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החוק לשיקו נכי נפש בקהילה ,שנכנס לתוק בינואר  ,2001נועד לפעול לשיקומ של נכי נפש
לשילוב בקהילה כדי לאפשר לה להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות
חיי" .בעקבות החוק הועברה אספקת השירותי השוני לנפגעי נפש לקהילה ל"סל השיקו":
תמיכה בתחומי דיור ,תעסוקה ,השלמת השכלה ,הכשרה מקצועית ,חברה ופנאי .תחו ההשכלה
הנתמכת בסל השיקו הוגדר כהשלמת לימודי שפה לעולי חדשי ,השלמת השכלת יסוד,
השלמת  12שנות לימוד והשגת תעודת בגרות וקורס הכרת המחשב.

עמותת רעות בשיתו שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ובסיוע המוסד לביטוח לאומי,
הפעילה את התוכנית "השכלה אקדמית נתמכת" באוניברסיטת חיפה ובמוסדות אקדמיי באזור
ירושלי במהל שנות הלימודי תשס"דתשס"ז.

כאמור ,תוכנית להשכלה אקדמית נתמכת לא נכללה בסל שיקו של משרד הבריאות ,והופעלה
כתוכנית חדשנית וניסיונית לאנשי המתמודדי ע מוגבלויות נפשיות הרוצי ומסוגלי ללמוד
בתוכנית לקראת תואר במוסד להשכלה גבוהה ,כדי לסייע לה להתמיד בלימודיה האקדמיי
ולהשלי את התואר האקדמי באמצעות מער תמיכה המבוסס על סטודנטי חונכי
מהאקדמיה .הספרות המקצועית בתחו מלמדת כי הלימודי משפרי את איכות החיי של
המתמודדי ע מוגבלויות נפשיות ,מספקי כוחות חדשי והרגשה של שליטה בחיי,
מאפשרי גישה לנושאי שהיו חסומי בפניה ועוזרי לה להיות חלק מהחברה .לכ יש
לראות בלימודי מרכיב חשוב בתהלי השיקו של המתמודדי ע מוגבלות נפשית.

הקשיי הייחודיי שאית מתמודדי סטודנטי אלה כוללי בדידות חברתית ,סטיגמה
והחשש מפני יחס הסביבה והאקדמיה .כמו כ ,ה חווי קשיי לימודייקוגיטיביי
המוחרפי לעיתי במהל הלמודי :קשיי ריכוז ,בעיות של זכרו וארגו ולח בשל הצור
לעמוד במטלות בלוחות זמני מוגדרי .כל זאת ,כאשר ה לא זוכי להבנה ,לסובלנות ולקבלת
סיוע ייחודי המותא למצב או שאינ מודעי מספיק להתאמות העשויות לסייע לה.

הסטודנטי שהשתתפו בתוכנית עמדו בתנאי הקבלה האקדמיי והיו בעלי נכות נפשית של 40%
לפחות .תהלי הגיוס והאיתור של הסטודנטי לתוכנית היה קשה ומורכב וכלל פנייה לשירותי
בריאות ורווחה ,למטפלי ,הוסטלי ,מרכזי תעסוקה ופרסו במסגרת המוסדות האקדמיי
עצמ .במסגרת התוכנית גויסו והוכשרו סטודנטי מהאקדמיה לתפקידי חונכי לסטודנטי ע
המוגבלות הנפשית .סיוע החונכי נית במסגרת שבועית והתמקד בעיקר בהיבט האקדמי א ג
ניסה לתת מענה בהיבטי חברתיי של השתלבות באוניברסיטה ,בניית רשת חברתית ועוד.
רכזות התוכנית בירושלי ובחיפה פעלו מתו הקמפוס בסיוע דיקא הסטודנטי והדריכו את
החונכי בעבודה השוטפת ע הסטודנטי .במש התקופה הניסיונית השתתפו בתוכנית עשרות
סטודנטי וחלק שהו בתוכנית יותר משנה אחת בהתא לצור.

את התוכנית ליוותה ועדת היגוי בראשותו של מנכ"ל עמותת רעות ,והיא כללה את רכזות
התוכנית ,ונציגי של העמותה ,האקדמיה ,משרד הבריאות ,המוסד לביטוח לאומי ומכו
מאיירסברוקדייל .הצוות ליווה במקצועיות וביסודיות את פיתוח התוכנית ,ד בסוגיות ובקשיי
שהתעוררו במהלכה ונער למת פתרונות ה ברמה העקרונית של התוכנית וה ברמה מעשית
פרטנית לסטודנטי .בצוות השתתפו מעת לעת ג פרופ' טלר מאוניברסיטת חיפה שסייע רבות
להטמעת התוכנית באוניברסיטת חיפה וד"ר נעמי הדסלידור ,שהובילה את ההדרכה השוטפת
לרכזות התוכנית וסייעה לסיעור המוחות ולפיתוח עקרונות התוכנית.

את המחקר המלווה של התוכנית עשה צוות ממכו מאיירסברוקדייל ,מתחו מוגבלויות
ואוכלוסיות מיוחדות ,בראשותה של גב' דניז נאו .המחקר בוצע על ידי ד"ר נעמי שטרו ונגה
שגיב ,בסיוע עוזרי המחקר מהמכו ,מר אליאב ברמ וגב' טלי זהבי .אנו מודי למבצעי המחקר
על ההתאמות שביצעו במער המחקר במהל הפעלת התוכנית ועל העבודה המקצועית
והאיכותית שבאה לידי ביטוי בדוח המסכ.

נציגת המוסד לביטוח לאומי שליוותה את התוכנית ,גב' כרמלה קורשאבלגו ,סייעה בפתיחת
ערוצי תקשורת שוטפי בי מחלקות השיקו במוסד בירושלי ובצפו ובי רכזות התוכנית ,דבר
שעזר ה לשיפור העבודה המקצועית ע המוסד וה למיצוי זכויות טוב יותר של האוכלוסייה
הזכאית לשיקו.

אנו מקווי שדוח זה ,המסכ את הניסיו הראשו לפיתח תוכנית השכלה אקדמית נתמכת
בישראל ,יסייע בהבנת הצרכי הייחודיי של סטודנטי ע מוגבלות נפשית.

חשוב לציי כי לקראת סיו התוכנית הניסיונית הסתיי באג השיקו במוסד לביטוח לאומי
תהלי של קביעת שירותי תמיכה לזכאי לשיקו בעלי נכות נפשית בתוכניות של השכלה גבוהה,
המקבלי סיוע ממחלקות השיקו במוסד .אי ספק שתהלי זה ,שאותו הובילו ד"ר נירה דנגור,
תור א הוא להבנה ולפיתוח שירותי יחודיי ומותאמי לאוכלוסיית היעד של התוכנית ,דבר
שישפיע בעתיד על שילוב בשוק העבודה ,בחברה ובקהילה.

שרית בי מוראי
מנהלת הקר למפעלי מיוחדי
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תמצית
הדוח מסכ את מחקר ההערכה שליווה את השלב הנסיוני לפעילותה של תכנית השכלה אקדמית
נתמכת.
תכנית השכלה אקדמית נתמכת פעלה בשלוש השני האחרונות באוניברסיטת חיפה ובמוסדות
האקדמיי בירושלי ,מתו מטרה לסייע לסטודנטי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית
)בעלי נכות נפשית של  40%לפחות ,הזכאי לסל שיקו( להתמיד בלימודיה ולהשלי את
התואר האקדמי .תכנית השכלה אקדמית נתמכת הופעלה על ידי עמותת רעות ,במימו משרד
הבריאות והקר למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי.

מחקר ההערכה של ג'וינטמכו ברוקדייל ליווה את תכנית השכלה נתמכת במש שלוש שני
ומטרותיו היו לזהות מוקדי הצלחה ושיפור כמו ג קשיי ובעיות ,על מנת לאפשר את שיפור
התכנית במהל יישומה ולהפיק לקחי להמש .במהל המחקר רואיינו חלק מהסטודנטי
המשתתפי בתכנית ,החונכי ,הרכזות ,המדריכות וחברי ועדת ההיגוי.

הדוח מציג את ממצאי המחקר תו התייחסות לשלושה מעגלי הפועלי במקביל ומהווי רמות
שונות של הפרויקט .1 :קשר החונכות בי הסטודנט והחונ .2 ,הרכזות והקשר שלה ע
הסטודנטי והחונכי .3 ,המדריכות והרכזות ותפקיד בהובלת התכנית ועיצובה.

ממצאי המחקר מתייחסי למטרות החונכות לתפקיד החונ ולתכני הסיוע של התכנית ,לאופי
הקשר בי החונ והסטודנט וגבולותיו ,למאפייני החונכי ,לתרומת התכנית בעיני הסטודנטי
ולשביעות רצו ושחיקה בקרב החונכי ,למעגלי ההדרכה וההכשרה בתכנית .חלק נוס בדו"ח
מתייחס לגיבוש עקרונות לפעילות התכנית ומחשבות על פיתוחה העתידי .המלצות המחקר
מתייחסות ,בי היתר ,לצור בחידוד נוס של מטרות התכנית ברמה האידאולוגית והמעשית,
לדגש מוגבר על הסיוע בתחו החברתי ,להתייחסות ועיסוק בהשפעת תחלופת החונכי על
הסטודנטי ,להמש הדגש על מפגשי קבוצתיי עבור החונכי.
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נספח א :המשתתפי בתכנית
נספח ב :שאלו לסטודנטי המשתתפי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
נספח ג :שאלו לחונכי המשתתפי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
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נספח ד :שאלו למדריכות ולרכזות בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
נספח ה  שאלו לאנשי מקצוע המעורבי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
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נספח ז :שאלו חונכי – שאלות רקע )שאלו אינפורמטיבי(
נספח ח :שאלו מפגש
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תקציר
רקע
אנשי ע מוגבלות נפשית עלולי להתנסות בקשיי שוני בהשתלבות בקהילה .התפיסה
העומדת בבסיס תכניות להשכלה נתמכת עבור אנשי ע מוגבלות פסיכיאטרית היא כי אחת
הדרכי שבה נית לסייע לה להשתלב בקהילה היא דר הגברת השתלבות בתחו התעסוקה.
רכישת השכלה עשויה לתרו ליכולת לעסוק בעבודות בעלות מעמד ושכר גבוה יחסית ,וכ
לסייע בהשתלבות בתעסוקה .תכניות השכלה נתמכת למיניה החלו לקו בתחילת שנות
התשעי בארה"ב ,ובהמש ג בקנדה ובאירופה.
בישראל ,על פי חוק שיקו נכי נפש בקהילה משנת  ,2000בעלי מוגבלות נפשית זכאי להשלמת
השכלת יסוד ,להשלמת  12שנות לימוד ולהשגת תעודת בגרות .מעבר למוגדר בחוק ,החלה לפעול
בספטמבר  2003תכנית "השכלה אקדמית נתמכת" שנועדה לסייע לאנשי ע מוגבלות
פסיכיאטרית לרכוש השכלה גבוהה.
תכנית השכלה אקדמית נתמכת בישראל
תכנית השכלה אקדמית נתמכת פעלה בשלוש השני האחרונות כתכנית ניסיונית בשני מקומות –
חיפה וירושלי .היא הופעלה על ידי עמותת רעות ,במימו משרד הבריאות והקר למפעלי
מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי.
בתכנית זו היו זכאי להשתת אנשי ע מוגבלות פסיכיאטרית ,בעלי נכות נפשית של 40%
לפחות ,הזכאי לסל שיקו ,ואשר לומדי במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה ,בהיק לימודי של חצי תכנית לפחות )להל "הסטודנטי"(.
לב ִלה של תכנית ההשכלה הנתמכת ואמצעי הסיוע העיקרי שנית לסטודנטי המשתתפי בה
הוא ליו ָי בידי חונכי )להל" ,החונכי"( .החונכי ,אשר לומדי באותה אוניברסיטה ,נפגשי
ע הסטודנטי למש  4שעות שבועיות .בכל אוניברסיטה שבה פועלת התכנית נמצאת רכזת
האחראית להדרכת החונכי ולפעילותה השוטפת של התכנית )להל" ,הרכזות"( .הרכזת נמצאת
בקו התפר שבי הרמה המעשית של התכנית ַליישומית :מצד אחד ,היא חלק מצוות העשייה
ועומדת בקשר שוט ע החונכי והסטודנטי; מצד אחר ,היא ג חלק מהצוות השוקד על
החשיבה ,על התכנו ועל הפיתוח של התכנית .צוות זה כולל את שתי הרכזות ואת שתי המדריכות
שאחראיות על הנחיית )להל "המדריכות"( .התכנית להשכלה אקדמית נתמכת לותה ג בוועדת
היגוי ,הכוללת אנשי מקצוע מארגוני ומתחומי שוני.
מחקר ההערכה
התכנית להשכלה אקדמית נתמכת לותה במחקר הערכה ב כשלוש שני שבוצע על ידי מאיירס!
ג'וינט!מכו ברוקדייל .הוא החל מספר חודשי לאחר הפעלת התכנית .מטרות מחקר ההערכה
היו ללוות את יישו הפרויקט בשלביו השוני ,לזהות מוקדי הצלחה ושיפור ,כמו ג קשיי
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ובעיות מנקודות מבט שונות ,כל זאת ,כדי לשפר את התכנית במהל יישומה ולהפיק לקחי
להמש החשיבה בנושא.
במהל המחקר נערכו ראיונות ע חלק מהסטודנטי המשתתפי בתכנית ,ראיונות ע החונכי,
ע הרכזות והמדריכות וכ ע חברי ועדת ההיגוי .המשתתפי נשאלו על השקפת בנוגע לתכנית,
על שינויי שהרגישו לאור זמ ,על קשיי ,על שביעות רצו ,על המלצות ועל תכני לשיפור.
בנוס לכ ,נאספו פרטי בסיסיי על הסטודנטי והחונכי המשתתפי בתכנית.
ממצאי
ממצאי הדוח מוצגי תו התייחסות לשלושה מעגלי הפועלי במקביל והמהווי רמות שונות
של הפרויקט .המעגל הראשו ,הפנימי ,המהווה את ליבת התכנית ,מיוצג על!ידי קשר החונכות.
המעגל השני ,המתייחס בעיקר לרכזת ולקשר שלה ע הסטודנטי והחונכי ,מאפשר התבוננות
על קשר החונכות .המעגל השלישי משק מעי "התבוננות!על" בתכנית .מעגל זה מתייחס בעיקר
לעבודת של הרכזות ושל המדריכות המובילות את התכנית .במעגל זה העבודה ,החשיבה
וההתבוננות בתכנית מבוצעות בעיקר ברמה כללית ופחות נקודתית ואישית .לפני שנפנה לשלושת
המעגלי ,נתייחס למאפייני הסטודנטי שבתכנית.
 .1הסטודנטי בתכנית – דפוסי הצטרפות ,השתתפות ומאפייני
חלק גדול מהסטודנטי שרואיינו הגיעו לתכנית בעקבות פרסומי שוני שלה ,אחרי הופנו דר
גורמי טיפוליי ושיקומיי או שמעו עליה ממשתתפי אחרי .מדברי המשתתפי בפרויקט
עולה כי במקרי רבי ,ההחלטה לפנות לתכנית אינה פשוטה; במיוחד בלטו הקושי של
הסטודנטי להכיר בצור בעזרה וסיוע וחשש מתיוג שלילי ומסטיגמה.
במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית השתתפו בה בס הכול  45סטודנטי ) 27בחיפה ו!18
בירושלי( .מספר המשתתפי בכל שנה היה במגמת עלייה .הסטודנטי שהשתתפו בתכנית
לומדי במגוו גדול של תחומי לימוד ומצויי בשלבי שוני במהל הלימודי )מבחינת השנה
שבה ה לומדי והתואר שלקראתו ה לומדי .יש לציי שרק חלק הצטרפו לתכנית בשנת
הלימוד הראשונה( .כמחצית הסטודנטי שהשתתפו בתכנית לומדי ְתכנית חלקית ומחצית
בתכנית מלאה .מרבית הסטודנטי קיבלו קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד
הביטחו ,וכשליש מהמשתתפי קיבלו ג סיוע ממחלקת השיקו במוסד לביטוח לאומי.
 .2מעגל ראשו – קשר החונכות
א .מטרות החונכות – בשלבי הראשוני לפעילות התכנית ,נראה היה כי ההגדרה של מטרות
התכנית ברמה המעשית עמומה ואינה אחידה .כ ,למשל ,לא היה ברור הא התחו החברתי
הוא מטרה בפני עצמו ,או אמצעי להשגת המטרה העיקרית – הצלחה בלימודי .מטרות
התכנית משפיעות לא רק על תפקיד החונ ,כי א ג על אופי הקשר שנוצר בינו לבי
הסטודנט .בשנה השלישית ניכר שיפור בהגדרת מטרות אלה ו/או באופ שבו ה הועברו :בשנה
זו מטרת התכנית ,לדברי החונכי והסטודנטי ,הייתה ,בראש ובראשונה ,התפקוד הלימודי
של הסטודנט והצלחתו לסיי את התואר .העיסוק בתחומי נוספי נעשה לאור מטרה זו.
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ב .תפקיד החונ ותחומי הסיוע של התכנית – מהראיונות ניכר כי קשייה של הסטודנטי
בתכנית מגווני .במרבית המקרי ,לא מדובר בקשיי ייחודיי לסטודנטי בעלי מוגבלות
פסיכיאטרית ,כי א בקשיי המועצמי נוכח מצב המיוחד של סטודנטי אלו .נית לחלק
לשלושה תחומי :התחו הלימודי!קוגניטיבי ,התחו החברתי והרגשי והתחו הביורוקרטי.
התחו הלימודי קוגניטיבי – תחו זה הוא התחו המרכזי שבו מתמקדת התכנית .רבי
מהסטודנטי תיארו בעיות בארגו הזמ והחומר ,קשיי קשב וריכוז והרגלי למידה בלתי
יעילי .בעיות אלה בולטות במיוחד ,לנוכח קשיי רגשיי ,תנודתית בתפקוד והיעדרויות מ
הלימודי )כתוצאה מאשפוז או ממצב רוח ירוד( ,המאפייני סטודנטי אלה .הסיוע של
החונכת בתחו זה כולל מספר רכיבי :נוכחות סדירה ורציפה של החונ ,עזרה בשכלול
ופיתוח מיומנויות למידה ,סיוע בקבלת התאמות ,עידוד המוטיבציה והיכולת ללמוד ועזרה
בתכני הלימודיי .הסיוע של התכנית בתחו הלימודי!קוגניטיבי גורר לעתי תלות בקרב
הסטודנטי ,ומעלה שאלות לגבי המידה שבה התפתחותה של תלות שכזו בלתי נמנעת ומהווה
חלק מהתהלי השיקומי ,כמו ג לגבי האופני שבה נית להפחית אותה בהדרגה דר
העברת הדגש לעצמאות.
התחו החברתי והרגשי – מהראיונות עולה כי תחושת בדידות מסוימת היא נחלת של חלק
גדול מהסטודנטי המשתתפי בתכנית .על א שהקשיי החברתיי והרגשיי אינ קשורי
ישירות לתפקוד הלימודי ,ה עלולי להשפיע עליו באופ עקי .בראיונות הוזכרו קשיי
רגשיי ונפשיי נוספי ,דוגמת דימוי עצמי נמו ותגובות חרדה ולח ,$העלולי להשפיע ג
ה על הלימודי .התכנית מציעה סיוע בתחו החברתי!רגשי בשני מישורי .האחד ,דר עצ
קשר החונכת – קשר המאפשר להפחית מתחושת הבדידות של הסטודנט באוניברסיטה
ומספק תמיכה חברית ואוז קשבת לנושאי החורגי מהתחו הצר של הלימודי; והשני,
דר הניסיו של התכנית לתרו ליצירת קשרי חברתיי של הסטודנט בתו האוניברסיטה
ולפיתוח .נראה כי הסיוע בתחו החברתי והרגשי מסוב וקשה יותר מהסיוע הנית בתחו
הלימודי ,וזאת מכמה סיבות .ראשית ,חלק מהסטודנטי המשתתפי בתכנית מסתייגי
ממפגשי ע סטודנטי נוספי ,בשל החשש מתיוג ומשיו לקבוצת "החולי" או ל"בעלי
המוגבלות הנפשית" .בנוס לכ ,העיסוק בתחו החברתי ,כחלק מקשר החונכת ,מורכב
ורגיש ,ה מבחינת הסטודנטי ,שעבור הוא קשור לא פע בסוגיות דוגמת תחושת חריגת או
בדימוי עצמי בעייתי ,וה עבור החונכי ,אשר אינ מצוידי בכלי להתמודדות ע תחו זה
וע השלכותיו האפשריות על גבולות קשר החונכת .בשנה השלישית זכה התחו החברתי
להתייחסות גדולה יותר; אולי לנוכח ההכרה הגוברת בחשיבותו להתמדה בלימודי וכ בשל
העלייה בתחושת הביטחו של הרכזות ושל החונכי ,שאפשרה לעסוק בתחו זה.
התחו הביורוקרטי והטכני – התנהלות של סטודנט באוניברסיטה מחייבת ג עיסוק בצדדי
הטכניי של הלימוד :פניות למרצי ,ארגו מערכת לימודי ,בירורי במזכירויות .בנוס
לכ ,הלימודי באקדמיה דורשי שימוש במתקני השוני של האוניברסיטה :חיפוש
חומרי לימודיי בספרייה ,עבודה ע מערכות מחשבי ,הכרת האוניברסיטה ועוד .בראיונות
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עלה כי חלק מהסטודנטי מתקשי להתמודד ע מטלות אלה ,ח&וי תחושות חרדה ותסכול
או צור בהכנה והכוונה .לסיוע של התכנית בתחו זה שני פני .ראשית ,לעתי היא משמשת
כנציגה של הסטודנט* ,ו ָנה עבורו לקבלת שירותי שוני או מקשרת בינו לבי גורמי שוני
באוניברסיטה .שנית ,התכנית מסייעת לסטודנט לשפר את התמודדותו ע הביורוקרטיה על
סוגיה השוני ולסייע לו להתמצא באוניברסיטה ולהכיר את מתקניה.
ג .אופי הקשר חונ!סטודנט – הקשר שנוצר בי הסטודנט לחונ תואר בראיונות ע החונכי
והסטודנטי בצורה חיובית וחמה ,כקשר אישי ,נעי ונוח ,שמעניק לסטודנט כוחות ותחושת
יכולת.
לקשר החונכת מספר מאפייני בולטי .1 :גמישות רבה שמתבטאת ה בתוכני הקשר )סוגי
הסיוע שנית במסגרתו(  ,וה באופ התנהלותו )שעות וזמני המפגש ,מש הפגישות ,מיקומ,
זמינות מעבר לשעות המפגש( .לגמישות זו יתרונות רבי כיוו שהיא מאפשרת התאמה לצרכיו
של הסטודנט ,וכ היא מספקת לו תחושה כי יש לו חלק פעיל בעיצובה של החונכת .ע זאת,
בחלק מהראיונות עלה כי גמישות זו ,בשילוב ע מטרות שאינ מוגדרות דיי ,עלולה להקשות
על החונכות;  .2העדר פורמליות .מדובר במעי קשר "בגובה העיניי" ,בי שני סטודנטי.
הסטודנטי תיארו כיצד הקשר הבלתי פורמלי תור לאינטימיות ולקרבה ביניה .עבור חלק
גדול מהסטודנטי ,העדר הפורמליות תור לתחושת האכפתיות שה חשי מצד החונכי;
תחושה כי החונ מכיר אות ומגלה עניי ֲא ִמתי במה שעובר עליה .נראה כי תחושות אלה של
ומקלות
העדר פורמליות ושל אכפתיות ועניי ֲא ִמתי ה מקור לתחושה חיובית של הסטודנט ִ
עליו בקבלת סיוע מהחונ.
ד .גבולות קשר החונכות – כאשר מטרות החונכות ותפקיד החונ אינ מוגדרי דיי ,מאפייני
קשר החונכות ! אינטימיות ,גמישות ,זמינות והעדר הפורמליות שלו – עלולי לגרו לבעיה
בשמירה על גבולות הקשר .הקושי בשמירת גבולות הקשר צוי רבות בידי החונכי בשנה
הראשונה והשנייה לתכנית ,כאשר ההתייחסות הייתה ה לגבולות התוכניי )כאשר הסטודנט
מבקש לעסוק בתכני שלתפיסת החונכי ה טיפוליי או "חבריי" יתר על המידה( וה
לגבולות הטכניי שלו )זמני הפגישות והשיחות( .שמירה על גבולות הקשר מורכבת היות
שהיא קשורה בתפקיד החונ )אשר בחלק מהמקרי כולל ג עיסוק בתכני רגשיי ,אשר
קשה להפריד מהתכני הלימודיי( ,באופי החונכות )אשר הגמישות והזמינות היא רכיב
חשוב שלה( ובמאפייני אישיי של החונ ושל הסטודנט .לשמירה על גבולות הקשר יש
חשיבות ה עבור החונכי ,שעבור עבודת החונכות עשויה להיות מעמיסה ושוחקת מדי ,וה
עבור הסטודנטי ,העלולי להיפגע ולהתאכזב ,כאשר ציפיותיה מהקשר אינ מתממשות.
מתו הראיונות שהתקיימו במהל שלוש השני עלו מספר דרכי המסייעות בשמירת גבולות
הקשר :הגדרה והבהרה ברורה יותר של מטרות הקשר ,הסדרת גבולות "חיצוניי" לקשר
)כגו הגבלת מיקו המפגשי( ,מעורבות של הרכזת )התערבותה במצבי שבה מתעוררי
חיכוכי בי הסטודנט לחונ סביב ציפיות שונות( ונוכחות של דמות טיפולית בחייו של
הסטודנט )דבר שמקל על החונ להימנע ממעורבות בנושאי רגשיי!טיפוליי(.

iv

ה .תחלופת חונכי – תחלופת החונכי )בדר כלל במעבר בי שנות הלימוד( כרוכה בטלטלה עבור
הסטודנט .הקושי הוא ה בקשר ע החונ החדש וה בקשר ע זה שעזב :כ נוגעת תחלופה זו
בנושא הזמ הממוש שלוקח לסטודנטי להתרגל ,להיפתח ולתת אמו בחונ החדש ,כמו ג
בתחושות של בלבול לגבי הקשר ע החונ שעזב – ציפייה לשמירת הקשר ואכזבה כאשר
צפייה זו אינה מתממשת.
ו .מאפייני החונכי – הרכזות ציינו את היתרו שבחונכי מבוגרי יחסית ,ה בשל בשלות
הנפשית הגדולה יותר ,וה כיוו שכ ה קרובי יותר בגיל לסטודנטי )סטודנטי בתכנית
ה פעמי רבות מבוגרי יותר מסטודנטי אחרי( .לדברי הרכזות ,העובדה שהחונ
סטודנט למקצוע טיפולי אינה מאפיי הכרחי לצור תפקוד טוב שלו .התאמה בתחומי הלימוד
של הסטודנט והחונ עשויה להקל בכל הנוגע לסיוע שלו בתוכני הלימוד ,א חסרונה הוא בכ
שהסמיכות הלימודית עלולה לגרו לחוסר נעימות לשני הצדדי כמו ג לבעיות בשמירת
גבולות הקשר .בנוס לכ ,יש לציי שבשנה השלישית ,נעשה ניסיו ,שהוגדר על ידי הרכזת
כמוצלח ,לשלב אד בעל מוגבלות פסיכיאטרית כאחד מהחונכי בתכנית.
ז .תרומת התכנית בעיני הסטודנטי – מרבית הסטודנטי שרואיינו ציינו שביעות רצו רבה
מהתכנית .רבי מה ציינו כי ה אינ חושבי שהיו מצליחי ללמוד ללא התכנית ,ואחרי
הזכירו שיפור במיומנויות הלמידה ובהישגי הלימודיי .רבי מהסטודנטי שרואיינו ציינו
כי ה מרגישי שנוצר בינ לבי החונ קשר אישי ,המאופיי בקרבה ,באכפתיות ובדאגה
ֲא ִמתית; קשר שיש לו תרומה ,ה למוטיבציה ולהשקעה בלימודי ,וה לתחושה שה אינ
לבד באוניברסיטה .שביעות רצו נמוכה יותר נשמעה מסיוע התכנית בהשתלבות החברתית
באוניברסיטה.
ח .שביעות רצו ושחיקה בקרב החונכי – בראיונות ע החונכי עלה כי ה שבעי רצו מעבודת
החונכות ,אשר נחווית על יד כמגוונת ומעניינת .העובדה שרבי מהחונכי מגיעי מתחומי
של לימודי טיפוליי תורמת לשביעות רצונ ,היות שה חשי שה צוברי ניסיו מקצועי.
החונכי ג ציינו את ההדרכה ע הרכזות כאחד הגורמי המשמעותיי בתחושת שביעות
הרצו שלה .במקביל ,ה התייחסו ג לתחושות של תסכול ,עייפות ושחיקה מסוימת,
כתוצאה מעבודת החונכות .תחושות אלה הוזכרו בעיקר בשני נושאי :העומס הרגשי הכרו
בעבודה והתסכול לנוכח חוסר המחויבות של הסטודנטי .בשנה השלישית לתכנית ניכר שיפור
בתחושות אלה של החונכי .נראה כי גורמי שוני השפיעו על שיפור זה ,בה מש העבודה
הקצר יותר של מרבית החונכי בשנה זו והשמירה הברורה יותר על גבולות הקשר ,שנראה כי
תרמו להפחתת העומס הרגשי .במקביל ,נראה כי יכולתה המוגברת של התכנית להציב
לסטודנטי דרישות למחויבות ומת הדרכה לחונכי בנוגע לקשיי השוני המאפייני את
הסטודנטי ע מוגבלות פסיכיאטרית הקלו את תחושת התסכול של החונכי כתוצאה
מהיעדרויות של סטודנטי מהפגישות עמ .נושא נוס

המתקשר לשביעות רצונ של

החונכי הוא הצור שהביעו בתחושת שייכות לצוות או למקו עבודה גדול יותר .בתחו זה
ניכר ע הזמ שיפור משמעותי ,לנוכח תגבור של הפגישות הקבוצתיות עבור החונכי; כמו ג
לנוכח הידוק הקשר בינ לבי עמותת רעות .בנוס לכ ,בשנתיי הראשונות לפעילות
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התכנית ,הביעו רבי מהחונכי חוסר שביעות רצו ממשכורת .להשקפת ,כמו ג להשקפת
הרכזות ,שכר זה היה נמו ,ה ביחס לציפיות הקיימות מה וה ביחס לשכר המשול
לעוסקי בפרויקטי אחרי של חונכות )דוגמת פר"ח או חונכות של עיוורי( .נראה כי
השיפור בתנאי השכר של החונכי היה ג הוא בעל השפעה חיובית על שביעות רצונ
מהעבודה ,ובראיונות בשנה השלישית לא נשמעה התייחסות שלילית לתחו זה.
 .3מעגל שני – רכזות
מעגל זה מתייחס בעיקר לקשר של הרכזת ע החונכי והסטודנטי .המעגל השני ,כמו זה
הראשו ,מתמקד בקשר החונכות ,א בניגוד לראשו ,הוא מתנהל בנפרד מקשר אישי ואינטנסיבי
זה ,תו התבוננות עליו מבחו.$
א .קשר בי הרכזת לחונכי – הרכזות נפגשות ע החונכי להדרכה פרטנית בתדירות של כשעה
בשבוע .הדרכות אלה מתרכזות בבעיות ובתכני קונקרטיי העולי במסגרת העבודה ע
הסטודנטי ,בסוגיות רחבות וכלליות יותר הנגזרות מנושאי אלה ,וכ ה מספקות הזדמנות
לוונטילציה ,לתמיכה רגשית ולהבעת אמו מצד הרכזות .בנוס לכ אחראיות הרכזות ג על
ארגו ימי עיו ומפגשי קבוצתיי לחונכי .מטרת ימי עיו אלה להרחיב את הידע וההיכרות
של החונכי ע תחומי שוני הנוגעי לעבודת ,וכ לאפשר מפגשי קבוצתיי שיחזקו את
תחושת השייכות לצוות גדול יותר .החונכי בשתי האוניברסיטאות הביעו שביעות רצו גדולה
מההדרכות שה מקבלי ותיארו אות כבעלות תפקיד משמעותי בחיזוק תחושת הביטחו
שלה ובתרומה לשביעות רצונ מהתפקיד .מהראיונות עלה כי הרכזות מצליחות להדרי את
החונכי ב"מידה הנכונה" ,כזו המעודדות אות לביצוע עצמאי מצד אחד ,ומספקת לה
תחושת ביטחו וגיבוי מצד אחר .שביעות רצו גדולה נשמעה ג לגבי המפגשי הקבוצתיי,
בי החונכי לבי עצמ ,מפגשי המאפשרי שיתו בחוויות ,בדעות ובהמלצות ,כמו ג
יצירת תחושת שייכות לצוות.
בתחו ההכשרה וההדרכה של החונכי הורגשה התפתחות; כ שע הזמ ,הפכה תכנית
ההכשרה אינטנסיבית ומקיפה יותר וגברה חשיבותה של קבוצת החונכי כאמצעי להקנות
לחונכי תחושת צוות .ג בתוכני ההכשרה חלה התפתחות .בעוד שבשנתיי הראשונות
לפעילות התכנית ,רצונ של החונכי במידע על תחו בריאות הנפש נתקל בהסתייגות מצד
המדריכות והרכזות ,מתו חשש שמת מידע שכזה יחבל בהפרדה בי הצדדי ה"חולי"
ל"בריאי" בחייה של הסטודנטי ,לבי תפקיד החונ לבי תפקיד טיפולי יותר; הרי שבשנה
השלישית ,התפתחה ההכרה בחשיבות מידע זה ,וימי העיו כללו ג התייחסות לנושאי של
מחלות פסיכיאטריות ואלמנטי תפקודיי הקשורי בה .ייתכ כי מידע זה סייע לחונכי
להבי טוב יותר את קשיי ההתמדה של הסטודנטי ,ולאור זאת ,ה פחות נטו לפרש
התנהגויות אלה כנובעות מזלזול של הסטודנטי או מתפקוד לקוי שלה עצמ .כ ,ייתכ
שמידע זה תר לצמצו תחושות של תסכול ,ספק שחיקה ועייפות של החונכי לנוכח
התנהגויות אלה של הסטודנטי.
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ב .הקשר בי הרכזת לסטודנטי המשתתפי בתכנית – מעבר לקשר ע החונכי ,מקיימת
הרכזת ג קשר מסוי ע הסטודנטי וע גורמי הקשורי אליה .מעורבות הרכזת
והקשר שלה ע הסטודנט חשובי ג בשמירת גבולות הקשר בי החונ לסטודנט ונתינת
הקשר לקשר החונכות ,בנוס לכ ,לקשר זה ע הסטודנט וע גורמי נוספי בחייו יש
משמעות ג בהשלמת התמונה על הסטודנט וקשייו.
 .4מעגל שלישי :רכזות ומדריכות
המעגל השלישי ,החיצוני ביותר ,מתאר "הסתכלות על" על התכנית .מעגל זה מתייחס בעיקר
לפגישות ההדרכה של הרכזות ,המונחות על ידי שתי המדריכות .הדרכות אלה ,כמו הדרכות
החונכי ,כוללות ג ה שלושה אספקטי :הראשו ,התייחסות קונקרטית לקשיי ולהצלחות
בעבודה ע הסטודנטי והחונכי; השני ,ניסיו ,דר הדיו במקרי הפרטיי ,להגדיר ולנסח
את מאפייני התכנית ,לפתח ולעצב את דמותה ולחשוב על פתרונות כלליי .והשלישי ,אפשרות
לוונטילציה של הרכזות והזדמנות לחלוק בחוויות ובקשיי .במהל פעילות התכנית הפכו פגישות
אלה ,מפגישות שבה הדגש הוא על "כיבוי שריפות" ,כלומר ,מת פתרונות מהירי ונקודתיי,
לפגישות שבה הדגש הוא בחשיבה על התכנית ,על מטרותיה ועל אופייה ,תו ניסיו לגבש את
הקווי המנחי אותה .במקביל ,התחזק ג הקשר בי הרכזות ,כ שה הפכו לקבוצת הדרכה
משל עצמ ,כזו המקיימת מפגשי מחו $לשעות ההדרכה הרשמיות.
 .5גיבוש עקרונות לפעילות התכנית ומחשבות על פיתוחה
מעבר לשלושת המעגלי שתוארו עד כה ומתייחסי לרמות השונות של פעילות התכנית ,בשלוש
שנות פעילותה התרחשה ג עבודה ברמה תאורטית ועקרונית יותר .עבודה זו ניסתה לגבש ולנסח
עקרונות ומאפייני של תכנית ניסיונית זו ,אשר ַיתוו את צעדיה ויהוו בסיס לפעילותה .בנוס
לכ ,כללה עבודה זו ג התייחסות לתפקודה העתידי של התכנית ,לפיתוחה ולהרחבת פעילותה.
א .גיבוש מטרות התכנית – בעוד שבראיונות השוני )ע :הרכזות ,המדריכות וחברי ועדת
ההיגוי( הודגש כי מטרת התכנית היא לאפשר התאמות ולא הקלות ,בשנתיי הראשונות
לפעילות התכנית ניכר היה ,כי בכל הקשור לדרישות המוצבות בפני הסטודנטי בתו התכנית
עצמה ,הייתה נטייה להקל עליה ולוותר לה .כ ההבנה לקשייה של הסטודנטי ולתנודות
מצד .תרמה לכ ג
במצב הנפשי הובילה לעתי להעדר דרישות למחויבות ולהתמדה ִ
העובדה שהתכנית התקשתה בגיוס סטודנטי .המחיר על ויתור דרישת המחויבות
מהסטודנטי הורגש בעיקר בקרב החונכי ,שדיווחו על תסכול ,עייפות ושחיקה בעקבות
היעדרויות רבות של הסטודנטי מ הפגישות ִעמ .ניכר כי בשנה השלישית לפעילות התכנית,
כאשר גבר הביטחו בביקוש לה ובתרומתה ,גדלה ג הנטייה לדרוש מהסטודנטי יותר
מחויבות והשקעה .נראה כי למגמה זו תרמה ג העובדה שע הזמ רכשו הרכזות ניסיו
בזיהוי המאפייני הנדרשי להצלחת סטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית בלימודי ,ובה
ההשקעה והיוזמה שלה .נראה שבשנה השלישית היה ניסיו לבצע סלקציה מסוימת ,דהיינו,
להעדי סטודנטי שנראה היה שה בעלי יכולת התמדה ויוזמה ,וזאת בניגוד לשנתיי
הראשונות שבה לא רק שלא הייתה סלקציה כזו ,אלא הייתה נטייה לראות את חוסר
ההתמדה והיוזמה ,כאחד המאפייני של המוגבלות; מאפיי שיש להתמודד ִאתו במסגרת
vii

