות הסברה בנושא צמי .13

 ג"מדריכי שכב �שבט        מרכז �ד       " מדריכי צמי� 
 

 : ד"בשבט שלי נערכו פעולות הסברה בנושא צמי .14
 ת/לא יודע בכלל לאבמידה  במידה רבה 
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 מועטה

� � � � 
 

 :  ד ע+ קבוצה רגילה מתקיימת"פעילות קבוצת צמי .15
 לא �בכלל לא    �  לעיתי+ רחוקות�    )אחת לחודש( לעיתי+ קרובות �

 ת/יודע
 ד בהנהגה"רכזת צמי .16

 
 

לעיתי2 
קרובות      

לעיתי2  מדי פע2
רחוקות     

 כלל לא

 � � � � ד בהנהגה מבקרת בשבט"רכזת צמי
ד בהנהגה מסייעת לי "רכזת צמי

 � � � � ד"בהדרכת צמי
ד "אני משתמש בפורו+ צמי

 � � � � באינטרנט לקבלת סיוע מקצועי  
 

 הדרכה
 ד  "קבוצות צמיבשבט שלי שובצו מדריכי+ טובי+ להדרכת  .17

מסכי0 
 בהחלט

בהחלט לא לא מסכי0 מתלבט מסכי0
 מסכי0

� � � � � 
 

 ד "בשבט שלי חסרי+ מדריכי+ להדרכת קבוצות צמי .18
 במידה רבה

 מאוד
במידה  במידה רבה 

 בינונית
במידה 
 מועטה

 ת/לא יודע בכלל לא

� � � � � � 
 

 :מרכז הדרכה מאשר כל מערC לפני הפעולה .19
תי0 לעי באופ4 קבוע

 קרובות
לעיתי0  מדי פע0

 רחוקות
 ת/לא יודע בכלל לא

� � � � � � 
 

 :חניכי+ רגילי+ בגיל+ד מערC פעולות דומה לזה של "לחניכי צמי .20
 במידה רבה

 מאוד
במידה  במידה רבה 

 בינונית
במידה 
 מועטה

 ת/לא יודע בכלל לא

� � � � � � 
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 ד"מטרת הדרכת צמי .21

 המטרה הכי פחות חשובה 4@טרה החשובה ביותר ו זו המ1@את האפשרויות כC ש  דרג
Cבעיניי : 

 1�4 

Cפיתוח אישי של כל חני __ 
 __ שילוב בצופי+
 __ שילוב בחברה

מפגש של חניכי הצופי+ ע+ חניכי+ ע+ 
 __ צרכי+ מיוחדי+

 
 :בדרC כללאני פונה , ד בקבוצה"ד או ע+ חניC צמי"כאשר מתעוררת בעיה בהדרכת צמי. 22
  לאיש הקשר במוסד החינוכי של החני�C  ד בהנהגה"ת צמי למרכז�
�Cד באינטרנט" לפורו+ צמי�              להורי החני 

 
 

במידה  …במהל9 השנה למדתי ש
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

ד יודעי+ להתאי+ " צמילמדתי שמדריכי
 � � � � � ד"את הפעילות לחניכי צמי

 חושש מהתנהגות בלתי צפויה של אני
 � � � � � ד "חניכי צמי

 � � � � � ד אינו נעי+ לי"מגע פיזי ע+ חניכי צמי
 

 שבט .22
 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

בכל אירוע בשבט דואגי+ להכי9 פעילויות 
 � � � � � ד"המתאימות לחניכי צמי

מבקשי+ להדריC ג בשבט "חניכי שכב
 � � � � � ד"קבוצות צמי

במפקדי+ ובאירועי+ החניכי+ בשבט 
 � � � � � ד "מעודדי+ את חניכי צמי

ד כאל "בשבט שלנו מתייחסי+ לחניכי צמי
 חניכי+ רגילי+

 
 

� � � � � 
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 ד"הורי חניכי צמי .23
 
 

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 � � � � � ד בשבט"ע+ הורי חניכי צמיאני בקשר 
אני בקשר ע+ איש הקשר במוסד 

 � � � � � ד בשבט"ס של חניכי צמי"ביה/החינוכי
 עמדות שילוב .24

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � בצופי+
 הילדי+ ע+ צופי+ מכי9 אתהשילוב ב

 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ להשתלב בחברה
אני חושב ששילוב ילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � � � �  לחיי+אותימכי9 , מיוחדי+ בשבט
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בשבטבקבוצות נפרדות
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יכולי+ 

 � � � � � להשתת? בכל פעילות בשבט ובתנועה
 על שוני אותיד בשבט מלמדי+ "חניכי צמי
 � � � � � בי9 אנשי+
 קשיי+ בשילוב חניכי צמיד בשבט .25

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
תפקיד+ של מרכזי השבט ומרכזי הדרכה  

 � � � � � ד איננו ברור"ביחס לחניכי צמי
 תקציבי+ ד בשבט דורש"שילוב חניכי צמי

 � � � � � שחסרי+ לנו
החדרי+ והשירותי+ , הנגשת חצר השבט

 � � � � � .לא נעשית בגלל בעיות תקציב
כמרכז שבט חסר לי ידע מקצועי כדי לשלב 

 � � � � � ד"את חניכי צמי
כרכז הדרכה חסר לי ידע מקצועי כדי 

 � � � � � ד" את מדריכי צמיללוות
די להוציא אני חש שזו אחריות גדולה מ

 � � � � � ד לפעילויות מחוR לשבט"את חניכי צמי
אני חש שאני מתמודד לבד ע+ המשימה 

 � � � � � ד בשבט"של שילוב חניכי צמי
 
 

 ☺ודה על שיתו< הפעולה ת
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 ד"ללא צמי בשבטי6 5)  בוגר וצעיר(הדרכה /שאלו( למרכז שבט
 , למרכז שלו+

ד "תוכנית צמי. ד"על תוכנית צופי צמי, ו9 מסוגומקי? וראש, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר
חלק+ משולבי+ כקבוצות של ילדי+ ע+ . עוסקת בשילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+

 –וחלק+ ילדי+ בודדי+ המשולבי+ בקבוצות רגילות , ד"קבוצות צמי –צרכי+ מיוחדי+ 
 .שילוב פרטני

לש+ כC חשובה לנו . פעלתה בעתידמטרת המחקר לסייע בשיפור התוכנית ולתרו+ להמשC ה
Cעל מילוי השאלו9 המצור?. דעת Cנודה ל. 

השאלו9 אנונימי , אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה
 .והתשובות ישמשו רק את החוקרות לצרכי המחקר

 !!!ד בלבשחור או כחולהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב
 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧נא לסמ9 

 
 .תודה על שיתו< הפעולה ובהצלחה

 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                 מירי מונק
 

כי2 חניכי2 ע2 צר(ד "חניכי צמיבו לא משולבי2 השאלות הבאות מופנות אלי9 כמרכז שבט 
 ):מיוחדי2

 שאלות רקע
  נקבה� זכר     �: מי9 .26
 ____________: שבט .27
 יפו@א"ת� דרו+    @ שרו�9צפו9    @ שרו�9     חיפה     � צפו9       �:   הנהגה .28

  דרו+      � איילו9 � חו?              �ג    "ר@ ד�9 ירושלי+    �                      
 

  חניכי+600מעל  � חניכי+         600 300 �      יכי+      חנ300 עד �:     גודל השבט .29

 מרכז שבט צעיר �    מרכז הדרכה בוגר  �       מרכז שבט בוגר    �   :התפקיד שלי .30
 __________:אחר �       מרכז הדרכה צעיר�                     

 
 4 �       3 �       2   �   1 �?   בשבטהבוגרכמה מרכזי+ בצוות  .31
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 ד"תוכנית צמי .32

במידה  
  מאודרבה

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 � � � � � ד"אני יודע מהי תוכנית צמי
החניכי+ בשבט שלי יודעי+ מהי 

 � � � � � ד"תוכנית צמי
בשבט שלי נערכו פעולות הסברה בנושא 

 � � � � � ד"צמי
 ד"מטרת הדרכת צמי .8

 המטרה הכי פחות חשובה 4@ זו המטרה החשובה ביותר ו1@ות כC ש  את האפשרוידרג       
Cבעיני: 

 
 :ענה כמיטב ידיעת9 .33

במידה  :ד כי" נפתחה קבוצת צמילאבשבט שלי 
 רבה מאוד

ה במיד
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 � � � � � אי9 מספיק מדריכי+ בשבט
בשבט לא עלתה בקשה לשילוב חניכי 

