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 פתח דבר
 

כישורי חיי� ומיומנויות , קשרי חברות לפתחתוכנית חדשנית שמטרתה  אהי" גל	סל"תוכנית 

 השתתפות במשחק ספורט משולב באמצעות ,חברתיות בבני נוער ובוגרי� צעירי� ע� נכויות גופניות

 .הוא כדורסל בכיסאות גלגלי�" גל	סל"המשחק המכונה . ע� ילדי� ללא נכות

 

כות מגויסי� בעקבות הדגמות המשחק בבתי ספר שוני� על ידי קבוצת בני נוער הילדי� ללא הנ

 . הבריאות והקהילה, השחקני� ע� הנכות מאותרי� דר� גורמי הרווחה. ובוגרי� המשחקי� בליגה

 

 בי� אנשי� נורמטיביי� בתו� משלבי�, לפי גישה זו. התוכנית מבוססת על גישת השילוב במהופ�

 סייעה הקר� 1999משנת .  נשי� שיש כלפיה� עמדות סטריאוטיפיות שליליותמסגרת תפקודית של א

בתחילה היתה  :למפעלי� מיוחדי� בפיתוח מספר תוכניות ברוח גישה זו בשיתו� ע� עמותת איל�

 שעסקה בשילוב תלמידי� מבתי ספר ומתנועות נוער בפעילות ,"פעילות גופנית משלבת" תוכנית

מרכז למידה "בהמש� פותח מודל של ו, )90 'ח מפעלי� מיוחדי� מסדו (חברתית וגופנית משותפת

הורי� ואנשי� ע� מוגבלויות ולהשתלמויות והנחיה לאנשי מקצוע , עו�יי,  מרכז מידע–" פעילה

 . )121 'דוח מפעלי� מיוחדי� מס(בנושא הפעילות הגופנית 

 

, קר� למפעלי� מיוחדי� תוכנית נוספת שבפיתוחה מעורב המוסד באמצעות האגל הי	תוכנית סל

עמותות , התאחדות הספורט לנכי�ו שותפי� ג� יהבהפעלתה . 2008�2007והיא פעלה בי� השני� 

עמותת איל� , עמותה של נכי השפלה בראשו� לציו�, עמותת חוס� בבאר שבע, מתנסי�מקומיות כגו� 

 .תיכו� למדעי� ואמנויות בירושלי�ה  וכ�בירושלי� 

 

ליגה תחרותית הפועלת בחסות קבוצות ופותחה  חמש  במסגרת התוכניתהופעלווקמו ו העד כה

, כפר מנדאובאר שבע , ו� לציו�ראש, חדרה, הקבוצות פועלות ברמת ג�. התאחדות לספורט נכי�ה

 .גל באר�	המש� פעילות ענ� ספורט הסלהקבוצות מהווי� תשתית למשתתפי נכי� מ 40	כו

 

פעילות במהל� ה.  בראשות רכזי� ומאמני� מקצועיי�הקבוצות מתאמנות פע� עד פעמיי� בשבוע

י� נמוכי� מאוד לסל ובס	מותא� שכלל שימוש בסלי קטגובש תקנו� ו משחקי ליגה מתקיימי�

 לבעלי  ג� לאפשרכדי, דרגות תפקוד הקבוצה השחקני� חולקו לפי בהרכבת .) מטר1.20(

ההתאחדות לספורט . משחקהשתת� בל, שה� בדרגת תפקוד נמוכה, המוגבלויות הקשות ביותר

כל פעילות הליגה מתועדת באתר האינטרנט .  לשופטי�והוקצה מימו�על הליגה נתנה חסות נכי� 

 .)www.sal-gal.com ( גל	סלשל 

 

 ר"ד עמדה שבראשו ,צוות מיחידת המחקר של מכללת בית ברל עשהלתוכנית מלווה ההערכה את ה

ליווה ברגישות ובמקצועיות את הצוות .  שחר גינדיר" גילה ווגל ודר" דולצדה סייעו ,טלי היוש

 . ביניי�הדוח לקחי� שעלו ממצאי הבהטמעת  וסייע התוכנית

 

ה מבטאי� נכונה ישגי תוכנית ייחודית שהאגל הי	ממצאי ההערכה העיקריי� מלמדי� כי תוכנית סל

מה לשיפור שביעות הרצו� של המשתתפי� בתוכנית גבוהה והיא תר". ניצחו� הרוח "ביטויאת ה



ברמה . לשיפור הקבלה העצמית ולהחדרה של עניי� בחיי�, �התחושת הביטחו� העצמי והבגרות של

הצליחה התוכנית להביא להקמת ליגה שפעלה על פי חוקי� וכללי� ייחודיי� ולהתחיל הארגונית 

פת הפעילות הובילה לחשי,  בנוס�.במיסודה באמצעות החסות והסיוע של התאחדות הספורט לנכי�

 שלא היו מכירי� אותו בלעדיה ולא היו ,ענ� הספורט בפני ילדי� ובני נוער ע� וללא מוגבלויות

מחנות אימוני� שנכללו בתוכנית אפשרו . נחשפי� לפעילות החברתית החשובה הנכללת במסגרתה

 .לרבי� מה� בפע� הראשונה, למשתתפי� חוויות חברתיות משמעותיות מחו� לבית�

 

ג� הרחבתה וביסוסה , ת הקר� למפעלי� מיוחדי� להמש� הטמעת התוכניתעי מסי2010בשנת 

להשלי� את המעבר של התוכנית לפעילות  בכוונת הקר�בשנה זו  . חיפה בלמשל,  אחרי�שובי�יבי

 הכשרה הכשירל, �סאות גלגלי� חדשי� לשחקניילרכוש כ, מינהל הספורט באמצעותסדירה 

 .את הרמה המקצועית של השחקני�מדריכי� ולשפר המאמני� וה אתמסודרת 

 

 , הוצלרישעיהו ר" ד,ר הועדה" ליוייחודוב, יגוי שליוותה את התוכניתועדת ההחברי אנו מודי� ל

בפיתוח מודלי� חדשניי� של פעילות גופנית לאוכלוסיית אנשי� ע� מוגבלויות במש� שני� שעוסק 

�  .באר

 

הילדי� שלא היו מגיעי� לפעילות ללא הסעה  המסייעת בהסעת אות� 	 לעמותת איל�ג� נכיר תודה 

 על המעורבות יוצאת הדופ� בתכנו� ההתאמות ובפיתוח 	סל 	לאיגוד השופטי� בכדור, מאורגנת

 תהמספק – ולקר� ההימורי� , המספקת פרסי�	 להתאחדות הישראלית לספורט נכי�, הפרויקט

אלי לאור ועופר , פ"ו� אורי חרל לאנשי החינתודתנו ג�. שירותי� וציוד ייחודי הנדרש לפרויקט

ראש תחו� הספורט הפעיל במרכז , לברו� חגאי,  שסייעו בשלבי� הראשוני� של הפרויקט,שמעוני

רחה רבי� מהמשחקי� ילעמותת נכי השפלה שא,  שתר� מניסיונו הרב,הספורט ברמת ג�

 שללא מרצה ,ר ענת חכ�"לד, והפעילויות בעזרת מתנדבי� רבי� שתמיד האירו פני� למשתתפי�

לראש השירות הסוציאלי במרכז הספורט ו, הרב קשה היה לקיי� רבות מהפעילויות והאירועי�

 נודה ,ואחרו� חביב. על תרומתה הרבה בפתרו� בעיות ובמניעת� של אחרות, איילת אברה�, ברמת ג�

 .מיקי גולדנברג,  לשות� בהגיית הרעיו� ובפיתוח הדר�ג�

 

, ביטוח הלאומימוסד ל מהקר� למפעלי� מיוחדי� של האבלגו�	רשכרמלה קו' תודה מיוחדת לגב

תוכניות העוסקות בשילוב האשר מרכזת את פיתוח ו ,שליוותה את הפרויקט במסירות ובמקצועיות

 .ומסייעת רבות בעידוד יוזמות בתחו� חשוב זהה ע� צרכי� מיוחדי� ומוגבלויות יאוכלוסי

 

 

� מוראי	שרית ביי

 מיוחדי�מנהלת הקר� למפעלי� 

 

 

 

 



 חברי  וועדת היגוי

 

 

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	איל� , ראש התוכנית השיקומית לילדי� ולנוער, ר ישעיהו הוצלר"ד

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	 איל�, ראש השירות הסוציאלי, ס"עו, איילת אברה�

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	 איל�, מאמ� ראשי, ברו� חגאי

  ציבורהיחסי משווק ואחראי על , יז�, רגבנמיקי גולד

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	 איל�, רכזת גיוס נוער ע� נכויות, גובר	 ענת חכ�ר"ד

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	איל� , רכז הדרכה, ליר� הנדל

 רמת ג�, מרכז ספורט לנכי� 	איל� , ס"עו, מיכל ב� חפר

 שרד החינו�מ, מפקח על החינו� הגופני, עופר שמעוני

 כפר סבא, מכללת בית ברל, חוקרת, טלי היושר "ד

 משרד התרבות והספורט, ינהל הספורטמפקח במ, אלי לאור

 משרד התרבות והספורט, מינהל הספורט, מפקח, פ"אורי חרל

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



 

 



 תמצית

 

 על פיו תכניות ,הפו�השילוב פועלת על פי עקרונות ה" סלגל"גלגלי� כסאות ל עסל תוכנית הכדור

מטרה לספק  ב,אנשי� ללא מוגבלויות משרתות תיוגבלוואנשי� בעלי מעבור  שבמקור תוכננו

למפעלי� התוכנית היא מאמ� משות� של הקר� . יחסי גומלי� בי� שתי האוכלוסיותהזדמנויות ל

המטרה היא להקי� .  ועמותות מקומיות�"איל, לנכי�ספורט המרכז ,  של הביטוח הלאומימיוחדי�

למודעות ייחודי הספורט את הכדי להחדיר ,  בכל רחבי המדינהקבוצות כדורסל על כסאות גלגלי�

 בסופו של דבר  אשר של שחקני�מאגריצירת לתוכנית תוביל שמטרה נוספת הייתה . הציבורית

 . מבוגרי�ה קבוצותיצטרפו ל

 

הצוות .  האקדמית בית ברלללהכמערכה במחקר וההיחידת המ על ידי צוות בוצעההערכת התוכנית 

). חינו� מיוחדופסיכולוגיה , סוציולוגיה( דוקטורט ממגוו� התחומי� בעליכלל שלושה חוקרי� 

יוני ל 2007 בי� ספטמבר ה התרחשבאופייה ) formative evaluation( שהייתה מעצבת  ההערכה

 מתאמת פרוייקט אשר ,את קיומה התוכנית אשר יז� את מנהלהערכה כללו בהמשתתפי� . 2008

הספורט לנכי�  על ידי מרכז ת המועסקת הסוציאליתהעובד,  שהשתתפו בהעירי�צ את ההגייס

 המארג� של משחקי , שחקני� שלמורי�שני ,  שחקני�25  של�ה הורי, מאמני הכדורסל שני,�"איל

 26	ו,  בתחילת השנהנואייואחד שחקני� רושלושי� . שחקני הכדורסל עצמ�ו ג� כמהתצוגה 

בהרכב הקבוצות ולפיכ� היו שינויי� , השנהת� ונשירת� של שחקני� במהל� בגלל הצטרפו. פהבסו

 . בתחילתהרואיינו ג� בסו� השנה נואייורשאלו  מ21

 

, ראיונות, ני� שאלו לרבותכמותיי�י� ובכלי� איכותיבהערכה זו נעשה שימוש בכלי� :  המחקרכלי

מש ישאשר  שחקני� שאלו� עבור : לצור� המחקרפותחוני� שאלושלושה . כי�ניתוח מסמ ותצפיות

, )שאלו� באופ� עצמאיאת אפשרות למלא לה� לא הייתה אשר שחקני�  (י�אישיהראיונות לבסיס 

אשר מולא שאלו� ו, אימו�ל כוכלל התייחסות פרטנית ל נשלח מדי חודש המאמני� אשרשאלו� עבור 

 מובני� למחצהראיונות ). נספחי� מופיעי� בשאלונה(לותה י אודות פעהסוציאלית תעל ידי העובד

 27 נערכו.  לשחקני�שתי פגישות ע� הורי� והתנהלו  ע� כל המשתתפי� הרשומי� לעילכונער

 שתי פגישות הכנה,  ליגהמשחקיוטורנירי�  6, אימוני� 17  זה בכללו קבוצותתצפיות של פעילויות ה

 צוות ההערכה תחברהשתתפה בנוס� . חברתיותפעילויות י תשוה גוצמשחקי תשני , למשחקי תצוגה

 . תוכניתועדת ההיגוי של השבעה מפגשי� של ב

 

 
תצפיות הרישומי� מה,  בראיונותהפתוחותהשאלות של שנאספו כלל ניתוח תוכ� ניתוח הנתוני

היו שתי . ראיונות ע� השחקני�בסגורות השאלות ה של כמותיוח כמו ג� נית, ומסמכי� שנאספו

 ה ובדיקותפסובובתחילת השנה  נואייורששחקני�  ה21 �דגמעבור  t בדיקות :בדיקות סטטיסטיות

tאי� הבדלי� מצביעות ש מי�דגהמי נהשוואה של התוצאות עבור ש. שרואיינושחקני� ה 57כל   עבור

 .  התוצאותתקפותלמשמעותיי� בי� הקבוצות ותורמת 

 


ישנה רמה גבוהה של שביעות רצו� בקרב .  היא תוכנית מוצלחתסלגלהמצביעי� על כ� ש הממצאי

  המשתתפי�כל. הורי�התוכנית והמארגני , כל אלה המעורבי� בתוכנית כולל המשתתפי� עצמ�



תיאור ה מהוו, צוגהמארג� משחקי התשהנחיל צירו� מילי� , "ניצחו� הרוח"מסכימי� כי הביטוי 

ת על המגרש חיובי הייתה האווירה בי� השחקני�הממצאי� מעידי� על כ� ש.  של התוכניתממצה

דימוי שיפור בנמצא ,  מוצהרתלמרות העובדה כי התוכנית אינה התערבות פסיכולוגית. ומחוצה לו

 להביע � של המשתתפי�כולתלי בעקיפי� מההתוכנית תר, באופ� דומה.  של המשתתפי�העצמי

המשתתפי� את של בתפיסה העצמית השיפור כללו את  נוספותתרומות . יה כלפי אחרי�אמפת

כמה שינויי� נמצאו .  בפרטגלגלי�על כסאות היכולת לשחק כדורסל היכולת הפיזית ככלל ו

.  לעצמאות והנאה בחיי היומיו�אשר קשורי� של איכות חיי� די� במדסטטיסטית משמעותיי�

עולי� בקנה ממצאי� אלה .  של המשתתפי�עצמיתהקבלה ב שיפור העידו על י�יננתוני� איכות

פנימיי� בניגוד לפירות ה נת את חשיבות הרווחי�המציי" פנאי רציני"תוכניות על ספרות ה� אחד ע

 ). Hayosh, 2007(עיסוקי� כאלו של והאינטרסנטי�  י�אינסטרומנטליה

 

, בניגוד לצפיות בתכנו� הראשוני .שחקני�בגיוס קשיי� הדגיש במסקנותיו את הצוות ההערכה 
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 רקע עיוני

 

תפיסה זו . הצרכי המיוחדי חלק מהחברה עאד בת העול ההומניסטית רואה תפיס

 The Americans with – בארצות הברית :ארצות שונותבבאה לידי ביטוי בחקיקה 

Disabilities Act (ADA) of 1990 , באנגליה– Disability Discrimination Act 1995 

 ).1998(ובחוק שוויו� זכויות לאנשי ע מוגבלות ) 1988(ח "שמובאר� בחוק חינו� מיוחד הת

צרכי  עשילוב ילדי  כלומר ,"מסגרת הפחות מגבילה"עקרו� ה התקבל חקיקה זו בעקבות

 ילדי במערכת החינו� שילוב שלב הואהדגש למרות ש. מיוחדי במערכת החינו� הרגילה

תוכניות  ונאי במסגרות בלתי פורמאליות בפעילות פיש ג התייחסות לשילוב, הפורמאלית

 ,Schlein(גרי� וסטו� , שליי�). Fennick & Royle, 2003( נעשות יותר ויותר שכיחות ואל

Green & Stone, 1999 ( בתוכניות הפנאי הזדמנות ליצור ולפתח יחסי ידידות רואי

) Fennick & Royle, 2003(ק ורויל יפנ. איכות החייב יחסי אלה כמרכיב חשוב ומצייני

 מוליכותהלאלה יות לשילוב מוצלח בפעילויות פנאי האסטרטג יש דמיו� בי�א� מצייני ש

 . לשילוב חברתי בבתי ספר

 

 השפעת שילוב� של בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל

 א� נעשו ג , צרכי מיוחדי בבתי הספר עשילוב של ילדי עוסקי במרבית המחקרי

.  בתחו הפנאיהחברתיות ולקשיי הנובעי משילוב סי לתרומותמחקרי המתייח

 הצרכי המיוחדי ואינ  עמחקרי אלה מתייחסי בדר� כלל להשפעה על הילד

 שילוב התוכניות ב תומכיה). Peck et al, 2004(מתייחסי להשפעות על הילדי הבריאי

 סטיגמות הספר יתרו לשבירת  שמגע ישיר ע ילדי בעלי נכויות בכיתות ובבתיטועני

של מחקרי אחרי מדווחי על קשיי חברתיי . וליצירת עמדות חיוביות כלפי ילדי אלה

 ). Nowicki & Sandieson, 2002(יות זילדי ע נכויות פי בה, נכויות שונות עילדי

נשי הספר כלפי א ביתבעמדות של ילדי  על חוקרי אלה ערכו מטה אנליזה של מחקרי

 עשהעמדות של ילדי כלפי אחרי  מסקנת הייתה .בעלי נכויות פיזיות או קוגניטיביות

 בעיות מתודולוגיות רבות קיימות ,לדעת חוקרי אלה .נכויות ה� הרבה פעמי שליליות

גורמי המוליכי לחשוב להתייחס לכ� . בחקירת הנושא ובהשוואה בי� המחקרי השוני

 של מחקרי הבוחני תפיסות ועמדות.  התערבויות ופרויקטי שונילשינוי עמדות בתכנו�

 ) בריאי( נכויות ללא ילדי 389תפיסות הוריה של  אתתוכניות השילוב בדקו  כלפיהורי
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תוצאות הסקר הראו ). Peck et al, 2004( בבית הספריות קשות כולגבי השילוב של ילד ע נ

שילוב הבבדיקת תפיסות של הורי לגבי . ילד שלהווחו שהתנסות זו תרמה ליכי ההורי ד

תגובות חיוביות ) Modell & Imwold, 1998(ולד ומודל ואימ מצאו החוקריבתוכניות פנאי 

 . נכויותה ללאנכויות והורי הילדי ההורי הילדי בעלי , אצל כל ההורי

 

 "פנאי רציני"

 ,Stebbins, 1997" ( הרציניפנאי"הקר בשלושי השני האחרונות את וחינס סטב החוקר

2000, 2001a, 2001b, 2007(, בפעילו שהגדרתו היא ות פנאי יעיסוק עקבי של פרטי

 בשל , איתנות ובעלות משמעות, מעניינות, מספקות, אות� כעיקריות תופסישהמשתתפי

 השתתפות בעיסוק הפנאיה, גורס סטבינס, לעיתי. בפעילויות אלושוהאתגרי  ותהמורכב

, הידע והניסיו�, המיומנויות הייחודיות לשלב בי�רצו� ה שהיא, קריירה של פנאילכת הופ

 . הנרכשי במהל� ההשתתפות

  ):2007, היוש (:שה מאפיינייש מוגדר באמצעות" הפנאי הרציני"

אלא , מספר השעות שבה עוסקי בפעילות לאו דווקאשמשמעה  התמדה בפעילות )1(

בינס גורס כי רגשות חיוביי כלפי הפעילות תורמי סט. נפשי כצור�בפעילות התמדה 

  .ליכולת ההתמדה

 סטבינסלפי .  של הישגי או ממעורבות גוברת בנושאמהתפתחותפנאי נוצרת  שלקריירה  )2(

גופמ� אצל " moral career"בדומה למושג זאת  ,קריירה בהקשר הרחבמדובר ב

)Goffman, 1961, 127-128 .(במג לקריירה מתייחסמושג ה  כגו�וו� תפקידי חברתיי

�יחסי בי�, דת, עבודה, פוליטיקה .  של הפרט בעיסוקבתפקידו – זהובמקרה , אישיי

התנסות או מיומנות , הכשרה, השקעה של מאמ� אישי משמעותי המבוסס על ידע )3(

 ).כמו שצוי� קוד(הנרכשי במיוחד עבור הפעילות 

העשרה עצמית ) ב(מימוש עצמי ) א( :ועלות מתמשכות מההשתתפות בפעילותקבלה של ת )4(

) ז(שיפור הדימוי העצמי ) ו(תחושת הגשמה ) ה(התחדשות של העצמי ) ד(ביטוי עצמי ) ג(

כמו (צרי חומריי הקיימי לאור� זמ� קבלת תו) ח(אינטראקציות ושייכות חברתית 

 ריאחתגמולי  מציינתנציי� כי הספרות . קבלת תחושת סיפוק עמוק) ט) (רהיט, ציור

�גיבוש זהות , )Iso-Ahola, 1989(הפחתת לחצי  ובה סטבינסשהזכיר על אלה  בנוס
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)Kilgore, 1999( ,חוויות משותפות )Bishop & Hoggett, 1986( ,העשרת הקפיטל 

מימוש עצמי , )Kilgore, 1999(גיבוש מעמד חברתי , )Coleman, 1994(החברתי 

)Csikszentmihalyi & Kleiber, 1991 (תעודות והסמכות  קבלת למשל ,מוש מטרותומי

)Jones & Symon, 2001 (וכדומה . עוד נציי� כי סטבינס גורס שהתגמולי המתקבלי

 . הסיבה להחלטה להצטר� לפעילות לעיתי המההשתתפות בפנאי 

לפי סטבינס רכיב מרכזי הוא השתייכות  המהווה ,התפתחותו של אתוס ייחודי ונדיר )5(

עניי� בנושא  מוצאישחבריו , לאו דווקא בעל גבולות מוגדרי, לעול חברתי רחב

�כ� ואמונות ומטרות משותפות , ערכי, פרקטיקות, החברי חולקי גישה. המשות

  .החולק אתוס משות�) milieu(נוצר עול חברתי 

 זה עשוי רכיבלפי סטבינס . הפנאי המזדמ�שעות מ להבדיל עיסוקבעמוקה  מעורבות )6(

כלומר יש . משמעותי יותר של האד אפילו בהשוואה לתפקיד שלו בעבודהמאפיי� להיות 

 .תפקיד בעבודהמאנשי החשי כי עיסוק הפנאי שלה מגדיר אות יותר 

 

 ,היצירתית  בהנעהתעוסקה יקזנטמיהלי' עבודתו רחבת ההיק� של צנית� לקשור את

 במהלכוש, )Csikszentmihalyi, 1990, 1997, 2001, 2006: למשל ("הרציניפנאי "ל

. 1 מאפייניבאמצעות חמישה  תמוגדרה ,)flow" (זרימה" מכנה  שהואמהמתרחשת 

הצבת . 3; ביטוי המיומנויות של הפרט בצורה מיטבית. 2;  ע הפעולהאדהתמזגות ה

. 5;  בפעילותלאההתמקדות מ. 4 ;יעד להשגה שאינו מטרה אלא כיוו� המאפשר תהלי�

" אני"היקזנטמיהלי גורס כי 'צ. עשיר יותר" אני" זרתו שלוח "אני"אובד� המודעות ל

טיפוס הרי או  כ� למשל. מבעבר חזק יותרחוזר ומתגלה  נעל בשעת חוויית הזרימהש

להתעלות מעל לתודעה " אני"מאפשרי לו גבולותיו מרחיבי את נגינת שיר חדש

המניבה תגמולי ה חווי – )autotelic( החוויה הופכת לחוויה אוטוטליתו שלו הפרטית

להשתת� בפעילות   אנו נאלציבהש אפילו במצביחוויה זו מתרחשת . מעצ מהותה

תמורה כספית או , תגמול חיצוני כמו תעודה כדי לקבל או להשיג או ביצענו את הפעילות

 . ציו�

 

 שתתפות בפעילויות ספורטה

בתחו . י וחברתייפסיכולוגי, ייזלתגמולי פי קשורה ההשתתפות בפעילויות ספורט

תחושת , מצבי רוח, הביטחו� העצמי, עצמיההשפעות חיוביות על הדימוי  ישהפסיכולוגי 
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 מאפשרהספורט  ,נוס�ב. כלפי הגו� והורדת רמת החרדהשל כבוד  יחס פיתוח, שביעות רצו�

עוד נמצא כי ). Bailey, 2005: בתו�, קולטר( במסגרות אחרות נגלותחוויות רגשיות שאינ� 

 קשר יצירתהיא מאפשרת  שכ� ,השתתפות בפעילויות ספורט תורמת בתחו החברתי

 . וקביעת מטרותמפתחת כישורי חברתיי רבי , ואינטראקציה ע אחרי

 קבוצתית העלה כי זו תורמת לתחושה השתתפות של ילדי בפעילות ספורטיביתמחקר על 

רכישת מיומנויות של עבודת , צלחהחוויה של ה, התלכדות לצור� מטרה משותפת, של שייכות

אתגר , שחרור אנרגיה, צבירת פופולאריות חברתית, יישו של שאיפות משותפות, צוות

בתחו ).  Kolt, Kirkby, Bar-Eli, Blumenstein, Chadha, Liu & Kerr, 1999( והנאה

 השתתפות בפעילות ספורטיבית תחרותית תורמת לשיפור ההישגיההקוגניטיבי נמצא כי 

 בהשוואה זאת ,שאיפות לימודיות ומשמעתל, מיקוד שליטהל, עצמיהלדימוי , הלימודיי

 ). Fejgin, 1994(תלמידי אחרי שלא השתתפו בפעילויות כאלה ל

 

 בפעילויות ספורטולקויות השתתפות של בעלי נכויות 

 לאוכלוסייה מהתרומה הבמהות השונ ההספורט לאנשי בעלי נכויות אינשל  ההתרומ

ה ) Kristen, Patriksson & Fridlund, 2003(במחקר שערכו קריסטי� ועמיתיו . הכללית

השתייכות לקבוצה ולימוד של , בריאות טובה יותר: שבה חל שינוישלושה תחומי  זיהו

בתחו ,  יצירת קשרי ע חברי חדשי–תרומות בתחו החברתי ה. פעילות ספורטיבית

 חיזוק –בריאות  בשיפור,  חדשות ושיפור תחושת המסוגלות למידה של מיומנויות–האישי 

� . הפעילות עצמהמ הנאהו הגו

 מספקת היא :בהקשר זה יש לציי� את ההיבטי החיוביי של התחרותיות בספורט נוער

הצעירי א  – עצמיהדימוי הל ע  לטובההמשפיעו אחריותתחושת ותחושה של השגת מטרה 

 הרבה מכ�להפיק  גנית�  דניאלס לדעת). (Daniels, 2007 לכ� חשי את עצמ מסוגלי

, מתאמצי אפילו כאשר ילפעמי מפסיד, תמיד מנצחשכגו� אי� אד , לקחי לחיי

 .על מסוגלות מעידיהתחרות  בשעת הנגליהמאמ� והאופי  –  ההפסדולמרות

.  לקויותשל שחקני עתחרותי הג בספורט  קיימי יותתחרותה של חיובייההיבטי ה

 ע סטודנטי ספורטאי עשרי ושמונה בדקו) Blinde & Taub, 1999(בלינדי וטאוב 

 החיוביי של השתתפות בספורט היה טיפוח outcomes)( ומצאו שאחד התוצרי לקויות

 גישה אסרטיבית להשגת מטרות ופתרו� תמפתח תכונה זו. )competetiveness(התחרותיות 

תרומתה  תחרות ועלההשתתפות בווחו על תחושת סיפוק מעצ ידהשחקני במחקר . בעיות
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 ויכולת) team work( פעולה לשת� יכולת מפתחתתחרות כמו כ� ה .תחומי אחרי בחייהל

ספורט הינו תחו מוער� בחברה .  את השחקני ג בעיסוקיה האחריהמשמשות ,להנהיג

 . בחברה השתלבות  לתחושתתרמה זובפעילות  שהשתתפותווחו יהמרואייני ד אכ�ו

 ומתמקדיהמולי� להיבטי חיוביי אלו וקרי מתארי את האקלי התחרותי ח

דניאלס ). Daniels, 2007; Perrault & Vallerand, 2007( מוטיבציה הבריאה הנדרשתב

)Daniels, 2007( של תחרות  מביא  המטרה היא לחסל בוש המודל הצבאי: שלושה מודלי

 reward (מודל החיזוק. שחקני אינ אמורי ליצור יחסי חברות ע היריביהואת האויב 

mode(  , יותרגבוה כגו� סטטוס חברתי ,רכי האגווצ אתלספק  כדי בו השחקני מתחרי

יש במודל זה נטייה  אול). adult approval(מציאת ח� בעיני מבוגרי ו צחו� באליפותינ

 היריבי .  המודל השלישי הוא מודל השותפות.ולהדגיש רק הצלחות מקשיילהתעל

המטרות כוללות . והמוטיבציה נובעת מהצור� להשיג מטרות, מספקי אתגרי אישיי

חשוב ביצירת  תפקיד יש למאמני ולהורי .שיפור במיומנויות ובמאמ�, תחושת התקדמות

 ).Daniels, 2007; Kidman, McKenzie & McKenzie, 1999( המודל המתאי של תחרות

). Perrault & Vallerand, 2007 (דנפרולט וולר מציגי החוקרימודל אחר של מוטיבציה 

. ילסא גלגיכדורסל בכ משחקמוטיבציה להשתת� בה  עלהספרות המחקרית סוקרי אתה

בהנאה  קדתהממו  כלפי מטלהאוריינטציה מיצירתהמוטיבציה נובעת אלו  לפי מחקרי

וטיבציה חיצונית וחוסר מ, המבחי� בי� מוטיבציה פנימיתמציעי מודל  ה .שבמשחק

הנאה הנובעת מלימוד : שלושה רכיבי במודל כוללתמוטיבציה פנימית . מוטיבציה

מוטיבציה . תחושת ההישג כאשר חשי התקדמות וחוויה של סטימולציה ,מיומנויות חדשות

מצב  הואחוסר מוטיבציה . י או הזדהות ע גור חיצונויסות חיצוניעל ידי  מונעתחיצונית 

  .וחש שאי� טע להמשי� בכ� שהספורטאי משחק א� לא מרגיש מסוגלות

 

  בפעילויות ספורט ע� ובלי לקויות וצרכי� מיוחדי�משתתפי�הבדלי� בי� 

שחקני ל לקויות עהיא הא יש הבדלי בי� שחקני  שאלה שנדונה בספרות המחקרית

טחו� עצמי לפני יחרדה וב סימניבדקו ) Campbell et al, 1997 (עמיתיוקמבל ו.  לקויותללא

. סאות גלגליישחקני בכ אצל)  דקות לפני התחרות30�שעתיי לפני ו, שבוע לפני( תחרות

תה דומה לזו של יה הינמצא שרמת החרדויות ספורט ו מבוגרי במגוו� של פעיל103נבדקו 

  .עצמי לפני התחרותנמצא הבדל בירידה של ביטחו� . קויותשחקני ללא ל
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 ללא שחקני יחד בה משתתפישתמ� בתחרויות ספורט ) Brasile, 1990,1992(ברסיל 

  (reverse"אינטגרציה במהופ� " מכנהשהוא מה ,בעלי לקויותליקויי ע שחקני

integration.( בספורט משולב יש ושניי , בני נוער שניי שבדקו, ארבעה מחקרי העוסקי

ובלי  בדקו כיצד שחקני מתבגרי ע )Fenning et al, 2000( ואחריפנינג  .ישבחנו מבוגר

תובנות מה הו) sportsmanship behaviors( ספורטיבית תפסו התנהגות לקויות

 18�14 יבנ  מתבגרי55ביו זה השתתפו . מהשתתפות ביו של סדנאות כדורסל וטורניר

27�ו, קויותל ללא שחקני 28 ובה ,  לקויות מוטוריותשלושה ע: לקויות ע שחקני

ארבעה  ע לקויות שמיעה ושמונה, יהי ע לקויות ראחמישה,  ע לקויות קוגניטיביותשבעה

 ,)fairness( הוגנות :לתכונות אלותורגמה  ספורטיביתההתנהגות ה. ע הפרעות רגשיות

לא  .מיומנויות בלימוד עזרהו הזדמנות שווה להשתת�, תחרותיות, שיתו� פעולה, מאמ�

  רגו את ההתנהגויותירוב ד. לקויות ללאשחקני לקויות ל ענמצאו הבדלי בי� השחקני

 בלימוד מיומנויות היה נמו� יותרו עזרהבהדירוג של שתי הקבוצות . ברמה גבוהה האלה

  של שיתו� פעולה גבוה יותרהקריטריו�רגו את יבני ד . אחרישל קריטריוניהדירוג מ

שתי הקבוצות , יוה מה למדו מהשתתפות באותו בשאלות פתוחותכאשר נשאלו  .הבנותמ

  .כתובנה של השתתפות ביו הספורט הקבלה של האחר אתציינו 

יו של תחרויות ספורט משולבות לנוער  ערכו )Wilhite et al, 1997(אחרי וילהייט ו

) שהשתתפות  וציינו נהנו  שכל השחקניוומצא) לקויות ללאלקויות ושחקני ע שחקני

קויות ראו פחות חשיבות לה עהשחקני  אבל. יותר את נושא השונות טובגרמה לה להבי� 

ששני המחקרי  לציי�יש . לקויותללא  השחקני מאשרבהשתתפות בספורט משולב 

 . של פעילות ספורט משותפת בלבד שהוזכרו התייחסו ליו אחד

 המשחקי כדורסל ,קויותטיבציה של שחקני ע ובלי לת המוהשוו א) 2007(ולרנד פרולט 

ממוצע הגיל ה( שחקני 72 .מוטיבציה שתואר לעילההמודל של סוגי סא גלגלי על פי יבכ

לא נמצאו הבדלי במוטיבציה בי� . לקויות ללאהיו  24 מהקר השתתפו במח) 30.1

שנבחנו הקבוצות  של ותהתמודדביכולת הו כמו כ� לא נמצאו הבדלי במיומנויות. הקבוצות

 . ג ה� במחקר זה

   בהשתתפותמתמידיקויות ת הינו אחת הסיבות ששחקני ללא לתיוהתחרוגור

 מצאו )Medland & Ellis-Hill, 2008(  היל�מדלנד ואליס. סא גלגלייבפעילויות ספורט בכ

 כדי סא גלגלי היאיבכבספורט לקויות להשתת�  ללא אנשי של המקוריתשהמוטיבציה 

 אחת הסיבות להמש� א� .קויותקרוב משפחה ע ללהשתת� בפעילות ע חבר או 
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 מוטיבציה תתחרות בספורט מספק כלומר ,להשתת� בתחרותההזדמנות  היאהשתתפות ה

  .ההשתתפות להמש�

 

 ניהול והחדרת שינויי� בחינו�

 היר מהולהב היה על קברניטיו , שהינו פרויקט חדשני"גל�סל"ע הקמתו של פרויקט ה

 מה לזהותו את המתרחש להבי� בזמ� ובוהאתוס החינוכי העומד בבסיסו של הפרויקט 

 הספרות המחקרית מגדירה .תו� כדי תנועה , לפי הצור�לבצע שינויי וקשייהצרכי וה

, לרגשות, להתנהגויות, כוונתנו לפעילויות" מצב"ב. "המרת מצב אחד במצב אחר"שינוי כ

מצב שהיה קיי בזמ� נתו�  כלומר ,)'מיקו וכו, טכנולוגיה, מבנה(ית זלעמדות או לסביבה פי

  ). 27, 1998, פוקס(או שצורתו או תוכנו אחרי משהיו  עודואינו קיי

שינוי, )1979 ופיש ויקלנד, ואצלאוויק(חוקרי רבי מבחיני בי� שני סוגי של שינוי  

 ישינויה. והנורמות המקובלות האינטרסי,  במסגרת הערכיי הנעשממעלה ראשונה

 .וה בבחינת תיקוני פנימיי שהיא עצמה אינה משתנה בתו� מערכת נתונה ימתרחש

 י מהמעלה השנייה מתייחסיהשינוי). 32, ש(עוד מאותו דבר  "מכנה אות) 1998(פוקס 

, יסההתפ אושיותהשינויי הללו משקפי ערעור של . ביסודות ובפרדיגמה, לתמורות בגרעי�

 ג א, של הפרט היעדי או הכיוו� של המסגרת הארגונית, הערכי, ההנחות, המבנה

משנה מ� היסוד את ופור� דר� חדשה המדובר בשינוי . הארגו� או הפרט שומר על זהותו

 . המערכת עצמה

הא קיימת : �בה רבותמעלה שאלות ומורכב  הואמערכת ב שינוייהחדרת של  התהלי�

 הא הליכי השינוי ושלביו ניתני ; הא השינוי תוכנ� מראש; בשינויהסכמה על הצור�

א פרטי השינוי ותוצאותיו  ה; הא השינוי הוא פתאומי וחד או איטי והדרגתי;לשליטה

 מה משמעותו של השינוי וכיצד הוא ; או שאי� ודאות באשר למהותו ולהשלכותיוברורי

משפיע על תחומי  ).1998, פוקס(וכדומה  בפומבי  הוכרז הא השינוי;ארגו�ב שוני

 התחשבות במבנה: היבטי כמהבחשבו�  להביאשינוי בארגו� חינוכי צרי�  החדרתו של

זיהו כי הדבר מביא " בעל חיבורי רופפי"הספר כארגו�  שבחנו את בית חוקרי – הארגו�

 למשל .לכ� שהמורי זקוקי לאוטונומיה מקצועית על מנת להתמודד ע היבטי שוני

חוסר היכולת לשלוט על הקשר בי� ההתנהגות לבי� , ביכולותיה של התלמידי ההבדלי

לצד ). 1998, אופלטקה(תות עצמ� וכדומה בי� המנהל לבי� הנעשה בכי הנתק, התפוקות

ג נ  ישוטונומיה מקצועית וחיזוק התמחותא  מת�–" החיבורי הרופפי"היתרונות של 

,  על בסיס מקצועיחלוקה נוגע לאופלטקה חיסרו� העיקרי לדעתה .למודל זה חסרונות
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�אול מבנה זה עלול ליצור תת. המאפשרת לכל מורה להתפתח ולהפו� למומחה בתחו שלו 

 שייצור דבר, בית הספר ולהפחית את מידת שיתו� הפעולה והדיאלוג בי� המוריבתרבויות 

כוונתו ). Hargreaves, 1994(יבס אנדי הרגר שטבעמושג (חדר המורי ב" בלקאניזציה"

 והפחתת הסיכויי למימוש יוזמות כלל בית בבית הספר פגיעה ביצירת תרבות כלליתל

 .ספריות

אנשי מקצוע קיי מתח בלתי נמנע בי�  בומועסקי ש בארגו� – פרופסיונאליות מקצועית

רופסיונאלית הציפיות הנובעות מהמבנה הבירוקראטי של הארגו� לבי� הקודי והאתיקה הפ

גורס אופלטקה , המתח להפחתתאחת הדרכי . המנחה את אנשי המקצוע הפועלי בארגו�

 על מנת שיפעילו את מומחיות בקרב � אוטונומיה ושליטה נרחבת למוריהיא מת, )1998(

בבעיות ובסוגיות שבתחו  האמו� על טיפולעובד ל חשיבותיש גישה זו  לפי. התלמידי

, אול. ע הלקוחות מבוססי על ניטראליות ואובייקטיביות מקצועיתמומחיותו ויחסיו 

גישה זו אינה מתאימה תמיד שכ� לא כל בעלי התפקידי בארגו� משתייכי  ,גורס החוקר

המשפטי , כמו מקצועות הרפואה(לאגודות מקצועיות המנסחות את הקוד האתי של חבריו 

 ). או הפסיכולוגיה

 בו ודרכי התקשורת בי� הגופי השונישמידת הצפיפות , רגו� גודלו של א– גודל הארגו�

לפיכ� אחת השאלות שבה� .  נשירה וכדומה,התמדה, שביעות רצו�, משפיעה על הישגי

  למשל, חוקרי היא הא קיי גודל אידיאלי של ארגו� המתאי לאוכלוסיית היעדהעוסקי

  .אחרכלכלי �לתלמידי מרקע חברתי

 מת� להחדיר שינוי בארגו� מחייב  המעוניי�,י ניהול של פרויקט חינוכי כמכל האמור עולה

 התחשבות , ערכי ותפיסות של הפרויקט החדש בה הצור� להפי�חשיבות לגורמי שוני

חשיבות מת� מת� אוטונומיה פרופסיונאלית לבעלי התפקידי וכמוב� , במבנה הארגו� ובגודלו

 . לאוכלוסיית היעד

 ,כיסאות גלגליב  תחרותי משחק כדורסל–רציני  בעיסוק פנאי ת מתמקדוזהערכה , לסיכו�

עיסוק הההנחה היא כי .  מוגבלויותללאבני נוער ו מוגבלויות בעלי בני נוער שבו משתתפי

כדי לתרו לכל  בו יש,  מוגבלויותוללאנוער ע מוגבלויות  המשלב בניבספורט תחרותי 

 .בכל תחומי החיי המשתתפי
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  ההערכהשאלות 

חו הביצוע שאלות בת, שאלות כלליות: סוגי שאלונילשלושה שאלות ההערכה מתחלקות 

 .ושאלות בתחו התוצרי

 

 שאלות כלליות. א

 .אוכלוסיות היעד בזיקה למטרות התוכנית של צרכיה ומה מאפייני. 1

 .)פרסו וכדומה, צוות, מבנה(נית מה התנאי הדרושי להפעלת התוכ. 2

 

 אלות בתחו� הביצוע ש. ב

יו� והבחירה של המשתתפי המ, מה המהלכי האופרטיביי שבוצעו בתהלי� האיתור. 1

 .לתוכנית

הוכשר /יזו מידה הוא התאימה הקריטריוני לבחירת הצוות שיפעיל את התוכנית ובא. 2

 .לתפקיד

 .רותלש השגת המט שבוצעוטיביי כיצד מתבצעת התוכנית ומה המהלכי האופר. 3

4 .  הקהילה עשנוצרומה הקשרי , .ההורי והמחנכי

, השתתפותההיק� בזיקה למצד מי וכיצד ה מתנהלי , מה תהליכי הבקרה על התוכנית. 5

 .יוזמות והתערבוות מיוחדותול מקוהתאמת תנאי ול, התמדהל

 .טופלוה ל� הפעלת התוכנית וכיצד אילו קשיי ודילמות עלו במה. 6

 .ה בי� התכנו� לבי� ביצוע התוכניתו מידה הושגו מטרות התוכנית והא קיימת התאמבאיז. 7

 

 שאלות בתחו� התוצרי� . ג

הא חלו שינויי. 1 בתפיסת את ,כאחד בעלי הנכויות והבריאי,  בקרב השחקני

, התפקוד והמסוגלות החברתית, המסוגלות הגופנית, הער� העצמי, הכשירות העצמית

 .תחרותי והמוטיבציה להישג ביצועיישג המוטיבציה לה

הא חלו שינויי. 2 ות  מוגבלויע בקרב השחקני הבריאי בעמדותיה כלפי אנשי

 . בפועל כלפי נכיתובהתנהג
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3 .המדריכי והמחנכי בעמדותיה כלפי אנשי ע , הא חלו שינויי בקרב ההורי

 .למשל הערכה על תרומת,  הבריאינכויות וכלפי

 .מוטיבציות לעומת תרומות ,שתתפיבאיזו מידה התאימה התוכנית לצורכי המ . 4

המשפחות , המשתתפי: יתמהי מידת שביעות הרצו� של הגורמי השוני מהתוכנ. 5

 .והמחנכי
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 מער� ההערכה 

ערכה שבאמצעות נאספו הנתוני ואת שיטת את כלי הה, יבסעי� זה נציג את הנחקר

 . הניתוח

 

  המשתתפי�

 העובדות , המאמני, מתאמת התוכנית, בדוח הערכה זה ה ראש הפרויקטהמשתתפי

הקבוצה  ממקימישהיה ,"הישגי" מנהל תוכנית, ההורישחקני הקבוצות ו, הסוציאליות

ברחבי " גל�סל" של תוכנית ה"החשיפות אירועי" ומארג�מורי של שחקני , בכפר מנדה

 .האר�

 –הצטרפו במהל� התוכנית אחרי ש ואת התוכנית עזבונבדקי ש – בדוחבגלל מגבלה 

: הבאה  ההתפלגות לפיה ואחריהתוכנית ימתייחסי לכלל הנבדקי לפנ זההנתוני בדוח 

 רק נבדקי רואיינו מקרי שבה ה, לפני ואחרירואיינו נבדקי אות ה בהשמקרי

התפלגות אות את  נית� לר1בלוח . רק בסופהנבדקי שרואיינו  או בתחילת התוכנית

 קבוצה ובעלי, )בתחילת השנה ולקראת סופה(לפי מועד איסו� הנתוני , השחקני שרואיינו

 .  או ללא מוגבלויותמוגבלויות

 לפי מועד איסו� הנתוני� וקבוצה, השחקני� שרואיינו :1לוח 

 חדרה ספיבקרמת ג� ראשו� לציו�

מועד איסו� 
 הנתוני�

בעלי 
מוגבלויות

א לל
מוגבלויות

בעלי 
מוגבלויות

ללא 
מוגבלויות

בעלי 
מוגבלויות

ללא 
מוגבלויות

 ס� 

 הכול

בעלי נתוני� 
לפני ואחרי 

 42 0 3 0 16 1 22 התוכנית 

בעלי נתוני� 
רק לפני 
 6 1 0 0 2 1 2 התוכנית

בעלי נתוני� 
רק אחרי 
 9 1 4 0 2 2 0 התוכנית

 57 2 7 0 20 4 24 ס� הכול 

 