החונכות עצמהַ .מ ֲעבר זה של התכנית לגישה שהיא יותר דורשת ,מעודדת לאחריות ,לעצמאות
ולמחויבות הורגש ג בראיונות ע החונכי והסטודנטי .הסוגיה של הגברת הדרישות
והמחויבות מהסטודנטי קשורה בשאלה הרחבה יותר ,הנוגעת לתפקיד התכנית ולתפקיד
השיקו בכלל – המתח הקיי בי הרצו "להג" על הסטודנט מצד אחד ,לבי החשיבות
שבהכנתו למציאות החיצונית מצד אחר.
המש קשר בזמ אשפוז – אחת ההחלטות החשובות שקיבלו המדריכות והרכזות ,בשלב
מוקד יחסית בהפעלת התכנית קשורה להמשכיות הקשר של התכנית ע הסטודנט ,ג
במצבי של אשפוז .המש הקשר ע התכנית מסייע לחזרה עתידית של סטודנט שאושפז
למסגרת הלימודי.
התאמות בלימודי – בראיונות ִעמ ,תיארו הרכזות והמדריכות מחסור במחקר ובספרות
העוסקי בהתאמות ללימודי עבור סטודנטי בעלי מוגבלת פסיכיאטרית .המדריכות
והרכזות שקדו על ניסיו לגבש סדרת המלצות להתאמות בלימודי עבור סטודנטי
המשתתפי בתכנית .זאת ,תו ניסיו לגזור התאמות אלה מהניסיו שלה "בשטח" ע
הסטודנטי ,ממידע על התאמות לאנשי ע מוגבלות פסיכיאטרית בתחומי שוני
)תעסוקה ,פנאי( ומההתאמות ללקויי למידה.
ב .הטמעת התכנית :העמקת הקשר בי התכנית לאוניברסיטה – אחד הנושאי שחשיבותו הלכה
והתבהרה ע הזמ הוא הקושי בתפקוד התכנית ללא שיתו פעולה ע האוניברסיטה,
והחשיבות שיש בשיתו פעולה שכזה .בתחו זה הורגש שיפור משמעותי לאור הזמ והוא בא
לידי ביטוי בהגברת ההיכרות ע התכנית ,בהפניית סטודנטי לתכנית על ידי האוניברסיטה,
במת מענה לפניות שונות של התכנית ובהיוועצות של גורמי שוני מהאוניברסיטה ע רכזת
התכנית .שיתו פעולה זה הקל על התכנית ג בכל הקשור לאיתור מועמדי מתאימי ,כיוו
שהוא פתח אפיקי פרסו נוספי דר שירותי שוני המוצעי על ידי האוניברסיטה.
להעמקת הקשר ע האוניברסיטה יש ג משמעות להמש התכנית .בראיונות השוני הוצע
לפעול לכ שהתכנית תהיה חלק מהשירותי שניתני לסטודנטי על ידי האוניברסיטה,
כאשר אחת האפשרויות היא לשלב אותה במרכזי הקיימי ללקויי למידה ,ומודל אחר הוא
לשלב אותה בדיקנאט הסטודנטי )כפי שקורה היו באוניברסיטת חיפה(.
המלצות
ממצאי המחקר המדוח יכולי להוות בסיס למספר מסקנות והמלצות לשיפור עתידי של התכנית
השכלה אקדמית נתמכת .המלצות אלו עשויות להיות רלבנטיות ה להמש התכנית הקיימת וה
להרחבתה למקומות ולמודלי נוספי .להל מפורטות ההמלצות העיקריות:
חידוד מטרותהעל של התכנית ברמה האידאולוגית והעקרונית .המלצה זו ,המתייחסת לרמה
הגבוהה ביותר של התכנית ,מהווה למעשה בסיס ליתר ההמלצות המפורטות לעיל .על א החידוד
שהורגש בהגדרה ובהבהרה של מטרת!העל של התכנית והמיקוד שלה בסיו התואר ,נראה כי
נדרשת הבהרה נוספת .כ נדרש להבהיר הא מיקוד מטרות התכנית בהשגת התואר האקדמי
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נובע מההשקפה שתואר שכזה עשוי "לפתוח דלתות" לסטודנטי להשתלבות חברתית
ותעסוקתית .או לחלופי – הא במטרה זו גלומה האמונה ,שעצ תהלי הלימודי והשלמת
התואר הוא בפני עצמו מאפשר ואולי א מאל $את הסטודנט לפתח כישורי לימודיי ואחרי
)דוגמת מחויבות ,משמעת עצמית ,אחריות ,עבודה עצמאית ,התמדה( ,אשר עשוי להיות לה
תפקיד בהכנתו לעול התעסוקה ובהשתלבות בו .א כי שתי גישות אלה משולבות זו בזו ,חשוב
לחדד את ההבחנה ביניה ,כיוו שלעתי נית להסיק מה מסקנות לגבי דרכי הפעולה המועדפות
במסגרת רוח התכנית .יתרה מכ ,יתכנו מצבי שבה יהיה ניגוד בי שתי הגישות.
חידוד נוס של מטרות התכנית ברמה המעשית ותפקיד החונ .לחידוד מטרות!העל של התכנית
ברמה האידאולוגית והעקרונית יש ג השפעה על מטרותיה ברמה המעשית .על א השיפור הניכר
בהבהרת מטרות התכנית ותפקיד החונכות ,נראה כי תחומי אלה דורשי חשיבה וחידוד נוס.
חידוד זה צרי להידרש בעיקר לנושאי אלו (1) :תלות לעומת עידוד לעצמאות )עד כמה התכנית
סבורה כי התפתחות של תלות מסוימת בקרב הסטודנטי היא הכרחית ומהווה חלק מתהלי
שיקומי ,וכיצד יש להתמודד ע תלות זו .כמו האופני השוני שבה נית לפתח בקרב
הסטודנטי עצמאות הולכת וגוברת(; ) (2רצו לגונ לעומת הצור בהצבת דרישות ברורות; )(3
מקומ של התחו הלימודי!קוגניטיבי ,התחו הביורוקרטי!טכני ,והתחו הרגשי!חברתי )ראה
ג לעיל(.
קריטריוני לקבלה לתכנית .להגדרה מדויקת וברורה יותר של מטרות התכנית יש השפעה ג על
הקריטריוני המתאימי לקבלה אליה .ייתכ כי בהמש ,א מכסת הסטודנטי האפשרית
תגדל או לחלופי כאשר הביקוש לתכנית יגבר ,יהיה צור בשינוי של הקריטריוני הנהוגי כיו.
במצב שכזה ,נראה כי התכנית תידרש לקבל החלטה ברורה יותר על אודות מטרותיה ,וכ לעשות
שימוש בניסיו העבר ,על מנת לנסח בצורה מדויקת יותר קריטריוני ומדדי שבה נית
להשתמש לצור לקבלה לתכנית .במצב של משאבי מוגבלי ,תידרש התכנית להחליט מהי
אוכלוסיית היעד שלה .כ ,למשל ,הא ייעודה לסייע בעיקר לסטודנטי בעלי יכולת התמדה
ויוזמה ,שסיכוייה לסיי את הלימודי ה הגבוהי ביותר ,או דווקא להתמקד באלו
שסיכוייה לסיי את הלימודי נמוכי יותר א ה עשויי להפיק תועלת מההשתתפות
בתכנית; או למשל ,הא עמידה בחצי תכנית תהווה ס קבלה לתכנית או שמא נית לקבל
לתכנית ג סטודנט שאינו עומד בהכרח בס זה ,מתו הנחה שהליווי של התכנית עשוי לסייע לו
להגביר את היק לימודיו.
גבולות קשר החונכות – בי גמישות לבהירות .נושא נוס המתקשר לחידוד מטרותיה של התכנית
הוא האופ שבו הבהרה שכזו מסייעת בשמירת גבולות קשר החונכות .בשל הגמישות הרבה
המאפיינת את התכנית ואת קשר החונכות ,נראה כי שימת לב לאיזו העדי בי גמישות זו לבי
בהירות המטרות הוא הכרחי .איזו זה חשוב לצור יצירת קשר חונכות נעי ונוח ,א ג כזה
שיאפשר שמירה על החונכי מפני תסכול ,עומס ושחיקה וימנע בלבול ,ציפיות מוטעות ואכזבות
מצד הסטודנטי.

ix

קשר של הסטודנט ע איש טיפול .ג נושא זה מתקשר להבהרה של מטרות התכנית ושמירת
גבולות קשר החונכות ,היות שקיומו של קשר טיפולי עשוי להקל את ההתמקדות בהיבט השיקומי
ולהימנע מעיסוק בתחומי רגשיי וטיפוליי יותר .בנוס לכ ,מסגרת כזו ,מקלה על החונ,
ביודעו כי יש לו לא להפנות את הסטודנט ,כאשר הוא חש שתכני לא מתאימי עולי במסגרת
החונכות .לכ יש מקו לחשוב הא על התכנית להתערב ולהמלי $על מסגרת טיפולית עבור
הסטודנטי המשתתפי בה ,או לכל הפחות לעודד את המשתתפי להיות בקשר טיפולי ,או שמא
אי זה מתפקידה לעסוק בסוגיה זו.
דגש על הסיוע בתחו החברתי .התחו החברתי עלה בראיונות כתחו שבו שביעות רצונ של
הסטודנטי נמוכה לעומת תחומי אחרי .ואמנ ,בתחילת התכנית ,ההתייחסות לתחו זה
הייתה מצומצמת .על א השיפור שהורגש בהתייחסות לתחו החברתי ,נראה כי העיסוק בסיוע
בתחו זה צרי להימש לאור מורכבותו ורגישותו .בהקשר זה נראה ג כי על א ההתנגדות
שמשמיעי חלק מהסטודנטי לנוכח האפשרות של מפגשי ע סטודנטי נוספי המשתתפי
בתכנית ,מומל $לנסות ולעודד מפגשי כאלה עבור אות סטודנטי המביעי בכ עניי .בשל
ההסתייגות שמגלי הסטודנטי מהחשש לשיו לקבוצת ה"חולי" ,נית לשקול לקיי מפגשי
אלה בי הסטודנטי בהרכבי מצומצמי יותר ,של שניי או שלושה סטודנטי .ג בתו קשר
החונכות ייתכ שנית לסייע בתחו זה באמצעות מעורבות פעילה של החונ שיית לסטודנט
משימות ליצור קשרי חברתיי ממוקדי .בנוס לכ ,חשוב ללהדגיש מת הכשרה והדרכה
מתאימה לחונכי בתחו החברתי ,כזו שתאפשר לה לרכוש כלי מתאימי לעזרה בתחו זה
ובמקביל תסייע לה לשמור על גבולות הקשר.
תחלופת חונכי .ממספר ראיונות ע סטודנטי עלה כי עזיבה של חונ )בתו השנה( מעוררת
לעתי ציפייה להמש הקשר עמו ,ואכזבה כאשר ציפייה זו אינה מתממשת .על א שנראה כי
עניי זה מובהר לסטודנטי ,מומל $להמשי לעסוק בו בשל מורכבותו ורגישותו ,ואולי א
להדגישו בצורה חד משמעית עוד יותר מהנעשה כיו .בנוס לכ ,מש ההסתגלות הארו של
סטודנטי לחונכי מדגיש את החשיבות שבצור להימנע מתחלופה גדולה של חונכי ואת
היתרו בחונכי שיוכלו לעבוד בתכנית למש שנתיי רצופות.
המש הדגש על מפגשי קבוצתיי עבור החונכי .המפגשי הקבוצתיי עבור החונכי,
שתדירות גברה בשנה השלישית ,עולי מתו הראיונות כמשמעותיי ביותר עבור .נראה כי
חשוב לשמר וא לפתח מפגשי קבוצתיי אלה ,על א הקושי בארגונ ,היות שניכר כי התרומה
לחוויית עבודת של החונכי היא משמעותית ,והשפעתה עשויה לחרוג מתחו שביעות הרצו ג
אל רמת המוטיבציה ותחושת האחריות והמחויבות שלה.
מקו מפגש לסטודנטי ולחונכי וחדר לרכזת .קיומו של חדר שישמש את הרכזת בתו
האוניברסיטה ,חשוב ה מהבחינה המעשית וה מהבחינה הסמלית .כיו ,המצב בתחו זה ,רחוק
מלהיות משביע רצו ונראה כי חשוב לטפל בו בהקד .בנוס לכ ,העובדה שחלק מהסטודנטי
מרגישי חוסר נוחות ע מפגשי באזורי ציבוריי של האוניברסיטה ,מעלה את הצור בקיומו
של מקו מפגש מסודר ,שיוכל להיות פתרו אפשרי במצבי שכאלה.
x

xi

מבוא
התפתחות תכניות להשכלה נתמכת
אנשי המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית עלולי להתנסות בקשיי שוני בהשתלבות או
בהשתלבות המחודשת לאחר אשפוז בקהילה שה חיי בה .קשיי אלה עשויי להיות תולדה
של המחלה עצמה ,א בשל פגיעתה ביכולת התפקוד הנורמטיבית ,וא בשל הקושי שהיא עלולה
לעורר בשמירה על קשר רצי ע החברה )בעקבות מצבי נפשיי או בעקבות אשפוזי(.
במקביל ,קשיי אלה בהשתלבות בקהילה ג עלולי להיות תולדה של הסטיגמה הקיימת
בציבור כלפי מחלות פסיכיאטריות .סטיגמה זו מתבטאת בדעות קדומות )למשל ,שהמתמודדי
ע מגבלה פסיכיאטרית חסרי אחריות ,אלימי ,או התנהגות בלתי צפויה(; ברגשות של פחד
וכעס )בשל הדעה הקדומה שה אלימי ,בלתי צפויי או "מתפנקי"( ,ולבסו ג בדחייה
ובאפליה )ראה שטרו ואחרי .(2007 ,כ קורה כי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות
המנסי להשתק חשופי לדעות קדומות ולאפליה בכל הנוגע לדיור ,לתעסוקה ,לנישואי וכו',
קטני סיכוייה להשתק ולהשתלב בחברה מחדש ) Corrigan & Penn, 1999; Link,
ובכ ֵ
 .(1987; Sartorius, 1998בהמש ,כדר להתמודד ע הסטיגמה החברתית עלולי המתמודדי
ע מוגבלות פסיכיאטרית לנקוט התנהגויות של הסתרה או של הימנעות ממצבי שבה ה
חוששי מיחס שלילי או פוגע .התנהגויות אלה עלולות לחבל עוד יותר בקשריה ע הסביבה
החברתית ולמנוע מה להשתלב בתחומי החיי הנורמטיביי ) Link, Mirotznik & Cullen,
. (1991; Smart & Wegner, 1999
תכניות השכלה נתמכת עבור המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות נבעו מההכרה בקשיי
השתלבות ומההנחה שאחת הדרכי לסייע לה היא באמצעות הגברת השתלבות בתחו
התעסוקה .השכלה גבוהה עשויה לתרו ליכולת לעסוק בעבודות בעלות מעמד ושכר גבוה
יחסית ,וכ להגביר את השתלבות האפשרית במעגל העבודה.
כמוב ,התכניות להשכלה נתמכת עשויות לתרו לה באופני נוספי .האפשרות לפגוש
באנשי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית במקו נורמטיבי ומוער מבחינה חברתית,
דוגמת האקדמיה ,עשויה להקטי את הסטיגמה החברתית כלפיה .בנוס לכ ,אפשרות של
המתמודדי לזכות בהערכת הסביבה עשויה לתרו לדימוי העצמי ) Bellamy & Mowbray,
] 1998בתו ששו וגרינשפו.([2005 ,
מהספרות עולה כי מטרות אלה של תכניות ההשכלה הנתמכת תואמות את ציפיותיה של
המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית ,אשר משתתפי בה ורואי בה דר למציאת תעסוקה
הולמת ולשיפור הביטחו והדימוי העצמי ) Navin, Lewis & Higson, 1989; Dougherty et
.(al., 1996; Weiner, 1999
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התכניות להשכלה נתמכת שנועדו לסייע לסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות
לרכוש השכלה גבוהה במכללות ובאוניברסיטאות למיניה התפתחו בתחילת שנות התשעי
בארה"ב )לדוגמהCook & Solomon, 1993; Cooper, 1993; Dougherty et al., 1996; :
Egnew, 1993; Housel & Hickey, 1990; Jacobs & Glater, 1993; Lieberman, Goldberg,
& Jed, 1993; Parten, 1993; Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996; Ryglewicz, & Glynn,
 .(1993; Sullivan et al., 1993; Weiner & Weiner, 1996בהמש ,קמו תוכניות דומות ג
במקומות אחרי בעול ,דוגמת קנדה ,אנגליה וניוזילנד ) Loewen, 1993; Isenwater,
.(Lanham & Thornhill, 2002; Clayton & Tse, 2003
קשיי של סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות
הצור בתכניות אשר יסייעו לסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות נובע מהקשיי
הייחודיי שאת מתמודדי סטודנטי אלה במהל הלימודי .בקשיי אלה נית להזכיר
קשיי חברתיי ובדידות חברתית ) .(Jacobs & Glater, 1993קשיי חברתיי אלה נובעי,
לפחות באופ חלקי ,מהסטיגמה המתלווה למחלות פסיכיאטריות ) & Megivern, Pellerito,
 .(Mowbray, 2003הסטיגמה והחשש מפני היחס של אחרי באוניברסיטה ה חס בדרכ של
המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות לרכישת השכלה גבוהה ) ; Weiner & Weiner ,1996
 ;(Bateman, 1997חס שהוא חיצוני בחלקו )חשש מחוסר הבנה וחוסר קבלה של האחרי(
ופנימי בחלקו )הפנמת הסטיגמה על ידי הסטודנט המתבטאת בקושי שלו להיחש ,לבקש עזרה
ולקחת "סיכוני" חברתיי(; ).(Weiner, 1999
נראה כי חששותיה של סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות מפני יחס של
אחרי באוניברסיטה כלפיה אינ מנותקי מהמצב בפועל .מחקרי מצביעי על כ שפעמי
רבות ,לאנשי סגל באוניברסיטאות יש ספקות בנוגע ליכולת של אנשי בעלי מוגבלות
פסיכיאטרית להשתלב במסגרות עלתיכוניות בשל בעיות התנהגות ) Hoffman & Mastrianni,
 1992בתו ;(Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 :סוגיות הקשורות לביטחונ של כלל
הסטודנטי ) Wolf & DiPietro, 1992בתו (Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 :או
בשל הספק בנוגע ליכולת להתמודד ע לחצי אקדמיי ) Cook, Jonikas, & Solomon,
 1992בתו .(Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 :לוו ) ( Loewen, 1993מציי שחלק
מקשייה של סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות קשורי לחוסר מודעות בקרב
המרצי להשפעותיה של המוגבלות הנפשית; לחוסר הסבלנות של עובדי הקו הראשו )אנשי
מזכירות ומנהלה( לבקשות חוזרות שלה לקבלת מידע או סיוע; להעדר מודעות במסגרות על
תיכוניות לגבי נושא הנגישות ומשמעותו בתחו בריאות הנפש ולהעדר מדיניות ברורה לגבי
היחס לסטודנטי שהתנהגות "בלתי הולמת" ) ,(inappropriate behaviorבשל המחלה
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הפסיכיאטרית .במחקר שנער בקרב מרצי וסטודנטי נמצא כי לרוב הסטודנטי והמרצי
עמדות חיוביות בנוגע לסיכוייה של סטודנטי ע מחלות פסיכיאטריות להצליח בלימודיה.
ע זאת ,רבי ציינו שה אינ יודעי רבות על הנושא ושאי ה מתמצאי בשירותי
ובהטבות העומדי לרשות סטודנטי אלו .בנוס לכ ,למעלה ממחצית מחברי סגל ההוראה
אמרו שהיו מרגישי שלא בנוח להתמודד ע סטודנט המפגי סימפטומי של מחלה
פסיכיאטרית וכחמישית מחברי סגל ההוראה ציינו שלדעת סטודנטי ע מחלות
פסיכיאטריות ה מסוכני ).(Becker et al., 2002
קושי רווח נוס בקרב סטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית הוא הקושי הלימודיקוגניטיבי.
מהמחקר בנושא עולה כי קשיי ריכוז ,זיכרו וארגו ,חרדה ובעיות מוטיבציה ,קושי בארגו
הזמ ,הערכה עצמית נמוכה ורמות גבוהות של לח מאפייני את הסטודנטי המתמודדי ע
מחלות פסיכיאטריות ) Dougherty et al., 1992 ; Loewen, 1993; Weiner & Weiner,
; .(1996; Weiner, 1999בנוס לכ ,נמצא כי סטודנטי המתמודדי ע מוגבלות
פסיכיאטרית ,שהפסיקו בעבר את לימודיה בשל בעיות הקשורות למחלה ,עשו זאת בשל קשיי
בריכוז ,ציוני נמוכי ,קושי בהשלמת משימות ובכתיבת סיכומי ) Mowbray & Megivern
 .(1999הספרות המקצועית אינה דנה בסיבות לקשיי הלימודייקוגניטיביי המאפייני חלק
גדול מהסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .ייתכ שה נובעי מהמחלה עצמה
או מהתרופות; כמו כ ,ייתכ כי משו שפעמי רבות המחלה מתפרצת בגיל ההתבגרות רבי
מהמתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית לא הספיקו להשלי את לימודיה הסדירי; כמו כ
ייתכ שהסטודנטי מתקשי כי לא היו פעילי מבחינה לימודית זמ ממוש.
לרבי מהסטודנטי שה בעלי מוגבלות פסיכיאטרית יש ג קשיי כלכליי .קשיי אלה
מתווספי לקשיי שכבר תוארו ,מוסיפי ללח שאתו הסטודנטי מתמודדי במהל
לימודיה ) (Housel & Hickey, 1990; Dougherty, et al., 1992ומקשי עליה לתפקד או
להתמיד בלימודיה ).(Mowbray & Megivern, 1999; Mowbray, Bybee, & Collins, 2001
אחת הבעיות בנושא זה היא שפעמי רבות סטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית אינ לומדי
בתכנית מלאה ,ולכ אינ זכאי לסיוע כלכלי או למלגות ,אשר במקרי רבי מחייבי
לימודי בהיק מלא ).(Loewen, 1993
קשיי נוספי עלולי להרתיע את המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות מלרכוש השכלה
גבוהה :חסמי ערכיי – לדוגמה ,סטודנטי שחשי שלא מגיע לה יחס מיוחד או שחשי
שה מקבלי דברי בחסד ולא בזכות ) .(Weiner, 1999חסמי טכניי – לדוגמה ,גודל
האוניברסיטה ,רעש רב או צפיפות מרובה בקמפוס; צור לעמוד בזמני ,או נגישות מוגבלת
לתכניות או לקורסי שבה נית ללמוד בהיק חלקי בלבד ).(Weiner, 1999; Loewen, 1993
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חסמי אלו עלולי להקשות ג על סטודנטי רגילי ,א סטודנטי המתמודדי ע מחלות
פסיכיאטריות עלולי להתקשות בה יותר ).(Weiner, 1999
מעבר לקשיי ולחסמי אלו ,נראה שהספרות אינה מצביעה על הבדלי גדולי בי אוכלוסיית
הסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות לבי אוכלוסיית הסטודנטי הרגילה,
במאפייניה השוני ,כולל רקע השכלתי של המשפחה ,תמיכה של הסביבה ,דאגות לגבי
הלימודי ועוד ).(Dougherty et al., 1992; Parten, 1993
סוגי תכניות להשכלה נתמכת
1

במהל השני פעלו מגוו תכניות השכלה נתמכת  ,שנועדו לסייע לסטודנטי להתגבר על
החסמי השוני שעומדי בדרכ .באופ כללי ,נית לסווג את התכניות השונות לשלושה סוגי
עיקריי באמצעות שני משתני :מידת האינטגרציה במוסד הלימודי והמקו שבו ניתנת
התמיכה ) .(Unger, 1990הסוגי השוני של ההשכלה הנתמכת ה:
 .1השכלה נתמכת הניתנת בכיתה ) – (self contained classroomבמקרי אלה ,סטודנטי בעלי
מגבלה פסיכיאטרית לומדי בכיתה נפרדת לפי תכנית לימודי המותאמת רק לה .כיתה זו
ממוקמת במוסד להשכלה גבוהה והסטודנטי יכולי להשתמש במשאבי של המוסד .לאחר
השלמת התכנית ,הסטודנטי יכולי להמשי ללמוד במוסד הלימודי בכיתות רגילות
ולהמשי לקבל תמיכה מהצוות המפעיל את התכנית )דוגמאות לתכניות כאלו נית למצוא ב:
.(Ryglewicz & Glynn, 1993; Parten, 1993
 .2תמיכה "במקו" ) – (on-site supportסטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית לומדי בכיתות
רגילות כסטודנטי מ המניי .ה מקבלי סיוע ותמיכה מצוות המוסד להשכלה גבוהה בו ה
לומדי )בדר כלל שירותי הייעו או שירותי לסטודנטי ע מוגבלות(; )דוגמאות לתכניות
כאלו נית למצוא ב.(Parten, 1993; Jacobs & Glater, 1993; Weiner & Weiner, 1996 :
 .3תמיכה "ניידת" ) – (mobile supportדומה ל"תמיכה במקו" ,אלא שהתמיכה לסטודנטי
ניתנת על ידי צוות של שירותי בריאות הנפש בקהילה ) community based mental health
 .(servicesבדר כלל מיוש מודל זה כשסטודנטי מפוזרי במספר מכללות קטנות )דוגמאות
לתכנית כזו נית למצוא בDougherty et al., 1996; Cooper, 1993; Lieberman, Goldberg :
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המאמרי והמחקרי המופיעי בהמש ,אינ מגדירי תמיד את הקריטריוני שעל פיה מתקבלי
הסטודנטי לתכנית .לכ ,חלק מהתכניות המופיעות כא עוסקות כנראה באוכלוסייה הדומה לאוכלוסייה
המשתתפת בתכנית באר ואילו חלק אחר ,כנראה באוכלוסייה ע בעיות קלות יותר.
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& & Jed, 1993; Sullivan et al., 1993; Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996; Cook
.(Solomon, 1993
לא נמצאו מחקרי הבוחני באופ שיטתי כל אחד מסוגי התכניות הללו ,א יש מספר מחקרי
הבוחני אלמנטי מסוימי הקשורי לאופ הפעלת התכנית .כ נמצא כי שביעות רצונ של
סטודנטי מתכניות שכללו מפגש קבוצתי ,שהיווה מעי קבוצת תמיכה ,הייתה גבוהה לעומת
תכניות שלא כללו אספקט תמיכתי זה .במקביל ,נמצא כי לימוד בכיתה הומוגנית של סטודנטי
המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות בתכנית לימודי שהותאמה לה הוביל להעצמה גדולה
יותר ולתחושת מסוגלות )חוללות עצמית( בביצוע מטלות לימודיות )][school self efficacy
.(Collins, Bybee, & Mowbray, 1998
יעילות התכניות להשכלה נתמכת
מספר מחקרי ניסו לבחו את יעילות של התכניות להשכלה נתמכת .בחלק נמצא שה
מגבירות את הסיכויי שסטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית ימשיכו בלימודיה
) .(Mowbray, Collins & Bybee, 1999בנוס לכ ,נמצא כי ה מסייעות ג בתחומי אחרי.
למשל ,ה יכולות לסייע בהגברת המוטיבציה של הסטודנטי ללמוד ) & Collins, Bybee,
 ,(Isenwater, Lanham & Thornhill, 2002 ;Mowbray, 1998לשפר את הערכת העצמית של
הסטודנטי ) ; (Cook & Solomon, 1993; Isenwater, Lanham & Thornhill, 2002ולפתח
יכולות התמודדות שונות ע מצבי לח בלימודי ) Cook & Solomon, 1993; Collins,
 .(Mowbray & Bybee, 1998במקביל ,נמצא כי סטודנטי מאושפזי ,המשתתפי בתכנית
להשכלה נתמכת ,ה בעלי סיכויי גבוהי יותר לחזור ללימודיה וללמוד בהיק לימודי
מלא ,לעומת סטודנטי מאושפזי שאינ משתתפי בתכניות שכאלה ) & Hoffman
.(Mastrianni, 1993
סוגי הסיוע
הסיוע הנית בתכניות להשכלה נתמכת מגו .הוא יכול לכלול עזרה בתכנו מסגרת הלימודי
ובבחירתה )לדוגמה ;(Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996 :בהגדרת מטרות תעסוקתיות
ובבחירת מסלול הלימודי המתאי ביותר להשגת )לדוגמהPettella, Tarnoczy, & Geller, :
 ;(1996בליווי הסטודנט בתהלי ההרשמה )לדוגמהRyglewicz & Glynn, 1993; Housel & :
 ;(Hickey, 1990בסיוע במימו הלימודי או בהגשת בקשות לסיוע כלכלי )לדוגמהHousel & :
 ;(Hickey, 1990בתמיכה קבוצתית )לדוגמהHousel & Hickey, 1990; Dougherty et al., :
 ;(1996בעידוד המוטיבציה ובהגברתה )לדוגמה ;(Dougherty et al., 1996 :באוריינטציה
במכללה או באוניברסיטה )הכרת שירותי הניתני בקמפוס; הכרת המבני בשטח הקמפוס;
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למידת טרמינולוגיה הקשורה לאקדמיה; למידה על זכויות; תרגול מצבי אפשריי שבה
הסטודנט עשוי להיתקל(; )לדוגמה (Cooper, 1993 :ועוד.
השכלה אקדמית נתמכת בישראל
עד כה נסקר נושא ההשכלה הנתמכת כפי שהוא עולה מהמחקר ומהספרות המקצועית .בשני
האחרונות החלו לפעול ג בישראל תכניות של השכלה נתמכת.
על פי חוק שיקו נכי נפש בקהילה ,שנחקק בשנת  ,2000נכי נפש )בעלי נכות נפשית של 40%
ומעלה( זכאי ,במסגרת זכאות לסל שיקו ,להשלמת השכלת יסוד ,ל 12שנות לימוד ולהשגת
תעודת בגרות .בהתא לכ ,משרד הבריאות הפעיל בשני האחרונות תכנית להשכלה נתמכת
ובה מסייעי למתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות להשלי את לימודיה היסודיי או העל
יסודיי )ששו ואחרי.(2003 ,
מעבר למוגדר בחוק לגבי השלמת השכלה יסודית ותיכונית ,ובהתא להתייחסות חוק השיקו
לתכניות ניסיוניות ,החלה לפעול בספטמבר  2003תכנית השכלה אקדמית נתמכת ,שנועדה לסייע
למתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות לרכוש השכלה גבוהה .תכנית זו תואמת את רוח חוק
השוויו לאנשי ע מוגבלויות שנחקק בשנת  1988ושבבסיסו עומדת התפיסה כי לאד ע
מוגבלות יש זכות לשוויו ,לכבוד ולהשתתפות פעילה בכל תחומי החיי ,תו שמירת עקרו
האוניברסליות ,המדגיש את מימוש הזכויות ,במסגרת השירותי הקיימי בחברה ולא
במסגרות נפרדות .בנוס לכ ,תכנית זו מתיישבת ע פרק הנגישות שנוס לחוק בשנת ,2005
ושלפיו קיימת החובה להנגיש לאנשי ע כל סוגי המוגבלויות כל מקו וכל שירות שנית
לציבור )חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ,התשנ"ח ;1998חוק שוויו זכויות לאנשי ע
מוגבלות )תיקו מס' ) ;(2התשס"ה .(2005א שהמודעות להנגשה גבוהה יותר מבחינת
מוגבלויות מוטוריות וחושיות ,הרי שאי זו כוונת החוק.

ההנגשה אמורה להתייחס ג

למוגבלויות אחרות )להרחבה בנושא ההנגשה בתחו בריאות הנפש ,ראה שרשבסקי ואחרי,
.(2007
התכנית להשכלה אקדמית נתמכת מופעלת באר על ידי עמותת רעות ,במימו משרד הבריאות
והקר למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי .תכנית זו ,אשר מהווה ניסיו ראשו מסוגו
באר לתת מענה לסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ,פעלה בשלוש השני
האחרונות כתכנית ניסיונית בשני מקומות – אוניברסיטת חיפה והמוסדות האקדמיי
בירושלי.
ַ!תכנית השכלה אקדמית נתמכת זכאי להשתת מתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית ,שה
מוכרי במוסד לביטוח לאומי כבעלי נכות נפשית של  ;40%זכאי לסל שיקו ולומדי במוסד
אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(; התקבלו לאוניברסיטה כסטודנטי מ
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המניי ולומדי במסגרת לימודי של חצי תכנית לפחות) 2מטעמי נוחות ,ייקראו בהמש הדוח
סטודנטי אלה המשתתפי בתכנית בש "הסטודנטי"(.
לב ִל!ה של התכנית השכלה אקדמית נתמכת ואמצעי הסיוע העיקרי שנית לסטודנטי
המשתתפי בה הוא ליו ָי בידי חונכי )להל" ,החונכי"( .החונכי ,אשר לומדי באותה
אוניברסיטה נפגשי ע הסטודנטי למש ארבע שעות שבועיות )אשר בדר כלל מחולקות על
פני שני מפגשי בני שעתיי כל אחד(.
בכל אחד משני המקומות אחראית על החונכי רכזת )להל" ,הרכזות"( .הרכזת ,אשת מקצוע
הקשורה לתחו בריאות הנפש )בירושלי מרפאה בעיסוק ,ובחיפה עובדת סוציאלית( ,היא
האחראית לפעילותה השוטפת של התכנית באותו קמפוס .היא נמצאת ,למעשה ,בקו התפר שבי
הרמה המעשית והיישומית של התכנית ,לבי הרמה העקרונית והאידאולוגית שלה .מצד אחד,
היא חלק מ"השטח" ,מצוות העשייה  היא נמצאת בקשר שוט ע החונכי והסטודנטי,
מעורה בתוכני המפגשי ביניה ובסוגיות נוספות בחייו של הסטודנט; מצד אחר ,היא חלק
מהצוות האחראי על החשיבה ,על התכנו ועל הפיתוח של התכנית )ראה בהמש ,בהתייחסות
למדריכות בתכנית( .לרכזת מספר תפקידי :היא מצויה בקשר ע הסטודנטי )אחראית על
פרסו התכנית ,על קבלת פניות של מועמדי פוטנציאליי ,על פגישות וראיונות לצור בדיקת
התאמת הסטודנטי לתכנית ,על זיהוי צרכי ,על התאמת החונכי לסטודנטי ,על מפגשי
במש השנה ,כאשר מתעוררות בעיות או כשעולה הצור וכד'( .במקביל ,הרכזת עומדת בקשר
הדוק ע החונכי ומדריכה אות בעבודת החונכות באופ פרטני בתדירות של כשעה בשבוע.
בנוס לכ ,הרכזת אחראית על הקשר שבי התכנית )והסטודנטי( לבי גורמי נוספי
באוניברסיטה ומחוצה לה )מסייעת לסטודנטי בתהלי ההרשמה והקבלה ללימודי ,בפנייה
לוועדות סל שיקו ,בקבלת ההתאמות במבחני ,בקשר ע שירותי הקידו לסטודנט ,נמצאת
בקשר ע גורמי טיפוליי ושיקומיי נוספי כאשר יש בכ צור ועוד(.
שתי הרכזות מקבלות הדרכה על עבודת על ידי שתי מדריכות .האחת ,מרפאה בעיסוק בעלת ידע
בתחו הפסיכיאטרייה ,והשנייה מומחית בתחו ליקויי למידה )להל "המדריכות"( .מטרת
פגישות ההדרכה לסייע לרכזות בפתרו בעיות וקשיי המתעוררי בהפעלת התכנית .בנוס לכ,
הרכב זה של שתי הרכזות ושתי המדריכות משמש כקבוצת חשיבה ,שבה נבחנת התכנית
בהקשרה הרחב ,נידונות סוגיות שונות בהפעלתה ,ונעשה ניסיו לנסח את עקרונותיה ואת דר
פעולתה בצורה כללית ,החורגת מתחו המקרי הספציפיי.
התכנית השכלה אקדמית נתמכת לותה בוועדת היגוי ,הכוללת אנשי מקצוע מארגוני
ומתחומי שוני )עמותת רעות ,משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי(.

 2בפועל ,בתחילת התכנית ,בשל הקושי באיתור מועמדי מתאימי ,התקבלו לתכנית ג סטודנטי שלמדו בהיק
הקט מחצי תכנית.
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מחקר ההערכה :מטרות ודגשי
התכנית להשכלה אקדמית נתמכת לותה במחקר הערכה של מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל.
הצור במחקר ההערכה נבע מהיותה תכנית ניסיונית וראשונה מסוגה באר ,ומתו צור לקבל
החלטות לגבי המש פעילותה מעבר לשלוש השני שבה היא פועלת באופ ניסיוני.
מטרות מחקר ההערכה 3היו ללוות את יישו הפרויקט בשלבי השוני ,לזהות מוקדי הצלחה
ושיפור ,כמו ג קשיי ובעיות מנקודות מבט שונות; כל זאת כדי לאפשר לשפר אותו במהל
היישו .אחד המוקדי בהערכה זו היה להערי את התחושה הסובייקטיבית של המשתתפי
לגבי תרומת התכנית בתחומי השוני.
שאלות המחקר העיקריות היו על אודות האידאולוגיה של התכנית ומטרותיה ,על הגדרת תפקידו
של החונ ,על הדרכה בתכנית ,על שינויי וקשיי לאור זמ ועל תרומת התכנית בעיני
הסטודנטי.

 3מטרות מחקר ההערכה והדגשי המנחי אותו גובשו בסו השנה הראשונה לתכנית ,לאחר שהוחלט ,לאור הצעות
שעלו בוועדת ההיגוי ,על מספר שינויי במחקר  .שינויי אלה העבירו את מרכז הכובד של המחקר לתהליכי
השוני המתרחשי בתכנית ופחות לתוצאותיה )שהאפשרות להעריכ בשיטה זו היא מוגבלת( .לנוכח כ ,ועל
מנת להישאר במסגרת מגבלות התקציב ,הוחלט מחד ,לצמצ את מספר המרואייני ומצד אחר ,להגדיל את
תדירות הראיונות לאור השנה.
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השיטה
מהל
מחקר ההערכה החל ללוות את התכנית לאחר תחילת פעילותה ,במהל הסמסטר הראשו
להפעלתה ונמש כשלוש שני .מחקר הערכה זה ליווה את התכנית באופ מתמש ,באמצעות
ִראי הגורמי השוני המעורבי בתכנית )הסטודנטי ,החונכי ,הרכזות ,המדריכות וחברי
ועדת ההיגוי( ,במספר נקודות זמ .במהל תקופת ההערכה נערכו ג מספר תצפיות ונאספו
באופ שוט חומרי רקע על המשתתפי בתכנית .בנוס לכ ,השתת צוות המחקר בישיבות
ועדת ההיגוי של התכנית ,סיפק עדכוני שוטפי על התקדמות המחקר ודוחות ביניי בסיו כל
שנה.
נבדקי
 .1ראיונות
במהל שלוש שנות המחקר נערכו הראיונות ע גורמי אלו )ראה תיאור מפורט בנספח א(:
א .סטודנטי – בס הכול נערכו  40ראיונות ע סטודנטי .בשנה הראשונה רואיינו כל
הסטודנטי ,למעט מספר סטודנטי שהתנגדו או ששהו באשפוז .בשני שבאו לאחר מכ,
בוצעו שני סבבי ובכל אחד מה רואיינו כ 4סטודנטי מכל אוניברסיטה .הסטודנטי
שרואיינו בשני אלה היו סטודנטי שהביעו נכונות להתראיי ,וחלק א ביקשו זאת באופ
מפורש .בשל העובדה שלא רואיינו כל הסטודנטי המשתתפי בתכנית ,העדפנו לראיי בכל
פע סטודנטי שוני ,כדי להיחש לחוויות ולהשקפות שונות ,ככל הנית .ע זאת ,היו
מספר סטודנטי שרואיינו יותר מפע אחת ,כאשר הרכזות התקשו במציאת סטודנטי
המוכני להתראיי .במרבית המקרי נערכו ראיונות אלה פני אל פני ,למעט מקרי
שבה הדבר לא התאפשר לסטודנט ,ואז התקיימו ראיונות טלפוניי.
ב .חונכי – בשנה הראשונה למחקר רואיינו כל החונכי שהשתתפו בתכנית ,בריאיו פרטני,
פני אל פני .בשנה השנייה והשלישית התקיימו ראיונות קבוצתיי של החונכי בירושלי
ובחיפה )בנפרד( ,פעמיי בשנה .הרכזות היו אחראיות על תיאו מועדי ראיונות אלה ,וניסו
לקבוע אות במועדי שבה יתאפשר למרבית החונכי להיות נוכחי.
ג .רכזות ומדריכות – בשנה הראשונה רואיינו שתי הרכזות באופ פרטני ,ושתי המדריכות
בריאיו משות .בהמש ,רואיינו ארבעת בקבוצה ,פעמיי בשנה.
ד .חברי ועדת ההיגוי – רואיינו בשנה הראשונה בריאיו פרטני פני אל פני ,ובשני השנייה
והשלישית בראיונות טלפוניי ,אחת לשנה.
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 .2תצפיות
נערכו תצפיות על שני ימי עיו של החונכי ועל פגישת הדרכה של הרכזות והמדריכות.
 .3מידע מנהלי
הרכזות העבירו אל צוות המחקר פרטי אינפורמטיביי של הסטודנטי ושל החונכי
המשתתפי בתכנית .בנוס לכ ,התקבלו מידע חלקי על תוכני מפגש בי החונכי לסטודנטי
)"שאלוני מפגש"( ומספר סיכומי של פגישות ההדרכה של הרכזות והמדריכות.