 � � � � � ד"צמי
ד "לא נמצאה קבוצה של חניכי צמי

 � � � � � שתשתלב בשבט
השבט שלי אינו מסוגל להתמודד ע+ 

 � � � � � ד"שילוב חניכי צמי
יי+ לשילוב לשבט אי9 משאבי+ כלכל

 � � � � � ד"צמי
 � � � � � ד"בשבט לא מעונייני+ בשילוב חניכי צמי

 
 עמדות שילוב .34

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � בצופי+
השילוב בצופי+ עשוי להכי9 ילדי+ ע+ 

 � � � � � לב בחברהצרכי+ מיוחדי+ להשת
 � � � � �ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יכולי+ 

 
 

1�4 

Cפיתוח אישי של כל חני __ 

 __ שילוב בצופי+

 __ שילוב בחברה

מפגש של חניכי הצופי+ ע+ חניכי+ ע+ 
 __ צרכי+ מיוחדי+



 @ 108 @

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
 להשתת? בכל פעילות בשבט ובתנועה 

עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 
 � � � � �  בשבטבקבוצות נפרדות

אני חושב ששילוב ילדי+ ע+ צרכי+ 
 הילדי+ עשוי להכי9 את, מיוחדי+ בשבט

 � � � � �  לחיי+ הרגילי+
 � � � � � ד בשבט" רוצה לשלב חניכי צמיהייתי

 על אותיד בשבט יכולי+ ללמד "חניכי צמי
 � � � � � שוני בי9 אנשי+

 
 ☺תודה על שיתו< הפעולה 
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  שאלו+ לחניכי הצופי 
 )שכבה צעירה ושכבה בוגרת(

 
 , לחניכי הצופי+ שלו+

צרכי+ (ד " צמיעל תוכנית צופי, מקי? וראשו9 מסוגו, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר
 ).מיוחדי+

חלק+ משולבי+ כקבוצות , ד עוסקת בשילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+"תוכנית צמי
 וחלק+ ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ,ד"קבוצות צמי –של ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 .שילוב פרטני –המשולבי+ כיחידי+ בקבוצות רגילות 
לש+ כC חשובה לנו . ו+ להמשC הפעלתה בעתידמטרת המחקר לסייע בשיפור התוכנית ולתר

Cעל מילוי השאלו9 המצור?. דעת Cנודה ל. 
אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה והתשובות ישמשו 

 .רק את החוקרות לצרכי המחקר
 !!! בלבדשחור או כחולהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב

 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧א לסמ9 נ

 .תודה על שיתו< הפעולה ובהצלחה
 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                        מירי מונק

 
 :בתנועת הצופי2) שכבה צעירה ושכבה בוגרת(פעיל /השאלות הבאות מופנות אלי9 כחני9

 ) במשבצת המתאימה לבחירתC⌧סמ9  :  (אלות רקעש
 נקבה�   זכר�   :  מי9 .1
     '   יא �       י �        ט�       ח�     ז�       ו�       ה �    ד�:  כיתה .2

  'יב �
 ____________:    שבט .3

 יפו@א"ת� דרו+    @ שרו�9צפו9    @ שרו�9 חיפה        � צפו9       �:   הנהגה. 4 
  דרו+      � איילו9 � חו?              �ג    "ר@ ד�9 ירושלי+    �                    

 
 ?אתה בצופי+/כמה שני+ את .5
�1    �  2      � 3        � 4          �5         � 6        � 7        � 8         

�9  
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 :  ענה לפי מיטב ידיעת9 .6

 לא  לא בטוח כ/ 

 � � � בצופי+" ד"תוכנית צמי"וונה במונח אני יודע למה הכ
 � � � עברתי השנה פעולות בנושא אנשי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � ד "המדריכי+ בקבוצה שלי הסבירו לנו מה זה צמי
 

 לא כ/ 

 � � ד בשבט שלי"אני מכיר חניכי צמי
קבוצות ילדי+ ע+ (ד "בשבט שלי יש קבוצות צמי

 � � )צרכי+ מיוחדי+
ילדי+ ע+ צרכי+ (ד "ט שלי יש חניכי צמיבשב

 � � )שילוב פרטני(המשולבי+ בקבוצות רגילות ) מיוחדי+
בקבוצה שלי בצופי+ משולבי+ ילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � מיוחדי+ 
 

באופ/  
 קבוע

לעיתי2 
 קרובות

לעיתי2  מדי פע2
 רחוקות

 לא יודע  בכלל לא

ד מתקיימות "פעולות חניכי צמי
 � � � � � � השבטבזמני הפעילות של 

במפקדי+ ובאירועי+ החניכי+ 
 � � � � � � ד "בשבט מעודדי+ את חניכי צמי

 
 
 סמ/ את התשובה הנראית ל9 כמתאימה ביותר .7

באופ/  
 קבוע

לעיתי2 
 קרובות

לעיתי2  מדי פע2
 רחוקות

לא  בכלל לא
  רלוונטי

 � � � � � � ד בשבט"אני מתרחק מחניכי צמי
 � � � � � � ד בשבט"יאני מדבר ע+ חניכי צמ

לקבוצה שלי הייתה השנה פעילות 
 � � � � � � ד בשבט"משותפת ע+ קבוצת צמי

 
 
 

במידה  ...אני יודע ש
  מאודרבה

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 לא יודע בכלל לא

ד משתתפי+ בפעילות "חניכי צמי
, מפקד,  יו+ שבט@השבט 

 � � � � � � 'פורימו9 וכד, פסטיבל
ד השתתפו בפעילות "חניכי צמי

 � � � � � � מחנה ,  טיול–מחוR לשבט 
 � � � � � �בקבוצה שלי נערכו פעולות 
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במידה  ...אני יודע ש
  מאודרבה

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 לא יודע בכלל לא

 ד "הסברה בנושא צמי
ד מדברי+ ע+ חניכי+ "חניכי צמי

 � � � � � � ומדריכי+ בשבט
ד אינו "מגע פיזי ע+ חניכי צמי

 � � � � � � נעי+ לי
 הייתי רוצה שישלבו ילדי+ ע+
צרכי+ מיוחדי+ בקבוצה שלי 

 � � � � � � בצופי+
ד "אני רוצה לעזור לחניכי צמי

 � � � � � � בשבט שלי
הייתי רוצה להיות מדריC של 

 � � � � � � ד בשבט"קבוצת צמי
 
 

 :  סמ/ את מידת הסכמת9 להיגדי2 הבאי2 .8
 

 ...אני חושב ש
מסכי2 
 בהחלט

 לא מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
 לא

 מסכי2
די+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ה+ ילדי+ יל

 � � � � � רגילי+ 
חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � בצופי+
צופי+ מכי9 את הילדי+ ע+ השילוב ב

 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ להשתלב בחברה
אני חושב ששילוב ילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � � � �  לחיי+אותימכי9 , מיוחדי+ בשבט
ה משותפת לקבוצה קשה לקיי+ פעול

 � � � � � ד "רגילה ולחניכי צמי
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בשבטבקבוצות נפרדות
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ נהני+ בצופי+ 

 � � � � � כמוני
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ אינ+ יכולי+ 

 � � � � � להשתת? בכל פעילות בשבט ובתנועה
ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות עדי? לילדי+ 

 � � � � � במסגרות מיוחדות לה+ 
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ מפריעי+ 

 � � � � � פעילות בשבטל
 על אותיד בשבט מלמדי+ "חניכי צמי

 � � � � � שוני בי9 אנשי+
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 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

 לא מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
 לא

 מסכי2
ד "בשבט שלנו מתייחסי+ לחניכי צמי

 � � � � � כאל חניכי+ רגילי+
וחדי+ כדאי לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מי

 � � � � �  בשבטבקבוצות רגילות
אני רוצה פעולות משותפות ע+ חניכי 

 � � � � � ד בשבט "צמי
 
 

 ☺תודה על שיתו< הפעולה 
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 ד"ללא צמי בשבטי  –שאלו+ לחניכי הצופי  

 )שכבה צעירה ושכבה בוגרת(
 
 

 , לחניכי הצופי+ שלו+
צרכי+ (ד " על תוכנית צופי צמי,מקי? וראשו9 מסוגו, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר

 ).מיוחדי+
חלק+ משולבי+ כקבוצות , ד עוסקת בשילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+"תוכנית צמי

 וחלק+ ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ,ד"קבוצות צמי –של ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 
 .שילוב פרטני –המשולבי+ כיחידי+ בקבוצות רגילות 

לש+ כC חשובה לנו . ור התוכנית ולתרו+ להמשC הפעלתה בעתידמטרת המחקר לסייע בשיפ
Cעל מילוי השאלו9 המצור?. דעת Cנודה ל. 

אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה והתשובות ישמשו 
 .רק את החוקרות לצרכי המחקר

 !!! בלבד כחולשחור אוהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב
 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧נא לסמ9 

 
 .תודה על שיתו< הפעולה ובהצלחה

 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                        מירי מונק
 

 :בתנועת הצופי2) תשכבה צעירה ושכבה בוגר(פעיל /השאלות הבאות מופנות אלי9 כחני9
 ) במשבצת המתאימה לבחירתC⌧סמ9  :  (שאלות רקע

 נקבה �    זכר �   :  מי9 .4

 �     'יא �      י  �       ט�    ח  �       ז�      ו�      ה �   ד�:  כיתה .5
  'יב

 ____________:    שבט .6
 יפו@א"ת� ו+    דר@ שרו�9צפו9    @ שרו�9 חיפה        � צפו9       �:   הנהגה  . 4 

  דרו+      � איילו9 � חו?              �ג    "ר@ ד�9 ירושלי+    �                      
 
 ?אתה בצופי+/כמה שני+ את. 5
�1  �  2       � 3      � 4      �5     � 6      � 7      � 8       � 9 
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 :  נה לפי מיטב ידיעת9ע .6

 לא  לא בטוח כ/ 

 � � � בצופי+" ד"תוכנית צמי"ה הכוונה במונח אני יודע למ
עברתי השנה פעולות בנושא אנשי+ ע+ צרכי+ 

 � � � מיוחדי+ 
 � � � ד "המדריכי+ בקבוצה שלי הסבירו לנו מה זה צמי

 
 :סמ/ את התשובה הנראית ל9 כמתאימה ביותר .7

  
במידה  

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה  מתלבט
 מועטה

/ לא יודע בכלל לא
 טוחלא ב

הייתי רוצה שישלבו ילדי+ ע+ 
צרכי+ מיוחדי+ בקבוצה שלי 

 � � � � � � בצופי+
 Cאני חושב שג+ השבט שלי צרי

 � � � � � � לשלב חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+
הייתי רוצה להיות מדריC של 

קבוצת חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 
 � � � � � � בשבט

 
 :  סמ/ את מידת הסכמת9 להיגדי2 הבאי2 .8

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ ה+ ילדי+ 

 � � � � � רגילי+ 
חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � בצופי+
צופי+ עשוי להכי9 ילדי+ ע+ השילוב ב

 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ להשתלב בחברה
, כי+ מיוחדי+ בשבטשילוב ילדי+ ע+ צר

 � � � � �  לחיי+אותיעשוי להכי9 
קשה לקיי+ פעולה משותפת לקבוצה 

 � � � � � ד "רגילה ולחניכי צמי
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בשבטבקבוצות נפרדות
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יכולי+ ליהנות 

 � � � � � בצופי+ כמוני
יוחדי+ אינ+ יכולי+ ילדי+ ע+ צרכי+ מ

 � � � � � להשתת? בכל פעילות בשבט ובתנועה
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � � במסגרות מיוחדות לה+ 
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 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ עלולי+ 

 � � � � � להפריע לפעילות בשבט
 אותיד בשבט עשויי+ ללמד "חניכי צמי

 � � � � � על שוני בי9 אנשי+
 לשלב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ כדאי

 � � � � �  בשבטבקבוצות רגילות
אני רוצה פעולות משותפות ע+ חניכי 

 � � � � � ד בשבט "צמי
 
 

 ☺תודה על שיתו< הפעולה 
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 שאלו' לאיש קשר
 , איש קשר שלו+/לאשת

ד "צמיתוכנית . ד"על תוכנית צופי צמי, מקי? וראשו9 מסוגו, בימי+ אלו נערC בצופי+ מחקר
חלק+ משולבי+ כקבוצות של ילדי+ ע+ . עוסקת בשילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+

 –וחלק+ ילדי+ בודדי+ המשולבי+ בקבוצות רגילות , ד"קבוצות צמי –צרכי+ מיוחדי+ 
 .שילוב פרטני

לש+ כC חשובה לנו . מטרת המחקר לסייע בשיפור התוכנית ולתרו+ להמשC הפעלתה בעתיד
Cעל מילוי השאלו9נוד. דעת Cוהחזרתו במעטפה המצורפת, ה ל. 

אנו מבקשי+ להדגיש כי השאלו9 אנונימי לחלוטי9 ואי9 צורC לציי9 את שמC או ש+ המוסד 
 .החינוכי

Cוהתשובות ישמשו , המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועת הצופי+ ולמשרד החינו
 .רק את החוקרות לצרכי המחקר

 
 !!! בלבדשחור או כחול9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט השאלו: שימו לב

 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧נא לסמ9 
 .תודה על שיתו< הפעולה ובהצלחה

 ר חגית קליבנסקי"ד,                                                                                 מירי מונק
כאיש קשר בי/ תנועת הצופי2 לבי/ המוסד החינוכי של  השאלות הבאות מופנות אלי9

חניכי2 ע2 (או בשילוב פרטני /ד ו"המשולבי2 בקבוצת צמיחניכי2 ע2 צרכי2 מיוחדי2 
 ):צרכי2 מיוחדי2 המשולבי2 בקבוצה רגילה

 שאלות רקע
  נקבה�     זכר�: מי9 .1

 וסדת המ/מנהל �  ת   /יועצ �         ת כיתה   / מחנכ�   :התפקיד שלי .2
 __________  :אחר �ה                    / מדריכ�  

 
 :המוסד החינוכי . 3

 כיתה לחינוC מיוחד �ס לחנוC מיוחד                 " בי�ס רגיל                 " בי�
 _____________:רטפ,  אחר� פנימייה    � הוסטל                      �ס רגיל "בבי

 
 :ס שלC"ביה/ המתאימות לילדי+ מהמוסד החינוכיי את הלקויות/סמ9.  4

 )נית9 לסמ9 יותר מאפשרות אחת( 
 ע+ נכות פיזית�    לקוי שמיעה�  
 )PDD, אוטיז+(,  ע+ ליקויי תקשורת�  לקוי למידה רב בעייתי � 
  ע+ הפרעות התנהגות�    ע+ פיגור� 
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 ____________________: אחר �   ע+ תסמונת דאו�9 
 יהלקוי ראי � 

 
 ____________  : ס שלC"ביה/היישוב בו נמצא המוסד החינוכי .5
 ___________: ס שלC"ביה/היישוב בו נמצא השבט בו משולבי+ חניכי המוסד החינוכי .6
 :ס שלC משולבי+ בצופי+"ביה/החניכי+ מהמוסד החינוכי .7
 ת/  לא יודע� ) צרכי+ מיוחדי+קבוצת ילדי+ ע+(ד " בקבוצת צמי�
 )שילוב פרטני( בקבוצה רגילה �

 ? ס שלC משולבי+ בצופי+"ביה/כמה חניכי+ מהמוסד החינוכי .8
 �      30עד  �      25עד  �     20עד �     15עד  �      10עד  �      5עד  � 

  30מעל 

 ?ס"ביה/כיתה משותפת במוסד החינוכי/ה+ בקבוצההילדי+ המשולבי+ בצופי+ הא+ . 9
 ת/ לא יודע�     לא  � כ9      �
 

 ?ס שלC משולבי+ בצופי+"ביה/חינוכיכמה שני+ חניכי+ מהמוסד ה .10
     שנה רביעית�       שנה שלישית�       שנה שנייה�       שנה ראשונה�    

 : אחר�

 :ס המשולבי+ בצופי+"ביה/ החינוכיה את חניכי המוסד/אני מכיר .11
 במידה רבה 

 מאוד
במידה  במידה רבה

 בינונית
במידה 
 מועטה

 בכלל לא

� � � � � 
 )נית9 לסמ9 יותר מתשובה אחת: (הקשר ע+ תנועת הצופי+ נוצר .12
אחראית מהצופי+ לשילוב חניכי+ ע+ צרכי+ (ד בהנהגה " על ידי מרכזת צמי�

 ) מיוחדי+
 )איש צוות בוגר משבט הצופי+(ראש שבט / על ידי מרכז השבט�
 )די+מדריC צעיר של חניכי+ ע+ צרכי+ מיוח (ד" על ידי מדריכי צמי�
  ביוזמה של הורי+�
   ____________:  אחר�
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  לא יודע�
 

 : המשתתפי+ בפעילות בצופי+ שליס"ביה/מהמוסד החינוכיהייתי שות? לבחירת הילדי+  . 13
  לא� כ9     �

 
 : ת בקשר ע+/אני נמצא .14

 
במידה  

רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה 

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

מטע+ , חראיתא(ד בהנהגה "מרכזת צמי
 � � � � � )לשילוב חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+, הצופי+

איש צוות בוגר משבט (ראש שבט /מרכז השבט
 � � � � � )הצופי+

מדריכי+ הישירי+ של ה(ד  "מדריכי צמי
 � � � � � )החניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+

   לא�    כ9  � :ס שלי"ביה/ביקרתי בפעילות בצופי+ של הילדי+ מהמוסד החינוכי .15
 

הקריטריוני2 הבאי2 לבחירת ילדי2 ע2 צרכי2 מיוחדי2 , לדעת9, באיזו מידה חשובי2 .16
 ?היכולי2 להשתת< בפעילות הצופי2

במידה  בכלל לא 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

עצמאות בצרכי+ בסיסיי+  : תפקוד אישי
 � � � � � )'היגיינה אישית וכד, אכילה, לבוש(

היכולת להתחבר ע+ ילדי+ : יכולת חברתית
 � � � � � אחרי+

התנהגות הכוללת אלימות : בעיות התנהגות
 � � � � � פיזית ומילולית כלפי עצמו וכלפי אחרי+

 � � � � � מילוי הוראות, קבלת מרות: בעיות משמעת
 � � � � � היכולת של הילד להביע את עצמו: תקשורת
 � � � � � ד להבי9 אחרי+היכולת של היל: תקשורת

 � � � � � היכולת של הילד ללמוד: יכולת קוגניטיבית
 � � � � � שיתו? פעולה של ההורי+

 
 תפקיד איש קשר .17

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2

 � � � � � תפקידי כאיש קשר ע+ הצופי+ איננו ברור
 � � � � �מ9 רב ומהווה נטל הקשר ע+ הצופי+ גוזל ז
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 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2
מעבר לתפקידי האחרי+ במוסד , נוס?

 ס "ביה/החינוכי
אני חש שזו אחריות גדולה מדי להוציא את 

 � � � � � ס"ביה/לפעילויות מחוR למוסד החינוכיילדי+ ה
ס של ילדי+ "ביה/לאיש קשר מהמוסד החינוכי

ע+ צרכי+ מיוחדי+ תפקיד חשוב בהצלחת 
 � � � � � השילוב בצופי+

אני חש שאני מתמודד לבד ע+ המשימה של 
 שלי ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכישילוב ה
 � � � � � בצופי+ 

השילוב בצופי+ צריC להיות באחריות ההורי+ 
ס של ילדי+ "ביה/ולא באחריות המוסד החינוכי

 � � � � � ע+ צרכי+ מיוחדי+
 

 ?וחדי2 בתנועת הצופי2 מטרת השילוב של ילדי2 ע2 צרכי2 מימבחינת9מהי  .18

 המטרה הכי פחות חשובה 4 @ זו המטרה החשובה ביותר ו1@ את האפשרויות כC ש דרג
Cבעיניי : 

 1�4 
Cפיתוח אישי של כל חני _____ 

 _____ שילוב בצופי+
 _____ שילוב בחברה

ע+ מפגש של חניכי הצופי+ ע+ חניכי+ 
 _____ צרכי+ מיוחדי+

ס שלי "ביה/ד מהמוסד"ד או ע+ חניC צמי"ת צמיכאשר מתעוררת בעיה בהדרכ .19
  �        לעיתי+ רחוקות �         לעיתי+ קרובות �: ייהמדריכי+ בצופי+ פוני+ אל

          לאכלל 
    

 .ציי/ באיזו מידה עוני2 הצופי2 על הצור9, ביחס לכל אחד מהמשפטי2 הבאי2 .20
 

 
 

במידה  בכלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

מידה ב
רבה 
 מאוד

ס שלי חוגי+ "ביה/שיהיו לילדי+ מהמוסד החינוכי
 � � � � � ופעילויות  אחר הצהרי+

 שלי לא יהיו ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכישה
 � � � � � מבודדי+

 � � � � �  שלי יהיו חברי+ ס"ביה/לילדי+ מהמוסד החינוכיש
 שלי יוכלו לתרו+ ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכישה

 � � � � � רהלחב
 שלי יהיו ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכישה

 � � � � � עצמאיי+ וייצאו לטיולי+ ומחנות
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 יש לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+שיכירו שג+ 
 � � � � � כישרונות ותחומי עניי9

 
  של9 בפעילות הצופי2ס"ביה/ילדי2 מהמוסד החינוכיהשתתפות ה .21

       Cסמ9 לפי מיטב ידיעת: 
 

במידה  בכלל לא ...ע שאני יוד
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 לא יודע

 שלי ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � � משתתפי+ בפעילות בצופי+ באופ9 קבוע

 שלי ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
משתתפי+ באירועי+ בצופי+ הדורשי+ 

 � � � � � � )מחנות קיR, טיול(לינה מחוR לבית 
 שלי ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה

 � � � � � � שמחי+ לבוא לצופי+
 שלי קשה ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיל

 � � � � � � בצופי+
ילדי+ מהמוסד אני מעודד את ה

 � � � � � �  שלי להשתת? בצופי+ס"ביה/החינוכי
 
 

במידה  …במהל9 הזמ/ למדתי ש
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 ניתבינו

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

מדריכי הצופי+ יודעי+ להתאי+ את הפעילות 
 � � � � �  ע+ צרכי+ מיוחדי++לחניכי

הפעילות של הילדי+ בצופי+ חשובה ג+ למוסד 
 � � � � � ס"ביה/החינוכי

למדריכי הצופי+ קשה להתמודד ע+ חניכי+ ע+ 
 � � � � � צרכי+ מיוחדי+

 
  שלי ס"ביה/ילדי2 מהמוסד החינוכיחות של התרומת השילוב בצופי2 להתפת .22

 
במידה  בכלל לא ...אני חושב ש

 מועטה
במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

ילדי+ מהמוסד חל שיפור בהתנהגות של ה
 � � � � �  שלי כתוצאה מהפעילות בצופי+ס"ביה/החינוכי

 שלי עצמאיי+ יותר ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � צופי+מאז שה+ ב

 שלי חברותיי+ יותר ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � מאז שה+ בצופי+

 שלי משתפי+ אותנו ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � במה שה+ עושה בצופי+
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במידה  בכלל לא ...אני חושב ש
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 שלי חשי+ גאווה ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � כשה+ הולכי+ לצופי+ ע+ מדי החאקי

 שלי יש יותר חברי+ ס"ביה/+ מהמוסד החינוכיילדיה
 � � � � � מאז שה+ בצופי+

 שלי החלו להשתת? ס"ביה/ילדי+ מהמוסד החינוכיה
 � � � � � ג+ בחוגי+ מחוR לצופי+

אני מאמי9 שהחברה תלמד להכיר את הילדי+ ע+ 
 � � � � � הצרכי+ המיוחדי+ ולכבד אות+

 שילדי+ ע+ שהשילוב בצופי+ יביא לכCאני מאמי9 
 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ ירגישו נוח ויסתדרו בחברה רגילה
אני מאמי9 שהשילוב יביא לכC שהילדי+ הרגילי+  

 � � � � � יפסיקו לפחד מילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+
 עמדות שילוב .23

 
 ...אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2

 � � � � � י+ מיוחדי+ בצופי+חשוב לשלב ילדי+ ע+ צרכ
השילוב הצופי+ מכי9 את הילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � � � � מיוחדי+ להשתלב בחברה
אני חושב ששילוב ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 � � � � � לחיי+את חניכי הצופי+ מכי9 , בצופי+
בקבוצות עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בצופי+נפרדות
+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יכולי+ להשתת? בכל ילדי

 � � � � � פעילות בשבט ובצופי+
חניכי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+ מלמדי+ את 