,  רואיינו לפני ואחרי התוכנית42,  שחקני57י בס� הכול רואיינו כ,  נית� לראות1מלוח 

. ותשעה שחקני רואיינו רק אחרי התוכנית, שישה שחקני רואיינו רק לפני התוכנית
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 שחקני בעלי מוגבלויות וארבעה שחקני ללא 24בראשו� לציו� רואיינו בס� הכול 

 רואיי� שחקני בעלי מוגבלויות ולא עשריכול הבס�  רואיינוספיבק �ברמת ג�. מוגבלויות

 שבעהבס� הכול  רואיינובקבוצת חדרה . א� שחק� אחד ללא מוגבלויות בשל תחלופה גבוהה

 עשריבסיכו הכללי התקיימו  .שחקני בעלי מוגבלויות ושני שחקני ללא מוגבלויות

 , חדשניראיונות כבר אינ תורמי לפריטיכאשר הורגש שה ,ככלל.  הורית עוונאיר

  .)1995, יהושע�צבר ב�( הופסק על פי עקרונות המחקר האיכותני איסו� הנתוני

 

 כלי ההערכה

 :להל� נציג את כלי ההערכה שבאמצעות נאספו הנתוני לדוח זה

 תצפיות

 תצפיות 17בס� הכול קיימנו . לפי מטרות ומועדי,  תצפיות בקבוצות השונות27התקיימו 

 תצפיות במפגשי הכנה ושתי תצפיות 2; טורנירי ומשחקי ליגה תצפיות ב6; באימוני

 תצפיות במפגשי נוספי במסגרת 12קיימנו במהל� השנה עוד , בנוס� לכ�. באירועי חשיפה

תצפית ;  תצפיות שהתקיימו במפגשי ועדת ההיגוי שהתקיימו במהל� השנה7 בה�, "גל�סל"ה

תצפית במפגש ראשו� של קבוצת ; )ילבחודש אפר(במפגש הורי שהתקיי בראשו� לציו� 

ערכנו ; )ג בעומר"חנוכה ול(באירועי חברתיי ; )שהתקיי בחודש אפריל(בנות ברמת ג� 

 תצפיות במפגשי 39הכול נערכו  בס� ).בחודש אוגוסט ("גל�סל"תצפית במפגש הסיו של ה

 ."גל�סל"שוני שהתקיימו במהל� השנה במסגרת תוכנית ה

 שאלוני

 ולעובדת למאמני, לשחקני:  שאלונילושה סוגישפותחו  "גל�סל"רכת תוכנית הלצור� הע

  :לפי הפירוט הבא, הסוציאלית

שאלו� לשחקני� .א
1

 

נתוני : שאלות בתחומי הבאיכולל  ,שהיווה בסיס לראיונות עימ, השאלו� לשחקני

) מורי, חברי, הורי(תגובות הסביבה , מוטיבציה להשתת� בתוכנית, דמוגראפיי

תרומות של  ושביעות רצו� מהתוכנית, אור חוויות הקשורות לתוכניתית, להשתתפות בתוכנית

 פריטי –ער� עצמי ) 1 :לפי שלושה קריטריונינבדקה הערכה עצמית . התוכנית לשחק�

�שנלקחו מה Tennessee Self Concept Scaleשל דימוי עצמי פיזי אישי  , בתת תחומי

                                                           
1
 .1ראו נספח  
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פריטי שנלקחו  –איכות חיי ) Galambos, 2002; Fitts & Warren, 1996( ;2( וחברתי

 & Shalock, 1993, 1996; Woodill, Renwick, Brown(של שיילוק  משאלו� איכות חיי

Raphael, 1994( ;3 ( שנלקחו מאינדקס –אמפתיה ל ש Interpersonal Reactivity פריטי

 .)Davis, 1983a, 1983b, 1996(דיוויס 

 מדות כלפי אנשי ע נכויותע וספו ג שאלות לגבינ � של השחקני ללא מוגבלויותאיוילר

 ).CATCH )Rosenbaum, Armstrong & King, 1986פריטי שנלקחו משאלו� עמדות 

שמדדו מידת שביעות רצו� ותרומה של , בסו� השנה כלל השאלו� ג שאלות לגבי הליגה

תברר לנו כי השחקני יתקשו למלא בעצמ את כבר בתחילת השנה ה .הליגה לפרט ולקבוצה

מובני לכ� הפכו שאלוני אלה בסיס לראיונות . השאלוני וכי מרבית יזדקק לתיוו�

). הרחבה לגבי הראיונות בסעי� הבא (שהתקיימו ע בני הנוער המשתתפי בתוכנית

במידה =1(שחלק� דרש דירוג התשובות לפי סול לייקרט שאלוני כללו שאלות סגורות ה

פשר לה ישא שאלו� כדי להקל על השחקני הוכ�ו) במידה הנמוכה ביותר=5� ביותר והרבה

 .נכללו בשאלו� ג שאלות פתוחות, בנוס�. להצביע על הדירוג בו בחרו

שאלו� למאמני� .ב
2

 

 לו� השא. קבוצותשאלו� חודשי שבאמצעותו רצינו ללמוד על ההתרחשות ב פותחלמאמני

קשיי , אור מטרות האימוני של אותו חודש ומידת השגת�ית, השחקניד� נוכחות של כלל 

  היה אפשרבשאלו� . שקרו באותו חודש) חיוביי או שליליי(שעלו ודברי לא צפויי

 שאלוני אלה נמסרו למאמני .להתייחס לכל שחק� ברמה האישית וברמת הקבוצה

מספטמבר , חודש בחודשו מדי ספיבק וה מולאו�ג��חדרה ורמת, בקבוצות ראשו� לציו�

 .2008ועד יוני  2007

שאלו� לעובדת הסוציאלית .ג
3

 

 כלל שאלות כלליותוהוא . ע משתתפי התכניתפגישות ה  ללמוד עלהוכ� על מנת שאלו�ה

מספר המשתתפי והא נכחו במפגשי,  הפעילותמיקול הנוגעותשאלות ;  גורמי נוספי

מה היו מטרות  למשל,  המפגשמטרות  ומה מה הייתה תוכנית המפגשלבררשנועדו 

ציפי שהביא לבחירה הא היה אירוע ספ(רה במטרות אלה  הסיבות לבחי מה;הפעילות

 למשל) נשמר  המשתתפיחסיו�(יתה ללמוד על המתרחש במפגש י שאלות שמטרת� ה;)בנושא

פגש הערכת המ; )תגובות השחקני, נושאי שעלו(רשמי תיאור עשיר של מהל� המפגש "

                                                           
2
 .2ראו נספח  

3
 .3 ראו נספח 
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הא קרו במפגש דברי בלתי צפויי או שינוי ביחס " העובדת הסוציאלית ה שלבעיני

שאלות שנועדו להפיק תובנות ולקחי ?; ומה עשית? מדוע? א כ� תארי מה? לתכנו�

התייחסי לתוצאות המפגש ביחס ,  דווחי על לקחי ותובנות,כיצד הרגשת במפגש": מהמפגש

הא בעקבות המפגש מתגבשת תוכנית ":  בעקבות המפגשותכנו� עתידי; למטרות שהוצבו

  "?מהי וכיצד היא מתקשרת למפגש זה? למפגש הבא

 ראיונות

היו  חלק מהראיונות, "גל�סל" ראיונות ע המעורבי בתוכנית ה131במהל� השנה קיימנו 

 רצינו שעל נושאי  שהתבססוחלק ראיונות מובני למחצה , על שאלוני והתבססוסגורי

וחלק ראיונות מזדמני שהתקיימו במהל� התצפיות השונות שבה� , למוד במהל� השנהל

הראיונות המובני . השתתפנו והתבססו על התצפיות ועל נושאי מחקר ההערכה השוני

כל שחק� יצא  כ�. בתחילת השנה ובסופה, למחצה התקיימו בימי האימוני בשני מועדי

חוקרי ומראייני מנוסי המחזיקי בתואר  – בתורו מהאימו� לפגישה ע המראייני

הקריאו את השאלות לשחקני ורשמו  החוקרי .בפסיכולוגיה ובחינו�, שלישי בסוציולוגיה

הראיונות המזדמני התרחשו במהל� תצפיות החוקרי  .ליו� השאלו�את תשובותיה על גי

נו ללמוד על תפיסת של בראיונות אלה ביקש. באימוני ובמשחקי הליגה, במפגשי השוני

 57התקיימו ". גל�סל"מחשבותיה ורגשותיה כלפי תוכנית ה, המשתתפי לגבי פעולותיה

25� אשר התבססו על השאלוני לשחקני וראיונות  ראיונות מזדמני ע שחקני

 . מהקבוצות השונות

, וציאליותהעובדות הס, מתאמת התוכנית, ראיונות מובני למחצה נערכו ע ראש התוכנית

בראיונות אלה  .באמצע השנה ובסופה, בתחילת השנה: בשלושה מועדי המאמני וההורי

, קשיי על, רצינו ללמוד על האמונות והדעות של המפעילי לגבי הפרויקט ואופ� התנהלותו

נוכחותנו בשהתקיימו ראיונות מזדמני קיימנו ע מפעילי התוכנית , בנוס�. תרומות ועוד

, אימוניב, מפגשיב,  ברחבי האר�"גל�סל"פרויקט ה שבה התקייוני הש באתרי

 . התכתבות במיילי וכדומהבשיחות טלפו� ב, משחקי ליגהב, ועדותבו

25�במהל� השנה קיימנו כנערכו ש ,למחצה חלק ראיונות מובני,  ראיונות ע ההורי

ונות מזדמני שנערכו ע  וחלק ראי,)במפגש פני אל פני או בטלפו�(בשיחות יזומות 

 ) שהתקיי בראשו� לציו�(השתתפו במפגש הורי  אוהורי שהביאו את ילדיה לאימוני

כדי ללמוד על . במשחקי הליגה או במפגש הסיו של השנה, או הגיעו לצפות בטורנירי

במהל� השנה , שחקני שע הוריה שוחחנו בתחילת השנה כמהשינויי ניסינו לעקוב אחרי 

הורי לבני נוער ע מוגבלויות והורי לבני נוער  בי� הורי אלה נכללי. ג בסופהו

 קיימנו ראיונות מזדמני באמצע השנה  .מוגבלויות משתתפי בתוכניתה ועללא שילדיה
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 ה נשאלו לסיבת הגעת .בתלמידיה בטורניר שהתקיי בראשו� לציו�  שצפוע מורי

המשתתפי בתוכנית , בהתנהגות של התלמידי שלה שינויי לדעת על, למשחקי

 . לפי גור ומועד, תפלגות הראיונות שערכנו במהל� השנהמוצגת ה 2בלוח  .וכדומה

 לפי גור� ומועד איסו� הנתוני�, הראיונות שנערכו: 2ח לו

 

 מסמכי

בי� ". גל�סל"הרויקט מחקר ההערכה של פשנאספו במהל�  רבימסמכי של נער� ניתוח 

10�מ" מפעלי מיוחדי"טופס הזמנת עבודה לקבלת הצעות להערכה מחקרית ל: המסמכי 

סיכו מפגש הכנה  ;"גל�סל"בעניי� פתיחת ליגת  2008 במרס 3�מסיכו דיו�  ;2005בדצמבר 

 זימו� למחנה ;2007 בנובמבר 11�ב  שנשלח ספורט נכיעל הסבר והלאירוע חשיפה מכפר מנד

שהתקיימה  "גל�סל"סיכו פגישת  ;2007 בדצמבר 3�בספיבק שנשלח �רמת ג�אימוני ב

 שהתקיימו ועדת ההיגוישל פגישות תיעוד תצפיות בשמונה  ;2008ינואר  ב2�ב בירושלי

 ס� הכול סו� השנה אמצע השנהתחילת השנה גור

 :מפעילי התוכנית

 תראש התוכני 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 3 1 1 1 מתאמת התוכנית 

 3 1 1 1 עובדות סוציאליות 

   מאמני

3 

, צ"רשל

רמת , חדרה

 ספיבק�ג�

3 

, צ"רשל

רמת , חדרה

 ספיבק�ג�

5 

, חדרה, צ"רשל

, ספיבק�רמת ג�

ירושלי ומנדה

11 

 25 10 10 5 הורי�

 ראיונות מובני : שחקני�

  ראיונות מזדמני

27 

10 

� 

5 

30 

10 

57 

25 

 : אחרי�

   מורי

 

� 

 

2 

 

� 

 

2 

  � 1 מנהל תוכנית הישגי � 1 

� 1 � מארג� החשיפות   1 

 131 58 24 49  ראיונותהכול ס�
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 ;במהל� השנה ופרוטוקולי שנשלחו אל החוקרי המסכמי את הפגישות של ועדות אלה

דיווח על התקדמות בכפר : בה(במהל� השנה  שנשלחופרויקט הנוגעי ל ני מזדמניעדכו

מסמ� המסכ ; 2008 באפריל 17�מ ט דיווח על התקדמות הפרויק; בינואר16� ממנדה

סיכו ראשוני של ליגת ; )ללא תארי�(פעילות ספורטיבית מותאמת לאנשי ע נכויות "

כתבות שפורסמו בעיתוני וסרטוני של כתבות ; 2008 ביולי 6�מ ח" תשס"גל�סל"

 . וכ� מיילי ותדרוכי שנשלחו מדי פע אל החוקרי במהל� השנהמהטלוויזיה 

 שיטה

, הערו� המרכזי הוא ניתוח איכותני של הראיונות: נעשה בשני ערוצי וח הנתונינית

נתוני אלה הוקלדו לתוכנת . המסמכי והשאלות הפתוחות בשאלו� של השחקני, התצפיות

.wordבשלב הראשו� ה מילי המשקפי את והתיאורי לפי ה, "ניתוח נושאי" נותחו 

כפי . נות והידע שלה לגבי הנושאי שעליה דוברהאמו, המחשבות, הרגשות של הנחקרי

אפשר לראות בניתוח הנושאי עיסוק בטקסט כחלו� המאפשר מבט לתו� ) "2003(שגורס שקדי 

שני החל קיבו� וארגו� של הנתוני לקטגוריות קרובות הבשלב ). 94, ש" (החוויה האנושית

 יהמשניי המרכיבי את פרקהנושאי העיקריי ו כדי לגבש את,  ביניה�יחסיהוזיהוי 

 . הממצאי

,  שנאספו בשני מועדי, לשחקניהשאלות הסגורותהערו� המשני הוא ניתוח כמותי של 

מהשחקני נכנסו  כמה :מכיוו� שהייתה ניידות בקבוצות. בתחילת הערכת התוכנית ובסופה

 :ערכנו שתי בדיקות,  יצאו מהתוכנית בזמני שוני במהל� השנהאו

שחקני שרואיינו � נבדקי21 בדיקה זו כוללת . למדגמי תלוייtמבחני ת ערכה בדיקה אח

קדמי להל� הבדיקות שנערכו ומ. בסופהבתחילת הערכת התוכנית ו, המועדי כאמורבשני 

מהימנות כללית של  :פריטי השונישנמצאו לגבי ה) אלפא של קרונב�(המהימנויות 

 מהימנות כללית של הפריטי השייכי  ): פריטי6( לשביעות רצו� כלליתהפריטי השייכי

מהימנות כללית של הפריטי השייכי למסוגלות ותחושת ; 0.50):  פריטי10(לדימוי עצמי 

):  פריטי9(מהימנות כללית של הפריטי השייכי לאמפטיה ; 0.53):  פריטי3(התקדמות 

 .0.69):  פריטי3(מהקבוצה מהימנות כללית של הפריטי השייכי לשביעות רצו� ; 0.57

נבנה מדד הבודק את איכות , למדגמי מזווגי) wilcoxon(באמצעות מבח� וילקוקסו� 

 דירוג 3� דירוג נמו� ו1(מורכב מחמישה עשר פריטי בסול בעל שלושה דירוגי , החיי

כ�  .45� ל15בי� ) ככל שהציו� גבוה יותר איכות החיי גבוהה יותר(לכל נבדק נית� ציו� ). גבוה

, שביעות רצו�כדי לבדוק  נבנו ארבעה מדדי כללי שהמהימנות שלה היתה גבוהה

 tמבחני  ערכהשנייה הדיקה הב . ושביעות רצו� כללית מהקבוצהאיכות חיייה תאמפ
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   את כל הנבדקי שרואיינו בתחילת התוכנית ובסופהכוללתהיא ולמדגמי בלתי תלויי

)n=57( .הבדל כי לא קי מראהואה בי� הבדיקה הראשונה לשנייה  כי השויש לציי� י

 .משמעותי בי� שני המדגמי
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 ממצאי�

 

 עדי התוכנית י

בי� . קיימנו ראיונות ע מפעילי התוכנית במטרה ללמוד על יעדיהובסופה בתחילת השנה 

המאמ� , העובדת הסוציאלית, "גל�סל"מתאמת פרויקט ה, המרואייני היו ראש התוכנית

 .רכז מקצועי של התוכנית ומאמ� נוס�המשמש י הראש

 לפתח קבוצה מקצוענית של הוא התוכנית והמאמני מוביליכחוט השני בקרב  הרעיו� העובר

נראה כי לכל אחד מהמרואייני יש  ,ע זאת . גלגליבכיסאותבני נוער במשחק כדורסל 

 הבדלי, המטרות היו הבדלי בי� המפעילי בקביעתבתחילת השנה  כ� .שונותמטרות 

 ,הפ� החברתי בתוכניתשאלת חשיבותו של ההבדלי נוגעי בעיקר ל .שהצטמצמו בסו� השנה

מידת החשיבות שהתוכנית מייחסת ול, בקהילה של בני נוער בעלי מוגבלויות לשילוב לומרכ

מאמני התאחדות הספורט , מורי, בני נוער ללא מוגבלויות(לפיתוח של סובלנות בקהילה 

נראה כי .  מוגבלויותחשיבות יצירת פעילויות בלתי פורמאליות לאנשי בעלי לעומת) ומהוכד

מטרותיה של התוכנית באשר לחוסר האחידות הקיימת למודעי  על מפעילי התוכנית להיות

שכ� חוסר תמימות דעי לגבי מטרותיו של ארגו� עלול  ,התוכניתולבחו� היבט זה במהל� 

  .בהצלחתהי העלולי לפגו קשיללאי בהירות ו להביא

כפי , יתי מטרות העל של התוכנבתחילת השנה עלה כ ראש התוכנית ע מהראיונות שנערכו

 תשתית להמש� הפעילות של שיהוו, 25�12 בני קבוצות נוער שהוא תפס אות� היו להקי שש

לי בעפי כל הבתפיס כלשהושינוי  יחול כי בעקבות הפעלת התוכנית כמו כ� ציפה. הענ� באר�

א לתת לפרויקט זריקת עידוד ולאחר ושל התוכנית ה לדעתו תפקידה. המוגבלויות בחברה

 בהקשר החברתי אמר ".להשאיר לגורמי המקומיי דברי שלמי שרק צרי� לתחזק"מכ� 

תהליכי העצמה אישית , נה חברתית תהליכימבחי"כי הוא מצפה שיתקיימו ראש התוכנית 

 ראש התוכנית גמביע  "גל�סל" שהגה ומוביל את תוכנית הכמי. "ומעורבות חברתית

להגיד ל� ": לאומיי ע ארצות אחרות�שאיפות מרחיקות לכת שעיקר� יצירת קשרי בי�

 !".אני לא רואה את זה כבלתי אפשרי? שזה יצא מחו� לגבולות ישראל] שאני רוצה[

 מדובר, המעשיבצד : שלוש נקודות מבט בסו� השנההציע מנהל התוכנית  באשר למטרות

האתגר היה שישה אתרי . מספר מסגרות של קבוצות שתהייה בה� פעילות יציבה" בהקמת

 בצד המקצועי; "זה היו מטרות לטווח הבינוני של הפרויקט. שבכל אחת תהיה קבוצה

 ובצד. "להפיק מספר שחקני שיהוו תשתית המשכית לליגת הכדורסל באר�"המטרה 
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היו לנו מטרות בעצ לשלב אות במסגרת של פעילות ":  המוגבלויותבנוגע לבעלי: החברתי

ובנוגע לבני הנוער ללא המוגבלויות לשלב אות בקבוצות כשותפי ; "קבוצתית נורמטיבית

  .שווי

העל של   כי מטרתולה במש� השנה ע"גל�סל"מתאמת פרויקט ה מהראיונות שנערכו ע

עבור שחקני ע מוגבלויות פעילות ספורט  לקיי היאכפי שהיא ראתה אותה התוכנית 

לפתח את קבוצת הכדורסל לרמה של תחרות ומקצועיות " :ות ה�נוספות רמט.  הקהילהבתו�

ת יואפשרופיתוח ; "חיברות ומיומנויות חברתיות אצל השחקני הנכי"לפתח  ;"לכל דבר

שילוב  " היאהמטרה.  בקרב בני נוער ללא מוגבלויותשונהההתמודדות ע  וללהיכרויות

בני נוער ע  של במקו השילוב הטיפוסי שפירושו כי, שהוזכר קוד מונח, "במהופ�

הפעילות מיועדת , השילוב הוא הפו�, פעילויות של בני נוער ללא מוגבלויותבמוגבלויות 

כ� צפתה המתאמת . בני הנוער ללא המוגבלויות ה אלו המצטרפיולילדי ע המוגבלויות 

לסיכו  ".ואפשרות להשתלב בתו� הקהילה, יותר קבוצות כדורסל בכל האר�להקי כמה ש"

  כי היא ראתה את מטרותעולהבתחילת השנה וכ� בסו� דבריה של מתאמת התוכנית 

 .רגשי � בפ� החברתיהתוכנית בעיקר

כצפוי מתוק� , שמה דגשבתחילת השנה היא  כי ולהע העובדת הסוציאלית מ� הראיו� ע

כאשר המראיינת שאלה אותה . רגשי ופחות על הפ� התחרותי�ו החברתיעל התח, תפקידה

כי היא רואה את חשיבות התוכנית  היא השיבהיש לייחס למטרות השונות לגבי המשקל ש

בסו� השנה ". הספורט הוא הכלי"בעיניה . קוד כל מנקודת הראות שלה כעובדת סוציאלית

פעלה ליצירת  בה, רכה בראשו� לציו�עשאת שלושת המפגשי ציינה העובדת הסוציאלית 

מקו שנית� להעלות בו הייתה להקבוצה ; יניצירת קשרי בי� השחקוגיבוש קבוצתי 

 .קשיי הדורשי פיתרו�

 דיווח בתחילת השנה כי מטרת התוכנית המאמ� הראשי המוגדר כרכז המקצועי של התוכנית

שחקו כדורסל מבחינה  שיעתודה של ילדי" :יצירת וראשונה בראש בעיניו היא

פיתוח לח קבוצה מקצוענית כמו ג ותיתוכנית פוטנציאל לפבמאמ� זה רואה ".מקצוענית

.  גלגליבכיסאותקבוצה של מאמני בעלי הכשרה מתאימה לאימו� קבוצות כדורסל 

בשל הקושי להתמודד המאמ� כי הוא אינו של ע מטרה זו בשל  אמרבסו� השנה איו� יבר

איו� סו� השנה הגדיר מאמ� זה את מטרותיו לעתיד יר ב לכ�. של מוגבלויותע סוגי שוני

להפעיל ליגה מסודרת לאור� עונה ארוכה . עוד ילדי, עוד קבוצות. שהפעילות תתרחב"...: כ�

חשוב יהיה להגיע יותר ויותר לנכי שיותר מתאימי לפעילות כמו נכי בפלג גו� . יותר



- 20- 

 

המאמ�  ." ללא פגיעות בפלג גו� עליו��סל על כיסא גלגלי רגילכמו בכדור. תחתו� או קטועי

על מקצועית �למטרתתחילת השנה איו� י התייחס בר,המאמ� שתי קבוצות בתוכנית ,השני

יצירת עתודה להקמת עיקרה ו , דוגמהתוכניתמשמש ל ענ� הכדורסל הרגיל באר�שבה 

 את דעתו מאמ� זה שינה 2008 בראיו� שנער� באוגוסט . גלגליבכיסאותקבוצות כדורסל 

 מדברי שני המאמני עולה כי. סיבה שציי� המאמ� הראשיה מאותה לגבי מטרת התוכנית

בשל  ,כניתויצירת עתודה של שחקני לליגות בוגרות אינה עוד המטרה המרכזית של הת

לראות נית� , כמו כ�. ה מכפי שציפו ותת קשוהכוללות פגיעות גופני, המוגבלויות של בני הנוער

 אינו מקבל את השינוי בלב ,אחדה :את המטרות העתידיות בדרכי שונותמאמני רואי הש

 . אי� אחידות דעי בי� מפעילי התוכנית,  כלומר.מו יותרישל ואילו השני משלי ע

כנית לבי� המטרות וכי יש להבדיל בי� המטרות המקצועיות של הת מדברי אלה עולה

, העצמה של אנשי ע מוגבלויות ה�כנית וברתיות של התהמטרות הח. החברתיות שלה

  ה� ואילו המטרות המקצועיות ,חברה הכלליתבקירוב בי� נכי לבי� בריאי וקבלה של נכי

המגמה הנראית במהל� השנה . יצירת ליגה תחרותית ועתודה לליגות בוגרות בענ� ספורט

. ועיות למטרות החברתיותשבה הוערכה התכנית מעידה על הכפפת חלק מהמטרות המקצ

  עלבדגש מטרה המקצועית של יצירת עתודת שחקני לליגות בוגרותב הדגש  הוחל�בפועל

העצמת השחקני הנכי ושיפור המיומנויות החברתיות והתפקוד , בקהילה סובלנות פיתוח

 . הרגשי שלה

 

 מדדי� לבחינת הצלחתה של התוכנית  

 בתחילת ע מפעיליהשנערכו  מהראיונות ולפי שעלהל� נציג את מדדי הצלחת התוכנית כ

 . השונילפי המרואייני, השנה

לממש את הגדרת " – התרחבות. 1: הצלחת התוכניתלתשעה מדדי  התוכנית ציי� ראש

 קבוצות ושה� יצליחו להתקייששהמטרה שיהיו " ;2 .פחות או " – עמידה בלוחות הזמני

צרי� לדאוג לתחזוקה במיוחד " – התמדה. 3; " בזהיותר לעמוד בלוח הזמני שכרגע עומדי

 שבתו� " � העצמה חברתית. 4; "]ירושלי וכדומה, כפר מנדה, כמו חדרה[במקומות הרחוקי

מבחינה חברתית שיתקיימו התהליכי שאנחנו מצפי ושל מעורבות , הקבוצות עצמ�

תחושת הקבוצתיות ל שבי� הילדי הנכי ללא נכי ושבעצ יהיה את היתרו� , חברתית

 לאחר טורניר שנער� בראשו� בחודש דצמבר ובו השתתפו קבוצת ראשו� [שחווינו אותה היו

; "שיתקיימו תהליכי העצמה אישית" – העצמה אישית. 5; ")ספיבק�לציו� מול קבוצת רמת ג�
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להגדיל את המאסה הקריטית כדי לייצר מנו� את התהלי�  "– יצירת שינוי חברתי. 6

לא היו מצליחי להחזיק כדור ] קבוצת ראשו� לציו�[א לא היו ילדי בריאי ה . החברתי

, ע זה בחוכמה' לשחק'כ� שצרי� ]. קבוצה זו נתפסת כקבוצה חזקה[ספיבק �מול רמת ג�

על ידי כללי מתאימי , למנוע את החולשות האפשריות שרק הילדי הבריאי ישחקו

לנצל את מעורבות ההורי ולמנ� אות בצורה זו או " – מעורבות הורי. 7; "ורגוליישי�

הקמת ליגה לנוער בכיסאות גלגלי . 8; "]כדי לעזור בתחזוקה וגיבוש הקבוצה[אחרת 

שתנוע בסו� , א נצליח להקי ליגת נוער ושהדבר הזה ימשי� להתקיי בעצמו "– עצמאית

 החלומות  אלו אז–] בפועל[הפרויקט בכוחות עצמה ג בעוד קבוצות בלי שנדחו� ונקי זאת 

�קשרי בי�. 9; "הכי ורודי שליאנחנו מקיימי קשרי ע פלשתינאי וע " – לאומיי

לא , בצורה ספוראדית. קיי בעול הגדול אבל לא בעול הנוער"] גל�סל"ה[זה . תורכיה

  ".מובנית

מספר קבוצה ש" – התמדה .1: הציעה שישה מדדי להצלחת התוכנית מתאמת התוכנית

 –התרחבות . 2; "השתתפות לאור� כל השנה והתמדה[...] הילדי בה לא יפחת אלא יגדל 

ילדי , בעיקר שיפור בצד החברתי" – העצמה חברתית. 3; " ברחבי האר�הקמת עוד קבוצות"

שיפור בתפקוד המוטורי  "– שיפור פיזי. 4 ;"גילויי חברתיי, שיחות ביניה, נפתחי יותר

רצו�  "– מעורבות הורי. 6; "שמחה של הילדי שירצו לבוא" – שביעות רצו�. 5; "של הילדי

 ".של הורי לבוא

שהקבוצות ימשיכו " – התמדה. 1 : ציינה שלושה מדדי להצלחההעובדת הסוציאלית

 העצמה חברתית .2; ת ונשירה של שחקנינובעת בעיקר בשל בעיות תקציביוהבעיה " לפעול

יצירת פתיחות בקבוצות כ� [...] ות חברתית וזהות לקבוצות שתהייה תחושת שייכ" –

העלאת בעיות אלו תאפשר עבודה ע הקבוצות . אישיות�שירגישו נוח להעלות בעיות בי�

העלאת הדימוי העצמי של השחקני " – העצמה אישית. 3; "ופיתוח מיומנויות חברתיות

 ". והפחתת סימפטומי כמו חרדה

 פתיחת עוד קבוצות" – התרחבות .1 :די להצלחת התוכניתאחד הציע שלושה מד מאמ�

 .2; "תר בני נוער שיהיו שחקני כדורסלשנמצא יו[...] בירושלי  בכפר מנדה ואולי עוד קבוצה

 – שילוב .3 ;"יו ממשיכי לשחק בקבוצות השונותילדי שמשחקי עכש" – התמדה

"המאמ� השני הציע שני ו ).שפחותיבואו חברי או מ ,לדעתו(" שיצטרפו עוד חברה בריאי

שיישארו לפחות מספרית אותה כמות של ילדי א יהיה " – התמדה. 1 :מדדי להצלחתה
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יש כמה , מבחינת כדורסל" – שיפור. 2; " יותר טוב אבל שלא ירד כי אנחנו על הגבול,יותר

 ".שיכולי להשתלב בקבוצה הבוגרת חשוב שישפרו את יכולת קליעה

ג הוא לגבי מדדי  רואיי� שהיה מעורב בהקמת הקבוצה בכפר מנדה "ישגיה"ראש תוכנית 

מאוד מעניי� אותי א ילד שהוא  "– התמדה. 1 :מדבריו עולי שני היבטי עיקריי. הצלחה

 – חשיבות לפ� החברתי מת�. 2 ;"אחרי שיגמר הגימיק יישאר לשחק, לא נכה ולא מחויב

הספורט והתחרות ע , ולי להתנהל האחד בלי השניבספורט אנחנו יודעי שהדברי לא יכ"

אני לא מכיר קבוצת כדורסל מעולה שהשותפי [...] הפ� החברתי הוא נורא חשוב [...] החברה 

מטרת . צרי� להקי את הקבוצות וליצור חיבור בי� האנשי[...] לא סובלי האחד את השני 

 בעלי שלחשיבות לשילוב  מת�. 3; "שקלות לא צרי� כרגע לייחס לה מהעל ליצור שחקני לליג

 .ילדי ללא מוגבלויותומוגבלויות 

 כי המפעילי היו תמימי דעי בעיקר יתוח המדדי להצלחת התוכנית מעלהנ, לסיכו

היבט נוס� . שכ� כול ציינו היבט זה כמדד המצביע על הצלחת התוכנית, בצור� בהתמדה

שני מרואייני .  המרואייני מתו� ששתציינו ארבעהשהוא העצמה חברתית והתרחבות 

שאר ההיבטי שצוינו  את . כי העצמה אישית היא מדד חשוב לבחינת הצלחת התוכניתציינו

מעורבות , יצירת שינוי חברתי, העצמה פיזית, עמידה בלוח זמני :מרואיי� אחד רק ציי�

�קשרי בי�, הקמת ליגה עצמאית, הוריבני  שילוב, ות הורימעורב, שביעות רצו�,  לאומיי

 . נוער ע וללא מוגבלויות ושיפור מקצועי

 כי נמצאה הסכמה לגבי רכיבי אוניברסאליי של תכניות חברתיות מכל האמור עולה

 היו פערי "גל�סל"מדדי הייחודיי של תוכנית הב ואילו ,)הרחבה והתמדה, לדוגמה(

�מכיוו� .  בי� אנשי הדרג הניהולימשמעותיי בי� הדרג הניהולי לבי� המאמני בשטח וא

, לדוגמה. אי� ממצא זה מפתיע, שהמדדי להצלחת התוכנית הינ נגזרת של מטרות התוכנית

בא לידי ביטוי , הפער בי� המאמני למנהלי בנושא החברתי אשר צוי� בתת הפרק הקוד

 ;תוכנית או קידו הסובלנות כלפי נכי במדד להצלחת ה"שילוב במהופ�"בראיית מידת ה

מאמני ואילו ההתוכנית הכללית  לתכנ� את תפקיד של מנהלי הוא בראש ובראשונה

ובאופ� טבעי הבדל זה בא ) מסוימיקידו ילדי , לדוגמה(שמי דגש רב על ההיבט האישי 

 .מנהליהמאמני הציבו לעומת הבמדדי להצלחה ש לידי ביטוי ג

 עמדות בי� בעלי העניי� קיי תהלי� מכוו� של בירורהומל� בדוח הביניי ל, לאור נתוני אלה

עשוי , הנחנו, תהלי� כזה. על מנת שיגיעו להסכמה לגבי מדדי ההצלחה של התוכניתבתוכנית 

ק לבי� מדדי שאינ מאתגרי מספי איזו� בי� מדדי שאינ מציאותיי ליצורהיה לסייע 

ה עשוי לסייע למאמני בעבודת  כי שקיפות של מדדי ההצלח חשבנו,בנוס�. את התוכנית



- 23- 

 

בסו� השנה התקיימה פגישה ברוח זו , ואכ�. היומיומית ולמפעילי בהמש� התכנו� בעתיד

 מתאמת התוכנית , שאחד מה פרש מוקד, )מתו� חמישה(שאליה הגיעו שלושה מאמני

  בשל צרכי מיידיי של התוכניתאול). ובדת הסוציאלית לא השתתפההע(וראש התוכנית 

עד סו� תקופת  כזאתלא התקיימה פגישה , לא עלו נושאי אלה לדיו� ולפי מיטב ידיעתנו

  .הערכת התוכנית

 ביצוע התוכנית

המיו� , אחת משאלות המחקר מתמקדת במהלכי האופרטיביי שבוצעו בתהלי� האיתור

פי בפרק זה נבח� את הפעלת התוכנית ל. והבחירה של המשתתפי הנכי והבריאי לתוכנית

 קבוצות הפועלות , גיוס השחקני,הצוות המקצועי המפעיל את התוכנית: מספר נושאי

 מפגשי גיבוש ,מחנה אימו� ומשחקי ליגה,  טורנירי, קבוצות בהקמה,בישובי שוני

 .תקשורתהע הקהילה ופרסו באמצעי  קשרי ,ותמיכה

  הצוות המקצועי

 ראש התוכנית .א

יתוח החזו� של התוכנית ובקביעת אבני הדר� לפיתוחה פב תפקידו אתראש התוכנית רואה 

להקי מספר מסגרות של קבוצות שתהייה בה� " הוא שוא� בתחו המעשי. של התוכנית

זה היו מטרות לטווח . האתגר היה שישה אתרי שבכל אחת תהיה קבוצה. פעילות יציבה

 שחקני שיהוו להפיק מספר" : המקצועיבפ�היא   מטרה נוספת".הבינוני שלה פרויקט

עבודת צוות  מדובר ב כית הדגישראש התוכני. "תשתית המשכית לליגת הכדורסל באר�

השחקני שהיו  בה לטובת התוכנית פעלו רבותרוב האנשי ו ,פעלה לאור� כל הדר�ש

, השקיעו בכ� כספיו באוכל שחקניה שציידו אתהמארחי , מוכני לנסוע ברחבי האר�

 כדוגמה.  וג המאמני התוכנית לאוכלוסייהרמו ממרצ להתאמתהשופטי שהתגייסו ות

כשהיה צרי� , נכונות ללכת האחד לקראת השני מזכיר ראש הפרויקט כיצד בסו� השנהל

 כשחשב שבקבוצה ויתר כל אחד מהמאמני לטובת השני, לקבוע מיהו השחק� המצטיי�

ה רוצה שהאנשי שלו בדר� כלל כל אחד הי": הוא אמר. אחרת מצוי השחק� המצטיי�ה

אחר כ� כשראיתי את הסלי . כשראיתי את התוצאות הייתי מופתע. וזה היה מדהי. יקבלו

 ".זה חיזק

המשלב בתוכו היבטי מורכב  מדובר בפרויקט כיברמת הניהול השוט� גרס ראש התוכנית 

 ימגזריהיו הרבה  מעבר לניהול השוט� ולחזו� .שוני ע אינטרסי רבי ולעיתי מנוגדי
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יצירת קישורי בי� גורמי , ההסעות למשל, לטפל בההיה צרי�  שמאוד ענייני טכניי

 .ועוד שוני

 הרכז המקצועי ומאמ� קבוצת חדרה .ב

היה רעיו� כזה " :"גל�סל" פיתוח תוכנית הרעיו� עלהתיאר כיצד מאמ� קבוצת חדרה 

של  אני בא מהתחו. י ששמעתי על זה ממנהל התוכנית ואני היית. שהתגלגל הרבה זמ�

בא  מאמ� זה ".כדורסל, ג לכיוו� יותר מקצועני, בא בגישה מתחו המשחק עצמו. שחק�

והוא שגייס את , פעל בעיקר באימו� של הקבוצה בחדרה הוא .יתנמקצוע התפיס מתו�

, ואכ�. להדרי� את המאמני הנוספי שיצטרפו בהמש� השנה בנוס� הוטל עליו. חבריה

מה קבוצת כפר מנדה הוא נפגש מספר פעמי ע המאמ� שנבחר לאמ� את כאשר הוק

תחילת הגישה המקצועית שלו באה לידי ביטוי בכ� שהוא חשב ב. הקבוצה והדרי� אותו

השילוב ע ילדי בריאי ונכי תעשה את ": כי אי� צור� להתערב בשילוב בי� הילדיהשנה 

א ש ומעביר לה פעילות משותפת ויוצר רק מעצ העובדה שאני נמצ. כמעט בלעדי. שלה

הגישה המקצוענית אותה את . "זה יעשה את העניי�, מה גו� אחד שזה קבוצת כדורסל

בנות תוכנית לימוד והדרכה לשלו ת וביטא המאמ� הראשי בתחילת השנה רואי ג בתוכניש

. סודר בעברית באופ� ממת קייהתייה שלא תוכנית, סאות גלגלייכב מסודרת לכדורסל

שהוא מודע  על כ� סו� תקופת ההערכה מצביעהבהתבוננות בתפיסת התפקיד של מאמ� זה ה

בהקמת ליגה  רבלקשיי הנובעי מההטרוגניות של המוגבלויות ולכ� הוא הקדיש מאמ� 

פי גישה הרואה חשיבות בעיקר  פועל עלזה מאמ� ניכר כי . שתתאי לאוכלוסייה ייחודית זו

תצפיות על במו ויבמהל� השיחות ע. המדגיש הישגיות ומקצוענות, תיבתחו הספורט התחרו

ע ובלי מוגבלויות בי� השחקני  קשרלהתערב ביצירת  שישעבודתו ראינו כי הוא אינו חושב 

איו� יבר. תביא לתוצאה זו  כי עצ הנוכחות המשותפת במשחק הכדורסלוכי הוא מאמי�

�בית לחשיפה שסייעה ביצירת קשרי בי� דוגמה חיו הביא בסו� תקופת ההערכה הוא א

 ראשו� או מספיבק החברה את ראו] שחקני מקבוצת חדרה[ ה כאשר" :בריאי לנכי

 יודע אני. טוב משהו מזה שיצא חושב ואני לזה התחברו ה קשי יותר נכי יש שש

, פו�טל או אינטרנט, אחר או כזה בקשר ה מחדרה ה'חבר. לפעילות מחו� ג מבלי שחלק

 ."בהחלט קשרי מזה יצאו אז. מראשו� ה'חבר ע

 ספיבק וראשו� לציו��מאמ� קבוצות רמת ג� .ג

הדגיש בראיו� ספיבק וראשו� לציו� �ת ג�המדרי� את הקבוצות רמ, המאמ� השני בתוכנית

תפקידו מרכזי ב צרי� להיות מרכיבלימוד מיומנויות כדורסל הנכי בתחילת השנה כי 
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החמי�  א מישהו , כ� למשל.חשוב לו מאוד לשמור על החניכי בקבוצה היה כמו כ�. כמאמ�

בראיו� עימו הסביר . יעדרותחובתו להתקשר ולבדוק את סיבת ההאימו� הוא ראה את 

 כאשרובעיקר בתחילת הקמתה ,  כי חשוב לו לגבש את הקבוצה מבחינה חברתיתהמאמ�

נית� יהיה לעשות את השילוב , ותרבשלב מתקד י, משתתפי ללא מוגבלויות לקבוצהיכניסו 

 ".כ� שלא ידעו מי בריא ומי לא בריא"ע השחקני ללא המוגבלויות בצורה חלקה וטובה 

חשיבות לספורט א� ג לפ� החברתי  מת� כי תפיסת המאמ� כוללת מדברי אלה עולה

 .והגיבוש הקבוצתי

, קוד כל": ה כ� המאמ� את המהלכי האופרטיביי שלו בהדרכניסחאיו� הראשו� יבר

בגיל מסוי ] באופ� דומה[קבוצות של ילדי שפחות או יותר מוגבלי , ההקמה של הקבוצות

גש על חשיבות זה דמאמ� ש , כמו כ� ".שעוברי אימוני של יסודות של כדורסל] דומה[

הוא הסביר את חשיבות העבודה המקדימה ע . השילוב בי� שחקני ע ובלי מוגבלויות

שחקני בעלי מוגבלויות לפני שילוב השחקני ללא המוגבלויות על מנת לגשר על קבוצת ה

 שהגיבוש הראשוני של קבוצת השחקני ע המוגבלויות ועל מנתפערי ביכולות הפיזיות 

 בסו� תקופת ההערכה .יסייע לה לקבל את הבריאי מתו� הרגשת ביטחו� והשתייכות

 .תפיסת התפקיד של מאמ� זה לא השתנתה

 מאמ� קבוצת כפר מנדה .ד

במגזר הערבי  ,לדידו. יוניחודש  ועד סו� 2008 סמחודש מר פעל ברציפות מאמ� קבוצת מנדה

לגייס את בני הנוער לתוכנית בא לידי  הקושי. למצופההיה צור� בקירוב לבבות הרבה מעבר 

ה לא אמרו שה לא רוצי לחזור אבל משפת הגו� שלה : "ביטוי ג באימוני עצמ

 לשכנע את הילדי להמשי� נועדועיקר פעולותיו במהל� השנה  לכ�". ראיתי שה לא רגילי

 רילהסב, המאמ� הקדיש את עיקר מאמציו לקרב את השחקני למשחק. ולהתמיד באימוני

 מתברר .ירצו לבוא ג למפגש הבאש כדי "להלהיב אות"בעיקר ו,  שלוחוקיה המשחק ואת

 רואה שליחות זהמאמ� . את ההורי לשכנע  הקדיש ג מאמצישלא היה די בכ� ומאמ� זה

, יותר כס� ": שיש באימו� שלהקבוצת נוער אתגרית חשב לאמ� בהתחלה הוא. בעבודתו

כמו "ות וחש בעבודתו  ע הזמ� הוא נקשר לעבודתו ע בעלי המוגבלויאול... אקש�, פרסו

 . "להיות קרוב לאלוהי

 ירושלי�קבוצת מאמ�  .ה

 שהיה) שלושה מפגשי( כי בפרק הזמ� הקצר להו� שנער� ע מאמ� קבוצת ירושלי עאיויבר

אבל רציתי לתת לילדי , הבנתי שלא נית� לשפר את הרמה מבחינת הכדורסל"ע הקבוצה 
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ה מאוד .  להחזיק כדור,לנוע בעזרת כיסא לזרוק כדור, תחושה של לשבת על כיסא גלגלי

תחבט ה זהמאמ� ע זאת . "כי עובדה שה התמידו ובאו. זה נת� לה רצו� להשתת�. נהנו

 .   לשלב את השחקני ללא המוגבלויותואי�לגבי היכולות של בני הנוער ע המוגבלויות 

 מאמ� .כי קיימי הבדלי בי� תפיסותיה של המאמני מסיכו תפיסות המאמני עולה

של קבוצתו ושיפור מיומנויות מלבד ברמת האימו� רואה את תפקידו ) המדרי� הראשי(חדרה 

 ידע מובנה  יהיהלא  בוש ,שינוי בעול הספורטלהביא לרוצה הוא . בראייה רחבת היק�ג

בעבודתו הוא רואה חשיבות בעיקר בתחו הספורט ההישגי והתחרותי . של אימו� נכי

שהוא  כיוו� מאליואמור לקרות ) לא המוגבלויותבעלי ול(ומאמי� כי השילוב בי� בני הנוער 