נתוני

"קשי" – על ציוני ועל נקודות הזכות לפני ההצטרפות לתכנית ואחריה – התקבלו בצורה
חלקית בלבד.
כלי המחקר
המשתתפי השוני רואיינו באמצעות שאלוני פתוחי )ראה נספחי  .(52במסגרת ה
נשאלו על השקפת בנוגע לתכנית ,על שינויי שהרגישו לאור זמ ,על קשיי המלווי אות,
על שביעות רצו ,על המלצות ועל תכני לשינוי .פרטי בסיסיי על אודות כל הסטודנטי
והחונכי המשתתפי בתכנית נאספו באמצעות טפסי שיועדו לכ )נספחי  .(76בנוס לכ,
מילאו החונכי בעקבות פגישותיה ע הסטודנטי "שאלו מפגש" שכלל התייחסות למטרות
המפגש והתכני שבלטו בו )נספח .(8
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ממצאי
בהמש יוצגו ממצאי מחקר ההערכה ,המהווי סיכו של התכני והתהליכי המרכזיי ,כפי
שה עלו מתו הראיונות והמידע שנאס במהל שלוש שנות הליווי המחקרי :סיכומי פגישות
החונכי ,סיכומי ההדרכות והתצפיות השונות!ַ .ממצאי משולבי לעתי ציטוטי מתו
הראיונות )אלה מסומני במרכאות( .ממצאי מחקר ההערכה בדוח זה יוצגו דר שלושה מעגלי
המאפייני את פעולת התכנית ,מעגלי הפועלי במקביל ומהווי רמות שונות של הפרויקט.
המעגל הראשו ,הפנימי ,מהווה את ליבת התכנית ומיוצג עלידי קשר החונכות  המפגשי בי
החונכי ולסטודנטי והקשר האישי הנרק ביניה  מאפייניו וסוגי הסיוע הניתני במסגרתו.
המעגל השני מתייחס בעיקר לתפקידה של הרכזת ,כחלק מצוות העשייה ,וכולל שני אספקטי:
הקשר שבי הרכזת לחונכי )הדרכות וימי עיו( והקשר בינה לבי הסטודנטי )וגורמי נוספי
בחייה( .מעגל זה מאופיי בהתבוננות בסטודנט ובקשר החונכות ,מתו מטרה לסייע לחונ
בעבודתו ולהתאי את הסיוע לצרכיו של הסטודנט .המעגל השלישי משק מעי "התבוננותעל"
בקשר החונכות ובתכנית ,והוא מתייחס בעיקר לתפקיד של המדריכות והרכזות כמובילות
התכנית וכמעצבותיה .מעגל זה מתייחס לאלמנטי של התכנית ,אשר חורגי מקשר החונכות
הספציפי .להבדיל מהמעגל השני ,במעגל זה ,ההתבוננות ,העבודה והחשיבה מתבצעות לא רק
ברמה פרטנית ,המתייחסת למקרה הספציפי ,כי א ג ברמה תאורטית ומערכתית .מהל
העבודה הוא תנועה הלו ושוב בי השטח לבי התאוריה ,דהיינו  מהשטח )באמצעות דוגמאות
של הרכזות( ,אל התאוריה ,אל פתרו הבעיות ואל יישומ בחזרה בשטח.
הסטודנטי בתכנית – דפוסי השתתפות ומאפייני
במהל שלוש השני שבה נער המעקב על פעילות התכנית להשכלה אקדמית נתמכת השתתפו
בה בס הכול  45סטודנטי  27למדו באוניברסיטת חיפה ו 18באוניברסיטה העברית בירושלי
ובמסגרות אקדמיות נוספות בעיר )ראה נספחי  1ו .(9מספר המשתתפי בתכנית במהל שלוש
שנות פעילותה היה במגמת עלייה – החל מ 20שהשתתפו בה בשנה הראשונה 24 ,בשנה השנייה,
וכלה ב 34סטודנטי שהשתתפו בה בשנה השלישית.
מתו כלל הסטודנטי שהשתתפו בתכנית ,שמונה ) 5מחיפה ו 3מירושלי( השתתפו בה לאור
כל שלוש שנות פעילותה .שבעה עשר השתתפו בה במש שנתיי   3בשני הראשונה והשנייה )2
בחיפה 1 ,בירושלי( 11 ,בשני השנייה והשלישית ) 6בחיפה 5 ,בירושלי( ו  3בשני הראשונה
והשלישית ) 2בחיפה 1 ,בירושלי( 20 .סטודנטי השתתפו בתכנית במש שנה אחת לפעילותה 
 6בשנה הראשונה ) 5בחיפה 1 ,בירושלי( 2 ,בשנה השנייה ) 1בחיפה 1 ,בירושלי( 12 ,בשנה
השלישית ) 6בחיפה 6 ,בירושלי(.
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במהל השנתיי הראשונות לפעילות התכנית נשרו ממנה  14סטודנטי ) 9עזבו בסו השנה
הראשונה 5 ,בסו השנה השנייה( .4מלבד סטודנט אחד שעזב את התכנית לאחר שהשלי את
התואר ,5הסיבות לעזיבה היו מגוונות :ארבעה עזבו בשל קושי להתמודד ע הלימודי או בשל
תחושת חוסר שייכות לאוניברסיטה ,שניי עזבו בשל מצב נפשי לא מאוז או אשפוז )מתוכ
אחד שאושפז חזר ללימודי ולתכנית שנה מאוחר יותר( ,ארבעה עזבו בהרגשה כי ה מסוגלי
להתמודד בכוחות עצמ ,ללא סיוע התכנית )שניי מתוכ חזרו להשתת בתכנית שנה מאוחר
יותר ,משנוכחו כי ה מתקשי להסתדר בלעדיה( ,שניי עזבו בשל נישואי או מציאת עבודה,
שבעקבותיה הפסיקו את לימודיה.
מהתבוננות בנתוני של המשתתפי השוני בתכנית) 6ראה נספח  (9עולה כי היחס בי גברי
לנשי כמעט שווה ) 23גברי ו 22נשי( .גיל הסטודנטי בעת הצטרפות לתכנית נע מ 21ועד
 ;41מרבית בטווח שבי אמצע שנות העשרי ועד לשנות השלושי המוקדמות .הסטודנטי
שהשתתפו בתכנית לומדי במגוו גדול של תחומי לימוד ושל שלבי במהל הלימודי )מבחינת
השנה שבה ה לומדי ,והתואר שבו ה נמצאי(; בעוד מרבית הסטודנטי לומדי לתואר
הראשו שלה ,הרי שיש ג מספר סטודנטי לתארי מתקדמי .לכשליש עד מחצית
מהסטודנטי בתכנית היה ניסיו כושל בלימודי אקדמיי ,לפני לימודיה הנוכחיי.
מהנתוני עולה שכמחצית מהסטודנטי לומדי בתכנית חלקית ומחצית בתכנית מלאה.
מרבית הסטודנטי מקבלי קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי או של משרד הביטחו,
וכשליש מהמשתתפי מקבלי ג סיוע ממחלקת שיקו במוסד לביטוח לאומי .מתו הנתוני,
כמו ג מהתרשמות הרכזות ,עולה כי שיעור הסטודנטי המקבלי סיוע ממחלקת שיקו של
המוסד לביטוח לאומי גדל באופ משמעותי במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית.
מעגל ראשו :קשר החונכות )סטודנט וחונ(
כאמור ,הקשר בי הסטודנט לחונ הוא לב ִל!ה של התכנית להשכלה אקדמית נתמכת .לפני
שנדו בפירוט בקשר זה ,במטרותיו ,באופיו ובתחומי הסיוע הניתני במסגרתו ,חשוב להבי את
האופ שבו מגיע הסטודנט אל התכנית ולכ ג אל תו קשר החונכות.
 .1טרו קשר :הצטרפות סטודנטי לתכנית
א .הגעה לתכנית – חלק גדול מהסטודנטי שרואיינו ציינו כי הגיעו לתכנית דר פרסו שנתקלו
בו )ברחבי האוניברסיטה ,בחוברת שירותי של דיקנאט הסטודנטי ,במסגרות שיקו ופנאי
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הנתוני נאספו עד השנה השלישית לפעילות התכנית ,עוד בטר היה ידוע מי עתיד להמשי ולהשתת בה ג
בשנה הרביעית לפעילותה .לכ חסר מידע על סטודנטי שנשרו ממנה בסיו השנה השלישית.
ארבעה סטודנטי נוספי סיימו את התואר בסו השנה השלישית לתכנית .א כאמור המידע המוצג לעיל אינו
כולל כאלה שלא המשיכו בתכנית בשנה הרביעית לפעילותה.
הנתוני המופיעי בנספחי משלבי נתוני שנאספו על ידי צוות המחקר ונתוני שהועברו מרכזות התכנית.
חלק מהנתוני שהועברו ה חלקיי ולכ חסרי מספר פרטי בטבלה המסכמת את פרטיה של הסטודנטי
בירושלי.

  12

עבור המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ,בתי חולי או באתר האינטרנט של
האוניברסיטה( .יתר הסטודנטי ציינו כי הופנו לתכנית על ידי גורמי אחרי )ועדת סל
שיקו ,דיקנאט הסטודנטי ומטפלי( .אחרי סיפרו כי נודע לה על התכנית דר קשרי
אישיי :חבר ששמע עליה או השתת בה ,היכרות קודמת ע רכזת התכנית.
ב .פניית הסטודנטי לתכנית – מהראיונות שהתקיימו ע הסטודנטי המשתתפי בפרויקט
עולה כי במקרי רבי ,ההחלטה לפנות לתכנית אינה פשוטה .רבי מהסטודנטי שרואיינו
התייחסו להתלבטויות ולקשיי שהתלוו להחלטה זו .אחד הקשיי המרכזיי שהוזכרו הוא
הקושי להודות שה מתקשי להסתדר בכוחות עצמ בתו המסגרת האקדמית וההכרה
בכ שה זקוקי לעזרה ולסיוע .נית לשער כי סטודנטי אלה ,אשר התקבלו לאוניברסיטה
כתלמידי מ המניי ולכ ודאי מאופייני בכוחות וביכולות ,שואפי לראות עצמ במסגרות
נורמטיביות ,ולכ מתקשי להכיר בקשיי התפקוד שלה.
חלק מהסטודנטי שרואיינו התייחסו בהקשר זה ג לסטיגמה המלווה את התכנית ,המקשה
עליה לפנות אליה .אות סטודנטי סיפרו כי חששו שהצטרפות לתכנית תתרו לתיוג
כ"חולי נפש" .דאגה דומה קיימת בהקשר הרחב יותר בציבור ,כאשר אנשי חוששי לפנות
לטיפול נפשי שמא יתויגו )שטרו ,שרשבסקי ,בידניאורב ,לכמ ,זהבי ושגיב.(2007 ,
הסטודנטי שרואיינו סיפרו כי פנו לתכנית ,כשחשו כי ה מתקשי להתמודד ע המטלות וע
המסגרת האוניברסיטאית .אצל חלק תחושה זו ניזונה ג מניסיונות עבר כושלי )ניסיו
אקדמי קוד אשר הסתיי בנשירה ממסגרת הלימודי( .חלק גדול מה ציינו כי החליטו
להצטר לתכנית בנקודה שבה ה התלבטו לגבי עצ המש לימודיה באוניברסיטה ,כאשר
בראש חלפה המחשבה להפסיק ללמוד ולוותר על התואר .בנקודה זו ה תפסו את התכנית
כ"ניסיו האחרו" לפני שה מתייאשי ומרימי ידיי .חלק ציינו כי תחושה זו של "על ס
יאוש" אפשרה לה להתגבר על מכשול הסטיגמה ועל החשש מתיוג כתוצאה מההצטרפות
לתכנית ,כיוו שבאותו שלב חוויית הייתה ש"אי מה להפסיד"" ,זה או זה או להפסיק ללמוד".
ג .ציפיות בסיסיות של הסטודנטי מהתכנית – מהראיונות ע הסטודנטי עולה כי בשלב
הראשוני ציפיותיה מהתכנית התרכזו סביב הרצו "להחזיק מעמד בלימודי ,לעבור רגעי
משבר"; "לעזור לי בלימודי ,במטלות" .חלק אמרו כי ידעו היכ ממוקד הקושי שלה ומה
יסייע לה בהתמודדות אתו )"לדעת אי לחלק את עומס הלמידה"" ,תמיכה בזמ מבחני";
"מישהי שתשב אתי ממש על התוכ ,שתלמד אתי"; "עזרה בהתארגנות ע החומר וע
הזמ"; "תמיכה רגשית"(.
ד .קשר ראשו בי הסטודנט לרכזת – הקשר הראשו של הסטודנט ע התכנית נעשה דר רכזת
התכנית .הרכזת מקבלת את פנייתו של הסטודנט ,משוחחת אתו בטלפו או נפגשת אתו
באופ חד פעמי או לסדרה של מספר שיחות .בשיחות אלה היא מנסה להתרש מהסטודנט,
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ללמוד על הרקע שלו ,על הסיבות שהובילו אותו לפנות לתכנית ,על קשייו ועל ציפיותיו  כל
זאת מתו מטרה לבחו את מידת התאמתו לתכנית .חלק גדול מפניות הסטודנטי
מסתיימות בלי שה מצטרפי בסופו של דבר לתכנית .מדיווחי הרכזות עולה כי מתחילת
התכנית עד סו שנת  2005התקבלו  156פניות מסטודנטי ,שלא הצטרפו בסופו של דבר
לתכנית; לצור השוואה ,מספר הפניות שהסתיימו בהצטרפות לתכנית ,כפי שהוא מתבטא
במספר הסטודנטי שהשתתפו בתכנית במהל שלוש שנות פעילותה הוא פחות משליש )45
סטודנטי( .7ניכר כי חלק גדול מהפוני לתכנית עושי זאת כאשר ה מצויי בשלבי גישוש
לגבי האפשרות להתחיל )או לחזור( ללמוד .בסופו של דבר ,חלק הגדול לא מממשי תכניות
אלה ,מסיבות שונות )סיבות נפשיות ,משפחתיות או כלכליות ,כתוצאה מאשפוז ,כיוו שלא
התקבלו ללימודי ,החליטו ללמוד במקו אחר ,או לחלופי כיוו שהיו זקוקי להשלמה של
בגרות או פסיכומטרי( .בחלק אחר ,הפניות שנותרו ללא המש היו מסטודנטי אשר לא
התאימו לתכנית )כאלה שאינ זכאי לסל שיקו ,סטודנטי החוששי לפנות לוועדת סל
שיקו בשל הסטיגמה הכרוכה בכ או בשל קשיי ביורוקרטיי ,סטודנטי שלימודיה
אינ מוכרי על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,סטודנטי הלומדי בהיק לימודי מצומצ
מאוד וכד'( .בחלק קט מהמקרי דוח על סטודנטי שסברו כי התכנית אינה מתאימה לה
)כאלה הסבורי כי לא זה סוג הסיוע שלו ה זקוקי ,סטודנטי הסבורי כי אי לה די
זמ עבור פגישות החונכת ,או כאלה החוששי מחשיפה( .הרכזות מציינות כי ג חלק גדול
מהפניות שאי לה המש מבחינת ההשתלבות של הסטודנט בתכנית ,מסתיימות בהכוונה
ובסיוע )כ דוח על מקרי שבה העניקה הרכזת סיוע בשלב ההרשמה לאוניברסיטה,
בקבלת התאמות ,בייעו בנושא בחירת מקצוע לימודי ,בתהלי ההכרה בלימודי קודמי,
בקבלת מגורי ,או בקישור לשירותי אחרי של האוניברסיטה ומחוצה לה – שירותי רווחה,
מרכז המסייע לסטודנטי בסכנת נשירה וכו'( .בנוס לכ ,בראיונות ע הרכזות עלה כי
בקרב הסטודנטי הפוני לתכנית ,יש סטודנטי אשר ג א אינ מצטרפי אליה באותה
נקודת זמ ,ה פוני שנית לאחר שהבשילו התנאי ,או כאשר ה מחליטי בסופו של דבר
לחזור ללימודי.
ה .קריטריוני לקבלה לתכנית – ההצטרפות לתכנית דורשת הכרה ב 40%נכות נפשית מהמוסד
לביטוח לאומי ולימודי במוסד אקדמי מוכר ,בהיק של חצי תכנית לפחות .בפועל ,נראה כי
לפחות בשלבי הראשוני של התכנית הייתה נטייה לקבל אליה ג סטודנטי הלומדי
בהיק של פחות מחצי תכנית ,בי א בשל קושי באיתור מועמדי מתאימי ובי א מתו
האמונה שע חלו הזמ יצליחו סטודנטי אלה להגדיל את היק לימודיה .במרבית
הראיונות ע הרכזות ,ע מדריכות וע חברי ועדת ההיגוי עלתה ההשקפה כי הצבת
קריטריוני לקבלה לתכנית היא הכרחית לצור סרטוט גבול שיסייע במיו הסטודנטי,
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הרכזת מירושלי דיווחה על  52פניות ללא המשכיות שהגיעו אליה מתחילת התכנית ועד סו שנת  ,2005הרכזת
שבחיפה דיווחה על  104פניות באותה פרק זמ .בסה"כ השתתפו בתכנית במהל שלוש השני  27סטודנטי
בחיפה ו 18בירושלי.
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כאשר הביקוש לתכנית עולה .ע זאת ,במהל השני נשמעו דעות שונות לגבי טיב של
קריטריוני אלה ,המשקפות את האופ שבו נתפסות מטרות התכנית )ראה הרחבה בנושא זה
בפרק הסוגיות האינטגרטיביות בדיו על אודות האידאולוגיה של התכנית( .ממד נוס הקשור
לנושא זה הוא תפקיד של הקריטריוני ,לא רק

בסינו ,כי א ג בדרבו .אחת

הסטודנטיות שרואיינה סיפרה כי עבורה הדרישה ללימודי במסגרת אקדמית מוכרת
ובהיק לימודי של חצי תכנית לפחות ,מדרבנת אותה ו"דוחפת אותה קדימה".
ו .הצמדת החונ לסטודנט – לאחר שאושרה הצטרפותו של הסטודנט לתכנית ,מצמידה הרכזת
לכל סטודנט חונ .בחלק מהמקרי ,המפגש הראשו בי הסטודנט לחונ מתקיי בנוכחות
הרכזת .הבחירה באשר לקיו מפגש שכזה היא אינדיבידואלית ,ונתונה לשיקולה המקצועי
של הרכזת ולהעדפותיו של הסטודנט.
 .2קשר החונכות
א .תפקיד החונ ותחומי הסיוע של התכנית – תפקיד של החונכי נגזר ממטרות התכנית
ומנושאיה .הסטודנטי והחונכי שרואיינו ונשאלו על תפקידו הרצוי של החונ תיארו
תפקיד מגו הנוגע באספקטי שוני ,בהתא לקשיי המאפייני את הסטודנטי .להל
יתוארו הקשיי העיקריי שאת מתמודדי הסטודנטי בתכנית ,והתחומי שבה
מתמקד הסיוע של החונ – התחו הלימודיקוגניטיבי ,התחו החברתי והרגשי והתחו
הביורוקרטי.
התחו הלימודי קוגניטיבי
הקושי שבגללו פנו מרבית הסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות לתכנית הוא
הקושי הלימודיקוגניטיבי .תחת הגדרה זו נית לכלול את מגוו הקשיי אשר פוגעי
בלימודיה ,בהישגיה האקדמיי ,בביצוע המטלות ובמימוש הפוטנציאל הלימודי של
הסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .רבי מהסטודנטי תיארו קשיי
בארגו הזמ והחומר ,קשיי קשב וריכוז והרגלי למידה בלתי יעילי .קשיי אלה בולטי
בעיקר בקרב אות סטודנטי המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית ,על רקע המאפייני
הייחודיי של קבוצה זו :קשיי רגשיי הפוגעי בביצוע של המשימות הלימודיות השונות
ובמוטיבציה וכ היעדרויות מ הלימודי ,בגלל אשפוז או בגלל מצב רוח ירוד .הקשיי
הרגשיי והניתוק )המלא או החלקי( ממסגרת הלימודי עלולי לגרו להפסד של לימודי
וחומר ,לעורר חששות וספקות לגבי היכולת להשלי פערי אלה ,כמו ג לערער את הביטחו
בנוגע לעצ היכולת ללמוד .בנוס לכ ,כדי להתמודד ביעילות ע תקופות של היעדרות
מהמסגרת הלימודית וע קשיי רגשיי הפוגעי בתפקוד ,נדרשות מהסטודנטי מיומנויות
למידה טובות .בהעדר ,ה עלולי להידרדר ,ללא יכולת להדביק את הפער ,ולהימצא
במסלול ,שבסופו חוויה של יאוש ,חוסר אוני וא נפילה רגשית נוספת.
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הסיוע של החונכת בתחו זה ,כפי שהוא עולה מהראיונות השוני ,כולל מספר רכיבי:
נוכחות סדירה ורציפה ,עזרה בפיתוח מיומנויות למידה ובשכלול ,סיוע בקבלת התאמות,
עידוד המוטיבציה והיכולת ללמוד ועזרה בתכני הלימודיי.
נוכחות ותמיכה סדירה ורציפה .העובדה שהחונכת היא חלק מפרויקט מתמש ,המלווה את
הסטודנט לאור שנת הלימודי ,מסייעת ,כפי שתואר הדבר בראיונות" ,לשמור על רצ
לימודי" .הסטודנטי והחונכי שרואיינו תיארו כיצד הקשר הקבוע ע החונ מסייע
להשקעה השוטפת בלימודי ,דר ארגו החומר והמעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימות
הלימודיות .בעניי זה הוזכרה החשיבות של מפגשי חונכות המתקיימי בתדירות של פעמיי
בשבוע )ולא פע( ,בתרומת למעקב ולשמירת הסדר.
בנוס לכ ,וכפי שכבר הוזכר ,הסטודנטי המשתתפי בתכנית מתמודדי לא פע ע
קשיי נפשיי ,ע תפקוד לא יציב וע היעדרויות .לנוכחות הקבועה של קשר החונכת יש
חשיבות ג ביכולת להתמיד בלימודי אפילו במצבי של קושי רגשי ,וכ לשוב אליה
לאחר תקופות היעדרות .עצ הידיעה של הסטודנט ש"אני לא לבד בסיפור הזה" ,שיש שות
באוניברסיטה ,מרגיעה אותו" :א יהיו נפילות נהיה ש ביחד"; "יש רשת ביטחו" .בנוס
לכ ,החונכת מסייעת להתמקד בלימודי ג במצבי של קושי נפשי וג במצבי של
היעדרות .הארגו והסדר שהיא מעניקה מסייעי לראות בהשלמת הפערי ובחזרה ללימודי
משימות בנות ביצוע.
שכלול ופיתוח מיומנויות למידה .מעבר לקשר הליווי הרצי ע החונ ,המאפשר מעקב
ושמירה על רצ לימודי ,החונכת מסייעת לסטודנט לפתח מיומנויות שיסייעו לו בארגו
הלימוד והפיכתו ליעיל יותר )כדברי הסטודנטי ,סיוע בניית "המסגרת"" ,חוט השדרה"
ו"השלד" של הלימודי( .בעיות ההתארגנות ,שהזכירו רבי מהסטודנטי ,זוכות למענה דר
לימוד אסטרטגיות שונות לשיפור ארגו הזמ והחומר .בראיונות עמ התייחסו הסטודנטי
והחונכי לבנייה משותפת של לוחות זמני ,לארגו החומר הנלמד ,לחלוקתו למשימות בנות
ביצוע ,לתכנו המש הלימוד ,לקריאת חומר בצורה יעילה ועוד .מהראיונות ע החונכי עלה
רקרי ,בסיכומי,
במ ֶ
כי הצעותיה השונות לסטודנטי בנושאי ארגו הזמ והחומר )שימוש ַ
הפרדה בי עיקר לטפל( נגזרות פעמי רבות מניסיונ האישי ומהתייעצות ע הרכזת על
אסטרטגיות למידה .בשנה השלישית התחזקה תחושת של החונכי שהצעותיה אלה
מבוססות במידה רבה יותר ג על הרצאות והעברת תכני מסודרת יותר שקיבלו בנושא.
בנוס לכ ,תיארו החונכי עבודת חשיבה ,הנעשית בשיתו ע הסטודנט ,שבמהלכה מנסי
לבחו מה הגורמי שמסייעי או מקשי עליו את הלימוד ,מתו הנחה שלכל אד אופי
לימוד שונה ,ובמטרה לזהות את סביבת הלימודי ואת סגנו הלימוד המתאי לו ביותר.
סיוע בקבלת התאמות .להערכת הרכזות והמדריכות ,רבי מהסטודנטי סובלי ג מליקוי
למידה כזה או אחר .מלבד פיתוח מיומנויות למידה ,המתרחש בחונכות ,מקבלי חלק
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מהסטודנטי המשתתפי בתכנית התאמות בלימודי .חלק מההתאמות ה פורמליות
כלקויי למידה( וחלק בלתי פורמליות ,אלא כאלה
)למשל ,הארכות זמ בעקבות אבחונ ְ
שהושגו בעקבות פנייה של הסטודנט למרצי )לעתי דר התכנית( ושיתופ בקשיי
מרפרטי בעקבות חשיפת הקושי לעמוד מול כיתה( .החונכי
ָ
הנפשיי )לדוגמה ,פטור
והרכזות מסייעי לסטודנטי בקבלת ההתאמות הללו ,א בקישור לשירותי של המרכז
ללקויי למידה ,וא בסיוע בקבלת ההתאמות הבלתי פורמליות ,דר הכנה של הסטודנט
לפנייה למרצי או דר גיבוש המלצות להתאמות והעברת לדיק הסטודנטי )ראה הרחבה
בנושא בפרק על המעגל השלישי בדיו על אודות המשגת התכנית(.
מעבר לתרומת החונכות בארגו
עידוד המוטיבציה והיכולת ללמוד .מהראיונות עלה כי ֵ
ובמעקב אחר הלימודי ,הרי שעצ נוכחות החונ ,כאד נוס ,מגבירה את המוטיבציה של
הסטודנט ללמוד .הדבר מושג מסיבות שונות :כיוו שהחונ ,סטודנט בפני עצמו ,מהווה
דוגמה אישית ונות תחושה "שזה אפשרי" ,כיוו שהוא מעודד את הסטודנט ו"מחדיר בו
תקווה" ,בשל הידיעה של הסטודנט שיש מישהו שבוח את ההתקדמות ומשק אותה ,או
פשוט כיוו שנעי יותר ללמוד בשניי .נראה שהקשר האישי והקרוב שנוצר בי החונ
לסטודנט משמש כמנו לכל נושא ההשקעה בלימודי .לדברי מרבית הסטודנטי ,הפגישות
ע החונ נעימות ונינוחות ,ולכ ג מגבירות את ההנאה מהלימוד בצוותא )היו סטודנטי
לצד ,ג א הוא עסוק בלימודיו(.
שציינו כי קל לה ללמוד כשהחונ נמצא ִ
עזרה בתכני האקדמיי .מיומנויות הלמידה מוקנות תו עבודה על חומרי הלימוד שאת
על הסטודנט להתמודד )מאמרי ,תרגילי ,עבודות( ,ולכ היא בוודאי מסייעת להבנת.
מעבר לכ ,יש מקרי שבה הסטודנטי ציינו כי ה זקוקי לסיוע בעיקר בהתמודדות ע
עצ החומר הנלמד ,הבנתו ויישומו .התמונה שעלתה מהראיונות היא כי ,למעט מקרי
מסוימי ,תחו זה נמצא פחות במוקד מבחינת עבודת החונ )ראה הרחבה בדיו על קשיי
וצרכי לא מסופקי בפרק זה(.
הערכת הסטודנטי את תרומת התכנית בתחו הלימודי קוגניטיבי – הסטודנטי שרואיינו
הביעו שביעות רצו גדולה מסיוע התכנית בתחו הלימודיקוגניטיבי .רבי מה ציינו כי
התכנית מסייעת לה לארג את הזמ ואת חומר הלימוד בצורה יעילה יותר ,וכ מאפשרת
לה לחוש שליטה על הלימודי וביטחו ביכולת להתקד ולהצליח בה .חלק
מהמרואייני ציינו שיפור בציוני ואחרי סיפרו על שיפור ביכולת ללמוד ,לגשת למבחני
או להגיש עבודות .ג החונכי ציינו שיפור שה חשי ביכולת הארגו ,ההתמדה
והמוטיבציה של הסטודנטי .רבי מהסטודנטי שרואיינו סיפרו כי להערכת לא היו
מצליחי ללמוד אלמלא התכנית .סטודנטי ,שבעבר נכשלו בניסיו ללמוד באקדמיה ,ציינו
את השתתפות בתכנית כסיבה להתמדת בניסיו הנוכחי .בנוס לכ ,שלושה סטודנטי
אשר השתתפו בתכנית בשנה הראשונה לפעילותה ועזבו בסופה ,חזרו להשתת בה בשנה
השלישית ,כאשר חשו שה מתקשי ללמוד בלא התמיכה שהיא מציעה.