 � � � � �  על שוני בי9 אנשי+חניכי הצופי+
להזיק לילדי+ ע+ /השילוב בצופי+ עלול לפגוע

 � � � � � צרכי+ מיוחדי+ 
ב חשו) שילוב פרטני ( רגילותשילוב בקבוצות

 � � � � � יוחדי+ לילדי+ ע+ צרכי+ מ
עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות במסגרות 

 � � � � � מיוחדות לה+
 ☺תודה על שיתו< הפעולה 
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 שאלו* להורי! 
 ,להורי+ שלו+

עילות ] שמטרתו לסייע בתכנו9 ה,מקי? וראשו9 מסוגו, בימי+ אלה נערC בצופי+ מחקר
 .  המשתת? בצופי+ לנו דעתC וניסיונC כהורה לילד ובי+לש+ כC חש .ולתרו+ לשיפורה

 .והחזרתו במעטפה המצורפתנודה לC על מילוי השאלו9 
אנו מבקשי+ להדגיש כי המחקר מתבצע על ידי חוקרות חיצוניות לתנועה והתשובות ישמשו 

 .רק את החוקרות לצרכי המחקר
 !!! בלבדחור או כחולשהשאלו9 מותא+ לסריקה אופטית ויש למלאו בעט : שימו לב

 . במשבצת המציינת את בחירתC⌧נא לסמ9 

 .תודה על שיתו< הפעולה
 ר חגית קליבנסקי"ד, מירי מונק

 
 . השאלות הבאות מופנות אלי9 כהורה לילד המשולב בצופי2

 .תשובות המתאימות ל9 ב⌧ סמ/ 
 נקבה� זכר        �:   מי9 .1

 _____:  גיל .2

 _____________: יישוב .3

 ה/אלמ9 �      ה/פרוד/ ה /גרוש �     אה /נשוי�      ה/רווק� :   ימצב משפחת .4

בינוני  � בינוני גבוה   �גבוה           �:  ה רואה את עצמC שייC למעמד כלכלי/את .5
Cנמו 

 �תיכונית   @על �תיכונית      �יסודית       �לא למדתי      �:   השכלה .6
 אקדמית

 :לב בצופי+ע+ הצרכי+ המיוחדי+ משו, הילד שלי .7
 ) ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+קבוצה של (ד " בקבוצת צמי�
 ) בקבוצה של ילדי+ רגילי+שילוב פרטני( בקבוצה רגילה �

 

 :  לומד ב,ע+ הצרכי+ המיוחדי+, הילד שלי .8
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 כיתה לחינוC מיוחד �נוC מיוחד                 יס לח" בי�              ס רגיל " בי�
,  אחר�            פנימייה                        �                  הוסטל   �ס רגיל "בבי

 ______________:פרט
 

9  .Cסמ9 את הלקויות המתאימות לילד: 
 )נית9 לסמ9 יותר מאפשרות אחת(: הילד שלי הוא      

 ע+ נכות פיזית�    לקוי שמיעה�  
 )PDD, אוטיז+(,  ע+ ליקויי תקשורת�  לקוי למידה רב בעייתי � 
  ע+ הפרעות התנהגות�    ע+ פיגור� 
 ____________________: אחר �   ע+ תסמונת דאו�9 
 לקוי ראייה � 

 
 ציי/ באיזו מידה עוני2 הצופי2 על הצור9 , ביחס לכל אחד מהמשפטי2 הבאי2 .10

 
 ...הצופי2 עוני2 לצרכי2 ש

במידה  בכלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 � � � � � יהיו לילד שלי חוגי+ ופעילויות  אחר הצהרי+
 � � � � � הילד שלי לא יהיה מבודד

 � � � � � לילד שלי יהיו חברי+ 
 � � � � � הילד שלי יוכל לתרו+ לחברה

 � � � � � הילד שלי יהיה עצמאי וייצא לטיולי+ ומחנות
 � � � � � יכירו שג+ לילד שלי יש כישרונות ותחומי עניי9

 
 השתתפות הילד של9 בפעילות הצופי2 .11

במידה  בכלל לא 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

משתת? בפעילות , ע+ הצרכי+ המיוחדי+, הילד שלי
 � � � � � בצופי+ באופ9 קבוע

הילד שלי משתת? באירועי+ בצופי+ הדורשי+ לינה 
 � � � � � )מחנות קיR, טיול(מחוR לבית 

 � � � � � לילד שלי קשה בצופי+
 � � � � � המדריכי+ של הילד שלי בצופי+ ביקרו אצלנו בבית

 � � � � � . אני בקשר קבוע ע+ המדריכי+ של הילד שלי בצופי+
 � � � � � אני מעודד את הילד שלי להשתת? בצופי+
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באופ/ 
קבוע      

לעיתי2 
קרובות    

י2 לעית מדי פע2
רחוקות    

 בכלל לא

 � � � � � הילד שלי מגיע לצופי+ בהסעה מאורגנת
 � � � � � מלווה את הילד שלי לכל פעולה/ אני מסיע

 � � � � � הילד שלי שמח לבוא לצופי+
 
 

  תרומת הצופי2 להתפתחות של ילד9 .12
במידה  בכלל לא 

 מועטה
במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

ני חושב שחל שיפור בהתנהגות של הילד שלי א
 � � � � � כתוצאה מהפעילות בצופי+

 � � � � � הילד שלי יותר עצמאי מאז שהוא בצופי+
 � � � � � הילד שלי יותר חברותי מאז שהוא בצופי+

 � � � � � הילד משת? אותנו במה שהוא עושה בצופי+
די הילד שלי חש גאווה כשהוא הולC לצופי+ ע+ מ

 � � � � � החאקי
 � � � � � לילד שלי יש חברי+ מאז שהוא בצופי+

 � � � � � הילד שלי החל להשתת? ג+ בחוגי+ מחוR לצופי+
אני מאמי9 שהחברה תלמד להכיר את הילדי+ ע+ 

 � � � � � הצרכי+ המיוחדי+ ולכבד אות+
השילוב בצופי+ יביא לכC שילדי+ ע+ אני מאמי9 ש

 � � � � �  רגישו נוח ויסתדרו בחברה רגילהצרכי+ מיוחדי+ י
אני מאמי9 שהשילוב יביא לכC שהילדי+ הרגילי+  

 � � � � � יפסיקו לפחד מילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+
 
 

 שביעות רצו/ .13
 

השאלות הבאות נוגעות לשביעות הרצו9 שלC מההשתתפות של הילד שלC בפעילויות של 
 . הצופי+

 
 
 

 ....עד כמה הנ9 מרוצה

וצה מר
 בהחלט

לא  מתלבט מרוצה
 מרוצה

בהחלט 
לא 

 מרוצה
 � � � � � מהשתתפות הילד שלC בצופי+

 � � � � � מהפעילויות בצופי+
 � � � � � מהמידע שאתה מקבל לגבי הפעילויות

 � � � � � מצוות המדריכי+
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 ....עד כמה הנ9 מרוצה

וצה מר
 בהחלט

לא  מתלבט מרוצה
 מרוצה

בהחלט 
לא 

 מרוצה
 � � � � � )חדר הפעולה, החצר, שירותי+(מסידורי ההנגשה 

י צרכי+ רפואיי+ של בילד מהאחריות של הצוות לגב
 � � � � � מחנה ובשהייה מחוR לבית, שלC בטיול

 
  עמדות לגבי שילוב .14

 .השאלות הבאות נוגעות לדעות שלC ביחס לשילוב של ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בצופי+
 

 
 

 .....אני חושב ש

מסכי2 
 בהחלט

לא  מתלבט מסכי2
 מסכי2

בהחלט 
לא 

 מסכי2

ת הילדי+ ע+ הצרכי+ סביר להניח ששילוב יכי9 א
 � � � � � המיוחדי+ לחיי+ 

סביר להניח ששילוב יגרו+ לילדי+ ע+ הצרכי+ 
 � � � � � המיוחדי+ להרגיש טוב יותר בקשר לעצמ+

השילוב יעניק לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ הזדמנות 
 � � � � � להשתת? בפעילויות מגוונות

י+ אני מאמי9 שהורי+ לילדי+ רגילי+ אינ+ מאושר
מהשילוב של הילדי+ שלה+ יחד ע+ ילדי+ ע+ 