 כי בני הנוער בעלי המוגבלויות ראוי לציי�. לה להתקד במשחק ועוזרנמצא באימו� 

מאמ� זה . ו ע נכותושל התמודדותב לחיקוי הראויהמעריצי מאמ� זה ורואי בו דמות 

 ה בעיקר פגועי עמוד שדרה או קטועי "גל�סל"מאמי� כי בני הנוער המתאימי לפעילות ה

שינוי מסוי במהל� שנת ההערכה והוא גאה מאוד על יצירת תקנו� וחוקי חל א כי , .רגליי

 .משחק המתאימי ליכולת המשחק של השחקני המשתתפי

 מייחס חשיבות לספורט ולהישגיות א� בה בעת מייחס ספיבק�ראשו� לציו� ורמת ג�מאמ� 

 וקשורי בני הנוער בקבוצה אוהבי אותו. פ� החברתי ולגיבושבלהתערבות  גחשיבות 

הוא מאמ� יש בעיקר פגועי שיתוק מוחי� ברמות משתנות והוא אינו חוס� שבקבוצות . אליו

כ� למשל הוא מקדיש זמ� ומאמ� . בהתא לצור�, מאמצי לתמו� בכל אחד מה בנפרד

מקשיב  ,לעזור לבני הנוער ללמוד לעבור מכיסא הגלגלי שלה לכיסא הספורטיבי

 או להתקדמותו של כל שחק� ש לב מאמ� זה  הדוחות ניכר כימניתוח. וכדומה לבעיותיה

 . במהל� השנה אימו�בכל שחקנית 

 יתקיי רקמיומנויות הספורט  לימודומאמי� כי " קירוב לבבות" בסקועמאמ� כפר מנדה 

על  ויתגברולאחר שבני הנוער וג משפחותיה ישתכנעו כי ההשתתפות בקבוצה חשובה 

וכעת מטרתו מאמ� ירושלי נמצא בתחילת הדר�  לעומתו. חברהרגשות הבושה הקיימי ב

 .כדורסל במשחקלא למידה של מיומנויות ו, קבוצהה גיבושהעיקרית היא 

 מתאמת התוכנית .ו

התפקיד שלי בתוכנית הוא לגייס ": מתאמת התוכנית הגדירה בתחילת השנה את תפקידה כ�

לאתר בעיות ולפתור אות� , קבוצהלחזק את הקבוצות ולדעת מה קורה ע כל , את השחקני

החלה בגיוס שחקני  היא ".לבדוק נוכחות ולשכנע בחשיבות הפרויקט, כמה שיותר מהר

,  לדידה. ג בחדרהעסקה בגיוס ספיבק ובהמש�� כשהוקמה הקבוצה רמת ג�2006בספטמבר 

היא ו ".הילדי הבריאי זה לא התפקיד שלי": התפקיד שלה מכוו� לגיוס בעלי המוגבלויות
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וטיפולי אישיי היו ילדי שהכרתי , דר� פעילויות שריכזתי": פועלת במישורי רבי

 המתאמת מקבלת טלפוני של עובדי סוציאליי ושיקומיי באזור ".באופ� אישי

אני מדברת ע מישהו . זה לא פשוט. משיחה לשיחה קיבלתי טלפוני": ומתקשרת לאנשי

, רשות המקומיתב ג נעזרהבראשו� לציו� היא . "ול לעזורוהוא פותח דלת נוספת לאיש שיכ

מרכזי השיקו בבתי החולי  ,לדעתהאול . וכדומה השיקו עובדיעובדי סוציאליי וב

 . חיסיו�הוהביטוח הלאומי לא משתפי פעולה בשל 

. בקידו התוכנית לילות כימיוהיא משקיעה  המתאמת הקדישה זמ� רב לאיתור בני הנוער

עובדה התורמת , רט שלהטו עבור עבודת הדוק"גל�סל"המתוכנית  היא אוספת נתוני כ�כמו 

 . וכל זאת בהתנדבות –לתוכנית 

את הקבוצה  שתגבש לדמות כי התוכנית זקוקה וכ� ג אנחנו המעריכיגורסת המתאמת 

 מדריכה  ונית� לכנות זאת ג "א בית "משתמשת במונחהיא . בתחזוקתה תעסוקוג

שהזכירה תפקיד דומה , זה עלה ג באחד הראיונות ע העובדת הסוציאלית צור�. חברתית

 כי בני הנוער זקוקי לאוז� קשבת בי�  מהעבודה בשטח עולה".רכז חברתי"בהגדירה אותו 

שזהו המפגש היחיד שבו ) וכ� ג עולה מהממצאי(גורסת המתאמת , יש בני נוער .האימוני

לכלול התמודדות  יכול אחרי משמעותיי כ� שתפקיד זה ה יוצאי מהבית ונפגשי ע

 אביב�מאמ� כפר מנדה ציי� כי בחורה מהפועל תל.  בשטחיקשיי ובעיות שמתגל ע

. הבעיות הנפשיות של מי שרוצה ולא רוצה להשתת�"הגיעה לכל האימוני עזרה לו ע ש

 ". זה עזר לי. הייתי מבקש ממנה שתשב אית

שההוצאה עבור� היא  כיוו�נושא בעייתי בפני עצמו , הסעותהיאו תבג  עסקההמתאמת 

מבית הספר או , סו� בני הנוער בעלי המוגבלויות מהביתיגבוהה והאחריות הנדרשת בא

ההורי לא מתבקשי היו כלל להשתת� , לדידה. ממקו העבודה לאימו� ובחזרה היא רבה

שלחנו ]במידה כזו ש[ לא שיתפו פעולה היו ילדי שההורי"שניסיו� העבר הוכיח . בהסעות

 יש צור� ".מונית וה עדי� לא שיתפו פעולה מספיק כדי להוריד את הילדי מהבית למונית

 . אחרת הילדי בעלי המוגבלויות לא יגיעו לאימוני, להציע את התוכנית ע הסעות

לויות לתוכנית נראה כי עבודתה של מתאמת התוכנית בגיוס בני הנוער בעלי המוגב, לסיכו

העובדה כי היא  אול, והתמיכה שהיא נותנת לה בשלב הראשוני הינה חשובה וראויה לשבח

אליה� היא שעוסקת בכ� בהתנדבות ואינה מתוגמלת על כ� מהווה בעיה בקבוצות המרוחקות 

 שלהשוני  באתרי הפעילותכי דרוש גור שיתחזק את הגיוס  מראה הניסיו� .אינה מגיעה
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.  כפי שנעשה בכפר מנדהלא גור מקומי אספיבק �רמת ג�פועל מאינו ש, "גל�סל"התוכנית 

��החברתיי הנושאידרוש גור שירכז את , בנוס . כפי שנרחיב בסעי� הבא, טיפוליי

 העובדת הסוציאלית .ז

אול היא החלה את ,  לאחר חופשת לידה2007העובדת הסוציאלית חזרה לפעילות באוגוסט 

לקראת חודש פברואר ביקשנו ללמוד . זו שנה שלת בעיקר בסמסטר פעילותה בתוכני

 כי היא רואה את תפקידה מדבריה עלה. היא תופסת את תפקידהמהעובדת הסוציאלית כיצד 

בעיקר לקבוצה בראשו� , רגשיי של התוכניתהחברתיי ובתחומי הבעיקר במת� תמיכה 

במהל�  ציינהובדת הסוציאלית הע. ספיבק�לציו� ובמידה מסוימת ג לקבוצה ברמת ג�

 .איו� כי היא לא היתה ואינה מעורבת כלל בנעשה בקבוצה בחדרהיהר

תקיי  בהובעיקר בביקורי חודשיי בראשו� לציו�  להשתת� בכוונתהפרה כי יס כמו כ�

 בעקבות זאת הכנו שאלו� לעובדת הסוציאלית.  האימו�זמ�מפגשי קבוצתיי על חשבו� 

בראשו� לציו� שלושה  התקיימובס� הכול . או לאחר כל מפגש חברתיהתבקשה למל והיא

�ג ברמת ג� דומהלערו� מפגש  היה בכוונתהלדבריה  .מחצית השנייה של השנהמפגשי ב

לפי מיטב ידיעתנו  .באתר זהבתחו החברתי  לא נדרשת פעילות רבה למרות שבעיניה, ספיבק

הוא  שראתה לעצמה העובדת הסוציאלית תפקיד אחר. ש כזה עד סו� השנהלא התקיי מפג

אנו נכחנו במפגש . 2008פברואר בלפעול בנושא זה  תחלולדבריה  ,יצירת קשר ע ההורי

בו ה התבקשו לעזור בגיוס כספי ו, אחד שהתקיי בראשו� לציו� ע הורי השחקני

י של  מתכוונת לפנות לסניפי שונאמרה כי היאהוסיפה והעובדת הסוציאלית . להסעות

ס כספי י ישנו קושי רב לגי,לפי מיטב ידיעתנו. לצור� גיוס כספי וא� למשרד הרווחה �"איל

 . לפי הבנתו ,פועל בנושא זהוהוא והמשימה הופנתה ג למנהל התוכנית 

 תתמקד עבודתה כי דיווחה העובדת הסוציאלית שהתקיימה באמצע השנה בסיו הפגישה

שינויי  עד סו� השנה לא מצאנו. ספיבק�רמת ג�ת  לקבוצגיוס של שחקני ללא מוגבלויותב

השתתפו ג במשחקי אשר הגיעו שלושה שחקני מקיבו� שפיי א כי , בגודל הקבוצה

 קבוצת בוגרי בראשו� לציו� תוק כיהעובדת הסוציאלית דיווחה לנו במחצית השנה . הליגה

16�כו ימי לפני האימו�  כמה אול. אימוניביקשו להשתת� ב שחקני פוטנציאליי

 סו�הראשו� נודע לנו על דחייתו של המפגש בשל אי יכולת של מספר משתתפי להגיע ועד 

 . השנה לא נקבע מועד חדש

היא ערכה שלושה מפגשי .  העובדת הסוציאלית עסקה בעיקר בקבוצת ראשו� לציו�,לסיכו

ג בעומר "יות חו� כמו מדורת לבפעילוהשתתפה בנוס� היא . טיפוליי וכ� מפגש ע ההורי

בתחו   אינ� מנדהוכפר ירושלי,  חדרה,רחוקותהקבוצות ה. ומפגש סיו של הליגה
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 שאיננו טיפולי�רצוי שלכל קבוצה יהיה איש קשר חברתי. כ� ג לפי המלצתנו, אחריותה

�סל"לפתור בעיות שמתעוררות עקב ההרכב הייחודי של קבוצות השתפקידו יהיה  ,מתנדב

  ."גל

  מארג� החשיפות בבתי הספר .ח

שבה תוצג ,  ברחבי האר�"אירועי חשיפה"בתחילת התוכנית ראו המפעילי חשיבות בארגו� 

 בזכות ,מנהל התוכנית לדעת, זה התפתחתחו  .בפני תלמידי בתי הספר" גל�סל"תוכנית ה

 יצרנו לצור� הכנת דוח הביניי. שהצטר� לעמותה לפני כשנתיי היוז של אירועי אלו

 והתברר התפקיד שלו ועל הפעילות המתוכננת השנה תפיסתאותו על  לראיי� קשר כדיעימו 

�סל"בו תפקיד את .ברחבי האר� אירועי כאלהעשרות וא קיי מאז תחילת השנה הכי  לנו

רק .  פעמי ביו עובד על זה10חלומי ואני לפחות , כל עולמי, בייבי שלי"רואה כ הוא "גל

 את כל המידע האינפורמטיבי ובעיקר החוויתי ." מפגשי לשבועיי הקרובי6היו סגרתי 

  . www.salgal.org: נית� למצוא באתר "אירועי החשיפה" על

 לא "גל�סל"שנערכו בתחילת השנה במסגרת תוכנית ה האירועיבדוח הביניי דיווחנו כי 

תו של וליפע עהקשר לאור עובדה זו המלצנו להדק את . נוצלו לגיוס שחקני לקבוצות

מופעי "מקומות שבה יערכו להפרויקט  הרחבת באמצעות "החשיפות אירועי"מארג� 

המלצות אלה הוחלט כי החשיפות יתקיימו במקומות הדורשי  לאור.  ברחבי האר�"החשיפה

שבה קיי חשש כי בשל מספר השחקני הקט� ובשל נשירה  ,גיוס שחקני כמו איזור חדרה

 כדי להפי� את קיומו של  "אירוע חשיפה"דרוש  ירושליב ג .תיסגר הקבוצה –של שחקני

 ע לא פעל "החשיפות" כי מארג� ראיו� סו� השנה אמר מנהל התוכניתב .הפרויקט בבירה

הוא  ,ע זאת .ההמלצות בדוח ההערכה שהוגש בחודש פברואר ניתנומאז " גל�סל"תוכנית ה

"יהיה עניי� בירושלי אבל כל הויסות הוא מעוניי� . יתחיל מ� הסת בתחילת שנת הלימודי

אז טיפלתי הרבה . לעשות איפה שיש לו זימוני ואני רוצה חשיפות איפה שיש לי קבוצות

בני  אתשיקלוט נראה כי יש ליצור מנגנו�  ".זה טיפול שוט�, אבל זה לא קושי. בממש� הזה

 .נוער המביעי עניי� ולצרפ לקבוצות השונותה

 חקני גיוס ש

צד משתתפי ללא ללויות  אמורי להשתת� בני נוער בעלי מוגב"גל�סל"ה בתוכנית

 .שונה במהותו כפי שיוצג להל�גיוס�  , מכיוו� שמדובר בשתי אוכלוסיות שונות.מוגבלויות
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  שחקני� בעלי מוגבלויות .א

, ה שסועהכגו� שדיר ,מחלות מולדות ובעלי, 18�10 בניבקול הקורא נאמר כי השחקני יהיו 

קטיעות , שדרההחוט ב הפגיעכגו�  ,פגיעות נרכשותבעלי קטיעות גפיי או  ,פוליואו 

שיתאימו , בני ובנות, השחקנישיתה יהכוונה ה. פגיעות ראש ואחרות, טראומטיות

שליטה טובה למדי בגפיי עליונות ויכולת , לתוכנית יהיו בעלי יציבות מסוימת בישיבה

 תו פיזיתיוומגבלע  25�7 ניב) בני ובנות(נוער בבני גויסו  ,בפועל. קוגניטיבית נורמטיבית

באר שבע אי� בקבוצת בקבוצת חדרה ו.  מספר רב של ילדי ע שיתוק מוחי� ובהשונות

  .בנות

 המתאמתפנתה  ספיבק�ברמת ג�. היו הבדלי בי� הקבוצות בכל הקשור לגיוס שחקני

אול מכיוו� שרבי . ספיבק�רמת ג�ברכזת ספורט תפקידה כבלילדי שהכירה באופ� אישי 

תה יעיה נוספת היב .לא כול הגיעו וה ג לא התמידו, מה השתתפו בפעילויות אחרות

יש לציי�  .שתתפות של חלק מהשחקני ביותר מקבוצה אחתהו  בקבוצהרחבה טווח הגילאי

 ברמת ג� תשולב] ההחדש[קבוצת הבנות "כי במכתב שיצא מטע מנהל התוכנית עולה כי 

נופ� ] של[תוס� ] יהיה[ רמת ג� כולל הבנות הנכות והבריאות וכ� "גל�סל"בעתיד בקבוצת 

 כדי לתת מענה האנו מברכי על החלטה זו ומניחי כי היא התקבל. "חשוב של בנות לקבוצה

עניי� לעורר  כדי, כפי שטוע� ראש הפרויקט, למספר המשתתפי הקט� בשתי הקבוצות וג

  .רתיחב

בעיקר בעיות בחוט  ,סוג הנכות לפימרבית נבחרו ו השחקני  המדרי� אס� אתבחדרה

והרכב ,  חשיבות בעיקר לפ� הספורטיבימייחסהמאמ� . ולא שחקני ע שיתוק מוחי�השדרה 

כי כדי להגיע למספר שחקני רב יותר , המאמ� טע� ,לאחרונה. הקבוצה משק� אוריינטציה זו

 .לבחור מתוכ את השחקני המתאימי ביותר יהיה אפשרכול ואז ל לקיי אימו�יש 

יש מי ושחקני  שבחדרה יש מעטמכיוו�  .כלומר ע הזמ� חל שינוי בתפיסתו של המאמ�

 .באמצע השנה החליטו מנהל התוכנית והמתאמת לעשות מאמצי נוספי, שעומדי לעזוב

 מספרס שחקני באזור ולא חל שינוי ב לא מצאנו פעולות לגיוהחלטה זולמרות   כייש לציי�

 .המשתתפי

� במיוחד לפעילות זו עלגויסווה ) CP(יתוק מוחי� ע שראשו� לציו� בני הנוער ה בעיקר ב

שיקו  ועובדי עובדי סוציאליי קשר ע גורמי רבי כמו יצרה שוהיא ,המתאמתידי 

 ובהדרגה ,בעלי מוגבלויותדרכה היא שאלה על בני נוער ב בכל הזדמנות שנקרתה .באזור

 גדול כ� הצליחה המתאמת לגייס מספר .איתרה מספרי טלפו� של הילדי והגיעה אל הוריה

הוריו לולילד  המתאמת להתקשר נוהגתלאחר איתור בני הנוער .  של שחקני לקבוצהלמדיי
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מדבריה של . הסעות והתשלוההורי קיבלו מידע לגבי ה.  לה על התוכניתסבירלהו

 שהפעילות תזיק ,בפחדי של חלק מהורי הוא טיפול כי רכיב חשוב בשיחות תאמת עלההמ

 יותר ייפיז היתרונותבשיחה עימ היא נהגה להדגיש את ה. למצב הגופני של הילד

של הפעילות בקבוצה המתאמת א� בתקופה הראשונה  .) פעילות, חברתי(שיקולי אחרי מ

המתאמת ראתה במעורבות של  .פעילות מתקיימתשהלה להזכיר ה למשפחות כדי תקשרה

  .ההורי סיבה נוספת להצלחת גיוס הילדי בראשו� לציו�

, נכויות שונותבקבוצה יש שחקני ע  .הקבוצה ארג� אתהוא ש ס"מנהל המתנפר מנדה בכ

המאמ� של כפר . י בידיהשאר בעלי נכויות גו) 3(רק ברגליי כמחצית בעלי מוגבלויות 

בתי הילדי כדי לשכנע אות ובעיקר ב חיב את פעולת הגיוס והיא כללה ג ביקורהר מנדה

 .ויותר פעמימהמשפחות הוא ביקר כחמש  כמהאצל , לטענתו. את הוריה להצטר� לקבוצה

שלוש  הקבוצה נפגשה זה עד לכתיבת דוחשכ� , בירושלי עדי� לא ברור מהי מצבת השחקני

של  סוג הפגיעהעיסוק בהחשובה יותר מ לגייס שחקני צדנראה כי השאלה כי. בלבד פעמי

 .השחקני

 שכ� ,לתוכנית מתאימיה להגיע לבני נוער בעלי מוגבלויות  רבקושימהערכה זו עולה כי יש 

, )א"מרכזי מתי(המרכזי של משרד החינו� , הביטוח הלאומימקשה לקבל אינפורמציה 

ל חובת החיסיו� והשמירה על פרטיות של  בגל,מרכזי שיקו בבתי חולי וגורמי אחרי

  נעשהראשו� לציו� ב    גיוס השחקניכיהמתאמת גורסת . בני הנוער בעלי המוגבלויות

 בהשוואה שיקווה יסוציאליהעובדי ה, הראשות המקומיתצד מ יותר מלאשיתו� פעולה ב

   .המקומות שארל

 , מסירת מידע במוסד לביטוח לאומיולאחר קבלת אישור מהוועדה ל,  למרות זאתיש לציי� כי

 ומעלה ע 16ת ילד נכה בגילאי בני הנוער המקבלי קצבאלפי הביטוח הלאומי מכתב לשלח 

במכתב המלווה מטע המוסד צוי� כי מקבל . נכויות המתאימות למאפייני אוכלוסיית היעד

שר היו הגמלה מוזמ� להתעניי� בשלוש תוכניות שקיבלו סיוע מהמוסד באות� שני וא

למכתב זה נלווה ד� מידע על כל התוכניות שהוכ� על ידי . מיועדות לאוכלוסיית יעד דומה

דיווחה   מפעיליה� ובו נית� מידע על התוכנית כולל הפניה לאיש קשר ופרטיו בעקבות מכתב זה

 הצטרפושני ילדי  �מה , פניות ממקומות שוני באר�15�כמתאמת התוכנית כי התקבלו 

י שיתו� פעולה נחו� במקרי יש לציי� כ. ספיבק�מות בראשו� לציו� וברמת ג�יילקבוצות ק

ת אלפרס   ישמנהל התוכנית  לדעת .ישלח שוב בהמש�י כזהחשוב שמכתב כאלה וכי 

 . באתרי של ארגוני שוני,ג באמצעות האינטרנט התוכנית
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אימי להסעת פתרונות מת הוא במציאתס שחקני בעלי מוגבלויות וגיקושי נוס� ב

רגשי הקושי בגלל ה ניידי שהיש ג קושי לגייס את בני הנוער ע המוגבלויות  .לאימוני

 רואי, ולפעמי ג בני הנוער עצמ, ההורי. סאות גלגליילהושיב נערי הולכי על כ

  .ילדי שאינ בכיתה אחת או בבית ספר אחד קשה לגייס, בנוס�. צעד אחורניתבכ� 

הפוטנציאל  לגביתמימות דעי  "גל�סל"צוות הלא הייתה בכי בתחילת השנה  נראה, לסיכו

משאב חשוב שאינו מצדיק את  והיות "גל�סל"של אנשי בעלי שיתוק מוחי� לתוכנית ה

  כי ישנ שחקני ספיבק ובראשו� לציו� הראה�רמת ג�הניסיו� ב :ועוד זאת. מהתוכניתניפוי

 . והיו ה שחקני טובי" ו שלא מסוגלי לקלוע לסלממק"ע שיתוק מוחי� שהתחילו 

ועל מאמ� , שעבד ע בני הנוער כארבעה חודשי, המאמ� מכפר מנדה אימ�את המידע הזה 

 של בעלי נכויות קשות כל כ� אימו�  מעלה בדעתוי� אינו ישכ� הוא עד, זאת לאמ�ירושלי

  .בכיסאות גלגלי ובכדור

במהל� השנה וצרי�  התנהלאכ� שיו� דנושא להוא , ות המתאימההפער בי� התפיסות לגבי הנכ

כי השחקני המתאימי ביותר למשחק בנבחרת גורס המדרי� הראשי . להתקיי ג בהמש�

אול . קידו בני נוער פגועי שיתוק מוחי�ל פעל לאהכדורסל ה פגועי חוט השדרה ולכ� 

 במספרלא מצאנו גידול  , זאתע .קיבל את הדי�" משחק אחר"הוא " גל�סל"שהכשהבי� 

 בני  שחקני שנוספובי� הובעיקר לא מצאנו  ,קבוצת חדרה, בקבוצה שהוא מאמ�השחקני

 . אחרותמוגבלויות   ענוער

 רמת ולציו� מאמ� ראשו�, העובדת הסוציאלית, מנהל התוכניתבה , חושבי אחריו לעומת

  שכ� נוכחות ילדי ע שיתוק מוחי�ג" גל�סל"ל לצר�כי יש ספיבק ומתאמת התוכנית �ג�

להתקדמות  בהתחלה לא תביאעשויה לתרו לקידו הקבוצה ג א   בני נועררבה יותר של

�25 חקני בני שיש בה שספיבק�למשל רמת ג�, א קבוצה יש לבחו� ,לדיד. בתחו הספורט

 . תפעל לאור� זמ� ,בה גדול הגיל פערו 12

 שחקני� ללא מוגבלויות .ב

הקבוצות  נועדה להגדיל את "גל�סל"לשת� בני נוער ללא מוגבלויות בתוכנית הההחלטה 

 השילוב תוכ� בשל תפיס. של בני נוער בעלי מוגבלויות מספר רבש קשה לגייס ש, בפריפריה

בקרב  סובלנות כלפי אנשי ע מוגבלויותה  בפיתוחרבה  חשיבותפעילות המשותפתב רואהה

 . קהילהלצמת תחושת השייכות של אנשי ע מוגבלויות להעותרומה  בני הנוער והקהילה

של המרכזיות א אחת המטרות ילמרות שהתוכנית לשלב בני נוער ללא מוגבלויות בקבוצות ה

. התוכנית נראה כי בתחילת השנה לא יישמו מפעילי התוכנית בפועל את הגישה הזו
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של  הצטרפותלה כי ועבחודשי הראשוני  באתרי השונימהתצפיות והראיונות שנערכו 

מדובר . למקו בני נוער שהזדמנוקרי  ,ובאקראי בני הנוער ללא מוגבלויות היה ספורדי

  תחושתמתו�שהגיעו בבני נוער , בבני לאבות ע מוגבלויות, בחברי, בעיקר באחי

 מתנדביבני נוער  כמו כ� היו ).שלושה מה השתתפו עד סו� השנה בליגה(מחויבות אישית 

 מחו� לאר�מדובר בקבוצה .  בלבדחודשלפעמי ל ,טרפו לזמ� קצר במיוחדשהצ

 בקבוצות שהוקמו לא מצאנו יש לציי� כי .רצופהיתה י לא הבמהל� השנה שהשתתפותה

 . "אירועי החשיפה" נער או נערה שהצטרפו בעקבות א� בתחילת השנה וא� בסופה

המדיניות  ,כ� למשל.  התוכנית עצמנראה כי סוגיית גיוס השחקני עדי� לא ברורה למפעילי

 כדי לאפשר לבעלי ללא המוגבלויות רק לאחר כחודשיילצר� את בני הנוער יתה יה

אול ,  לקבוצות ילדי בריאימכניסיר המוגבלויות להתחזק ולצבור ביטחו� עצמי בט

עתנו חשוב לד .בירושלי השתתפו כבר במפגש ההיכרות הראשו� בני הנוער ללא המוגבלויות

 לא לאבד את בני הנוער ללא המוגבלויות שהביעו עניי� ויש למצוא דר� לשמור על קשר עימ

 .ולצרפ בהקד האפשרי

המאמני לגבי מקומ של  לבי�מפעילי התוכנית בי�  יש לערו� תיאו ציפיות ,לסיכו

אישית מחויבות  מתו� נראה כי הצטרפות ספורדית של בני נוער. השחקני ללא המוגבלויות

לשת� בני נוער ללא  הוחלט א .מערכתב וחוסר בהירות שקט לזמ� קצר או ארו� יוצרת אי

, יש להתייחס אליה כשווי ג בענייני פורמאליי כמו רישו, תוכניתבמוגבלויות 

 שמוענק לבני הנוער בעלי המוגבלויותליחס קשר ע הורי וכדומה בדומה , נוכחות באימוני

  .לא יחזיק מעמד לאור� זמ� יש חשש כי פ� זהו. וכניתזו מטרת הת שכ�

יה המתאימה יתמימות דעי באשר לאוכלוס לפעול מתו�ו לגבש דעה ברורה על המפעילי

על  כמו כ�. ה� לגבי בעלי המוגבלויות וה� לגבי שחקני ללא מוגבלויות, לגיוס לתוכנית

הדר� לגיוס� ודרכי , סיותס כל אחת מהאוכלוולגי המתאיהמפעילי לבחו� מהו הזמ� 

 . השילוב ביניה�

. נראה כי גיוס השחקני הוא בנפשה של התוכנית וכי יש לפעול באורח קבוע לגיוס שחקני

קבוצות הספיבק �רמת ג�בחדרה וב למשל מקומותבכמה  , גודל הקבוצותקיימת בעיה של

 . נמצאות במצב שבירמאד ו קטנות

באופ� קבוע ולא ספורדי בכל  לגיוס שחקני שיפעל אנו ממליצי על הקמת מנגנו� מובנה

 .לפי הצרכי והמאפייני של כל קבוצה, אחת מהקבוצות

 



- 34- 

 

 "גל�סל"מוטיבציות השחקני� להשתתפות בחוג ה .ג

 בי� מונעתסדנאות וחוגי של פנאי ,  כי הצטרפות של מבוגרי לקורסיהמחקר מראה

רצו� להגשי ,  אהבת התחו, משמעותרצו� ליצור : בחירה אוטונומית מכמה סיבותהשאר מ

אחרי משמעותיי " המביאה בחשבו�  בחירה אינטרסנטית,רצו� ללמוד תחו חדש, חלו

שאיפות מ למשל המונעת ובחירה אינסטרומנטאלית  גבוה יותרלסטאטוס חברתישאיפה או 

  ).2007, היוש(קריירה ל

 איו� יה נשאלו בר" גל�סל"בכדי ללמוד על מוטיבציות הפנאי של בני הנוער המשחקי

 סיבות מספר התבקש לציי�וכל שחק�  מדוע החליטו להצטר� לחוגתחילת השנה ב

 .להצטרפותו לחוג

נית� לזהות שתי " גל�סל"התבוננות בסיבות שהניעו את השחקני להצטר� לחוג המתו� 

, )6(השפעת אחרי משמעותיי : גורמי חיצונייל קשורההמגמה הבולטת יותר . מגמות

קרבת מקו הפעילות , )4(רצו� להרחיב את המעגל החברתי , )6(אחרי שקיבלו מהזמנה 

 רק). 1(ורכישת כישורי חיי ) 1(ברירת מחדל במקו כדורגל , )1(עוד פעילות , )2(לבית 

נבעו מבחירה אוטונומית המונעת מעניי� אישי פנימי הכולל משיכה לספורט  מעטותתשובות 

הגורמי שהיות ). 1(ורצו� להגשי חלו להיות שחק� ) 6(ק שנראה נחמד משיכה למשח, )6(

, בעיקר השפעת אנשי אחרי והזמנות שהופנו לשחקני ה הבולטי ביותר, החיצוניי

 .חשוב לאתר גורמי אלה בעתיד ולפנות באמצעות לשחקני פוטנציאליי אחרי

והחוויות עיסוקי הפנאי בנסות ההת בעת כי פעמי רבות )2007, היוש(המחקר מראה 

  בעיסוקי הפנאי בשל המשיכו וההמשתתפי  אצלחל שינויי , מכ�שמקבלי והתגמולי

בשונה מהסיבות החיצוניות שבגלל� הצטרפו , מציאת תגמולי פנימיי ומשמעותיי

  .בהתחלה

. לשה�א נתקלו בבעיות כ "גל�סל"נשאלו שחקני ה בתחילת השנה ובסופה במהל� הראיונות

 אחוז 23�בשלילה ו ענואחוז  77  המשתתפי שענו על שאלה זו בתחילת השנה26מתו� 

� השחקני שענו על שאלה זו בשלילה ו30 מס� אחוז 67ובסו� השנה ענו ; הנותרי ענו בחיוב

 .  ענו בחיובאחוז 33

ה גילתה שבתחילת השנ" גל�סל"בעיות בתוכנית ההעל  לעמודשאלה פתוחה שמטרתה הייתה 

, )3(ויכוחי ע חברי מהקבוצה , )3( לחוסר בציוד היו בנוגערוב התייחסות לצור� בשיפור 

). 2(ותלונות לגבי האוכל בספיבק ) 2(קשיי מימו� אוטובוסי לבני הנוער ללא המוגבלויות 

וכל השאר לקשיי הקשורי למיומנויות ) 2(ואילו בסו� השנה התייחסו הקשיי להסעות 
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במסירה ובהפעלת , בכדרור, הצור� להשקיע בקליעה,  הקושי להגיע לסלהכדורסל כגו�

 השחקני בקשיי הקשורי התמקדו  שבסו� השנהעל כ� ממצאי אלה מצביעי. הכיסא

מממצא זה אנו יכולי . לעול הספורט והתקדמות בתחו זה ופחות להיבטי חיצוניי

 הקשיי  כיבה לראותמשתתפי ב תא המביאהמדובר בתוכנית מוצלחת במיוחד  כיללמוד 

תחומי ל ואינ נוגעי רצו� להשתפר ולהיות טובי יותר בתחו הכדורסלהנובעי מ שלה

  .אחרי

ה התייחסו בעיקר להתמדה באימוני , כיצד בעיות אלו נפתרו השחקני נשאלוכאשר 

שעוזר בפתרו� גלגלי ובמיומנויות כדורסל ולמאמ� כמי הכפתרו� לקשיי בניידות כיסא 

  .הבעיות החברתיות

 � קבוצות –קבוצות פועלות : השונות לפי שני היבטיקבוצות מתרחש ב נבח� את ההבאבסעי

 קבוצות הנמצאות –בוצות בהקמה וק; הפועלות לאור� זמ� במקומות שוני ברחבי האר�

 .ונוספו לתוכנית במהל� מחקר הערכה זהבשלבי ראשוניי של הקמה 

 ותקבוצות פועל

 קבוצה שהחלה את ,חדרה ":גל�סל"בוצות של תוכנית הבשלוש ק התמקד מחקר ההערכה

 וראשו� ,צעירהה הקבוצה, ספיבק�רמת ג�, צי שנה לפני התחלת מחקר הערכה זהפעילותה כח

 עקבנו אחרלא  .פעילות� ע תחילתו של המחקר ההערכה הנוכחי קבוצות שהחלו את –לציו� 

גרי קבוצת הבו :פעילות� זמ� רב לפני התחלת מחקר ההערכהשתי קבוצות אשר החלו את 

 . שבעספיבק וקבוצת באר �של רמת ג�

�צירת קשרי בי�י :גורמי כמהבמותנית המקומות שבה מופעלת התוכנית בחירת  אישיי

 מציאת מקו מתאי ונגיש , בהפעלת הפרויקט להשתת� המעונייניע גורמי מקומיי

סאות יארגו� והתאמה של ציוד בעיקר כ, ו הקבוצה תוכל להתאמ�לבעלי מוגבלויות שב

מציאת מקו בטוח לאכס� את הציוד וגיוס כוח אד מתאי , גלגלי המיועדי לספורט

  .ומוכשר להדרי� משחק כדורסל בכיסאות גלגלי

 חדרה. א

. 2007רק בחודש דצמבר החלה  א כי הפעילות 2007הקבוצה בחדרה הוקמה בינואר 

.  שבו התאמנו בשנה הקודמתילת ספטמבר הסתבר שלא יוכלו להמשי� להתאמ� באולבתח

 העדיפה עבור השימוש באול שהקבוצות אינ� משלמות העובדהבשל כי סביר המאמ� ה

 בשעות שבה� יש ביקוש זאת, עבור השימוש באול משלמותשקבוצות  הרשות המקומית

  אול חלופי והקבוצה החלה את  נמצאנובמברבסו� חודש ). שעות אחר הצהרי(לאול
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באול הקוד מכיוו� ש סאות גלגלי עבור השחקנייהיה צור� להביא לאול זה כ. הפעילות

השעה התברר ש. השתמשו בכיסאות של הקבוצה הבוגרת המשחקת בליגה ומתאמנת במקו

בקבוצה במש� השנה השתתפו  .שעה בעייתית עבור השחקני היא, 14:30 ,שנקבעה לאימוני

7�5, בקבוצה יש תאומי. ללא מוגבלויות 3�בעלי מוגבלויות ו 4 מה, ר ויות17בני ,  שחקני

 . בלי מוגבלויותשניאח אחד ע מוגבלויות וה

או מוסעי ) ה נוהגי ברכב האישי(הסעות והשחקני מגיעי בכוחות עצמ אי� בחדרה 

�עלגיעות של פביות של השחקני ה� המוגבלו, למעט בחור אחד. ידי הוריה או אחיה

האימוני . נשרו א� ה בשנה שעברה היו בקבוצה שחקני נוספי. בעמוד השדרה

  .פע בשבועמתקיימי רק 

, בחדרהשיעור ההשתתפות באימוני ומספר השחקני , הכול אימוני מוצגי ס� 3בלוח 

  .לפי חודש

 לפי חודש,  ומספר השחקני� בחדרהשיעור ההשתתפות באימוני�, אימוני�הכל  ס�: 3לוח 

 

 השתתפות באימוני

 ספטמבר

)2007( 

אוקטובר

)2007( 

 נובמבר

)2007( 

 דצמבר

)2007( 

 ינואר

)2008( 

� אימוניהכול  ס� � � 4 4 

 שיעור נוכחות שחקני ע מוגבלויות 

 מספר שחקני נוכחי ע מוגבלויות 

� � � 81.0 

4 

81.0 

4 

 א מוגבלויותשיעור נוכחות שחקני לל

 מספר שחקני נוכחי ללא מוגבלויות

� � � 25.0 

3 

38.0 

3 

 

 השתתפות באימוני
 פברואר

)2008( 

  סמר

)2008( 

 אפריל

)2008( 

 מאי

)2008( 

 יוני

)2008( 

 3 4 4 4 אימוניהכל  ס�
אי� 

 דיווח

 שיעור נוכחות שחקני ע מוגבלויות 

 מספר שחקני נוכחי ע מוגבלויות 

75.0 

4 

56.2 

4 *  

91.7 

3 

88.8 

3 

אי� 
 דיווח

 שיעור נוכחות שחקני ללא מוגבלויות

 מספר שחקני נוכחי ללא מוגבלויות

100 

1* 

75.0 

1 

75.0 

2** 

66.6 

2 

אי� 
 דיווח

 א� אינו מגיע כלל , אחד השחקני� ע� מוגבלויות רשו�* 
 חזר, ללא מוגבלויות שהיה רשו� בחור� שחק�** 
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 שחקני ע מוגבלויות ולאחר מכ� השתתפו רק 4ואר השתתפו רשעד פב,  עולה3מלוח 

 שחקני ללא מוגבלויות 3בחודשי הראשוני היו רשומי . שלושה שחקני ע מוגבלויות

.  בגרויות וכדומה,סיבות אישיות כמו מבחני בשל  מה לא הגיעו כלל לאימוניא� שניי

 א כי מהטבלה אראימוני בתחילת ינולפי דברי המאמ� שחקני אלה היו אמורי לחזור ל

 היה שחק� אחד ללא מוגבלויות סבפועל בפברואר ומר.  כי דבר זה לא התרחשנית� ללמוד

מעניי� לציי� כי אחד השחקני ע המוגבלויות . והחל מחודש אפריל חזר שחק� נוס� לפעילות

. בעל שיתוק מוחי�  הוא היה השחק� היחיד–לא הצליח להגיע להישגי כיוו� שבקבוצה נשר 

 .המשי� להשתת� בקבוצה עד סו� השנה, שהינו ללא מוגבלויות, ואילו אחיו התאו

 כי מטרתו העיקרית לאחר החזרה תחילת השנה במאמ� הקבוצה בחדרה ציי� בראיו� עימו

,  והמטרות שציי� היו בהתא"לקד את יכולת המשחק של השחקני"לאימוני היא 

המאמ� ". תרגול מסירות חופשיות תחת לח�"ו" X 2 2 ו X 1 1 הגנה לימוד ותרגול", הלדוגמ

 אול. משחקי הליגה לקראתכאשר התכוננו אביב המוטיבציה של השחקני עלתה שבווח יד

שחק� נוס�  "שאלה" והקבוצה, למשחקי הליגה שחקניארבעה  רקהגיעו  ,בסופו של דבר

 . מקבוצה אחרת כדי לשחק

כל הבעיות בה  שישהקבוצה היא  שלדעתה חדרה תוכניתמתאמת ה אמרה בסו� השנה

עגלות לא (בעיות בציוד , התנאי הכי פחות מספקי, בעיות בגיוס שחקני: האפשריות

פעילות חברתית  התקיימה כלל יש לציי� שבחדרה לא .ולא היה עוזר מאמ�) מתאימות

ל הקבוצה להמשי� איו� בסו� תקופת ההערכה הביע מאמ� הקבוצה ספק לגבי יכולתה שיבר

 .בשנה הבאה

 שונהשיתוק מוחי� ובכ� היא חו� מבעלי מוגבלויות מבעיקר  זו מורכבת קבוצה ,לסיכו

שהקשה על  דברהקבוצה פעלה ע מעט מאוד שחקני . ספיבק�מקבוצות ראשו� ורמת ג�

 . ולפיכ� יש חשש כי קבוצה זו לא תתקיי בהמש�, סדירות האימוני

 ספיבק�רמת ג�.  ב

 הייתה מהל� טבעי שכ� המקו מספק תנאי 2007קמת הקבוצה ברמת ג� בינואר ה

 באול הגדול אי� מזגני בקי� דבר המקשה על שלמרות (מתאימי הכוללי אול

 . סאות גלגלי ואוכלוסיית יעד שגויסה מכלל המשתתפי בספיבקיכ, )הפעילות

מאמ� הקבוצה ראה . שת הקי� התחדשו בספטמבר לאחר סיו חופספיבקאימוני הקבוצה ב

במהל� תקופת ההערכה . צור� בחזרה לשגרת אימוני ורענו� המיומנויות הבסיסיות

מספר  25�12 בני שחקני בעלי מוגבלויות 10�8ספיבק �השתתפו באופ� סדיר ברמת ג�

נראה .  שחקני במחצית השנייה של השנהשמונההשחקני בעלי מוגבלויות התייצב על 
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 ארבעהישנ . ה של הקבוצה הוא דווקא המחזקי מהקבוצה הבוגרתשהגרעי� הקש

התבקשו על ידי מתאמת הפרויקט להצטר�  הו, 18כול מעל גיל , משתתפי בקבוצה

 בעקביותמשתתפי אלו מגיעי . את הצעירי יותרולעודד  לקבוצה כדי לחזק אותה

 חגי חו� מב  בשבועעמיימתקיימי פ אימוניה .תפקיד חשוב בקבוצה ויש להלאימוני

שיעור ההשתתפות באימוני ומספר השחקני , אימוניהכול   נציג את ס�4בלוח  .ותחופשבו

 .לפי חודש, ספיבק�ברמת ג�

, ספיבק�שיעור ההשתתפות באימוני� ומספר השחקני� ברמת ג�, אימוני�הכל ס� : 4לוח 
 לפי חודש

 השתתפות באימוני
 ספטמבר

)2007( 

אוקטובר

)2007( 

 נובמבר

)2007( 

 דצמבר

)2007( 

 ינואר

)2008( 

 8 6 9 6 4 אימוניההכל  ס�

 שיעור נוכחות שחקני ע
 68.8 73.3 50.4 64.1 43.7 מוגבלויות

 10 10 10 13 12 מספר שחקני ע מוגבלויות 

� ע מוגבלויות הצטרפות שחקני 1  � 3 � 

� נשירת שחקני ע מוגבלויות � 3 3 � 

 

 ת באימוניהשתתפו
 פברואר

)2008( 

  סמר

)2008( 

 אפריל

)2008( 

 מאי

)2008( 

 יוני

)2008( 

 8 7 5 6 8 אימוניההכל  ס�

 שיעור נוכחות שחקני ע
 87.5 82.1 82.5 85.3 85.2 מוגבלויות 

 8 8 8 8 8 מספר שחקני ע מוגבלויות 

שיעור נוכחות שחקני ללא 
 מוגבלויות

 תמספר שחקני ללא מוגבלויו

87.5 

1 

75.0 

2 

60.0 

5 

48.5 

5 

55.0 

5 

 

ספיבק �בקבוצת רמת ג�ע המוגבלויות באימוני  כי נוכחות השחקני  נית� לללמוד4מלוח 

שחקני ה לגבי .אחוז 85�כעומד על שיעור ההשתתפות ו ה במחצית השנייה של השנההתייצב

 מחויבות מתו� ישמונה שחקנ  הצטרפו לקבוצה2007נובמבר ב כי עולהללא מוגבלויות 

 מאמ� .בחורות השתתפו ארבע חמישי שני השתתפו ארבעה בחורי ובימי בימי: אישית

 השתלבוש הבנות ארבע לעומת בקשיי נתקל הבני ארבעת  שלכי שילובהקבוצה דיווח 
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והשחקני הגיבו בהתלהבות לשינוי ולאווירה , הוסיפו למורל החברתי רבות, נפלאה" בצורה

, מכיוו� שג הבני וג הבנות הגיעו לאימו� אחד בלבד כל שבוע. "ני אלושנוצרה באימו

המאמ� לא ראה אות חלק מהקבוצה ועובדה זו באה לידי ביטוי ג בכ� ששמותיה לא 

המאמ�  ווחיד סמר בחודשאול . צורפו לשאלוני החודשיי שהוא מגיש לצוות ההערכה

מהל� האימו� והחלטתי בצעד חריג להעי� החלה להתפרע ב "המתנדבי התלמידי שקבוצת

 פוגע לקבוצהשהצטרפו  המתנדבי של העקביות שחוסר חש המאמ� ".אות מהאימוני

 מתנדבי שלושה אפריל בחודש .קבוע שחקני הרכב על ובשמירה האימוני בתכנו� במעט

 סדיר באופ� להגיע צריכי שה לה הובהר .בליגה להשתת� עניי� הביעו מקיבו� שפיי

ומספר  אפריל מחודש החל הנוכחות בדפי רשומי ה .סוכ שיגיעו אחת לשבועו

  .זההסדר משק�  המשתתפי

כי בתחילת השנה הדגש היה על נראה  ספיבק�בשאלוני החודשיי לגבי הקבוצה ברמת ג�

. החזרת השחקני לשגרה לאחר חופשת הקי� וניסיו� לשמר את ההישגי של השנה שעברה

, לעצמו ולקבוצה מטרות מקצועיות בתחו הכדורסל  המאמ� הציב לאחר מכ�בחודשי

משחקי ביתרו� מספרי , קליעות לסל, כדרור בשינויי כיוו�: "לדוגמה באוקטובר המטרות היו

המאמ� התייחס  ".ביצוע חסימות במהל� התקפה והגנה אחד על אחד" ובדצמבר "להתקפה

 . מפגשי נוספי ע הקבוצה מחדרה יישהוא מקווה לקלנושא החברתי וציי�  ג

האימוני התמקדו . בלטה המוטיבציה לקראת משחקי הליגההשנה של במחצית השנייה 

 שליטה בכדור, � כדרורויסודות המשחק כגותפקידי במגרש , שיתו� פעולה, בהקניית חוקי

 א כי יש .יתה גבוההיגבלויות הומההנוכחות של השחקני ע . דומהוכ ובכיסא הגלגלי

  למרות המוטיבציהגבלויות לא הגיעו למשחקי הליגהומה מהשחקני ע כי שלושהלציי� 

 לא ספיבק�ברמת ג� ).עדרותילא דווחה סיבת ה. (וירה שנוצרה סביב משחקי אלוווהא

מחנה האימוני . בראשו� לציו� שהיההתקיימו פעילויות חברתיות ושיחות קבוצתיות כפי 

תה יכמו כ� הי. העלה את המוטיבציה ותר ולגיבושו  חשוב לקבוצהבחנוכה היה אירוע

  זהבנושא  ( לציו�ג בעומר ע השחקני מראשו�"מדורת ל, פעילות חברתית אחת משותפת

 ). להל�,ראו

ידי �בני נוער ע מוגבלויות המתוגברי עלמכמה ספיבק מורכבת �קבוצת רמת ג�, לסיכו

 הייתה תחלופהא� ה תפי בה שחקני ללא מוגבלויותוכ� משת, שחקני מקבוצת הבוגרי

 דווח לנו שהוחלט לצר� את לאחרונה. בכל פע מחדשכל אלה יצרו קבוצה שיש לגבש . גבוהה

ה� מבחינת מספר השחקני  ומתאי מהל� שנראה נכו� זהו. קבוצת הבנות שהוקמה באביב

 . תישעשוי להוסי� פ� חשוב בצד החבר, וה� מבחינת ההרכב המגדרי
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 שו� לציו�רא.  ג

ממוזג הקהילתי האול להודות  התאפשרה 2007 בספטמבר בראשו� לציו�הקמת הקבוצה 

כוללי  הו ברמה גבוהה באול תנאיה. ע צרכי מיוחדי המותא ג לאוכלוסייה

,  מעל ומעבר לנדרש או למצופהנכונות של הצוות המפעיל את המקו לתמו� ולעזור, נגישות

לכיסאות  נגישות ובעיקר, לגלי זמיני המאופסני ומטופלי ברמה גבוההסאות גיכ

ג  המשמשמקצועי המדרי� הקבוצה הוקמה ג הודות ל .באמצעות מתקני הרמה והורדה

 :פעולה בי� מתאמת התוכנית לבי� גורמי שוניהשיתו� והודות ל ,ספיבק�רמת ג�מאמ� ב

שיעור , כול אימוניה  ס� מוצג5בלוח  .שיקוועובדי  יעובדי סוציאלי, הרשות המקומית

  .לפי חודש, בראשו� לציו�ההשתתפות באימוני ומספר השחקני

, שיעור ההשתתפות באימוני� ומספר השחקני� בראשו� לציו�, אימוני�ההכל  ס�: 5לוח 
 לפי חודש

 השתתפות באימוני
 ספטמבר

)2007( 

 אוקטובר

)2007( 

 נובמבר

)2007( 

 דצמבר

)2007( 

 ינואר

)2008( 

 9 8 8 8 7 אימוניההכל  ס�

 שיעור נוכחות שחקני ע
 72.9 75 76.6 71.4 71.4 מוגבלויות 

 מספר שחקני נוכחי ע
 16 15 14 10 10 מוגבלויות

ור נוכחות שחקני ללא עשי
� מוגבלויות � 72.9 62.5 85.7 

מספר שחקני נוכחי ללא 
� מוגבלויות � 6 8 7 

 

 ימוניהשתתפות בא
 פברואר

)2008( 

 מרס

)2008( 

 אפריל

)2008( 

 מאי

)2008( 

 יוני

)2008( 

 8 8 5 7 7 אימוניההכל  ס�

 שיעור נוכחות שחקני ע
 71.4 81.2 90.0 70.4 62.2 מוגבלויות 

 מספר שחקני נוכחי ע
 14 14 14 14 14 מוגבלויות

שיעור נוכחות שחקני ללא 
 78.5 67.8 100.0 75.5 51.0 מוגבלויות

 7 7 7 7 7 מספר שחקני� נוכחי� ללא מוגבלויות
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 בתחילת השנה.  אימוני בחודש8צע  התקיימו בממובראשו� לציו�כי ,  נית� לראות5מלוח 

מחצית השנייה ובינואר ב 16� לעלהשחקני ה מספרוהצטרפו עשרה שחקני ע מוגבלויות 

של השחקני בעלי המוגבלויות הוא שיעור הנוכחות הממוצע .  שחקני14נותרו  של השנה

שיעור הנוכחות שלה היה ו  שחקני שבעהמוגבלויות הואמספר השחקני ללא .  אחוז74.25

 .  זהה לזה של השחקני ע מוגבלויות אחוז74.23

 להפעלת )ספטמבר (בחודש הראשו� בראשו� לציו� כי מניתוח השאלו� למאמני עולה

את הנסיעה על , להכיר לשחקני את המשחק, הפעילותלהרי� את "ציפה המאמ�  התוכנית

 ".פעילויות מהנות ליצור חוויה חיובית ורצו� להמשי� בפעילות ולהתמיד בה, כיסא גלגלי

מטרות אלה משקפות ה� את הפ� הספורטיבי וה� את הפ� החברתי והחוויתי בהפעלת 

ר התעוררו בעיות כאש ולכ�ות היו יותר ספורטיביות  המטרי הבאיבחודש. התוכנית

יש מספר קט� של ילדי אשר נתקלי בבעיות ": הוא ציי� כי. טיפל בכ� המאמ�בהקשר זה 

הנושא מטופל . חברתיות שונות וזקוקי לעידוד ולחיזוקי על מנת להשאיר במסגרת

חיזוקי חיוביי במהל� האימו� תו� שילוב של ילדי אשר ה יוכלו , בשיחות אישיות

 יותר בקלותלהתחבר אליה ." 