  17

קשיי וצרכי לא מסופקי בתחו הלימודי קוגניטיבי– חלק מהחונכי התייחסו לנושא
התלות שה חשי שמפתחי בה הסטודנטי בתחו הלימודי :לומדי רק כשה נמצאי
לצד ,ומתקשי להפני את עקרונות הארגו )"אני מרגישה שיש הרבה תלות .המסגרת
היחידה שבה הוא לומד היא כשאנחנו נפגשי .אני מחזיקה אותו .הוא לא ממשי ללמוד
בבית ויכול ג לא להגיע לשיעורי"; "יש בזה משהו בעייתי בזה שסטודנט סיי את התואר,
אבל רק אחרי ש"סחבו" אותו כל השנה"( .ההשקפה לגבי התלות אינה אחידה בקרב
החונכי .חלק ראו אותה כבלתי נמנעת וא כחשובה ,ולכ לא סברו כי יש לשנות את המצב
)"זה נוגע בשאלה התאורטית עד כמה אפשר בלי תלות ...אני לא רואה בליווי של אוכלוסייה
ע צרכי מיוחדי משהו זמני ,אלא משהו שנועד להימש" ;"...התלות והצור ה בסדר,
חלק מהפרויקט"( .במקרי אחרי בלט הניסיו להפחית בהדרגה את התלות ולהעביר את
האחריות לסטודנט ,ניסיו שהורגש ג על ידי הסטודנטי )"השנה החונכת דוחפת אותי
ליותר עצמאות ,יותר אחריות"(.
תחו נוס שבו הורגש חוסר הוא בסיוע של החונכות בתכני הלימודיי עצמ .מספר
סטודנטי הזכירו כי הצור הלימודי שלה הוא בעיקר בהתמודדות ע עצ החומר הנלמד,
תחו שלהשקפת לא תמיד מקבל מענה מלא ַ!חונכת .חשוב לציי כי התכנית אינה מוגדרת
כשיעורי עזר .בנוס לכ ,ה בחיפה וה בירושלי ,גובשו במהל השני הסדרי ע גופי
שוני באוניברסיטה ,המאפשרי לסטודנטי בתכנית ליהנות משיעורי עזר בתחומי
הלימודי שלה .בעקבות הסדרי אלה ,החלו חלק מהסטודנטי בתכנית לקבל סיוע של
שיעורי עזר.
שינויי שחלו בסיוע בתחו הלימודי קוגניטיבי במהל שלוש השני לפעילות התכנית
התחו הלימודיקוגניטיבי זכה לתשומת לב גדולה כבר מתחילת פעילות התכנית .הקושי של
הסטודנטי בתחו זה ,ולכ ג הצור שלה בסיוע ,בולט היות שהוא קשור באופ ישיר
לתפקוד הלימודי שלה .בנוס לכ ,נראה כי המדריכות שולטות בסיוע בתחו זה ,והרכזות
והחונכי מרגישי ביטחו בזיהוי הקשיי ובהצעת פתרונות רלבנטיי .כבר בשלבי
הראשוני להפעלת התכנית צוינה החשיבות של יישו הידע הקיי על ליקויי למידה ועל
אסטרטגיות למידה ,בהקשר זה של המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .ואכ ,ניכר כי
במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית נעשה שימוש רב בידע שנצבר בעבודה ע לקויי
ללקויי למידה באוניברסיטאות(,
למידה )ידע תאורטי ומעשי ,המשמש את המרכזי השוני ְ
מתו מגמה להתאימו לסטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .מגמה זו גברה ע
הזמ; כ שלקראת השנה השלישית גיבשו המדריכות והרכזות מערכת של המלצות
להתאמות בלימודי עבור המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .התאמות אלה ממחישות
את השילוב בי שני התחומי ,היות שה נגזרות מהקשיי המאפייני את המתמודדי ע
מחלות פסיכיאטריות מצד אחד ,ומהמלצות הניתנות לסטודנטי לקויי למידה ,מצד אחר.
בנוס לכ ,ההכרה בחשיבות הקשר הרצי של הסטודנט ע התכנית הובילה את הרכזות
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והמדריכות לקבל החלטה שלפיה הקשר ע הסטודנט יימש ג במצב של אשפוז )ראה
הרחבה בנושאי אלה בפרק הרביעי בדיו על המשגת התכנית וגיבושה(.
התחו החברתי והרגשי
הקושי – מהראיונות עולה כי תחושת בדידות היא נחלת של חלק גדול מהסטודנטי
המשתתפי בתכנית ,בי א היא נובעת ממחסור ממשי בקשרי חברתיי באוניברסיטה
ומחוסר ביטחו ביכולת ליצור קשרי שכאלה ,ובי א היא תולדה של בדידות פנימית,
הנובעת מתחושת זרת וחריגות באוניברסיטה ,מהסתרת המוגבלות ומהקושי לחלוק ע
אחרי את הקשיי הנלווי לה .מהראיונות עלה כי מרבית הסטודנטי אינ משתפי
אחרי בסביבה האקדמית ,בעצ קיומ ובתוכנ של קשייה הנפשיי ,וכי ה חוששי
שא יעשו זאת יזכו ביחס שלילי )"אני מרגישה שזה עלול לחזור אלי כבומרנג...
באוניברסיטה להראות חולשה זה לא דבר טוב ...לא יעריכו אותי ,יזלזלו"( .על א שהקשיי
החברתיי והרגשיי אינ בהכרח קשורי בצורה ישירה להצלחה בלימודי ,נית להניח כי
ה עלולי לחבל בתחושת הביטחו וההערכה העצמיי של הסטודנטי ,בהפקת הנאה
מהשהייה באוניברסיטה ,ולכ ה יכולי להשפיע על התמדה וההשקעה בלימודי.
בראיונות הוזכרו קשיי רגשיי ונפשיי נוספי של דימוי עצמי נמו ותגובות חרדה ולח.
קשיי אלה עשויי להשפיע באופ ישיר ג על התפקוד הלימודי של הסטודנטי .הדימוי
העצמי הנמו מפחית את תחושת היכולת והמוטיבציה ותגובות לח בלתי אדפטיביות פוגעות
ביכולת הלימוד בתקופות עמוסות )"כאשר נעשה קשה ולחו ,במקו לפנות לעזרה ,אני
מתחילה להתחבא ,להתכנס בעצמי"; "הקשיי הפסיכיאטריי שלי משפיעי עליי בעיקר
כשיש עומס גדול בלימודי .אז אני מגיב בהרבה לח"( .אלה עלולי להעמיס על
ההתמודדות ע המטלות הלימודיות ,להפו אותה לפחות יעילה ,וכ להקשות את השהייה
באוניברסיטה וההתמדה בשיעורי .בנוס לכ ,בחלק מהמקרי ,תיארו הסטודנטי כיצד
ההתנהלות בקמפוס האוניברסיטאי ,מקו גדול ועמוס ,מעצימה ג היא את תחושת החרדה,
חוסר השייכות והבדידות )"האוניברסיטה היא מקו מאוד מנוכר"(.
הסיוע – נית להתייחס לשני מישורי בסיוע שהתכנית מציעה בתחו החברתירגשי .האחד,
הסיוע שמעניקה התכנית דר עצ הקשר שנוצר בי הסטודנט לחונ; והשני ,תרומת התכנית
לפיתוח ויצירת קשרי חברתיי בתו האוניברסיטה.
ברבי מהראיונות עלה כי עצ קשר החונכת יש בו כדי לסייע לסטודנט בתחו החברתי
רגשי .הסטודנטי שרואיינו ציינו כי החונכות מסייעת לה "לדעת שאני לא לבד
באוניברסיטה"; ש"יש ע מי לחלוק ,ע מי לעשות דברי" .בנוס לכ ,המפגש ע החונ,
המעורה בקשייו ובמצוקותיו של הסטודנט ,מאפשר לסטודנט – שנוהג להסתיר באוניברסיטה
את בעיותיו הנפשיות – להפסיק להסתיר ,לחלוק בקשיי ,ולהקטי מעט את תחושת
הבדידות שמקורה בהסתרה זו )"זה ממש מקו שאפשר לברוח אליו ,להיות מי שאני"; "ש
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הוא מכיר אותו ולא צרי להתבייש ממנו .זה מרגיע"( .לקשר החונכת יש ג תפקיד בשיתו
בקשיי ,במת תמיכה חברית והטיית אוז קשבת של החונ לסטודנט בנושאי החורגי
מהתחו הצר של הלימודי )פחדי ,חששות ,קשיי בדימוי העצמי וכד'( .מעבר לכ ,הרי
שעצ המודעת של החונ לקשייו של הסטודנט ולאופ שבו ה מתערבי בלימודי ,יכולה
לסייע לו להתרכז בלימודי .כ ,הוא מסייע לסטודנט לגייס משאבי להשקעה בתחו זה ג
במצבי רגשיי לא פשוטי ,ומונע בכ התנתקות מוחלטת מהלימודי וצבירת פערי )"היא
מבינה שיש לי בעיות ,אבל נותנת לי מסגרת זמני"(.
לגבי תרומת התכנית ביצירת קשרי חברתיי עבור הסטודנט ,מחו לקשר חונסטודנט,
ניכר כי התמונה מורכבת יותר .אחד הפתרונות שהועלו – מפגשי בי הסטודנטי
למשתתפי בתכנית – נראה כפתרו חלקי :אמנ חלק מהסטודנטי מביעי בו עניי )"הייתי
שיפתחו את האפשרות למפגשי
רוצה מפגשי מתוכנני ע סטודנטי נוספי בתכניתַ ,
אקראיי יותר את בתו האוניברסיטה"( ,א חלק גדול מה מגלי אמביוולנטיות או
התנגדות כלפיו ,בעיקר בשל החשש מהשיו ל"קבוצת החולי" או מהצור לחשו את
המגבלה )"אני מתלבט .לא רוצה לראות את עצמי שיי לקבוצה כזו"; "אני מרגישה שמה
שמקד אותי זה להיות ע אוכלוסייה בריאה"; "אי לי זמ לשמוע צרות של אחרי"(.
אפשרות נוספת לסיוע בהשתלבות החברתית ,מלבד מפגשי ע סטודנטי נוספי ,היא דר
ההתייחסות לנושא זה בתו קשר החונכות ודרכו .מהראיונות עלה כי הסיוע בתחו החברתי
כחלק מקשר החונכות ,יותר מהסיוע בתחו הלימודי ,קשה ומורכב לביצוע .התחו החברתי
נתפס על ידי החונכי אישי ורגיש ,ונוגע לתחושת החריגות של הסטודנטי ,בדימוי העצמי
שלה ובכישוריה החברתיי ,ולכ העיסוק בו מרתיע אות .נראה כי ג לסטודנטי עצמ
העיסוק בתחו זה אינו פשוט ,וחלק מעדיפי למקד את החונכות בלימודי )"אני מרגישה
שלפעמי החונכת לוקחת את זה לתחומי פחות לימודיי ...לי אישית זה לא מתאי"(.
נראה כי תחו זה נמצא על קו התפר שבי שיקו לבי טיפול; מצד אחד ,ההשתלבות
החברתית היא נושא חשוב בתפקודו של סטודנט בי כותלי האוניברסיטה; מצד אחר ,הקושי
החברתי דורש עיסוק וחשיפה בנושאי רגישי ועמוקי.
על א המורכבות שבטיפול בנושא ,הוזכרו בראיונות מספר דרכי שבה מנסי החונכי
לסייע לסטודנטי בתחו זה כחלק מפגישות החונכות .אחד מסוגי הסיוע שהוזכרו הוא עצ
השיחה והדיבור על הגורמי המקשי ליצור קשרי חברתיי .בעניי זה הוזכר הניסיו של
החונכי )בהדרכת הרכזות( לזהות את הגורמי המקשי על הסטודנטי בתחו החברתי
ולשוחח את עליה .גורמי אלה כוללי תחושות של חריגת ,נחיתת ודימוי עצמי ירוד.
הסטודנטי ציינו כי האפשרות לשוחח על קשייה החברתיי ועל הגורמי לה מסייעת
להקל בתחושות אלה .מעבר להקלה שבשיתו ,בשיחות אלה החונ עשוי להפרי חלק
מפחדיו של הסטודנט )למשל ,את החשש כי הוא נראה חריג ,חולה ושונה מסטודנטי
אחרי(; כ יש לסטודנט הזדמנות להיווכח שחלק מקשייו נורמטיביי ומאפייני סטודנטי
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רבי אחרי )"דר הקשר אתי הוא רואה שיש חוויות משותפות לכל הסטודנטי – קושי
להתכונ למבח ,הרגשה לא טובה ע ביקורת ,אי נוחות להציג בפני הכיתה"; "עוזר שהוא
סטודנט ולא איש מקצוע ,כי אני רואה שלפעמי ג הוא לא מספיק להגיש עבודות בזמ;
אמנ יש הבדל ,אבל זה מראה לי שג הוא לא מושל ,שאני לא לגמרי חריגה"( .כ ,השיחה
ע החונ עשויה להקל את תחושת הנחיתות והחריגות של הסטודנט.
דר נוספת שהוזכרה בראיונות היא שימוש בקשר חונסטודנט כמודל לקשרי אחרי–
 – modelingמדובר בכ שבמסגרת החונכות נית לבחו ,ללמוד ולתרגל התנהגויות חברתיות,
מיומנויות שיחה וכדומה )"אני מהווה לו מודל להתנהגות ...ג הקשר אתי זו הזדמנות לתרגל
נושא של קשרי ע אנשי ,ע בנות"( .בראיונות הוזכר כי לאחר זיהוי החסמי המקשי
על הסטודנט ביצירת קשרי חברתיי ,נית להשתמש בקשר החונכות ,כ שיסייע להתגבר
עליה )"היא מרגישה שווה פחות מאחרי .אני מנסה לעשות בחונכות משהו שהוא מודל
לקשר שוויוני ...המודל של שוויו כא הוא מבחינתי ג מודלינג לשוויו אפשרי ג בקשרי
אחרי"(.
דר נוספת לסיוע בהשתלבות החברתית היא שהחונכי ידרבנו את הסטודנטי ליצור קשר
ע סטודנטי אחרי .היו מספר חונכי שתיארו כיצד דר משימות שונות שה מציבי
לסטודנט ה מנסי ,באופ הדרגתי ,לסייע לו לרכוש קשרי חדשי בתו האוניברסיטה )כ
ה נותני לו משימות שונות שיאפשרו לו להגדיל את רמת מעורבותו החברתית  לדבר ע
מישהו בהפסקה ,לבקש סיכומי ,ללמוד יחד למבח וכו'(.
הערכת הסטודנטי את תרומת התכנית בתחו החברתי – לעומת התחו הלימודי ,שבו
מרבית הסטודנטי שרואיינו ציינו כי חוו שיפור ,הרי שבתחו ההשתלבות החברתית
באוניברסיטה ,ציינו חלק הגדול כי לא הרגישו שיפור .חלק מהסטודנטי המרואייני
אמנ אמרו כי ה אינ זקוקי לעזרה בתחו החברתי ,אבל היו סטודנטי שציינו ,כי
כשהצטרפו לתכנית ,ה ג ציפו שהיא תסייע לה להשתלב בחיי החברתיי בקמפוס.
חשוב לציי כי היו מספר סטודנטי שציינו כי ה חשי שבעקיפי התכנית תרמה
להשתלבות החברתית .סטודנטי אלה סיפרו כי התרומה של התכנית לתחו הלימודי
מל ָוה באמונה הולכת וגדלה שלה ביכולת ,וכ היא תורמת לתחושה טובה ומשפרת את
דימוי העצמי .אחרי אמרו שנוכחות החונ והידיעה שיש לה למי לפנות מעניקה לה
תחושה פנימית של ביטחו .לדבריה ,השיפור בדימוי העצמי ובתחושת הביטחו שלה תרמו
ליכולת להשתלב חברתית )"ברגע שהרגשתי שאני צוברת הצלחות בתחו מסוי ,גבר
הביטחו העצמי ,וזה השפיע ג על הקשר שלי ע אנשי"(.
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ייתכ כי בתחו החברתי קשה יותר לראות שיפור לאחר פרק זמ של כשלוש שני .ראשית,
בניגוד לתחו הלימודי שבו יכולי הסטודנטי להתבסס על מדדי אובייקטיביי )ציוני,
נ"ז( בתחו זה התחושה סובייקטיבית ברובה .בנוס לכ ,ייתכ כי העובדה שמדובר בתחו
רגיש ,הנוגע בסוגיות פנימיות עמוקות ,מחייבת תהלי ממוש ,ולכ ג פרק זמ ארו יותר
כדי להבחי בתוצאות .לא פע ציינו הסטודנטי כי העובדה שהחונכת לא סייעה לה
בהשתלבות חברתית היא "לא בגלל החונכת ,אלא בגללי" )"החונכות לא יכולה לעזור בזה ...
זה עניי של אישיות ...אי אפשר לטפל בזה"( .תחושה זו מלמדת ג היא על הסוגיות
המורכבות והאישיות שבה נוגע תחו זה וייתכ שג על המוגבלות של התכנית בסיוע בתחו
זה.
קשיי וצרכי לא מסופקי בתחו החברתי – הסיוע בתחו החברתי קשה ומורכב .ראשית,
חלק גדול מהסטודנטי ,על א קשייה החברתיי ,מסתייגי ממפגשי משותפי
למשתתפי התכנית ,בשל החשש להשתיי לקבוצה זו ובשל הרצו בקשרי חברתיי ע
האוכלוסייה "הבריאה" .שנית ,הסיוע בתחו זה כחלק מקשר החונכת מחייב לעתי מגע ע
נושאי רגישי ,ולכ עלול להעמיד את החונ בתפקיד "טיפולי" ולפגוע בגבולות קשר
החונכות.
שינויי שחלו בסיוע בתחו החברתי במהל שלוש השני לפעילות התכנית – נראה כי במצב
הנוכחי תכנית ההשכלה הנתמכת עדיי מחפשת את דרכה בתחו הסיוע החברתי )כדברי אחת
הרכזות" :בתחו הלימודי אנחנו שוחי טוב .בתחו החברתי  פחות"( .ע זאת ,מהראיונות
ע המשתתפי בתכנית – סטודנטי ,חונכי ,רכזות ומדריכות  ניכר היה כי בשנה
השלישית לפעילות התכנית גברה שימת הלב לחשיבותו של תחו זה )"משהו השתנה אצלי
באופ בו אני רו+ה את המטרות; היו אני חושבת שנכו להיכנס לתחו החברתי,
ההשתלבות מבחינה חברתית באוניברסיטה ...זה משהו שאני שמה עליו דגש ומעלה אותו
יותר על פני השטח ,למרות שלפעמי הוא לא עולה בצורה ישירה מצד הסטודנט"; "אני חושב
ששימת הדגש על קשיי חברתיי היא חשובה ,בהתחלה הרגשתי שהמטרות הוצגו בעיקר
סביב מיומנויות למידה ,לאטלאט זה השתנה"( .ניכר כי בשנה השלישית לפעילות התכנית
יוחדו מאמצי לבחינת אופי הקשיי המאפייני את הסטודנטי ולבחינת הדרכי
האפשריות לסיוע )בהדרכות של הרכזות ,בימי עיו לחונכי( .מעבר לשימת לב רבה יותר זו
שהורגשה בשנה השלישית ,בראיונות ע החונכי בשנה זו צוינה ההשקפה כי הסיוע בתחו
זה ,יותר מאשר בתחומי הסיוע האחרי ,מחייב רמות גבוהות יחסית של היכרות וביטחו
בתו קשר החונכות ,ולכ מתאפשר לאחר התבססות הקשר ,בשלבי מאוחרי יותר.
התחו הביורוקרטי והטכני
הקושי – סטודנט באוניברסיטה חייב לא רק להתמודד ע החומר האקדמי ,כי א ג לעסוק
בצדדי הטכניי של הלימוד :פניות למרצי ,ארגו מערכת לימודי ,בירורי במזכירויות
וכד' .בנוס לכ ,הלימודי באקדמיה דורשי שימוש במתקני השוני של האוניברסיטה:
חיפוש חומרי לימוד בספרייה ,עבודה ע מערכות מחשבי ,הכרת האוניברסיטה ועוד.
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"סידורי" מעי אלה ,שה חלק בלתי נפרד מהלימודי באוניברסיטה ,דורשי פעמי רבות
הכרה של מסגרות שונות ,ידע ומיומנויות תקשורת ,כמו ג ביטחו עצמי ויכולת ניהול משא
ומת .בראיונות עלה כי חלק מהסטודנטי מתקשי להתמודד ע מטלות אלה ,ח-וי
תחושות של חרדה ותסכול לנוכח מצבי שכאלה )"הביורוקרטיה זה דבר מפחיד ,יש לי
חרדות מזה"; "האוניברסיטה מפחידה ,אפשר ללכת ש לאיבוד"( ומרגישי את הצור
בהכנה והכוונה לפני משימות שכאלה .נראה כי קשיי אלה אינ נחלת הבלעדית של
סטודנטי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית ,א ה מועצמי במקרה זה ,כיוו שה
מתווספי לקשיי ולחששות אחרי ולבעיות בביטחו העצמי.
הסיוע – לסיוע של התכנית בתחו זה שני פני .ראשית ,לעתי התכנית משמשת כנציגת
הסטודנט .היא פונה עבורו לקבלת שירותי שוני )לדוגמה ,התאמות בלימודי( או מקשרת
בינו לבי גורמי שוני באוניברסיטה )למשל ,המרכזי לקידו הסטודנט לצור קבלת
שיעורי עזר ,או המרכז ללקויי למידה לצור קבלת עזרי שוני( .שנית ,התכנית מסייעת
לסטודנט לשפר את התמודדותו ע הביורוקרטיה על סוגיה השוני ולהכיר את
האוניברסיטה ואת מתקניה .מהראיונות ע הסטודנטי עולה כי בפגישות החונכת עובדי
על ההתמצאות בתו האוניברסיטה ,מחפשי חומרי בספרייה ,עובדי על המחשב
ומתכונני לפני פגישות ע מרצי ולפני הצגה מול הכיתה ועוד.
הערכת הסטודנטי את תרומת התכנית בתחו הביורוקרטי והטכני – על פי תפיסת של
הסטודנטי ,התכנית מגשרת ומתווכת בינ לבי האוניברסיטה )או כדברי הסטודנטי:
"מתרגמת של האוניברסיטה לשפה שלי"( .הסטודנטי שרואיינו ציינו כי ה חשי שהתכנית
משמשת עבור כמעי "גב" באוניברסיטה ,מעניקה גיבוי ועזרה ,כאשר מתעוררי קשיי
ופונה במקומ בבקשות שונות לגורמי המתאימי .מעורבות זו מרגיעה אות ומעניקה
לה תחושת ביטחו .בנוס לכ ,ציינו הסטודנטי כי הפגישות בינ לבי החונכי
מתקיימות בספרייה או בחדרי המחשב .כ החונכת מסייעת לה להתמצא באוניברסיטה
ולהכיר מתקני אלה .החונכי מצד סיפרו על שיפור שה חשי בקרב הסטודנטי בתחו
ההתמצאות בשירותי השוני ,בפנייה לבירורי ,בשיחות ע מרצי ,בהתאמת המבחני.
שינויי שחלו בסיוע בתחו הביורוקרטי והטכני במהל שלוש השני לפעילות התכנית –
בתחו זה ניכר כי ככל שהתכנית המשיכה לפעול ,כ גדל הקשר שלה ע האוניברסיטה
והתאפשר שיתו פעולה ע גורמי בתוכה ,באופ שהקל לסייע לסטודנטי .השיפור בלט
בעיקר בירושלי; ש ,בשנה הראשונה להפעלת התכנית הורגשו קשיי משמעותיי בקשר
שבי התכנית לבי האוניברסיטה .הרכזות ציינו לטובה את היענותה של האוניברסיטה ,כולל
השירותי השוני הפועלי בתוכה ,לבקשותיה :בקשות להתאמות ,לסיוע בשיעורי עזר,
לסיוע בדיור ,להשגת מועדי בחינות נוספי ועוד.
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מהראיונות ע הסטודנטי עלה כי הסיוע הביורוקרטי והטכני חשוב בעיקר בשלבי
הראשוני ללימודי ,כאשר הסטודנט אינו מכיר את המסגרת החדשה ועליו ללמוד להתנהל
בה .בתחו זה ,ניכר כי ככל שההיכרות ע האוניברסיטה מעמיקה ,כ נזקקי הסטודנטי
פחות לסיוע.
ב .אופי הקשר חונסטודנט – הקשר שנוצר בי הסטודנט לחונ תואר בראיונות ע החונכי
והסטודנטי בצורה חיובית וחמה ,כקשר אישי ,נעי ונוח ,שמעניק לסטודנט כוחות ותחושת
יכולת.
לקשר החונכת מספר מאפייני בולטי; אחד מה ,שצוי בהרחבה בראיונות ,הוא
הגמישות הרבה המאפיינת אותו.הגמישות של קשר החונכות ושל תכנית השכלה אקדמית
נתמכת בכלל ,התבטאה בהדגשת ההתאמה לסטודנט ,לצרכיו ולקשייו הספציפיי .גמישות
זו מאפיינת ה את התכני ,דהיינו סוגי הסיוע שניתני במסגרת קשר החונכות ,האפשרות
לשנות ולהתאימ לסטודנט ולתקופה שבה הוא נמצא ,וה את התנהלותו – שעות וזמני
המפגש ,מש הפגישות ,מיקומ ,זמינות מעבר לשעות המפגש )רבי מהחונכי נמצאי
בקשר טלפוני ע הסטודנטי( וכד' .הסטודנטי אמרו שהגמישות מאפשרת לתכנית להציע
לה פתרונות רלבנטיי ,המתאימי לצורכיה .בנוס לכ ,בחלק מהראיונות צוי כי
גמישות זו נותנת לסטודנט תחושה טובה ,היות שהוא חש כי יש לו חלק פעיל בעיצובה של
החונכת וכי ביכולתו להשפיע על תוכנה )"טוב לי שהתכנית פתוחה ואפשר לנצל אותה כמו
שאני רוצה .טוב לי שהתכנית לא ברורה"; "אני אחראית על התוכ של הפגישות ע החונ,
רוצה משהו אני יכולה ליזו אותו ,אני לא מרגישה שדברי סגורי בפניי...כל הזמ
א אני ָ
יש תיאו ציפיות ע החונ וע הרכזת ,וזה טוב לי ,כי אני יכולה להשפיע על מה שקורה"(.
ע זאת ,בחלק מהראיונות עלתה התחושה ,כי גמישות זו ,כאשר היא מתלווה למטרות שאינ
מוגדרות דיי ,עלולה להקשות על החונכת )ראה הרחבה בנושא זה בדיו על גבולות הקשר
בי החונ והסטודנט( .נראה כי חשוב שהגמישות תיעשה במסגרת מוגדרת של מטרות – מה
נכנס ומה לא .עד כמה זה טיפולי ועד כמה לא.
גמישות זו ,בשילוב העובדה כי החונכי ה סטודנטי ,תורמת לכ שא שהקשר בי החונ
לסטודנט הוא אמנ פורמלי ומוגדר ,הוא מתבצע בצורה ובאווירה פחות פורמלית; דהיינו
ב"גובה העיניי" .הסטודנטי תיארו כיצד החוויה שלה לגבי הקשר הלא פורמלי ע החונ
תורמת לאינטימיות ול ִקרבה שה חשי )"טוב לי שזה לא משהו רשמי .יושבי ,שותי
קפה ,צוחקי ...אני מרגיש מאוד נוח"( .עבור חלק גדול מהסטודנטי ,העדר הפורמליות נת
לה את התחושה כי לחונ אכפת מה ,לא רק מתוק תפקידו ,אלא מתוק הקשר האישי
שנרק ביניה .כ ,רבי מהסטודנטי התייחסו לאכפתיות הגדולה שה חשי מצד
החונכי  ה חשו כי החונ מכיר אות ומגלה עניי ֲא ִמיתי במה שעובר עליה )"הוא חונ
מעולה .באמת אכפת לו ממני"; "מה שעוזר זה ההתעניינות ,האכפתיות שלה .זה שבאמת
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אכפת לה"( .נראה כי תחושה זו של אכפתיות ועניי ֲא ִמתי מצד החונ ,כפי שחווה אותה
הסטודנט ,מקלה עליו לקבל עזרה מהחונ ,והיא בעלת השפעה חיובית  ,כפי שכבר תואר.
ג .נושאי נוספי בקשר חונסטודנט
גבולות הקשר חונ סטודנט
כפי שכבר הוזכר ,הקשר בי החונ לסטודנט מאופיי בקרבה ,בגמישות ,בזמינות ובהעדר
פורמליות .מאפייני אלה תורמי לתחושת הנוחת של הסטודנטי ומאפשרי שיתו
וסיוע .ע זאת ,במיוחד כאשר תפקיד החונ ומטרותיו אינ מוגדרי דיי ,מאפייני אלה
ג עלולי לתרו לבעיה בשמירה על גבולות הקשר.
הקושי בשמירת גבולות הקשר הוזכר רבות על ידי החונכי בשנה הראשונה והשנייה לתכנית.
דובר ה על גבולותיו התוכניי של הקשר )בעיקר גלישה לתכני רגשיי/נפשיי ,שנחוו על
ידי החונכי כתובעניי מדי ,חורגי מהגדרתו המיועדת של קשר החונכות ולהשקפת
נובעי מציפייה לקשר שהוא יותר טיפולי או חברי( וה על גבולותיו הטכניי )דהיינו צור
לשי גבול להודעות ,לשיחות טלפו ולפניות אחרות מעבר לשעות הפגישה ,בתדירות גבוהה
ובשעות שאינ נוחות .זאת ג במקרי שבה פניות אלה קשורות לתוכני החונכות(.
הממד הטיפולי והיחס ה"חברי" בקשר החונכת מורכב וכולל מספר רבדי .נראה כי
במטרותיה של התכנית כלולה ג תמיכה רגשית בסטודנטי .במקרי רבי ובאופ טבעי,
העבודה ע סטודנטי המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית מערבת תכני שלא ניתני
לסיווג כלימודיי גרידא ,א ה קשורי לתכני הלימודיי ,מושפעי מה ומשפיעי
עליה )לדוגמה ,מצבי רוח דיכאוניי המקשי להגיע ללימודי ,תחושת חריגת ובעיות
בדימוי ובהערכה העצמית ,הנובעות מהמוגבלות הנפשית ומשפיעות על רמת המוטיבציה של
הסטודנט בלימודי ,האמונה שלו ביכולתו להצליח בהשתלבותו החברתית באוניברסיטה(.
נראה כי היכולת להפריד בי התחומי הרגשיי לבי התחומי הלימודיי ,או ִלתח -אות
ולהציב לה גבול ,אינה פשוטה ,ותלויה פעמי רבות באופיי של החונ והסטודנט .כ,
במקרי מסוימי דיווחו הסטודנטי על הציפייה שהחונכות תהיה "בעיקר עזרה רגשית".
במקרי אלה עשויי החונכי למצוא עצמ בחיכוכי ע הסטודנטי ,כאשר ה מנסי
למנוע מהקשר להתפתח בכיווני טיפוליי )"הוא/היא חשב/ה שזה יהיה יותר טיפולי...
למרות שהבהרנו את זה ...עד היו הוא/היא מנסה להפו אותי לפסיכולוג/ית שלו/ה ,אז כל
הזמ יש לנו חיכוכי סביב זה"( .במקביל ,חשוב לשי לב שג לחונ עשוי להיות תפקיד
בגלישה לתחומי אלה :בעוד שיש חונכי שמדווחי ,כי ה מצליחי להציב לסטודנט גבול
)"אני בתו זה ,אבל אני לא נותנת פתרונות ,אני מקשיבה"( ,אחרי מדווחי על קושי לעשות
זאת )"אני מתקשה לשי גבולות .נשאבת"; "למרות שנאמר לנו שזה לא פרויקט טיפולי ,אני
מרגישה שאני דווקא מאוד מתפקדת כמטפלת"( .החונכי ,פעמי רבות סטודנטי
למקצועות טיפוליי ,נמשכי לעיסוק בתחו הרגשי ורואי בחונכת ,באופ מודע או בלתי
מודע ,הזדמנות להתנסות בעבודה שיש בה מאפייני טיפוליי )"זה קצת חסר לי ,הפ
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הטיפולי ,של 'לחפור' ,ולא רק לטפל במיומנויות למידה"; "בחונכת הראשונה הסטודנטית
ציפתה למשהו יותר קרוב לטיפול ,לי ג הייתה משיכה לכיוו הזה .("...ג הנופ האישי
והבלתי פורמלי של הקשר מקשה להבחי בי קשר חונכות זה לבי קשר בעל רכיבי
חברתיי יותר )"זה קשה ,כי נוצר קשר והאד במצוקה וקשה לשי את הגבול"; "הגבול
הוא בעייתי מבחינתי – חברות ע גבול היא חברות מלאכותית"(.
שמירת גבולות הקשר– גבולות הקשר חשובי ה לחונכי ,שעבור עבודת החונכות עשויה
להיות מעמיסה מדי )מבחינת הזמ שהיא גוזלת ומבחינת המאמצי הנפשיי והרגשיי
המושקעי בה( ,וה עבור הסטודנטי ,העלולי להיפגע ולהתאכזב ,כאשר ציפיותיה
מהקשר לא מתממשות.
מתו הראיונות שהתקיימו במהל שלוש שנות פעילות התכנית עלו מספר דרכי המקלות
לשמור על גבולות הקשר :הגדרה והבהרה ברורה יותר של מטרות הקשר ,הסדרת גבולות
"חיצוניי" לקשר ,מעורבות של הרכזת ונוכחות של דמות טיפולית בחייו של הסטודנט.
הגדרת מטרות ברורות לתכנית .נראה כי חשוב להפריד בי הגמישות של התכנית לבי הגדרה
ברורה של מטרותיה .בעוד שלגמישות התכנית יתרו חשוב באפשרות התאמתה לצרכיו
הייחודיי של הסטודנט ,הרי שעמימות המטרות עלולה לפגוע בגבולות קשר החונכות ולגרו
לבלבול ולהתפתחות ציפיות מוטעות לגבי אופי הקשר ,ה בקרב החונכי וה בקרב
הסטודנטי .במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית הורגשה התפתחות בהגדרת
מטרותיה; התפתחות ,שככל הנראה התבטאה ג ביכולת לשמור על גבולות הקשר.
מהראיונות עלה כי בשנה השלישית ,להבדיל מהשנתיי הראשונות ,קיבלו החונכי
והסטודנטי הגדרה ברורה יותר של מטרות התכנית ,גבולותיה ואופי קשר החונכת הרצוי;
כ ,בלט הדגש על הלימודי )"המטרות קצת משתנות בהתא לסטודנט ,אבל באופ כללי,
המטרה היא לתת תמיכה ע אוריינטציה לימודית ,כל מיני סוגי תמיכה ,כאשר הדברי
ממוקדי בלימודי"( ,הבהרת הגישה השיקומית המנחה את התכנית ,ההבדל בינה לבי
גישה שהיא יותר טיפולית והדגש בתיאו ציפיות מוקד ע הסטודנט .במקביל ,בראיונות
שהתקיימו בשנה זו פחת העיסוק בקושי לשמור על גבולות הקשר ,כתוצאה מציפיות לא
מתאימות של הסטודנטי ומהעלאת תכני שאינ מתאימי לקשר החונכות.
גבולות "חיצוניי" .דר נוספת שלדברי החונכי מסייעת לשמור על גבולות הקשר היא
הסדרת גבולות "חיצוניי" ,דוגמת הגבלת מקו המפגש לאוניברסיטה )בחיפה הרכזת
עצמה הגבילה את מקו המפגש לאוניברסיטה ,א שחלק מהסטודנטי העדיפו להיפגש
בבית או במקו אחר( ,הגדרת שעות וזמני קבועי לפגישות ,תחימת שעות ומש זמ
לשיחות הטלפוניות ,קביעה מראש של מטרות ותוכ למפגשי .הגדרה זו של גבולות חיצוניי
לקשר מאפשרת לתחו את הגמישות שמציע קשר החונכות ,מבחינת אופ התנהלותו )"אני
חושבת שהפגישות הקבועות באותו זמ ומקו ,ה משהו שנות בסיס ,שמאז ויוצר
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גבולות"; "הגבולות של הזמ מאוד שומרי שלא לגלוש לתחומי חבריי יותר ,שעלולי
להיות מבלבלי ופחות אפקטיביי"; "היא ג לא יכולה להתקשר אלי בכל שעה ,אלא
בהתא למה שסוכ בינינו ,לא חופשי  כי אז יש סיכוי שזה ייתפס כמשהו חברי"( .בנושא
זה צוינו שתי גישות :האחת ,רואה בתחילת הקשר שלב משמעותי במיוחד בעיצובו ,ולכ
גורסת כי חשוב להגדיר גבולות אלה כבר בתחילת הדר ולהתאימ ,במידת הצור ,לקשר
האינדיבידואלי רק בשלב מאוחר יותר ,כאשר מעמיקה ההיכרות ההדדית בי החונ
לסטודנט .והשנייה ,שלפיה הצבת גבולות אלה בתחילת הקשר ,יש בה כדי לפגוע בהתקדמות
הקשר ובאופיו הבלתי פורמלי ,ולכ יש לדחות את הצבת של גבולות רק למצב שבו מתברר
שיש קושי ממשי בשמירה עליה .נראה כי הדר המתאימה ביותר קשורה בגורמי שוני,
ובה ג אופי החונ והמידה שבה הוא מצליח לשמור בכוחות עצמו על גבולות פנימיי ללא
הגדרה חיצונית.
מעורבות הרכזת .נוכחותה ומעורבותה של הרכזת הוזכרו ג ה בנוגע לשמירה על גבולות
הקשר .נראה כי נוכחות זו חשובה במיוחד במצבי חיכו ,כאשר אי התאמה בי ציפיות
הסטודנטי מהקשר לבי תפיסת של החונכי .במצבי אלה ,מגיעי הסטודנט והחונ
לפגישה משותפת אצל הרכזת ,לצור תיאו ציפיות ולהבהרת מטרות החונכת .תפקידה
הכפול של הרכזת  אשר מצד אחד ,מצויה במגע ע הסטודנט והחונ מצד אחר ,משמשת
כנציגת התכנית ברמה הניהולית שלה – מאפשר לה להיתפס כסוג של סמכות .בנוס לכ,
נוכחותה משמשת תזכורת לכ שקשר החונכות ,על א אופיו האישי והאינטימי ,הוא חלק
ומקלה
מפרויקט גדול יותר ,וככזה יש לו מסגרת ומטרות; בכ מספקת הרכזת ֶהקשר לקשר ִ
את יצירת הגבולות )"אני חושבת שהמקו של החונ הוא יותר חבר ושל הרכז יותר איש
שיקו .אבל צרי להציג את החונ והרכז כיחידה אחת"(.
שאתה נמצא הסטודנט
מסגרת טיפולית שבה מצוי הסטודנט .נוכחותה של דמות טיפולית ִ
בקשר הוזכרה ג היא .החונכי אמרו כי לתחושת "סטודנטי שיש לה מטפלי יכולי
לעשות יותר הפרדה ולהתמקד בלימודי" .השקפה דומה ביטאו ג הסטודנטי )"אני לא
מחפש עזרה נפשית כי עזרה נפשית אני מקבל בעיקר במקומות אחרי"; או "אי לו תפקיד
להתמודד ע הבעיות הנפשיות שלי ...בשביל זה אני הולכת לאנשי מקצוע" ,ולעומת זאת,
"החונ הוא ג סוג של פסיכולוג בשבילי .אני יודעת שזה לא התפקיד שלו ,אבל אני מרגישה
שזה קורה אצלי ,כי אני נמצאת במצב של חוסר .אי לי פסיכולוג ,ניסיתי ללכת
והתאכזבתי"( .נוכחות של דמות טיפולית בחייו של הסטודנט חשובה לא רק לשמירה על
גבולות הקשר ועל תחימת של התכני הטיפוליי בתוכו ,אלא ג לתחושת ביטחו של
החונכי ,כתוצאה מהידיעה שיש לה לא להפנות את הסטודנט במצבי מצוקה.
שינויי שחלו בנושא הגבולות – בשנתיי הראשונות לפעילות התכנית ניכר היה כי גבולות
הקשר וכניסת של תכני טיפוליי לתוכו מעסיקי את החונכי .החונכי ציינו כי ה
מתחבטי כיצד עליה לנהוג ,כאשר עולי בפגישות ע הסטודנט נושאי רגישי ועמוקי,
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באיזו מידה נכו לעסוק בה או לדחות את הדיו ולהפנות את הסטודנט לגורמי מקצועיי.
נראה כי ההתמודדות העיקרית ע סוגיות אלה נעשתה במהל שעות ההדרכה ,כאשר
מהראיונות ע החונכי לא היה ברור עד כמה הטיפול בסוגיות אלה הוא "מקומי" ,דהיינו
קשור למקרה מסוי של חונ וסטודנט ,ועד כמה הוא נשע על הנחיות ומטרות כלליות יותר.
בנוס לכ ,לא ברור היה הא יש הנחיות ברורות ברמת התכנית.
בשנה השלישית לפעילות התכנית ניכר היה כי נושא הגבולות מעסיק פחות את החונכי וכי
ה פחות מבולבלי בנוגע לאופ שבו עליה לנהוג לגבי תכני רגישי העולי במסגרת
הפגישות .נית להזכיר מספר גורמי שתרמו לשינוי הזה .ראשית ,וכפי שכבר הוזכר ,ניכר כי
בשנה זו הושג שיפור בהבהרת מטרות התכנית לסטודנטי ולחונכי )"בראש ובראשונה
המטרה היא הלימודי"( .בנוס לכ ,חונכי ותיקי יותר סיפרו שבשנה זו הודגש תיאו
ציפיות מוקד ע הסטודנטי המצטרפי לתכנית )שיחה מקדימה שערכו הרכזות ולעתי
ג בשיתופ של החונכי( ,וכ הייתה התייחסות לאופ שבו התנהגות של החונכי עצמ
עשויה להשפיע על גבולות הקשר )"הרכזת יודעת שאני נכנס לנשמה של אנשי והבהירה לי
שזה פחות העניי פה"(.
גור נוס ,שבלט בשנה השלישית ,הוא השיעור הגבוה של סטודנטי ותיקי שהשתתפו
בתכנית בשנה זו ) 21מתו  34סטודנטי השתתפו בתכנית בשנה קוד לכ( .שיעור גבוה זה
נראה משמעותי ,היות שלהערכת חלק מהמרואייני ,שמירת גבולות הקשר היא תהלי
הנרכש ע הזמ ,ולפיכ עבודה ע סטודנטי ותיקי קלה יותר מבחינה זו )"אני מרגישה
שזה תהלי .ג א בהתחלה הוא לא יודע ע מי לדבר על מה ,זה תהלי שבו הוא לומד אל
מי להפנות את הדברי ובשביל מה אני ש"(.
תחלופת חונכי
סוגיה זו בלטה במיוחד בראיונות ע הסטודנטי בשנה השלישית ,כנראה ,עקב שיעור
תחלופה גדול של חונכי בסו השנה השנייה .מראיונות אלה עלה ,כי עזיבתו של חונ והגעתו
של חונ חדש )כשמדובר בדר כלל במעבר בי שנות הלימוד ולא במהל שנה"ל( כרוכה
בטלטלה ובקושי רב עבור הסטודנט .נושא זה קשור למעשה בשני היבטי :הקשר ע החונ
החדש והקשר ע החונ שעזב .לגבי הקשר ע החונ החדש  סטודנטי ציינו כי נדרש לה
זמ ממוש לחוש נוח בקשר ,להתרגל ,להיפתח ולתת אמו .לפיכ ,לאחר תחלופת חונכי,
החונ החדש נתו להשוואות בלתי נמנעות בינו לבי החונ הקוד ,השוואות שבמרבית,
בשל ההיכרות הקצרה עמו ,הוא יוצא כאשר ידו על התחתונה )"אי אפשר לשחזר את הקשר
שהיה לי ע החונכת הקודמת ,היא הייתה האחת והיחידה"; "קשה לי ע האופי של החונכת
הנוכחית ,היא בדיוק ההפ מהחונכת הקודמתִ ...אתה היה לי באמת טוב"( .ג החונכי
מצד הזכירו את חשיבות הקשר המתמש ע הסטודנט ,את הביטחו ואת הקרבה שנבני
ִ
בו.
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בנוגע לקשר ע החונ שעזב – במספר ראיונות ע סטודנטי עלה כי ה מצפי להמש
הקשר אתו ומתאכזבי כאשר אי זה קורה )"חשבתי שעכשיו ,כשאנחנו כבר לא חונכת
וסטודנטית ,אז היא תהפו לחברה מ המניי ...התקשרתי והיא לא התקשרה בחזרה";
"חשבתי שנישאר בקשר"( .ייתכ כי תחושות אלה של הסטודנטי בלתי נמנעות ,לנוכח
הפרידה מאד שהיה קרוב אליה .הרכזת מחיפה ציינה כי יש מדיניות ברורה בנושא,
ולסטודנטי מובהר כי קשר ע החונ לאחר סיו החונכת בלתי אפשרי .חשוב להזכיר כי
הישארותה של הרכזת כדמות קבועה ויציבה תורמת לתחושת הביטחו הגדולה יותר של
הסטודנטי לנוכח חילופי החונכי.
מאפייני החונכי
רכזות התכנית ציינו בראיונות עמ מספר מאפייני רצויי של החונכי בתכנית.
גיל .הרכזות הצביעו על היתרו שבחונכי מבוגרי יחסית .נראה כי גיל מבוגר תור לבשלות
נפשית ולכ מסייע לתפקוד החונ .בנוס לכ ,הסטודנטי המשתתפי בתכנית ה פעמי
רבות מבוגרי יותר מסטודנטי בשלב דומה ,ולכ יש יתרו בכ שגיל של החונכי דומה
לגיל של הסטודנטי .ואכ ,בראיונות ע הסטודנטי עלה כי ה עסוקי בגיל של
החונכי וחשי בנוח כשהחונכי אינ צעירי מה באופ משמעותי )"לא הייתי מרגישה
נוח ע סטודנטית בת  .20החונכת שלי אמנ צעירה ממני ,אבל לא בהרבה"; "ע החונכת
הקודמת שהייתה יותר מבוגרת הרגשתי יותר נוח"( .נית לשער כי חונכי מבוגרי נתפסי
כמי שיכולת ההבנה שלה גדולה יותר )"חייב להיות אד ע יכולת הכלה ,איזושהי תבונה
אישית ,לכ זה לא מתאי למישהו צעיר מדי"( ,ובנוס לכ ,ייתכ שלסטודנטי פשוט יותר
לקבל סיוע מחונכי מבוגרי יותר.
סטודנט למקצוע טיפולי .הרכזות ציינו ,כי לפי תפיסת אי הכרח בכ שהחונ יהיה סטודנט
למקצוע טיפולי ,לצור תפקוד טוב שלו .ואכ ,בשתי האוניברסיטאות השתתפו בתכנית
חונכי שאינ בעלי רקע של מקצוע טיפולי.
שילוב של סטודנטי המתמודדי בעצמ ע מחלות פסיכיאטריות כחונכי .בספרות
המקצועית הדנה בנושא צוינו תכניות שבה שולבו בצוות אנשי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית
) .(Housel & Hickey, 1990; Parten, 1993בתכנית נעשה בשנה השלישית ניסיו ראשו
שכזה ,ולדברי הרכזת הוא היה מוצלח.
שביעות רצו ושחיקה בקרב החונכי
מהראיונות עלה כי החונכי שבעי רצו מעבודת ,ולדעת ,היא מגוונת ומעניינת .העובדה
שרבי מהחונכי מגיעי מתחומי לימודי טיפוליי תורמת ג היא לשביעות רצונ ,היות
שה חשי כי דרכה ה מתנסי בעבודה מקצועית )"אני מרגישה שאני עושה פה עבודה

  29

סוציאלית ,למרות שזה לא מוגדר ככה"( .החונכי ציינו שההדרכה ע הרכזות היא אחד
הגורמי המשמעותיי בתחושת שביעות הרצו שלה .ה ג ציינו את חשיבותה של
תחושת השייכות לקבוצה .תחושה זו הוזכרה ה בנוגע לפגישות החונכי עצמ )ראה הרחבה
בנושאי אלה בפרק על המעגל השני בדיו על הכשרת החונכי( ,וה בנוגע לקשר שלה ע
עמותת רעות .בשנתיי הראשונות להפעלת התכנית ציינו החונכי כי חסרה לה תחושת
שייכות למסגרת עבודה רחבה יותר ,בגלל העדר קשר מספיק ע עמותת רעות .בשנה
השלישית הושג שיפור בתחו זה ,כאשר עמותת רעות השקיעה מאמצי בחיזוק הקשר ע
החונכי באמצעות עריכת ימי העיו וג באמצעות הענקת מתנות בחגי ובסיו השנה.
הרכזת בחיפה ציינה ,כי להרגשתה תחושת השותפות והשייכות מגבירה את שביעות הרצו
של החונכי מהעבודה ואת תחושת האחריות והמחויבות שלה לתכנית.
במקביל ,בראיונות ִאת התייחסו החונכי ג לתחושות של תסכול ,של עייפות ושל שחיקה
מסוימת ,כתוצאה מעבודת החונכות .תחושות אלה בלטו במיוחד בסו השנה השנייה ,בקרב
חונכי שעבדו בתכנית שנתיי ,והוזכרו בעיקר בשני נושאי :העומס הרגשי הכרו בעבודה
והתסכול לנוכח חוסר המחויבות של הסטודנטי .החונכי ציינו את העומס הרגשי הכרו
בתפקיד :המשאבי הנפשיי הנדרשי מה ,המאמ שעליה להשקיע בפגישות ,בקידו
השיחה ,בדחיית תכני החורגי מתחו החונכות ,בהתמודדות ע קשיי רגשיי של
הסטודנט )למשל ,הקושי הכרו בניהול פגישה בת כשעתיי ע אד הסובל מדיכאו( .יש
לציי בעניי זה ,כי בניגוד לתכנו המקורי ,שלפיו ,כאמור ,כל חונ אמור היה לעבוד במקביל
ע שלושה סטודנטי ,נמצאה בראיונות תמימות דעי לגבי העובדה שהעומס הרגשי הרב
שבו נתוני החונכי מחייב הקטנת מספר זה לש ֵני סטודנטי לחונ ,כפי שקורה בפועל
במרבית המקרי.8
הנושא השני שהוזכר בנוגע לשחיקה הוא התסכול לנוכח העדר מחויבות של סטודנטי
לתכנית .החונכי ציינו כי סטודנטי נוטי לא להגיע לפגישות ,להגיע אליה באיחור ,לא
להודיע שאינ מגיעי או לבטל את הפגישה פרק זמ קצר בלבד לפני המועד שנקבע.
בשנתיי הראשונות תיארו החונכי כיצד במצבי אלה ה משקיעי מאמצי רבי,
ולתחושת חדצדדיי ,ביצירת קשר מחודש ע הסטודנטי ובקביעת פגישות נוספות.
נראה כי העדר ההתמדה של הסטודנטי ,כפי שחוו אותה החונכי ,כרוכה לא רק בתחושת
תסכול וכעס של החונכי )"זה מתסכל לבוא לפגישה כשאי א אחד"( ,כי א ג בתחושות
של פגיעה ,אשמה וספק ביכולת לבצע את תפקיד כחונכי בצורה טובה.
בשנה השלישית לתכנית ניכר שיפור בתחו זה .הדיווחי על העומס הרגשי בקרב החונכי
פחתו לעומת הדיווחי בשנה הקודמת .ייתכ כי שינוי זה נבע ממש העבודה הקצר יותר של