 צרכי+ מיוחדי+ 
� � � � � 

 הרגילי+סביר להניח שהשילוב ילמד את הילדי+ 
 � � � � � .לגבי שוני בי9 אנשי+

נראה לי שהילד שלי יתפתח יותר בקבוצה של 
 � � � � � ילדי+ רגילי+ המשלבת ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

י+ להתאי+ את רוב לדעתי המדריכי+ מסוגל
 � � � � � הפעילויות ג+ לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+

 � � � � � ד בצופי+ עושי+ עבודה חשובה"מדריכי צמי
בקבוצות עדי? לילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ להיות 

 � � � � �  בצופי+נפרדות
צריC לתת כמה שיותר הזדמנויות לשילוב ילדי+ 

ע+ ילדי+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ בכל פעילות יחד 
 רגילי+ 

� � � � � 
המדריכי+ מתייחסי+ להורי+ של ילדי+ ע+ צרכי+ 

 � � � � � מיוחדי+ באופ9 שונה מאשר  להורי+ אחרי+
 הרגילי+סביר להניח שהשילוב יכי9 את הילדי+ 

 � � � � � לחיי+ בחברה
 

 ,בברכה
 ,צוות הערכה

 ר חגית קליבנסקי"ד, מירי מונק
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 ד" ביצוע תוכנית שילוב צופי צמי.ני לוחות פרק ש : 5נספח 

 
 

ד ושל מרכזי2 "די צמי"רשג/של תשובות מדריכי) ובמספרי2(התפלגות באחוזי2 : 13 לוח
 ד בהנהגה"ד באשר לפניה למרכזת צמי"בשבטי2 המשלבי2 קבוצות צמי

 
כאשר מתעוררת בעיה 

ד או ע+ "בהדרכת צמי
ד אני פונה "חניC צמי

 ד"כ למרכזת צמי"בד

די "שגר/מדריכי
 *ד"צמי

 הכלסC  ד"מרכז ע+ צמי

 44.6% )כ9(סימ9 
)29( 

55.4% 
)36( 

100% 
)65( 

 63.6% )לא(לא סימ9 
)75( 

36.4% 
)43( 

100% 
)118( 

  P=0.010  df=1  6.131=χ2 
 
 
 
 

ממוצעי תשובות אנשי הקשר לגבי הקריטריוני2 לבחירת ילדי2 ע2 צרכי2 : 14 לוח
 )בסדר יורד, 1�5סול2 ( צופית מיוחדי2 היכולי2 להשתת< בפעילות

 
 N ת"ס ממוצע 

התנהגות הכוללת אלימות פיזית ומילולית : בעיות התנהגות
 כלפי עצמו וכלפי אחרי+

28 4.18 0.945 
, אכילה, לבוש(עצמאות בצרכי+ בסיסיי+  : תפקוד אישי

 )'היגיינה אישית וכד
28 4.11 0.832 

 0.916 3.61 28 מילוי הוראות, קבלת מרות: בעיות משמעת
 0.693 3.46 28 היכולת להתחבר ע+ ילדי+ אחרי+: יכולת חברתית

 1.177 3.14 28  שיתו< פעולה של ההורי2
 0.932 3.14 28 היכולת של הילד להבי9 אחרי+: תקשורת
 0.766 2.93 28 היכולת של הילד להביע את עצמו: תקשורת

 0.892 2.44 27 היכולת של הילד ללמוד: יכולת קוגניטיבית
 
 

לגבי הגורמי2 המשפיעי2 על קיו2 פעילות , ד"ממוצעי תשובות מדריכי צמי: 15 לוח
 )בסדר יורד, 1�5סול2 (משותפת בשבט 

 
ד  ובי9 קבוצה רגילה תלוי "קיו+ פעילות משותפת בי9 קבוצת צמי

 ת"ס ממוצע N :ב
 1.018 4.13 94 ד להשתת? בפעילות ע+ חניכי+ רגילי+"היכולת של חניכי צמי

 1.090 4.12 95 ד"התייחסות חניכי+ רגילי+ לחניכי צמי
 1.304 3.79 95 הסכמת מדריכי+ של קבוצות רגילות לפעילות משותפת

 1.351 2.69 93 הדרכה/יוזמה של מרכז השבט
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ד "התפלגות וממוצעי תשובות המרכזי2 לגבי הסיבות לאי פתיחת קבוצת צמי: 16 לוח

 ) במידה רבה מאוד5J, ל לא בכל1J; 1�5סול2 (בשבט2 
 

במידה  :ד כי" נפתחה קבוצת צמילאבשבט שלי 
רבה ורבה 

 מאוד

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 ממוצע N בכלל לא
 )ת"ס(

 3.80 49 14% 12% 8% 65% אי9 מספיק מדריכי+ בשבט
)1.554( 

בשבט לא עלתה בקשה לשילוב חניכי 
 3.13 48 21% 17% 17% 46% ד"צמי

)1.496( 
ד " נמצאה קבוצה של חניכי צמילא

 2.35 49 39% 25% 14% 22% שתשתלב בשבט
)1.437( 

השבט שלי אינו מסוגל להתמודד ע+ 
 2.71 49 22% 31% 14% 33% ד"שילוב חניכי צמי

)1.384( 
לשבט אי9 משאבי+ כלכליי+ לשילוב 

 2.84 49 33% 10% 22% 35% ד"צמי
)1.586( 

 1.65 48 50% 40% 8% 2.1 ד"צמיבשבט לא מעונייני+ בשילוב חניכי 
)0.812( 

 
 
 
 
 

ד לגבי "התפלגות וממוצעי תשובות המרכזי2 בשבטי2 המשלבי2 קבוצות צמי :17 לוח
 ) בהחלט מסכי5J2,  בהחלט לא מסכיJ2 1; 1�5סול2 (ד בשבט "קשיי2 בשילוב חניכי צמי

 
 

 ...אני חושב ש
מסכי+ 
 בהחלט
 ומסכי+

 לא מסכי+ מתלבט
ובהחלט לא 

 +מסכי
N 
 

 ממוצע
 )ת"ס(

 
תפקיד+ של מרכזי השבט ומרכזי הדרכה  

 3.08 77 31%  27% 42% ד איננו ברור"ביחס לחניכי צמי
)1.097( 

ד בשבט דורש תקציבי+ "שילוב חניכי צמי
 3.34 77  36% 13% 51% שחסרי+ לנו

)1.263( 
החדרי+ והשירותי+ , הנגשת חצר השבט

 2.45 67  66% 12% 22% .לא נעשית בגלל בעיות תקציב
)1.294( 

כמרכז שבט חסר לי ידע מקצועי כדי לשלב 
 3.64 75  20% 15% 65% 65%  3.64ד "את חניכי צמי

)1.123( 
כרכז הדרכה חסר לי ידע מקצועי כדי 

 3.68 65  15% 21% 63% 63%  3.68ד "ללוות את מדריכי צמי
)1.105( 
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 ד"ית שילוב צופי צמי השלכות תוכנ–לוחות פרק שלישי  : 6נספח 
 
 
 

, ד"ד על ידי מדריכי צמי"כיווני של דירוג מטרות הדרכת צמיJניתוח שונות חד: 18 לוח
ד ואנשי "מרכזי2 בשבטי2 ללא קבוצות צמי, ד "מרכזי2 בשבטי2 המשלבי2 קבוצות צמי

 קשר 
 ) הכי פחות חשוב4J,  חשוב ביותר1J; 1�4סול2 (

 
מטרת הדרכת 

 ד"צמי
 ממוצע N קבוצות

 
 סטיית
 F df תק9

 
מובהקות

פיתוח אישי של 
Cכל חני 

 ד"מדריכי צמי
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

 אנשי קשר

104 
78 
50 
28 

1.68 
1.99 
2.02 
2.18 

1.037 
1.075 
1.078 
1.056 

0.804 
 

3 0.492 

 ד"מדריכי צמי שילוב בצופי+
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

 אנשי קשר

104 
78 
50 
27 

2.72 
2.82 
3.06 
2.63 

0.970 
1.159 
0.913 
1.149 

1.490 3 0.218 

 ד"מדריכי צמי שילוב בחברה
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

 אנשי קשר

104 
78 
50 
28 

2.14 
2.23 
1.90 
1.68 

1.074 
1.018 
1.093 
1.090 

2.455 
 

3 0.064 

מפגש של חניכי 
הצופי+ ע+ 
חניכי+ ע+ 

 צרכי+ מיוחדי+

 ד"צמימדריכי 
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

 אנשי קשר

104 
77 
50 
28 

3.13 
2.81 
2.88 
2.14 

0.952 
0.987 
1.023 
1.297 

7.042 3 0.000 

    F=7.042 P<0.05 
 
בי9 הקבוצות ביחס לחשיבות המטרה ) p = .000( נית9 לראות כי נמצא הבדל מובהק 18 לוחב

לא נמצאו הבדלי+ מובהקי+ לגבי שאר מטרות . ד"של מפגש בי9 חניכי צופי+ וחניכי צמי
 מקור ההבדל לגבי חשיבות המטרה של מפגש ביscheffee 9על פי מבח9 . ד"הדרכת צמי