 על התקדמותג ווח יהמאמ� דומחצית השנייה של השנה שיעורי הנוכחות נשארו גבוהי ב

 ילדי הגיעו  שנישרקמכ� המאמ� הביע מעט אכזבה . במשחק של חלק גדול מהשחקני

 . לצפות במשחק ראווה בי� נבחרת ישראל ונבחרת אנגליה בכדורסל נכי

שיתו� למשתתפי ולהעלאת המוטיבציה של ההביאה  ס מרההודעה על פתיחת הליגה בחודש

 .)קבוצות שישחקו בליגהה(לקו את השחקני לשלוש קבוצות יח זמ� באותו. פעולה ביניה

 .והיה צור� לעזור לה לקבל את החלוקה לקבוצות, לא כל הילדי היו מרוצי מהחלוקה

שר אחת מה� מוגבלת בתנועה בקבוצה חברי ילדי שלישיה א –  נמשכוחברתיותה פעילויותה

השלישיה מהווה כוח חברתי . ללא מוגבלות) ב� ובת( גלגלי ושני האחרי ומשתמשת בכיסא

 מיוחדת  הגיעה ונוצרה אוירה תמשפחחשוב בקבוצת ראשו� וכאשר חגגו את יו הולדת

 שמצב� הכלכלי של ,הכי� מסיבת יו הולדת לשתי בנותל המאמ� דאג כ�כמו . במינה

  .וירה החברתיתו ג חגיגה זו תרמה לא.קשה �החותימשפ

על שיתו� שחקני ,  על חסימות בהתקפהע הקבוצה לעבוד המאמ� המשי�יוני במאי וב

המאמ� ציי� כי הוא מרוצה מהשילוב . הנקודה ועל שיתו� פעולה בי� השחקני במהל� משחק

סל וה� מבחינת ל הקליעהשל שחקני הנקודה במשחקי ומתרומת לקבוצה ה� מבחינת 

  שאחת מקבוצות הליגה כי העובדה המאמ� ציי�". שעלה מאוד"הביטחו� העצמי שלה
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יתה הפתעה נעימה שנתנה חיזוק י הכו במקו השני בליגהזלקבוצת ראשו� לציו�  המשתייכות

 . לכלל השחקני בקבוצה

�ת רמת ג�בראשו� לציו� פעל במהל� השנה עוזר מאמ� שהינו שחק� ע מוגבלויות מקבוצ

הוא . שולמו לו  הנסיעות לאימוני ובחזרההוצאות רקויתה בהתנדבות יה פעילות זו .ספיבק

הביע דאגה לגבי ושינוי בסטאטוס שלו משחק� לעוזר מאמ�  הוסיפר עלבסו� השנה  התראיי�

עוזר מאמ� זה העלה הבעיות ש. שנה הבאה ב)במיוחד להסעות(" גל�סל"של ההמימו� 

חשבו שאני "מקרי שבה שחקני בכנות רבה על  פריהוא ס.  החדשומעמד את משקפות

מוכ� לקבל וציי� שהוא הוא היה מופתע מהביקורת . "תופס יותר מדי פוזה כעוזר מאמ�

 בסו� השנה השחקני .השחקני וכ� נפתרה הבעיה בסופו של דבר התנצל בפני .ביקורת בונה

 .וחגגו לו את יו הולדתוהפתיעו את עוזר המאמ� 

 שאר הקבוצות היא קבוצה שיש בה ייחוד מבחינה חברתית לעומת  לציו�קבוצת ראשו�

 ").מפגשי תמיכה טיפוליי "3.2.6.2  בהרחבה בסעי�העניי� יוצג(

 קבוצות בהקמה

שהינו יישוב ערבי הנמצא בצפו� , כפר מנדהב: בסעי� זה נדווח על שלוש קבוצות בהקמה

 יש לציי� כי במש� השנה דווח .ה את פעילותה בספיבקירושלי וקבוצת בנות שהחלב ,האר�

, על שני ניסיונות ראשוניי להקי קבוצות באו אל פאח וקבוצת בוגרי בראשו� לציו�

 .  יצאו לפועל בסופו של דברשלא

 כפר מנדה.   א

 הקשור לפרויקטי "הישגי"ס בכפר מנדה נוצר באמצעות מנהל תוכנית "הקשר ע המתנ

 מדרי� מקומי, סאות גלגלי הובאו מהמרכזי כ.תוכניתסייע לס "מנהל המתנ. אחרי במקו

החל לקבל ו מונה לתפקיד) ללא ניסיו� בספורט בכסא גלגלי( תעודת מאמ� כדורסל בעל

 שהיה שות� "אירוע חשיפה"דצמבר התקיי ב. גל�סל"הדרכה מהמאמ� הראשי של תוכנית ה

 את השחקני בפני הורי וילדי בעיקר מהכפר הציג הוא ".החשיפות אירועי"מארג� בו 

בנוס� לענפי ספורט נוספי , "גל�סל"את תוכנית הו) מרבית משתתפי באימוני שחייה(

 . בדמינגטו� וטניס שולח�, ודו'המתאימי ג לנכויות אחרות ביניה ג

ח לפי דיוו. המפגש הראשו� של בני הנוער בכפר מנדה ע המאמ� התקיי בחודש ינואר

15�שקיבלנו הגיעו כבתחילת חודש פברואר דווח לנו שהמאמ� פוטר .  משתתפי פוטנציאליי

בכפר מנדה במהל� שנת  בלבד אחדאימו� המאמ� הראשי צפה ב. מאמ� חדשמונה במקומו ו

 . מחקר הערכה זה
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 ארבע (12�8  ילדי בניתשעהיוני עולה כי השתתפו �חודשי מאימ מדוחות המאמ� שהתקבלו

 ציי�המאמ�  . ללא מוגבלויות,אחי, שניי בעלי מוגבלויות ומה שבעה, ) בניחמש ובנות

היה מאוד קשה לשכנע אות� ו "גל�סל" עד להצטרפות� למהביתבנות כמעט לא יצאו ה ששתי

�בחודש מאי התקיימו שבעה אימוני . אימונילהגיעו בתדירות גבוהה  השחקני. להצטר

  אחוז93.9שיעור הנוכחות של השחקני ע מוגבלויות היה . אימוני בחודש יוניושמונה 

 אחוז 100שיעור השתתפות של שני השחקני ללא מוגבלויות היה .  ביוני אחוז94.6�במאי ו

 . בחודש יוני אחוז 81.3�ו, במאי

 ההנאה להגביר אתיהנות ולהשתעשע כדי  לשחקנית� להמאמ� ציי� כי בחודשי אלה הוא נ

מיומנות  את כדי לתרגל,  בעיקר תופסתשיחקו ה. להגביר את המוטיבציהמהמשחק וכדי 

מנדה עדיי� כפר יש לציי� כי ב. מיומנות החזקת הכדור את תרגלוהפעלת כיסא הגלגלי וכ� 

בעיה נמצאת בטיפול וכי הבסו� השנה דווח לנו כי (די על היל דבר שמקשה אי� סלי נמוכי

 בקבוצהעד תחילת השנה יהיו סלי נמוכי.( 

 כי היא מחפשת בראיו� עימה שהתקיי בחודש ינוארנציי� כי העובדת הסוציאלית דיווחה 

  "מכבי"ארגו�  כי היא דיווחהבסו� השנה לקבוצה ו" מלווה חברתי "שישמשמימו� לאד

נכחה  אכ�מאמ� כפר מנדה ציי� את חשיבות נוכחותה של נציגה ש. הסכי לתמו� בפרויקט זה

 ותמכה בשחקני בעיקר בפ� החברתי והאישיבכל האימוני. 

יחד ע . התפתחותהדרכי  את לצפותקשה וקבוצת מנדה נמצאת רק בתחילת דרכה , לסיכו

, שונה במהותו מהרכב שאר הקבוצות, ילדי צעירי שיש בה זאת ברור שהרכב הקבוצה

 . א רוצי לשלב אות במשחקי הליגה, עובדה היכולה להוות קושי בהמש�

 ירושלי� .ב

 רק לקראת סו� שנת הלימודי "גל�סל"בירושלי החלו לבחו� את האפשרות להקי קבוצת 

מרכזת , "מחר"מרכז , � בבירה" מרכז אילבהתהלי� זה חברו גורמי שוני ל. ח"תשס

הוחלט . סאות גלגלייכבפעילות התנדבותית ומאמני של קבוצת הכדורסל וקבוצות טניס 

 .  שבבירה"בית הספר למדעי ואומנויות" בלהפעיל את הקבוצה

 שחקני ללא 6�5 מוגבלויות וע שחקני 9�8 והשתתפו בו 29.4�המפגש הראשו� התקיי ב

, במסגרת המחויבות האישית, שהביעו נכונותמבית הספר המארח את הפרויקט  מוגבלויות

מדבריו של  .דבלב  התקיימו עוד שני אימוניעד סו� השנה. "גל�סל"להשתת� במשחקי ה

יש לשקול את  המאמ�לדעת . סופיאינו י� יכי מספר השחקני עד נראהמאמ� הקבוצה 

יש תחילה לחזק את השחקני ו, שנה הבאההשילוב של בני הנוער ללא מוגבלויות בתחילת 

  .בעלי המוגבלויות
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 ספיבק�קבוצת בנות רמת ג� .ג

 .2008 באפריל 9�ואמותיה� בבנות פגישה של הלהקי קבוצת בנות בספיבק החל בהניסיו� 

אש רג  בה השתתפוו הגיעו רק שש בנות לפגישה . מועמדות לקבוצהעשריברשימה היו כ

 .נציג מהנהלת ספיבקוכ� העובדת סוציאלית , קטמתאמת הפרוי, הפרויקט

 24 עד 10שהמטרה היא להקי קבוצה הכוללת שחקניות מגיל  הסביר לקבוצה ראש הפרויקט

יח עתודה שתשתת� מעונייני להצמה , בנוס�. נה לאחר מכ� בליגת הנוערשתשתת� בש

הוסבר ג . המתאמת הדגישה את היתרונות הפיזיי של המשחק. יות עולמיותורבתח

העובדת . התאחדות לבנותהתקציבי של ב השתמששהוחלט על קבוצה של בנות בלבד בכדי ל

שהאימוני יהיו הוחלט . ל השחקניותפיתוח העצמאות ש חשיבותסוציאלית הדגישה ג את 

השחקניות אמורות להגיע ללא (אחת האמהות העלתה את בעיית ההסעות  . לשבועתאח

 .  בהדרכת המאמ� הגלגלילאחר מכ� התנסו בכיסאות). הסעות מאורגנות

 2בתצפית של אחת החוקרות נכחו (א� הגיעו אליה מעט מאוד שחקניות , האימוני החלו

לא צורפו שחקניות ללא  . פגעו ברצ� האימוניחופשותהחגי וה תג תקופ. )  בלבדשחקניות

בסו� השנה דווח לנו שהוחלט לצר� את השחקניות לקבוצה הקיימת של . יות לקבוצהומוגבל

 . ספיבק ולא המשי� ע קבוצה של בנות בלבד�רמתג�

 

 סיכו� קבוצות פועלות ובהקמה. ד

 . אופי הפעילותל והרכב הקבוצותל, נוכחות באימונילתייחס מסיכו זה 

בחדרה רמת ההשתתפות נמוכה מאוד ה� בקרב בעלי המוגבלויות וה�  – נוכחות באימוני�

 רק פע בשבוע והקבוצה נמצאת  מתקיימיאימוניה. בקרב השחקני ללא המוגבלויות

 כי יפרשו בקרוב בשל סיבות חלק מהמשתתפי מדווחי על אפשרותבשלב שביר שכ� 

ספיבק רמת ההשתתפות בינונית ג כאשר קבוצה זו �בקבוצת רמת ג� .בייקטיביותאו

 ,בכל חודש ישנ ג שינויי פרסונאליי. ידי שחקני מקבוצת הבוגרי  מתוגברת על

ע זאת שיעור הנוכחות של מי שמגיעי לאימוני . שחקני פורשי ומתווספי לקבוצה

פר השחקני ע המוגבלויות וללא המוגבלויות הוא בקבוצת ראשו� לציו� מס. עולה בהדרגה

לקראת השנה הבאה יש להשקיע מאמצי . האימוני סדירי והנוכחות היא טובה, יציב

מהל� שהחל ע , ספיבק�בתגבור קבוצת חדרה וכ� בהגדלת מצבת השחקני ברמת ג�

 .ההחלטה לצר� את הבנות מקבוצת הבנות בספיבק לקבוצה זו
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בקבוצת .  מבי� הקבוצות השחקני בקבוצת מנדה ה הצעירי ביותר– גילאי השחקני�

רמת בקבוצת . ויותר 20גיל בבוגרי לצד שחקני  נית� למצוא שחקני צעירי ראשו� לציו�

 הבוגרי שצורפו כדי ה הקבוצה של שחקני צעירי א� הגרעי� הקשה כמהספיבק יש �ג�

הנובע מפערי הגילאי , צה א� יצר קושי אחראומנ את סגירת הקבו  מנעפתרו� זה. לחזקה

, 18מעל גיל , ה בוגריבקבוצת חדרה כל השחקני  .בי� בני הנוער הצעירי לבי� הבוגרי

י י� לא נית� לקבוע מהיבירושלי עד .לחיי עבודה או צבא ולפנותוחלק עומדי לפרוש 

  . שהקבוצה לא החלה פעילות סדירהכיוו� מצבת השחקני

ש השחק� ש, בכל הקבוצות יש שחקני ע שיתוק מוחי� מלבד חדרה – וגבלויותסוג המ

לשאר השחקני בקבוצה פגיעות  ( נשר לקראת סו� השנה–היחיד המתאי לקטגוריה זו 

 . )בעמוד השדרה

הוש השנה דגש ג על הפ� , לעומת המקומות האחרי,  בראשו� לציו�– אופי הפעילות

�מפגשי חברתיי "2.5 בהרחבה בסעי� כ�בנדו� . טיפולי�החברתי ". טיפוליי

בדוח זה דובר רבות על חשיבות הגיוס הראשוני של  – שימור הקיי� ועידוד פעילות נוספת

מטבע הגיוס שכ�  תופעול את להמשי�כמו כ� מודעי הגורמי השוני לצור� . בני הנוער

כדי שהאימוני  בוצותשל הקגודל מסוי  עלקיימת נשירה ויש צור� לשמור  הדברי

" גל�סל"טורנירי ואימוני משותפי ה מהפעילויות המרכזיות של תכנית ה. יתאפשרו

גולת הכותרת הינה פעילות הליגה שאורגנה בסו� . לשימור הקיי ולעידוד פעילות נוספת

 . תקופת ההערכה

 מחנה אימו� ומשחקי ליגה, טורנירי

  על ,לציו�ספיבק לקבוצת ראשו� �רמת ג�י� קבוצת בבסעי� זה נדווח על טורניר שהתקיי

מפגשי על ולציו� וחדרה ראשו� , ספיבק�רמת ג�,  שבו השתתפו שלוש הקבוצותמחנה אימוני

 . שהתקיימו במחצית השנייה של השנהליגהה

 ספיבק לראשו� לציו��טורניר בי� רמת ג� .א

קבוצת ספיבק לבי� �ת ג�קבוצת רמ התקיי טורניר בי� )2007 בנובמבר 27(בסו� נובמבר 

דברי תודה ובתו הנאומי בפתיחת הטורניר נאמרו . במגרש של האחרוני, ראשו� לציו�

 . יצא לדר� נערכו צילומי והמשחק, חולקו לשחקני הבית חולצות

של חברתי הגיבוש ה בלט  כשלושה חודשי לאחר הקמת הקבוצההתקייש במשחק

שנרתמו כאחד מוגבלויות וללא המוגבלויות ה עליהשחקני בכל הכולל את  הקבוצות

חרדי אימו� הראשו� בראשו� לציו� צפו בינש, ההורי שנכחו באול. למשימה הספורטיבית
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 הביעו הפע , להשתת� בקבוצהיתאי או יסכי וחסרי ביטחו� לגבי הסיכוי שילד

 .קריאות עידודהתלהבות והרבו לקרוא 

 מחנה אימו� בחנוכה  .ב

ספיבק מחנה �רמת ג� התקיי ב,חנוכהחופשת שהיה ב, 2007 בדצמבר 10�ביו שני ה

רמת , "גל�סל"קבוצות הפועלות בתוכנית הה שחקני משלוש ארבעיאימוני שבו השתתפו 

 אחר כ�, בהדלקת נרות חנוכהיו האימוני החל בבוקר . חדרה וראשו� לציו� ,ספיבק�ג�

עד נמשכו המשחקי וחה  ולאחר מנ בצהריי התקיימה ארוחת צהרי,אימוניההחלו 

 .טורניר בי� הקבוצותהתנהל  האחרו� של היו ובחלק. 14:45שעה ה

�בי� קשרי ונרקמו זה את זה  המשתתפי עודדו:ה התלהבות רבהניכר בדר� כלל. אישיי

  בי� השחקני ללא המוגבלויות שקלעו את מרבית יכולות המשחקבלמרות הפערי הברורי

האווירה הנינוחה והנעימה ששררה . עלי המוגבלויות כול נהנו והיו מעורביהסלי לבי� ב

ה דיווחו .  שחקני שנשאלו על הרגשת בסו� היוכמהבאה לידי ביטוי ג בדבריה של 

תיארו השחקני . מטקס הדלקת הנרות וג מהאוכל על האש, כי ה מאוד נהנו מהאימוני

שלא השתתפו א� שמעו (חלק מהאמהות  ג דיווחוכ� יו האימוני הזה כנקודת שיא ואת 

 כל אנשי הצוות המקצועי . נהנו מאוד ממחנה האימוניבני הנוערשציינו כי ) הדי מילדיה

 .הביעו שביעות רצו� מהטורניר

 משחקי ליגה  .ג

בכל אחד ,  מחזוריבחמישה הליגה התקיימה .הליגה למשחקיבכל הקבוצות יש חשיבות 

משחקי עד התקיימו אפריל ב סמרב הוקמההליגה . קי בי� כל הקבוצותמתקיימי משח

בו הוכרזו הקבוצות שהגיעו ומפגש סיו העונה התקיי באמצע אוגוסט . סו� השנה

  .שחקני מצטייני בקטגוריות שונותונבחרו ניתנו מדליות , למקומות הראשוני

. קני ללא מוגבלויות בקבוצההשחבמספר  לגידול תרמה ההשתתפות בליגה ספיבק�ברמת ג�

בשנת ההערכה " גל�סל"ל הליגה הישג מרכזי שהקמת המאמ� הקבוצה בחדרה ראה ב

 חמישה ממשיבי כ�כמו  .שחקניה בקרב המוטיבציה הגברת בתחו בייחוד, הנוכחית

ממספר .  במש� האימוניביותר והזכורה גטובה החוויה ההייתה הליגה ש ציינוהשאלו� 

. מנו� ליצירת קשרי בי� משתתפי מקבוצות שונותשימשה ודע כי הליגה גורמי ג נ

ידי מנהל התוכנית עולה כי הליגה אכ�  אשר נעשה על, ממצאי של קליעות לסלהמריכוז 

 . מאפשרת לשחקני בעלי דרגות ניקוד שונות להשתת� ולהצליח
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 �של משתת� מרמת ג�כ� למ. שביקרו את התנהלות הליגה מעטיאחרי יחד ע זאת היו ג

לציי� כדאי  .בראשו� לציו� שהליגה מתקיימת רקהביע את חוסר שביעות רצונו מכ�  ספיבק

של המאמני בראיונות שנערכו  במסקנותג מצאי נמשתת� זה שציי�  שכמה ענייני

 .אית

מחנה האימו� ומשחקי הליגה היו נקודות שיא ה� עבור השחקני וה� , הטורנירי ,לסיכו

תרמו לשיפור ,  את המוטיבציה של השחקניופעילויות אלה העל. לי התוכניתיור מפעעב

 קביעתליגה משחקי ה ארגו� . בי� השחקנייחברתי מפגשימיומנויות המשחק ואפשרו 

לשילוב של שחקני ברמות שונות  שימשו בסיס כללי הניקוד קביעתו חוקי המשחק

 .במשחקי

 מפגשי גיבוש ותמיכה

בכל  מפעיליה ראו לנכו� לשלב, היא פעילות ספורט תחרותי" גל�סל"למרות שעיקר פעילות ה

�ג היבטי חברתיי הקבוצותבקבוצת ראשו�  התקיימהפעילות זו  בסופו של דבר. טיפוליי

 . מפגשי גיבוש חברתיי ומפגשי תמיכה טיפוליי: שני סוגי פעילויותב בלבדלציו� 

 

 מפגשי גיבוש חברתיי�  .א

מובנית מצד מתאמת  חברתית התערבותהתקיימה  במהל� שלושת החודשי הראשוני

התערבות זו כללה הפעלה של משחקי . שנערכה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה, התוכנית

 20�כ(שוני במהל� האימוני הראשוניהנמצא " אמהי" בהיותה גור .) דקות בכל פע

 ,  במהל� האימוניועידודתמיכה , הבהרות, חותימה עימ שייהיא קבקשר ח ע הילדי

 ציו� ימי, בי� היתר, שכללה של קבוצהתה לפתח תרבות יאחת המטרות הי .לפניה ואחריה

 .ברתימפגש ח ג וששימש  הולדתימית ועריכת מסיבו הולדת

ר בפעילויות של המתאמת בראשו� לציו� נוצר גיבוש חברתי והווי קבוצתי שת –ימי הולדת 

 ימי הולדת תשל חגיגזמה ויזאת באמצעות , ק היחסי החברתיי בתו� הקבוצהד להידומאו

וביקשה מה להורי בתחילת השנה התקשרה המתאמת . של השחקני לאחר האימוני

 עוגות ושתייהלאימו� שלוח ורי להזכירה לה היאבמהל� השנה  .לשת� עימה פעולה

 וכ� דווח לנו על מקרי  חגגו את ימי ההולדתאנו נכחנו לפחות בשני מקרי בה. מסיבותל

התרגש שבה צפינו אחד הילדי . ת יו הולדת לעוזר המאמ�ומסיב נערכו בה, נוספי

מעניי� לציי� כי ג .  למסיבה,התקשה לחכות לסו� האימו�שיו הולדתו עד כדי כ� מאוד ב

עזר ו, א באירוע השתת� ג הו,לשחקני באולהאימו� שהמתי� במהל� , נהג ההסעות
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במהל� החגיגה הילדי שוחחו ביניה .  הזזת רהיטי והחזרת למקו,רגו� הכיבודבא

מתאמת התוכנית . רמת מאוד להידוק הקשרי החברתייעובדה התו,  צחקו ונהנו,בעליצות

לא היה לכ� ,  חגגו פע אחת יו הולדת לאחד השחקניספיבק� כי למרות שברמת ג�הגרס

רמת בי�  הסיבה להבדל, לדעתה. הוריהקשר ע הי� בקבוצה זו את אותו  משו שא�המש

קיי ג ד� קשר ו צעירי יותר  השחקני לציו�שבראשו� היאספיבק לראשו� לציו� �ג�

 . ספיבק�לא כ� ברמת ג�. הכולל את שמות ההורי

וצות  שחקני משתי קב25 ג בעומר שהתקיי בספיבק כלל"לבחברתי המפגש ה – ג בעומר"ל

)השתתפו ג המאמ� של . ספיבק וראשו� לציו��רמת ג�, ) שחקני ע מוגבלויות18 מה

,  הורי של שני אחיוכמו כ� נכח. ב� זוגה ושתי בנותיה�, המתאמת של התוכנית, הקבוצות

מטרות . ואחת המעריכות של התוכנית, )שישבו באזור א� לא השתתפו(הנהגי של ההסעות 

של  תהיהיוזמה לאירוע הי. בוש קבוצתי ולקיי פעילות חברתיתהמפגש היו לפתח גי

 הוחלט על  –ג בעומר התקרב " חברתיות ומאחר שללערו� פעילויותשביקשו השחקני

 . מדורה

ולאחר מכ� התקיימו משחקי ) סלטי ושתייה, בשר על האש(המפגש החל בארוחה 

 לא "גו� משחקי כ. יקטשל מתאמת הפרובסיועה העובדת סוציאלית שניהלה חברתיי

מתנדב מספר שבו " אמת או שקר"ומשחק ,  שוניי תחרות שירי בנושא–" נפסיק לשיר

 כי קייהיה ניכר . שני סיפורי והקבוצה צריכה להחליט איזה מה אמת ואיזה מה שקר

 �השחקני נהנו בפעילות השנייה . נמשכה זמ� רבשפעילות והבתחרות השירי  פעולההשיתו

 כ� שהמשחק הסתמ� על אנשי הצוות שהציגו את – סיפור מתאילבדות רוב התקשו א� 

הצטלמו ע השחקני ה , � במקו"רוע נער� סיור של נציגי איליבאמצע הא. הסיפורי

 . הסבר על הפעילותדברי בלויוק

אמנ . יתה מאוד מהנהיהמעריכה של התוכנית האווירה הוהעובדת הסוציאלית � של לדעת

המפגש את . טראקציה ביניהנאיג יתה י אבל ה בנפרדלרובישבו   הקבוצות השונותחברי

לקראת הסו� כול  יש לציי� כי. סוציאלית והשחקני היו יותר פאסיבייההעובדת  ניהלה

נראה שיש מקו לפתח מיומנויות חברתיות . פרד משאר המשתתפייעזבו את המקו בלי לה

המשוב של השחקני לגבי .  הקבוצה בפעילויות חברתיותשיאפשרו יותר יוזמה מצד חברי

 .פרו שנהנויסירוע היה חיובי וה הא

 מפגשי תמיכה טיפוליי� .ב

אחת קבוצתיי מפגשי לקיי  ביקשה, מחופשת לידה בינוארחזרה שהעובדת הסוציאלית 

מטרת  בפברואר במרס וביולי , מפגשיהתקיימו שלושהבפועל  . חודש–לשלושה שבועות 
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 את הקשיי ביחס לנושאי להעלותלתת לגיטימציה לשחקני " :לדעתהפגשי היא המ

לנסח כללי התנהגות קבוצתיי בשיתו� , לאפשר ונטילציה ועיבוד רגשי, שהטרידו אות

העובדת  ".חברי הקבוצה ולערו� פעילות חברתית בכדי לבדוק את גיבוש הזהות הקבוצתית

, קבוצה המשחקת כדורסל ביחד מפגש שלמותר  הרבה יהמפגשי אלבה תאהסוציאלית ר

 שאלוני שבהלאה יהעובדת סוציאלית מ. לפתח כיווני אלו בתוכניתהיא הביעה עניי� ו

 . ")שאלוני: "יההמתודולוגעל  בפרקבהרחבה על השאלו� ראו  (ארה את המפגשיית

כה חברתית להעניק תמינועד  ,בסו� חודש פברואר בראשו� לציו�התקיי המפגש הראשו� 

כרות ע העובדת י הוקדש זמ� להמפגש זהב). אנו לא הוזמנו למפגש זה(ורגשית לקבוצה 

העובדת הסוציאלית . היהקבוצה בתחושות חברי סוציאלית ועידוד השחקני לשת� את

  את הצור� של השחקני ו"לא נעימי"ציינה את הקושי של שחקני להעלות נושאי

לגיטימציה רחבה "היא הגיעה למסקנה שיש  .זאת די לעשות הסביבה בכקבלת תמיכה שלב

בכל פעילות ה�  להעלאת קשיי שוני ולהתייחס להיבטי של כישורי ומיומנויות חברתיות

 חברתית וה� ספורטיבית תו� שיחה ועיבוד רגשי מתאי ולהתייחס ג לאירועי המתרחשי

  ".גל�מחו� לפעילות הסל

כי התקיי על חשבו� חלק מזמ� האימו� וזה מפגש לנו כי העובדת הסוציאלית דיווחה 

בעיות להעלות  אפשרותלשחקני  ייתהה, לדעתה.  המאמ� ומתאמת התוכניתהשתתפו בו ג

בעיה טופלה בשיחה הקבוצתית והובילה ה  אחד השחקנימצד הטרדותכמו למשל , בקבוצה

ת המפגש התנהל באווירה לדעתה של העובדת הסוציאלי. לשיחה על כללי התנהגות נאותי

 ג אפשרות להשפיע על תחומי חיי אחרי של הללוה בשיחות תאהיא רנינוחה ובטוחה ו

 . השחקני

נושאי ומה ה  חשהואכיצד  לומרחברי הקבוצה אפשרות לכל אחד מ ניתנהמפגש השני ב

 קל� מתו� חבילת שבה היה צרי� לבחור פעילות חברתית כ� התקיימה. ושמטרידי אות

 פיסול עוד דווח לנו כי התקיי . להסביר כיצד חשי בקבוצהבאמצעותו וקלפי טיפוליי

השחקני של  על מקומ, ללמוד על התהלי� הקבוצתיהיה קבוצתי שבאמצעותו נית� 

חברתית של אחד השחקני ההתנהגות הית יהועלתה בעזה  במפגש. תפקידיהעל בקבוצה ו

ני מרבית חברי הקבוצה דיברו על תרומת הקבוצה עבור בחלק הש. קבוצהבפתרונות  והועלו

 תפו פעולה א�יהעובדת סוציאלית ציינה שחלק מהשחקני ש.  ולא על מקומ בקבוצה–

  .ה לא מעונייני בפעילות חברתית אלא בספורטכי ו, האימו� בשעת שהמפגש נער�התלוננו 

פל בכעסי שנוצרו בקבוצה לט כדי העובדת הסוציאלית ביוזמתה של המפגש השלישי נער�

 נתנותוכנית ב.  מהשחקני בשל קשיי תחבורה ותקציבכמה רק  בההשתתפו שבעקבות סדנה
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נושאי אחרי המטרידי אות נבדקו , תחושתיה לגבי הנסיעהלחברי הקבוצה ביטוי 

 שה טענו שחקני ה. המפגשלפני  מסיבת יו הולדת לעוזר המאמ� שתוכננה ונערכהסיכו

 שלכעס ה העובדת הסוציאלית ציינה כי. ספיבק�קבוצת רמת ג� לעומת בעיקר, י לרעהמופל

 . רכה את השחקני על כ�יבושייכות ה ולתחושת הקבוצתי יבושגל השחקני הוא ביטוי

 על כ�עוד נושא שעלה בפגישה זו היה תחושת האפליה שהביעו השחקני ללא המוגבלויות 

שמסרבי מאורגנת וג העלו טענות כלפי הנהגי  מגיעי לאימוני ללא הסעה שה

 כמהפנו אל העובדת הסוציאלית , בנוס� .אות ג כאשר יש מקומות בהסעה להעלות

 יתה תחושה שיש גיבוש קבוצתי ופחות תחושת מבוכה יה, ככלל. ענייני אישייבשחקני

בכלל ושהות חברתית מגבשת  כמיהה לפעילות"היא חשה כי קיימת בקבוצה . של השחקני

 מפגשי דומי א� לא בעתידלקיי העובדת הסוציאלית יש  לדעת ".איתי ביחד בפרט

  . אימוניהבמקו

 היא בעלתפעילות ספורטיבית וטיפולית �פעילות חברתיתבי� שילוב הכי  נראה ,לסיכו

 . תוכנית ואנו קוראי למצוא דרכי לשלב זאת ג בקבוצות אחרותל חשיבות

 

  הילהע הקקשרי

תחילה נבח� . "אחרי משמעותיי"ל "גל�סל"תוכנית ה בי�יחסי הגומלי� בסעי� זה נבח� את 

ובהמש� את מקומ של המורי ואת קהילת בעלי , את מקומ של ההורי בתוכנית

 . המוגבלויות התומכת בקבוצת ראשו� לציו� בפרט ובמשחקי הליגה בכלל

 הורי� .א

ל ההצטרפות של� ה דעת של ההורי של� עמ" בשאלו� לשחקני 5לשאלה בתשובה 

 שמחי, מעודדי, תומכי,  מרוציכי ההורי) 27מתו� (מרואייני  23 ענו "?לקבוצה

בתשובה . ג ציפו לכ�ובני הנוער דיווחו כי ה מרוצי מתגובת של ההורי  .מכ� מרוציו

 11בחיוב לעומת ) 12( ענו כמחצית "?הא היית רוצה שההורי יבואו לאימוני"לשאלה 

" ?הא היית רוצה שההורי יבוא למשחקי"בתשובה לשאלה  לעומת זאת .שענו בשלילה

השתתפות הפעילה כי  נראה .ענו בשלילה) 4( אחדיורק ) 19(ענו מרבית המרואייני בחיוב 

 וגלאימו� הראשו� מרבית ההורי הגיעו . קבוצת ראשו� לציו�בעיקר ברווחת ההורי של 

�רמת ג�ב. רניר שהתקיי בסו� חודש נובמברטול ספיבק ההורי כמעט אינ שותפי וכ� ג

 אי� צור�  מאמ� הקבוצהולכ� גורס, אנשי מבוגרי שלקבוצה  היא קבוצת חדרה. בחדרה
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בתחילת  ניסתהאחת האמהות . ברכב רוב השחקני מגיעי לאימוני. במעורבות הורי

  . א� ללא הצלחהלאימוני בבנימינה השנה לעזור למאמ� להשיג אול

בראשו� לציו� עולה כי קיי הבדל ושל  ספיבק�רמת ג�של איו� ע המאמ� ירמהוהתצפיות מ

 :השחקני  קשור לגילייתכ� שהדבר, לדעתו. קבוצותבשתי הההורי מעורבות משמעותי בי� 

 השחקני השבספיבק �רמת ג� לעומת 21�12 ני נע בי� גיל השחק לציו�בקבוצת ראשו�

 ומציי� כי ביו ההולדת מקבל המאמ� מזכיר את ימי ההולדת בראשו� לציו�. מבוגרי יותר

, הגיל הסיבה לכ� היא, לדעתו. ספיבק�ג� מה שלא קורה ברמת,  כדורסל–בעל השמחה מתנה 

ולדעתו ". יש יותר בעיה לגייס את ההורי ברמת ג�"ההורי  של המעורבות חוסר בשל אולי

 ".א לא כדאי לדחו� את הנושא קדימה"קול כדאי לש

ה ":  מועט בחדרה ובספיבק הוא אכ�התוכנית דיווחה כי הקשר ע ההורי שלהמתאמת 

השיחות ע , גורסת המתאמת, בהתחלה". א� אי� הרבה פניות מהורי, מתקשרי מדי פע

ל התאמת ההורי נסובו סביב הבקשות להסעה והיו ג מספר שיחות בנושא של בעיות ש

לפני  מקרה שבו מציינת המתאמת ע זאת. אול כיו ה� הולכות ופוחתות. כיסאות גלגלי

 ההורי של אחת הנערות הסובלת מחרדות וביקשו שבמחנה האימו�  התקשרומחנה אימוני

. מתקיימות המתאמת מקבלת מההורי תגובות חיוביותש בשיחות ,מאיד�. לא יהיו בלוני

  דברבראשו� לציו� יש תיאו בי� ההורי למנהלת ,ואכ� מצרי� תיאו ימי הולדתארגו� 

 . ספיבק�רמת ג�ב, כאמור, שאינו קיי

 כי יש הבדלי משמעותיי במעורבות ההורי בקבוצות השונות אשר מ� הממצאי עולה

המוגבלות שלה  ורמתגיל המשתתפי . בחלק נגזרי מ� האופי השונה של הקבוצות

ספיבק הוא ייחודי �רמת ג�המקרה של , בנוס�. דת המעורבות של ההורימשפיעי על מי

 ממוק בתו� ארגו� גדול המכיל פעילויות מגוונות לילדי ונוער ע "גל�סל"מכיוו� שחוג ה

 הורי בקבוצות השונות גורמת מעורבות של מידתנשאלת השאלה א , ע זאת. מוגבלויות

�יש לבחו� מצבי של אי". יי להיות עניי יותרעשירי להתעשר ולענ"באופ� מטפורי ל

  .של הורי מעטהבשל נוכחות רבה או , שוויו� בי� הקבוצות

 חברי� .ב

מתשובות השחקני . בחוג זה על השתתפותפרו לחבריה יאיו� נשאלו השחקני א סיבר

שה סיפרו לחבריה( בחיוב )אחוז88.9( נשאלי 27 מתו� 24 כי בתחילת השנה ענו עולה (

מה "בתשובה לשאלה . זהה כמעטתשובה )  אחוז93( נשאלי 30 מתו� 29ובסו� השנה ענו 

ענו הנשאלי בחיוב  ?"גל�סל"היתה תגובת של חברי� על העובדה שאתה משתת� ב
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מאוד שמחו בשבילי ואישית ", "מעודדי אותי", "כל הכבוד": כללו היגדי כמו התגובותו

רק יועיל לפעילות , מצוי�, אמרו זה טוב", "מחי בשביליה ש... אני מאוד מתלהב מהמצב

�. צוננות של החבריהתגובות ציינו את השני שחקני בעלי מוגבלויות  . וכדומה"של� ויוסי

בעצ סיפרתי לה אבל לא .. ה חברי הכי טובי שלי. לא רציתי שה ידעו": למשל

: שחק� ללא מוגבלויות אמר". ישכתזרקתי מילה אבל ה לא התעניינו אז לא המ"; "בפרטי

 אי� עדות לכ� שחברי מעורבי ".הגלגלי סאותיה לא אהבו את זה כל כ� בגלל כ"

באופ�  אלהחברי  להזמי� צרי�). משחקי ליגה, טורנירי, מגיעי לאימוני(בפרויקט 

 .כולה לקד את מטרת החשיפה של התוכנית בקהילה �המכוו, יותר מפורש

 מורי� .ג

ת /ה משתתפ/ת של� שאת/פרת למחנכיהא ס"בני הנוער ת השנה ובסופה נשאלו בתחיל

פרו למורותיה שה משתתפי יכמחצית מבני הנוער סכי שתי התקופות עולה ב". ?גל�סל"ב

פרו למורותיה י הנשאלי כי ה ס22� מ אחוז50בתחילת השנה ענו " (גל�סל"בחוג ה

21� מ אחוז52.4ו ובסו� השנה ענ; פרויומחצית טענו שלא ס �חיוב לשאלה זו וב הנשאלי

על השתתפות בקבוצת הכדורסל פרו למורי יאלה שס מבי�. בשלילה ענו) 10(  אחוז47.6

; "היא התלהבה: " חיובית עד חיובית מאוד מצד המוריהתגובהיתה יסאות גלגלי היכב

עניי� י מורות גילו שת. "לא משהו בסדר"; "עודדה אותי להמשי�"; "שמחה"; "אמרה תמשי�"

שאלה "ומורה אחרת " זה טוב בשביל הספורט"מורה אחת אמרה . שמחה זו הבעתמעבר ל

מה ": אמרו המשתתפיבשלילה על שיתו� המורות בקרב בני הנוער שענו ". אותי על תוצאות

מתו� שלושת .  ונער אחר אמר כי הוא סיפר למורה לספורט א� לא למחנכת"?יצא לי מזה

אחד דיווח למחנכת שלו כי הוא משתת� רק  א המוגבלויות שענו על שאלה זוהילדי לל

, אני עושה את זה במסגרת המחויבות האישית: "סאות גלגליימשתת� במשחק כדורסל על כ

 ". אני מעבירה פה את הזמ�ששזה יפה , ה� מאוד התלהבו, סיפרתי לסייעות

לוש מורות טיפוליות של כמה מבני נוער שבקהל ישבו  בראשו� לציו�בטורניר שנער�  כי נציי�

הבנות התקשרו ואמרו שיש משחק ": אחת מה� אמרה. המשחקי בקבוצת ראשו� לציו�

בכל . שמחנו מאוד בשביל� שה� עושות את זה. א"המדריכה של מתי, יש עוד סייעת. ובאנו

 מנצחות ה� מספרות שה�. ה� מאוד מחכות לזה. זאת זה הספורט היחידי שה� יכולות לעשות

 לפני שהיא באה 'לעשות את הגבות'אני זוכרת שיו אחד אחת מהבנות רצתה . וזה סו� הדר�

 לשקול הזמנת גורמי שוני כדאי,  בסעי� הקודכאמור ."]כדי להיראות טוב יותר[לאימו� 

 ".גל�סל"לפעילויות השונות של ה) ולא רק הצוות הטיפולי(מבתי הספר כולל מחנכות הכיתות 
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  הנכי� בראשו� לציו�קהילת .ד

 במקו. בזרועות פתוחות" גל�סל" את תוכנית ההאול הספורט בראשו� לציו� קיבל הנהלת

כריכי קהילה הליגה הכינו חברי ה  לקראת משחקי."נכי מרכז השפלה" פועלת קבוצת כבר

 . גדלה" גל�סל"ע הזמ� ההשקעה בצעירי המשתתפי בתוכנית הופשוטי עבור השחקני

, כריכי, שכללה סלטי, של ממשארוחה  ולהכי� הליגה למשחקי  להגיעה הנכי החלקהילת

כי מספר האנשי  נראה . וחו מצד הבוגרי כלפי הצעיריעידודשתייה חמה וקרה והרבה 

 קבוצת נכי ראשו� לציו�  באירוע סו� השנה קיבלה.שהגיעו לצפות במשחקי גדל ע הזמ�

ות לראות לשחקני ע המוגבלוי מאפשרתיח שנוכחות יש להנ. אות הוקרה על תרומת

  . שעימ ה יוכלו להזדהות,על א� מוגבלותמודלי של אנשי פעילי

 פרסו� באמצעי תקשורת .ה

אמצעי התקשורת ב חשיפה" גל�סל"תוכנית ה קיבלה בסופה במהל� שנת ההערכה ובעיקר

 על .ועי סיכו השנההליגה ובאירבמשחקי החשיפה התמקדה . "הכתובה והאלקטרונית

  וכמו "מעריב"ו "אחרונותידיעות "אירוע הסיכו של הליגה התפרסמו שתי כתבות בעיתוני

הייתה קצרה " ידיעות אחרונות"בהכתבה . "2ערו� "כנית טלוויזיה בוכ� נערכו ראיונות בת

בראשו� לציו� " גל�סל"שנער� הטורניר המסכ של ה המסבירע כיתוב  תמונה וכללה

בכתבה השנייה הסבירו בפירוט על שיטת הניקוד . המשחק והמשתתפי, י על הליגהפרטו

הכתבות שמו דגש על ההשוואה בי� , כמו כ�. נכותו של המשתת�המתחשבת בהדיפרנציאלית 

על המגרש : "אחת הכתבות נפתחה במילי, לדוגמה, כ�. שחקני ע וללא מוגבלויות

בלתי אפשרי כמעט להבחי� מי מה בריא ומי מה יושבי כל השחקני בכיסאות גלגלי ו

בעקבות החשיפה באמצעי התקשורת אני יכול ": ראש התוכנית הוסי�על כ�  ".סובל מנכות

ה ג יכולי לשחק . ג אני יכול, לקוות שנכי ע לקות קלה יגידו שא בריאי יכולי

 . "בנבחרת ישראל שבריאי לא יכולי

לאמצעי התקשורת " גל�סל" מה תהיה תרומת החשיפה של תוכנית האיננו יכולי לדעת כיו

תרו ה� לקירוב הקהילה תאנו מקווי כי המש� חשיפת התוכנית . שינוי עמדותמבחינת 

 . לתוכנית כל כ�דרושיה� לגיוס כספי ההרחבה לבעלי המוגבלויות ו

  הקהילהע�קשרי� סיכו�  .ו

,  המוריבה, "אחרי משמעותיי"לפעילות מ  עידודמטבע נוער שואביהבני 

מטרות מזכור כי אחת יש ל . והקהילה הרחבה יותרהתלמידי בבית ספר, המחנכי

מממצאי אלה עולה כי בני הנוער  אול .שינוי תפיסתי של הקהילהלהיא לתרו  התוכנית
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 וג לא נעשות "גל�סל"אינ ששי לשת� את מוריה בעובדת היות משתייכי לקבוצות ה

פי שאמר כ. "גל�סל"של הגורמי החינוכיי לתוכנית ה" קירוב לבבות"פעולות מכוונות ל

  בעתידלהזמי�לשקול  כדאינראה כי . יתכ� שיש לתת על כ� את הדעת בהמש�יראש התוכנית 

 כמהב די .בתי הספר בעיר שבה מתקיי טורניר של ואת התלמידי את הצוותי החינוכיי

 כדי לקרב אות לתוכנית, בעקבות הזמנה כזו שיגיעו ,י כאחדמורי ותלמיד, בתי ספר

  .מאמ�ו השקעה מיוחדתללא  "גל�סל"ה

" גל�סל"על עצמה תפקיד בפעילות ה קיבלה קהילת הנכי בראשו� לציו� לעומת זאת

אנו . עוררה תגובות חיוביות בקרב השחקני(!) המעודדת והטעימה, ונוכחותה האופטימית

שכ� ה משמשי , יש הרבה מעבר לכ�" גל�סל"ותה של קהילה זו במניחי כי בהשתלב

 .  לבני הנוער בעלי המוגבלויותהדוגמ

 

 תרומות 

כל המשותפת ל "גל�סל"תחושה טובה מתוכנית הכי קיימת מניתוח הממצאי עולה 

 מדווחי על תחושת כול. המאמני ומפעילי התוכנית, ההורי,  השחקני:המעורבי בה

המוגבלויות וללא ע מהשילוב בי� השחקני ת ותרומ, תרומות בתחו הרגשי, ו�שביעות רצ

תחושות  בסו� סעי� זה מוצגות. תרומות בתחו החברתי ותרומות בתחו הפיזי, מוגבלויות

 שנאמרו  "גל�סל"ה תרומתה של תוכנית לגביאלה באמצעות בחינת של ביטויי מטפוריי

  .ידי השחקני על

 רצו�תחושת שביעות 

דירוג בסול ליקרט בעל חמש דרגות של  לפישביעות רצונ של השחקני נבחנה בשאלות

 נציג את מובהקות השינויי 6בלוח ). נכו� מאוד=5�לא נכו� ו=1(מידת שביעות הרצו� 

 .דומי למדגמי tשנבדקה באמצעות מבח� , בשביעות הרצו� לפי מועד
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 לפי מועד , י� פריטי שביעות רצו� למדגמי� דומי� להשוואה בtמבח� : 6לוח 

 )N=21 ()נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(

 הק� את התשובה בהתא
 להרגשת�

 

 קבוצה

 

ממוצע
סטיית 

 .t df Sig תק�

 1.24 4.43 לפני
 ת לשחק כדורסל/אני אוהב

 1.20 4.52 אחרי
244.� 20 80. 