8

בשנה השלישית ,לדוגמא 4 ,חונכי ) 3מירושלי ו 1מחיפה( עבדו ע שלושה סטודנטי כ"א 7) 8 ,חונכות בחיפה
והרכזת בירושלי ( ע שני סטודנטי וארבעה ) 3בירושלי ושניי בחיפה( ע סטודנט אחד.
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מרבית החונכי בשנה זו )שכ בשנה זו ,עזבו רבי מהחונכי שעבדו בתכנית שנתיי
והצטרפו אליה חונכי חדשי( ,וייתכ כי הוא הושפע ג מהיכולת הטובה יותר לשמור על
גבולות הקשר ,שהורגשה בשנה זו .כ ,למשל ,בשנה זו נטו החונכי להסכי על כ שיש
תכני שהסטודנט מעלה ,שבה עליה להציע אוז קשבת ,ותו לא.
במקביל ,בשנה זו דווח פחות ג על קשיי התמדה ומחויבות של הסטודנטי ועל תחושות
התסכול והעייפות שמלוות את החונכי .נראה כי שינוי זה היה תולדה של התפתחות כפולה,
מצד אחד ,יכולתה המוגברת של התכנית להציב לסטודנטי דרישות למחויבות ,ומצד אחר,
הההבנה לגבי הצור להסביר לחונכי על קשיי ההתמדה של הסטודנטי שאת ה עובדי
)ראה הרחבה בפרק על המעגל השני ,בדיו על הכשרת החונכי(.
נושא נוס שקשור לשביעות רצונ של החונכי הוא השכר .בשנתיי הראשונות הביעו
החונכי חוסר שביעות רצו משכר זה .להשקפת ,כמו ג להשקפת הרכזות ,הוא היה
נמו ,ה לעומת הציפיות הקיימות מה וה לעומת השכר המשול לעוסקי בפרויקטי
אחרי של חונכות )דוגמת פר"ח או חונכות של עיוורי( .נראה כי השיפור בתנאי השכר של
החונכי בשנה השלישית תר לשביעות רצונ מהעבודה; כ שבראיונות בשנה זו לא נשמעה
התייחסות שלילית לתחו זה.
מקו מפגש מסודר באוניברסיטה
מרבית הפגישות בי הסטודנטי לחונכי מתקיימות בתו האוניברסיטה )בקפיטריה,
בספרייה ,בחדר מחשבי ,בכיתה ריקה ועוד( .עבור חלק מהסטודנטי מקו זה הוא נוח,
בשל העובדה שה )והחונכי( נמצאי ש ממילא ,וכ כיוו שהוא מאפשר נגישות למתקני
השוני באוניברסיטה .עבור סטודנטי אחרי המפגשי ע החונ בשטחי הציבוריי של
האוניברסיטה מעוררי תחושות של חוסר נוחות ,בגלל העדר פרטיות מספקת ,או בשל
החשש לפגוש אנשי מוכרי ולהידרש להסברי על אודות הקשר ע החונ .בהקשר זה ,יש
לציי ,כי מרבית הסטודנטי שרואיינו ציינו כי ה מסתירי מאנשי באוניברסיטה את
העובדה שה מתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית ,ולכ נית להניח כי מפגשי כאלה
מאיימי "לחשו" אות.
מעגל שני :רכזות
המעגל השני ַ!תכנית השכלה אקדמית נתמכת כולל בעיקר את תפקידה של הרכזת כחלק מצוות
העשייה של הפרויקט .לתפקיד זה שני פני  הקשר בי הרכזת לחונכי )הכשרת החונכי:
הדרכות וימי עיו( והקשר בי הרכזת לסטודנטי ) ִאת וע גורמי משמעותיי נוספי
המצויי עמ בקשר( .המעגל השני ,כמו הראשו ,מתמקד בקשר החונכת בי החונ לסטודנט,
א להבדיל ממנו ,הוא מתנהל במרחק מסוי מקשר אישי ואינטנסיבי זה ,תו התבוננות בו
מבחו.
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 .1הקשר בי הרכזת לחונכי
א .הדרכות פרטניות של החונכי – הקשר המרכזי בי החונכי לרכזות הוא פגישות ההדרכה
שלה .הרכזות נפגשות ע החונכי להדרכה פרטנית בתדירות של כשעה בשבוע .בראיונות,
ציינו החונכי שלושה תחומי עיקריי שבה עוסקות ההדרכות :הראשו ,עיסוק בקשיי,
בהצלחות ובתכני קונקרטיי ,העולי בעבודה ע הסטודנטי .השני ,דיו בסוגיות רחבות
וכלליות יותר ,הנגזרות מנושאי אלה )תפקיד השיקו בבריאות הנפש ,חשיבות גבולות
הקשר וכד'(; והשלישי ,הוא הוונטילציה ,התמיכה הרגשית והבעת האמו מצד הרכזות,
המתאפשרות בזמ ההדרכה.
ב .ימי עיו ומפגשי קבוצתיי – בנוס להדרכות הניתנות בצורה פרטנית ,אחראיות הרכזות
ג על ארגו ימי עיו ומפגשי קבוצתיי לחונכי .המדריכות השתתפו בתכנו ימי העיו
ובחלק מהמפגשי ה א השתתפו באופ פעיל .מפגשי קבוצתיי אלה כללו הרצאות
בתחומי הנוגעי לעבודת החונכות )מחלות פסיכיאטריות ,התפקוד במצבי של מוגבלות
נפשית ,מיומנויות חברתיות ,אסטרטגיות למידה ועוד( ,סדנאות שהתמקדו בחומרי שהביאו
החונכי מהתנסות האישית בחונכות ,וכ מפגשי אישיי ע מתמודדי ע מחלות
פסיכיאטריות וע סטודנט לקוי למידה .מטרת ימי העיו הייתה להרחיב את הידע ואת
ההיכרות של החונכי ע תחומי שוני הנוגעי לעבודת ,וכ לאפשר לחונכי מפגשי
קבוצתיי ,כדי לחזק את תחושת השייכות הקבוצתית .חלק מימי העיו נערכו במשות
לחונכי משתי האוניברסיטאות .האפשרות להיפגש ע חונכי נוספי צוינה ע"י החונכי
כמשמעותית לתפיסת עבודת ותפקיד בקונטקסט רחב יותר .בשנה השלישית התקיי ג
יו עיו אחד לפני תחילת השנה ,ונראה היה כי זו הכנה חשובה וכי רצוי להמשי בה; ככל
הנראה ,כיוו שהיא מספקת מסגרת ראשונית לשייכות ולהיכרות ע העבודה.
ג .התפתחות בהכשרת החונכי והדרכת – בתחו ההכשרה וההדרכה של החונכי הורגשה
התפתחות ע הזמ; התפתחות שהתבטאה בעיקר בשנה השלישית .בשנה זו בנו הרכזות
תכנית הכשרה אינטנסיבית ומקיפה יותר ,שכללה שישה מפגשי קבוצתיי עבור החונכי.
במקביל ,בשנה זו ,כפי שציינו ה החונכי וה הרכזות ,הורגשה התקדמות בקשרי
ספונטניי שהתפתחו בי החונכי לבי עצמ ,ללא תלות במפגשי שארגנו הרכזות עבור.
התקדמות זו הורגשה במיוחד באוניברסיטת חיפה ,ש החונכות יזמו מפגשי משותפי
וסיפרו על קשרי ועל שיחות שיש ביניה בחיי היויו .נית לשער כי ג יוזמה זו של
החונכות הושפעה מהמפגשי הקבוצתיי הרשמיי שיזמו הרכזות ,ומההיכרות ההתחלתית
שה אפשרו.
התפתחות נוספת בהכשרת החונכי נוגעת לתוכני ההכשרה .בשנתיי הראשונות לפעילות
התכנית ציינו החונכי כי ה רוצי לקבל מידע על תחו בריאות הנפש .בראיונות ע
המדריכות והרכזות באותה תקופה הודגשה החשיבות שה רואות בהפרדה בי החלק הבריא
של חיי הסטודנטי )הלימודי( לבי המחלה שלה ,ונשמעה התנגדות למת מידע שכזה;
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אולי בשל ההנחה שהוא עלול לחבל בהפרדה זו וכ לפגו בספונטניות של קשר החונכות.
בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה לתכנית ,שהוגש לוועדת ההיגוי על ידי מאיירסג'וינט
מכו ברוקדייל ,הומל לא להימנע לחלוטי ממת מידע שכזה ,היות שנראה כי יש נושאי
אשר ידע על אודותיה נחו לחונכי ועשוי לתרו לה .כ ,למשל ,בעוד שמת מידע לחונ
על המחלה ש ִאתה מתמודד הסטודנט אכ עלול להפר את ההפרדה בי הפ החולה לבריא
בחייו ולמנוע את הספונטניות ואת העדר הפורמליות של קשר החונכות; הרי שמידע הקשור
לחלקי התפקודיי של המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית )כגו תנודות רגשיות ושינויי
ביכולת התפקוד( ,הוא כללי למדי ,והוא עשוי לתרו ליכולת של החונכי להבי בצורה
טובה ומלאה יותר את הסטודנטי שאת ה עובדי .למידע כזה יש ג חשיבות מיוחדת
בכל הקשור להתמודדות של החונכי ע תחושות התסכול ,הכעס האחריות והספק העצמי
שמתלווי להיעדרויותיה של סטודנטי מהפגישות .בשנה השלישית לפעילותה של התכנית
אכ בוצע שינוי בכיוו זה; כ שימי העיו עבור החונכי כללו ג התייחסות לנושאי של
מחלות פסיכיאטריות ולאלמנטי תפקודיי הקשורי בה .ייתכ כי מידע זה ,בשילוב ע
גורמי נוספי ,תר לירידה בתחושות התסכול והעייפות של החונכי ,בעקבות התנהגויות
של חוסר התמדה מצד הסטודנטי ,כפי שנצפתה בשנה זו.
התפתחות נוספת קשורה בנושא ההדרכות הפרטניות .בשיחה ע הרכזות עלה כי חונכי
ותיקי יותר מגלי עצמאות גדולה בתפקוד ויכולי להסתפק ג בהדרכה של פע
בשבועיי .נראה כי במקרי אלה הרכזת היא זו היוזמת את צמצו היק ההדרכה ,כאשר
היא מרגישה שהחונכי בשלי לכ .ניכר כי החונכי ,המגלי שביעות רצו גדולה
מההדרכות פחות יוזמי את הפחתת.
ד .שביעות רצו של החונכי מההדרכות וההכשרות – החונכי בשתי האוניברסיטאות הביעו
שביעות רצו גדולה מההדרכות שה מקבלי מהרכזות .ניכר כי להדרכות אלה יש תפקיד
משמעותי וחשוב בחיזוק תחושת הביטחו שלה בעבודת ,כמו ג בתרומה לשביעות רצונ
מהתפקיד )"היא תמיד תומכת ותמיד ש ...זה נות כוחות"; "היא נותנת תחושת ביטחו,
שמה דברי בפרופורציה"; "היא באה ממקו מאוד מכבד ,מערי ומקצועי ,נותנת הרגשה
שאני תורמת"; "היא מונעת שחיקה כי היא גורמת לי ללמוד דברי חדשי"( .מהראיונות
ע החונכי עלה כי הרכזות מצליחות מצד אחד ,לחזק אות ,להביע אמו והערכה ליכולת
ולעודד אות לביצוע עצמאי ,ומצד אחר ,לתת לה תחושה כי ה אינ לבד וכי ה זמינות
עבור ,כדי לסייע לה בכל קושי ובעיה העלולי להתעורר )"הרכזת נותנת לנו אחריות
במידה המתאימה .לא יותר מדי ולא פחות מדי ,ההרגשה היא שאפשר לגדול בתפקיד הזה"(.
שביעות רצו גדולה הובעה ג מהמפגשי הקבוצתיי ,בי החונכי לבי עצמ ,וחונכי
ותיקי ציינו לטובה את הגברת תדירות המפגשי הקבוצתיי בשנה השלישית .נראה כי
עבודת החונכות ,אשר חלקה הארי נעשה בבדידות יחסית ,מעוררת את הצור במפגשי
לצור שיתו בחוויות ,בדעות ובהמלצות.
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למפגשי הקבוצתיי יש חשיבות ביצירת סביבת עבודה משותפת; ה מעניקי לחונכי
תחושת שייכות לצוות ומאפשרי שיתו ותמיכה הדדיי ,שבלעדיה מתקבלי רק דר
הקשר ע הרכזת.
 .2הקשר בי הרכזת לסטודנטי המשתתפי בתכנית
מעבר לקשר ע החונכי ,מקיימת הרכזת ג קשר ע הסטודנטי וע גורמי הקשורי
אליה .אופי הקשר בי הרכזת לסטודנט שונה מזה שבי החונ לסטודנט ,ובמרבית המקרי
הוא רשמי ופחות אינטימי .הקשר בי הרכזת לסטודנט הוזכר לגבי שמירת גבולות קשר החונכות
ותרומתה בנתינת ֶהקשר לקשר החונכות .בנוס לכ ,לקשר זה ע הסטודנט וע גורמי נוספי
בחייו יש משמעות ג בהשלמת התמונה על הסטודנט וקשייו.
א .קשר של הרכזת ע הסטודנט כמת ֶהקשר לגבולות קשר החונכות – כפי שכבר תואר ַ! ֶהקשר
של שמירת גבולות הקשר ,הרכזת מתווכת בי הקשר האישי סטודנטחונ לבי תכנית
ההשכלה הנתמכת.
החונכי ציינו כי מעורבותה של הרכזת משמעותית וחשובה לצור הבניית הקשר ,יצירת
גבולות מחודשי ,כאשר יש פריצה של הגבולות ,רענו מטרות החונכות במצבי של חיכו
וכד'.
ב .קשר בי הרכזת לבי גורמי טיפוליי/שיקומיי נוספי – כפי שכבר תואר ,במסגרת
ניסיונות הסיוע לסטודנט ,מתקיי פעמי רבות קשר בי תכנית ההשכלה הנתמכת לבי
גורמי שוני בתו האוניברסיטה )מרכזי לקידו הסטודנט ,מרכזי ללקויי למידה ,דיק
הסטודנטי וכד'( .בצד ההשקפה כי קשרי כגו אלה חיוניי כדי לסייע בצורה המרבית
לסטודנטי ,הרי שבראיונות ע המשתתפי השוני בתכנית עלתה ההשקפה כי מעמד של
הקשרי ע המערכת הטיפולית שונה .בראיונות הושמעה התפיסה שעל הפרויקט להקפיד
להיות עצמאי ואוטונומי בנוגע למערכת הטיפולית; זאת כדי להימנע מגלישה לחלקי
"החולי" בחייו של הסטודנט ולאפשר התמקדות בצדדי "הבריאי" בחייו )לימודי,
קשרי חברתיי ,התלבטויות נורמטיביות וכד'( .ע זאת ,הייתה הסכמה כי יש מקרי
שבה מתעורר צור בקשר ע גורמי טיפוליי או שיקומיי .מרבית המרואייני )חברי
ועדת ההיגוי ,רכזות ,מדריכות( הביעו את השקפת כי הקשר שכזה ע גורמי טיפוליי
ושיקומיי רצוי ויהיה מצומצ ככל הנית ומוגבל להעברת אינפורמציה בסיסית ,בעיקר
בתקופות משבר שבה נדרשת הערכה מדויקת ומהירה של המצב .נשמעה ג הסכמה על כ
שקשר שכזה רצוי ויתקיי דר הרכזות ולא דר החונכי ,זאת כדי לשמור על גבולות קשר
החונכות ועל ההפרדה בינו לבי טיפול.
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מעגל שלישי :רכזות ומדריכות
מונחה על
המעגל השלישי ,החיצוני ביותר ,קשור לתפקיד של הרכזות כחלק מצוות החשיבה ,ה ֶ
ידי המדריכות .מעגל זה כולל את פגישות ההדרכה של הרכזות והמדריכות כולל תהלי
ההתמקצעות והלמידה שלה ,תו כדי הובלת התכנית ,ואת הנושאי הקשורי לפיתוחה של
התכנית ולהמשגתה )אשר יפורטו בפרק נפרד(.
 .1פגישות ההדרכה של הרכזות והמדריכות
בפגישות ההדרכה של הרכזות משתתפות שתי הרכזות ושתי המדריכות ,וה מתקיימות בתדירות
של כשעתיי פע בשבועיי ,ובשנה האחרונה בתדירות של ארבע שעות ,אחת לחודש .פגישות
הדרכה אלה ,בדומה להדרכת החונכי ,כוללות מספר היבטי .1 :דיווח של הרכזות על
התפתחות התכנית .דיווח זה כולל מעקב על הצטרפות של סטודנטי ושל חונכי ועל הצלחות,
קשיי והתפתחויות בקשר ע המערכת;  .2התייחסות קונקרטית לנושאי ,לקשיי ולבעיות
המתעוררי ע הסטודנטי ,בקשר שבינ לבי החונכי וע המערכת כולה;  .3הניסיו לקחת
את התכני הללו ואת הפתרונות שמוצעי לה ולהשתמש בה לחשיבה רחבה יותר .באופ זה
מנסה הקבוצה לאפיי ,להגדיר ולנסח מרכיבי שוני בתכנית ,לפתח ולעצב את דמותה ולחשוב
על פתרונות כלליי יותר החורגי מהמקרי הספציפיי המתוארי .4 .9מקו לשיתו
ההדרכות ג משמשות כמקו לוונטילציה של הרכזות ,לאפשרות לשמוע זו את זו ,לחלוק
בחוויות ובקשיי .היבט זה של ההדרכות בלט במיוחד בשלבי המוקדמי של התכנית.
התכני שנדוני בפגישות הדרכה אלה מגווני וכוללי חשיבה על תכנו ימי העיו ,על
קריטריוני לבחירת חונכי ,על התאמות לסטודנטי ,על שיווק ,על מגעי ע גורמי שוני
באוניברסיטאות ,על פרסו התכנית בקרב סטודנטי ובקרב ַמפני פוטנציאליי וכתיבה עליה
ועוד.
א .שינויי שחלו במהל שלוש שנות פעילות התכנית בנושא הדרכת הרכזות – שינוי משמעותי
שהוזכר בנוגע לפגישות הדרכה אלה הוא המעבר שלה מפגישות המרוכזות ב"כיבוי שרפות",
דהיינו ממת פתרונות מהירי ונקודתיי לסוגיות קונקרטיות העולות בתכנית ,לפגישות
שמרכז הכובד שלה עבר לחשיבה על התכנית ,על מטרותיה ואופייה ,תו ניסיו לגבש את
הקווי המנחי אותה .מ ֲעבר זה נראה תוצאה של שני תהליכי עיקריי .ראשית ,בשיחות
ע המדריכות והרכזות עלה ,כי ככל שהתכנית התקדמה ותפסה תאוצה ,וככל שהרכזות
צברו ביטחו בעבודת ,כ ה יכלו להתמודד טוב יותר ע מקרי רבי בכוחות עצמ .באופ
כזה התאפשר בפגישות לא רק לדו באירועי הספציפיי ,באופ נקודתי וקונקרטי ,אלא ג
לעשות שימוש באות הארועי כמקפצה לחשיבה מעמיקה יותר על התכנית.
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בעקבות ההדרכה ובשיתו ע הרכזות הוצג המודל במספר כנסי ונכתבו עליו מספר מאמרי  .המדריכות
והרכזות מעורבות בכתיבת התאמות לסטודנטי ע מוגבלות פסיכיאטרית באקדמיה כנייר עמדה לפרק
הנגישות בחוק השויו.
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גור שני שתר להתפתחות זו הוא שבמקביל לצבירת הביטחו של הרכזות ג התחזק
הקשר ביניה .המדריכות עודדו והנחו את הרכזות להדק את הקשר ביניה ,ואכ ע הזמ
החלו הרכזות לקיי מפגשי ג מחו לשעות ההדרכה הרשמיות ובלא נוכחות המדריכות
)בשנה השלישית התקיימו ביניה מפגשי קבועי פע בחודש( .באופ כזה הצליחו שתי
הרכזות להפו לקבוצה משל עצמ שבה התייעצו זו ע זו וחשבו בצוותא על דרכי פתרו
למצבי שוני )כהכנה לקראת פגישת הדרכה או בהמש לה( .עצמאות הולכת וגוברת זו של
הרכזות ויכולת ללב ולפתור סוגיות בינ לבי עצמ תרמה ג היא לכ שקבוצת המפגש
הרחבה יותר יכלה להתפנות ולעסוק בנושאי כלליי .בנוס לכ ,ענו פגישות אלה של
הרכזות על הצור בשייכות ובתחושת צוות ,היוו מקו לשיתו וונטילציה ,וכ תרמו ג כ
להפחתת העומס על פגישות העבודה המורחבות יותר.
ב .שביעות רצו מפגישות ההדרכה – מהראיונות ע הרכזות והמדריכות עלתה שביעות רצו
מדפוס העבודה שעיצבו לעצמ .ה ציינו כי מפגשי קבוצתיי אלה היו משמעותיי ביותר
בחוויית העבודה שלה בתכנית .בנוס לכ ,הרכזות סיפרו על תחושה טובה שה מקבלות
מהמדריכות .בתצפית בפגישת ההדרכה של הרכזות והמדריכות בלטו האווירה הטובה
הקיימת בי הארבע ,הקשר שביניה והחשיבה המשותפת .בשלבי המוקדמי של הפעלת
התכנית ציינו הרכזות כי היו מעוניינות בהדרכה שונה מעט ,בסגנו ההדרכות שה מעניקות
לחונכי ,הדרכה אישית ותומכת יותר ופחות בעלת אופי של "קבוצת חשיבה" .בשלבי אלה
נשמעה תחושת של הרכזות כי מש ההדרכות אינו מספיק לצור התייעצות מעמיקה.
השינוי בתדירות ההדרכות )מעבר לפגישות ארוכות יותר בתדירות של אחת לחודש( וכ
התבססות הפגישות בי הרכזות לבי עצמ תרמו לתחושת הרכזות כי ההדרכה מספקת מענה
טוב לקשייה ומאפשרת טיפול לעומק בסוגיות שה מעלות.
ג .מחשבות על ההדרכה בהמש – כאשר נשאלו הרכזות והמדריכות על אופי ההדרכות בהמש
)כאשר התכנית תתפתח ותכלול מספר גדול יותר של מוסדות אקדמיי( ה ציינו מחשבה על
שלושה מעגלי הדרכה :אחד ,של כל הרכזי שייפגשו בינ לבי עצמ ,כדי לשת ולחלוק.
שני ,של הרכזי ע שתי המדריכות ,ומעגל שלישי ,של הדרכות אישיות לרכזי ,שיינתנו על
ידי הרכזות הוותיקות ,שיוכלו לחלק את עומס ההדרכה במספר מוסדות אקדמיי בי
שתיה .מעגל שלישי זה ,שלא היה קיי בשלוש שנותיה של התכנית ,ולפחות בתחילת הדר
חשו הרכזות בחסרונו ,נראה שיכול לתת מענה לסוגיות שקשה לדו בה בפורו הרחב יותר,
ולאפשר הבנה מעמיקה יותר.
תכנית השכלה אקדמית נתמכת – המגה וגיבוש עקרונות לפעילותה ומחשבות על פיתוחה
בהמש
מעבר לשלושת המעגלי שתוארו עד כה ושמתייחסי לרמותיה השונות של פעילות התכנית,
התרחשה בשלוש שנות פעילותה ג עבודה ברמה תאורטית ועקרונית יותר .עבודה זו התייחסה
ה לאפשרות לגבש ולנסח עקרונות ומאפייני של תכנית ניסיונית זו ,אשר יתוו את צעדיה ויהוו
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בסיס לפעילותה .בנוס לכ ,כללה עבודה זו ג התייחסות לתפקודה העתידי של התכנית,
לפיתוחה ולהרחבת פעילותה.
 .1גיבוש מאפייני התכנית
א .קשר ע הסטודנט בתקופות אשפוז – אחת ההחלטות החשובות שקיבלו המדריכות והרכזות,
בשלב מוקד יחסית בהפעלת התכנית ,נוגעת להמש הקשר של התכנית ע הסטודנט ,ג
במצבי של אשפוז .כפי שכבר תואר ,הליווי הרצי והעקבי של התכנית הוזכר בראיונות
כאחד המאפייני החשובי בביסוס תחושת הביטחו בקרב הסטודנטי המשתתפי בה.
רצ זה חשוב במיוחד ,לנוכח מצבי של קשיי רגשיי ,העלולי להסיט את תשומת הלב
מהלימודי ,להוביל לחוסר מוטיבציה ,לצבירת פערי ולספקות לגבי היכולת להשלי את
החומר או לגבי היכולת ללמוד באופ כללי .נוכחותה של התכנית והקשר שלה ע הסטודנט
במצבי אלה מסייעי לשמירת העיסוק בלימודי ,ובכ נמנעות נפילות שההתאוששות מה
עלולה להיות קשה או בלתי אפשרית .ג במצבי של יציאה מוחלטת ממסגרת הלימודי
)למשל ,אשפוז( ,המש הקשר ע התכנית מסייע לסטודנט לא לזנוח לגמרי את הלימודי,
ג א באופ תאורטי בלבד ,ובכ מסייע לו לחזור למסגרת בהמש .בנוס לכ ,במצבי
שכאלה ,החזרה למסגרת הלימודי לאחר האשפוז עלולה להיתפס כמאיימת וכבלתי
אפשרית; הידיעה של הסטודנט על האפשרות להיעזר בתכנית עשויה להפחית חרדה זו.
ב .פרסו התכנית – אחד ממוקדי הקושי של התכנית בתחילת פעילותה היה האיתור וההגעה
למועמדי פוטנציאליי .נראה כי קושי זה מאפיי תכניות השכלה אקדמית נתמכת ,אשר
מתנסות במחסור בסטודנטי או בקושי באיתור סטודנטי המתאימי ללימודי על
תיכוניי )  .(Lieberman, Goldberg, & Jed, 1993; Ryglewicz & Glynn, 1993במהל
השנה הראשונה והשנייה תוגבר מאוד מער הפרסו של התכנית .בצד ההתקדמות שחלה
בנושא הפרסו ,גבר ג הקשר בינה לבי האוניברסיטה ,וכ נפתחו אפיקי פרסו נוספי
דר שירותי שוני המוצעי על ידי האוניברסיטה )ד שצור בתחילת השנה לערכה
המחולקת על ידי אגודת הסטודנטי ,פרסו בחוברת טיפי של האוניברסיטה ,בשנתו,
באתר אינטרנט של הדיקנאט וכד'( .במקביל להתפתחויות אלה בפרסו ,בשנה השלישית
נית היה להבחי במגמה נוספת של הפצת התכנית דר סטודנטי המשתתפי בה .הפצה זו
של התכנית בסגנו "חבר מביא חבר" הייתה בלתי צפויה; זאת לנוכח ההסתרה הגדולה
ומיעוט הקשרי הביאישיי ע מתמודדי נוספי ,המאפייני את הסטודנטי
המשתתפי בה .לפיכ ,היא נראית כמשמעותית וחשובה במיוחד ,היות שייתכ שהיא
מבטאת באופ מסוי את הפחתת הסטיגמה של התכנית.
ג .התאמות בלימודי – הרכזות והמדריכות ציינו מחסור במחקר ובספרות העוסקי בהתאמות
ללימודי עבור סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות .ה ציינו ,כי ,להבדיל
מסטודנטי לקויי למידה ,שעבור נושא הלימודי מקושר באופ ישיר לאבחנה ,הרי שאצל
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המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ,האבחנה הרפואית אינה מביאה בחשבו את הפ
התפקודי של הלימודי ואינה מציעה פתרונות מתאימי .המדריכות והרכזות תיארו כיצד,
במהל השנה השלישית ,ה שקדו על ניסיו לגבש סדרת המלצות להתאמות בלימודי עבור
סטודנטי המשתתפי בתכנית .זאת ,תו ניסיו לגזור התאמות אלה מהניסיו שלה
"בשטח" ע הסטודנטי ,ממידע על התאמות לנפגעי נפש בתחומי שוני )תעסוקה ,פנאי(
ומההתאמות ללקויי למידה .כ נעשה ניסיו לבנות התאמות בהתא לצרכי השוני של
הסטודנטי ,התאמות שיעילות תוכל להיבח בצורה מסודרת יותר בהמש .מסיכומי
ההדרכות עולי מספר סוגי התאמות:
הארכת זמ .התאמה של הארכת זמ נדרשת כאשר הסטודנט נזקק לזמ ממוש יותר לצור
התחלת העבודה או כדי להתמודד ע שינויי בתו אותה המשימה )למשל ,במעבר משאלה
לשאלה( .המחשבה היא כי סוג כזה של התאמה עשוי להתאי בעיקר לסטודנטי
המתמודדי ע חרדות ,ע קשיי ברצ החשיבה או ע הפרעה אובססיביתקומפולסיבית
העלולה לגרו להאטת הביצוע.
חדר נפרד .התאמה ,הנדרשת כאשר הסטודנט סובל מבעיות ריכוז ותשומת לבו מוסחת
בקלות .סוג כזה של התאמה דרוש בעיקר כאשר מדובר בהפרעות ריכוז ובהסחה כתולדה של
טיפול תרופתי ,או כתוצר לוואי של חרדה )לנוכח ישיבה בכיתה מלאה בסטודנטי או לאור
נוכחותו של בוח בכיתה( .במקרה זה הודגש הצור לברר א ישיבה שכזו בחדר נפרד אי בה
כדי להגביר במצבי מסוימי את חרדתו של הסטודנט.
החלפת מבח במבח בית או בכתיבת עבודה .סוג זה של התאמה הוזכר בעיקר סביב נושאי
של חרדה חברתית ומצבית; מצבי שבה נדרש זמ התארגנות ממוש לצור התחלת
הפעולה )כאשר תוספת הזמ אינה מספיקה( או לנוכח קושי לעבוד בסביבת עבודה שונה.
כתיבה במחשב/התעלמות משגיאות כתיב .התאמה שנחוצה למתמודדי ע

הפרעה

אובססיביתקומפולסיבית ) ;(OCDכנראה כדי להקל עליה בדיקות חוזרות של הטקסט
המוגש.
הארכת זמ בהגשת עבודות .דרושה במצב של היעדרות מהלימודי ,עקב אשפוז או במצב של
עומס לימודי המקשה לבצע את כל המשימות במקביל.
בנוס לכ ,הוזכרו נושאי נוספי ,דוגמת שירותי צילו ,אישורי להיעדרות מהלימודי,
אפשרות לביטול קורס והחזר שכ"ל ,במצבי בה הסטודנט אושפז או סבל ממשבר נפשי
שמנע ממנו להגיע ללימודי לתפקד בה.
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המלצות אלה גובשו ,כאמור ,בידי הרכזות והמדריכות במהל השנה השלישית להפעלת
התכנית .בראיונות עמ עלה כי לאחר שהרכזת יושבת ע הסטודנט ,מבררת את קשייו
ומחליטה על סוג ההתאמות ההולמות ביותר ,היא מנסחת מכתב ,שאותו היא מפנה לדיק
הסטודנטי .בהמש ,פונה דיק הסטודנטי אל החוג שבו לומד את הסטודנט ומבקש עבורו
את ההתאמות המומלצות .הרכזות ציינו בחיוב את היענות האוניברסיטה בכל בקשה שכזו
שגדלה ע הזמ.
להתאמה ולסיוע; היענות ֵ
 .2מחשבות לעתיד
א .הטמעת התכנית – העמקת הקשר בי התכנית לאוניברסיטה
התכנית כשירות של האוניברסיטה – בראיונות ע בעלי התפקידי השוני צוינה התייחסות
לקשר שבי התכנית לבי האוניברסיטה ולחשיבותו ,ה ברמת המדיניות הכללית וה ברמות
הפרקטיות והיויומיות .כ הוזכר הסרבול שנגר לעתי כתוצאה מכ שהתכנית מופעלת
על ידי עמותה חיצונית ולא על ידי האוניברסיטה )למשל ,הקושי במציאת חדרי לרכזות( ,וכ
קשיי הנגרמי עקב העדר קשר מספיק בי התכנית לאוניברסיטה )דוגמת חוסר שיתו
הפעולה שאפיי את פעילות התכנית בירושלי בשנתה הראשונה ונבע מחוסר הנכונות של
אוניברסיטה זו להכיר בקיומ של סטודנטי ע מחלות פסיכיאטריות בתוכה ,וממילא ג
בצור בתכנית עבור( .כ צוי היתרו בנוכחותו של "איש קשר" )דוגמת פרופ' טלר
מאוניברסיטת חיפה( ,המעורב בוזמנית בתכנית ההשכלה הנתמכת ובאקדמיה  ביכולתו
לתרו ולהאי תהליכי.
נראה כי במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית העמיק הקשר שלה ע האוניברסיטה .כ
הוזכר השיפור המשמעותי שהושג בירושלי בעקבות פגישה ע דיקנית הסטודנטי .בעניי
זה הועלתה הצעה לפעול לשילובה של התכנית כחלק ממער השירותי הניתני לסטודנטי
על ידי האוניברסיטה ,בדומה לשירותי הייעו ,השירות ללקויי למידה והשירות לעיוור.
בחיפה ,התכנית נחשבת כבר היו לחלק מהדיקנאט ,בירושלי עדיי אי קשר ישיר כזה.
הצטרפותה של הרכזת בחיפה למער הדיקנאט תוארה כמהל שיש לו השפעה ג מבחינת
העמקת ההיכרות של גופי שוני ע התכנית ,ומבחינת הכוח שבהצגה כחלק מגו גדול
יותר.
השתלבות במרכזי ללקויי למידה – במסגרת החשיבה על שילוב התכנית במער השירותי
של האוניברסיטה עלתה האפשרות לכלול אותה במרכזי ללקויי למידה ,שבהמש ,ברוח
פרק הנגישות בחוק השוויו ,ירכזו את התמיכה בסטודנטי ע מוגבלויות שונות .להצטרפות
התכנית למרכזי לסטודנטי ללקויי למידה הוזכרו מספר יתרונות בולטי; הצטרפות לגו
קיי ,המוכר ופועל בתו האוניברסיטה ,עשויה לעורר מודעות גדולה יותר לתכנית ולהעניק
"גב" חזק יותר לסטודנטי המשתתפי בה .בנוס לכ ,השתלבות כזו תספק לסטודנטי
ולחונכי מקו מפגש מסודר ,אשר יאפשר לה להמשי וליהנות מהנוחות של מפגש
באוניברסיטה ,ובה בעת יספק לה פרטיות גדולה יותר; מרכז משולב שכזה עשוי למנוע או
להפחית את בעיית הסטיגמה ,ואת החשש שעלול להיות לסטודנטי בתכנית מהגעה למקו,
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המזוהה באופ בלעדי ע המתמודדי ע מחלות פסיכיאטרית; חשש שעלול להתעורר א
יוק מרכז עצמאי ונפרד .בנוס לכ ,השתלבות כזו עשויה ג לסייע בהפחתת הבדידות
המאפיינת חלק מהסטודנטי ,כיוו שהמרכז ,שיכלול שירותי נוספי מלבד מקו מפגש
ע החונ ,ישמש כמקו מפגש ע סטודנטי נוספי .כ הוא עשוי להקל על הסטודנטי
במצבי תחלופה של חונכי ואולי א לצמצ את הנשירה מהתכנית ,כיוו שהסטודנטי
ירגישו שייכות לגו גדול יותר .מרכז שכזה עשוי לסייע בשמירת גבולות הקשר חונסטודנט
בכ שיית לו קונטקסט ברור יותר )מקו מפגש ,שייכות למרכז גדול יותר( .ולבסו,
הצטרפות למרכזי אלה עשויה להגביר את תחושת השייכות לצוות של החונכי ובעיקר
עבור הרכזות ,העובדות כיו בבדידות רבה; כ יוכלו אלה לעבוד יחד או בסמיכות לקבוצה
מקצועית רחבה יותר .צעדי לקידו רעיו ההשתלבות במרכזי ללקויי למידה ננקטו
במהל השנה השלישית לפעילות התכנית .כ התקיימו דיוני ע עמותת לש וע מומחי
נוספי )מנהלי יחידות התמיכה ,פעילי בנציבות השוויו ובמשרד הבריאות ואחרי(.
מידע למרצי – ההשתלבות באוניברסיטה נוגעת ג לנושא המודעות לפעילותה של התכנית.
הצור בהגברת המודעות הוזכר במיוחד בשנתיי הראשונות לתכנית ,עוד בטר גובשו
ההמלצות להתאמות ,והובנתה פניית הרכזות אל חוגי הלימוד והמרצי באמצעות דיק
הסטודנטי .בשלבי מוקדמי אלה ,נדרשו החונכי והסטודנטי לגשת ישירות לחוגי
ולמרצי .במקרי אלה ,כאשר הוזכרה השייכות לתכנית ,התברר כי היא אינה מוכרת דייה
בקרב המרצי ואנשי הסגל האחרי .כיו ,נראה שההתערות הטבעית של הפרויקט בתו
האוניברסיטה והקשרי שנוצרו בינו לבי שירותי האוניברסיטה השוני )הדיקנאט ,שירותי
קידו הסטודנט ועוד( מסייעי להגברת ההיכרות עמו .ע זאת ,ג במצב הנוכחי עשויה
הסברה למרצי ,אנשי המזכירות ורכזי החוגי להגביר את המודעות לקשיי המאפייני
סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ולתכנית השכלה אקדמית נתמכת.
מקו לרכזת בתו האוניברסיטה – תפקידה של הרכזת כחלק מצוות העשייה של התכנית,
והעובדה שהיא מקיימת מפגשי ,ה ע חונכי וה ע סטודנטי ,מעלי את הצור
בנגישות שלה למשתתפי השוני בתכנית .בנוס לכ ,לנוכחותה של הרכזת ,כנציגת
התכנית באוניברסיטה יש ג משמעות סמלית כמסר לכ שהאוניברסיטה מכירה בקיומ
של סטודנטי המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית ומעמידה לרשות כתובת לצור
קבלת סיוע .לכ ,נראה כי קיומו של חדר שישמש את הרכזת בתו האוניברסיטה ,חשוב ה
מהבחינה המעשית וה מהבחינה הסמלית .כיו ,המצב בתחו זה רחוק מלהיות משביע
רצו :לרכזת מירושלי אי כלל מקו בתו האוניברסיטה ,10והיא יושבת במשרדי עמותת
רעות המרוחקת ממנה ,באופ שמקשה ,ה על הסטודנטי וה על החונכי להגיע אליה;
הרכזת בחיפה יושבת אמנ בתו האוניברסיטה ,א אי לה חדר קבוע ופרטי .הצור בחדר

 10ע תחילת השנה הרביעת לתכנית הצטרפה הרכזת בירושלי למער הנגישות של האוניברסיטה ומתוק תפקידה
קיבלה חדר בקמפוס.
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לרכזת עלה ה מכיוונה של הרכזת עצמה ,וה מצד החונכי והסטודנטי ,שציינו את העדר
הנוחות בעקבות חוסר פרטיות בחדרה של הרכזת )בחיפה( או של הנגישות הנמוכה של חדר
זה )בירושלי(.
ב .הרחבה ופיתוח של התכנית – בראיונות עלתה ההשקפה שמעבר להרחבת התכנית בעתיד ג
לאוניברסיטאות אחרות ,יש מקו לחשוב על פיתוחה באות מקומות שבה היא פועלת.
חשיבה כזו התייחסה למגוו השירותי והפתרונות שתוכל התכנית להציע; כ שנית יהיה
"לתפור" לכל סטודנט תכנית המתאימה לצרכיו .כ ,בעוד שהיו התכנית מגלה גמישות
רבה ,א עדיי בנויה בסגנו אחיד של מפגשי בי חונ לסטודנט ומתוקצבת באופ גלובלי,
הוצע שבעתיד התכנית תפותח כ שנית יהיה להרכיב ממנה מספר מסלולי התערבות,
השוני זה מזה מבחינת סוג ההתערבות ,מש הסיוע ,אופי הקשר ,תדירותו וכד' .מסלולי
אלה יהיו מודולריי; כ שנית יהיה להתאי אות לצרכיה של הסטודנטי השוני וה
ג יתוקצבו בהתא למש הזמ ,לאינטנסיביות ולסוגי ההתערבות שיציעו.
ג .ועדת חריגי – בתכנית הוזכר הקושי בכל הנוגע לוועדת חריגי של סל שיקו .כאמור,
סטודנטי המבקשי להתקבל לתכנית צריכי להיות זכאי לסל שיקו .ה יכולי לקבל
זכאות באחת משתי דרכי אלו .1 :הכרה של המוסד לביטוח לאומי בנכות נפשית של 40%
ומעלה;  .2ועדת חריגי של סל שיקו ,שבה נקבע הא מידת הליקוי התפקודי של הסטודנט
מקבילה להגדרת נכות נפשית של  40%ומעלה מטע המוסד לביטוח לאומי ,וניתנת זכאות
לסל שיקו .כיו ,חלק מהסטודנטי המשתתפי בתכנית אינ מוכרי ,וא אינ
מעונייני להיות מוכרי ,על ידי המוסד לביטוח לאומי ,ולפיכ ה נזקקי לשירותיה של
ועדת החריגי כדי להתקבל לתכנית.
מ הראיונות השוני עלה כי המסלול של בקשת זכאות לסל שיקו דר ועדת חריגי אינו
מוסדר דיו וזאת לגבי זכאות לסל שיקו בכלל ,ללא קשר לתכנית הנוכחית( .המצב היו הוא
שהרכזת מפנה את הסטודנט לפסיכיאטר המוכר על ידי משרד הבריאות ושתפקידו לקבוע
את רמת הליקוי התפקודי .הפ ַניה זו אינה מתאפשרת בצורה מסודרת ופעמי רבות היא
תלויה ברצונו הטוב של הרופא .מצב בעייתי זה גורר לא פע קשיי ועיכובי בהשגת
האישור ועלול להיות מלווה בחוסר נעימות מצד הרכזת והסטודנט.
ד .המש מעקב – בראיונות השוני צוי ג כי המש מעקב צרי להיכלל בתכנית .זאת על פי
נקודת התייחסות הרואה בתכנית שלב בדר להשתלבות בתעסוקה ,ולכ נדרשת התייחסות
ג מעבר לסיו הלימודי .בראיונות אלה עלה צור לכלול בתכנית ,עבור המשתתפי
המצויי על ס סיו התואר ,ג נושאי המתייחסי להשתלבות בתעסוקה – ַה ְכוונה
בבחירת מקומות עבודה ,סיוע בתהלי חיפוש העבודה וכו' .יש לציי שנית להציע ,לחלופי,
שמעקב שכזה יתבצע לא דר התכנית עצמה אלא דר מערכת סל השיקו.
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סיכו ,דיו והמלצות
מטרות התכנית ברמה התאורטית והעקרונית
תכנית השכלה אקדמית נתמכת היא ניסיו ראשו מסוגו באר לסייע לסטודנטי המתמודדי
ע מגבלה פסיכיאטרית במהל לימודיה האקדמיי .מטרת התכנית לסייע לסטודנטי לממש
את הפוטנציאל הלימודי שלה ולהגדיל את סיכוייה להתמיד בלימודיה האקדמיי ולסיי
את התואר.
בראיונות ע בעלי התפקידי השוני )רכזות ,מדריכות ,חברי ועדת ההיגוי( הודגש כי מטרת
התכנית היא לאפשר התאמ-ת ולא ֲה ָקלות ,כלומר ,לא לנסות להקל על המשתתפי מבחינת
הדרישות האקדמיות מה ,אלא לסייע לה להתגבר על הקשיי הנגרמי בשל המחלה
הפסיכיאטרית שאתה ה מתמודדי ,מתו מטרה להגדיל את נגישות של הלימודי הגבוהי.
מנסה התכנית לסייע לסטודנטי להתמודד
ואכ בראיונות השוני בלטו הדרכי שבאמצעות ָ
ע קשייה באוניברסיטה .מדובר בעיקר בפיתוח יכולות וכישורי לימודיי ,הגברת
המוטיבציה של הסטודנט ללמוד והעלאת הביטחו ביכולתו ,הקלת תחושת בדידותו ועוד.
התאמת הסביבה והגדלת נגישותה התבטאו בעיקר בסיוע בקבלת התאמות ללימודי עבור
סטודנטי המתמודדי ע קשיי למידה או ע קשיי אחרי הפוגעי בלימודיה )בשנה
האחרונה גובשה שורה של המלצות להתאמות בלימודי עבור סטודנטי המתמודדי ע
מחלות פסיכיאטריות(.
ע זאת ,בצד ההדגשה של הגדלת נגישותה של האקדמיה למתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות
דר התאמות ,שאינ בבחינת הקלות ,בשנתיי הראשונות לפעילות התכנית ניכר היה ,כי בכל
הקשור לדרישות המוצבות בפני הסטודנטי בתו התכנית עצמה הייתה נטייה להקל עליה
ולוותר לה .כ ,למשל ,נראה היה כי ההבנה לקשייה של הסטודנטי ולתנודות במצב הנפשי
הובילה לעתי להעדר דרישות למחויבות והתמדה מצד .בחלק מהראיונות עלה כי ג העובדה
שהתכנית מתקשה בגיוס סטודנטי וצריכה להוכיח את עצמה כתכנית ניסיונית גורמת לכ
שהיא עושה מאמצי גדולי כדי לקבל סטודנטי ולשמר אות בתוכה ,ולכ חוששת להציב
לה דרישות ברורות ,שעלולות לגרו לה לנשור ממנה.
המחיר תמורת הוויתור על דרישת המחויבות מהסטודנטי הורגש בעיקר בקרב החונכי,
שדיווחו על תסכול ,על עייפות ועל שחיקה בעקבות היעדרויות רבות של הסטודנטי מ הפגישות
עמ ,ובעקבות המאמצי הרבי שעליה להשקיע באיתור ובשמירת הקשר את .החונכי
נטו לראות בהתנהגות זו של הסטודנטי "זלזול" בה ובתכנית ,וניכר כי בצד תחושת הפגיעה,
היא עוררה בה ג ספקות לגבי אופ תפקוד ה כחונכי.
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בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה לפעילות התכנית ,שהגיש צוות המחקר של מאיירסג'וינט
מכו ברוקדייל ,הומל להתייחס לנושא זה באופ כפול :עלידי הגברת הדרישה מצד
הסטודנטי למחויבות מצד אחד ,ועל ידי הגברת ההסברה לחונכי על אודות הקשיי
המאפייני את הסטודנטי ,מצד אחר )זאת ,למשל ,כדי לסייע לחונכי לזהות מצבי שבה
ההתנהגות כלפיה היא חלק מהבעיה שאתה מתמודד הסטודנט ,לעומת מצבי שבה מוצדק
לפרש את התנהגות הסטודנט כזלזול(.
ניכר כי בשנה השלישית לפעילות התכנית חלו התפתחויות שאפשרו לתכנית להתייחס לשני
תחומי אלה ,וכתוצאה מכ ,בלט שיפור לטובה בתחושת החונכי – בראיונות את פחתו
הדיווחי על חוסר התמדה מצד הסטודנטי ,ובמקביל פחתה ג תחושת התסכול שלה עצמ.
מספר גורמי תרמו להתפתחויות אלה.
בשנה השלישית לפעילות התכנית גבר הביקוש לתכנית ועלה הצור לערו מיו של המועמדי
לתכנית .התרחשויות אלה סייעו לתחושת ההצלחה של התכנית ותרמו לביטחונ של מובילותיה.
בהמש ,נראה כי עמדה בטוחה יותר זו אפשרה לה בשנה השלישית להציב גבולות ודרישות
ברורי יותר לסטודנטי המשתתפי בה ,והגדילה כ את מחויבות לפגישות .בנוס לכ,
נראה כי למגמה זו תרמה העובדה שע הזמ רכשו הרכזות ניסיו בזיהוי המאפייני הנדרשי
מהסטודנטי כדי להצליח בלימודי .כ ,סיפרו הרכזות ,כי ,היו ,בניגוד לעבר ,ה מעניקות
תשומת לב רבה יותר למידה שבה הסטודנט משקיע מזמנו וממרצו בתהלי הקבלה ללימודי
ולתכנית )משיג אישורי נדרשי ,מגיע לפגישות שנקבעו עמו וכד'( .שימת לב זו היא תולדה של
הבנת ,כי על מנת להתמיד בלימודי ובתכנית נדרשי מהסטודנט יוזמה וכוחות .ה ציינו כי
כבר בשלב התחלתי זה ,ה שמות גבול לסיוע שה מעניקות :ה מכוונות ,מעודדות ומסייעות ,א
כשה מרגישות שמישהו לא מתאמ ,ה עצמ לא פועלות עבורו )זאת לעומת השנתיי
הראשונות של התכנית ,שבה ,לדבריה ,ה היו מעורבות יותר בניסיונות לסייע לסטודנטי ג
בתהלי הקבלה .אולי ג מתו תפיסה שעליה לסייע לסטודנטי להתגבר ג על המכשולי
הניצבי בפניה בשלב זה(.