אנשי הקשר סבורי+ כי המפגש בי9 חניכי הצופי+ לחניכי+ ע+ . האוכלוסיות ה+ אנשי הקשר
 .המרכזי+ וד"בהשוואה למדריכי צמי,  באופ9 מובהק,צרכי+ מיוחדי+ חשובה יותר
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, ד"ד על ידי מדריכי צמי"כיווני של דירוג מטרות הדרכת צמיJניתוח שונות חד: 19לוח 
 ד "מרכזי2 בשבטי2 ללא קבוצות צמי, ד"מרכזי2 בשבטי2 ע2 קבוצות צמי

 ) הכי פחות חשוב4J,  חשוב ביותר1J; 1�4סול2 (
 

מטרת הדרכת 
 ד"צמי

 סטיית ממוצע N קבוצות
 F  df     תק9

 
הקותמוב

פיתוח אישי של 
Cכל חני 

 ד"מדריכי צמי
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

104 
78 
50 

1.68 
1.99 
2.02 

1.037 
1.075 
1.078 

0.547 2 0.580 

 ד"מדריכי צמי שילוב בצופי+
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

104 
78 
50 

2.72 
2.82 
3.06 

0.970 
1.159 
0.913 

1.843 2 0.161 

 ד"מדריכי צמי חברהשילוב ב
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

104 
78 
50 

2.14 
2.23 
1.90 

1.074 
1.018 
1.093 

1.531 2 0.219 

מפגש של חניכי 
הצופי+ ע+ 
חניכי+ ע+ 

 צרכי+ מיוחדי+

 ד"מדריכי צמי
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

104 
77 
50 

3.13 
2.81 
2.88 

0.952 
0.987 
1.023 

2.601 2 0.076 

     P<0.05 
 

 עולה כי לא קיימי+ הבדלי+ מובהקי+ בחשיבות שמייחסי+ בעלי תפקידי+ בתנועה 19 מלוח
 . ד" למטרות הדרכת צמי@ד ומרכזי+ " מדריכי צמי–
 
 
 

 ממוצע תשובות אנשי קשר והורי2 למידה בה עוני2 הצופי2 על צורכי: 20לוח 
 )ל לא בכל1J,  רבה מאודJ 5; 1�5סול2 (ד "חניכי צמי

 
 

 ...באיזו מידה עוני+ הצופי+ על הצורC ש
 

 הורי+
 

 ]לילד שלי[

 אנשי קשר
 

לילדי+ במוסד [
 ]החינוכי שלי

 3.18 3.91 יהיו חוגי+ ופעילויות  אחר הצהרי+
 4.11 4.02 י+/יהיו מבודד/לא יהיה

 3.26 3.91 יהיו חברי+ 
 2.92 3.39 ו לתרו+ לחברה/יוכל
 4.26 3.89 ו לטיולי+ ומחנות/+ וייצא/יהיו עצמאי/יהיה

י+ ע+ צרכי+ מיוחדי+ יש /יכירו שג+ לילד
 כישרונות ותחומי עניי9

3.76 4.44 
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, ד"כיווני של עמדות חניכי2 בשבטי2 המשלבי2 קבוצות צמיJניתוח שונות חד: 21לוח 
ד לגבי מגע פיזי ע2 "ד ומרכזי2 בשבטי2 המשלבי2 קבוצות צמי"די צמי"רשג/מדריכי

 )1�5סול2 (ד "יכי צמיחנ
 

 ממוצע N קבוצות היגד
 

סטיית 
 F df תק9

 
מובהקות

במהלC השנה 
למדתי שמגע פיזי 

ד "ע+ חניכי צמי
 אינו נעי+ לי

 ד"חניכי+ ע+ צמי
 ד"מדריכי צמי
מרכזי+ ע+ 

 ד"צמי

301 
98 
75 

2.65 
2.48 
1.83 

1.302 
1.270 
1.120 

12.689 2 0.000 

     0.05≤p 
 מקור ההבדלי+ scheffeeעל פי מבח9 . יי+ הבדל מובהק בי9 הקבוצות עולה כי ק21מלוח 

 = p(באופ9 מובהק , המרכזי+ ציינו במידה פחותה. ד"במרכזי+ בשבטי+ ע+ קבוצות צמי
ד וחניכי+ "בהשוואה למדריכי צמי, ד לא נעי+ לה+"כי מגע פיזי ע+ חניכי צמי, )000.

ויתכ9 ג+ כי , ד"ת למפגש ע+ חניכי צמיהמרכזי+ חשופי+ פחו. ד"בשבטי+ ע+ קבוצות צמי
נראה כי ככל שהמגע ע+ חניכי . בשל היות+ בוגרי+ יותר ה+ סובלניי+ יותר ביחס למגע הפיזי

 .נחשפי+ המשלבי+ ג+ להיבטי+ פחות נעימי+ עבור+, ד תכו? יותר"צמי
 
 

 שלכותיו של עמדות מרכזי2 כלפי השילוב של ילדי2 ע2 צרכי2 מיוחדי2 וה– test-t :22 לוח
מובהקות T ת"ס ממוצע N קבוצות היגד

חשוב לשלב ילדי+ 
ע+ צרכי+ מיוחדי+ 

 בצופי+ 
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

78 
50 

4.86 
4.82 

0.350 
0.388 

0.589 0.557 

השילוב בצופי+ 
מכי9 את הילדי+ ע+ 

צרכי+ מיוחדי+ 
 להשתלב בחברה

 ד"מרכזי+ ע+ צמי
מרכזי+ ללא 

 ד"צמי
77 
50 

4.32 
4.68 

0.818 
0.513 

2.739@ 0.007 

עדי? לילדי+ ע+ 
צרכי+ מיוחדי+ 
להיות בקבוצות 

 נפרדות

 ד"מרכזי+ ע+ צמי
מרכזי+ ללא 

 ד"צמי
76 
49 

3.08 
2.90 

0.920 
0.743 

1.155 0.250 

ילדי+ ע+ צרכי+ 
מיוחדי+ יכולי+ 

להשתת? בכל 
פעילות בשבט 

 ובתנועה

 ד"מרכזי+ ע+ צמי
מרכזי+ ללא 

 ד"צמי
77 
50 

3.52 
3.64 

1.008 
0.851 

0.699@ 0.486 

ד "חניכי צמי
מלמדי+ אותי על 

 שוני בי9 אנשי+
 ד"מרכזי+ ע+ צמי

מרכזי+ ללא 
 ד"צמי

78 
50 

3.95 
4.32 

0.910 
0.819 

2.340@ 0.021 

      0.05≤p 
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enjoying their company, development of an attitude of tolerance and perspective 
towards difficulties in life. 
The study findings fit the findings of studies that examined integration of children 
with special needs in formal education, in three subjects:  1. The effect that teachers' 
positive attitudes towards children with special needs have on the success of 
integration (Avramidis, 2002); 2. The attitudes of those involved become more 
positive as a result of actual experience in the program (Avramidis, Bayliss & Burden, 
2000); 3. The teachers' attitudes become more positive towards pupils with 
disabilities, the more instruction and resources are provided (Avramidis, 2002). 
Similarly, this study has found that positive attitudes of coordinators and instructors 
constitute a significant component in the successful integration of SN cadets in the 
scout movement. Actual experience is expressed in positive attitudes towards children 
with special needs and towards integration, and the integration's success is indeed 
dependant on training and instruction, and also on the level of exposure to SN cadets. 