ה לחברי להצטר� /הייתי ממלי� 1.14 4.29 לפני
 .30 4.90 אחרי  לחוג

2.358� 20 02. 

הזמ� , כאשר אני באימו� כדורסל 1.40 4.19 לפני
 .30 4.90 אחרי עובר מהר

2.200� 20 04. 

 1.43 1.71 לפני
 *תוכנית הסל גל לא מתאימה לי

 1.43 1.81 אחרי
237.� 20 81. 

 .98 4.48 לפני
  אני מנסה להגיע לכל האימוני

 .30 4.90 אחרי
1.910� 20 07. 

 1.20 4.62 לפני
 אני מרוצה מהשתתפותי בחוג

 .30 4.90 אחרי
1.031� 20 31. 

 .76 4.38 לפני
 שביעות רצו� מדד כללי

 .24 4.82 אחרי
2.442� 20 02. 

 היגד הפו�* 

" גל�סל" נית� לראות כי בקרב הנשאלי קיימת שביעות רצו� כללית גבוהה מתוכנית ה6מלוח 

נית� לראות כי סטיות התק� בסו� השנה . סופה עד וכי תחושה זו גדלה מתחילת השנה

 במדד שביעות הרצו� .מה שמעיד על הומוגניות רבה יותר בתשובות הנחקרי, הצטמצמו

ה לחברי להצטר� /הייתי ממלי�: "שני הפריטיבכמו ג , הכללי נמצא הבדל בי� התקופות

  ".ו� כדורסל הזמ� עובר מהרכאשר אני באימ"ו" לחוג

 נית� ללמוד ג מתשובותיה "גל�סל"על שביעות רצונ של השחקני מההשתתפות ב

בתחילת השנה כל ). 14שאלה "(?ה שרוצה להצטר� לחוג זה/ת לנער/מה היית אומר: "לשאלה

הביטויי . לאחרי להצטר� לחוג דיווחו כי היו ממליצי, מלבד אחד, השחקני שרואיינו

והכדאיות כפי , ציינו השחקני את הכי�בסו� השנה שוב  ".כדאי לו"ו" כי�"שכיחי היו ה

 הקשורי לעניי� שהדבר מספק לבעלי חדשיאול היו ג טיעוני  ,ששמענו בתחילת השנה

. רב בכ� מאמ� ושיש להשקיע" לא רק לשבת מול מחשב, ב להיות בפעולהוחש": מוגבלויות
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לוח הזמני של , ההדרכה, דעת על הציודמהי  בשאלה פתוחה השחקנינשאלו בסו� השנה 

 ביטאו המשתתפי  לנושאי אלהבתשובה ג כלל בדר� .האימוני ומספר המשחקי

 . רצו� גבוההבתוכנית שביעות 

 ;M=4.65(ה� בתחילת השנה ,  שבעי רצו� מהתוכניתהיוהוריה ג הילדי דיווחו ש

sd=0.63;N=26 ( וה� בסופה)M=4.70; sd=0.60; N=30(, ב�  ,ואכ�. דרגות 5בסול

כ�  . רצו� מהתוכניתשבעי המהראיונות שנערכו ע ההורי ומהתצפיות בה עולה כי 

ההורי היו מרוצי  ".זו חוויה. אני מרוצה. התוכנית טובה": אמרה אחת האמהותלמשל 

ופו התחתו� דיבר אב לנער המשותק בפלג ג). המאמ� והמתאמת(מהקשר ע מפעילי התוכנית 

, אנחנו נמצאי בספיבק כמה שני טובות": הוא אמר, בצוות המקצועימלא על אמו� כמעט 

אתה ... משכה אותי לפעילות החברתית שיש בתוכנית, אז המתאמת תפסה אותי והציעה לי

לא התעמקתי , אבל לא ידענו שו דבר בהתחלה, זה לא יפה להגיד, זה לא נכו�, יודע מה

ד אופקי שקוד והתוכנית פתחה לבני הרבה מא": לדעתו ."שוט סומכי על הצוותואנחנו פ

 ".ד מרוצי מהתוכניתוד מאולא היו לו ואנחנו מא

 תרומות בתחו הרגשי

אמפתיה , דימוי עצמי: תרומות בתחו הרגשי לפי שלושה ממדיאת הנציג  בסעי� זה

 .ואיכות חיי

 דימוי עצמי  .א

 עצמי  על פיו דימוי)Harter, 2003( זה על פי המודל של הרטר הדימוי העצמי נבח� במחקר

 למרואייני ניתנו .להבחנה וניתני שוני מושגי ה מסוי בתחו עצמי ודימוי גלובלי

)  אישי וחברתי פיזידימוי עצמי(פריטי אשר בוחני אספקטי שוני של דימויי העצמי 

כחצי (זמ� הקצר שעבר בי� מילוי השאלוני ראוי לציי� שבטווח ה. בתחילת התכנית ובסופה

 מראה בדיקה של מובהקות השינויי בפריטי 7לוח . אי� לצפות לשינויי משמעותיי) שנה

 .דימוי עצמי לפי מועד
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  לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי דימוי עצמיtמבח� : 7לוח 

 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(

 

  בהתא להרגשת�הק� את התשובה

 

ממוצעקבוצה
סטיית 

 תק�
t df Sig. 

 1.11 4.33 לפני 

 
 אני נער בריא 

 1.31 4.14 אחרי
623. 20 54. 

 .47 1.14 לפני 

 
 *קשה להתחבר אתי 

 1.43 1.62 אחרי
1.391� 20 18. 

 1.41 4.10 לפני 

 
 אני חושב שאני נראה נחמד 

 .74 4.57 אחרי
1.247� 20 22. 

 1.02 4.38 לפני 

 
  אני מרגיש טוב רוב הזמ�

 1.16 4.38 אחרי
000. 20 1.00 

 1.44 3.76 לפני 

 

כשמשהו קשה לי אני מנסה 

 1.66 3.48 אחרי לשכוח מזה
923. 20 36. 

 .68 4.60 לפני 

 
  אני נער חברתי

 1.63 4.15 אחרי
1.041 19 31. 

 1.48 3.75 לפני 

 

א הייתי יכול הייתי משנה כמה 

 1.62 3.13 אחרי  *קי מגופיחל
1.127 15 27. 

 1.41 4.00 לפני 

 
 אני נער חברותי 

 .00 5.00 אחרי
1.000� 1 50. 

 1.18 4.40 לפני 

 

אני מנסה להתנהג בצורה שיהיו 

 .73 4.70 אחרי  מרוצי ממני
1.143� 19 26. 

 .85 3.90 לפני 

 
 אני תמיד יכול להסתדר בעצמי 

 1.26 3.70 אחרי
657. 19 51. 

 1.10 4.29 לפני 

 
 אני בסדר בדיוק כמו שאני 

 1.03 4.48 אחרי
525.� 20 60. 

 הפו�היגד *  
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שנבח� בסו� תקופת " גל�סל" כי הדימוי העצמי של המשתתפי בתכנית ה עולה7מלוח 

ממצא זה היה . ת ההערכהלא היה גבוה באופ� משמעותי מהדימוי העצמי בתחיל, ההערכה

צפוי בהתחשב בקושי ליצור שינוי בתכונות מהותיות כל כ� של תפקוד רגשי והקושי למדוד 

כמו ג בשל העובדה שההערכה התבצעה לאור� תקופה של פחות משנה ולא , תכונות אלה

 . מיד ע תחילת תכנית ההתערבות

 שדרשו דירוג בסול ליקרט תחושת המסוגלות העצמית שהתקבלה באה לידי ביטוי בשאלות

 מוצגי 8בלוח ). נכו� מאוד=5�לא נכו� ו=1(בעל חמש דרגות של תחושת המסוגלות העצמית 

באמצעות שלושה פריטי הבוחני את מובהקות השינויי בתחושת המסוגלות שנערכו 

  .tמבח� 

 לפי מועד ,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי מסוגלות עצמיתtמבח� : 8לוח 

 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(

 

 הק� את התשובה בהתא להרגשת�

 

ממוצעקבוצה
סטיית 

 .t df Sig תק�

 1.36 2.19 לפני 

 

לא התקדמתי ביכולת שלי לשחק 
 1.37 1.76 אחרי *כדורסל

1.000 20 32. 

 1.20 4.43 לפני 

 

המאמ� עוזר לי ללמוד לשחק טוב 
 .53 4.76 אחרי יותר

1.160� 20 26. 

 .67 4.57 לפני 

 

ההורי שלי שמחי שהצטרפתי 
 .51 4.81 אחרי  לחוג

1.156� 20 26. 

 הפו�היגד *  

 כי לא חל שינוי מובהק בתחושת המסוגלות וההתקדמות מתחילת השנה  נית� לראות8מלוח 

תר מה שמעיד על הומוגניות רבה יו, א כי סטיות התק� בסו� השנה הצטמצמו, לסופה

בעיקר מהראיונות נראה  אול שיפור בתחושת המסוגלות העצמית. בתשובות המשיבי

זה שאני מרגישה שאני טובה " :כפי שיוצג להל�, שערכנו ע השחקני במהל� השנה ובסופה

, "קלעתי סל, היו פע שנייה, פע ראשונה רק הבטתי לא הצלחתי לקלוע סל", "במשהו

"�  ".י סיפוק שאני עוזר לשחקני שבמצב יותר גרוענות� ל" "לדעת לשחק זה כי

י על חוויה טובה שהייתה ל� במש� /ספר"להל� מספר מובאות מתשובות העוני על השאלה 

, כששחקנו נגד חדרה: "המדגימות את חשיבותו של נושא זה בעיני השחקני" האימוני

היא ,  אמא שלי אמרה.'כל הכבוד': אמרו לי, זה היה סל מכריע. ונצחנו. הכנסתי ש סל

בעוד , שאני טובה במשהו] נות� לי להרגיש[זה . זה שאנחנו רוצי לנצח תמיד"; "הייתה ש
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אני מייעצת , אני טובה כשלחברות שלי יש בעיות ה� באות אלי. באמנות, דברי אני טובה

 משיתו�, שאמרו לי שאני משחקת טוב, מהלכי טובי שהובלתי]שהיה לי סיפוק מ"[; "לה�

 נשאלי העלו 25 מתו� 10 מעניי� לציי� כי בעוד שבראיונות תחילת השנה ".הפעולה בי� כול

 . בקטגוריה זו31 תשובות מתו� 5בסו� השנה קודדו רק  חוויות הקשורות למסוגלות עצמית

 שיפור הביטחו� העצמיממעקב אחר השחקני במהל� השנה עולה כי ישנה תחושה של 

 השתניתי בשנה הזאת חבל על �ביגר אותי "] גל�הסל"[:  בהקשר זהאמרו, כ� למשל. ובבגרות

א אחת שבנה יושב דר� קבע על כיסא  ".לא לוותר לא� אחד] לימד אותי" גל�סל"ה"[, "הזמ�

, קביי, הוא תמיר ראה הליכוני, זה נות� לו ביטחו� שיש עוד הרבה כמוהו": גלגלי דיווחה

 ". שה את העבודהזה עו, וכא� כול על כסאות גלגלי

 דימוי בהתצפיות והראיונות ע השחקני וההורי סיפקו לנו מידע לגבי היבטי שוני

.  הוא מרכיב חשוב של דימוי עצמי ושל איכות החייקבלה עצמית. העצמי של המשתתפי

דר� ": היא אמרה. קבל את הנכות שלולמהות דיווחה כי התוכנית סייעה לבנה יאחת הא

, בעבר. וזה לא היה קוד, יש לו חברי נכי .קיבל את העניי� של הנכות שלוהתוכנית הוא 

רק דר� תוכנית הזו הוא קבל את . הוא לא רצה להיות בספיבק סרב לשחק בפעילויות שונות

החדרת עניי� אחד האבות לילדי בעלי המוגבלויות דיבר על  ".זה עשה לו ממש טוב ,הנכות

סליחה על המילה ,  ע מוגבלויות יכנסו למצב של דיכאו�חבל שאנשי": הוא אמר. לחיי

אנחנו ההורי תומכי ויש ג קשר בי� . זה דבר מבור�" גל�סל"ה. או חוסר מעש, הקשה

 ". אני הבאתי עוד הורי. ההורי

 אמפתיה .ב

 ,Davis" (תגובות של אינדיבידואל לצפייה בחוויה של אחר"אמפתיה מוגדרת באופ� כללי כ

(1983b, p. 113 . אשר ניסו להסביר ולחקור  במרוצת השני הוצע מספר רב של מודלי

גשי של לבי� רכיב ר בי� רכיב קוגניטיבימודלי רבי הוא הבחנה הצד השווה ב. אמפתיה

,  כ�).(Mehrabian, and Epstein, 1972; Hogan, 1969)ביניהגומלי� החסי יו אמפתיה

תי של אמפתיה בו הוא מקשר יכולת זו להתפתחות הציע מודל התפתחו) 1970(קופר , לדוגמה

קובעת  התיאוריה של קופר. Cooper, 1970)(יכולות קוגניטיביות ורגשיות  של סדרה של

 אמדי . ה ובחוויות אות הוא עוברתלוי בסביב שמימושה לאמפתיהפוטנציאל  יששלכל אד

(Emde,1989)  הגיע לשלב אשר על מנת ל, "אמפתיה התפתחותית"הציע את המושג

כמו ג , פרספקטיבהקבלת המתקד ביותר בהתפתחותה יש צור� במרכיב הקוגניטיבי של 

פיתח כלי מדידה לאמפתיה ) 1983a; 1983b(דיוויס . מרכיבי רגשיי מודעי ולא מודעי
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 The)אישית ��שאלו� התגובתיות הבי .ממדי�המבוסס על מודל ההתפתחותי רב

Interpersonal Reactivity Index) דאגה , פנטזיה, פרספקטיבהקבלת : כולל ארבעה סולמות

במחקר זה השתמשנו בפריטי מתו� שאלו� האמפתיה של דיוויס . אמפתית ומצוקה אישית

, מוצגת בדיקת מובהקות השינויי באמפתיה 9בלוח . אשר הותאמו לאוכלוסיית היעד שלנו

  . למדגמי דומיtשנערכו באמצעות מבח� 

  לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי אמפתיהt מבח�: 9לוח 

 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(

 

 הק� את התשובה בהתא להרגשת�
ממוצעקבוצה

סטיית 
 .t df Sig תק�

 1.09 4.00 לפני 

 

אנשי שיש לה פחות מזל בחיי אכפת לי מ
 1.56 3.81 אחרי  ממני

469. 20 64. 

 1.49 2.86 לפני 

 

 דברי מנקודת המבט של קשה לי לראות
 1.80 2.81 אחרי * אד אחר

082. 20 93. 

 .81 4.19 לפני 

 

כשאני רואה שמנצלי מישהו אני מרגיש 
 1.26 4.24 אחרי  שאני צרי� להג� עליו

156.� 20 87. 

 1.62 3.05 ילפנ 

 

קרה לי שאחרי שראיתי סרט או מחזה אני 
 1.64 3.00 אחרי  מרגיש כאילו אני אחת הדמויות

161. 20 87. 

 1.31 2.33 לפני 

 

 בכשאני רואה מישהו שממש צרי� עזרה במצ
 1.70 2.90 אחרי *אני מתפרק, חירו

1.240�20 22. 

 1.40 3.81 לפני 

 

אני מנסה לדמיי� , לפני שאני מבקר מישהו
 1.55 3.29 אחרי אי� אני הייתי מרגיש א הייתי במקומו

1.124 20 27. 

 .99 1.95 לפני 

 

 לא כל כ� אכפת לי מאחרי כאשר יש לה
 1.75 2.40 אחרי  בעיות

952.� 19 35. 

 1.42 3.65 לפני 

 

אני מאמי� שיש שני צדדי לכל שאלה ומנסה 
 1.15 4.20 אחרי לבחו� את שניה

1.927�19 06. 

 .92 3.43 לפני 

 

 מבט אני מדמיי� אי� הדברי נראי מנקודת
 .87 4.19 אחרי של חברי כדי להבי� אות טוב יותר 

2.685�20 01. 

 .64 3.66 לפני 

 
 יה מדד כלליתאמפ

 .76 3.79 אחרי
686.� 20 50. 

  היגד הפו�*
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כי מלבד פריט אחד לא חלו שינויי מובהקי בי�  מראה 9עיו� בנתוני המוצגי בלוח 

אני מדמיי� אי� הדברי : "הפריט שחל בו שינוי מובהק הוא. בי� סופהתחילת התוכנית ל

בשישה ע זאת נית� לראות כי . "נראי מנקודת מבט של חברי כדי להבי� אות טוב יותר

היגדי ובמדד הכללי של אמפתיה הקבוצה שנבדקה מבטאת תחושה של אמפתיה במידה 

ידע איכותני מחזק את התרשמות של מ, מאיד�. המאשר בתחילתבסו� התוכנית רבה יותר 

 . יתכ� שהדבר פגע בתקפות הממצאיישרבי מהפריטי היו קשי להבנה ו, החוקרי

הגבירה את האמפתיה בקרב " גל�סל"מ� הנתוני שנאספו עולה כי ההשתתפות בתוכנית ה

 כאשר אפשרו להורי לשבת לנו לראות באחד המפגשי הראשוניזאת יכו. חלק מההורי

א לילד בעל , מהותיאמרה אחת הא,  פעילות זו.כיסאות הגלגלי ולשחק על המגרשב

א� פע לא פחדתי מזה ": ממה את המוגבלות שבה נתו� ילדהיבכל שעות ה מוגבלויות החווה

. כשאת יושבת על כיסא את מבדילה בי� מי שעומד בגובה עיניי למי שלא]. מהכיסא[

את צריכה ] את המבט[כדי לראות . ט� שלו או את הגבכשמישהו עומד ליד� את רואה את הב

כשאת יושבת את מגלה אי� , אז.  כול בגובה עיניי–כשכול יושבי . להרי את העיניי

בבית אני לפעמי . לעשות דברי, מה הקושי להגיע לכל מקו. נראה העול במצב הזה

זה היה לי .  להעביר כדור,צרי� להתמודד ע הסל, מתיישבת על הכיסא אבל כא� זה שונה

 !".חדש

 תרומות בתחו החברתי

יתה יעבור חלק משחקני זו ה". גל�סל"הפ� החברתי הינו בעל חשיבות רבה בתכנית ה

בסעי� זה נציג תחילה את הממצאי . קבוצתית היחידה בה ה השתתפו�הפעילות החברתית

ותניי שנאספו במהל�  בהמש� נציג נתוני איכ.שנאספו במהל� הראיונות ע השחקני

 אחר כ� נציג את התרומות בתחו החברתי באמצעות .התצפיות שערכנו במהל� השנה

בחיי היו, בדיקת קשרי בי� השחקני� אחר כ� נציג ממצאי .מעבר לאימוני, יו

לתאר חוויה חיובית , בהתחלה ובסו� השנה, משאלה פתוחה שבה התבקשו השחקני

תרומות של  לבסו� נתאר את התייחסות של מפעילי התוכנית ול."גל�סל"מההשתתפות ב

ממוצעי וסטיות תק� לממדי שביעות  מוצגי 10 בלוח. בהקשר החברתי" גל�סל"תוכנית ה

 . לפי מועד, רצו� מהקבוצה
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 לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי שביעות רצו� מהקבוצהtמבח� : 10לוח 

 )N=21() דנכו� מאו=5לא נכו� עד =1(

 

 הק� את התשובה בהתא להרגשת�

 

ממוצעקבוצה
סטיית 

 תק�
t df Sig. 

 1.27 3.71 לפני13

 

ה טוב ע החברי /אני מרגיש

 1.20 4.19 אחרי  "גל�סל"בקבוצת ה
1.644�20 05. 

 1.24 1.57 לפני14

 
 הקבוצה שלנו מתקדמת יפה

 1.13 1.76 אחרי
507.� 20 30. 

 .92 4.43 לפני19

 
 *ה טוב בקבוצה/מרגישאני לא 

 .43 4.76 אחרי
1.435�20 08. 

 .94 4.19 לפני 

 
 שביעות רצו� כללית מהקבוצה

 .66 4.38 אחרי
745.� 20 23. 

 היגד הפו�* 

א כי המדד שנמצא שביעות הרצו� בכל ההיגדי חל שיפור בתחושת  נית� לראות כי 10מלוח 

השחקני חשי סיפוק גדול ". גל�סל"ה טוב ע החברי בקבוצת ה/אני מרגיש"מובהק הוא 

אפשר . סופה עדמתחילת השנה , "גל�סל"מהמפגש החברתי המזדמ� בהשתתפות ביותר 

 .סטיות התק� בסו� השנה הצטמצמו מה שמעיד על הומוגניות רבה יותר בתשובות לראות כי

 18שאלה " (? אחרי בקבוצהכיצד אתה מסתדר ע"כאשר השחקני נשאלו בתחילת השנה 

ורק " בסדר"שחק� אחד ציי� ). 14(טוב /בסדר, )9(מעולה /נהדר/ה ענו מצוי�, )בשאלו�

� כי ה מקיימי קשר ע חברי  מהמשיבי ענו14. "ככה ככה"ת ענה /ת אחד/משתת

 ענו כי ה מדברי דר� המחשב 3,  ציינו כי ה מדברי בטלפו�5(הקבוצה ג אחרי האימו� 

�בICQו �משתת� אחד ( שחקני ציינו כי ה לא מקיימי קשרי ביניה אחרי האימו� 12

3�ה אחד ו/ משתתפי ציינו כי ה מקיימי קשר ע חבר4). לא ענה  ציינו כי ה מקיימי

רק משתת� אחד סיפר כי הוא יוצא לסרטי . בית הספרקשר ע אלו הלומדי אית באותו 

  .ע אחד מהשחקני האחרי

גיבוש של הקבוצה , רבי דיברו על הזדמנויות כמו חגי בה היו מסיבות משותפות

יושבי ... מוציאי אותנו לכל מיני מקומות"למשל , והזדמנויות להכיר זה את זה טוב יותר

 :אחד השחקני העיד ."זה עושה לי טוב שקיי דבר כזה, זה מאחד... ואוכלי יחד

" לגבי חלק . "יסאות גלגלי מה שקוד לא הייתיעל כהתחברתי לחברי אנשי שה
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לא נמצא הבדל ו, י בריבוע לבדיקת הבדלי לפני התכנית ובסופהחמהשאלות נערכו מבחני 

יתה יאת הממד החברתי ה  דר� נוספת לבחו�.בתשובות הנבדקי לפני התכנית ולאחריה

לנו במהל� הראיונות לצור� כ� שא. אימונימלבד ה, באמצעות בדיקת קשרי בי� שחקני

  11בלוח ". ?הא אתה בקשר ע השחקני האחרי בחוג לאחר האימו�"את השחקני

 ). בתחילת השנה ובסופה(מוצגות התוצאות לשאלה זו לפי מועד 

 הא� אתה בקשר ע� השחקני� האחרי�"המשווה בי� תוצאות השאלה  2χמבח� : 11לוח 

 )N=21(לפי מועד , "?בחוג לאחר האימו�

 אתה בקשר ע השחקני האחרי בחוג לאחר הא

 האימו�
 סו� השנה תחילת השנה

 כ�
12 

)57.1%( 

17 

)81.0%( 

 לא
9 

)42.9%( 

4 

)19.0%( 

 100% 100% ס� הכול

 

 עולה כי אחוז המשתתפי המדווחי על קשר ע משתתפי אחרי בסו� שנת 11מלוח 

בתחילת  המשתתפי שענו כ� בהשוואה לשיעור ימשמעות באופ�הפעילות הינו גבוה 

דיווחי שניתנו לנו בשאלות מממצא זה מאושש ג . p=0.02 י בריבועחעל פי מבח� , ההערכה

באו לידי ביטוי לציו� הקשרי שנוצרו בי� בני הנוער בקבוצה בראשו� . האיכותיות ובראיונות

תו בבית ת לאחד הנערי שעבר ניתוח והתכוונו לבוא לבקר אוובכ� שהשחקני קנו מתנ

 . למרות שהוא גר בעיר אחרת

מניתוחי התוכ� של .  שהייתה לה במש� האימוניהשחקני התבקשו לתאר חוויה טובה

 המפגשהמשתתפי ציינו את .  כי אחוז ניכר מה הזכיר את הפ� החברתיתגובותיה עולה

 שלושה בראיונות תחילת השנה ענו. כנקודת שיא" גל�סל"בי� הקבוצות האחרות בתוכנית ה

 מתו� 10מרואייני בלבד שמפגשי ע קבוצות אחרות היו חשובי לה ואילו בסו� השנה 

 . שענו על השאלה דיברו על מפגשי כאלו ובעיקר על הליגה31

 אמר אב לילד נכה, כ� למשל. עלה ג מדבריה של ההורי" גל�סל"חשיבות הפ� החברתי ב

א� הול� ע קביי בנו . ר לקבוצה מעורבת רגיל שראה חשיבות בחיבובבית ספרהמשולב 

הוא לא מוותר לבוא למשחק ועושה את כל ": הושב על כיסא גלגלי לצור� המשחק
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זה היה חסר שזה לא היה .  זה נות� לו שייכות וחיבור לאנשי בצורה מדהימה...המאמצי

 ."עד עכשיו

בראיו� סו�  .התוכניתדבריה של מפעילי בג  הייתה  הרצו� מהפ� החברתיתחושת שביעות

 כי המטרה לשלב בני נוער ע מוגבלויות במסגרת של פעילות מנהל התוכניתהשנה ציי� 

 כמהפרה יסהמתאמת . ”תה הצלחה מאוד מאוד משמעותיתיהי"קבוצתית נורמטיבית 

 היה ילד מראשו�" : את הקשרי החברתיי שנוצרי בי� השחקניהמדגימותאנקדוטות 

בשו . האחרו� נת� לו את מספר הפלאפו� שלו.  מדבר ע בחור מחדרה שראיתי אותולציו�

 הודעות 16 קיבלה" שהיא אחת הנערות סיפרה לה ."סיטואציה אחרת לא היו מגיעי לזה

SMS לא קבלתי כל כ� הרבה ': היא אמרה לי בגאווה. מנערה אחרת שלא יכלה להגיע בחיי

 .התלוננו יחד על נהג שעיש�וכקבוצה  חזקיקבוצה של שלושה נערי הרגישו  ".'שיחות

חלק נהני ג מקשרי . מצוי� בקבוצה/כמעט כל השחקני מרגישי טוב מאוד, לדעתה

הערוצי של . קשרי לאחר שעות האימוני יש מקו לעודדו, אלו מעבר לשעות האימוני

) ג בעומר"כמו ל(בני הנוער מביעי התעניינות באירועי חברתיי  .טלפו� ומחשב ה חיוניי

לקהילה ולמשפחה ה , המהפכי לילד הנכה": ומבקשי שהיא תיזו עוד אירועי כאלו

 ".ההצלחה ועבורי הכדורסל זה הישג משני

ת רצו� מהפ� החברתי של התוכנית בעיקר בראשו� ועישב ג הביעה העובדת הסוציאלית

קשרי בי� השחקני ה ,קבוצתיהגיבוש ציינה את ההיא . יתה מעורבתיש הש, לציו�

 הייתה והתנהגותשבקבוצה היה ילד .  בתו� הקבוצההחיוביתקבוצתית הדינמיקה וה

. קבוצה לחזרהוא , שיחות ע הוריו וע הקבוצהוא� לאחר עבודה פרטנית איתו , בעייתית

כמו . לא ראו בה צור� –אחרי , המפגשי הקבוצתיי היו חשובי מאוד לחלק מ� הילדי

. טוב בי� המאמ� ומתאמת הפרויקט לבי� השחקניהקשר ציינה את הת הסוציאלית כ� העובד

 המוקדכי  נראה מדי ההצלחה שלהכפי שהיא תיארה את מטרות העל של התוכנית ואת מ

 . בעל המשמעותרגשי הוא �החברתי

 תרומת השילוב בי� השחקני

 .ההיבט הספורטיבי וההיבט החברתי: שני היבטיל בסעי� זה נתייחס

הניקוד  שלניתוח  ראש התוכנית דיווח כי לקראת סו� השנה הוא ער� –מבחינה ספורטיבית 

קלעו  שליש מהקליעות  מ� הנתוני עולה כי.במשחקי הליגהלסל  התפלגות הקליעות לפי

מוכיח ממצא זה , לדעתו.  שה השחקני בעלי המוגבלויות הקשות ביותרשחקני הנקודה

החשש שלי היה שבגלל שה לא . נו בשיתו� הנכי הקשישהצלחנו מאוד במהל� שעשי"
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ג האופ� שבו ה שותפו היה . וזה ממש ממש לא קרה. יצליחו לקלוע ה יאבדו מוטיבציה

ה קיבלו מסירות באופ� נכו� ויכלו לקלוע הפעולות היו אינטגרטיביות . נורמאלי

ממצאי ". מצב בשילובזה לא פגע בשט� של המשחק וזה לא תמיד ה. ונורמטיביות למשחק

אלה מחזקי את הגישה הטוענת ששילוב של שחקני בלי מוגבלויות בספורט אינה פוגעת 

כי העיד מאמ� הקבוצה בראשו� לציו� ג  .ביכולת של השחקני ע המוגבלויות להצליח

קבוצות מעורבות ולא הבמשחק עצמו  ": הוא אמר. מגובשימוגבלויותהשחקני ע וללא ה

 ." מי בריא ומי נכהשמי לב

 אחד, לדוגמא. מביא ליצירת קשרי חברתיי בקבוצת השוויהשילוב בפעילות ספורט 

חברתיי ע  קשריאת החשיבות שהוא רואה בהזדמנות של בני הנוער לקיי ההורי ציי� 

"הב� מעול לא התנסה במשחק שהוא לא משחק קופסא כשווה בי� ": הוא אמר". אחרי

א התנסה א� פע באינטראקציה חברתית כשווה בי� שווי מחו� לספסל הוא ל. שווי

שהוא , מעניי� אותי הקטע החברתי והאישיותי, מיומנויות כדורסל לא חשובות לי... ושולח�

 ". לומד להיות חלק מקבוצה

 מלבד מי שהצטרפו, "גל�סל"בני הנוער ללא המוגבלויות המשתתפי ב מרביתיש לזכור כי 

 או חברי) אחי(לבעלי המוגבלויות בקשר משפחתי  קשורי, ת אישיתמחויבו מתו�

אחת השחקניות ללא מוגבלויות ציינה  .חיבור הטוב ביניהלוההורי רואי זאת כאות 

אי� להתנהג ע ילדי ע מוגבלויות "למדה  שהיא מעריכה מאוד את ההתנסות ושהיא

 ". למרות שיש לי ניסיו� ע אחותי

 כמקו בו ה "גל�סל" הלתוכניתנשאלי שהתייחסו  כמה השנה היו בראיונות תחילת

: כיסאות גלגליבאוכלוסיית הנזקקי יצירת קשר ע עזרה לזולת וממת� סיפוק  מרגישי

"מרואיינת בסו� השנה ." 'אל תתייאשו, 'אני מצטר� לילדי הצעירי ואני מחזק אות

תגובה  ,"מה שקוד לא הייתי, ליהתחברתי לחברת אנשי שה על כסאות גלג ":אמרה

  .המעידה על שינוי בעמדותיה

 רכישת מיומנויות ספורט ושיפור בתפקוד הפיזי

כדורסל קשורה להצלחה ברכישת מיומנויות " גל�סל"תרומה נוספת למשתתפי בתוכנית ה

 זו לא נכללה בי� המטרותשמטרה מעניי� לציי� כי מנהל התוכנית חש  .שיפור בתפקוד הפיזיו

 .אלה היו תפוקות שלא חשבנו עליה" :הוא אמר. של התוכנית א� בדיעבד יש עדות לשינויי

אנחנו יודעי כמה זה קשה לשפר את התפקוד של היד וזה נושא שעומד על הפרק בספרות 

המקצועית כי הילדי משמיני וע ההשמנה ה נעשי כבדי ועוד יותר מאבדי את 
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 אז א שומרי על התנועה והוצאת אנרגיה זו פעילות שיש .התפקוד ומקשי על המטפלי

 שג בני הנוער ציי�מנהל התוכנית , איו� סו� השנהיבר ."בה באופ� משמעותי הוצאות אנרגיה

 ווחוידחמישה שחקני  . הפיזימצב שיפור בתועלת וחל ללא המוגבלויות הפיקו מהתוכנית

) סאיסא לכימעבר מכ, נסיעה (הגלגלי בכל הקשור לכיסאשיפור במיומנות שלה  כי חל

 .ברו על שיפור פיזי וחיזוק ידיי וכתפיייד אחרי יינש

ג  ציינושיפור התפקוד הפיזי של השחקני בעלי המוגבלויות ל" גל�סל"התרומה של האת 

 אמרה אחת . השיפור הפיזי שחל בתפקוד ילדיה עלבהתרגשות  שדיברוהורי רבי

אני מתפעלת אי� הוא מגלגל את הכיסא בשתי ידיי מה  ": מוחי�מהות שלבנה שיתוקיהא

ביומיו הוא לא , תראה, אני אומרת לבעלי! אני ממש המומה! שהוא לא עושה בכיסא שלו

זה משהו . כשהולכי ע הכיסא שלו הוא רוצה שמישהו ידח� אותו. מסכי לעשות את זה

, ספורט לכיסא שלו באופ� עצמאיאביו של הילד ראה כיצד הוא עובר מכיסא ה !"מדהי

למראה זה . פעולה שהנער למד כבר בהתחלת האימוני, בסול המצוי באול נעזרשהוא כ

הילד הספיק . מקנה ביטחו� בתנועות" התוכנית": " פרה שיאמא נוספת ס .נקוו דמעות בעיניו

ינה גופנית וג ש שיפור מבחי. תנועות יותר מובנות יש לו. ליפול והבי� ג שלא נורא ליפול

להתעניי�  כי בעקבות ההשתתפות בתוכנית הילדי החלו חלק מההורי מדווחי ."רגשית

אחרי התפילי� הוא . הילד חי ונוש ספורט": מהותיאמרה אחת הא.  כדורסל–ענ� הספורט ב

 ". פותח את העיתו� וקורא את מדור הספורט

 איכות חיי

. י שוני שלו כבר נכתב בפרק התרומותאיכות חיי הינה מושג רחב אשר על היבט

התצפיות והראיונות ע השחקני וההורי סיפקו לנו מידע לגבי היבטי שוני של הדימוי 

מבח� ערכנו " גל�סל"כדי לבחו� את איכות החיי של השחקני ב. העצמי של המשתתפי

 וה מוצגי בלוח ,יפריטי מדורג במדגמי בלתי תלויי עבור מא� ויטני לבדיקת שינויי

12 . 
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 למדגמי� תלויי� עבור משתני איכות חיי� ) ilcoxonW(מבח� וילקוקסו� : 12לוח 

 )N=21 ()דירוג גבוה=3, דירוג נמו�= 1(

ממוצעקבוצה הדירוג היגד
סטיית 

.Z Sig תק�

 .65 2.33 לפני
כי� והנאה יש "כמה 

  ?ל� בחיי

 לא הרבה. 1

 במידה מסוימת. 2

 הרבה. 3
 .58 2.65 אחרי

2.333� 01. 

 .43 2.24 לפני
, בהשוואה לאחרי

ה /הא את
 ?ת/מסתדר

 גרוע יותר. 1

 כמו כל אחד. 2

 טוב יותר. 3
 .48 2.33 אחרי

1.000� 15. 

כמה פעמי בחודש  .57 2.67 לפני
?ה/ה מרגיש בודד/את

לפחות פע , לעתי קרובות. 1
 או פעמיי בשבוע 

  פעמי בחודש6 או 5לפחות . 2

א� פע לא , עתי רחוקותל. 3
 .75 2.52 אחרי יותר מפע או פעמיי בחודש

711.� 23. 

ה /ה מרגיש/הא את .21 2.95 לפני
ת במצבי /לא שיי�

 ?חברתיי

 תמיד. 1

 בדר� כלל. 2

3 . .30 2.90 אחרי לעתי רחוקות או א� פע

577.� 28. 

ה /ת את/כמה מוצלח .51 2.19 לפני
 חושבת את עצמ�

 ?לעומת אחרי

1 . פחות מוצלחת מהאד
 הממוצע

 מוצלח כמו האד הממוצע. 2

3 . יותר מוצלח מהאד
 הממוצע

 .46 2.29 אחרי

1.000� 18. 

אי� מתייחסי אלי�  .38 2.83 לפני
 ? בבית ספר�

1 . כאל שונה מאד מאחרי

2 . כאל שונה במעט מאחרי

3 . .43 2.76 אחרי כמו לתלמידי אחרי

378.� 35. 

 .84 2.47 לפני
 ת/ה לומד/הא את

 בבית הספר דברי
 ?שיעזרו ל� בחיי

 לא. 1

 ייתכ�, אינני בטוח. 2

 בהחלט כ�. 3
 .52 2.82 אחרי

1.633� 05. 

ה /ה מרגיש/הא את .62 2.47 לפני
ת /ה מקבל/שאת

  ?ציוני הוגני

אני לא מרגיש שהציוני , לא. 1
 שאני מקבל הוגני

 עמי כ� ולפעמי לאלפ. 2

 .70 2.50 אחרי בהחלט כ�. 3

302.� 38. 
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ממוצעקבוצה הדירוג היגד
סטיית 

.Z Sig תק�

ה /ה מחליט/הא את .51 2.81 לפני
לגבי הדברי שאתה 

  ?עושה יומיו

 מישהו אחר מחליט בשבילי. 1

2 . אני עושה לפי מה שכול
 עושי

 .56 2.71 אחריאני מחליט לבד מה אני עושה. 3

513.� 30. 

ה /כמה אתעד  .50 2.57 לפני
ה בעצמ� על /מחליט

ה /כל הדברי שאת
כמו , עושה מדי יו
אוכל , הליכה לישו�

  ?ובילויי

 כמעט שלא. 1

 במידה מסוימת. 2

 תמיד. 3
 .40 2.81 אחרי

1.667� 04. 

 .58 2.52 לפני
מתי יכולי לבקר 
 ? אות� חברי בבית

1 . לפעמי

2 .אבל אני צרי� לקבל , בכל יו
 רשות

או לעתי , שאני רוצהככל . 3
 קרובות מאד

 .75 2.52 אחרי

000. 50. 

 .75 2.45 לפני

י /באופ� כללי תוכל
  :לומר ש

בדר� כלל אינ� יכול לעשות . 1
 מה שאתה רוצה

 חיי� די מתוכנני עבור�. 2

 חיי� חופשיי לגמרי. 3

 .64 2.71 אחרי
1.051� 14. 

 .50 2.52 לפני

 הא חברי מבקרי
  ? בבית�אות�

או לעתי , א� פע לא. 1
 רחוקות מאד

2 . לפעמי

או לעתי , ככל שאני רוצה. 3
 קרובות

 .56 2.71 אחרי
1.414� 07. 

 .73 2.33 לפני

הא חברי משפחת� 
 ?גורמי ל� להרגיש

או א� , לעתי רחוקות מאד. 1
 פע

2 . לפעמי

 רוב הזמ�. 3

 .68 2.55 אחרי
1.414� 07. 

 .43 2.76 לפני
ה /הא את

ת באופ� פעיל /ת�משת
: בפעילויות בילוי כמו

, קולנוע, מסיבות
  ?תנועת נוער, קניות

 כאד מבחו�. 1

 בדר� כלל כחלק מהמשפחה. 2

 .43 2.76 אחרי כחלק חשוב במשפחה. 3

000. 50. 
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: שלושה היגדיב ימובע עולה כי שינויי מובהקי באיכות החיי של השחקני 12מלוח 

בבית הספר דברי שיעזרו ל�  ת/ה לומד/הא את" ;"?כי� והנאה יש ל� בחייכמה "

כמו , ה עושה מדי יו/ה בעצמ� על כל הדברי שאת/ה מחליט/עד כמה את"ו; "?בחיי

התבוננות (בכל שאר הפריטי לא חלי שינויי מובהקי ". ?אוכל ובילויי, הליכה לישו�

ידה באיכות  פריטי חלה עלייה לעומת ארבעה פריטי שיש בה יר9�בה כי בממצאי מעל

 בי� הבדיקה הראשונה לשנייה הוא קצר מדי ג כא� אנו מניחי שטווח הזמ� שחל ).החיי

 מוצגת בדיקת מובהקות השינויי 13בלוח . כדי לקבל תוצאות מובהקות במדד איכות החיי

  .tמבח�  שנער� באמצעות, של מדד איכות חיי

 

 לפי מועד ,  למדגמי� דומי� למדד איכות חיי� המשווה בי� הפריטי�tמבח�  :13לוח 

 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(

 

 הק� את התשובה בהתא להרגשת�
ממוצעקבוצה

סטיית 

 תק�
t df Sig. 