נראה כי גישה זו של הרכזות ,המדגישה השקעה ויוזמה של

הסטודנט ואינה מוותרת לו בתהלי הקבלה ,התבטאה ג בדרישה למחויבות גדולה יותר שלו
לתכנית ,כאשר הוא כבר חלק ממנה .ניכר היה כי עמדה בטוחה יותר זו של התכנית ,חלחלה
ובאה לידי ביטוי ג בעמדותיה של החונכי ,אשר הפגינו ג ה ביטחו גדול יותר בעזרה שה
נותני וביכולת לדרוש מהסטודנטי התמדה )"א יש משהו שלמדתי בכל התקופה הזו שאני
עובדת בפרויקט זה שאני רוצה שיראו אותי ג כבאד ...אחרי שהרבה פעמי הגעתי לפגישות
והיא לא הייתה ש ,הודעתי לה שא היא לא עונה לטלפו שעה לפני הפגישה אני לא מגיעה"(.
ג בראיונות ע הסטודנטי ניכר השינוי )"היו אני מרגישה שבלימודי דורשי יותר ...ג
החונכת דורשת יותר"; "השנה החונכת דוחפת אותי ליותר עצמאות ,יותר אחריות"(.
בצד השינוי שהתרחש בגישת התכנית והשפעתו על מחויבות הסטודנטי נראה כי השיפור
בתחושת החונכי ,שהורגש בשנה השלישית ,היה ג תולדה של הבנה טובה יותר שלה את
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הקשיי שאת מתמודדי הסטודנטי .בשנה זו נצפתה נכונות גדולה יותר של מובילות
התכנית להיענות לבקשות החונכי ולרחיב את הידע שלה בתחו בריאות הנפש .כ ,ימי העיו
של החונכי כללו ג התייחסות לקשיי התפקודיי המאפייני את המתמודדי ע מחלות
פסיכיאטריות; תכני שנראה כי הייתה לה השפעה חיובית על יכולת להבי את הסטודנטי
ואת קשיי ההתמדה המאפייני את חלק.
הגברת הדרישות והמחויבות מהסטודנטי קשורה בשאלה הרחבה יותר על אודות תפקיד
התכנית והשיקו בכלל – המתח הקיי בי הרצו "להג" על הסטודנט מצד אחד ,לבי
החשיבות שבהכנה שלו למציאות החיצונית מצד אחר .נראה כי השינוי שנצפה בהגברת הדרישה
למחויבות מצד הסטודנטי מלמד על שינוי רחב יותר בתכנית ,לכיוו גישה שהיא פחות מגוננת
ויותר דורשת .כ ,הוא מתבטא ג בהתפתחות נוספת ,שימת לב לתלות שעלולי הסטודנטי
לפתח בחונכי ועידוד לעצמאות הולכת וגדלה.
המלצות ודגשי להמש
א .חידוד נוס של מטרות התכנית – ע סיו השלב הניסיוני של תכנית השכלה אקדמית
נתמכת ולאור האופ שבו היא התעצבה בשלוש שנות פעילותה ,נראה כי נדרשי חידוד
והבהרה נוספי של מטרות התכנית ברמה העקרונית ,בעיקר בכל הקשור לעמדה הבסיסית
כלפי הסטודנטי .כ נדרשת הבהרה הא מטרת התכנית בסיוע להתמדה בלימודי לש
השגת התואר האקדמי נובעת מתו ההשקפה שתואר שכזה עשוי "לפתוח דלתות"
לסטודנטי להשתלבות חברתית ותעסוקתית .או לחלופי – הא במטרה זו גלומה האמונה,
שעצ תהלי הלימודי והשלמת התואר ,הוא בפני עצמו מאפשר )ואולי א מאל( את
הסטודנט לפתח כישורי לימודיי ואחרי )דוגמת מחויבות ,משמעת עצמית ,אחריות,
עבודה עצמאית ,התמדה( ,אשר עשוי להיות לה תפקיד בהכנה לעול התעסוקתי
ובהשתלבות בו .נית לשער כי שתי גישות אלה משולבות זו בזו ,א חשוב לחדד את ההבחנה
ביניה ואת המשמעות של כל אחת מה ,היות שלחידוד שכזה עשויות להיות השלכות רחבות
בשלבי מתקדמי יותר של התכנית .א שאי הדבר הכרחי ,ייתכנו מצבי שבה יהיה
ניגוד בי שתי הגישות .דהיינו ,מצבי שבה הגישה הראשונה תנסה להקל על הסטודנט ,דר
"שכנוע" הסביבה לקבל את מגבלותיו ולהקל עליו ,זאת כדי להגביר את הסיכוי שאכ יסיי
בהצלחה את לימודיו; בעוד שהגישה השנייה תדרוש מהסטודנט להשתדל ככל האפשר
לעמוד בדרישות ה"רגילות" ,מתו ידיעה שג א הדבר מפחית את סיכוייו לסיי את
התואר ,הרי שא אמנ יסיימו בהצלחה ,יהיה במקביל מוכ יותר להשתלבות ב'"עול
האמיתי"; שלא תמיד מאפשר הקלות והתאמות ,ולא תמיד פתוח למגבלותיו ולקשייו של
האד.
ב .קריטריוני לקבלה לתכנית – להגדרה מדויקת וברורה יותר של מטרות התכנית יש השפעה
ג על הקריטריוני המתאימי לקבלה אליה .מהראיונות עלה כי כאשר מטרת העל של
התכנית נתפסת בתפקידה לסייע בסיו התואר ,מתו אמונה שתואר כזה ישפר את יכולת
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של הסטודנטי להשגת תעסוקה נאותה ולהשתלב בקהילה ,הרי שהצבת הקריטריוני של
לימודי במוסד לימודי אקדמי מוכר ,בהיק של חצי תכנית לפחות ,נתפסת כדר לבחור
באלה שסיכוייה לסיי את הלימודי בפרק זמ סביר ה גבוהי .לעומת זאת ,כאשר
מטרת התכנית נתפסת בעיקר ביכולתה לסייע למתמודדי ,דר רכישת התואר ,ג שיפור
בתחושת היכולת האישית ,הביטחו ותחושת הער העצמי ,וכ לאפשר לה לרכוש כישורי
)לימודיי ואחרי( אשר ישרתו אות בעתיד ,הרי שהסברה היא שסטודנטי רבי יכולי
להפיק ממנה תועלת .במצב זה ,יש שיטענו שאי צור להציב דרישה של חצי תכנית במוסד
אקדמי מוכר ,אלא נית להתגמש ולאפשר לסטודנטי אשר לומדי בהיק לימודי
מצומצ יותר או במוסדות שאינ מוסד אקדמי מוכר ,להשתת בתכנית .בנוס לכ ,ג
יכולת של הרכזות לזהות את המאפייני הנדרשי להצלחה בלימודי ומת העדפה
ומאמצי בשלב הקבלה לתכנית צריכה להיבח לאור
מסוימת לסטודנטי המפגיני כוחות ֲ
שאלה זו .יש לציי שה הסוגיה שתוארה קוד לכ לגבי גישת התכנית כמגוננת או כדורשת,
וה סוגיה זו ,המתייחסת לקריטריוני לקבלה לתכנית ,קשורות שתיה במטרת התכנית ,א
אינ חופפות .בעוד שהסוגיה הראשונה מדגישה עזרה בהשגת התואר לעומת הכנה לדרישות
המציאות שבחו ,הרי שהשנייה בוחנת הא להתמקד באלו שסיכוייה לסיי את התואר
גבוהי או שמא לעסוק ג באלו שסיכוייה נמוכי יותר ,בידיעה שג ה יוכלו להפיק
תועלת מכישורי שוני שירכשו בתכנית.
בנוס לכ ,במצב הנוכחי ,כאשר הביקוש לתכנית עולה ,מסייעי הקריטריוני הנהוגי
היו במיו הפוני לתכנית .ע זאת ,בהמש ,אולי א מכסת הסטודנטי האפשרית תגדל
או ,לחלופי ,כאשר הביקוש לתכנית יגבר עוד יותר ,ייתכ כי יהיה צור בשינוי מסוי של
הקריטריוני הנהוגי כיו .במצב כזה נראה כי התכנית תידרש לקבל החלטה ברורה יותר
לגבי מטרותיה ,וכ לעשות שימוש בניסיו העבר ,כדי לנסח בצורה מדויקת יותר קריטריוני
ומדדי שבה נית להשתמש לצור לקבלה לתכנית .כ ,למשל ,תידרש החלטה עקרונית,
הא מידת ההשקעה שמגלי סטודנטי כבר בשלב הקבלה לתכנית וללימודי  כפי
שהוזכרה על ידי הרכזות בשנה האחרונה להפעלת התכנית ככזו המאפשרת לה לזהות את
הסטודנטי המתאימי לתכנית – אכ מהווה דר מוסכמת למיו המועמדי.
הגדרת מטרות התכנית ברמה המעשית ותפקיד החונ
בשלבי הראשוני לפעילות התכנית התקבלה מתו הראיונות )בעיקר ע החונכי
והסטודנטי( התחושה כי ההגדרה של מטרות התכנית ברמה המעשית יותר עמומה ולא אחידה.
היו מרואייני שציינו כי נושאי של קידו ההשתלבות חברתית ,הגברת תחושת הביטחו
העצמי והיכולת האישית ה מטרות בפני עצמ; בזמ שמרואייני אחרי ציינו שנושאי אלה
ה חלק מהתכנית רק כאמצעי בדר להשגת המטרה העיקרית  ההתמדה בלימודי וסיו
התואר.
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מטרות התכנית משפיעות לא רק על תפקיד החונ ותחומי הסיוע ,כי א ג על אופי הקשר
שנוצר בינו לבי הסטודנט .כאשר המטרות אינ ברורות דיי ,עלולי להתעורר קשיי בתו קשר
זה .בראיונות בלט במיוחד הקושי בשמירת גבולות הקשר לנוכח תכני והתנהגויות הנתפסי
כחורגי ממנו )כגו ,התרכזות קשר החונכות בקשיי הנפשיי והרגשיי של הסטודנט ,או
נטייה של סטודנטי להתקשר אל החונכי בתדירות גבוהה ובשעות מאוחרות( .התנהגויות אלה,
שנחוו עלידי החונכי כתובעניות ומעמיסות על הקשר ,נתפסו על יד ככאלה הנגזרות מציפייה
של הסטודנטי לקשר טיפולי או חברי יותר.
בשנה השלישית ניכר שיפור בהגדרת המטרות ו/או באופ שבו ה הוצגו למשתתפי השוני.
בשנה זו ,לתפיסת של החונכי והסטודנטי שרואיינו ,התכנית ממוקדת בראש ובראשונה,
בתפקודו הלימודי של הסטודנט .כ ,נשמעו ביטויי ברורי ועקביי יותר ,להגדרה שנתנה אחת
המדריכות שנה קוד לכ ,על אודות השתקפות של מטרות התכנית דר "חור המנעול" של
הלימודי ,כאשר המטרות ה להקל בכל מה שעלול לעכב את הלימודי ולעודד את כל מה
שעשוי לתמר אות .כלומר ,המטרה היא הלימודי ולא ,למשל ,ההשתלבות החברתית ,א
במידה שהממד החברתי פוגע בלימודי ,יינת סיוע ג בו.
במקביל ,בראיונות ע החונכי בשנה זו ,הורגשה ירידה בעיסוק בגבולות הקשר ובקשיי
השמירה עליה ,נושאי שהעסיקו אות רבות בשני הקודמות .נראה כי השיפור בהגדרת
מטרות התכנית ,כמו ג גורמי נוספי ,דוגמת היות של חלק גדול מהסטודנטי ומהחונכי
בשנה זו ותיקי בתכנית ,תרמו לשיפור ביכולת לשמור על גבולות הקשר.
המלצות ודגשי להמש
א .חידוד נוס של מטרות התכנית ברמה המעשית ושל תפקיד החונ .כאמור ,בשנה השלישית,
ניכרה התפתחות משמעותית מבחינת הבהרת מטרות התכנית ברמת ישומה בפועל .כ,
בראיונות השוני ,נשמעה השקפה אחידה יחסית בדבר התרכזות התכנית בסיוע בסיו
התואר ,כאשר על סוגי הסיוע הנוספי )לדוגמה ,עזרה בהשתלבות חברתית או סיוע בדימוי
העצמי( להיבח לאורה של מטרה זו וביחס אליה .ע זאת ,ג מטרות אלה דורשות חידוד
נוס ,במיוחד בהתייחסות למטרות העקרוניות של התכנית ,כפי שתוארו בפרק הסיכו
הקוד.
ב .תלות לעומת עצמאות .אחד התחומי שבה הדיו במטרותיה העקרוניות של התכנית
התבטא ברמה המעשית הוא נושא התלות שמפתחי חלק מהסטודנטי בחונכי .ניכר כי
תלות זו של הסטודנטי קשורה לשאלה הרחבה יותר על אודות מטרותיה של התכנית ,ונראה
כי חשוב להמשי ולדו באופ שבו רואה התכנית את נושא התלותעצמאות :הא היא
נתפסת כבלתי נמנעת ,כשלב ביניי בקשר בי החונכי לסטודנטי ,או אולי כזו שיש לנסות
ולהימנע ממנה .בשנה האחרונה לפעילות התכנית ,נראה כי המודעות לנושא התלות עלתה
)למשל מודעות לצור להימנע מביצוע משימות במקו הסטודנט עצמו( ועמה ג המגמה של
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עידוד הסטודנטי לכיוו של עצמאות גדולה יותר .בכל מקרה ,נראה כי חשוב להמשי
ו"להיות ע אצבע על הדופק" להתפתחות תלות שכזו ,אשר עלולה להפריע למטרות התכנית
לשיקו ולמנוע מהסטודנטי פיתוח של כישורי עצמאיי ה בתחו הלימודי וה
בתחומי נוספי.
ג .גמישות לעומת גבולות .נושא נוס המתקשר לחידוד מטרותיה של התכנית ,הוא התפקיד שיש
להבהרה שכזו בשמירת גבולות קשר החונכות .נראה כי חשוב להבחי בי גמישות לבי
הבהרת המטרות .הבהרת מטרות התכנית מסייעת להגדיר מסגרת לגמישות של הקשר ,ולכ
מקלה לשמור על גבולותיו .לכ ,שימת לב לאיזו העדי ,בי גמישות התכנית והקשר מצד
אחד ,לבי בהירות המטרות מצד אחר – נראית הכרחית לצור יצירת קשר חונכות נעי ונוח,
א ג כזה שבו תתאפשר שמירה על החונכי מפני תסכול ,עומס ושחיקה ומניעת תחושות
בלבול ,ציפיות מוטעות ואכזבות מצד הסטודנטי.
הבהרת מטרות התכנית ,בשנה השלישית לפעילותה ,הובילה לשמירה טובה יותר על גבולות
הקשר .ע זאת ,ג בשנה זו עלו בראיונות קולות הקוראי להמש העיסוק בנושא זה )כפי
שעולה מדברי החונכי" :אני חושבת שיש מקו להסביר לסטודנט יותר על החונכות
והעבודה לפני הכניסה לעבודה עצמה"; "חשוב לעשות תיאו ציפיות ברור"; "יש מקו
להסביר יותר את "הראש השיקומי"(.
ד .קשר של הסטודנט ע איש טיפול .הימצאות של הסטודנטי המשתתפי בתכנית במסגרת
של טיפול נפשי היא נושא נוס המתקשר לגבולות הקשר .נוכחות דמות טיפולית בחייו של
הסטודנט מסייעת ,במרבית המקרי ,לקשר החונכות להתמקד בתחו הלימודי ומונעת את
מקלה על החונ ,ביודעו כי
גלישתו לתחומי רגשיי וטיפוליי יותר .בנוס לכ ,מסגרת כזוִ ,
יש לו לא להפנות את הסטודנט ,כאשר הוא חש שתכני חשובי ,א כאלה שאינ
מתאימי למסגרת החונכות ,עולי בקשר ע הסטודנט .חשיבות הנוכחות של איש מקצוע
מצוינת ג בספרות בהקשר של השכלה תיכונית נתמכת )ששו ואחרי .(2003 ,לכ יש מקו
לחשוב הא על התכנית להתערב ולהמלי על מסגרת טיפולית עבור הסטודנטי המשתתפי
בה ,או לכל הפחות לעודד אות להימצא בקשר שכזה .סוגיה זו אינה מתקיימת במנותק
מהמציאות ,ויש לשי לב עד כמה קשר טיפולי כזה זמי לסטודנט מבחינת המערכות
המטפלות.
בנוס לכ ,בחלק מהספרות בתחו ההשכלה הנתמכת מתייחסי לצור בפיתוח מנגנו זמני
להתערבות בשעות משבר; התערבות שתינת על ידי מוסד הלימודי .כ מוצע לבחו את
צורת שיתו הפעולה בי שירותי הבריאות למוסד הלימודי כדי לוודא שקיימת מערכת
אזהרה וניטור של צרכי הסטודנטי ,במיוחד בתגובה לכישלו או משבר ) ;Parten, 1993
.(Ryglewicz & Glynn, 1993
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המלצות בתחומי הסיוע של התכנית
א .הסיוע הנית בתכנית בתחו הלימודיקוגניטיבי
סיוע בתוכני הלימוד .חלק מהסטודנטי ,בעיקר בשלבי מוקדמי יותר בתכנית ,תיארו כי
היו מעונייני שהתכנית תסייע לה יותר בהתמודדות ע תוכני הלימוד עצמ .ה בחיפה וה
בירושלי ,גובשו במהל השני הסדרי ע גופי שוני באוניברסיטה ,המאפשרי
לסטודנטי המשתתפי בתכנית ליהנות משיעורי עזר בתחומי הלימודי שלה .בעקבות
הסדרי אלה ,החלו חלק מהסטודנטי בתכנית לקבל סיוע של שיעורי עזר .החיסרו של
פתרו זה הוא שבמרכזי אלה ,לרוב אי מודעות לקשייו הייחודיי של הסטודנט ,ולכ ייתכ
שצורת הלימוד הנהוגה בה לא תביא בחשבו את מגבלותיו הייחודיות .בחלק מהראיונות ע
הסטודנטי עלתה ההצעה להתאמה בי החונ לסטודנט על פי תחו הלימודי .פתרו זה
בעייתי ג הוא ,היות שהקרבה בי הסטודנט והחונ עלולה להוביל לציפיות מוטעות לגבי
קשר חברי ,להקשות על הסטודנט להיחש בפני החונ או להגדיל את הסבירות שלה
להימצא ולהיפגש בסביבה משותפת ,באופ שיגרו אי נוחות לשניה .ייתכ כי הפתרו הנכו
ביותר הוא לבצע בתחילת העבודה ע הסטודנט בירור מקי לגבי צרכיו ,ובמידת הצור
להציג את האפשרות של סיוע לימודי מחונ הלומד באותו תחו .ע זאת ,יש לזכור כי ייתכ
שלא תמיד יימצא חונ אשר יוכל לתת סיוע שכזה ,וכ ייתכ כי הצור בעזרה ממוקדת יותר
בלימודי יעלה במהל השנה .פתרו אפשרי נוס הוא האפשרות ליידע את מרכזי הלמידה
בקשייו הלימודיי של הסטודנט ,מבלי לחשו את בעיותיו הנפשיות.
ליווי מתמש  .הדגש על המשכיות הליווי ,הוא נושא שחשיבותו עלתה ע הזמ ,ותרומתו
עולה ג מתו הספרות הדנה בתחו .כ ,למשל ,מוזכרת תכנית שבה הסטודנטי עברו
קורסי בתקופות החופשה מהלימודי ,כדי לשמור על הרצ הלימודי .קורסי אלו עסקו
בהקניית מיומנויות כלליות לחיי – פתרו בעיות; בירור סדרי עדיפויות וערכי ) values
 ;(clarificationניהול זמ; מיומנויות למידה ונושאי קשורי אחרי ) & Ryglewicz,
 .(Glynn, 1993ייתכ שנית לשקול מער דומה שבמסגרתו ינוצלו חופשות הקי לעבודה על
תכני ועל מיומנויות הקשורות ללימודי ,א לא בהכרח לחומר הנלמד .בנוס לכ ,כאשר
מדובר על המש הקשר בזמ אשפוז של הסטודנט ,יש מקו לשקול קביעת קווי מנחי לגבי
מש הזמ שבו החונ ממשי את הקשר ,וזאת בתנאי שאי מדובר במצב של תכנית בעלת
משאבי בלתי מוגבלי.
ב .הסיוע הנית בתחו החברתירגשי
מפגשי ע סטודנטי נוספי .נראה כי על א התנגדות של חלק מהסטודנטי למפגשי
ע סטודנטי נוספי המשתתפי בתכנית ,מומל לנסות ולעודד מפגשי כאלה עבור אות
סטודנטי המביעי בכ עניי .חשיבות של מפגשי כאלה עולה ג מהמחקר בתחו ,אשר
מצא כי מפגשי בי סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות מספקי תמיכה וסיוע
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רגשי ,העולי לעתי בחשיבות ובהשפעת על התמיכה הניתנת על ידי צוות התכנית; זאת
כיוו שתמיכה שכזו ,מצד סטודנטי אחרי ,נתפסת כבלתי מוגבלת ,כספונטנית ,כזמינה בכל
עת וכנובעת מאכפתיות של יחסי חברות קרובי )(.(Parten, 1993; Dougherty et al., 1996
בשל ההסתייגות שמגלי הסטודנטי מהחשש לשיוכ לקבוצת ה"חולי" ,נית לשקול
לקיי מפגשי אלה בי הסטודנטי בהרכבי מצומצמי יותר ,של שניי או שלושה
סטודנטי .ייתכ כי מפגשי בהרכבי מצומצמי שכאלה יסייעו לראות כאישיי יותר
ויקלו על חששות תיוג אלה .אפשרויות נוספות ה לעודד את השתלבות התכנית במרכזי
ללקויי למידה ,שעשויי לתרו למפגשי חברתיי בסביבה מגוונת ,שבה הסטיגמה צפויה
להיות נמוכה יותר .נית ג לשקול להקי אתר אינטרנט של התכנית; פורו שינוהל במסגרת
אתר זה עשוי להקל את המגע הראשוני בי סטודנטי בתכנית ולהוות גשר למפגשי ב"עול
הא ִמתי".
ֲ
סיוע חברתי במסגרת קשר החונכות .נושא הסיוע החברתי כחלק מקשר החונכות מעלה
שאלות רבות ,החל מהמידה שבה נכו לעסוק בתחו זה במסגרת החונכות ,דר השאלה הא
יש בידי החונכי הכלי המתאימי לעשות זאת ,וכלה באופ שבו נית לשמור על גבולות
הקשר בעיסוק זה .נראה כי אחת הדרכי שהועלו ועובדו בהדרכה ע הרכזות  מעורבות
אקטיבית של החונ שיית לסטודנט משימות ליצור קשרי חברתיי ממוקדי )לדוגמה,
משימה ללמוד יחד ע סטודנט נוס למבח ,לגשת לבקש חומר לימוד וכו'(  מתאימה לקשר
החונכות ,בשל היותה התערבות מובנית ואקטיבית ,ולכ ככזו שעשויה למנוע את הגלישה של
החונכות לתחומי טיפוליי יותר .אפשרות נוספת היא לנסות ,בעזרת החונ ,להגיע
לאירועי חברתיי המתקיימי באוניברסיטה )פעילויות חברתיות של אגודת הסטודנטי,
למשל( .בכל מקרה ,נראה כי בתחו זה יש לערו בירור רגיש ומקי לגבי רצונו של כל
סטודנט בסוג כזה של התערבות .במקביל ,יש לשקול מת הכשרה לרכזות ולחונכי ,שתקנה
לה כלי נוספי בתחו זה ותסייע לה לשמור על גבולות הקשר )אולי דר אנשי מקצוע
המנחי סדנאות ליחסי אנוש ,למשל(.
ג .הסיוע הנית בתחו הביורוקרטיטכני
תכנית אוריינטציה .הממצא כי הסיוע הביורוקרטיטכני חשוב במיוחד לסטודנטי חדשי
מעלה את האפשרות של גיבוש תכנית לתהלי אוריינטציה באוניברסיטה ,אשר יועבר בתחילת
השנה.
שימוש בהתקדמות של הסטודנטי כתרגול למעבר לעצמאות .כיוו שעולה מהמחקר כי
בתחו הביורוקרטיטכני השליטה גדלה ע הזמ ,נית לנצל אותו כבר בשלבי מוקדמי
כדי לתרגל את נושא המעבר מתלות גדולה יותר לעצמאות.

  49

התכנית כאמצעי להגברת נגישותה של האקדמיה למתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית
סוגיית הנגישות לאנשי בעלי מוגבלויות פסיכיאטריות בעייתית ומורכבת ,משתי סיבות
עיקריות .ראשית ,בתחו זה ההכרה במגוו הגדול של המוגבלויות הפסיכיאטריות ,בשוני ובגיוו
בי המגבלות השונות מבחינת המחסומי המאפייני אות ,מוגבלת .שנית ,בתחו בריאות
הנפש ,להבדיל מתחומי אחרי בבריאות )דוגמת מוגבלות פיזית או מוגבלות חושית(,
המחסומי לנגישות אינ רק או בהכרח "פיזיי" ,ולכ ,ג כאשר יש מודעות למגבלות ,לא
בהכרח קיימת הבנה לדרכי שבה נית להגביר את הנגישות )שרשבסקי ואחרי.(2007 ,
התכנית השכלה אקדמית נתמכת מתקשרת לנושא הגברת הנגישות בשני אופני .האופ הראשו,
והוא ג הישיר והברור יותר ,הוא היותה ניסיו ראשו מסוגו באר לאתר ולסייע בקשיי
השוני המאפייני את המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות והעלולי להוות מחסו
בהצטרפות ,בהתמדת או בחזרת למסגרות לימודי גבוהות .כ ,מעניקה התכנית סיוע
בתחו הלימודיקוגינטיבי )סיוע הכולל גיבוש של המלצות ייחודיות המביאות בחשבו קשיי
נפשיי שוני והשפעת על הלימודי( ,וכ מסייעת בתחומי החברתיי והטכניי .האופ
השני נוגע בסטיגמה החברתית והשפעותיה השליליות .אחד המכשולי ,הניצבי בפני
המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית בדר להשתלבות חברתית ,הוא היחס החברתי השלילי
כלפי מוגבלויות אלה .יחס זה עלול למנוע מהמתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות מלהצטר
למסגרות נורמטיביות שונות ,מתו חשש מדחייה .בשלב ראשו ,עצ נוכחות התכנית בי כותלי
האוניברסיטה מעבירה מסר על אודות פתיחותו של מוסד זה לקבל אל תוכו את המתמודדי ע
מחלות פסיכיאטריות; מסר ,המוצא דרכו ג בתחושת של

הסטודנטי )כדברי אחת

הסטודנטיות" :אחד הדברי שהכי מהותיי לי זה שיש מישהו ברמה מוסדית ,לא אד פרטי,
שמאמי בעניי הזה שלאד יש מורכבות .שהוא ג מוכשר אבל ג ע קשיי רגשיי –
כשגיליתי את זה ,זה מאוד ריגש ועדיי מאוד מרגש אותי"( .בהמש ,תכנית זו עשויה לסייע
בהפחתת הסטיגמה השלילית דר האפשרות שהיא פותחת למפגש ע המתמודדי ע מחלות
פסיכיאטריות בקונטקסט נורמטיבי ומוער )לימודי אקדמיי( .פעילות התכנית בי כותלי
האוניברסיטה לכשעצמה אינה מבטיחה העדר גילויי סטיגמה בתו המוסד האקדמי ,א היא
עשוייה להוות שלב ראשו בשינוי אפשרי של היחס החברתי .דוגמה בולטת להשפעת התכנית
בתחו זה נית לראות במתרחש באוניברסיטה העברית בירושלי .בתחילת הפעלת התכנית
נשמעו באוניברסיטה זו קולות המתנגדי להפעלתה; זאת מתו השקפה כי במוסד זה אי בכלל
סטודנטי המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ,ולכ ממילא אי צור בהפעלת תכנית עבור.
נית לשער כי השיפור שהתרחש בשיתו הפעולה באוניברסיטה העברית במהל שלוש שנות
פעילותה של התכנית מסמל את נכונותו הגוברת של מוסד זה להכיר בקיומ של סטודנטי
המתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ולקבל אות.
המלצות ודגשי להמש
א .פרסו התכנית והגברת ההיכרות אתה – כדי שהתכנית תסייע בהגדלת נגישותה של
האקדמיה למתמודדי ע מחלות פסיכיאטריות ,נדרשת מודעות גדולה של האוכלוסייה
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הרלבנטית לפעילותה .על א השיפור הניכר שהושג במהל שלוש שנות פעילותה של התכנית
בפרסו התכנית ובאיתור מועמדי מתאימי ,עלה ג בשנה השלישית הצור להרחיב את
פרסו התכנית ג דר המוסד לביטוח לאומי וסל שיקו ולהגביר את מודעות של מטפלי
ושל אנשי שיקו לקיומה.
בנוס לכ ,וכפי שכבר צוי ,לתכנית עשוי להיות תפקיד בהגברת נגישותה של האקדמיה
למתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית ,דר הפחתת הסטיגמה כלפי מחלות פסיכיאטריות.
כיו ,נראה כי ההתערות הטבעית של הפרויקט בתו האוניברסיטה והקשרי שנוצרו ע
שירותי האוניברסיטה השוני )הדיקנאט ,שירותי קידו הסטודנט ועוד( מסייעי להגברת
ההיכרות עמו .ע זאת ,ייתכ שג במצב הנוכחי יש מקו לקיי הדרכה למרצי ,לאנשי
המזכירות ולרכזי החוגי ,כדי להגביר עוד יותר את המודעות להימצאות של סטודנטי
המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית ולקיומה של תכנית עבור.
ב .מקו לרכזת בתו האוניברסיטה – קיומו של חדר שישמש את הרכזת בתו האוניברסיטה
חשוב ה מהבחינה המעשית וה מהבחינה הסמלית .חדר שכזה ג מסייע להכיר את התכנית
וג לקבל את פעילותה )ואת נוכחות המשתתפי בה( בתו האוניברסיטה .כיו ,המצב
בתחו זה רחוק מלהיות משביע רצו ,ונראה כי חשוב לטפל בו בהקד.
הדרכה בתכנית
ההדרכות ה ציר מרכזי בתכנית ובתפעולה .קיימי בתכנית שני מעגלי הדרכה :ההדרכה
הפרטנית שניתנת לחונכי על ידי הרכזות ,וההדרכה המשותפת של שתי הרכזות בידי שתי
המדריכות .בשני המעגלי ההדרכה ממלאת שלושה תפקידי .ראשית ,היא משמשת מקו שבו
מובאי לדיו נושאי ,הצלחות וקשיי קונקרטיי שהתעוררו בקשר ע הסטודנטי ,ע
החונכי או ע המערכת כולה ,מתו מטרה להגיע לפתרונות מעשיי לגביה .שנית ,במקביל
לטיפול בנושאי הקונקרטיי ,דני ג בנושאי כלליי יותר ,הקשורי למטרות התכנית או
למטרות השיקו והשילוב בכלל; אלה נולדי מתו פיתוח המקרי המובאי להדרכה.
שלישית ,ההדרכה משמשת כמקו לשיתו וונטילציה ,בעצ האפשרות לחלוק בקשיי ,לקבל
תמיכה והבעת אמו.
ההבדל בי שני מעגלי ההדרכה נעו במרחק היחסי שלה מקשר החונכות ובהדגשת פיתוח
עקרונות ומאפייני כלליי .הרכזת מדריכה את החונ ,תו התבוננות בקשר החונכות מתו
קרבה אליו .קרבה יחסית זו מתאפשרת ,היות שהרכזת מכירה את "הנפשות הפועלות" )ה את
החונ וה את הסטודנט( ,מקבלת דיווח שוט על המפגשי ,וחשופה כ לפרטי הקשר ולדקויות
המאפיינות אותו .לעומת זאת ,בהדרכה שהמדריכות נותנות לרכזות ,לרוב ,המרחק מהקשר
האישי גדול יותר ,המדריכות אינ מערות בפרטי הקשר ,בהתפתחויות ובשינויי שחלו בו ,ואינ
מכירות באופ אישי את המשתתפי בו .כ ,בעוד שהרכזות המדריכות את החונכי ,מדגישות
את הקשר האישי בי החונ לסטודנט ,על הייחודיות ועל הפתרונות המתאימי לו ,הרי
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שהמדריכות מנסות לחרוג מתחו המקרי הספציפיי ,לטובת ניסוח עקרונות כלליי יותר
המנחי את התכנית.
על פי דבריה של החונכי ,של הרכזות ושל המדריכות בראיונות ,שני מעגלי הדרכה אלה
משמעותיי ביותר בחוויית העבודה בתכנית .החונכי ציינו לחיוב את תחושת האמו והביטחו
שה מקבלי מהרכזות .לדבריה הרכזות מדריכות אות ב"מידה הנכונה" ,שמעודדת את
עצמאות ואת יכולת האישית ,ובה בעת ,מעניקה תחושת ביטחו וגיבוי .ג לדברי הרכזות,
ההדרכה שה מקבלות עונה על צורכיה בצורה טובה .בשלבי ראשוני להפעלת התכנית נשמע
מצד רצו בהדרכה שתאפשר יותר התייחסות למקרי האישיי שבה מתנסה כל אחת מה
)כזו שתהיה ארוכה יותר או תכלול חלק פרטני ,שייער בנפרד לכל אחת מה(; בהמש נראה
היה כי צור זה פחת ,ומתכונת ההדרכה ,שהפגישות בה הוארכו ע הזמ לשלוש שעותארבע
שעות )על חשבו הקטנת התדירות( ,נשמעה מספקת יותר.
בשני מעגלי ההדרכה הוזכרו שינויי לאור זמ ,שנית לאפיי אות על שני צירי המשולבי
זה בזה :הראשו ,מעבר לתפקוד עצמאי יותר והשני ,דגש על עבודת הצוות .כ ,בשנה השלישית
של התכנית ,החלו שתי הרכזות להיפגש זו ע זו באופ שוט )אחת לחודש( ,לפגישות החורגות
מפגישות ההדרכה ע המדריכות .בפגישות אלה ,ה עסקו ,בינ לבי עצמ ,בנושאי שהיו
נידוני לפני כ בפורו הרחב יותר )ע המדריכות( ,כאשר ה מייעצות זו לזו ומגיעות לפתרונות
משותפי .חלק מהנושאי שהועלו בפגישות אלה ונדרשה בה עבודה נוספת הועברו לפגישות
ההדרכה הרחבות יותר .פגישות אלה של הרכזות ,בנוס לכ לתפקיד בייעו הדדי ,סיפקו ג
את הצור בשיתו ,בחלוקה ובתחושת צוות ,אשר עד אז הוגבלו למפגשי הרחבי יותר .מעבר
זה ,לעצמאות גדולה יותר של הרכזות ולהפיכת לקבוצת הדרכה משל עצמ ,הוביל בתורו ג
לשינוי בתו קבוצת ההדרכה הרחבה יותר .המדריכות תיארו כיצד עבר הדגש בפגישות ההדרכה
מ"כיבוי שרפות" ,דהיינו מת פתרונות נקודתיי ומידיי לקשיי המתעוררי בשטח ,לחשיבה
עמוקה יותר על התכנית ,על מטרותיה ועל אופ יישומה .כ קרה שבמהל השנה השלישית ניצלו
הרכזות והמדריכות את פגישות ההדרכה המשותפות שלה ,לא רק לטיפול במקרי פרטיי כי
א ג כדי לעבוד יותר על המשגת התכנית ויישומה.
ג במעגל ההדרכה של החונכי בידי הרכזות הורגש שינוי דומה .בשנתיי הראשונות לפעילות
התכנית התקיימו מפגשי קבוצתיי של החונכי בתדירות נמוכה ,בשל הקושי הכרו בארגונ
ובתיאו בי כלל המשתתפי .בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה נכללה המלצה להגביר את
תדירות המפגשי הללו ,בשל החשיבות שיש לה עבור החונכי )ה מבחינת תוכנ וה בשל
תרומת לתחושת השייכות של החונכי( והוצעו מספר דרכי להתמודד ע הקושי בארגונ
)למשל ,קביעת מספר תאריכי מראש ,או חלוקת קבוצת החונכי בכל אוניברסיטה לשתי
קבוצות משנה( .בשנה השלישית לפעילות התכנית גדלה תדירות המפגשי הקבוצתיי של
החונכי .אלה התקיימו במסגרת שישה ימי עיו ,שתוכננו עלידי הרכזות מבעוד מועד ,תו
ניצול תאריכי שבה לא מתקיימי לימודי באוניברסיטאות .המפגשי התכופי יותר תרמו
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להתקרבות בי החונכי והובילו ליוזמות חדשות מצד למפגשי ביאישיי וקבוצתיי
נוספי .התפתחויות אלה הובילו לכ ,שבקרב החונכי התפתחה תחושה חזקה יותר של צוות,
אשר מאפשרת לחלוק בקשיי ובחוויות וכ תורמת לתחושת השייכות .במקביל ,השקפת של
חלק מהחונכי ,שהוזכרה ג היא בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה ,על חשיבותה של הדרכה
לפני תחילת העבודה בתכנית ,זכתה ג היא למענה בשנה השלישית ,ויו עיו ראשו לחונכי
התקיי עוד בטר תחילת שנת הלימודי.
נושא נוס ,שעלה בראיונות ע החונכי בשנתיי הראשונות ,הוא שאיפת כי ההדרכה תסייע
לה להרחיב את הידע שלה בתחו בריאות הנפש .נטיית של הרכזות ,המדריכות וחברי ועדת
ההיגוי הייתה להימנע מהדרכה שכזו ,מחשש שהיא תעביר את המוקד מהעיסוק בצדדי
הבריאי בחייו של הסטודנט אל העיסוק בצד החולה .בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה
לתכנית ,הומל להיענות במידה מסוימת לבקשת זו של החונכי ,ולספק לה הדרכה שתסייע
לה להבי היבטי שוני בהתנהגות הסטודנט ,אתו ה עובדי; כ הומל להתייחס
לתנודתיות במצב ,לתופעות של דיכאו והשלכותיה על רמת הפעילות של הסטודנט ,לבסיסי
הנפשיי המובילי לתופעות הנראות כמו זלזול וחוסר מוטיבציה .בשנה השלישית לפעילות
התכנית ,נושאי אלה הופיעו במער ההכשרה של החונכי ,כ שימי העיו עבור כללו ,בי
השאר ,ג הרצאות על סוגי של בעיות פסיכיאטריות בדגש על ההיבטי התפקודיי המלווי
אות .ייתכ כי התייחסות זו ותרומתה להבנת של החונכי את קשייה התפקודיי של
הסטודנטי ,סייעה לריכו תחושת התסכול ,העייפות והשחיקה שהוזכרו על יד בשנתיי
הראשונות ,לנוכח קשיי ההתמדה של הסטודנטי בלימודי ובקשר החונכות.
המלצות ודגשי להמש
א .הדרכת הרכזות – העובדה שהרכזות בתכנית ציינו כי בשלבי מוקדמי ה חשו בחסרונה של
הדרכה אישית יותר מעלה את האפשרות של מער הדרכה שיכלול ג פ אישי יותר
)באמצעות הדרכה פרטנית שתינת על ידי המדריכות או על ידי הרכזות הוותיקות יותר(.
הדרכה שכזו חשובה ביכולתה לתת מענה לסוגיות שקשה לדו בה בפורו הרחב יותר ,בשל
העדר זמ או בשל רגישות ,ולאפשר כ הבנה מעמיקה יותר .במקביל ,נראה כי חשוב לשמר
את המפגשי הקבוצתיי )של הרכזות והמדריכות( ואת המפגשי של הרכזות בינ לבי
עצמ ,המעניקי לה תחושת צוות ושייכות.
ב .המש הדגש על מפגשי קבוצתיי עבור החונכי – המפגשי הקבוצתיי עבור החונכי,
שתדירות גברה בשנה השלישית ,עולי מתו הראיונות כמשמעותיי ביותר עבור .נראה
כי חשוב לשמר וא לפתח מפגשי קבוצתיי אלה ,על א הקושי בארגונ ,היות שניכר כי
התרומה לחוויית עבודת של החונכי משמעותית ,והשפעתה עשויה לחרוג מתחו שביעות
הרצו ג אל המוטיבציה ותחושת האחריות והמחויבות שלה.
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שינויי ,קשיי והצלחות לאור זמ
באופ פעילותה ויישומה של התכנית להשכלה אקדמית נתמכת בשלוש שנות פעילותה נית
למצוא ביטוי למספר שינויי והתפתחויות.
קשר ע האוניברסיטה
אחד השינויי העיקריי שהזכירו המרואייני הוא השיפור הגדול בקשר ובשיתו הפעולה ע
האוניברסיטה .שיפור זה הורגש בשתי האוניברסיטאות ,א בלט במיוחד באוניברסיטה העברית
בירושלי .ג בחיפה הורגש שיפור הול וגובר ,במיוחד בשנה השלישית ,לנוכח הצטרפותה של
התכנית והרכזת למער השירותי הניתני על ידי דיקנאט הסטודנטי .בראיונות עלה כי
השיפור בקשר ע האוניברסיטה התבטא בתחומי שוני :הפניית סטודנטי לתכנית על ידי
האוניברסיטה ,פניות שונות של התכנית אל האוניברסיטה ,הזוכות להתייחסות רצינית ולמענה
הול )התאמות ,סיוע במעונות ,סיוע בקבלה וכו'( ,וכ פניות של גורמי שוני מהאוניברסיטה
להיוועצות ע רכזת התכנית.
איתור מועמדי לתכנית
בשנתיי הראשונות לפעילות התכנית עלו קשיי באיתור מועמדי מתאימי להשתתפות
בתכנית .בשנתיי אלה השקיעו הרכזות מאמצי רבי בפרסו התכנית ובהפצתה .בשנה
השלישית ניכר שיפור משמעותי בתחו זה .נראה כי שיפור זה קשור ,בי היתר ,בהגברת שיתו
הפעולה ע גורמי שוני באוניברסיטה ומחוצה לה ,כמו ג בהפצת התכנית דר המשתתפי
בה בשני הקודמות .הפצה זו בסגנו "חבר מביא חבר" נראית משמעותית במיוחד ,היות שהיא
משקפת את היכולת לגבור על הסטיגמה כלפי מחלות פסיכיאטריות.
המשגת התכנית
הרכזות והמדריכות התייחסו ליכולת גוברת והולכת לשקוד על המשגת התכנית ועיסוק בתכני
ובמאפייני כלליי שלה .ע התייצבותה של התכנית ,החל מסו השנה השנייה לפעילותה ,וע
צבירת ביטחו של הרכזות והמדריכות והתגבשות של פגישות משותפות של שתי הרכזות,
הוקדשה ההדרכה המשותפת לרכזות ולמדריכות ,בי השאר ,ג לחשיבה כללית על התכנית –
התוויית העקרונות המנחי אותה ותכנונה לעתיד .כ עסקו ההדרכות בסוגיות דוגמת תפקיד
החונ ,קשר ע הסטודנט בתקופות אשפוז וכ גובשה שורת התאמות ללימודי עבור סטודנטי
ע מוגבלויות נפשיות שונות.
שחיקה בקרב החונכי
נושא נוס שקשור לפעילות התכנית לאור זמ הוא תחושת השחיקה והעייפות שציינו החונכי
בסו השנה השנייה לפעילותה .בצד תחושת שפעילות כחונכי תורמת לה רבות ,הרי שחלק
מה ציינו ,לאחר שנתיי של עבודה בתכנית ,תחושת של שחיקה ועייפות .היו מספר חונכי
שסברו כי יש להגביל את מש תפקודו של החונ לשנה אחת ,כדי להימנע משחיקה זו .בשלב זה
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הומל בדוח הביניי לסיכו השנה השנייה ,לשי לב לגורמי העלולי לעורר שחיקה זו,
בעיקר העומס הרגשי וחוויית התסכול והעייפות לנוכח חוסר ההתמדה של סטודנטי.
בשנה השלישית לפעילות התכנית ,ניכר בראיונות ע החונכי שיפור בתחו זה; כ שפחתו
התלונות על עייפות ושחיקה .ייתכ כי תרמו לכ הדרישה הגוברת מהסטודנטי למחויבות ,מת
שאת מתמודדי הסטודנטי וכ העובדה שחלק גדול )א כי
הדרכה לחונכי לגבי הקשיי ִ
לא כל( מהחונכי בשנה זו ה חדשי.
דגש על סיוע חברתי
בשנתיי הראשונות לפעילות התכנית עלתה התחושה כי נושא הסיוע החברתי לסטודנטי זוכה
לתשומת לב מוגבלת בלבד .בשני אלה ,בשל הגדרת המטרות העמומה ,לא היה ברור עד כמה
התכנית רואה בהתערבות בתחו זה אחת ממטרותיה .מהראיונות שהתקיימו בשנה השלישית,
עלה בצורה ברורה יותר כי התחו החברתי מוגדר כמטרה הנלווית להתמודדות הלימודית ולא
כמטרה העומדת בפני עצמה .ע זאת ,דווקא בשנה זו זכה התחו החברתי להתייחסות גדולה
יותר ,אולי לנוכח ההכרה הגוברת בחשיבותו להתמדה בלימודי .נראה כי ג הביטחו שצברו
הרכזות והחונכי ,ככל שהתכנית התקדמה ,כמו ג תחושת ההיכרות ההולכת וגדלה ע
הסטודנטי ,סייעו לעיסוק בתחו זה ,שנתפס על יד כרגיש ומורכב להתערבות .כ,
ההתערבות בתחו החברתי התבטאה בהדרכות ובימי העיו לחונכי ,ודר עיסוק בדרכי
השונות שבה נית לסייע לסטודנטי בתחו זה.
יש לציי כי ההתערבות בתחו ההשתלבות החברתית אינה פשוטה .אחת הדרכי שהוזכרה
לשיפור ההשתלבות החברתית היא קיו של מפגשי בי סטודנטי המשתתפי בתכנית .היחס
של הסטודנטי לאפשרות זו אינו אחיד ,חלק מעונייני א חלק מתנגדי ,בשל חשש
מלהיות משויכי לקבוצה של "חולי" .לגבי קשר וסיוע ממחלקת השיקו של המוסד לביטוח
לאומי – א שאי בידינו נתוני מלאי ,נראה שלאור שלוש השני חל שיפור במעורבות
מחלקת השיקו של המוסד לביטוח לאומי ,כ ששיעור גדל והול מהמשתתפי בתכנית זוכה
לסיוע )אי הכוונה לגמלת נכות אלא לסיוע ממחלקת השיקו(.
תרומת התכנית בעיני הסטודנטי
מרבית הסטודנטי שרואיינו ציינו שביעות רצו רבה מהתכנית השכלה אקדמית נתמכת .רבי
מה ציינו כי ה אינ חושבי שהיו מצליחי ללמוד ללא התכנית ,ואחרי הזכירו שיפור
במיומנויות הלמידה ובהישגי הלימודיי )ציוני ומספר קורסי שהושלמו על יד( .שביעות
רצו גדולה צוינה מקשר החונכות; רבי מהסטודנטי שרואיינו ציינו כי ה מרגישי שנוצר
בינ לחונ קשר אישי ,המאופיי בקרבה ,באכפתיות ובדאגה אמתית .הוזכרה תרומתו של קשר
זה ,ה למוטיבציה ולהשקעה בלימודי של הסטודנטי ,וה לתחושה שה אינ לבד
באוניברסיטה .שביעות רצו נמוכה יותר נשמעה מסיועה של התכנית להשתלבות החברתית של
הסטודנטי באוניברסיטה .כפי שכבר צוי ,תחו זה זכה להתייחסות רבה יותר בשנה השלישית
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לפעילות התכנית ,ולכ ייתכ כי השפעתו תתבטא בהמש .ייתכ ג כי שיפור בתחו החברתי
מורכב יותר לזיהוי ולדיווח ,היות שהוא צפוי להיות עדי ואטי יחסית .בנוס לכ ,השפעת
התכנית על תחו זה עשויה להיות עקיפה .כ היו סטודנטי שסיפרו כי עצ השיפור בלימודי
תר לדימוי העצמי שלה והקל עליה ביצירת קשרי חברתיי.
המלצות ודגשי להמש
א .תחלופת חונכי – בכל הנוגע לקשר ע החונכי ,סטודנטי ציינו את הקושי להסתגל
לתחלופה של חונכי ,לנוכח הזמ הממוש יחסית הנדרש להתרגל אליה ,לתת בה אמו,
להרגיש נוח את ולבטוח בה .אחת הדרכי לצמצ תחלופה זו היא דר בחירת של
חונכי שיוכלו לעבוד בתכנית למש שנתיי רצופות; כ שאותו חונ ילווה את הסטודנט
לפחות למש שנתיי.
בנוס לכ ,ממספר ראיונות ע סטודנטי עלה כי לאחר עזיבתו של חונ ה מצפי להמש
הקשר עמו ומתאכזבי כאשר ציפייה זו אינה מתממשת .הרכזת מחיפה ציינה כי יש מדיניות
ברורה לגבי העדר קשר ע החונ לאחר סיו התכנית ,וכי היא מועברת לסטודנטי .ע
זאת ,בשל מורכבותו של הנושא ורגישותו ,מומל להמשי ולעסוק בו ,ה ברמה הכללית וה
ברמה האישית )בהדרכות של הרכזות והחונכי ,כמו ג ע הסטודנטי עצמ( .נושא זה
נראה חשוב במיוחד מבחינת חונכות מסוג זה ,שבה המשתתפי משני הצדדי נמצאי,
ולעתי ממשיכי להימצא ,במסגרת משותפת ג לאחר סיו הקשר הרשמי ביניה )למשל,
כיוו ששניה ממשיכי ללמוד באוניברסיטה(.
ב .הגברת הסיוע בתחו החברתי – עבור חלק מהסטודנטי )ראה הרחבה בהמלצות על הסיוע
בתחו זה(.
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נספח א :המשתתפי בתכנית
לוח  :1המשתתפי בתכנית וראיונ לפי שני
שנה בתכנית
סטודנטי ראשונה