Striving to educate all scout cadets to values for accepting the "other", even though it 
does not receive enough expression during implementation, has distinctly achieved 
one goal. The scout cadets, from troops with or without SN, have internalized the 
message that integration of SN cadets in the scouts is a worthy cause. 
Regarding SN cadets on the whole, despite the individual differences, most of the 
personal and group level goals were achieved. The scouts pluck the SN cadets from 
their isolation and provide a response to their social needs. The cadets derive pleasure 
from the scout activities, trips, camps and the opportunity to meet ordinary people. 
Evidence has been found that the cadets experience personal level development, 
which is expressed in further cooperation of the cadets during activities, listening, 
participation, and developing friendships inside and outside the group – with the scout 
cadets. The cadets develop a level of independence over time that enables them to 
participate in more inside and outside troop activities. Belonging to an ordinary 
structure contributes to the improvement of the self-image and the sense of pride, 
participation enriches and diversifies the interest areas and social circle. 
Further evidence of achieving the goals is the increase in the number of cadets, their 
satisfaction with the activities, long term membership perseverance in the movement, 
participation in troop events, attending movement summer camps and trips with troop 
cadets, and the high satisfaction of the SN cadets' parents. 
Regarding cadets in troops with SN groups, the goals of interpersonal and group 
acquaintance, positive attitude towards the cadets, and belief that in the future, cadets 
with special needs will integrate in the ordinary society, were largely achieved. These 
cadets are acquainted with SN cadets, do not shun them, and wish to assist them. 
There is, however, a distinct limit to the level of desired closeness – joint activity with 
SN groups, but only once in a while. 
The cadets in troops without SN groups have more positive attitudes concerning 
integration. They place fewer restrictions on integration and are more interested in the 
integration of SN cadets in their groups. It may be assumed that their positive attitude 
is related to the lack of personal experience with SN cadets, even though they have 
probably been exposed to them during the five years of the program's implementation.  
Most of the cadets in the movement have understood the message that the troop has to 
integrate SN cadets into its ranks. A significant percentage of scout cadets in all 
troops see the SN cadets as a part of the troop, who can participate in any activity and 
are encouraged to do so. They believe that integration in the scouts will assist people 
with special needs to become part of society in the future. 
The program has a special effect on the SN instruction team. SN instructors and 
regiment leaders describe their personal development as a result of their close and 
intensive contact with SN cadets. They describe opening up towards SN society and 



Moreover, the integration model with separate groups and little reciprocal activity 
diminishes the possibility for meeting and creating friendships between SN cadets and 
ordinary cadets, something that is important to their development towards adult 
integration in the normative society. This manner of integration also prevents the 
scout cadets from forming "normal" relationships with SN cadets, getting to know 
them as a basis for changing opinions towards "the other". 
In limiting and diminishing the reciprocal activity between the integrators and the 
integrated, the program's strong point may be seen, since it indicates the proper level 
of SN cadet integration, such that they are welcomed by the scout cadets allowing for 
the granting of an appropriate response for the SN cadets' requirements while 
facilitating their integration into troop and movement activities. It may be that the 
institutional integration model also assists in granting the movement in general, and 
the SN department in particular, a feeling of control and security, regarding the 
responsibility they are taking on themselves in integrating SN cadets. This, however, 
may be only a phase in the succession of integrating children with special needs into 
the movement. The question concerning the model of SN children integration in the 
movement is important for thought and follow-up. 
Implementation of the SN program requires that those involved in its operation cope 
with difficulties. Some of them are content-ideological, some of them organizational-
technical, and others result from its being an evolving program. The difficulties in the 
implementation of the program are defined as weaknesses, on which the effort must 
be focused for its improvement. These refer to three subjects: 1. Lack of a mentor and 
qualification program for individual integration; 2. Lack of an educational work 
program with the scout cadets, on the matter of integration and acceptance of the 
diverse; 3. Implementation of the program is not in all of the troops. 
Regarding the final subject, implementation of the program in some of the leaderships 
and troops, the study indicates various factors which make participation in the 
program difficult: differences between the leaderships and the troops, lack of budget, 
SN instruction difficulties, lack of instructors, the need for mentors and transportation, 
overload, lack of knowledge and lack of clarity of the coordinator role regarding the 
SN, limitations in integration of SN cadets in the adult class and a one year instruction 
course. 
 
Program assessment 
Examination of the "SN scout integration" program's implementation versus its goals 
shows that it has achieved most of its goals. There is an apparent attempt to grant 
disabled people equal opportunities to realize their rights to integration in recreational 
activity, which includes pleasure and education for scout values. 



The program deals only generally with integrating children with special needs into 
ordinary groups, and with the goals of integration in relation to the scout cadets. 
Moreover, the program lacks the movement aspect – integration in the organizational 
structure, assimilation of the program in the instructional programs, qualification of 
all job-holders and determination of their roles in a manner that will include SN 
integration, and fund and manpower allocation.  
Over the years, the scout movement has succeeded in transforming the "SN cadet 
integration" into a movement program, without losing the professional aspect, and in 
combining it with the movement structure and the instruction program. 
Assimilation of the program in the movement's routine activities led to the foundation 
of the SN department, and its chairperson was integrated into the decision-making 
forum. Staff size has become increasingly stable as have guidance patterns and 
professional facilitation, and the program has been very much integrated into the 
wider, ongoing instructional program. These exchanges testify to the assimilation of 
the program, in both the principled and structural aspects. 
 
The integration model 
The SN scout members are children and adolescents with special needs, aged 10-21. 
They function at a reasonable level (defined by criteria). The prevalence of disabilities 
among the SN cadets, in descending order: over half with (light-medium) retardation, 
multi-problematic learning disabilities, dysfunctional behavior, communicational 
disabilities – Autism – PDD, physical disabilities, sense deficiencies – sight and 
hearing, cerebral palsy (CP), and Down's Syndrome. In 2006-2007, approximately 
1100 cadets with special needs were integrated in the scout movement, most of them 
in SN groups. 
Integration of SN cadets in scout movements is generally implemented according to 
the Trump Institute program: cadet recruitment based on criteria and organizing them 
into separate groups in the scout troops; organizing activities identical to those of the 
ordinary groups, with the required adjustment (the normalization and equality 
principle), identical clothing, activity hours, location, and participation in all 
movement and troop activities. The participation of SN groups in the various 
activities enables members to be seen in the troop and exposure of the SN groups to 
ordinary cadets and vice versa. Participation of SN cadets in the movement, however, 
is limited to the younger class; in all frameworks there is little reciprocal activity 
between SN groups and ordinary cadet groups, and there have been very few SN 
cadet transfers from SN groups to individual integration. 
The manner of integration grants the SN cadets an opportunity for personal 
development towards further independence, a feeling of belonging to a normative 
system, leaving behind isolation and loneliness and developing social skills. 



Abstract 

 Special Needs (SN) Scout integration program 
The following report summarizes two years of molding research (June 2005-June 
2007), which worked with the SN scout foundation program; from a partial and 
spontaneous program to a program that is part of the permanent scout movement 
arrangement. The study examined three main issues: assimilation of the SN program 
in the scout movement, integration of the SN cadets in the movement and the 
repercussions of integration on those being integrated and those doing the integrating. 
Unique in the area of integrating children with special needs in a youth movement, the 
study outline was determined with the use of three factors: the need for modeling 
guidance, the need to identify the variables affecting integration, and the national 
deployment of the scout movement. 
Providing a response to these needs was enabled by combining two approaches to the 
study: 1. Qualitative research, in which observations, interviews, and documents were 
used; 2. Quantitative research, mainly gathering data at a national level, through 
questionnaires. The sample included 745 examinees from among those participating 
in the implementation of the program– SN instructors, coordinators, scout cadets, 
parents, and contact personnel in the SN cadets' educational institutions. 
The interviews and observations were processed using a qualitative content analysis, 
and the questionnaires were processed using statistical tools, according to the research 
queries. 
 
Findings 
At the basis of the written "SN scout integration program", lies a vision of social 
correction in which people with special needs will be integrated into society, will 
realize their latent potential, and escape their social isolation. In order to extract the 
latent potential of children with special needs, it is necessary to ensure a supporting 
and accepting environment in which the children will be able to experience positive 
reciprocation with children of their own age and to develop meaningful friendships 
(Simeonsson, Carlson, Huntington, McMillen & Brent, 2001). Positive integration 
with normal children is an extremely important component for successful transition 
into the adult world (Parker & Asher, 1987). 
The "SN scout integration" program was written by experts in the special education 
area (Trump Institute) and deals with the nature and goals of integrating children with 
special needs. The program's guiding model is constitutional integration, i.e., 
separate groups of SN cadets in a normative structure – the scout movement. 
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