 4.17 36.90 לפני 

 
  מדד כלליאיכות חיי

 4.17 38.14 אחרי
1.215� 20 23. 

 

 כי לא חל שינוי מובהק בי� מדד איכות החיי לפני ואחרי ההשתתפות בתוכנית  עולה13מלוח 

,  ג בלוחות הקודמיההוצגשהסבר לתופעה נציי� כי . א כי חלה עלייה בממוצע, "גל�סל"ה

 שהינו בטווח זמ� קצר מדי כדי להשפיע ולשנות בהיבט זהמתקשר לעובדה שהמדידה נערכה 

מידע לגבי שיפור באיכות החיי  סיפקומאיד� הנתוני האיכותניי  .ינויקשה למדידה ולש

. עניי� לחיי החדרתאחד האבות לילדי בעלי המוגבלויות דיבר על . של בעלי המוגבלויות

או , סליחה על המילה הקשה, חבל שאנשי ע מוגבלויות יכנסו למצב של דיכאו�": הוא אמר

אני . אנחנו ההורי תומכי ויש ג קשר בי� ההורי. �זה דבר מבור" גל�סל"ה. חוסר מעש

 ". הבאתי עוד הורי

מהות דיווחה כי יאחת הא.  הוא מרכיב חשוב של איכות חיי ודימוי עצמיקבלה עצמית

וזה לא ,  יש לו חברי נכיעכשיו" :היא אמרה. קבל את הנכות שלולהתוכנית סייעה לבנה 

רק דר� תוכנית . סרב לשחק בפעילויות שונותו בספיבק הוא לא רצה להיות, בעבר. היה קוד

 ".זה עשה לו ממש טוב ,הזו הוא קבל את הנכות
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  ,Shalock, 1993, 1996; Woodill(של שאלוק ועמיתיו  איכות חיימשאלו� פריטי

Renwick, Brown & Raphael, 1994( ההפריטי כללו . וצגו לשחקני בראיונות אישיי

 כמה פעמי בחודש "ל; "הכי� וההנאה שיש לנבדקי בחיי"לתחושת שהתייחסו היגדי

עצמאות ; תחושת שייכות חברתית מהחברי המשפחה והמורי; ?"ה בודד/ה מרגיש/את

בחיי היו� .יו וכדומה

 הפריטי שהתייחסו לאיכות חיי נמצאו הבדלי מובהקי 15 כי מס� מ� הנתוני עולה

ה /ה בעצמ� על כל הדברי שאת/ה מחליט/עד כמה את("אחרי רק בפריט אחד בלבד �לפני

 הבדלי יתכ� שהעובדה שלא נמצאו"). ?אוכל ובילויי, כמו הליכה לישו�, עושה מדי יו

 היה )5�1(יתכ� שהסול שבו השתמשנו י .אינו מאפשר להבחי� בשינוישהכלי קשורה לכ� 

סופה לא הספיק כדי עד ההערכה יתכ� כי הזמ� שעבר מתחילת י; צר מדי ולא רגיש לשינויי

יתכ� כי יוא� ; ה חברתיתייתכ� כי תשובות השחקני הושפעו מרציי; לחולל שינויי

  .השחקני נמנעו מלשת� את החוקרי בבעיות

 לשחקני" גל�סל"ביטויי מטפוריי של תרומת ה

משפט  התבקשו השחקני להשלי את ה בתחילת השנה ובסופהאיו�יבאחת השאלות בר

ע בשאלה זו רצינו להתווד....". ה כמו/סא גלגלי אני מרגישיכת כדורסל ב/כשאני משחק"

שאינ באי תמיד לידי ביטוי בתשובות ישירות ,  של השחקנילדפוסי חשיבה סמויי

. זאת על מנת שנוכל לחזק הנחות או מגמות שיתגלו במהל� ניתוח הנתוני, לשאלות

אפורות מפעילות מהל� מחשבתי הנתו� פחות אסטרטגיה זו מבוססת על הממצא שמט

רציונאלית ויותר פתוח ובעל פוטנציאל לחשו� דפוסי חשיבה העלולי להיות �לצנזורה עצמית

 ). Albritton, 1995(בשל רצייה חברתית , מוסתרי

שבע פעמי בתחילת , על עצמ�רו ניתוח תשובותיה של השחקני מעלה כי שתי תשובות חז

 בסו� השנה ובה� השחקני אמרו שכאשר ה משחקי כדורסל בכיסא השנה ושבע פעמי

תשובות אלה מצביעות על כ� ". כמו ב� אד רגיל"או " כמו כול"מרגישי  גלגלי ה

דבר , גבלויותו כמו בני נוער ללא מלחוש הזדמנותלשחקני  פקהיס "גל�סל" של ההחוויהש

יתה ישחזרה על עצמה הרבה הנוספת בה תשו. פעמי רבות מש� היויכול להתרחש שאינו 

 פעמי בתחילת 6 ("כמו שחק� כדורסל"סא גלגלי אני מרגיש יכת כדורסל ב/כשאני משחק

כמו " :פירוט נוס�אור ישחקני הוסיפו לתה כאשר לפעמי ,)סו� השנה פעמי ב7�השנה ו

�בNBA" סל"ההשתתפות בשמתשובות אלה נית� להבי� . "ורד�'כמו מייקל ג"ו�נתנה " לג

  . היה חשוב מאוד למשתתפיוכי דבר זה ספורטאי רגיש כמו הזדמנות להלשחקני
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בתחילת .  בעת משחקהתחושותאת במטאפורות חלק מהשחקני  תיארו תשובות אחרותב

כשאני משחקת כדורסל בכיסא גלגלי אני מרגישה  :השנה התגובות כללו ביטויי כמו

שעפה ע (ציפור ", "מהיר"אני מרגיש , " ה גז במכוניתשאני שמ"כאילו , "כאילו שאני רצה"

) של ח� וקשת(ח� , "1מכונית מרו� פורמולה ", "באופניי", "סו� סו� אני יכול לזוז", )"הרוח

, עוצמה, מהירות, תזוזה, תנועהתחושות של מתקשרי לאלה דימויי כי  אנו רואי ".טיל"ו

תחושות שאינ� יו�  .ותיומית אצל בעלי מוגבלוי

מקנה למשתתפי תחושות עילאיות " גל�סל"מדברי המשתתפי עולה כי ההשתתפות ב

יותר חופשי "אני מרגיש ": מבי� הדימויי שמשתתפי העלו היגדי כמו. וחיובית במיוחד

" כריש, תותח", "אלו�", "בענני","לא צרי� יותר מזה, כמו מל�". "ויותר פתוח לעול

שטוב לי ואני מרגישה יותר נינוחה "ת אמרה כי היא מרגישה יוו שחקנית ללא מוגבל".גבר"ו

  ".ובטוחה מכדור סל רגיל

אחת המשתתפות . שלושה משתתפי בעלי מוגבלויות ביטאו תסכולי וקושי בתחילת השנה

ואילו משתת� , "שזה קשה לי כי לא התרגלתי ואני נתקלת באנשי"מרגישה  אמרה שהיא

 בסו� ".כמו חמור"שר הוא משחק בכיסא הגלגלי הוא חש  כי כאאחר טע� בתחילת השנה

הוא הפני את , כלומר, "כמו שחק�" השיב הואכיצד הוא חש ו שובהשנה אותו בחור נשאל 

 .וו את הישיבה בכיסא גלגלייבלא התחושות הקשות של, התחושה של משתת� בכדורסל

אני מרגישה " :ואמרה מיתיבנימה יותר אופט זאתטאה יב, קושישהביע שחקנית נוספת 

 ."מוגבלת אבל אני מצליחה להגיע להישגי גבוהי

איכשהו אני מרגישה כמו שאחותי מרגישה " :השיבה בלויותת ללא מוגרשחקנית אח

סא גלגלי ייתה חוויה שהביאה להזדהות ע אחותה המשתמשת בכיהזו   עבורה".ביומיו

הנוגע , סה להשתתפותה ממבט אחרלא מוגבלויות שהתייחליתה ג שחקנית יהו. כל הזמ�

  ".אני מרגישה שאני משפרת את השמחה של הנכי: "להשפעה על השחקני ע מוגבלויות

החיוביות חוויות ה התמות שעלו בשאלה פתוחה זו מלמדות על החשיבות של ,לסיכו

,  מסוישוויו� תחושה שלת והמאפשר, "גל�סל" במשחק הבעוצמה רבה שהשחקני חשי

של העצמי זהות של התהוות חשיבות העל  כמו כ� ה� מלמדות .שי ע ובלי מוגבלויותבי� אנ

 .ספורטבמהירה הועה תנהנובעות מהועל תחושות חיוביות , ספורטאיה
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 סיכו תרומות

וכי " גל�סל"קיימת שביעות רצו� כללית גבוהה מההשתתפות בתוכנית המהממצאי עולה כי 

מלוח , מההדרכה, המשתתפי שבעי רצו� מהציוד. התחושה זו מתחזקת לקראת סו� השנ

תחושה זו עולה . כל השחקני מרוצי מאוד מתפקוד המאמני. הזמני וממספר המשחקי

 של שכ� עד להצטרפות , מהווה נקודת מפנה" גל�סל"ה כי תוכניתג מדבריה של ההורי

המשתתפי שבעי , מרכלו. לקבוצה ה לא השתתפו בחוגי ולא יצאו הרבה מהבית ילדיה

 . מההדרכה שה מקבלי ומהקשרי החברתיי הנרקמי ביניה, רצו� מהספורט עצמו

ניכר שיפור בדימוי , כנית אינה התערבות פסיכולוגית ואינה מתיימרת להיות כזווהתשלמרות 

מגמה זו באה לידי ביטוי ג . בדימוי העצמי הגופני בעיקר כניתוהעצמי של משתתפי בת

מידע איכותני . "גל�סל"לגבי הרגשת כאשר ה משחקי ב משתתפיה שהעלוורות במטאפ

תרמה לשיפור תחושת הביטחו� העצמי " גל�סל"השתתפות בתוכנית העל כ� שה מצביע

נראה כי . חייבשל עניי�  ולתחושהלשיפור בתחושת הקבלה העצמית , והבגרות של השחקני

תחומי  :וזאת מכמה סיבות אפשריות ינוייחלק מהבדיקות הכמותיות לא הצביעו על ש

זמ� מהמדידה הראשונה למדידה השנייה  די לא עבר ; היו קשי להבנה בקרב הנבדקיואל

 .  מדובר במשתני קשי למדידה;כדי לחשו� שינויי משמעותיי

י להביע אמפתיה למצב של משתתפהיא יכולת של הכנית ותרומה עקיפה נוספת של הת

. כנית ההתערבותו השנה שבה הוערכה תבמהל� מגמה של שיפור תניכר ,חינה זאתמב. אחרי

השפעה שיש לכ� על השילוב בי� בריאי ונכי ונובע ג מהאמפתיה התחושת בהשיפור 

, פשר הסקה סטטיסטיתספר המשתתפי הבריאי במחקר לא אלמרות שמ. הבריאי

 . אי למצב של אנשי ע מוגבלויות הבנה גדולה יותר מצד הבריתמבחינה איכותנית ניכר

ששררה  ,כנית דיווחו באופ� כללי על אווירה טובה בקבוצהו המשתתפי בתמבחינה חברתית

בהערכה התגלה הבדל משמעותי סטטיסטי בי� מספר . ג מחו� לשעות האימוני

 בהמשתתפי שהיו בקשר ע שחקני אחרי לאחר האימו� בתחילת השנה לבי� מספר �סו

 משותפיהאירועי המסיבות וההמשתתפי הביעו שביעות רצו� רבה מ. ת ההערכהשנ

 הממצאי מצביעי על שיפור בתפיסת מבחינה ספורטיבית .שהתקיימו במסגרת התוכנית

תרומות נוספות מבחינה פיזית ה� . סאות גלגלייכבהשחקני את יכולת במשחק הכדורסל 

לנכי ביושיפור מיומנות בכיסא גלגלי שמסייעת �מניעת השמנה ושיפור תפקוד� , יו

תרומות אלה לא הוגדרו כמטרות בבניית התוכנית ולא נמדדו במחקר אלא  .הפיזי של הידיי

 .הועלו רק באופ� איכותני
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כנית חברתית היא ווהמטרה העקיפה של כל ת" גל�סל" של תכנית ההמטרה בסופו של דבר

 כי חלו שינויי מובהקי במספר מדדי נמצא .לשפר את איכות החיי של המשתתפי בה

איכותני ה מידעה. המתקשרי לתחושת הנאה ועצמאות בחיי היומיו, של איכות חיי

התבוננות בתרומות אלה בהשוואה לתרומות . העצמיתקבלה בעל שיפור ג מצביע 

 ספרות בקנה אחד ע הכי ה� עולות מראות" פנאי הרציני"מהשתתפות בהמתקבלות 

 אינסטרומנטאלייתגמולי בפנימיי ופחות תגמולי בבעיקר  שעוסקת ,קריתהמח

 ). 2007, היוש (אינטרסנטייו
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 דיו� והמלצות, סיכו�

 

די  בשנת הלימו"גל�סל"דוח הערכה זה מסכ שנה של מעקב אחר הפעלתה של תוכנית ה

ד ה� בקרב  כי מדובר בתוכנית הנתפסת כמוצלחת במיוחבאופ� כללי נית� לומר. ח"תשס

 המאמני והעובדת הסוציאלית וה� בקרב נמעני , המתאמת,  מנהל התוכנית–המפעילי

התוכנית תורמת למשתתפי מראי שממצאי ההערכה .  השחקני והוריה–צה בוהק

 ,אכ�. תפקוד הפיזיהויות ספורט ובשיפור ברכישת מיומנ, בתחו החברתי,  הרגשיבתחו

 להל� נסכ ונדו� בממצאי ."ניצחו� הרוח"ל היא ביטוי" לג�סל"התוכנית חשי כי  הכול

פנאי "כ" גל�סל"היבט רגשי וה, היבט ארגוני, מבנה הקבוצות: תחומישלושה בהמחקר 

 ". רציני

 

  מבנה הקבוצות

ההטרוגניות לעומת ת הקבוצות ברחבי האר� ובשאלת ההומוגניות סלהל� נסכ ונדו� בפרי

 .של הקבוצות

 חבי האר�ת הקבוצות ברספרי

 מקומותבשישה , שנה עד שנתייבתו� , אחד מיעדי התוכנית היה להקי שש קבוצות נוער

ראשו� , ספיבק�ג�רמת , חדרה:  האחרונות חמש קבוצותבפועל הוקמו בשנה וחצי. באר�

עוד שתי קבוצות ותיקות " גל�סל" בתוכנית הפועלות, בנוס�. ירושלי וכפר מנדה, לציו�

המשתתפות , ספיבק�קבוצת באר שבע וקבוצת הבוגרי ברמת ג�:  שנישהוקמו לפני מספר

ספר ליאו הבית "ב(חיפה בעתיד בעיר קמתה של קבוצה נוספת העל הפרק . במשחקי הליגה

 ,הושגה במלואה ברחבי האר� ת התוכניתסאפשר לומר כי פרי על סמ� הדברי האלה). "בק

 . תכנו� המקורישונה מהא כי התפוצה 

 כי מראי הנתוני שבידינו . אימוני בממוצע לקבוצהשישיהתוכנית רצו לקיי כקברניטי 

: משימה זו הושגה רק בשתיי מתו� שלוש הקבוצות שאחריה� עקבנו באופ� אינטנסיבי

ספיבק התקיימו במהל� השנה � אימוני ובקבוצת רמת ג�75התקיימו  בקבוצת ראשו� לציו�

67 במהל� שישה חודשי של פעילות  אימוני23 הכול  בס� התקיימובחדרהואילו .  אימוני

והאימוני ) אי� לנו דיווח לגבי חודש יוני( – 2008 חודש מאי ועד 2007מחודש דצמבר (

 . התקיימו כפע בשבוע
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 הומוגניות מול הטרוגניות

ול ניות מלב לשאלת ההטרוג יש לשי "גל�סל"הקמת קבוצות בתוכנית הלשיקולי ב

הה כדי להתקד רמת הומוגניות גבוליש רצו� , מצד אחד :של הקבוצותההומוגניות 

 בניגוד לרעיונות ה�מוגבלוות ה קבוצות הומוגניות מבחינת , ומצד שני.במיומנויות כדורסל

לטווח , נדו� בהיבטי אלה בהקשר להרכב השחקני בקבוצות .וכניתביסוד התשעמדו 

 .וגודל הקבוצה, למבנה המגדרי, הגילאי

 ב השחקני בקבוצותהרכ

�סל"הות לפעילות  המתאימבני נוער בעלי מוגבלויותיתה לשת� בקבוצות י המטרת התוכנית

 מצד אחד רבי מהמשתתפי מאובחני – יש אי בהירות ביחס לסוגיית הנכויות. "גל

מופיעה   כפי שהיארציונאל התוכניתב מוזכרתנכות זו לא , ומצד שני, שיתוק מוחי�כלוקי ב

 בקבוצות הפוטנציאליותוג ספיבק �משתתפי בקבוצות ראשו� ורמת ג�, בפועל .קוראבקול 

פגיעות ה מיעוט השחקני ה בעלי.  בעיקר פגועי שיתוק מוחי�,י ובכפר מנדהבירושל

 . אחרות וה משתייכי בעיקר לקבוצת חדרה וג לקבוצת באר שבע

י להתאי את מהל� הענייני פעלו במר� כדוה שינוי זה אתגר את מפעילי התוכנית 

 ישכי בי� מפעילי התוכנית  יחד ע זאת עולה). בליגה, לדוגמה(לאוכלוסייה ייחודית זו 

מצד אחד קיימת . "גל�סל"חילוקי דעות בסוגיית הנכויות המתאימות לשילוב בתוכנית ה

וי  וקטועי רגליי ושינ כי מי שמתאימי ה בעיקר נפגעי חוט שדרה,)של מיעוט(גישה 

מצד שני קיימת גישה . משחק אחרלכדורסל על כיסאות גלגלי בחוקי הופ� את המשחק מ

כפי שאפשר היה לראות , "גל�סל"שיתוק מוחי� יכולי להגיע להישגי ב הגורסת כי ג נפגעי

שחקני בעלי  . השנה בכלל ובהצלחות של בעלי מוגבלויות אלה במשחקי הליגה בפרטבמהל�

 .ספיבק�למשל ברמת ג�, צותקבוחלק מהו כוח משמעותי בי להישגי וההגיעו שיתוק מוחי�

  ,בני נוער ללא מוגבלויותלמרות שרציונאל התוכנית מדגיש כי אחת ממטרותיו היא שילוב ע

 מיה בני הנוער ,למשל מעלה שאלות רבות הרי שבפועל מצאנו כי סוגיית שיתופ

 הא נית� ;)בהמש� התוכניתהתחלה או ב( מהו הזמ� הנכו� לגייס ;המתאימי לתוכנית

,  השחקנילמשל הא ה רשומי במצבת(לה יחס שווה ככל שחק� בקבוצה ובאיזה אופ� 

 ).הוריה מוזמני לפגישות וכדומהו הנסיעות שלה מתוגמלות הא

ות ברמה  לפח,אלה יחס שווה לזה שנית� לבעלי המוגבלויותלא נית� לשחקני בתחילת השנה 

 בא לידי ביטוי בכ� שבא� קבוצה לא היה גור מוגדר כלשהו דברה, לטענת. יתהפורמאל

יי חלא נעשו מאמצי הכר,  על עצמו את גיוס של בני הנוער ללא המוגבלויותקיבלש

. לא התקיי קשר ע הוריה ובחלק מהקבוצות ה ג לא נכללו במצבת השחקני, לגיוס
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חקני בעלי מוגבלויות תוכנית המתבססת על שטענו כי בשל העובדה שמדובר ב כמו כ�

על השחק� ללא המוגבלויות לחוש כי נוכחותו , ללא מוגבלויותידי שחקני הנתמכי על 

כלפי היחס בסו� השנה .  בעל המוגבלויות–בקבוצה חשובה במידה לא פחותה מזו של האחר 

שחק� ללא היה גה ואחד הסממני לכ� היה שמצטיי� הלי השתפר המוגבלויות השחקני ללא

שחק� זה . מוגבלויות מבאר שבע שנבחר בשל היותו מל� הסלי והשחק� המצטיי� של הליגה

 . עוזר לחבריו במגרש ומחוצה לו, משמש כקפט� הקבוצה

עשויה התנהלות לא שוויונית ,  מדובר במשתתפי צעירי ללא מוגבלויותיש לזכור כי כאשר

 בפניה הפתוחותאחת מאי� ספור האופציות  לפותולהצטר להביא לפרישת כלפיה

 לזמ�   מחויבות אישית�מתו הצטרפות ספורדית של בני נוער כמו כ�. פעילויות הפנאיבתחו

. נה מאפשרת יצירה של קבוצה ספורטיבית מגובשתימהווה בעיה שכ� היא א קצר או ארו�

את בעלי  לשלב היאמהווה ג היא קושי שכ� המטרה  אחי וחברי הצטרפות של

האחי והחברי מגויסי מלכתחילה לטובת בעלי המוגבלויות  ואילו .קהילהבהמוגבלויות 

 . ומכירי אות היטב

 להציב סוגיה זו בגלוי על השולח� ולדו� בה כדי שהמסר שיעבור ממפעילי אנו ממליצי

 הגדרה זה מומל� לכלול הסכמה לגבידיו� ב. אחרישמעו קולות יהתוכנית יהיה דומה ולא י

, בעלי המוגבלויות והשחקני ללא המוגבלויות, ברורה של האוכלוסייה המתאימה לתוכנית

אי בהירות זו נובעת . שכ� ג כיו קיימי הבדלי בתפיסות בי� המאמני והמפעילי

למשל ההצלחה . מקבוצה לקבוצהעל הצלחה  העברת ידע מתפיסות שונות שאינ� מקדמות

 תוצאות שהניב, ספיבק ובראשו� לציו��תוק מוחי� ברמת ג�בשילוב של שחקני ע שי

 הספרות העוסקת בהחדרת שינויי בארגוני מבוססת ג על המלצה זו .ספורטיביות נאות

 הא בה�שכ� מדובר בתהלי� מורכב המעלה שאלות שונות , בכלל ובארגוני חינוכיי בפרט

אות לגבי מהותו והשלכותיו וכדומה  יש וודא ה,פרטי השינוי ותוצאותיו ברורי למפעלי

 ). 1998, פוקס(

 טווח הגילאי

 כי רצוי לפצל קבוצות שטווח הגילאי  ציינו ג מפעילי התוכנית,כפי שציינו בדוח הביניי

  בנישחקני בוגרישל  וקבוצת )18�12(שחקני צעירי  שללקבוצות ) 25�12(בה� רחב מדי 

 למרות אי רחב של הקבוצה יוצר קשיי בהפעלתה הרכב גילספיבק�ברמת ג�.  ואיל�18

בכפר מנדה השחקני ה , מאיד�. שדווח ג על קשרי יפי שנרקמי ג בני גיל שוני

ה� מבחינה חברתית (כיצד ילדי צעירי אלה ישולבו בליגה  לצפותוקשה צעירי במיוחד 

 ). וה� מבחינה תחרותית
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 המבנה המגדרי

שבה ) ראשו� לציו�(אותה קבוצה צלח רק בקבוצה אחת בניות הניסיו� לצר� שחקני ושחק

 על רקע  מהקבוצהפרישה ואי� , נערות המהוות קבוצת תמיכה המתמידה לאור� זמ�דייש 

 "גל�סל" להקי קבוצת ניסובאמצע השנה . )ספיבק�כפי שהתרחש בקבוצת רמת ג� (מגדרי

מאפשר הפעלת חקניות לא  השמספרכי  התברר אול ע הזמ� ,ספיבק�ברמת ג�לנערות 

לכ� כפי שהוזכר הוחלט לצר� את הבנות לקבוצת הבני ולפתור שתי . קבוצה באופ� מסודר

 היו בה מעט  השנהבמהל�ש ,ספיבק�ג�המשתתפי בקבוצת רמת  להגדיל את מספר: בעיות

מנוע נשירת בנות ול) ה חיזוק משחקני בקבוצת הבוגריקבוצה זו קיבל, כאמור (שחקני

  .של מיעוט משתתפותב בוצה המגדריתמהק

 גודל הקבוצות

ה המצומצ של גודל שכ�  שעל מפעילי התוכנית לתת את הדעתגודל הקבוצות הוא סוגיה

חודש מ דוח הבינייבידי צוות ההערכה   עלצוי�ש,  יוצר מצב שברירית חדרה למשלקבוצ

 לשרוד בשנה הבאהקבוצה תתקשה ה  בסו� תקופת ההערכה קיי חשש כיג עתה. פברואר

כיו להגדיל את  מנסיספיבק �רמת ג�קבוצת ב. בשל מיעוט המשתתפי ומיעוט האימוני

בראשו� לציו� קיימת בעיה הפוכה שכ� הקבוצה גדולה ". גל�סל" המשתתפי בקבוצת המספר

י� מוקד יכפר מנדה עדבבירושלי ו.  אתגר מורכבהוא שחקני 24�22 י ואימונ שלימד

 .בהמש� כיצד יתפתחו הדברי גודל הקבוצה ויש לחכות ולראותלדבר על 

 קבוצתב:  רצ� בי� הטרוגניות להומוגניותעלנמצאות קבוצות השונות ה עולה כימכל האמור 

, לעומת זאת. גיל המשתתפירבה מבחינת ת ו השנה הטרוגניבמהל� ייתה הספיבק�רמת ג�

יתה י ההקבוצה בחדרה. גנית מאוד הקבוצה הומושתני אחרי כמו מגדר ורמת הנכותבמ

 מוגבלותוסוג ה) כול גברי(מגדר , )17כול מעל גיל ( השנה הומוגנית מבחינת גיל במהל�

 המספר הגבולי של השחקני בקבוצה בשלע זאת ). כול בעלי פגיעות בעמוד השדרה(

 ,יאליישחקני פוטנצ גיוס של מכיר בחשיבותכי המאמ� מסתמ� והנשירה הצפויה בקרוב 

 בקבוצות בעלי מגבלות זו זאת לאור ההישגי של משתתפי פגועי שיתוק מוחי�ג  בה

מעל  משתתפיכמה למרות שיש ,  הקבוצה היא הומוגנית מבחינת גילבראשו� לציו�. אחרות

 . קבוצה זו הינה הטרוגנית מבחינת נכות ומגדר. 20גיל 

בעלי מוגבלויות משתתפי  40�30כלול  ליצור תשתית שת–יעד שהציבו מפעילי התוכנית ה

מצבת השחקני התבוננות ב . הושג–רט הכדורסל על כיסא גלגלי באר� שיהוו עתודה לספו

באר שבע וקבוצת : תיקותוהכוללת את שתי הקבוצות הו" (גל�סל" כי בליגת המראהבפועל 

 בקבוצות ליי משתתפי פוטנציא20�יש עוד כוכי ,  שחקני44משתתפי , )תיקהורמת ג� הו
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 לחרוג בכוחה  ישמטרה זו נראה כי. י� לא משחקות בליגהישעד, ירושלי וכפר מנדה

זאת א נתחשב בשחקני המשתתפי בליגה משתי הקבוצות , מהמסגרת שציפו לה

 . תיקות ובשחקני הפוטנציאליי המשתתפי בשתי הקבוצות בהקמהוהו

 

 גיוס השחקני� 

 וכיצד לתחזקגיוס שחקני ל פעולות בעקביות לבצע יא כיצדה תוכניתהבעיות הקשות בת אח

  .הקבוצות לאור� זמ� את

המשתתפי בעלי  לגבי.  מוגבלויותללאו לגייס משתתפי ע מתקשי ספיבק�ברמת ג�

 גייסה רק חמישה משתתפי המגיעי באופ� ספיבק� ברמת ג�"גל�סל" התוכניתהמוגבלויות 

 ונער נוס� שהתחיל תוכניתבשנה שעברה נשרו השנה מהשלושה נערי אשר השתתפו . קבוע

מדובר ו הוא רחב ה המשתתפי האלתטווח הגילאי של חמש. פרש לאחר ארבעה מפגשי

 מבחינת המשתתפי ללא .בקבוצה הכוללת ג את שחקני החיזוק מהקבוצה הבוגרת

 קבוע בקבוצה משתתפי ללא מוגבלויות על בסיס כיו אי�ולא צלח כלל  הגיוס המוגבלויות

 . בשבוע לאימו� אחתפעכ מתנדבי אשר מגיעי  כמהלמרות זאת יש. ספיבק�ברמת ג�

  ברמת ג� כהסבר מרכזי ספיבק את הייחודיות של מרכז ציינוהשוני המרואייני

אשר מספק , � ברמת ג� הוא מרכז גדול"מרכז איל, לדעת.  של השחקניהשתתפות הדלהל

המבחר הגדול מקשה על גיוס .  נוער ומבוגרי בעלי מוגבלויות,מגוו� פעילויות לילדי

למרות הייחודיות של ,  מאיד�.משתתפי דווקא לענ� הספורט של כדורסל בכיסאות גלגלי

 של שחקני ללא מוגבלויות השתתפות אי לגבי מניח את הדעתהסבר זה אינו , מרכז ספיבק

  . בי� שנה שעברה לשנה הנוכחית מהמשתתפי אחוז37.5 נשירה של ולגביבמרכז זה 

שכ� כיו הקבוצה  אוכלוסיית היעד לגיוס שחקני נוספי יש חוסר בהירות לגביבחדרה 

גיוס . כוללת בעיקר שחקני פגועי עמוד שדרה ולא שיתוק מוחי�והינה הומוגנית מאוד 

 שחקני גיוס הקרוב של מספר  לנוכח במיוחדנחו� בימי אלה שחקני חדשי

 להגיע לאימו� המתקיי בשעות וה לא יוכלורפות של אחרי למעגל העבודה והצט

 התפקיד של  קושי נוס� בנושא גיוס שחקני בחדרה הוא חוסר בהירות לגבי.הצהרי

 את האחריות על עצמו עדיי� לא קיבל א� אחד מהמובילישכ� , השחקני גיוס עלהממונה 

 . לגייס שחקני חדשי לקבוצה

 קבוצה גדולה המורכבת מבני נוער ע ת פעל הגיוס בצורה טובה והביא להקמיו�בראשו� לצ

 . עתה מתכווני לגייס קבוצה נוספת של בוגרי. וללא מוגבלויות
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קבוע ולא על , להקי מנגנו� מגייס מובנהכפי שהצענו בדוח הביניי אנו ממליצי ג עתה 

. באימוני ולהשתתפות קבועהי שחקנ גיוסלשוני במקומות שיפעל  ,בסיס וולונטארי

יש לעשות מאמצי ובחדרה שילוב הבנות יתרו לתגבור הקבוצה ספיבק �מת ג�בקבוצת ר

 . משמעותיי ע פתיחת השנה הנוכחית

 משתתפי  כי מפעילי התוכנית פעלו להעברת הטיפול בגיוס נראהלאחר דוח הביניי

.  בפועלפעולות הגיוסאחראי לה  �איכי לגורמי המקומיי ובקבוצות החדשות שהוקמו 

את המהל� אנו מעודדי . בחיפהג מתוכנ� כ� בירושלי ונראה כי זה נעשה בכפר מנדה וכ� 

 על מנת שייקחו גורמי רלוונטיי בקבוצות שיוקמולהמשי� להאציל סמכויות ל – הזה

 ובו בזמ�לקבוצות  להיות גור מקצועי יוע� מנהלי התוכנית יוכלו ר� זובד. פעול�תלאחריות 

המלצתנו זו מסתמכת על גישות הקוראות לאפשר  .להתפנות להקמת קבוצות נוספות

כפי שנראה , שיש בה� כדי להוריד מתח ובעיקר, אוטונומיה ושליטה של בעלי תפקידי

  ).1998, אופלטקה(המקצועיות  ולהגביר את אחריותה קבלתאת להעצי , בהקשר הנוכחי

 

 ארגונית התנהלות

, שעות אימו�, משחקי ליגה,  גיוס תקציביההיבטי הארגוניי בתוכנית לפי הל� סיכול

 .גיוס ציוד מתאי והפצת התוכנית

 גיוס תקציבי

לפיכ� . מוגבלויות לאימוניקיומה של התוכנית יקו וייפול על השגת תקציב להסעות בעלי ה

שכ� ,  מתקיימי אימוני לבחו� דרכי להקמת מער� הסעות בכל אחד מהמקומות שבהיש

 � כל פרויקט ,בעבור ההסעותכיו הנית�  של הגורמי המקומיי מימו�לא לא יהיה תחלי

הקשיי במימו� ההסעות עולה מדבריה של .  עלול להיות בסכנת סיו או סגירה"גל�סל"ה

 לאמצעי התקשורת ולגופי שונימנהל התוכנית  פנהלש כ� . השחקני והמפעילי כאחד

 שהקושי העיקרי הוא הצור� והעובדת הסוציאלית חשות התוכנית מתאמת. העשויי לסייע

 כיצד התוכנית תמשי� ותגדל ללא תקציב ות רוא�אינ� ה. להשיג מימו� מסודר עבור התוכנית

היא איננה רואה  א�,  שאי� תפקיד מוגדר של גיוס כספי הצביעה על כ�מתאמתה. מסודר

 .למרות הצלחת התוכנית מקור למימו� הפעילות

התוכנית עבדה מתאמת , למשל. מת� תגמול כספיב למסד תפקידי שצרי� היא תחושהה

עוזר .  הקבוצותנימאמל  עוזריאינו מאפשר להעסיקהתקציב כיו . השנה בהתנדבות

 המאמ� בקבוצת ראשו� לציו� אינו מקבל תגמול כספי בעבור עבודתו וג מימו� האוטובוסי
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או נסיעות , עקב מילואי( לאימונימאמ� אינו יכול להגיע הכאשר ולכ� . ומספקאינו קבוע 

 ג פעילויות .והפעילות נעצרת,  למלא את מקומואי אפשר)  כחלק מנבחרת ישראללחו� לאר�

 .  בתקציבתלויותג בעומר או מחנה אימוני "מסיבת ל כמוחברתיות 

כמו , "גל�סל"תוכנית ה. ומשמעותי יותר ג היבט נוס� ישתפקיד עוזר המאמ� ליש לציי� ש

בעבור מספר " נתיבה מקצועית"פוטנציאל להתהוות היא " פנאי רציני" של תיופעילושאר ה

עוזר  מתכנ�, כ� למשל. כמקצוע לעתיד" עוזר מאמ�" התפקיד לתפיסתהכוונה . שחקני

. וינגיטו ב זהלהשתל בתחו)  עוזרת המאמ� בקבוצת הבנותואולי ג(המאמ� בראשו� לציו� 

 מלבדכלומר על קברניטי התוכנית לתגמל את עוזרי המאמ� ולא להרפות את יד שכ� 

לשמש בעבור קרש קפיצה  התפקידעשוי " גל�סל"בתוכנית ה עוזרי מאמ�חשיבות תפקיד כ

,  היוש, בהרחבהראו(מלבד הנאה ומשיכה לתחו , להישגי השכלתיי ומקצועיי בעתיד

2007 .( 

א "או  "מדריכה חברתית "שמשתשתהיה דמות נוספת  כי יש לשאו� שבכל קבוצה עוד עולה

 לצרכי של בני הנוער המשתתפי בקבוצה ולהעמקת הקשרי ותהיה קשובה" בית

דמות זו צריכה ג יתכ� כי י. זאת בעיקר בקבוצות שבה� השחקני הינ צעירי. החברתיי

 .של השחקני מעקב אחר הנוכחות ולערו�לפעול למע� גיוס שחקני בכל קבוצה 

 ובי� , וולונטארי תפקידבהתוכנית ולא  מהמער� המקצועי של חלקלהיות  צריכיהמדריכי

מדובר . הנחו� בקבוצות) לש תחזוקה(על עצמ ג את תפקיד הגיוס הקבוע יקבלו  השאר

 של חשוב שיש בו כדי לתרו לגיבוש קבוצתי וג לספק צרכי אישיי רגשיי בתפקיד

  ". גל�סל" תוכנית ה�השחקני במסגרת הייחודית שבה אנו עוסקי

 משחקי ליגה

ה לקיי תחרויות שבה� ישתתפו הקבוצות השונות ויתחרו אחד היעדי של התוכנית הי

 בעלת חוקי וכללי ייחודיי לכל דברבפועל הוקמה ליגה . פעמיי בשנה אופע ביניה� 

עד למשחק הסיו שבו ביניה�  כל הקבוצות  שבה התחרו מפגשי ארוכי חמישהוהתקיימו

מבחינה זו נית� . בנוס� התקיימו עוד מספר טורנירי בי� קבוצות. הוכרזה הקבוצה הזוכה

 . לומר כי התוכנית התפתחה הרבה מעבר למצופה

ציה  מטרות חשובות הקשורות למוטיבכמה ו השיג השנהואשר הונהגהליגה  משחקיראה כי נ

 להתחיל את הליגה בשלב מוקד וע זאת אנו ממליצי" גל�סל" ולקידו השל שחקני

 ולא רק בכמה מקומותלקבוע את פעילויות הליגה  יש .)דצמבר או ינואר(יותר של השנה 

שחקני ולמשו� " גל�סל"פרויקט ה כדי לשווק את להשתמש באירועי הליגה .בראשו� לציו�

 כ� רצוי להזמי� הורי וא� גורמי מבתי הספר  כמו.חדשי בכלל ושחקני בריאי בפרט
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הצלחתה של הליגה תואמת את ממצאי . השוני בה לומדי השחקני לאירועי אלו

היבטי חיוביי של תחרות הרואי ) Blinde & Taub, 1999(המחקר של בלינד וטאוב 

  .מוגבלויותבספורט תחרותי של שחקני ע

 שעות אימו� 

  שיי להשיג אול ספורט שנקבעה בשל קעולה כי שעת האימו�רה בחדמאיסו� הנתוני

 שכ� בני הנוער מתקשי להספיק לסיי את , היא בעייתית)אחר הצהריי(בשעות השיא 

 גורס , ותר נובעי בשעות נוחותקושי להשיג אול ה. ולהגיע לאימו�) לאכול משהו(הלימודי

ול לבעלי ממו� המסוגלי לשל כ� שעיריית חדרה מעדיפה להשכיר את האמ, המאמ�

,  מה שאינו נוח,שלאול אי� ביקוש השעותמקבלת את " גל�סל"בעבורו ואילו תוכנית ה

העיריות והקהילה ישנו את סדרי  א רק פתרו� לבעיות כאלה יבוא. לשחקני, כאמור

 .שינויי בדעת הקהל ועמדות החברה שיפעילו עליה לח�בעקבות  שלה העדיפויות

 ציוד מתאי גיוס 

 בכיסאות גלגלי המתאימי למשחק מחסוראחת הבעיות העיקריות של התוכנית היא 

 אלא בכ� עניי� הביעו קבוצות בכל מקו שבו קושי זה אינו מאפשר הקמת ."גל�סל"ה

 גיוס לגבי הדעת את לתת שי. ולא בנמצא רבי כאלה, מרכזי העשויי לספק את הציודב

 קבוע מער� הקמת על נמלי� וכספי תורמי לגייס הקושי בשל. תהסעו וארגו� מתאי ציוד

 של תרומתה. תקציבי למציאת מתמיד באורח ויפעל יממ� אותה שא�, בתוכנית גיוס של

 לביצוע התקציבי את למצוא הוא שנדרש וכל אותה לקיי להמשי� יש כי מעידה התוכנית

 .בפועל הדבר

 פצת התוכנית ה

. יצור שינויי תדמיתיי ושינוי בעמדות כלפי אנשי ע מוגבלויותמפעילי התוכנית קיוו ל

מניתוח המהלכי שנעשו במהל� השנה עולה כי נעשו מאמצי לשיווקה של התוכנית בכיוו� 

עלו בקנה אחד ע יתה ירידה בהיק� אירועי החשיפה בעיקר אלה שלא יה אמנ :הנכו�

. לידיעת כלי התקשורת" גל�סל"קט הנעשה מאמ� להביא את פרוי א� .התוכנית התרחבות

באמצעי התקשורת וכתבות הוקרנו " גל�סל"בסו� השנה נעשה ג מאמ� לחשו� את תוכנית ה

התאחדות , כ� נעשה מאמ� לשת� גורמי בעלי השפעה כמו הביטוח הלאומי. ונכתבו בנושא

 . סי ועוד"מפעילי המתנ, �"אגודת איל, הספורט לנכי

 אול בפועל נמצא. בחינו� המיוחדפורט באירועי חשיפה בחינו� הרגיל וסאירועי  40�תוכננו כ

שאר בני הנוער ללא המוגבלויות הצטרפו . כי רק שחק� אחד הצטר� בעקבות חשיפות אלה
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.  תוכניות של מחויבות אישיתבאמצעותלתוכנית בעקבות היכרות אישית ע השחקני או 

התרענו על כ� , א תרמו להרחבת הקבוצותמכיוו� שמחקר ההערכה מצא כי אירועי אלה ל

ע . בדוח הביניי ומאז לא נער� מעקב מדוקדק אחר אירועי אלה ותפוצת ברחבי האר�

וזאת מהמפעל המיוחד הזה את המיטב יפיקו  אנו מקווי כי קברניטי התוכנית, זאת

�ורמת ג�מקומות בה דרוש לחזק קבוצות כמו חדרה באירועי חשיפה  ייזמו א ה יתאפשר

כ� נמלי� להקי מנגנו� . חיפה וכדומה, כפר מנדה,  ירושליספיבק או להקי קבוצות כמו

 .שיעקוב אחרי צעירי המביעי עניי� להשתת� בתוכנית

 & Medland( היל�לנד ואליסמ ,סא גלגליי מבוגרי המשחקי כדורסל בכעלבמחקר 

Ellis-Hill, 2008(ללא  מצאו שהמוטיבציה המקורית של אנ  להשתת� מוגבלויותשי

 א�. קרוב משפחה ע מוגבלות להשתת� בפעילות ע חבר או היאסא גלגלי יבספורט בכ

על  .שיש בה סיפוק תיתה ההזדמנות להשתת� בתחרויאחת הסיבות להמש� ההשתתפות ה

להיעזר נית� . לפעול באופ� מכוו� לגיוסיש צור� , צעיריהשחקני ה מנת להרחיב את מעגל

 כיו חשיפות אלה אינ� מתואמת ע תוכנית  א�,שיפות שנערכות ברחבי האר�בח

 לכ� למרות התפקיד החשוב של החשיפות אי� אנו רואי שחקני . של התוכניתהתרחבותה

 הצעתה הלדוגמ, צרי� ג לחשוב על דרכי גיוס אחרות. המצטרפי לקבוצות מוגבלויותללא 

גיוס שחקני ללא . לארגוני וולונטריי פנותלשל העובדת סוציאלית שהעלתה אפשרות 

. מרכזית של התוכניתהמטרה ה הואשילוב ה ;ת מהווה תנאי הכרחי לקיו השילובמוגבלויו

רואה בתוכניות הפנאי הזדמנות ליצור ) Schlein, Green & Stone, 1999(הספרות שסקרנו 

 שלי אלה כמרכיב חשוב  יחסומציינתולפתח יחסי ידידות בי� אנשי ע ובלי מוגבלויות 

חשיבה ,  להקדיש לנושא יותר תשומת לבשחשובאי לכ� המלצתנו היא . איכות החיי

 . ומאמצי

אחרי "לבחו� הקמת פרויקט שיפנה לנמלי� " גל�סל"כדי להפי� את בשורת ה

" גל�סל"הכוונה לבחו� אפשרות לשווק את תוכנית ה". גל�סל" בתוכנית ה"המשמעותיי

כאופציה " גל�סל"לתרו בתחו החברתי ולמשפחותיה ולהציע את ה ניינותהמעו לחברות

 לפעול למע� לא רק לדבר על פעילות חברתית אלא ג כלומר. להגשי חזו� חברתי של שוויו�

משחקי להזמי� לכ� אפשר לבחו� אפשרות ". גל�סל"ידי השתתפות בקבוצות ה השיוויו� על

זכור א נ. עיר שבה ה יתקיימובתי הספר בשנה את שיתקיימו במהל� הטורנירי הליגה ול

שבבתי ספר אלה התקיימו אירועי חשיפה הרי שטורניר המציג את הקבוצות עצמ� יכול 

אולי אפשר א� . לפרויקט מספר הנרשמילהגדלת  לאירוע החשיפה ולתרו להיות המש�

 .פו את מספר התלמידי שיחשלהגדיל טורנירי בשעות בית הספר כדי לקיי
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 את כל המשימות  על עצמלקבל ייכול  הפרויקט אינימכיוו� שראש כי לסיכו נציי�

 להמש� הפצתה יובעיקר את גיוס הכספי הדרושהכרוכות בהפעלת הקבוצות ברחבי האר� 

לבדוק אפשרות לגייס גור מקצועי ובעל ניסיו� בתחו השיווק ג נציע  ,תוכניתשל ה

 .י לפרויקטוהפרסו שיעסוק בגיוס כספ

 