מספר משתתפי )לכל אור השנה(

ראיונות

 20סטודנטי:

 12ראיונות 10 :בחיפה ו

חיפה  14

 2בירושלי )מרבית

ירושלי  6

פני אל פני(

 9נשירות:
חיפה  ) 7שניי מתוכ חזרו בשנה
השלישית(.
ירושלי ) 2אחד מה חזר בשנה
שנייה

השלישית(
 24סטודנטי )מתוכ  13חדשי(:

 13ראיונות פני אל

חיפה   7) 14המשיכו משנה ראשונה

פני 8 :בחיפה ו5

ו 7חדשי שהצטרפו(

בירושלי

ירושלי –  4) 10המשיכו ו 6חדשי(
 5נשירות:
חיפה  3
ירושלי  2
שלישית

 34סטודנטי )מתוכ  12חדשי(:

 15ראיונות 9 :בחיפה ו6

חיפה   11) 19המשיכו משנה שנייה,

בירושלי )מרבית פני

מתוכ  5נשארו משנה ראשונה.

אל פני(

שניי חזרו משנה ראשונה 6 .חדשי
הצטרפו(
ירושלי   8) 15המשיכו משנה שנייה
 מתוכ שלושה כאלה שהמשיכו
משנה ראשונה 1 ,חזר משנה ראשונה,
 6חדשי הצטרפו(
 45סטודנטי סה"כ השתתפו
בתכנית )בשלב כלשהו(:
חיפה27
ירושלי18
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לוח  :1המשתתפי בתכנית וראיונ לפי שני )המש(

חונכי

שנה

מספר משתתפי )לכל

בתכנית

אור השנה(

ראשונה  8חונכי:

שנייה

ראיונות
 8ראיונות ע כל החונכי שהשתתפו בתכנית

 6בחיפה

)מרבית פני אל פני(

 2בירושלי.
 12חונכי:

 4מפגשי קבוצתיי ע החונכי 2 :בחיפה

 7בחיפה

)בראשו נכחו חמש חונכות ובשני שבע( ו2

 5בירושלי

בירושלי )בראשו נכחו שלושה חונכי ובשני
ארבעה(

שלישית  16חונכי:

 4מפגשי קבוצתיי ע החונכי 2 :בחיפה

 10בחיפה

)בראשו נכחו ששחונכות ובשני עשר( ו2

 6בירושלי

בירושלי )בראשו נכחו שלושה חונכי ובשני
ארבעה(

רכזות

ראשונה

ראיונות פני אל פני ע שתי הרכזות.
ראיונות טלפוניי ע שתי המדריכות

ומדריכות
שנייה

ראיו פני אל פני אישי ע כ"א משתי
הרכזות .ראיו פני אל פני משות לשתי
המדריכות .ראיו פני אל פני משות
לרכזות ולמדריכות

שלישית

שתי פגישות ע הרכזות והמדריכות

חברי

ראשונה

ראיונות פני אל פני ע כל חברי ועדת ההיגוי

ועדת

שנייה

ראיונות טלפוניי ע כל חברי ועדת ההיגוי

ההיגוי

שנה

ראיונות טלפוניי ע כל חברי ועדת ההיגוי

שלישית
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נספח ב :שאלו לסטודנטי המשתתפי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
איתור וציפיות
 .1כיצד שמעת על התכנית?
 .2הא היו ל קשיי כלשה כדי להתקבל לתכנית? א כ ,מה היו הקשיי? )הבהרה :הכוונה
לקשיי טכניי ,רגשיי ,חברתיי(
 .3מה ציפית לקבל מהתכנית?
קשיי וסיוע
 .4מה ה הקשיי העיקריי באוניברסיטה את אתה נאל להתמודד?
 .5במה עוזרת ל התכנית בהתמודדויות השונות במהל לימודי באוניברסיטה? )הבהרה:
התמודדות לימודית ,חברתית מול המערכת )מרצי ,מתרגלי ,מזכירות וכדומה(
 .6הא יש תחומי נוספי בה היית רוצה שהתכנית תסייע ל? א כ ,באילו תחומי?
 .7הא ביקשת או קיבלת התאמות כלשה )כגו הארכת זמ בבחינות או בהגשת עבודות ,בחינה
לבד או דברי אחרי( מהאוניברסיטה?
 .8הא התאמות אלו הספיקו? א לא ,מה היה חסר ל?
הקשר ע החונ
 .9היכ אתה נפגש ע החונ?
 .10הא מקומות המפגש נקבעו כחלק מכללי התכנית?
 .11מדוע את נפגשי ש?
 .12הא נוח ל להיפגש במקו זה? א כ ,מדוע? א לא ,מדוע?
 .13כמה שעות בשבוע אתה נפגש ע החונ? הא מספר השעות נקבע בתכנית?
 .14הא תדירות המפגשי ע החונ מתאימה? א לא ,איזו תדירות היית רוצה ומדוע?
 .15מה לדעת הגדרת תפקיד החונ?
 .16הא נראה ל שזהו התפקיד הרצוי לחונ או שיש דברי נוספי שראוי שהתפקיד יכלול?
 .17מה עוזר ל בפגישות ע החונ?
 .18מה חסר ל בפגישות ע החונ?
 .19באיזו מידה אתה מרוצה מהחונ של )במידה רבה ,בינונית ,מועטה ,כלל לא(? ממה אתה
מרוצה וממה אינ מרוצה?
 .20הא היית רוצה להמשי ע חונ זה בשנה הבאה? מדוע?
השתלבות חברתית וחשיפת המגבלה
 .21הא אתה מרגיש שהתכנית עזרה ל להשתלב מבחינה חברתית באוניברסיטה )במידה רבה,
בינונית ,מועטה ,כלל לא(?
) .22א ענה כ( במה זה בא לידי ביטוי?
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 .23הא אתה בקשר ע סטודנטי אחרי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית? א כ ,באיזו
מסגרת?
 .24הא היית רוצה )יותר( קשר ע סטודנטי אחרי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית?
מדוע?
] .25א ענה 'כ' על השאלה הקודמת[ :איזה סוג קשר היית רוצה ע סטודנטי נפגעי נפש
אחרי )למשל :קשר אישי; קבוצת תמיכה; קבוצה העוסקת בנושאי ספציפיי(? באיזו
תדירות?
 .26הא נתקלת ביחס מיוחד מצד סטודנטי באוניברסיטה בשל העובדה שאתה מתמודד ע
מחלה פסיכיאטרית? במה זה בא לידי ביטוי?
 .27הא התכנית סייעה ל בהתמודדות ע יחס זה? במה?
 .28הא נתקלת ביחס מיוחד מצד מרצי באוניברסיטה בשל העובדה שאתה מתמודד ע מחלה
פסיכיאטרית? במה זה בא לידי ביטוי?
 .29הא התכנית סייעה ל בהתמודדות ע יחס זה? במה?
 .30הא נתקלת ביחס מיוחד מצד אנשי מנהלה )כגו מזכירות( באוניברסיטה בשל העובדה
שאתה מתמודד ע מחלה פסיכיאטרית? במה זה בא לידי ביטוי?
 .31הא התכנית סייעה ל בהתמודדות ע יחס זה? במה?
שביעות רצו
 .32עד כמה ,לדעת ,תרמה התכנית להישגי בלימודי )במידה רבה ,בינונית ,מועטה ,כלל לא(?
מדוע? הא תוכל לתת דוגמה?
 .33הא במהל השנה חווית שינוי ביכולות של להתמודד ע קשיי שוני שהיו ל
באוניברסיטה בעקבות ההשתתפות בתכנית )נעשה יותר קל או קשה(? א כ ,באילו תחומי
חווית שינוי זה ובמה התבטא השינוי? הא תוכל לתת דוגמה?
 .34באיזו מידה אתה מרוצה מהתכנית )במידה רבה ,בינונית ,מועטה ,כלל לא(? אנא פרט ממה
אתה מרוצה וממה אינ מרוצה
 .35הא היית מציע לסטודנטי אחרי המתמודדי ע מגבלה פסיכיאטרית להצטר לתכנית?
מדוע?
המלצות
 .36לדעת ,כיצד נית לשפר את התכנית והא יש ל המלצות כלשה?
 .37הא יש ל הערות נוספות לגבי התכנית?
 .38הערות המראיי:
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נספח ג :שאלו לחונכי המשתתפי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
ש החונ/ת:
תארי:
מטרות ותוכ
 .1מה מטרת החונכות של הסטודנטי וכיצד היא נקבעה? )הבהרה :עזרה בהשתלבות ,עזרה
בלימודי וכדומה(; הא ישנה הגדרה ברורה של מטרות החונכות? של מיקו המפגשי? הא
ישנה ,לדעת ,גמישות בהגדרת מטרות החונכות? מיקו המפגשי?
 .2הא מטרות אלו מתאימות לצרכי של הסטודנטי ומדוע?
 .3מה את עושי במהל החונכות? מה תוכ המפגשי?
 .4הא מטרות החונכות/תוכ המפגשי תואמי את הציפיות של הסטודנט מהחונכות?
 .5הא התכנית תרמה לשיפור היכולות של הסטודנטי להתמודד ע קשיי שוני שהיו לה
במהל הלימודי? א כ ,במה זה התבטא? )הערה :מבחינה לימודית ,חברתית ,מול המערכת
)מרצי ,מתרגלי ,מזכירות וכדומה(
אופי הקשר ע הסטודנט
 .6הא תוכל/י לתאר את אופי הקשר שנוצר בינ לבי הסטודנטי? מה היתרונות והחסרונות
של אופי קשר מעי זה?
 .7מה צרי להיות ,לדעת ,אופי הקשר בי החונ והסטודנט )הבהרה :יחסי תלמידמורה ,יחסי
חברות ,קשר אחר(? מדוע?
 .8הא ישנה הגדרה ברורה של תפקיד החונ בתכנית? )הבהרה :הכנת שיעורי בית ,לדוגמה(
) .9א ענה כ( מהי אותה הגדרה?
 .10הא ,לדעת ,ישנה גמישות בהגדרת התפקיד?
 .11הא יש קשר ע הסטודנטי )בטלפו או באינטרנט וכד'( ג מחו לשעות המפגש? א כ,
מי יוז זאת ומדוע?
 .12לדעת ,באיזו מידה הסטודנטי המשתתפי בתכנית מתאימי לתכנית כזו )במידה רבה,
בינונית ,מועטה ,כלל לא(? מדוע?
תרומת התכנית
 .13במה לדעת הצרכי של הסטודנטי שוני מהצרכי של סטודנטי רגילי וכיצד התכנית
עונה עליה?
הכשרה )לפני תחילת העבודה(
 .14איזו הכשרה היית רוצה לקבל לפני התחלת התכנית?
 .15איזו הכשרה/ימי עיו היית רוצה לקבל במהל השנה?
 .16הא יו העיו שהתקיי עזר ל? במה?
הדרכה

67

 .17על מה את/ה משוחח/ת ע הרכזת בזמ ההדרכה?
 .18באיזו מידה ההדרכה עונה לצרכי של )במידה רבה ,בינונית ,מועטה ,כלל לא(?
 .19במה ההדרכה עונה על הצרכי של ובמה היא אינה עונה על הצרכי של?
 .20הא מסגרת הזמ )שעה בשבוע( של ההדרכה מתאימה? א לא ,מדוע ומה מסגרת הזמ
המתאימה?
 .21הא היית רוצה פגישות הדרכה משותפות לחונכי? מדוע?
] .22א כ[ במה היית רוצה שפגישות כאלה יעסקו ומה צריכה להיות התדירות שלה?
קשיי
 .23מה הקשיי העיקריי את את נאלצת להתמודד במסגרת תפקיד כחונכת?
 .24הא יש קשיי נוספי?
 .25כיצד אפשר לסייע ל להתמודד ע קשיי אלו?
שביעות רצו
 .26באיזו מידה את/ה שבע/ת רצו מעבודת בתכנית השכלה אקדמית נתמכת )במידה רבה,
בינונית ,מועטה ,כלל לא(.
 .27ממה את/ה מרוצה וממה אינ מרוצה?
 .28הא את/ה מרגיש/ה שאת/ה מקבל/ת תגמול מתאי עבור עבודת? א לא ,מדוע?
 .29הא עבודה זו תורמת ל באופ אישי? א כ ,במה היא תורמת ל?
המלצות
 .30לדעת ,כיצד נית לשפר את התכנית והא יש ל המלצות כלשה?
 .31הא יש ל הערות נוספות לגבי התכנית?
 .32הערות המראיי:
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נספח ד :שאלו למדריכות ולרכזות בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
)בתחילת הריאיו יש להתחיל ע שאלה פתוחה בה המרואיי נשאל כיצד הוא תופס את תכנית
השכלה אקדמית נתמכת ומה דעתו עליה עד כה(
ש:
תארי:
הצור בתכנית והסיוע הנית
 .1מה ה הקשיי היחודיי לסטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית שבגלל יש צור בתכנית
השכלה אקדמית נתמכת?
 .2מה ה סוגי הסיוע שבעזרת התכנית מנסה לענות על קשיי אלו?
 .3הא לדעת יש צור בסוגי סיוע נוספי או לחילופי הא אפשר לוותר על חלק מסוגי הסיוע
הניתני כיו? א כ ,אלו סוגי סיוע צרי להוסי או להחסיר ומדוע?
 .4כידוע ,לכל חונ יש שני סטודנטי ולעיתי א סטודנט אחד א,ת הוא עובד ,הא בעתיד
נית יהיה ,לדעת ,להפעיל את התכנית כאשר כל חונ יעבוד ע שלושה סטודנטי? )הבהרה:
במתכונת הנוכחית יכולי פחות סטודנטי להשתת בתכנית(.
אופ היישו של התכנית
 .5מה הקריטריוני כיו להשתתפות בתכנית השכלה אקדמית נתמכת וכיצד ה נקבעו?
 .6הא קריטריוני אלו נראי ל מתאימי? א לא ,מדוע לא?
 .7לדעת ,מה צרי להיות אופי הקשר )א בכלל( בי הרכזי או החונכי לבי גורמי
טיפוליי/שיקומיי אחרי אית נמצא הסטודנט בקשר? מדוע?
 .8מהי ,לדעת ,ההשקפה העומדת בבסיסה של התכנית /כיצד רואה ,לדעת ,התכנית את
הסטודנט? הא בבסיסה מדגישה התכנית את הצור להקל על הסטודנט עד כמה שאפשר או
שהתכנית מדגישה את הצור לדרוש מהסטודנט לעמוד במטלותיו ולעזור לו א ורק במה שיש
צור? )לדוגמה ,השאלו(...
 .9מהו אופי הקשר בי החונ והסטודנט? מה היתרונות והחסרונות של אופי קשר מסוג זה?
 .10מה צרי להיות ,לדעת ,אופי הקשר בי החונ והסטודנט )הבהרה :יחסי תלמידמורה,
יחסי חברות וכו'(? מדוע?
 .11הא ישנה הגדרה ברורה של תפקיד החונ בתכנית?
) .12א ענה כ( מהי אותה הגדרה?
 .13הא ,לדעת ,יש גמישות בהגדרת התפקיד?
 .14הא ישנה הגדרה ברורה של מטרות החונכות? של מיקו המפגשי?
 .15הא יש ,לדעת ,גמישות בהגדרת מטרות החונכות? מיקו המפגשי?
 .16הא יש הבדלי בי ירושלי לחיפה בהפעלת התכנית?
 .17הא יש בעיות מיוחדות העולות בירושלי/בחיפה? הא יש יתרונות מסויימי הקיימי
בירושלי/בחיפה?
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 .18מה הבעיות הייחודיות לירושלי/לחיפה?
 .19הא ישנ בעיות מיוחדות של שיתו פעולה בי גורמי שוני באוניברסיטה העברית? א
כ ,כיצד ,לדעת ,נית לפתור או למנוע זאת?
 .20הא ישנ בעיות מיוחדות של שיתו פעולה בי גורמי שוני באוניברסיטת חיפה? א כ,
כיצד ,לדעת ,נית לפתור או למנוע זאת?
 .21נניח שהיו מעונייני לפתוח תכנית כזו באוניברסיטה  .Xמהיכ היית ממלי להתחיל את
הפרויקט?
 .22מה משכורת של החונכי? כיצד היא נקבעה? הא משכורת זו מתאימה?
קשיי ביישו התכנית
 .23מה ה הקשיי העיקריי ביישו של תכנית ההשכלה הנתמכת?
 .24כיצד נית לדעת להתגבר על קשיי אלו?
הכשרה )לפני תחילת העבודה(
רכזות:
 .25איזו הדרכה היית רוצה לקבל לפני התחלת התכנית?
 .26איזו הדרכה היית רוצה לקבל במהל השנה?
 .27הא ההדרכה שהתקיימה לפני התחלת התכנית תרמה ל?
מדריכות:
 .28איזו הדרכה ,לדעת ,חשוב שתינת לפני התחלת התכנית?
 .29איזו הדרכה ,לדעת ,חשוב שתינת במהל השנה?
 .30הא ההדרכה שהתקיימה לפני התחלת התכנית תרמה לדעת?
הדרכה
רכזות
 .31על מה את משוחחת ע המדריכה בזמ ההדרכה?
 .32באיזו מידה ההדרכה עונה לצרכי של? במה ההדרכה עונה על הצרכי של ובמה היא
אינה עונה על הצרכי של?
 .33הא סוג ההדרכה ומסגרת הזמ של ההדרכה מתאימי? א לא ,מדוע ומה סוג ההדרכה
ומסגרת הזמ המתאימי?
 .34הא יש קשר ע המדריכות )בטלפו או באינטרנט וכד'( ג מחו לשעות ההדרכה? א כ,
מי יוז זאת ומדוע?
 .35הא עבודה זו תורמת ל באופ אישי? א כ ,במה היא תורמת ל?
מדריכות
 .36על מה את משוחחת ע הרכזת בזמ ההדרכה?
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 .37באיזו מידה ,לדעת ,ההדרכה עונה על הצרכי של הרכזת )במידה רבה ,בינונית ,מועטה,
כלל לא(?
 .38הא סוג ההדרכה ומסגרת הזמ של ההדרכה מתאימי? א לא ,מדוע ומה סוג ההדרכה
ומסגרת הזמ המתאימי?
 .39הא יש קשר ע הרכזות )בטלפו או באינטרנט וכד'( ג מחו לשעות ההדרכה? א כ ,מי
יוז זאת ומדוע?
 .40הא עבודה זו תורמת ל באופ אישי? א כ ,במה היא תורמת ל?
 .41הא ,לדעתכ ,נית לייש כ את התכנית ג א מרחיבי את התכנית לאוניברסיטאות
אחרות? עד כמה תלויה התכנית בדמויות מסוימות?
הצלחת התכנית
 .42מה היית רואה כהצלחה של התכנית? כלומר ,מה לדעת הקריטריוני על פיה יש לאמוד
את הצלחת התכנית?
המלצות
 .43לדעת ,כיצד נית לשפר את התכנית והא יש ל המלצות כלשה?
 .44הא יש ל הערות נוספות לגבי התכנית?
הערות המראיי:
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נספח ה :שאלו לאנשי מקצוע המעורבי בתכנית השכלה אקדמית נתמכת
)בתחילת הראיו יש להתחיל ע שאלה פתוחה בה המרואיי נשאל כיצד הוא תופס את תכנית
השכלה אקדמית נתמכת ומה דעתו עליה עד כה(
ש:
תארי:
הצור בתכנית והסיוע הנית
 .1מה ה הקשיי היחודיי לסטודנטי בעלי מוגבלות פסיכיאטרית שבגלל יש צור בתכנית
השכלה אקדמית נתמכת?
 .2מה ה סוגי הסיוע שבעזרת התכנית מנסה לענות על קשיי אלו?
 .3הא ,לדעת ,יש צור בסוגי סיוע נוספי או לחלופי הא אפשר לוותר על חלק מסוגי הסיוע
הניתני כיו? א כ ,אילו סוגי סיוע צרי להוסי או להחסיר ומדוע?
 .4כידוע ,לכל חונ יש שני סטודנטי ולעתי א סטודנט אחד את הוא עובד ,הא בעתיד נית
יהיה ,לדעת ,להפעיל את התכנית ,כאשר כל חונ יעבוד ע שלושה סטודנטי? )הבהרה:
במתכונת הנוכחית יכולי פחות סטודנטי להשתת בתכנית(.
אופ היישו של התכנית
 .5מה הקריטריוני כיו להשתתפות בתכנית השכלה אקדמית נתמכת וכיצד ה נקבעו?
 .6הא קריטריוני אלו נראי ל מתאימי? א לא ,מדוע לא?
 .7לדעת ,מה צרי להיות אופי הקשר )א בכלל( בי הרכזי או החונכי לבי גורמי
טיפוליי/שיקומיי אחרי אית נמצא הסטודנט בקשר? מדוע?
 .8מהי ,לדעת ,ההשקפה העומדת בבסיסה של התכנית /כיצד רואה ,לדעת ,התכנית את
הסטודנט? הא בבסיסה מדגישה התכנית את הצור להקל על הסטודנט עד כמה שאפשר או
שהתכנית מדגישה את הצור לדרוש מהסטודנט לעמוד במטלותיו ולעזור לו א ורק במה שיש
צור? )לדוגמה ,השאלו(...
 .9מהו אופי הקשר בי החונ והסטודנט? מה היתרונות והחסרונות של אופי קשר מסוג זה?
 .10מה צרי להיות ,לדעת ,אופי הקשר בי החונ והסטודנט )הבהרה :יחסי תלמידמורה,
יחסי חברות וכו'(? מדוע?
 .11הא ישנה הגדרה ברורה של תפקיד החונ בתכנית?
) .12א ענה כ( מהי אותה הגדרה?
 .13הא ,לדעת ,יש גמישות בהגדרת התפקיד?
 .14הא יש הגדרה ברורה של מטרות החונכות? של מיקו המפגשי?
 .15הא יש ,לדעת ,גמישות בהגדרת מטרות החונכות? מיקו המפגשי?
 .16הא יש הבדלי בי ירושלי לחיפה בהפעלת התכנית?
 .17הא יש בעיות מיוחדות העולות בירושלי/בחיפה? הא יש יתרונות מסויימי הקיימי
בירושלי/בחיפה?
 .18מה הבעיות הייחודיות לירושלי/לחיפה?
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 .19הא יש בעיות מיוחדות של שיתו פעולה בי גורמי שוני באוניברסיטה העברית? א כ,
כיצד ,לדעת ,נית לפתור או למנוע זאת?
 .20הא יש בעיות מיוחדות של שיתו פעולה בי גורמי שוני באוניברסיטת חיפה? א כ,
כיצד ,לדעת ,נית לפתור או למנוע זאת?
 .21נניח שהיו מעונייני לפתוח תכנית כזו באוניברסיטה  .Xמהיכ היית ממלי להתחיל את
הפרויקט?
 .22מה משכורת של החונכי? כיצד היא נקבעה? הא משכורת זו מתאימה?
קשיי ביישו התכנית
 .23מה ה הקשיי העיקריי ביישו של תכנית ההשכלה הנתמכת?
 .24כיצד נית לדעת להתגבר על קשיי אלו?
הצלחת התכנית
 .25מה היית רואה כהצלחה של התכנית? כלומר ,מה ,לדעת ,הקריטריוני שעל פיה יש
לאמוד את הצלחת התכנית?
המלצות
 .26לדעת ,כיצד נית לשפר את התכנית והא יש ל המלצות כלשה?
 .27הא יש ל הערות נוספות לגבי התכנית?
הערות המראיי:
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נספח ו :שאלו סטודנטי  שאלות רקע )שאלו אינפורמטיבי(
שאלו אינפורמטיבי )ינת לסטודנט לפני הריאיו על ידי החונכת(:
ש החונ/ת_______________________ :
ש הסטודנט/ית_______________________ :
תארי_______________________ :
שאלות רקע כלליות
 .1מי :ז' נ'
 .2באיזו שנה נולדת? _______________________
 .3היכ אתה לומד? _______________________
 .4באיזו שנה אתה לומד באוניברסיטה? _______________________
 .5מה אתה לומד באוניברסיטה? _______________________
 .6הא אתה לומד בתכנית מלאה או חלקית? לפרט מס' שעות שבועיות
_______________________
 .7מה הרקע ההשכלתי העלתיכוני הקוד של? _______________________
)מימו( – המש שאלות רקע כללי
 .8כיצד אתה מממ את לימודי באוניברסיטה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________
 .9הא אתה עובד? א כ ,היכ ,במה ובאיזה היק משרה )שעות שבועיות(?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________
 .10הא אתה מקבל קצבת נכות או קצבה אחרת?
__________________________________________
 .11הא אתה מקבל סיוע ממחלקת שיקו בביטוח לאומי? א כ ,מה הסיוע? א לא ,מדוע
לא?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________
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נספח ז :שאלו חונכי  שאלות רקע )שאלו אינפורמטיבי(
שאלו אינפורמטיבי )ימולא על ידי הרכזת(
ש החונ/ת_______________________ :
תארי_______________________ :
 .1מי :ז' נ'
 .2באיזה שנה נולדת? _______________________
 .3מה מקצוע הלימודי של? _______________________
 .4באיזו שנה את/ה? _______________________
 .5כמה סטודנטי את/ה חונ/כת? _______________________
 .6כמה פעמי בשבוע את/ה נפגש/ת ע כל אחד מהסטודנטי וכמה שעות בכל פע?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________
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נספח ח :שאלו מפגש
תארי__________ :
אוניברסיטה___________________ :
ש החונ/ת___________________ :
ש הסטודנט/ית___________________ :
* היכ התקיי המפגש?
א .אוניברסיטה .היכ? ___________________
ב .מקו מגוריו של הסטודנט
ג .אחר___________________ :
* תוכני המפגש:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
* ציי מהבאי מה התכני העיקריי שעסקת בה )הק בעיגול(:
א .חברתי
ב .לימודי  תוכני
ג .לימודי מיומנויות למידה
ד .רגשי
ה .התנהלות באוניברסיטה ) כיצד להגיע למקומות ,פנייה למרצי וכו'(
ו .אחר___________________ :
* הא היו יעדי למפגש? א כ ,מה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
* הא היעדי הושגו?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
* קשיי ,התלבטויות ,מחשבות ,הגיגי:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
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* הערות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
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י'

ת'

ק'

מ'

ע'

ז'

ז'

ז'

נ'

ז'

1962

1973

1978

1971

1972

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

מכינה

א'

א'

א'

א' של
מכינה

מכינה

שירותי אנוש
ורב תחומי

רב תחומי

צרפתית

מכינה

מלא

מלא

חלקי

חלקי

מלא

לא

סמסטר ראשו
של שנה ראשונה
ניסה ללמוד לבד
א לא הצליח
להתקד
מכינה של אונ'
חיפה

 4שני רפואת
שיניי בחו"ל.
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*  =1השנה הראשונה לתכנית =2 ,השנה השנייה לתכנית =3 ,השנה השלישית לתכנית.
** היק הלימודי המדויק אינו ידוע בשל הבדלי מבחינת דרישות נ"ז ושעות הלימוד בחוגי השוני .

1

1

) 1חצי
שני(2 ,
)חצי
ראשו(

1

חיפה
באילו
שני
של
התכנית
השתת*
1

ש

מי ש' לידה

מוסד
לימודי

שנה
בלימודי

תחו

היק
לימודי **

רקע על תיכוני
קוד

מלגה של מ'
ביטחו )כיוו
שהוא אח
שכול( +
חונ של נפגע
נפש )בתשלו (
לא עבד.
מלגה של
מכינה

כ

מ.בטחו
)נכה
צה"ל(

לא
)מבוגר
מדי אי
משהו
פרקטי
+
מכינה(

לא.

לא הצליח להתקבל
לאוניברסיטה

כ

סיי בהצלחה סמסטר
א' .אושפז בסמסטר ב'.
עדיי לא חזר ללימודי

לא עובד.
הורי

לא עבדה.
חסכונות

כ

לא.
הייתה
בתהלי
לא.

מלגה של
המכינה

כ

עוד לא
הגיעו
לזה
)מכינה(

הרגיש לא שיי ,רגיל
להיות בי הבולטי
לטובה בקב' של נפגעי
נפש ופתאו היה פחות
מהממוצע
סיימה סמסטר א' של
שנה א' .עזבה במהל
סמסטר ב' עקב נישואי
לא הצליח להתמודד ע
הלימודי

מימו לימודי +
עבודה

קצבת
נכות

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

נספח ט :סטודנטי שהשתתפו בתכנית לאור כל שלוש שנות לפעילותה ופרטי על לימודיה ,כפי שהתקבלו מרכזות התכנית

3,2

3,2,1

3,2,1

2

2,1

באילו
שני
של
התכנית
השתת
1

ש'

ר'

י'

י'

ג'

ב'

ש

ז'

נ'

ז'

נ'

ז'

ז'

מי

1975

1970

1979

1973

1981

1960

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

ש' לידה מוסד
לימודי

א'ב'

מכינה –
שנה ב'

ב'ד'

ג'

ב'

מועמד
לדוקטורט

שנה
בלימודי

פסיכולוגיה

ספרות
השוואתית
והיסטוריה
כללית

מדע המדינה
וב"א כללי

אמנות יצירה
וב"א כללי

פסיכולוגיה
ושירותי אנוש

מדעי המוח

תחו

מלא

חלקי

מלא

מלא
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עוד לא
התחיל.
עבודה על
הכנת
המועמדות
)כמה
חודשי (
חלקי

היק לימודי



מכינה של אונ'
חיפה .לפני 10
שני מכינה של
הטכניו

אמנות ,עבודה
סוציאלית ,חינו
בלתיפורמלי
קורס MCSE



תואר ראשו ושני
מהטכניו

רקע על תיכוני
קוד

משרד
הביטחו.
לא עובדת
הורי .
עובד חצי
משרה בבזק.
מחלקת שיקו
בבטל"א.
עובדת
כשעתיי ביו
בארגו
"בנפשנו"
הורי .
לא עובד

מלגה.
לא עובד

לא עבד.
מלגות

כ

לא

עדיי בתכנית

עזב מכיוו שקיבל הצעת
עבודה מפתה

עדיי בתכנית

לאחר שנתיי בתכנית
להערכתו ,הערכת
החונכת והרכזת מסוגל
להמשי לבד
סיו תואר

לא

לא

לא.

עזב בשל מצב נפשי לא
מאוז

קצבה
של מ'
הביטחו
לא
קצבה
של מ.
הבטחו
כ
כ

לא

כ

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

3,2,1

3,2

3,2

3,2

3,2

באילו
שני
של
התכנית
השתת
3,2

י'

ד'

י'

מ'

נ'

י'

ש

נ'

נ'

ז'

ז'

נ'

ז'

מי

1978

1975

1971

1979

1982

1976

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

ש' לידה מוסד
לימודי

הצטרפה
בשנה ב'.
היו
מסיימת
שנה ד'

ב' ,ג'
בתואר שני

ב' ג'
בתואר שני

שנה ב'
)שבע שני
היה בשנה
א'(

) 11רשו
לשנה
שלישית(
א' ב'

שנה
בלימודי

סיעוד

פילוסופיה

בבליותרפיה

שפה וספרות
אנגלית

סוציולוגיה

מתמטיקה
וב"א כללי

תחו

מלא

מלא

מלא
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חלקי – 75%

מלא

חלקי – 1014
ש "ש

היק לימודי

ב"א במדעי
ההתנהגות .תואר
שני במחשבת
ישראל
תואר ראשו
באותו תחו .
ניסיו ללמוד שנה
א' במ"א לפני 5
שני ללא
הצלחה .ניסיו
ללמוד בטכניו
ללא הצלחה
שנה ראשונה של
כלכלה
וחשבונאות באונ'
העברית

מכינת עולי

מכינה

 11שני
באוניברסיטה.