 תמיכה רגשית בשחקני� 

בלטה בעיקר , מתאמת התוכנית והעובדת הסוציאלית העניקושבשחקני התמיכה הרגשית 

בחדרה ו מעטהיתה ימעורבות� השבה , ספיבק�קבוצת רמת ג�  לעומתבקבוצת ראשו� לציו�

 בקבוצות הנוספות ת הרגשית הנדרשההתערבותהיא מה אופי  השאלה . נעשתה כלללא

פונקציה  לקיי ובאיזו מידה נית� ,כמו כפר מנדה וירושלי, "סגל גל"מוקמות בפרויקט הה

  .צור� זהשתענה על , בקבוצות אלה שלא על בסיס התנדבותינוספת מקצועית 

לשכנע את השחקני בעלי המוב�  נוצר ע הקמת הקבוצות ונבע מהקושי הקשר ע ההורי

 �קשר זה . בחששות של ההורי למודי הקשיי לטפל ומהצור� בתוכניתהמוגבלויות להשתת

�הדוק במיוחד בקבוצה בראשו� לציו� ובכפר מנדה והוא כמעט אינו קיי בקבוצת רמת ג�

מלבד הורי , עוד נמצא כי לא קיי כלל קשר ע הורי השחקני ללא המוגבלויות. ספיבק

ממצאי ". גל�סל"בוצת ה משתתפי בקוגבלויות וללא המוגבלויות ג יחדשילדיה בעלי המ

לא ( במשחקי ובטורנירי צפו מעונייני שהוריה יהשחקני כי מראיהשאלו� 

 בחשבו� להביאלכ� יש . ה מעונייני שההורי יצפו בהישגיה ויתגאו בה. )באימוני

 . משחקילממצא זה ולכלול את ההורי בי� רשימות המוזמני למחנות אימו� ו

כדי או , כפי שקרה בחדרה צוא אול לאימוני למכדי קבוצת לח� שמשלג הורי עשויי ה

לגייס את ההורי כדי שיהוו קבוצת  ש ניסו .בראשו� לציו�למשל  כמו תנאיה לשפר את

הורי מעורבי ג ה. מהל� שלא נשא פירות בהמש�,  להשיג תקציב להסעותשתפעללח� 

 .אינ משתתפי במימו� התוכניתרי ההו. כאשר מתגלי פערי בניהול או בהדרכה

נוסי� עוד ונציי� כי לא מצאנו כלל קשר בי� הפעלת התוכנית לבי� מוריה של בני הנוער 

  . שנמלי� לבחו� בהמש�נושא, )ובתי הספר שבה ה לומדי(המשתתפי בה 

בעיות חברתיות נפתרו בקבוצות  –  תמיכה רגשית בשחקנידרושה  כימכל האמור עולה

  ההורייש לשלב אתו .יתה מעורבות העובדת הסוציאלית באופ� משביע רצו�שבה הי

 נמלי� לקברניטי .בטורנירי  הוריהלראות אתבני הנוער המשתתפי היו רוצי  – בתוכנית

לאו העובדת הסוציאלית יבדומה לתפקיד שמ, התוכנית לבחו� חשיבותו של גור תומ� רגשית

בלא קשר להיותו " גל�סל" לשת� את ההורי במפעל הוכ� לבחו� דרכי, ומתאמת התוכנית
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מומל� שמדיניות הזמנת ההורי לאירועי תהיה , כ� למשל. של ילד בעל מגבלות או לא

 .רחבת היק� ותתבצע באופ� דומה בכל הקבוצות

באמצע , בהתחלה(בשלושה מועדי במהל� השנה , עצמ לברר ענמלי� לצוות המקצועי 

� שמדובר בפרויקט  כיוו�בעיקר, על והמטרות האופרטיביות של התוכניתאת מטרות ה) ובסו

 .  שכ� לא נית� ללמוד עליו ממקורות אחריהתנסותחדשני הנלמד תו� כדי 

 "פנאי רציני"כ" גל�סל"ה

פיתוח חיברות ומיומנויות יתה י כי אחת המטרות המדבריה של מפעילי התוכנית עלה

מניתוח הממצאי עולה כי במהל� השנה נוצרו . ויותחברתיות אצל השחקני בעלי המוגבל

בחלק מהקבוצות בעיקר בראשו� לציו� . אישיי בתו� הקבוצות ובי� הקבוצות�יחסי בי�

או העובדת /ומעט בספיבק נערכו מפגשי גיבוש חברתיי שבה השתתפו מתאמת התוכנית ו

, וללא מוגבלויות צעירינראה כי העובדה שבקבוצות משתתפי בני נוער בעלי . הסוציאלית

טיפולית � תמיכה רגשית להעניקבקבוצות וכ� קשרי החברות כדי לשפר את התערבות כהמצרי

 . פרטנית וקבוצתית

אנו ממליצי בחו לבחו� אפשרות להקצות משאבי בכל אחת מהקבוצות במרכז 

 קיומה  להמש�משמעותייה יש בכ� כדי להשפיע על מדדי נוספי .ובפריפריה לנושא זה

תחושת מסוגלות והתקדמות , דימוי עצמי,  תחושת שביעות רצו�בה, "גל�סל"של תוכנית ה

עולי בקנה אלה היבטי . איכות חיי ומיומנויות חברתיות, אמפתיה, ביטחו� עצמי, אישית

  ". פנאי רציני"מהעיסוק באחד ע התגמולי המתקבלי

 עשוי לתרו הרבה מעבר )Stebbins, 2001( "פנאי רציני"כ" גל�סל"אנו מאמיני כי חוג ה

נית� למצוא במפעל זה את מרבית המאפייני .  מפעילי התוכנית מלכתחילהלמה שציפו

התמדה בפעילות ולאו דווקא בהקשר למספר השעות  מאפיי� ראשו�: סטיבנסשעליה מדבר 

 , פנאיכקריירה תפיסת המאפיי� שני הוא  .עוסקי בפעילות אלא בהקשר הנפשישבה

נושא העשוי להיות משמעותי לבני . הישגי או ממעורבות גוברת בנושאבהנוצרת מהתפתחות 

השקעה של מאמ�  הוא שלישימאפיי� . נוער בעלי מוגבלויות שפוטנציאל התעסוקה שלו מוגבל

התנסות או מיומנות הנרכשי במיוחד עבור , הכשרה, אישי משמעותי המבוסס על ידע

לחיי היולכאורה ישה של מיומנויות לא רלוונטיות רכבמדובר . הפעילות�א� שיש בה� , יו

 ). 2007, היוש(פוטנציאל לתרו לחיי עשירי ומאושרי של מיצוי עצמי 

קבלה של מאפיי� רביעי הוא . היבט זה מתקשר ג לצור� בפיתוח מקצועי של עוזר המאמ�

אינו כי מדובר בתחושת ר" גל�סל"בהקשר ל. עלות מתמשכות מההשתתפות בפעילותתו

 הקשר שנוצר מתו� תחושת תרומה בתחו החברתי מצאנוכ� . שביעות רצו� מהעשייה עצמה
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עוד תרמה ההשתתפות . מההצלחה הקבוצתית וממפגשי הליגה, שנרק בי� המשתתפי

, לשיפור הביטחו� עצמי, לתחושת מסוגלות והתקדמות, להעלאת הדימוי העצמי" גל�סל"ב

 . ולאיכות חיי) במידה מועטה( כלפי האחר לתחושת אמפתיה

יש בו , למשתתפי" פנאי רציני"להוות עיסוק של " גל�סל"כי הפוטנציאל של ה, אנו טועני

ממצאי הערכה זו  מתו�). 2007, היוש(א ג במחקר שנמצכפי , מעבר למצופה כדי לתרו

היא בעלת פוטנציאל תורמת ו" גל�סל"כי תוכנית האפשר להסיק בשילוב ע הידע המחקרי 

  .שחקני ומפעילי כאחד, לתרומות ארוכות טווח למשתתפי השוני
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 שאלו� לשחקני�: 1נספח 

 ___________תארי� הראיו�

 ______________:משתת� בקבוצה______ :גיל________ :ש� המרואיי�

 ___________:בכיתה ____________________: ספר�ה בבית/תלמיד

 _________ש� המראיי�  ____________________________:ת/עובד

 _________גל �לות בסלתארי� תחילת פעי

 

 גל� בתוכנית הסלשאלו	 לשחקני�

 

? גל� אי� שמעת על חוג הסל .1
__________________________________________ 

 )?ל� לשחק כדורסל למה חשוב( ?לחוג החלטת להצטר�מדוע  .2

  לא� כ�� ? הא� הנ� משתת� בחוגי� נוספי� .3

 ?באיזה חוגי�, א� כ� .ב

  ?ד בחוג הזהמה לדעת� יהיה מיוח. ג

 לא� כ�� ?ת בחוג זה/ה משתת�/ של� שאתחברי�הא� ספרת ל .4
  ?מה הייתה תגובת�. ב

 ? מה דעת� על תגובת�. ג

 ?של� על ההצטרפות של� לקבוצהההורי� מה דעת� של  .5

 ?מה דעת� על תגובת� .א

 

 לא� כ�� ?הא� היית רוצה שההורי� יבואו לאימוני� .ב

 לא� כ�� ?למשחקי� 

 ? מדוע 

 לא� כ�� ?גל�ת בסל/ה משתתפ/של� שאת ת/ת למחנכהא� ספר .6

 :ה/הוא הגיב/אי� היא, א� כ�

 :מש� האימוני� שהייתה ל� בחוויה טובהי על /ספר .6

 : שהיתה ל� מש� האימוני�חוויה לא נעימהי על /ספר .7



- 96- 

 

 לא� כ�� ?) חיוביי� או שליליי�( באימוני� לא צפויי�הא� קרו בחוג דברי�  .8 

 :י/ספר 

 לא� כ�� ?בעיות הא� נתקלת ב .9
 ? נתקלת באילו בעיות, א� כ�. א

  ?אחרי� באילו בעיות נתקלו, א� כ�___ לא� כ�� ?אחרי� נתקלו בבעיות הא�. ב

 ? הא� וכיצד נפתרו בעיות אלו . ג

 לא� כ� �? גל�ת שצרי� לשפר משהו בתוכנית הסל/ה חושב/הא� את .10

 

 ? מה� ההצעות של� לשיפור התוכנית, א� כ�. א  

 :� עלמה דעת .11

  הציוד .א

 � ההדרכה באימוני .ב

 לוח הזמני� של האימוני�  .ג

  ההסעות .ד

 מספר המשחקי� נגד קבוצות אחרות  .ה

 

להראות את (יש לי כא� סול�  .עתה אשאל כמה שאלות שיש לענות עליה� בצורה אחרת. 13
ה צרי� לבחור את המספר בסול� שהכי מתאי� /את .5 עד 1ע� מספרי� מ ) הסול�

א�  – 1י על מספר / או תצביע1' / תגיד–ט שאומר ל� הוא נכו� מאוד א� המשפ. להרגשת�
י על / תצביע–וא� המשפט הוא בכלל לא נכו� ..  2 תצביע על מספר, הוא כמעט נכו� מאוד

  .5מספר 

 

 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�

 

 נכו	

 מאוד

   

 כלל

 לא

 נכו	

 � � � � � ת לשחק כדורסל/אני אוהב .1

 � � � � �  ה/ת טובי/אני שחקנ .2

לא התקדמתי ביכולת שלי לשחק  .3
 � � � � � כדורסל

 � � � � � הקבוצה שלנו מתקדמת יפה .4

 � � � � �  ה טוב בקבוצה/אני לא מרגיש .5

 � � � � � המאמ� עוזר לי ללמוד לשחק טוב יותר .6
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 � � � � �  ההורי� שלי שמחי� שהצטרפתי לחוג .7

8. � � � � � �   לחברי� להצטר� לחוגה/הייתי ממלי

 � � � � � אני אוהב לצפות במשחקי כדורסל .9

ה טוב ע� החברי� בקבוצת /אני מרגיש10
  הסל גל

� � � � � 

הזמ� עובר , כאשר אני באימו� כדורסל11
 � � � � � מהר

 � � � � � תוכנית הסל גל לא מתאימה לי12

 � � � � �  אני מנסה להגיע לכל האימוני�13

 � � � � � אני מרוצה מהשתתפותי בחוג14

 ? ה שרוצה להצטר� לחוג זה/ת לנער/מה היית אומר .14

 לא� כ��? גל מתאימה לכול��הא� תוכנית סל .15

 י /הסבר  

ה /אני מרגיש"כדורסל בכסא גלגלי�  ת/כשאני משחק :נא להשלי� את המשפט .16
  ":כמו

 :י/הסביר 

 ?בחיי היומיו�) או משפיעי�(רי� ל� ה לומד דברי� שעוז/הא� בסל גל את .17

 לא� כ�� 
 :י דוגמאות/ת�. ב  

 ? ת ע� האחרי� בקבוצה/ה מסתדר/אי� את .18

 לא� כ��? ה בקשר ע� השחקני� האחרי� בחוג ג� אחרי האימו�/הא� את .19
 :י/פרט. ב

 ?י את עצמ� בפניה�/כיצד תתאר, ת נער או נערה בני גיל�/ה פוגש/י שאת/דמיי� .20

 ? שני�10 עצמ� בעוד ה רואה את/אי� את .21
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להוציא את הסול� ולחזור על (נעבור עתה שוב לסול� המספרי� שעבדנו אתו קוד�  .22
 ):ההוראות

 
 

 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�

 

 נכו	

 מאוד

   

 כלל

 לא

 נכו	

 � � � � � אני נער בריא  .1

 � � � � �  אני נער שמח .2

 � � � � � קשה להתחבר אתי  .3

 � � � � � שאני נראה נחמד אני חושב  .4

 � � � � �  אני מרגיש טוב רוב הזמ� .5

 � � � � � כשמשהו קשה לי אני מנסה לשכוח מזה .6

 � � � � �  אני נער חברתי .7

א� הייתי יכול הייתי משנה כמה חלקי�  .8
 � � � � �  מגופי

 � � � � � אני נער חברותי  .9

ו מרוצי� אני מנסה להתנהג בצורה שיהי10
 � � � � �  ממני

 � � � � � אני תמיד יכול להסתדר בעצמי 11

 � � � � � אני בסדר בדיוק כמו שאני 12

 

23.  
 

 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�

 נכו	
 מאוד

   

 כלל
 לא
 נכו	

אנשי� שיש לה� פחות מזל אכפת לי מ .1
 � � � � �  בחיי� ממני

קשה לי לראות דברי� מנקודת המבט  .2
 � � � � �  של אד� אחר
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כשאני רואה שמנצלי� מישהו אני  .3
 � � � � �  מרגיש שאני צרי� להג� עליו

קרה לי שאחרי שראיתי סרט או מחזה  .4
 � � � � �  אני מרגיש כאילו אני אחת הדמויות

כשאני רואה מישהו שממש צרי� עזרה  .5
 � � � � � אני מתפרק,  חירו�בבמצ

אני מנסה , ר מישהולפני שאני מבק .6
לדמיי� אי� אני הייתי מרגיש א� הייתי 

 במקומו
� � � � � 

לא כל כ� אכפת לי מאחרי� כאשר יש  .7
 � � � � �  לה� בעיות

אני מאמי� שיש שני צדדי� לכל שאלה  .8
 � � � � � ומנסה לבחו� את שניה�

אני חול� בהקי� ומפנטז על דברי�  .9
 � � � � � שיכולי� לקרות לי 

אני מדמיי� אי� הדברי� נראי� מנקודת 10
מבט של חברי כדי להבי� אות� טוב 

 יותר 
� � � � � 

 ? ממ�או שוני�, מוגבלויות או צרכי� מיוחדי� דומי� ל� בליאנשי� , הא� לדעת� .24
 :דומי� או שוני�ה�  במה י/הסבר  

 לא� כ�� ?מוגבלויות או צרכי� מיוחדי�שאי� לה� הא� יש ל� חברי�  .25
 :  יחד את�ה עושה/ מה אתי/ספר  

ה תגיד לי איזו מהתשובות הכי נכונה /את.  אפשרויות של תשובות3אקריא ל� שאלות ע� 
 : בעיני�

  ?כי� והנאה יש ל� בחיי�"כמה  .26

 הרבה�במידה מסוימת � לא הרבה� 

 ? ת/ה מסתדר/הא� את, בהשוואה לאחרי� .27

 טוב יותר� כמו כל אחד� גרוע יותר� 

 ? ה/ה מרגיש בודד/ודש אתכמה פעמי� בח .28

 פעמי� 6 או 5לפעמי� לפחות � לפחות פע� או פעמיי� בשבוע, לעיתי� קרובות� 

 .א� פע� לא יותר מפע� או פעמיי� בחודש, לעתי� רחוקות� בחודש

 ?ת במצבי� חברתיי�/ה לא שיי�/ה מרגיש/הא� את .29

 .לעתי� רחוקות או א� פע�� תמיד� בדר� כלל או תמיד�  
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 ?ה חושבת את עצמ� לעומת אחרי�/ת את/כמה מוצלח .30

  ת כמו האד� הממוצע/מוצלח� ת מהאד� הממוצע/פחות מוצלח�  

 .ת מהאד� הממוצע/יותר מוצלח�  

 ? אי� מתייחסי� אלי� בבית ספר� .31

 .כמו לתלמידי� אחרי�� כאל שונה במעט מאחרי�� כאל שונה מאוד מאחרי�� 

 ?  בחיי�בבית הספר דברי� שיעזרו ל� ת/ה לומד/הא� את .32

 .בהחלט כ�� יתכ�, ה/אינני בטוח� לא�  

  ?ת ציוני� הוגני�/ה מקבל/ה שאת/ה מרגיש/הא� את .33

 לפעמי� כ� ולפעמי� לא� ת הוגני�/ה שהציוני� שאני מקבל/אני לא מרגיש, לא�  

 .בהחלט כ��  

 ?ה לגבי הדברי� שאתה עושה יומיו�/ה מחליט/הא� את . 34 

  מישהו אחר מחליט בשבילי�  

 .ה לבד מה אני עושה/אני מחליט� אני עושה לפי מה שכול� עושי��  

כמו הליכה , ה עושה מדי יו�/ה בעצמ� על כל הדברי� שאת/ה מחליט/עד כמה את .35
  ?אוכל ובילויי�, לישו�

 .תמיד� במידה מסוימת� כמעט שלא�  

 ? מתי יכולי� לבקר אות� חברי� בבית .36

  לקבל רשותה /אבל אני צרי�, בכל יו�� לפעמי��  

 .או לעיתי� קרובות מאוד, ככל שאני רוצה�  

  :י לומר ש/באופ� כללי תוכל .37

 חיי� די מתוכנני� עבור�� ה רוצה/ה לעשות מה שאת/בדר� כלל אינ� יכול� 

 חיי� חופשיי� לגמרי�  

  ?הא� חברי� מבקרי� אות� בבית� .38

או לעיתי� , ככל שאני רוצה� לפעמי�� או לעיתי� מאוד רחוקות, א� פע� לא�  
 .קרובות

ביקור , קולנוע, מסיבות: ת באופ� פעיל בפעילויות בילוי כמו/ה משתת�/הא� את .39
  ?תנועת נוער, בקניות

 רוב הזמ�� לפעמי�� או א� פע�, לעתי� רחוקות מאוד�  

 ?הא� חברי משפחת� גורמי� ל� להרגיש .40

 �� .כחלק חשוב במשפחה� בדר� כלל כחלק מהמשפחה� כאד� מבחו
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 !רבה על שיתו� הפעולהתודה 

 גל�סלה בתוכנית  שאלו� למאמני�:2נספח 

 תארי�
שמות
4

        
 

 לגבי ילדי� ספציפיי� הערות

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

 

 :מטרות האימו� החודש ומידת השגת� �

 :מאלו פעילויות של התוכנית החודש אתה מרוצה �

 :נא לפרט? הא� היו קשיי� החודש �

 :נא לפרט? החודש) חיובי או שלילי(לא צפוי  הא� קרה משהו �

 

 

                                                           
4
 ליד שמו של ילד נכה* סמנו  
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 גל�סלתוכנית ה בשאלו� לעובדת הסוציאלית: 3נספח 

  _________________ :תמיקו� הפעילו .1

 _________________:התקיימה בתארי�

 .שחקני� בעלי מוגבלויות______  מתוכ�? _____; כמה שחקני� השתתפו במפגש .2

 :אנא צייני מיה�) אחרי�, המתאמת, המאמ�(א� במפגש השתתפו גורמי� נוספי�  .3

 תארי? הא� משתתפי� אלה השתתפו במפגש בפועל .4

הא� היה אירוע ספציפי (? הסיבה לבחירה במטרות אלהמה ? מה היו מטרות המפגש .5

 )שהביא לבחירה בנושא זה

 ?מה היתה תוכנית המפגש 

 ):תגובות השחקני�, נושאי� שעלו( של מהל� המפגש עשיררשמי תיאור  

? תארי מה, א� כ�? או שינויי� ביחס לתכנו�, הא� קרו במפגש דברי� בלתי צפויי� .6

 :?ומה עשית? מדוע

 :ודווחי על לקחי� ותובנות, במפגשכיצד הרגשת  .7

 :אנא התייחסי לתוצאות המפגש ביחס למטרות שהוצבו .8

וכיצד היא , מהי? הא� בעקבות המפגש הנוכחי מתגבשת תוכנית למפגש הבא .9

 ?מתקשרת למפגש זה

 :שאי� לה� ביטוי בשאלות שלמעלה, מי התייחסויות נוספות/אנא רש .10



measures of quality of life that were connected to independence and pleasure in daily 

life. Qualitative data indicated improvement in self acceptance. These findings are in 

keeping with the literature that indicates internal as opposed to instrumental rewards of 

“serious leisure” programs (Hayosh, 2007). 

The evaluation team noted difficulties in the recruitment of players. Many of the players 

recruited had more severe disabilities than anticipated. This led to creative thinking and 

designing appropriate rules so that all could participate.   Attempts to recruit players 

without disabilities were not always successful. Exhibition games did not lead to 

successful recruitment. More attention needs to be given to this issue and to the 

integration of players without disabilities into the teams.     

The findings indicate that “Salgal” has the potential to be a “serious leisure” (Stebbins, 

2007) program that can contribute greatly to the well-being of the participants – players 

and organizers alike. Because this project is being developed on an on-going basis, we 

recommend that the professional staff meet three times a year in order to see to it that 

the project develops in keeping with the goals of the program. For example, this past 

year, the establishment of the “Salgal” League and tournaments led to a productive 

dialogue among the organizers centering on the goals and nature of the program as well 

as practical issues.  



Three questionnaires were developed: a questionnaire for players used as the basis for 

the personal interviews (players were unable to fill out questionnaires independently), a 

questionnaire for coaches that dealt with each practice session and was submitted 

monthly, a questionnaire completed by the social worker about each of the group 

sessions held with the teams. (All questionnaires can be found in the Appendix). 

 Semi-structured interviews were conducted with all the participants listed above.  

A total of 27 observations of the teams’ activities were conducted: 17 practice sessions, 

six tournaments and league games, two preparatory meetings and two exhibition 

games. Two social activities were observed as well. In addition a member of the 

evaluation team attended seven meetings of the board of the “Salgal” program, and two 

meetings with parents.    

Analysis of the data collected included content analysis of the open-ended questions in 

the interviews, observations and documents collected, as well as quantitative analysis of 

the closed questions in the interviews with the players. Two statistical tests were 

employed:   t-tests for the sample of 21 players who were interviewed both at the start 

and end of the year, and t-tests for the entire group of 57 players interviewed (31 at the 

start of the year and 26 at the end of the year). A comparison of the results for both 

samples indicated that there were no significant differences between the groups, and 

contributes to the validity of the results.   

The findings show that “Salgal” is a successful program. There is a high level of 

satisfaction among all those involved in the program including the participants 

themselves, the program organizers and the parents.  All agree that the phrase “the 

victory of the spirit”, a phrase coined by the organizer of the exhibition games is an apt 

description of the program.  The atmosphere among the players is positive both on and 

off the court, and beyond the practice sessions themselves. Despite the fact that the 

program is not a psychological intervention, we discerned an improvement in the self-

concept of the participants. Similarly, the program contributed indirectly to the 

participants’ ability to express empathy towards others. Other contributions included 

some enhancement of physical self-image, and improvement in self-perception of ability 

to play wheelchair basketball. There were some statistically significant changes in 



Abstract 

The “Salgal” Wheelchair Basketball Program is a “reverse integration” program, which – 

while originally designed for those with disabilities – was modified to attract and serve 

persons without disabilities as well. Its goal is to provide opportunities for interaction 

between those with and without disabilities. The program is a joint effort of the Fund for 

Demonstration Projects of the Division for Service Development of the National 

Insurance Institute, the Israel Sport Center for the Disabled (Ilan), and local NGO 

organizations. The goal is to establish integrated wheelchair teams throughout the 

country, and to introduce youth without disabilities to a unique and exciting sport that 

enables joint activity with peers who have disabilities. It is hoped that the program will 

lead to the creation of a cadre of players that will eventually join adult teams. 

The program evaluation was conducted by a team from the Research and Evaluation 

Unit at Beit Berl Academic College. The team included three doctoral level researchers 

from a variety of disciplines (sociology, psychology, special education). The evaluation 

took place between September 2007 and August 2008 and was formative in nature.     

Participants in the evaluation included the director of the program who initiated and 

directed the program, the project coordinator who recruited the youngsters and worked 

on a volunteer basis, the social worker employed by the Spivack center, two coaches, 25 

parents of players, 2 teachers of players, and the organizer of exhibition games as well 

as the youngsters themselves.  

Thirty-one players were interviewed at the beginning of the year, and 26 were 

interviewed at the end of the year. Because players joined and dropped out over the 

course of the year, there were changes in the makeup of the teams. Twenty-one of 

those interviewed at the end of the year were the same youngsters who were 

interviewed at the start of the program. 

Research tools: Both qualitative and quantitative methods were utilized in this 

evaluation. Tools included questionnaires, interviews, observations, and document 

analysis. 
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 רקע עיוני


 


תפיסה זו . הצרכי המיוחדי חלק מהחברה עאד בת העול ההומניסטית רואה תפיס


 The Americans with – בארצות הברית :ארצות שונותבבאה לידי ביטוי בחקיקה 


Disabilities Act (ADA) of 1990 , באנגליה– Disability Discrimination Act 1995 


 ).1998(ובחוק שוויו� זכויות לאנשי ע מוגבלות ) 1988(ח "שמובאר� בחוק חינו� מיוחד הת


צרכי  עשילוב ילדי  כלומר ,"מסגרת הפחות מגבילה"עקרו� ה התקבל חקיקה זו בעקבות


 ילדי במערכת החינו� שילוב שלב הואהדגש למרות ש. מיוחדי במערכת החינו� הרגילה


תוכניות  ונאי במסגרות בלתי פורמאליות בפעילות פיש ג התייחסות לשילוב, הפורמאלית


 ,Schlein(גרי� וסטו� , שליי�). Fennick & Royle, 2003( נעשות יותר ויותר שכיחות ואל


Green & Stone, 1999 ( בתוכניות הפנאי הזדמנות ליצור ולפתח יחסי ידידות רואי


) Fennick & Royle, 2003(ק ורויל יפנ. איכות החייב יחסי אלה כמרכיב חשוב ומצייני


 מוליכותהלאלה יות לשילוב מוצלח בפעילויות פנאי האסטרטג יש דמיו� בי�א� מצייני ש


 . לשילוב חברתי בבתי ספר


 


 השפעת שילוב� של בעלי צרכי� מיוחדי� בחינו� הרגיל


 א� נעשו ג , צרכי מיוחדי בבתי הספר עשילוב של ילדי עוסקי במרבית המחקרי


.  בתחו הפנאיהחברתיות ולקשיי הנובעי משילוב סי לתרומותמחקרי המתייח


 הצרכי המיוחדי ואינ  עמחקרי אלה מתייחסי בדר� כלל להשפעה על הילד


 שילוב התוכניות ב תומכיה). Peck et al, 2004(מתייחסי להשפעות על הילדי הבריאי


 סטיגמות הספר יתרו לשבירת  שמגע ישיר ע ילדי בעלי נכויות בכיתות ובבתיטועני


של מחקרי אחרי מדווחי על קשיי חברתיי . וליצירת עמדות חיוביות כלפי ילדי אלה


 ). Nowicki & Sandieson, 2002(יות זילדי ע נכויות פי בה, נכויות שונות עילדי


נשי הספר כלפי א ביתבעמדות של ילדי  על חוקרי אלה ערכו מטה אנליזה של מחקרי


 עשהעמדות של ילדי כלפי אחרי  מסקנת הייתה .בעלי נכויות פיזיות או קוגניטיביות


 בעיות מתודולוגיות רבות קיימות ,לדעת חוקרי אלה .נכויות ה� הרבה פעמי שליליות


גורמי המוליכי לחשוב להתייחס לכ� . בחקירת הנושא ובהשוואה בי� המחקרי השוני


 של מחקרי הבוחני תפיסות ועמדות.  התערבויות ופרויקטי שונילשינוי עמדות בתכנו�


 ) בריאי( נכויות ללא ילדי 389תפיסות הוריה של  אתתוכניות השילוב בדקו  כלפיהורי
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תוצאות הסקר הראו ). Peck et al, 2004( בבית הספריות קשות כולגבי השילוב של ילד ע נ


שילוב הבבדיקת תפיסות של הורי לגבי . ילד שלהווחו שהתנסות זו תרמה ליכי ההורי ד


תגובות חיוביות ) Modell & Imwold, 1998(ולד ומודל ואימ מצאו החוקריבתוכניות פנאי 


 . נכויותה ללאנכויות והורי הילדי ההורי הילדי בעלי , אצל כל ההורי


 


 "פנאי רציני"


 ,Stebbins, 1997" ( הרציניפנאי"הקר בשלושי השני האחרונות את וחינס סטב החוקר


2000, 2001a, 2001b, 2007(, בפעילו שהגדרתו היא ות פנאי יעיסוק עקבי של פרטי


 בשל , איתנות ובעלות משמעות, מעניינות, מספקות, אות� כעיקריות תופסישהמשתתפי


 השתתפות בעיסוק הפנאיה, גורס סטבינס, לעיתי. בפעילויות אלושוהאתגרי  ותהמורכב


, הידע והניסיו�, המיומנויות הייחודיות לשלב בי�רצו� ה שהיא, קריירה של פנאילכת הופ


 . הנרכשי במהל� ההשתתפות


  ):2007, היוש (:שה מאפיינייש מוגדר באמצעות" הפנאי הרציני"


אלא , מספר השעות שבה עוסקי בפעילות לאו דווקאשמשמעה  התמדה בפעילות )1(


בינס גורס כי רגשות חיוביי כלפי הפעילות תורמי סט. נפשי כצור�בפעילות התמדה 


  .ליכולת ההתמדה


 סטבינסלפי .  של הישגי או ממעורבות גוברת בנושאמהתפתחותפנאי נוצרת  שלקריירה  )2(


גופמ� אצל " moral career"בדומה למושג זאת  ,קריירה בהקשר הרחבמדובר ב


)Goffman, 1961, 127-128 .(במג לקריירה מתייחסמושג ה  כגו�וו� תפקידי חברתיי


�יחסי בי�, דת, עבודה, פוליטיקה .  של הפרט בעיסוקבתפקידו – זהובמקרה , אישיי


התנסות או מיומנות , הכשרה, השקעה של מאמ� אישי משמעותי המבוסס על ידע )3(


 ).כמו שצוי� קוד(הנרכשי במיוחד עבור הפעילות 


העשרה עצמית ) ב(מימוש עצמי ) א( :ועלות מתמשכות מההשתתפות בפעילותקבלה של ת )4(


) ז(שיפור הדימוי העצמי ) ו(תחושת הגשמה ) ה(התחדשות של העצמי ) ד(ביטוי עצמי ) ג(


כמו (צרי חומריי הקיימי לאור� זמ� קבלת תו) ח(אינטראקציות ושייכות חברתית 


 ריאחתגמולי  מציינתנציי� כי הספרות . קבלת תחושת סיפוק עמוק) ט) (רהיט, ציור


�גיבוש זהות , )Iso-Ahola, 1989(הפחתת לחצי  ובה סטבינסשהזכיר על אלה  בנוס
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)Kilgore, 1999( ,חוויות משותפות )Bishop & Hoggett, 1986( ,העשרת הקפיטל 


מימוש עצמי , )Kilgore, 1999(גיבוש מעמד חברתי , )Coleman, 1994(החברתי 


)Csikszentmihalyi & Kleiber, 1991 (תעודות והסמכות  קבלת למשל ,מוש מטרותומי


)Jones & Symon, 2001 (וכדומה . עוד נציי� כי סטבינס גורס שהתגמולי המתקבלי


 . הסיבה להחלטה להצטר� לפעילות לעיתי המההשתתפות בפנאי 


לפי סטבינס רכיב מרכזי הוא השתייכות  המהווה ,התפתחותו של אתוס ייחודי ונדיר )5(


עניי� בנושא  מוצאישחבריו , לאו דווקא בעל גבולות מוגדרי, לעול חברתי רחב


�כ� ואמונות ומטרות משותפות , ערכי, פרקטיקות, החברי חולקי גישה. המשות


  .החולק אתוס משות�) milieu(נוצר עול חברתי 


 זה עשוי רכיבלפי סטבינס . הפנאי המזדמ�שעות מ להבדיל עיסוקבעמוקה  מעורבות )6(


כלומר יש . משמעותי יותר של האד אפילו בהשוואה לתפקיד שלו בעבודהמאפיי� להיות 


 .תפקיד בעבודהמאנשי החשי כי עיסוק הפנאי שלה מגדיר אות יותר 


 


 ,היצירתית  בהנעהתעוסקה יקזנטמיהלי' עבודתו רחבת ההיק� של צנית� לקשור את


 במהלכוש, )Csikszentmihalyi, 1990, 1997, 2001, 2006: למשל ("הרציניפנאי "ל


. 1 מאפייניבאמצעות חמישה  תמוגדרה ,)flow" (זרימה" מכנה  שהואמהמתרחשת 


הצבת . 3; ביטוי המיומנויות של הפרט בצורה מיטבית. 2;  ע הפעולהאדהתמזגות ה


. 5;  בפעילותלאההתמקדות מ. 4 ;יעד להשגה שאינו מטרה אלא כיוו� המאפשר תהלי�


" אני"היקזנטמיהלי גורס כי 'צ. עשיר יותר" אני" זרתו שלוח "אני"אובד� המודעות ל


טיפוס הרי או  כ� למשל. מבעבר חזק יותרחוזר ומתגלה  נעל בשעת חוויית הזרימהש


להתעלות מעל לתודעה " אני"מאפשרי לו גבולותיו מרחיבי את נגינת שיר חדש


המניבה תגמולי ה חווי – )autotelic( החוויה הופכת לחוויה אוטוטליתו שלו הפרטית


להשתת� בפעילות   אנו נאלציבהש אפילו במצביחוויה זו מתרחשת . מעצ מהותה


תמורה כספית או , תגמול חיצוני כמו תעודה כדי לקבל או להשיג או ביצענו את הפעילות


 . ציו�


 


 שתתפות בפעילויות ספורטה


בתחו . י וחברתייפסיכולוגי, ייזלתגמולי פי קשורה ההשתתפות בפעילויות ספורט


תחושת , מצבי רוח, הביטחו� העצמי, עצמיההשפעות חיוביות על הדימוי  ישהפסיכולוגי 
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 מאפשרהספורט  ,נוס�ב. כלפי הגו� והורדת רמת החרדהשל כבוד  יחס פיתוח, שביעות רצו�


עוד נמצא כי ). Bailey, 2005: בתו�, קולטר( במסגרות אחרות נגלותחוויות רגשיות שאינ� 


 קשר יצירתהיא מאפשרת  שכ� ,השתתפות בפעילויות ספורט תורמת בתחו החברתי


 . וקביעת מטרותמפתחת כישורי חברתיי רבי , ואינטראקציה ע אחרי


 קבוצתית העלה כי זו תורמת לתחושה השתתפות של ילדי בפעילות ספורטיביתמחקר על 


רכישת מיומנויות של עבודת , צלחהחוויה של ה, התלכדות לצור� מטרה משותפת, של שייכות


אתגר , שחרור אנרגיה, צבירת פופולאריות חברתית, יישו של שאיפות משותפות, צוות


בתחו ).  Kolt, Kirkby, Bar-Eli, Blumenstein, Chadha, Liu & Kerr, 1999( והנאה


 השתתפות בפעילות ספורטיבית תחרותית תורמת לשיפור ההישגיההקוגניטיבי נמצא כי 


 בהשוואה זאת ,שאיפות לימודיות ומשמעתל, מיקוד שליטהל, עצמיהלדימוי , הלימודיי


 ). Fejgin, 1994(תלמידי אחרי שלא השתתפו בפעילויות כאלה ל


 


 בפעילויות ספורטולקויות השתתפות של בעלי נכויות 


 לאוכלוסייה מהתרומה הבמהות השונ ההספורט לאנשי בעלי נכויות אינשל  ההתרומ


ה ) Kristen, Patriksson & Fridlund, 2003(במחקר שערכו קריסטי� ועמיתיו . הכללית


השתייכות לקבוצה ולימוד של , בריאות טובה יותר: שבה חל שינוישלושה תחומי  זיהו


בתחו ,  יצירת קשרי ע חברי חדשי–תרומות בתחו החברתי ה. פעילות ספורטיבית


 חיזוק –בריאות  בשיפור,  חדשות ושיפור תחושת המסוגלות למידה של מיומנויות–האישי 


� . הפעילות עצמהמ הנאהו הגו


 מספקת היא :בהקשר זה יש לציי� את ההיבטי החיוביי של התחרותיות בספורט נוער


הצעירי א  – עצמיהדימוי הל ע  לטובההמשפיעו אחריותתחושת ותחושה של השגת מטרה 


 הרבה מכ�להפיק  גנית�  דניאלס לדעת). (Daniels, 2007 לכ� חשי את עצמ מסוגלי


, מתאמצי אפילו כאשר ילפעמי מפסיד, תמיד מנצחשכגו� אי� אד , לקחי לחיי


 .על מסוגלות מעידיהתחרות  בשעת הנגליהמאמ� והאופי  –  ההפסדולמרות


.  לקויותשל שחקני עתחרותי הג בספורט  קיימי יותתחרותה של חיובייההיבטי ה


 ע סטודנטי ספורטאי עשרי ושמונה בדקו) Blinde & Taub, 1999(בלינדי וטאוב 


 החיוביי של השתתפות בספורט היה טיפוח outcomes)( ומצאו שאחד התוצרי לקויות


 גישה אסרטיבית להשגת מטרות ופתרו� תמפתח תכונה זו. )competetiveness(התחרותיות 


תרומתה  תחרות ועלההשתתפות בווחו על תחושת סיפוק מעצ ידהשחקני במחקר . בעיות
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 ויכולת) team work( פעולה לשת� יכולת מפתחתתחרות כמו כ� ה .תחומי אחרי בחייהל


ספורט הינו תחו מוער� בחברה .  את השחקני ג בעיסוקיה האחריהמשמשות ,להנהיג


 . בחברה השתלבות  לתחושתתרמה זובפעילות  שהשתתפותווחו יהמרואייני ד אכ�ו


 ומתמקדיהמולי� להיבטי חיוביי אלו וקרי מתארי את האקלי התחרותי ח


דניאלס ). Daniels, 2007; Perrault & Vallerand, 2007( מוטיבציה הבריאה הנדרשתב


)Daniels, 2007( של תחרות  מביא  המטרה היא לחסל בוש המודל הצבאי: שלושה מודלי


 reward (מודל החיזוק. שחקני אינ אמורי ליצור יחסי חברות ע היריביהואת האויב 


mode(  , יותרגבוה כגו� סטטוס חברתי ,רכי האגווצ אתלספק  כדי בו השחקני מתחרי


יש במודל זה נטייה  אול). adult approval(מציאת ח� בעיני מבוגרי ו צחו� באליפותינ


 היריבי .  המודל השלישי הוא מודל השותפות.ולהדגיש רק הצלחות מקשיילהתעל


המטרות כוללות . והמוטיבציה נובעת מהצור� להשיג מטרות, מספקי אתגרי אישיי


חשוב ביצירת  תפקיד יש למאמני ולהורי .שיפור במיומנויות ובמאמ�, תחושת התקדמות


 ).Daniels, 2007; Kidman, McKenzie & McKenzie, 1999( המודל המתאי של תחרות


). Perrault & Vallerand, 2007 (דנפרולט וולר מציגי החוקרימודל אחר של מוטיבציה 


. ילסא גלגיכדורסל בכ משחקמוטיבציה להשתת� בה  עלהספרות המחקרית סוקרי אתה


בהנאה  קדתהממו  כלפי מטלהאוריינטציה מיצירתהמוטיבציה נובעת אלו  לפי מחקרי


וטיבציה חיצונית וחוסר מ, המבחי� בי� מוטיבציה פנימיתמציעי מודל  ה .שבמשחק


הנאה הנובעת מלימוד : שלושה רכיבי במודל כוללתמוטיבציה פנימית . מוטיבציה


מוטיבציה . תחושת ההישג כאשר חשי התקדמות וחוויה של סטימולציה ,מיומנויות חדשות


מצב  הואחוסר מוטיבציה . י או הזדהות ע גור חיצונויסות חיצוניעל ידי  מונעתחיצונית 


  .וחש שאי� טע להמשי� בכ� שהספורטאי משחק א� לא מרגיש מסוגלות


 


  בפעילויות ספורט ע� ובלי לקויות וצרכי� מיוחדי�משתתפי�הבדלי� בי� 


שחקני ל לקויות עהיא הא יש הבדלי בי� שחקני  שאלה שנדונה בספרות המחקרית


טחו� עצמי לפני יחרדה וב סימניבדקו ) Campbell et al, 1997 (עמיתיוקמבל ו.  לקויותללא


. סאות גלגליישחקני בכ אצל)  דקות לפני התחרות30�שעתיי לפני ו, שבוע לפני( תחרות


תה דומה לזו של יה הינמצא שרמת החרדויות ספורט ו מבוגרי במגוו� של פעיל103נבדקו 


  .עצמי לפני התחרותנמצא הבדל בירידה של ביטחו� . קויותשחקני ללא ל
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 ללא שחקני יחד בה משתתפישתמ� בתחרויות ספורט ) Brasile, 1990,1992(ברסיל 


  (reverse"אינטגרציה במהופ� " מכנהשהוא מה ,בעלי לקויותליקויי ע שחקני


integration.( בספורט משולב יש ושניי , בני נוער שניי שבדקו, ארבעה מחקרי העוסקי


ובלי  בדקו כיצד שחקני מתבגרי ע )Fenning et al, 2000( ואחריפנינג  .ישבחנו מבוגר


תובנות מה הו) sportsmanship behaviors( ספורטיבית תפסו התנהגות לקויות


 18�14 יבנ  מתבגרי55ביו זה השתתפו . מהשתתפות ביו של סדנאות כדורסל וטורניר


27�ו, קויותל ללא שחקני 28 ובה ,  לקויות מוטוריותשלושה ע: לקויות ע שחקני


ארבעה  ע לקויות שמיעה ושמונה, יהי ע לקויות ראחמישה,  ע לקויות קוגניטיביותשבעה


 ,)fairness( הוגנות :לתכונות אלותורגמה  ספורטיביתההתנהגות ה. ע הפרעות רגשיות


לא  .מיומנויות בלימוד עזרהו הזדמנות שווה להשתת�, תחרותיות, שיתו� פעולה, מאמ�


  רגו את ההתנהגויותירוב ד. לקויות ללאשחקני לקויות ל ענמצאו הבדלי בי� השחקני


 בלימוד מיומנויות היה נמו� יותרו עזרהבהדירוג של שתי הקבוצות . ברמה גבוהה האלה


  של שיתו� פעולה גבוה יותרהקריטריו�רגו את יבני ד . אחרישל קריטריוניהדירוג מ


שתי הקבוצות , יוה מה למדו מהשתתפות באותו בשאלות פתוחותכאשר נשאלו  .הבנותמ


  .כתובנה של השתתפות ביו הספורט הקבלה של האחר אתציינו 


יו של תחרויות ספורט משולבות לנוער  ערכו )Wilhite et al, 1997(אחרי וילהייט ו


) שהשתתפות  וציינו נהנו  שכל השחקניוומצא) לקויות ללאלקויות ושחקני ע שחקני


קויות ראו פחות חשיבות לה עהשחקני  אבל. יותר את נושא השונות טובגרמה לה להבי� 


ששני המחקרי  לציי�יש . לקויותללא  השחקני מאשרבהשתתפות בספורט משולב 


 . של פעילות ספורט משותפת בלבד שהוזכרו התייחסו ליו אחד


 המשחקי כדורסל ,קויותטיבציה של שחקני ע ובלי לת המוהשוו א) 2007(ולרנד פרולט 


ממוצע הגיל ה( שחקני 72 .מוטיבציה שתואר לעילההמודל של סוגי סא גלגלי על פי יבכ


לא נמצאו הבדלי במוטיבציה בי� . לקויות ללאהיו  24 מהקר השתתפו במח) 30.1


שנבחנו הקבוצות  של ותהתמודדביכולת הו כמו כ� לא נמצאו הבדלי במיומנויות. הקבוצות


 . ג ה� במחקר זה


   בהשתתפותמתמידיקויות ת הינו אחת הסיבות ששחקני ללא לתיוהתחרוגור


 מצאו )Medland & Ellis-Hill, 2008(  היל�מדלנד ואליס. סא גלגלייבפעילויות ספורט בכ


 כדי סא גלגלי היאיבכבספורט לקויות להשתת�  ללא אנשי של המקוריתשהמוטיבציה 


 אחת הסיבות להמש� א� .קויותקרוב משפחה ע ללהשתת� בפעילות ע חבר או 
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 מוטיבציה תתחרות בספורט מספק כלומר ,להשתת� בתחרותההזדמנות  היאהשתתפות ה


  .ההשתתפות להמש�


 


 ניהול והחדרת שינויי� בחינו�


 היר מהולהב היה על קברניטיו , שהינו פרויקט חדשני"גל�סל"ע הקמתו של פרויקט ה


 מה לזהותו את המתרחש להבי� בזמ� ובוהאתוס החינוכי העומד בבסיסו של הפרויקט 


 הספרות המחקרית מגדירה .תו� כדי תנועה , לפי הצור�לבצע שינויי וקשייהצרכי וה


, לרגשות, להתנהגויות, כוונתנו לפעילויות" מצב"ב. "המרת מצב אחד במצב אחר"שינוי כ


מצב שהיה קיי בזמ� נתו�  כלומר ,)'מיקו וכו, טכנולוגיה, מבנה(ית זלעמדות או לסביבה פי