רקע על תיכוני
קוד

סיוע מבטל"א
ומדור מלגות
באונ'.
בשנה האחרונה
עובדת מעט
כעוזרת מחקר

הורי  +מלגה
של מ.החינו.
עובד בהנחיית
קבוצות מפגש
חסכונות.
לא עובדת

מחלקת שיקו
בבטל"א.
עובדת במשחקייה
הורי .
עובד בתרגו

הורי .
לא עובד

כ

כ

כ

דיור
מוג

עדיי בתכנית .סיימה את
הלימודי בסו השנה
השלישית לתכנית.
נמצאת בתהליכי קבלת
אישור רפואי לעבודה

לא

עדיי בתכנית .בסו
השנה השלישית עזב את
הלימודי עקב משבר.
הגיש שוב בקשה לחזור
לתכנית בתחילת השנה
שלאחר מכ.
עדיי בתכנית )מסיי
השנהשנה אחרונה
לקבלת תואר(

כ

עדיי בתכנית

לא

כ

לא

כ

עדיי בתכנית

כ

לא

עדיי בתכנית

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

3

3

3,1

3

3,2,1

באילו
שני
של
התכנית
השתת
3,2,1

כ'

ה'

פ'

ח'

ש'

ש'

ש

נ'

נ'

ז'

ז'

ז'

ז'

מי

1974

1975

1977

1981

1973

ש.לידה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

מוסד
לימודי

ב' )שנה
ראשונה
לפני 9
שני (

א'

ג' של תואר
שני

ד'

מכינה –
שנה א'

א'  ב'
)+הפסקה
של שנה(

שנה
בלימודי

סוציולוגיה
אנתרופולוגיה
ריפוי בעיסוק

מחשבת
ישראל

שירותי אנוש
וסוציולוגיה

ג"ג ומדעי
המדינה

מחשבת
ישראל ורב
תחומי

תחו

מלא

מלא
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חלקי  תיזה

חלקי 
משלי
סמינרי

מלא

מלא

היק לימודי

סמסטר אחד
בהנדסת חשמל
שנה ראשונה
בריפוי ועיסוק
לפני  9שני

תואר ראשו
במחשבת ישראל
וב"א כללי

מכינה .בנוס,
ניסה ללמוד
פילוסופיה ועזב
לאחר שבועיי


קורס צילו .
קורס ברמני

רקע על תיכוני
קוד

הורי .
לא עובדת
מחלקת שיקו
בבטל"א.
עובדת  4ש"ש
בטיפול
בקשישה

הלוואות
ועבודה.
עובד כשלושת
רבעי משרה
בספרייה.

מחלקת שיקו
בבטל"א.
עובד באופ לא
קבוע
עצמי.
עובד במסגרת
"המשק "

מחלקת שיקו
בבטל"א.
לא עובד

כ

לא

כ

כ

לא

לא

לא

כ

עדיי בתכנית

עדיי בתכנית .חזר כדי
להשלי סמינריוני ,
אול מצבו הנפשי לא
מאפשר
עדיי בתכנית .עזב אחרי
השנה הראשונה כיוו
שחשב שלא זקוק
לתכנית .חזר אליה בשנה
השלישית כי הבי שזקוק
לליווי ומסגרת
עדיי בתכנית

עדיי בתכנית

כ

כ

כ

כ

עדיי בתכנית
בשנה השנייה אושפז
בדצמבר ושוחרר ביוני.
התכנית הייתה אתו
בקשר כל התקופה
וסייעה בחזרה ללימודי

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

3, 1

3

3

באילו
שני
של
התכנית
השתת
3

ע'

י'

ת'

ע'

ש

נ'

ז'

נ'

ז'

מי

1983

1981

1981

1982

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

אונ' חיפה

ש' לידה מוסד
לימודי

א'ב'

א'

א'

א'

שנה
בלימודי

סוציולוגיה
ומדעי
המדינה
מתמטיקה

פסיכולוגיה

מתמטיקה

תחו

חצי

מלא

מלא

חצי
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היק לימודי



ניסיו ללמוד
בטכניו

שלושה ניסיונות
קודמי של
סמסטר אחד
בטכניו ובאונ'
סמסטר אחד
בטכניו .ולאחריו
עוד סמסטר
בטכניו שהופסק

רקע על תיכוני
קוד

פיקדו חיילי
משוחררי +
הורי .
עובדת פע
בשבוע
במכירות
הורי
וחסכונות.
לא עובד
הורי .
לא עובדת

הורי .
לא עובד

כ

כ

כ

כ

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

בתהלי

לא

בתהלי

לא

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

עדיי בתכנית .אושפזה
במהל סמסטר ב' )של
השנה הראשונה( אח"כ
שוב לפני תחילת השנה
השנייה.
חזרה בשנה השלישית
לתכנית

עדיי בתכנית

עדיי בתכנית

עדיי בתכנית

מצב נוכחי

3,2,1

2

3,2,1

2,1

1

ירושלי
באילו
שני
של
התכנית
השתת
ל'
3, 1

ס'

ז'

ש'

י'

א'

ש

ז'

ז'

ז'

נ'

נ'

נ'

מי

1973

1981

1973

1975

1982

1979

האונ'
העברית

האקדמיה
למוסיקה

האונ'
העברית

האונ'
העברית

מכללת
אמונה

האונ'
העברית

ש' לידה מוסד
לימודי

ג'ה'

מוזיקה
השלמה
והסבה
לפסיכולוגיה

א'

ב'ד' של
תואר שני

ערבית ומזרח
תיכו

ג'

הוראה

ב"א כללי
ויהדות

א'

ב'  +ד'

מדעי הרוח
וב"א כללי

שנה
בלימודי

תחו

מלא

חלקי
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קצת פחות
מחצי תכנית

חצי תכנית

היק לימודי

למד שלוש שני
לימודי תרבות.
פנה לתכנית ע"מ
לקבל עזרה
במישור החברתי

סיימה את רוב
חובות התואר
ונזקקה לסיוע
בכתיבת סמינרי
תואר ראשו
באותו תחו



רקע על תיכוני
קוד

מלגה של
דיקנט
הסטודנטי .
עובד  חונ
פר"ח ,מדרי
בעמותה

מלגת קר
אוסטר.
עובד בתרגו
ובמת שיעורי
פרטיי

עובדת בארגו
"בנפשנו".

המוסד לביטוח
לאומי.
לא עובדת.

כ

קצבה
של מ'
הביטחו

לא

לא

לא

עדיי בתכנית .מסיי
תואר שני .ייתכשימשי
לדוקטורט ואז ימשי ג
בתכנית .עובד כמתרג
ועור של חומר מקצועי
בתחומו .מוזמ להרצות
בכנסי
בתו השנה הראשונה
החליט להמשי ללמוד
ללא ליווי התכנית
עדיי בתכנית

כ

כ

כ

בסו השנה הראשונה
התחתנה והרגישה בטוחה
מספיק ללמוד ללא סיוע
התכנית .חזרה בשנה
השלישית כדי לקבל סיוע
בהשלמת חובות
השתתפות קצרה .קיבלה
סיוע טכני ביצירת קשר
ע המכללה .לא הצליחה
לעבור את מבח הקבלה
למכללה
עברה משבר נפשי
והחליטה שאינה מסוגלת
להמשי ללמוד

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

3

3

3,2

3,2

3,2

3,2,1

באילו
שני
של
התכנית
השתת
3,2

מ'

ט'

ק'

ל'

ס'

ע'

א'

ש

נ'

ז'

נ'

ז'

נ'

נ'

נ'

מי

1980

1967

1976

1977

1978

1974

1980

האונ'
העברית

האונ'
העברית

האונ'
העברית

האונ'
העברית

בצלאל

האונ'
העברית

האונ'
העברית

ש' לידה מוסד
לימודי

ב"א ספרות
אנגלית וב"א
כללי .מ"א
תרגו .
תקשורת
חזותית

ספרות כללית
והשוואתית

ב'

א'

א'ב'

תלמוד

גאוגרפיה
וב"א כללי

בלשנות
אנגלית

מ"א – שנה פלוסופיה
45

שנה הו
של ב"א +
שנה א' של
מ" א
ג'ד

א'

שנה
בלימודי

תחו
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רשומה לתכנית
מלאה .בפועל
מצליחה באופ
חלקי

חלקי

חלקי 
כשליש

חלקי

מלא

מלא

חלקי – 7
ש "ש

היק לימודי



שנה אחת במדעי
כדוה"א

לימודי ביולוגיה

לימודי
אקדמיי
ברומניה





שנתיי בחוג
למקרא

רקע על תיכוני
קוד

עצמי.
עובדת במשרד
ממשלתי /
בדואר
מלגה של
בטל"א.
לא עובד
עצמי  +מלגה
 +עבודה של 5
ש"ש כעוזרת
מחקר.

משרד
הקליטה .עובד
בתרגו

תמיכת
ההורי .
עובדת כ10
ש"ש בספרייה
מח' שיקו
בבטל"א.
לא עובדת

מלגה ממח'
שיקו של
בטל"א.
לא עובדת

לא

כ

לא

לא

עדיי בתכנית

לא

כ

קצבה
של מ'
הביטחו

כ

כ

כ

לא

סיימה תואר ראשו
בהצלחה .החלה ללמוד
לתעודת הוראה .במקביל
החלה לעבוד בקר
למעורבות חברתית באונ'
ובהפקת אירועי
סירב להמשי לקבל
עזרה מהתכנית .הצליח
לסיי תואר שני בכוחות
עצמו .כותב מאמרי
תמורת מלגה
עדיי בתכנית .הגיעה
להישגי לימודיי טובי
מאוד וחל שיפור גדול
במצבה החברתי
עדיי בתכנית

כ

כ

כ

עשתה הפסקת לימודי
בסמסטר האחרו כי
חלתה בסרט ועברה
טיפולי כימותרפיי .
הקשר ע החונכת נמש
במהל סמסטר זה
הרגישה שהיא מסוגלת
להמשי להתמודד ע
הלימודי לבד

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

3

3

3

3,2

באילו
שני
של
התכנית
השתת*
3

י'

א'

ע'

י'

י'

ש

נ'

נ'

ז'

נ'

נ'

מי

1980

1981

1982

1975

1972

ש.לידה

האונ'
העברית

האונ'
העברית

בצלאל

האונ'
העברית

בי"ס
לצילו ,
מוסררה

מוסד
לימודי

א'

ג'

א'

ג'ד'

א'

שנה
בלימודי

מחול

כימיה
וסוציולוגיה

תקשורת
חזותית

לשו עברית
וב"א כללי

מדיה
דיגיטלית

תחו

חלקי –
שלושה
קורסי
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חלקי – 27
נ"ז

חלקי

חלקי – 9ש"ש

כמעט מלא

היק
לימודי **





קורסי שוני
והתחלה של
לימודי בבצלאל

שנה במכינה של
האונ' העברית

רקע על תיכוני
קוד

מלגת סיוע של
דיקנט
הסטודנטי +
חסכונות.
לא עובדת
לא עובדת

הורי .
עובדת  5ש"ש
בסטודיו
לגרפיקה
מלגה של
בטל"א .לא
עובדת
מלגה של
בטל"א +
חסכונות.
לא עובד

כ

לא

לא

לא

עדיי בתכנית.
בעזרת התכנית קיבלה
את מלגת הלימודי .
השלימה תואר .מחפשת
עבודה במעבדה
עזבה באמצע השנה.
משבר נפשי וקשיי
הסתגלות למסגרת
האקדמיה

כ

כ

כ

עדיי בתכנית .כרגע
מאושפז

כ

כ

לא

עדיי בתכנית
סיימה את השנה
בהצטיינות וקיבלה מלגת
לימודי לשנה הבאה
עדיי בתכנית

מימו לימודי  +קצבת
נכות
עבודה

סיוע מח'
שיקו
בבטל"א

מצב נוכחי

תוספות על אודות סטודנטי שהצטרפו לתכנית בירושלי בשנת בתשס"ז )מידע שנמסר על
ידי הרכזת לאחר סיו הליווי המחקרי(:
ח' לומדת תולדות האמנות .הצטרפה בשנה השנייה ללימודי  ,פנתה לתכנית בעקבות פרסו
באתר האינטרנט באוניברסיטה .בהמלצת התכנית והפסיכיאטרית המטפלת החליטה לפנות
למוסד לביטוח לאומי וכרגע נמצאת בשלבי של הכרה בזכאותה לקצבת נכות .לפני התכנית
צברה חובות הגשה רבי  .לאחר סמסטר אחד סגרה את כל הפערי שהיו .לומדת במסגרת של
 .50%ח' נשואה וילדה לא מזמ .לכ אינה עובדת ומממנת את הלימודי על ידי תמיכה כלכלית
משפחתית.
ח"ג לומדת ספרות ופילוסופיה .הצטרפה בשנה השלישית ללימודי  .מקבלת קצבת נכות אבל לא
זכאית למימו הלימודי בגלל אחוזי נכות נמוכי ) .(40%ח' לומדת חצי תכנית ואינה עובדת.
הסיוע העיקרי הוא בתחו אסטרטגיות למידה ומיומנויות חברתיות.
ד' לומד מתמטיקה במסגרת של חצי תכנית .היה רשו ללימודי בשנתיי הקודמות ,אבל לא
צבר נקודות זכות ,בגלל מצב נפשי קשה ואשפוז של שנה בשנת הלימודי הקודמת .ד' מקבל
קצבת נכות ואינו עובד .מקבל מלגת לימודי של מדור הסיוע.
ש' לומד שנה רביעית מדעי המדינה במסגרת האוניברסיטה הפתוחה .פנה לתכנית כדי לקבל סיוע
בכתיבת עבודות סמינריוניות והשלמת התואר .עבד כמידע במשרד הביטחו ,א כרגע אינו
עובד .מקבל קצבת נכות של משרד הביטחו.
ד"ב לומד שנה רביעית גאוגרפיה וב"א כללי .עשה הפסקת לימודי ארוכה מאוד ) 7שני ( עקב
משבר נפשי .חזר ללימודי כי ידע שיוכל לקבל את תמיכת התכנית .מקבל קצבת נכות ,אינו
עובד.
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Abstract
This report presents a summary of the evaluation study which examined the experimental
stage of the Supported Academic Education Program.
The Supported Academic Education Program was implemented over the past three years at
the University of Haifa and in academic institutions in Jerusalem, with the aim of helping
students coping with psychiatric disabilities (students with a psychiatric disability of at least
40%, who are entitled to the basket of rehabilitative services) to persevere with their studies
and to complete an academic degree. The program was run by the REUT Association, and
funded by the Ministry of Health and the National Insurance Institute's Fund for Special
Activities.
An evaluation study, was carried out by the JDC-Myers-Brookdale Institute, for three years.
Its goals were to identify loci of success and improvement, as well as the problems and
difficulties, in order to enhance the program during the course of implementation and to draw
conclusions for the future. In the course of the study, interviews were conducted with some
of the program's participants, with the mentors, with the coordinators and counselors, and
with members of the steering committee.
The findings presented in the report show three circles that constitute different levels of the
project: 1. The mentoring relationship between the students and the mentors, 2. The
coordinators and their relationship with the students and the mentors; 3. The coordinators
and the counselors and their role in leading and shaping the program.
The findings of the study relate to the mentoring aims, the role of the mentors, the contents
of the program's assistance, the nature of the relationship between mentors and students,
and the boundaries of the mentoring relationship, the characteristics of the mentors, the
program's contribution as perceived by the students, the level of satisfaction and burnout
among the mentors, the training circles in the program. Another part of the report relates to
the establishment of the principles for running the program and its future development. The
recommendations, among other aspects, address the need to refine the goals of the
program at the ideological and practical levels, to increase emphasis on assistance within
the social domain, to relate to and address the impact that mentor turnover has on the
students, and to continue the emphasis on group meetings for the mentors.
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Executive Summary
A. Background
People with psychiatric disabilities are liable to experience difficulties integrating into the
community. Supported education programs for people with psychiatric disabilities are based
on the premise that one of the ways in which it is possible to help them integrate into the
community is by enhancing their integration into employment. Acquiring an education is
likely to boost their ability to find relatively high-level and well paid jobs, thereby helping
their integration into employment. Supported education programs first appeared in the United
States in the early 1990s and were subsequently established in Canada and Europe.
In Israel, the Rehabilitation in the Community of People with Mental Illnesses Law, 2000,
stipulates that people with psychiatric disabilities are entitled to complete their elementary
education, to complete twelve years of schooling, and to obtain a matriculation certificate.
Extending beyond the stipulations of the law, a supported academic education program for
people with psychiatric disabilities was launched in September 2003.
B. Supported Academic Education Program in Israel
For the past three years, the supported academic education program has been implemented as
a pilot in Haifa and Jerusalem. It is being implemented by REUT–The Israel Fellowship for
Community Mental Health and funded by the Ministry of Health and the National Insurance
Institute's Fund for Special Activities.
Eligibility to participate in the program was contingent upon candidates having been
recognized as having a psychiatric disability (of at least 40%), being entitled to the
rehabilitation basket of services, and being enrolled at an academic institution accredited by
the Council for Higher Education (minimum framework: 50% of the academic program).
Those who participated in the program (hereinafter, the participants) basically fulfilled these
criteria.
At the core of the supported education program, and constituting the key means of helping
the participants, are the peer mentors (hereinafter, the mentors). The mentors, who study at
the same university, meet with the participants for four hours a week. At each of the two
universities where the program is being implemented, there is a coordinator responsible for
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guiding the mentors and for organizing the program's ongoing activities (hereinafter, the
coordinators). The coordinators are on the seam between the practical and development
levels of the program: On the one hand, they are part of the practical team and are in ongoing
contact with the mentors and participants. On the other, they belong to the team that devises,
plans, and develops the program. As well as the two coordinators, this team also includes the
two counselors responsible for supervising them (hereinafter, the counselors). The supported
academic education program is also overseen by a steering committee comprising, inter alia,
professionals from different organizations and disciplines.
C. Evaluation Study
The supported academic education program was monitored for three years through an
evaluation study conducted by the Myers-JDC-Brookdale Institute, which began a few
months after the program was first implemented. The goals were to monitor the
implementation of the various stages of the project and to identify loci of success and
improvement as well as problems and difficulties from different perspectives, so as to
enhance the program during the course of implementation and to learn from this experience
for future consideration.
In the course of the study, interviews were conducted with some of the program participants,
with the mentors, with the coordinators and counselors, and with members of the steering
committee. The participants were asked about their views on the program, changes they had
sensed over time, difficulties, satisfaction, recommendations, and areas they felt needed
improvement. In addition, basic information was gathered about the participants and the
mentors participating in the program.
D. Findings
The findings are presented in the framework of three concentric circles that represent
different levels of the project. The first – inner – circle constitutes the core of the program,
represented by the mentoring relationship. The second circle largely concerns the
coordinators and their relations with the participants and mentors, which makes it possible to
observe the mentoring relationship. The third circle reflects an "overview" of the program.
This circle relates chiefly to the work of the coordinators and the counselors leading the
program. In this circle, the work, the thinking, and the observation of the program are
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conducted primarily on a general level as opposed to a specific, individual level. Before
turning to the three circles, we consider the profile of the participants in the program.
Participants in the Program – Enrollment Patterns, Participation, and Profile
A large proportion of the participants we interviewed had found out about the program
through various forms of advertising. Others had been referred to it during treatment or
rehabilitation or had heard about it from other participants. From what they told us, it
emerges that in many cases the decision to apply for the program is not taken easily. The
difficulty experienced by the participants in acknowledging the need for help and assistance
was particularly salient as was their fear of negative labeling and stigma.
Over the three years of program activity, altogether 45 students participated (27 in Haifa, 18
in Jerusalem). The number of participants increased each year. They were studying a wide
range of subjects and were at various stages of their studies (different years and different
degrees). Only some of them had joined the program in the first year of their studies. About
half the participants in the program were studying on a partial basis; the rest were taking full
programs. Most of the participants were receiving disability benefits from the National
Insurance Institute (NII) or the Ministry of Defense and about a third of them were also
receiving help from the rehabilitation department of the NII.
1. First Circle – Mentoring Relationship
Goals of Mentoring
When the program was in its preliminary stages, its goals on the practical level were
apparently defined in a vague and inconsistent manner. It was unclear, for example, whether
the social aspect was a goal in itself or rather a means to achieving the main goal – scholastic
success. The program goals do not only affect the role of the mentor; they also impact on the
nature of the relationship between mentor and participant. In the third year, there was a
palpable improvement in the definition of these goals and/or the way they were conveyed. In
that year, the program goal was, according to the mentors and participants, above all to
enhance the participants' scholastic performance and their success in completing their degree.
Other areas were addressed in light of this goal.
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Role of the Mentor and Areas of Assistance
The interviews revealed that the participants encounter a range of difficulties. In most cases,
these are not exclusive to students with psychiatric disabilities; they are, however, magnified
by the participants' particular condition. They can be classified into three categories:
scholastic-cognitive, socio-emotional, and bureaucratic.
The scholastic-cognitive domain: This is the main focus of the program. Many of the
participants described problems with organizing their time and the material, attention and
concentration difficulties, and inefficient study habits. These problems are particularly salient
in view of the emotional problems, erratic functioning, and absences from studies (due to
hospitalization or a poor mental state) that typify these students. Mentoring help in these
areas includes several elements: Ongoing and continuous presence of the mentor; help in
enhancing and developing study skills; help in receiving adaptations; bolstering motivation
and ability to study; and help with scholastic material. The assistance provided by the
program in the scholastic-cognitive area sometimes makes the participants dependent and
raises questions about the extent to which the development of such dependence is inevitable
and constitutes part of the rehabilitation process and questions about ways of gradually
reducing dependence by putting more weight on independence.
The social and emotional domain: The interviews revealed that a large proportion of the
program participants experience a certain sense of loneliness. Although the social and
emotional difficulties are not directly linked to scholastic performance, they are liable to
affect it indirectly. Cited in the interviews were additional mental and emotional difficulties
such as low self-esteem as well as anxiety and stress responses, which are also liable to affect
studies. The program offers help with socio-emotional problems on two levels. (1) The
mentoring relationship reduces the participants' sense of loneliness at university and provides
social support and someone to talk to about issues outside of the narrow ambit of studies.
(2) Through the program's attempt at helping the participants to establish and develop social
connections at the university. Helping with social and emotional difficulties is apparently
more complicated and difficult than helping with scholastic problems and there are several
reasons why. In the first place, some of the participants in the program have reservations
about encounters with other participants because of their fear of being labeled and associated
with "sick" people or "people with mental disabilities." In addition, addressing the social area
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within the mentoring relationship is complicated and sensitive, both for the participants (as
the issue is not infrequently connected to issues such as the sense of "being different" or a
problematic self-image) and for the mentors (who are not equipped with the tools to deal with
this issue and the possible implications for the boundaries of the mentoring relationship). In
the third year, the social aspect received more attention, perhaps in view of the growing
recognition of the important role it plays in helping participants persevere with their studies
and because of the increasing sense of confidence of the coordinators and mentors, which
made it possible to address this issue.
Bureaucracy and technical issues: Being at university means that the participants have to
deal with the technical aspects of studying as well: contacting lecturers, organizing their
study schedule, making inquiries at department offices. Furthermore, studying in academia
requires students to use the university's various facilities – to seek scholastic information in
the library, to work with computer systems, to become familiar with the university, etc. It
emerged from the interviews that some of the participants find it hard to cope with these
tasks, experience a sense of anxiety and frustration, or a need to be prepared and guided. The
program helps with this in two ways: First, it sometimes acts as the participants'
representative, applying for services on their behalf or establishing and/or maintaining
contact between them and the various departments at the university. Second, the program
helps participants to improve the way they handle various aspects of bureaucracy and assists
them to find their way around the university and get to know its facilities.
Mentor-Participant Relationship
The relationship formed between the mentors and participants was described in the interviews
(with both participants and mentors) in a warm and positive way, as a pleasant, comfortable,
and personal relationship that gives the participant strength and a feeling of ability.
The mentoring relationship has several salient characteristics: (1) Great flexibility, expressed
both in the substance of the relationship (the type of assistance given) and in the way it is
handled (length and times of meeting, duration, location, accessibility at other times). There
are many advantages to this flexibility since it can be adapted to the participants' needs and
provide them with the feeling that they are playing an active part in shaping the mentoring.
However, some of the interviews revealed that this flexibility, combined with insufficiently
defined goals, could complicate the mentoring. (2) Informality – this is a sort of "meeting of
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equals" between two students. The participants described how the informal connection
contributes to an intimacy and closeness between them and their mentors. For a large
proportion of the participants, the lack of formality contributes to a sense of caring on the
part of the mentors, a feeling that the mentors know them, and that they are genuinely
interested in what happens to them. These feelings of informality, caring, and genuine interest
are apparently the source of the participants' positive feelings and make it easier for them to
accept help from the mentors.
Boundaries of the mentoring relationship: When the goals of the mentoring and the role of
the mentor are insufficiently defined, the nature of the mentoring relationship – intimacy,
flexibility, availability of the mentor, and informality – are liable to cause a problem vis-à-vis
adherence to the boundaries of the relationship. The difficulty of preserving the boundaries of
the relationship was frequently cited by the mentors in the first and second years of the
program, both vis-à-vis the content (when participants want to address issues that the
mentors feel are therapeutic or tend to be associated with friendship, rather than scholastic)
and the technical boundaries (times of meetings and chats). Preserving the boundaries of the
relationship is a complex issue since it is associated with the role of the mentor (which, in
some cases, also includes addressing emotional aspects that are hard to separate from the
scholastic content), the nature of the mentoring (in which flexibility and accessibility are
important components), and the personal character of the mentor and participant. It is
important to maintain the boundaries of the relationship both for the mentors, for whom
mentoring is liable to become too burdensome and cause burnout, and for the participants,
who could become hurt and disappointed if their expectations of the relationship are not met.
The interviews conducted over the past three years have brought up several ways to help
maintain the boundaries: setting a clearer definition and understanding of the goals of the
relationship, establishing "external" boundaries (such as limiting the location of the
encounters), involvement of the coordinator (intervention in cases where there is friction
between participant and mentor due to differing expectations), and the presence of a
therapeutic figure in the participants' lives (which makes it easier for the mentor to avoid
involvement in emotional-therapeutic areas).
Turnover of mentors: A new mentor (usually between academic years) is an upheaval for
the participants, vis-à-vis the relationship with the new mentor as well as the relationship
with the one who has left. This is due to the lengthy time the participants need to get used to
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their new mentors and to open up to and trust them as well as the sense of confusion over the
relationship with one who has left – due to expectations of staying in touch and
disappointment when this does not happen.
Profile of mentors: The coordinators noted the advantage of having somewhat older
mentors, due both to their greater emotional maturity and to the fact that they are closer in
age to the participants (who are often older than other students). The coordinators say that the
mentors do not have to be studying a therapeutic profession in order to perform well. If
participant and mentor are studying related subjects, it could be easer to provide help with
scholastic material, but the disadvantage is that the scholastic proximity could make things
uncomfortable for both and cause problems with maintaining boundaries. In the third year, an
attempt – described as successful by the coordinator – was made to include a person with
psychiatric disabilities as one of the program mentors.
Contribution Made by the Program from the Participants' Perspective
Most of the participants we interviewed reported great satisfaction with the program. Many
said that they did not think they would have been able to study without the program and
others noted an improvement in their learning skills and scholastic achievements. Many of
the participants interviewed said that they felt that a personal bond had been established
between them and their mentor, characterized by closeness, caring, and real concern, which
contributed both to motivation and investment in studies and to the sense of not being alone
at the university. They were less satisfied with the program's help with social integration at
the university.
Satisfaction and Burnout among Mentors
The interviews with the mentors revealed that they are satisfied with the mentoring, which
they experienced as varied and interesting. The fact that many of the mentors are studying
therapy-related subjects contributes to their satisfaction, since they feel that they are building
up professional experience. The mentors also cited their training with the coordinators as one
of the important factors contributing to their satisfaction. At the same time, they mentioned
feelings of frustration, tiredness, and a certain level of burnout due to the mentoring work.
These feelings were mentioned chiefly in two areas: the emotional burden inherent in the
work and the frustration caused by the participants' lack of commitment. In the third year of
the program, there was a palpable improvement in these feelings. Apparently various factors
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contributed to this improvement, including the fact that most of the mentors that year had
been working for less time in the program and a clearer adherence to the boundaries of the
relationship, which apparently helped alleviate the emotional burden. At the same time, the
program's greater ability to demand commitment from the participants and the provision of
training for the mentors about the various difficulties typical of students with psychiatric
disabilities apparently eased the sense of frustration felt by the mentors at the participants'
failure to attend their meetings. Another topic related to the mentors' satisfaction is the need
they expressed for a sense of belonging to a larger team or place of work. In time, a
considerable improvement was felt in this area, thanks to the additional group meetings for
the mentors and the strengthening of ties between them and REUT. In addition, in the first
two years of the program, many of the mentors expressed dissatisfaction with their wages.
They and the coordinators felt that the pay was low both in relation to what was expected of
them and in relation to wages paid to other people employed in mentoring projects (such as
the Perach program or the mentoring program for the blind). The improved wages for the
mentors evidently had a positive effect on their job satisfaction and there were no negative
comments on the subject in the third-year interviews.
2. Second Circle – Coordinators
This circle relates mainly to the coordinators' relationship with the mentors and participants.
Like the first circle, the second circle focuses on the mentoring relationship, but in contrast,
it is outside of the intensive, personal relationship and it observes it from a distance.
Relationship between Coordinator and Mentors
The coordinators meet with the mentors every week for a one-hour one-on-one session.
These sessions focus on concrete matters and problems that arise with the participants, and on
broader, more general issues deriving from these matters, and they provide an opportunity for
ventilation and for the coordinators to express confidence and give their emotional support. In
addition, the coordinators are also responsible for organizing study days and group meetings
for the mentors. The aim of the study days is to broaden the mentors' knowledge and
familiarity with various areas connected to their work and to facilitate group encounters to
reinforce the sense of belonging to a larger team. The mentors at both universities expressed
great satisfaction with the training sessions and said that they play a key role in strengthening
their confidence and enhancing their job satisfaction. It emerged from the interviews that the
coordinators manage to provide the mentors with "the right dose" of guidance, which
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encourages them to work independently on the one hand and, on the other, provides them
with a sense of confidence and support. Great satisfaction was also expressed with the group
meetings for the mentors, which enable them to share experiences and exchange opinions and
recommendations, as well as creating a sense of being part of a team.
With regard to training and guidance of the mentors, it seems that with time the training
program had become more intensive and comprehensive and the mentors' group had become
more important as a means to imbue the mentors with a sense of belonging to a team. There
was also a development regarding the contents of the training. If, during the first two years of
the program, the mentors' desire for information about mental health had met with
reservations on the part of the counselors and coordinators for fear that providing such
information would be harmful to the separation of the "ill" and "well" aspects of the
participants and between the role of the mentor and a more therapeutic role, in the third year,
there was increased recognition of the importance of such information and during the study
days, attention was also paid to the topics of psychiatric illnesses and related functional
elements. This information may have helped the mentors better understand the participants'
difficulties persevering and thus reduced their tendency to attribute this type of behavior to
the participants' disrespect or to their own defective performance. The information may have
helped reduce the sense of frustration, doubt, burnout, and tiredness experienced by the
mentors as a result of such behaviors on the part of the participants.
Relationship between Coordinators and Participants in the Program
In addition to their relationship with the mentors, the coordinators also have a certain
relationship with the participants and others associated with them. The coordinators'
involvement and relationship with the participants are also important in maintaining the
boundaries between the mentors and participants and providing a context for the mentoring
relationship. In addition, this relationship with the participants and others in their lives is also
an important way to complete the picture about the participants and their difficulties.
3. Third Circle: Coordinators and Counselors
The third, outermost, circle encompasses an "overview" of the program. This circle relates
mainly to the training sessions of the coordinators given by the two counselors. These
sessions, like those for the mentors, also comprise three aspects: (1) Specific attention to
difficulties and successes in working with the participants and the mentors; (2) An attempt,
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through discussion of the specific cases, to define and formulate the characteristics of the
program, to develop and shape its image, and to think of general solutions; and (3) Enabling
the coordinators to ventilate and providing an opportunity to share experiences and
difficulties. In the course of the program, these sessions have evolved from meetings
primarily to "put out fires" and provide quick-fix solutions to specific problems into
encounters that focus on thinking about the goals and nature of the program in an attempt to
establish guidelines for it. At the same time, the contact between the coordinators has been
strengthened and they have become a training group in their own right and meet outside of
the official training sessions.
4. Establishing Principles for Program Activity and Thoughts on its
Development
Beyond the three circles described above, which concern different levels of program activity,
in the three years of implementation, work has also been done on a more theoretical and
fundamental level. The current report attempts to formulate and consolidate principles and
characteristics of this experimental program, which will shape future action and constitute the
basis of the program's activities. In addition, the work included a look at the future
functioning of the program and to its development and the expansion of its activities.
Establishing Program Goals
While the various interviews (with the coordinators, counselors, and members of the steering
committee) stressed that the program goal is to facilitate adaptations rather than relax the
demands, it was evident that, in the first two years of implementation, there was a tendency to
ease the demands facing the participants within the program itself and to relax the rules. So,
understanding the participants' difficulties and their unstable mental state sometimes led to
the waiving of demands for a commitment from them with regard to their meetings with their
mentors. This was compounded by the difficulty finding participants for the program. The
price of relaxing the demand for a commitment from the participants was paid particularly by
the mentors, who reported frustration, tiredness, and burnout due to the participants' failure to
turn up at meetings. It was evident in the third year of the program, when there was greater
confidence in the demand for the program and in its contribution, that there was a growing
tendency to demand a greater commitment and investment from the participants. This was
evidently helped by the fact that, in the course of time, the coordinators had acquired
experience in identifying the characteristics needed for participants with psychiatric
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disabilities to succeed in their studies, which included taking initiative and making an
investment. In the third year there seems to have been an attempt to be somewhat selective,
i.e., to give preference to students who seemed able to persevere and take initiatives, which
was in contrast to the first two years where there was no such selection process, rather a
tendency to view the lack of perseverance and initiative as one of the characteristics of the
disability, and one that should be addressed in the mentoring itself. This transition, in which
the program adopted a more demanding approach and encouraged responsibility,
independence, and commitment, was also reflected in the interviews with the mentors and
participants. The matter of upping the demands and the commitment from the participants is
associated with a broader question about the role of the program and the role of rehabilitation
in general – the tension that exists between "protecting" the participants and the importance
of preparing them for "life outside."
Maintaining Contact during Hospitalization
One of the main decisions made by the coordinators and counselors at a relatively early stage
in the program concerned keeping in contact with the participants even when hospitalized.
The continuity of contact with the program makes it easier for participants who have been
hospitalized to return to the study framework.
Adaptations
In their interviews, the coordinators and counselors described the lack of research and
literature on the subject of adaptations for students with psychiatric disabilities. The
coordinators and counselors made an effort to put together a list of recommendations for
students participating in the program. This was in an attempt to base these adaptations on
their experience with participants, on information about adaptations for people with
psychiatric disabilities in various areas (such as employment, leisure), and on adaptations for
people with learning disabilities.
Assimilation of the Program: Intensifying the Relationship between the Program and
the University
An issue whose importance became increasingly clear over time concerns the difficulty of
implementing the program without the obviously crucial cooperation of the university. There
has been considerable improvement in this area over time, reflected in the university's greater
recognition of the program, the fact that it refers students to the program and responds to the
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program's various requests, and that university personnel consult with the program
coordinators. This cooperation has also made it easier to find suitable candidates for the
program, because it opens up new advertising channels through the various services offered
by the university. The deeper relationship with the university also has implications for the
continuation of the program. The interviews brought up the idea of endeavoring to have the
program included in the student services provided by the university, one option being to
combine it with the existing centers for learning disabilities and another to bring it under the
auspices of the dean of students (as is currently done at the University of Haifa).
E. Recommendations
The findings of the study could form the basis of several conclusions and recommendations
for the future improvement of the supported academic education program. These
recommendations could be relevant for both the continuation of the existing program and for
its expansion into additional places and models. The main recommendations are as follows:
Consolidating the ultimate goal of the project on the level of principle and ideology: This
recommendation, which concerns the highest level of the project, in fact constitutes the basis
for the other recommendations set out below Despite the palpable clarification of the
definition of the program's ultimate goal and its focus on helping the participants complete
their degrees, there is evidently a need for further elucidation. It needs to be clarified whether
the focus of the program goals on obtaining an academic degree is based on the idea that such
a degree can "open doors" for participants' social and occupational integration. Or,
alternatively, is this goal founded on the belief that the very process of studying and
completing a degree enables (and perhaps even compels) the participants to develop
scholastic and other skills (such as commitment, self-discipline, responsibility, independent
work, and perseverance) that could play a role in preparing them for the working world and
integration into it? Although these two approaches are intertwined, it is important to clarify
the distinction between them, because conclusions may sometimes be drawn from them about
the preferred ways of acting in the spirit of the program. Furthermore, there could be
situations where these two approaches conflict with each other.

Further clarification of the program goals on the practical level and the role of the
mentor: Clarification of the ultimate goal on the ideological and theoretical level also affects
its goals on the practical level. Despite the considerable improvement in clarifying the goals
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of the program and the role of the mentors, it appears that further thought and clarification
has to be given to these areas. This applies particularly to:
(1) Dependency versus encouraging the participants to be independent (to what extent does
the program believe that the development of a certain dependence among the participants is
inevitable and constitutes part of the rehabilitation process, and how should this dependency
be dealt with? And in what ways is it possible to foster a growing independence among the
participants);
(2) A wish to protect versus the need to insist on clear demands; and
(3) The place of the scholastic-cognitive, the bureaucratic-technical, and the emotional-social
aspects (see also below).
Admissions criteria: A clearer and more accurate definition of the program goals also affects
the admissions criteria. It is possible that in the future, if the participant quota is enlarged or,
alternatively, if demand for the program increases, there will be a need to change the criteria
currently in force. In such a situation, the program will evidently have to establish clearer
goals and build on its experience in order to formulate more accurate criteria and indices to
be used for admitting participants. Should resources be limited, the program will have to
decide on its target population. Should it, for example, mainly help students who have the
ability to persevere and take initiative and whose chances of completing their studies are
greater or should it focus on those who have less chance of completing their studies but who
are likely to benefit from participation in the program? Or, for example, should the ability to
participate in half a study program be the threshold for acceptance or should students who do
not meet this threshold be admitted on the assumption that the program should help them
augment the scale of their studies.
Boundaries of mentoring relationship – between flexibility and clarity: Another issue
connected to the clarification of the program goals is the way in which such clarification
helps uphold the boundaries of the mentoring relationship. Because of the great flexibility
that characterizes the program and the mentoring relationship, it is evidently vital to maintain
the fine balance between flexibility and clarity of goals. This balance is important in order to
establish a pleasant and comfortable relationship, but one that also protects the mentors from
frustration, overload, and burnout, and prevents confusion, unrealistic expectations, and
disappointments on the part of the participants.
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Participant's relationship with a therapeutic figure: This too is connected to clarifying the
program goals and preserving the boundaries of the mentoring relationship, since the
existence of a therapeutic figure could make it easier to focus on the rehabilitative aspect and
prevent the mentors from entering into more emotional-therapeutic areas. In addition, a
framework of this kind makes things easier for the mentor, who will know that there is an
address to which the participant can be referred when the mentor senses that inappropriate
issues are coming up in the mentoring framework. Thought should therefore be given as to
whether the program should intervene and recommend a therapeutic framework for the
participants or, at the very least, encourage them to have a therapeutic relationship, or,
alternatively, whether it is not the program's responsibility to deal with this issue.
Emphasis on social assistance: The interviews revealed that the social aspect was a less
satisfactory area than others for the participants. Indeed, at the start of the program, less
attention was paid to it. Despite improvement, it is evidently necessary to continue to address
the program's role in this area due to its complexity and sensitivity. In this context it also
seems that, despite the opposition voiced by some of the participants to the possibility of
meetings with other participants in the program, we recommend trying to encourage such
encounters for those who express interest. Due to the reservations expressed by the
participants for fear of being associated with a group of "sick people," consideration could be
given to holding such encounters in smaller groups of two or three participants. It is also
possible to provide help in this area within the mentoring relationship, through active
involvement of the mentors who could assign the participants tasks that require them to
establish focused social relationships. Furthermore, it is important to put the emphasis on
giving appropriate training and guidance to the mentors in the social area, enabling them to
acquire the right tools to help and at the same time will assist them to preserve the boundaries
of the relationship.
Turnover of Mentors: Several participants mentioned in their interviews that when the
mentor leaves (at the end of the year), they sometimes expect to remain in touch and are
disappointed when this does not happen. Although this is apparently made clear to the
participants, we recommend continuing to deal with the issue due to its complexity and
sensitivity, and perhaps even stressing the matter more plainly than is done at present. In
addition, the lengthy time it takes for participants to become used to their mentors highlights
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the importance of avoiding frequent turnover of mentors and the advantage of having mentors
remain with the participants for two consecutive years.
Continued emphasis on group meetings for the mentors: The interviews indicate that the
group meetings for the mentors, which were held more frequently in the third year, are very
meaningful for them. Evidently they should be maintained and even developed, despite the
difficulty in arranging them, since they make a considerable contribution to the mentors'
work and their impact could exceed mere satisfaction and have a bearing on their motivation
and sense of responsibility and commitment.
Meeting place for participants and mentors and a room for the coordinators: It is
important, both practically and symbolically, for the coordinator to have a room at the
university. The present situation is far from satisfactory and evidently needs to be addressed
as soon as possible. Furthermore, the fact that some of the participants feel uncomfortable
with meetings in public areas of the university prompts the need for a proper location for
them to solve the problem of such situations.
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