  ). 27, 1998, פוקס(או שצורתו או תוכנו אחרי משהיו  עודואינו קיי


שינוי, )1979 ופיש ויקלנד, ואצלאוויק(חוקרי רבי מבחיני בי� שני סוגי של שינוי  


 ישינויה. והנורמות המקובלות האינטרסי,  במסגרת הערכיי הנעשממעלה ראשונה


 .וה בבחינת תיקוני פנימיי שהיא עצמה אינה משתנה בתו� מערכת נתונה ימתרחש


 י מהמעלה השנייה מתייחסיהשינוי). 32, ש(עוד מאותו דבר  "מכנה אות) 1998(פוקס 


, יסההתפ אושיותהשינויי הללו משקפי ערעור של . ביסודות ובפרדיגמה, לתמורות בגרעי�


 ג א, של הפרט היעדי או הכיוו� של המסגרת הארגונית, הערכי, ההנחות, המבנה


משנה מ� היסוד את ופור� דר� חדשה המדובר בשינוי . הארגו� או הפרט שומר על זהותו


 . המערכת עצמה


הא קיימת : �בה רבותמעלה שאלות ומורכב  הואמערכת ב שינוייהחדרת של  התהלי�


 הא הליכי השינוי ושלביו ניתני ; הא השינוי תוכנ� מראש; בשינויהסכמה על הצור�


א פרטי השינוי ותוצאותיו  ה; הא השינוי הוא פתאומי וחד או איטי והדרגתי;לשליטה


 מה משמעותו של השינוי וכיצד הוא ; או שאי� ודאות באשר למהותו ולהשלכותיוברורי


משפיע על תחומי  ).1998, פוקס(וכדומה  בפומבי  הוכרז הא השינוי;ארגו�ב שוני


 התחשבות במבנה: היבטי כמהבחשבו�  להביאשינוי בארגו� חינוכי צרי�  החדרתו של


זיהו כי הדבר מביא " בעל חיבורי רופפי"הספר כארגו�  שבחנו את בית חוקרי – הארגו�


 למשל .לכ� שהמורי זקוקי לאוטונומיה מקצועית על מנת להתמודד ע היבטי שוני


חוסר היכולת לשלוט על הקשר בי� ההתנהגות לבי� , ביכולותיה של התלמידי ההבדלי


לצד ). 1998, אופלטקה(תות עצמ� וכדומה בי� המנהל לבי� הנעשה בכי הנתק, התפוקות


ג נ  ישוטונומיה מקצועית וחיזוק התמחותא  מת�–" החיבורי הרופפי"היתרונות של 


,  על בסיס מקצועיחלוקה נוגע לאופלטקה חיסרו� העיקרי לדעתה .למודל זה חסרונות
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�אול מבנה זה עלול ליצור תת. המאפשרת לכל מורה להתפתח ולהפו� למומחה בתחו שלו 


 שייצור דבר, בית הספר ולהפחית את מידת שיתו� הפעולה והדיאלוג בי� המוריבתרבויות 


כוונתו ). Hargreaves, 1994(יבס אנדי הרגר שטבעמושג (חדר המורי ב" בלקאניזציה"


 והפחתת הסיכויי למימוש יוזמות כלל בית בבית הספר פגיעה ביצירת תרבות כלליתל


 .ספריות


אנשי מקצוע קיי מתח בלתי נמנע בי�  בומועסקי ש בארגו� – פרופסיונאליות מקצועית


רופסיונאלית הציפיות הנובעות מהמבנה הבירוקראטי של הארגו� לבי� הקודי והאתיקה הפ


גורס אופלטקה , המתח להפחתתאחת הדרכי . המנחה את אנשי המקצוע הפועלי בארגו�


 על מנת שיפעילו את מומחיות בקרב � אוטונומיה ושליטה נרחבת למוריהיא מת, )1998(


בבעיות ובסוגיות שבתחו  האמו� על טיפולעובד ל חשיבותיש גישה זו  לפי. התלמידי


, אול. ע הלקוחות מבוססי על ניטראליות ואובייקטיביות מקצועיתמומחיותו ויחסיו 


גישה זו אינה מתאימה תמיד שכ� לא כל בעלי התפקידי בארגו� משתייכי  ,גורס החוקר


המשפטי , כמו מקצועות הרפואה(לאגודות מקצועיות המנסחות את הקוד האתי של חבריו 


 ). או הפסיכולוגיה


 בו ודרכי התקשורת בי� הגופי השונישמידת הצפיפות , רגו� גודלו של א– גודל הארגו�


לפיכ� אחת השאלות שבה� .  נשירה וכדומה,התמדה, שביעות רצו�, משפיעה על הישגי


  למשל, חוקרי היא הא קיי גודל אידיאלי של ארגו� המתאי לאוכלוסיית היעדהעוסקי


  .אחרכלכלי �לתלמידי מרקע חברתי


 מת� להחדיר שינוי בארגו� מחייב  המעוניי�,י ניהול של פרויקט חינוכי כמכל האמור עולה


 התחשבות , ערכי ותפיסות של הפרויקט החדש בה הצור� להפי�חשיבות לגורמי שוני


חשיבות מת� מת� אוטונומיה פרופסיונאלית לבעלי התפקידי וכמוב� , במבנה הארגו� ובגודלו


 . לאוכלוסיית היעד


 ,כיסאות גלגליב  תחרותי משחק כדורסל–רציני  בעיסוק פנאי ת מתמקדוזהערכה , לסיכו�


עיסוק הההנחה היא כי .  מוגבלויותללאבני נוער ו מוגבלויות בעלי בני נוער שבו משתתפי


כדי לתרו לכל  בו יש,  מוגבלויותוללאנוער ע מוגבלויות  המשלב בניבספורט תחרותי 


 .בכל תחומי החיי המשתתפי
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  ההערכהשאלות 


חו הביצוע שאלות בת, שאלות כלליות: סוגי שאלונילשלושה שאלות ההערכה מתחלקות 


 .ושאלות בתחו התוצרי


 


 שאלות כלליות. א


 .אוכלוסיות היעד בזיקה למטרות התוכנית של צרכיה ומה מאפייני. 1


 .)פרסו וכדומה, צוות, מבנה(נית מה התנאי הדרושי להפעלת התוכ. 2


 


 אלות בתחו� הביצוע ש. ב


יו� והבחירה של המשתתפי המ, מה המהלכי האופרטיביי שבוצעו בתהלי� האיתור. 1


 .לתוכנית


הוכשר /יזו מידה הוא התאימה הקריטריוני לבחירת הצוות שיפעיל את התוכנית ובא. 2


 .לתפקיד


 .רותלש השגת המט שבוצעוטיביי כיצד מתבצעת התוכנית ומה המהלכי האופר. 3


4 .  הקהילה עשנוצרומה הקשרי , .ההורי והמחנכי


, השתתפותההיק� בזיקה למצד מי וכיצד ה מתנהלי , מה תהליכי הבקרה על התוכנית. 5


 .יוזמות והתערבוות מיוחדותול מקוהתאמת תנאי ול, התמדהל


 .טופלוה ל� הפעלת התוכנית וכיצד אילו קשיי ודילמות עלו במה. 6


 .ה בי� התכנו� לבי� ביצוע התוכניתו מידה הושגו מטרות התוכנית והא קיימת התאמבאיז. 7


 


 שאלות בתחו� התוצרי� . ג


הא חלו שינויי. 1 בתפיסת את ,כאחד בעלי הנכויות והבריאי,  בקרב השחקני


, התפקוד והמסוגלות החברתית, המסוגלות הגופנית, הער� העצמי, הכשירות העצמית


 .תחרותי והמוטיבציה להישג ביצועיישג המוטיבציה לה


הא חלו שינויי. 2 ות  מוגבלויע בקרב השחקני הבריאי בעמדותיה כלפי אנשי


 . בפועל כלפי נכיתובהתנהג
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3 .המדריכי והמחנכי בעמדותיה כלפי אנשי ע , הא חלו שינויי בקרב ההורי


 .למשל הערכה על תרומת,  הבריאינכויות וכלפי


 .מוטיבציות לעומת תרומות ,שתתפיבאיזו מידה התאימה התוכנית לצורכי המ . 4


המשפחות , המשתתפי: יתמהי מידת שביעות הרצו� של הגורמי השוני מהתוכנ. 5


 .והמחנכי
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 מער� ההערכה 


ערכה שבאמצעות נאספו הנתוני ואת שיטת את כלי הה, יבסעי� זה נציג את הנחקר


 . הניתוח


 


  המשתתפי�


 העובדות , המאמני, מתאמת התוכנית, בדוח הערכה זה ה ראש הפרויקטהמשתתפי


הקבוצה  ממקימישהיה ,"הישגי" מנהל תוכנית, ההורישחקני הקבוצות ו, הסוציאליות


ברחבי " גל�סל" של תוכנית ה"החשיפות אירועי" ומארג�מורי של שחקני , בכפר מנדה


 .האר�


 –הצטרפו במהל� התוכנית אחרי ש ואת התוכנית עזבונבדקי ש – בדוחבגלל מגבלה 


: הבאה  ההתפלגות לפיה ואחריהתוכנית ימתייחסי לכלל הנבדקי לפנ זההנתוני בדוח 


 רק נבדקי רואיינו מקרי שבה ה, לפני ואחרירואיינו נבדקי אות ה בהשמקרי


התפלגות אות את  נית� לר1בלוח . רק בסופהנבדקי שרואיינו  או בתחילת התוכנית


 קבוצה ובעלי, )בתחילת השנה ולקראת סופה(לפי מועד איסו� הנתוני , השחקני שרואיינו


 .  או ללא מוגבלויותמוגבלויות


 לפי מועד איסו� הנתוני� וקבוצה, השחקני� שרואיינו :1לוח 


 חדרה ספיבקרמת ג� ראשו� לציו�


מועד איסו� 
 הנתוני�


בעלי 
מוגבלויות


א לל
מוגבלויות


בעלי 
מוגבלויות


ללא 
מוגבלויות


בעלי 
מוגבלויות


ללא 
מוגבלויות


 ס� 


 הכול


בעלי נתוני� 
לפני ואחרי 


 42 0 3 0 16 1 22 התוכנית 


בעלי נתוני� 
רק לפני 
 6 1 0 0 2 1 2 התוכנית


בעלי נתוני� 
רק אחרי 
 9 1 4 0 2 2 0 התוכנית


 57 2 7 0 20 4 24 ס� הכול 


 


,  רואיינו לפני ואחרי התוכנית42,  שחקני57י בס� הכול רואיינו כ,  נית� לראות1מלוח 


. ותשעה שחקני רואיינו רק אחרי התוכנית, שישה שחקני רואיינו רק לפני התוכנית
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 שחקני בעלי מוגבלויות וארבעה שחקני ללא 24בראשו� לציו� רואיינו בס� הכול 


 רואיי� שחקני בעלי מוגבלויות ולא עשריכול הבס�  רואיינוספיבק �ברמת ג�. מוגבלויות


 שבעהבס� הכול  רואיינובקבוצת חדרה . א� שחק� אחד ללא מוגבלויות בשל תחלופה גבוהה


 עשריבסיכו הכללי התקיימו  .שחקני בעלי מוגבלויות ושני שחקני ללא מוגבלויות


 , חדשניראיונות כבר אינ תורמי לפריטיכאשר הורגש שה ,ככלל.  הורית עוונאיר


  .)1995, יהושע�צבר ב�( הופסק על פי עקרונות המחקר האיכותני איסו� הנתוני


 


 כלי ההערכה


 :להל� נציג את כלי ההערכה שבאמצעות נאספו הנתוני לדוח זה


 תצפיות


 תצפיות 17בס� הכול קיימנו . לפי מטרות ומועדי,  תצפיות בקבוצות השונות27התקיימו 


 תצפיות במפגשי הכנה ושתי תצפיות 2; טורנירי ומשחקי ליגה תצפיות ב6; באימוני


 תצפיות במפגשי נוספי במסגרת 12קיימנו במהל� השנה עוד , בנוס� לכ�. באירועי חשיפה


תצפית ;  תצפיות שהתקיימו במפגשי ועדת ההיגוי שהתקיימו במהל� השנה7 בה�, "גל�סל"ה


תצפית במפגש ראשו� של קבוצת ; )ילבחודש אפר(במפגש הורי שהתקיי בראשו� לציו� 


ערכנו ; )ג בעומר"חנוכה ול(באירועי חברתיי ; )שהתקיי בחודש אפריל(בנות ברמת ג� 


 תצפיות במפגשי 39הכול נערכו  בס� ).בחודש אוגוסט ("גל�סל"תצפית במפגש הסיו של ה


 ."גל�סל"שוני שהתקיימו במהל� השנה במסגרת תוכנית ה


 שאלוני


 ולעובדת למאמני, לשחקני:  שאלונילושה סוגישפותחו  "גל�סל"רכת תוכנית הלצור� הע


  :לפי הפירוט הבא, הסוציאלית


שאלו� לשחקני� .א
1


 


נתוני : שאלות בתחומי הבאיכולל  ,שהיווה בסיס לראיונות עימ, השאלו� לשחקני


) מורי, חברי, הורי(תגובות הסביבה , מוטיבציה להשתת� בתוכנית, דמוגראפיי


תרומות של  ושביעות רצו� מהתוכנית, אור חוויות הקשורות לתוכניתית, להשתתפות בתוכנית


 פריטי –ער� עצמי ) 1 :לפי שלושה קריטריונינבדקה הערכה עצמית . התוכנית לשחק�


�שנלקחו מה Tennessee Self Concept Scaleשל דימוי עצמי פיזי אישי  , בתת תחומי


                                                           
1
 .1ראו נספח  
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פריטי שנלקחו  –איכות חיי ) Galambos, 2002; Fitts & Warren, 1996( ;2( וחברתי


 & Shalock, 1993, 1996; Woodill, Renwick, Brown(של שיילוק  משאלו� איכות חיי


Raphael, 1994( ;3 ( שנלקחו מאינדקס –אמפתיה ל ש Interpersonal Reactivity פריטי


 .)Davis, 1983a, 1983b, 1996(דיוויס 


 מדות כלפי אנשי ע נכויותע וספו ג שאלות לגבינ � של השחקני ללא מוגבלויותאיוילר


 ).CATCH )Rosenbaum, Armstrong & King, 1986פריטי שנלקחו משאלו� עמדות 


שמדדו מידת שביעות רצו� ותרומה של , בסו� השנה כלל השאלו� ג שאלות לגבי הליגה


תברר לנו כי השחקני יתקשו למלא בעצמ את כבר בתחילת השנה ה .הליגה לפרט ולקבוצה


מובני לכ� הפכו שאלוני אלה בסיס לראיונות . השאלוני וכי מרבית יזדקק לתיוו�


). הרחבה לגבי הראיונות בסעי� הבא (שהתקיימו ע בני הנוער המשתתפי בתוכנית


במידה =1(שחלק� דרש דירוג התשובות לפי סול לייקרט שאלוני כללו שאלות סגורות ה


פשר לה ישא שאלו� כדי להקל על השחקני הוכ�ו) במידה הנמוכה ביותר=5� ביותר והרבה


 .נכללו בשאלו� ג שאלות פתוחות, בנוס�. להצביע על הדירוג בו בחרו


שאלו� למאמני� .ב
2


 


 לו� השא. קבוצותשאלו� חודשי שבאמצעותו רצינו ללמוד על ההתרחשות ב פותחלמאמני


קשיי , אור מטרות האימוני של אותו חודש ומידת השגת�ית, השחקניד� נוכחות של כלל 


  היה אפשרבשאלו� . שקרו באותו חודש) חיוביי או שליליי(שעלו ודברי לא צפויי


 שאלוני אלה נמסרו למאמני .להתייחס לכל שחק� ברמה האישית וברמת הקבוצה


מספטמבר , חודש בחודשו מדי ספיבק וה מולאו�ג��חדרה ורמת, בקבוצות ראשו� לציו�


 .2008ועד יוני  2007


שאלו� לעובדת הסוציאלית .ג
3


 


 כלל שאלות כלליותוהוא . ע משתתפי התכניתפגישות ה  ללמוד עלהוכ� על מנת שאלו�ה


מספר המשתתפי והא נכחו במפגשי,  הפעילותמיקול הנוגעותשאלות ;  גורמי נוספי


מה היו מטרות  למשל,  המפגשמטרות  ומה מה הייתה תוכנית המפגשלבררשנועדו 


ציפי שהביא לבחירה הא היה אירוע ספ(רה במטרות אלה  הסיבות לבחי מה;הפעילות


 למשל) נשמר  המשתתפיחסיו�(יתה ללמוד על המתרחש במפגש י שאלות שמטרת� ה;)בנושא


פגש הערכת המ; )תגובות השחקני, נושאי שעלו(רשמי תיאור עשיר של מהל� המפגש "


                                                           
2
 .2ראו נספח  


3
 .3 ראו נספח 
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הא קרו במפגש דברי בלתי צפויי או שינוי ביחס " העובדת הסוציאלית ה שלבעיני


שאלות שנועדו להפיק תובנות ולקחי ?; ומה עשית? מדוע? א כ� תארי מה? לתכנו�


התייחסי לתוצאות המפגש ביחס ,  דווחי על לקחי ותובנות,כיצד הרגשת במפגש": מהמפגש


הא בעקבות המפגש מתגבשת תוכנית ":  בעקבות המפגשותכנו� עתידי; למטרות שהוצבו


  "?מהי וכיצד היא מתקשרת למפגש זה? למפגש הבא


 ראיונות


היו  חלק מהראיונות, "גל�סל" ראיונות ע המעורבי בתוכנית ה131במהל� השנה קיימנו 


 רצינו שעל נושאי  שהתבססוחלק ראיונות מובני למחצה , על שאלוני והתבססוסגורי


וחלק ראיונות מזדמני שהתקיימו במהל� התצפיות השונות שבה� , למוד במהל� השנהל


הראיונות המובני . השתתפנו והתבססו על התצפיות ועל נושאי מחקר ההערכה השוני


כל שחק� יצא  כ�. בתחילת השנה ובסופה, למחצה התקיימו בימי האימוני בשני מועדי


חוקרי ומראייני מנוסי המחזיקי בתואר  – בתורו מהאימו� לפגישה ע המראייני


הקריאו את השאלות לשחקני ורשמו  החוקרי .בפסיכולוגיה ובחינו�, שלישי בסוציולוגיה


הראיונות המזדמני התרחשו במהל� תצפיות החוקרי  .ליו� השאלו�את תשובותיה על גי


נו ללמוד על תפיסת של בראיונות אלה ביקש. באימוני ובמשחקי הליגה, במפגשי השוני


 57התקיימו ". גל�סל"מחשבותיה ורגשותיה כלפי תוכנית ה, המשתתפי לגבי פעולותיה


25� אשר התבססו על השאלוני לשחקני וראיונות  ראיונות מזדמני ע שחקני


 . מהקבוצות השונות


, וציאליותהעובדות הס, מתאמת התוכנית, ראיונות מובני למחצה נערכו ע ראש התוכנית


בראיונות אלה  .באמצע השנה ובסופה, בתחילת השנה: בשלושה מועדי המאמני וההורי


, קשיי על, רצינו ללמוד על האמונות והדעות של המפעילי לגבי הפרויקט ואופ� התנהלותו


נוכחותנו בשהתקיימו ראיונות מזדמני קיימנו ע מפעילי התוכנית , בנוס�. תרומות ועוד


, אימוניב, מפגשיב,  ברחבי האר�"גל�סל"פרויקט ה שבה התקייוני הש באתרי


 . התכתבות במיילי וכדומהבשיחות טלפו� ב, משחקי ליגהב, ועדותבו


25�במהל� השנה קיימנו כנערכו ש ,למחצה חלק ראיונות מובני,  ראיונות ע ההורי


ונות מזדמני שנערכו ע  וחלק ראי,)במפגש פני אל פני או בטלפו�(בשיחות יזומות 


 ) שהתקיי בראשו� לציו�(השתתפו במפגש הורי  אוהורי שהביאו את ילדיה לאימוני


כדי ללמוד על . במשחקי הליגה או במפגש הסיו של השנה, או הגיעו לצפות בטורנירי


במהל� השנה , שחקני שע הוריה שוחחנו בתחילת השנה כמהשינויי ניסינו לעקוב אחרי 


הורי לבני נוער ע מוגבלויות והורי לבני נוער  בי� הורי אלה נכללי. ג בסופהו


 קיימנו ראיונות מזדמני באמצע השנה  .מוגבלויות משתתפי בתוכניתה ועללא שילדיה
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 ה נשאלו לסיבת הגעת .בתלמידיה בטורניר שהתקיי בראשו� לציו�  שצפוע מורי


המשתתפי בתוכנית , בהתנהגות של התלמידי שלה שינויי לדעת על, למשחקי


 . לפי גור ומועד, תפלגות הראיונות שערכנו במהל� השנהמוצגת ה 2בלוח  .וכדומה


 לפי גור� ומועד איסו� הנתוני�, הראיונות שנערכו: 2ח לו


 


 מסמכי


בי� ". גל�סל"הרויקט מחקר ההערכה של פשנאספו במהל�  רבימסמכי של נער� ניתוח 


10�מ" מפעלי מיוחדי"טופס הזמנת עבודה לקבלת הצעות להערכה מחקרית ל: המסמכי 


סיכו מפגש הכנה  ;"גל�סל"בעניי� פתיחת ליגת  2008 במרס 3�מסיכו דיו�  ;2005בדצמבר 


 זימו� למחנה ;2007 בנובמבר 11�ב  שנשלח ספורט נכיעל הסבר והלאירוע חשיפה מכפר מנד


שהתקיימה  "גל�סל"סיכו פגישת  ;2007 בדצמבר 3�בספיבק שנשלח �רמת ג�אימוני ב


 שהתקיימו ועדת ההיגוישל פגישות תיעוד תצפיות בשמונה  ;2008ינואר  ב2�ב בירושלי


 ס� הכול סו� השנה אמצע השנהתחילת השנה גור


 :מפעילי התוכנית


 תראש התוכני 


 


1 


 


1 


 


1 


 


3 


 3 1 1 1 מתאמת התוכנית 


 3 1 1 1 עובדות סוציאליות 


   מאמני


3 


, צ"רשל


רמת , חדרה


 ספיבק�ג�


3 


, צ"רשל


רמת , חדרה


 ספיבק�ג�


5 


, חדרה, צ"רשל


, ספיבק�רמת ג�


ירושלי ומנדה


11 


 25 10 10 5 הורי�


 ראיונות מובני : שחקני�


  ראיונות מזדמני


27 


10 


� 


5 


30 


10 


57 


25 


 : אחרי�


   מורי


 


� 


 


2 


 


� 


 


2 


  � 1 מנהל תוכנית הישגי � 1 


� 1 � מארג� החשיפות   1 


 131 58 24 49  ראיונותהכול ס�
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 ;במהל� השנה ופרוטוקולי שנשלחו אל החוקרי המסכמי את הפגישות של ועדות אלה


דיווח על התקדמות בכפר : בה(במהל� השנה  שנשלחופרויקט הנוגעי ל ני מזדמניעדכו


מסמ� המסכ ; 2008 באפריל 17�מ ט דיווח על התקדמות הפרויק; בינואר16� ממנדה


סיכו ראשוני של ליגת ; )ללא תארי�(פעילות ספורטיבית מותאמת לאנשי ע נכויות "


כתבות שפורסמו בעיתוני וסרטוני של כתבות ; 2008 ביולי 6�מ ח" תשס"גל�סל"


 . וכ� מיילי ותדרוכי שנשלחו מדי פע אל החוקרי במהל� השנהמהטלוויזיה 


 שיטה


, הערו� המרכזי הוא ניתוח איכותני של הראיונות: נעשה בשני ערוצי וח הנתונינית


נתוני אלה הוקלדו לתוכנת . המסמכי והשאלות הפתוחות בשאלו� של השחקני, התצפיות


.wordבשלב הראשו� ה מילי המשקפי את והתיאורי לפי ה, "ניתוח נושאי" נותחו 


כפי . נות והידע שלה לגבי הנושאי שעליה דוברהאמו, המחשבות, הרגשות של הנחקרי


אפשר לראות בניתוח הנושאי עיסוק בטקסט כחלו� המאפשר מבט לתו� ) "2003(שגורס שקדי 


שני החל קיבו� וארגו� של הנתוני לקטגוריות קרובות הבשלב ). 94, ש" (החוויה האנושית


 יהמשניי המרכיבי את פרקהנושאי העיקריי ו כדי לגבש את,  ביניה�יחסיהוזיהוי 


 . הממצאי


,  שנאספו בשני מועדי, לשחקניהשאלות הסגורותהערו� המשני הוא ניתוח כמותי של 


מהשחקני נכנסו  כמה :מכיוו� שהייתה ניידות בקבוצות. בתחילת הערכת התוכנית ובסופה


 :ערכנו שתי בדיקות,  יצאו מהתוכנית בזמני שוני במהל� השנהאו


שחקני שרואיינו � נבדקי21 בדיקה זו כוללת . למדגמי תלוייtמבחני ת ערכה בדיקה אח


קדמי להל� הבדיקות שנערכו ומ. בסופהבתחילת הערכת התוכנית ו, המועדי כאמורבשני 


מהימנות כללית של  :פריטי השונישנמצאו לגבי ה) אלפא של קרונב�(המהימנויות 


 מהימנות כללית של הפריטי השייכי  ): פריטי6( לשביעות רצו� כלליתהפריטי השייכי


מהימנות כללית של הפריטי השייכי למסוגלות ותחושת ; 0.50):  פריטי10(לדימוי עצמי 


):  פריטי9(מהימנות כללית של הפריטי השייכי לאמפטיה ; 0.53):  פריטי3(התקדמות 


 .0.69):  פריטי3(מהקבוצה מהימנות כללית של הפריטי השייכי לשביעות רצו� ; 0.57


נבנה מדד הבודק את איכות , למדגמי מזווגי) wilcoxon(באמצעות מבח� וילקוקסו� 


 דירוג 3� דירוג נמו� ו1(מורכב מחמישה עשר פריטי בסול בעל שלושה דירוגי , החיי


כ�  .45� ל15בי� ) ככל שהציו� גבוה יותר איכות החיי גבוהה יותר(לכל נבדק נית� ציו� ). גבוה


, שביעות רצו�כדי לבדוק  נבנו ארבעה מדדי כללי שהמהימנות שלה היתה גבוהה


 tמבחני  ערכהשנייה הדיקה הב . ושביעות רצו� כללית מהקבוצהאיכות חיייה תאמפ
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   את כל הנבדקי שרואיינו בתחילת התוכנית ובסופהכוללתהיא ולמדגמי בלתי תלויי


)n=57( .הבדל כי לא קי מראהואה בי� הבדיקה הראשונה לשנייה  כי השויש לציי� י


 .משמעותי בי� שני המדגמי
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 ממצאי�


 


 עדי התוכנית י


בי� . קיימנו ראיונות ע מפעילי התוכנית במטרה ללמוד על יעדיהובסופה בתחילת השנה 


המאמ� , העובדת הסוציאלית, "גל�סל"מתאמת פרויקט ה, המרואייני היו ראש התוכנית


 .רכז מקצועי של התוכנית ומאמ� נוס�המשמש י הראש


 לפתח קבוצה מקצוענית של הוא התוכנית והמאמני מוביליכחוט השני בקרב  הרעיו� העובר


נראה כי לכל אחד מהמרואייני יש  ,ע זאת . גלגליבכיסאותבני נוער במשחק כדורסל 


 הבדלי, המטרות היו הבדלי בי� המפעילי בקביעתבתחילת השנה  כ� .שונותמטרות 


 ,הפ� החברתי בתוכניתשאלת חשיבותו של ההבדלי נוגעי בעיקר ל .שהצטמצמו בסו� השנה


מידת החשיבות שהתוכנית מייחסת ול, בקהילה של בני נוער בעלי מוגבלויות לשילוב לומרכ


מאמני התאחדות הספורט , מורי, בני נוער ללא מוגבלויות(לפיתוח של סובלנות בקהילה 


נראה כי .  מוגבלויותחשיבות יצירת פעילויות בלתי פורמאליות לאנשי בעלי לעומת) ומהוכד


מטרותיה של התוכנית באשר לחוסר האחידות הקיימת למודעי  על מפעילי התוכנית להיות


שכ� חוסר תמימות דעי לגבי מטרותיו של ארגו� עלול  ,התוכניתולבחו� היבט זה במהל� 


  .בהצלחתהי העלולי לפגו קשיללאי בהירות ו להביא


כפי , יתי מטרות העל של התוכנבתחילת השנה עלה כ ראש התוכנית ע מהראיונות שנערכו


 תשתית להמש� הפעילות של שיהוו, 25�12 בני קבוצות נוער שהוא תפס אות� היו להקי שש


לי בעפי כל הבתפיס כלשהושינוי  יחול כי בעקבות הפעלת התוכנית כמו כ� ציפה. הענ� באר�


א לתת לפרויקט זריקת עידוד ולאחר ושל התוכנית ה לדעתו תפקידה. המוגבלויות בחברה


 בהקשר החברתי אמר ".להשאיר לגורמי המקומיי דברי שלמי שרק צרי� לתחזק"מכ� 


תהליכי העצמה אישית , נה חברתית תהליכימבחי"כי הוא מצפה שיתקיימו ראש התוכנית 


 ראש התוכנית גמביע  "גל�סל" שהגה ומוביל את תוכנית הכמי. "ומעורבות חברתית


להגיד ל� ": לאומיי ע ארצות אחרות�שאיפות מרחיקות לכת שעיקר� יצירת קשרי בי�


 !".אני לא רואה את זה כבלתי אפשרי? שזה יצא מחו� לגבולות ישראל] שאני רוצה[


 מדובר, המעשיבצד : שלוש נקודות מבט בסו� השנההציע מנהל התוכנית  באשר למטרות


האתגר היה שישה אתרי . מספר מסגרות של קבוצות שתהייה בה� פעילות יציבה" בהקמת


 בצד המקצועי; "זה היו מטרות לטווח הבינוני של הפרויקט. שבכל אחת תהיה קבוצה


 ובצד. "להפיק מספר שחקני שיהוו תשתית המשכית לליגת הכדורסל באר�"המטרה 
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היו לנו מטרות בעצ לשלב אות במסגרת של פעילות ":  המוגבלויותבנוגע לבעלי: החברתי


ובנוגע לבני הנוער ללא המוגבלויות לשלב אות בקבוצות כשותפי ; "קבוצתית נורמטיבית


  .שווי


העל של   כי מטרתולה במש� השנה ע"גל�סל"מתאמת פרויקט ה מהראיונות שנערכו ע


עבור שחקני ע מוגבלויות פעילות ספורט  לקיי היאכפי שהיא ראתה אותה התוכנית 


לפתח את קבוצת הכדורסל לרמה של תחרות ומקצועיות " :ות ה�נוספות רמט.  הקהילהבתו�


ת יואפשרופיתוח ; "חיברות ומיומנויות חברתיות אצל השחקני הנכי"לפתח  ;"לכל דבר


שילוב  " היאהמטרה.  בקרב בני נוער ללא מוגבלויותשונהההתמודדות ע  וללהיכרויות


בני נוער ע  של במקו השילוב הטיפוסי שפירושו כי, שהוזכר קוד מונח, "במהופ�


הפעילות מיועדת , השילוב הוא הפו�, פעילויות של בני נוער ללא מוגבלויותבמוגבלויות 


כ� צפתה המתאמת . בני הנוער ללא המוגבלויות ה אלו המצטרפיולילדי ע המוגבלויות 


לסיכו  ".ואפשרות להשתלב בתו� הקהילה, יותר קבוצות כדורסל בכל האר�להקי כמה ש"


  כי היא ראתה את מטרותעולהבתחילת השנה וכ� בסו� דבריה של מתאמת התוכנית 


 .רגשי � בפ� החברתיהתוכנית בעיקר


כצפוי מתוק� , שמה דגשבתחילת השנה היא  כי ולהע העובדת הסוציאלית מ� הראיו� ע


כאשר המראיינת שאלה אותה . רגשי ופחות על הפ� התחרותי�ו החברתיעל התח, תפקידה


כי היא רואה את חשיבות התוכנית  היא השיבהיש לייחס למטרות השונות לגבי המשקל ש


בסו� השנה ". הספורט הוא הכלי"בעיניה . קוד כל מנקודת הראות שלה כעובדת סוציאלית


פעלה ליצירת  בה, רכה בראשו� לציו�עשאת שלושת המפגשי ציינה העובדת הסוציאלית 


מקו שנית� להעלות בו הייתה להקבוצה ; יניצירת קשרי בי� השחקוגיבוש קבוצתי 


 .קשיי הדורשי פיתרו�


 דיווח בתחילת השנה כי מטרת התוכנית המאמ� הראשי המוגדר כרכז המקצועי של התוכנית


שחקו כדורסל מבחינה  שיעתודה של ילדי" :יצירת וראשונה בראש בעיניו היא


פיתוח לח קבוצה מקצוענית כמו ג ותיתוכנית פוטנציאל לפבמאמ� זה רואה ".מקצוענית


.  גלגליבכיסאותקבוצה של מאמני בעלי הכשרה מתאימה לאימו� קבוצות כדורסל 


בשל הקושי להתמודד המאמ� כי הוא אינו של ע מטרה זו בשל  אמרבסו� השנה איו� יבר


איו� סו� השנה הגדיר מאמ� זה את מטרותיו לעתיד יר ב לכ�. של מוגבלויותע סוגי שוני


להפעיל ליגה מסודרת לאור� עונה ארוכה . עוד ילדי, עוד קבוצות. שהפעילות תתרחב"...: כ�


חשוב יהיה להגיע יותר ויותר לנכי שיותר מתאימי לפעילות כמו נכי בפלג גו� . יותר
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המאמ�  ." ללא פגיעות בפלג גו� עליו��סל על כיסא גלגלי רגילכמו בכדור. תחתו� או קטועי


על מקצועית �למטרתתחילת השנה איו� י התייחס בר,המאמ� שתי קבוצות בתוכנית ,השני


יצירת עתודה להקמת עיקרה ו , דוגמהתוכניתמשמש ל ענ� הכדורסל הרגיל באר�שבה 


 את דעתו מאמ� זה שינה 2008 בראיו� שנער� באוגוסט . גלגליבכיסאותקבוצות כדורסל 


 מדברי שני המאמני עולה כי. סיבה שציי� המאמ� הראשיה מאותה לגבי מטרת התוכנית


בשל  ,כניתויצירת עתודה של שחקני לליגות בוגרות אינה עוד המטרה המרכזית של הת


לראות נית� , כמו כ�. ה מכפי שציפו ותת קשוהכוללות פגיעות גופני, המוגבלויות של בני הנוער


 אינו מקבל את השינוי בלב ,אחדה :את המטרות העתידיות בדרכי שונותמאמני רואי הש


 . אי� אחידות דעי בי� מפעילי התוכנית,  כלומר.מו יותרישל ואילו השני משלי ע


כנית לבי� המטרות וכי יש להבדיל בי� המטרות המקצועיות של הת מדברי אלה עולה


, העצמה של אנשי ע מוגבלויות ה�כנית וברתיות של התהמטרות הח. החברתיות שלה


  ה� ואילו המטרות המקצועיות ,חברה הכלליתבקירוב בי� נכי לבי� בריאי וקבלה של נכי


המגמה הנראית במהל� השנה . יצירת ליגה תחרותית ועתודה לליגות בוגרות בענ� ספורט


. ועיות למטרות החברתיותשבה הוערכה התכנית מעידה על הכפפת חלק מהמטרות המקצ


  עלבדגש מטרה המקצועית של יצירת עתודת שחקני לליגות בוגרותב הדגש  הוחל�בפועל


העצמת השחקני הנכי ושיפור המיומנויות החברתיות והתפקוד , בקהילה סובלנות פיתוח


 . הרגשי שלה


 


 מדדי� לבחינת הצלחתה של התוכנית  


 בתחילת ע מפעיליהשנערכו  מהראיונות ולפי שעלהל� נציג את מדדי הצלחת התוכנית כ


 . השונילפי המרואייני, השנה


לממש את הגדרת " – התרחבות. 1: הצלחת התוכניתלתשעה מדדי  התוכנית ציי� ראש


 קבוצות ושה� יצליחו להתקייששהמטרה שיהיו " ;2 .פחות או " – עמידה בלוחות הזמני


צרי� לדאוג לתחזוקה במיוחד " – התמדה. 3; " בזהיותר לעמוד בלוח הזמני שכרגע עומדי


 שבתו� " � העצמה חברתית. 4; "]ירושלי וכדומה, כפר מנדה, כמו חדרה[במקומות הרחוקי


מבחינה חברתית שיתקיימו התהליכי שאנחנו מצפי ושל מעורבות , הקבוצות עצמ�


תחושת הקבוצתיות ל שבי� הילדי הנכי ללא נכי ושבעצ יהיה את היתרו� , חברתית


 לאחר טורניר שנער� בראשו� בחודש דצמבר ובו השתתפו קבוצת ראשו� [שחווינו אותה היו


; "שיתקיימו תהליכי העצמה אישית" – העצמה אישית. 5; ")ספיבק�לציו� מול קבוצת רמת ג�
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להגדיל את המאסה הקריטית כדי לייצר מנו� את התהלי�  "– יצירת שינוי חברתי. 6


לא היו מצליחי להחזיק כדור ] קבוצת ראשו� לציו�[א לא היו ילדי בריאי ה . החברתי


, ע זה בחוכמה' לשחק'כ� שצרי� ]. קבוצה זו נתפסת כקבוצה חזקה[ספיבק �מול רמת ג�


על ידי כללי מתאימי , למנוע את החולשות האפשריות שרק הילדי הבריאי ישחקו


לנצל את מעורבות ההורי ולמנ� אות בצורה זו או " – מעורבות הורי. 7; "ורגוליישי�


הקמת ליגה לנוער בכיסאות גלגלי . 8; "]כדי לעזור בתחזוקה וגיבוש הקבוצה[אחרת 


שתנוע בסו� , א נצליח להקי ליגת נוער ושהדבר הזה ימשי� להתקיי בעצמו "– עצמאית


 החלומות  אלו אז–] בפועל[הפרויקט בכוחות עצמה ג בעוד קבוצות בלי שנדחו� ונקי זאת 


�קשרי בי�. 9; "הכי ורודי שליאנחנו מקיימי קשרי ע פלשתינאי וע " – לאומיי


לא , בצורה ספוראדית. קיי בעול הגדול אבל לא בעול הנוער"] גל�סל"ה[זה . תורכיה


  ".מובנית


מספר קבוצה ש" – התמדה .1: הציעה שישה מדדי להצלחת התוכנית מתאמת התוכנית


 –התרחבות . 2; "השתתפות לאור� כל השנה והתמדה[...] הילדי בה לא יפחת אלא יגדל 


ילדי , בעיקר שיפור בצד החברתי" – העצמה חברתית. 3; " ברחבי האר�הקמת עוד קבוצות"


שיפור בתפקוד המוטורי  "– שיפור פיזי. 4 ;"גילויי חברתיי, שיחות ביניה, נפתחי יותר


רצו�  "– מעורבות הורי. 6; "שמחה של הילדי שירצו לבוא" – שביעות רצו�. 5; "של הילדי


 ".של הורי לבוא


שהקבוצות ימשיכו " – התמדה. 1 : ציינה שלושה מדדי להצלחההעובדת הסוציאלית


 העצמה חברתית .2; ת ונשירה של שחקנינובעת בעיקר בשל בעיות תקציביוהבעיה " לפעול


יצירת פתיחות בקבוצות כ� [...] ות חברתית וזהות לקבוצות שתהייה תחושת שייכ" –


העלאת בעיות אלו תאפשר עבודה ע הקבוצות . אישיות�שירגישו נוח להעלות בעיות בי�


העלאת הדימוי העצמי של השחקני " – העצמה אישית. 3; "ופיתוח מיומנויות חברתיות


 ". והפחתת סימפטומי כמו חרדה


 פתיחת עוד קבוצות" – התרחבות .1 :די להצלחת התוכניתאחד הציע שלושה מד מאמ�


 .2; "תר בני נוער שיהיו שחקני כדורסלשנמצא יו[...] בירושלי  בכפר מנדה ואולי עוד קבוצה


 – שילוב .3 ;"יו ממשיכי לשחק בקבוצות השונותילדי שמשחקי עכש" – התמדה


"המאמ� השני הציע שני ו ).שפחותיבואו חברי או מ ,לדעתו(" שיצטרפו עוד חברה בריאי


שיישארו לפחות מספרית אותה כמות של ילדי א יהיה " – התמדה. 1 :מדדי להצלחתה
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יש כמה , מבחינת כדורסל" – שיפור. 2; " יותר טוב אבל שלא ירד כי אנחנו על הגבול,יותר


 ".שיכולי להשתלב בקבוצה הבוגרת חשוב שישפרו את יכולת קליעה


ג הוא לגבי מדדי  רואיי� שהיה מעורב בהקמת הקבוצה בכפר מנדה "ישגיה"ראש תוכנית 


מאוד מעניי� אותי א ילד שהוא  "– התמדה. 1 :מדבריו עולי שני היבטי עיקריי. הצלחה


 – חשיבות לפ� החברתי מת�. 2 ;"אחרי שיגמר הגימיק יישאר לשחק, לא נכה ולא מחויב


הספורט והתחרות ע , ולי להתנהל האחד בלי השניבספורט אנחנו יודעי שהדברי לא יכ"


אני לא מכיר קבוצת כדורסל מעולה שהשותפי [...] הפ� החברתי הוא נורא חשוב [...] החברה 


מטרת . צרי� להקי את הקבוצות וליצור חיבור בי� האנשי[...] לא סובלי האחד את השני 


 בעלי שלחשיבות לשילוב  מת�. 3; "שקלות לא צרי� כרגע לייחס לה מהעל ליצור שחקני לליג


 .ילדי ללא מוגבלויותומוגבלויות 


 כי המפעילי היו תמימי דעי בעיקר יתוח המדדי להצלחת התוכנית מעלהנ, לסיכו


היבט נוס� . שכ� כול ציינו היבט זה כמדד המצביע על הצלחת התוכנית, בצור� בהתמדה


שני מרואייני .  המרואייני מתו� ששתציינו ארבעהשהוא העצמה חברתית והתרחבות 


שאר ההיבטי שצוינו  את . כי העצמה אישית היא מדד חשוב לבחינת הצלחת התוכניתציינו


מעורבות , יצירת שינוי חברתי, העצמה פיזית, עמידה בלוח זמני :מרואיי� אחד רק ציי�


�קשרי בי�, הקמת ליגה עצמאית, הוריבני  שילוב, ות הורימעורב, שביעות רצו�,  לאומיי


 . נוער ע וללא מוגבלויות ושיפור מקצועי


 כי נמצאה הסכמה לגבי רכיבי אוניברסאליי של תכניות חברתיות מכל האמור עולה


 היו פערי "גל�סל"מדדי הייחודיי של תוכנית הב ואילו ,)הרחבה והתמדה, לדוגמה(


�מכיוו� .  בי� אנשי הדרג הניהולימשמעותיי בי� הדרג הניהולי לבי� המאמני בשטח וא


, לדוגמה. אי� ממצא זה מפתיע, שהמדדי להצלחת התוכנית הינ נגזרת של מטרות התוכנית


בא לידי ביטוי , הפער בי� המאמני למנהלי בנושא החברתי אשר צוי� בתת הפרק הקוד


 ;תוכנית או קידו הסובלנות כלפי נכי במדד להצלחת ה"שילוב במהופ�"בראיית מידת ה


מאמני ואילו ההתוכנית הכללית  לתכנ� את תפקיד של מנהלי הוא בראש ובראשונה


ובאופ� טבעי הבדל זה בא ) מסוימיקידו ילדי , לדוגמה(שמי דגש רב על ההיבט האישי 


 .מנהליהמאמני הציבו לעומת הבמדדי להצלחה ש לידי ביטוי ג


 עמדות בי� בעלי העניי� קיי תהלי� מכוו� של בירורהומל� בדוח הביניי ל, לאור נתוני אלה


עשוי , הנחנו, תהלי� כזה. על מנת שיגיעו להסכמה לגבי מדדי ההצלחה של התוכניתבתוכנית 


ק לבי� מדדי שאינ מאתגרי מספי איזו� בי� מדדי שאינ מציאותיי ליצורהיה לסייע 


ה עשוי לסייע למאמני בעבודת  כי שקיפות של מדדי ההצלח חשבנו,בנוס�. את התוכנית
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בסו� השנה התקיימה פגישה ברוח זו , ואכ�. היומיומית ולמפעילי בהמש� התכנו� בעתיד


 מתאמת התוכנית , שאחד מה פרש מוקד, )מתו� חמישה(שאליה הגיעו שלושה מאמני


  בשל צרכי מיידיי של התוכניתאול). ובדת הסוציאלית לא השתתפההע(וראש התוכנית 


עד סו� תקופת  כזאתלא התקיימה פגישה , לא עלו נושאי אלה לדיו� ולפי מיטב ידיעתנו


  .הערכת התוכנית


 ביצוע התוכנית


המיו� , אחת משאלות המחקר מתמקדת במהלכי האופרטיביי שבוצעו בתהלי� האיתור


פי בפרק זה נבח� את הפעלת התוכנית ל. והבחירה של המשתתפי הנכי והבריאי לתוכנית


 קבוצות הפועלות , גיוס השחקני,הצוות המקצועי המפעיל את התוכנית: מספר נושאי


 מפגשי גיבוש ,מחנה אימו� ומשחקי ליגה,  טורנירי, קבוצות בהקמה,בישובי שוני


 .תקשורתהע הקהילה ופרסו באמצעי  קשרי ,ותמיכה


  הצוות המקצועי


 ראש התוכנית .א


יתוח החזו� של התוכנית ובקביעת אבני הדר� לפיתוחה פב תפקידו אתראש התוכנית רואה 


להקי מספר מסגרות של קבוצות שתהייה בה� " הוא שוא� בתחו המעשי. של התוכנית


זה היו מטרות לטווח . האתגר היה שישה אתרי שבכל אחת תהיה קבוצה. פעילות יציבה


 שחקני שיהוו להפיק מספר" : המקצועיבפ�היא   מטרה נוספת".הבינוני שלה פרויקט


עבודת צוות  מדובר ב כית הדגישראש התוכני. "תשתית המשכית לליגת הכדורסל באר�


השחקני שהיו  בה לטובת התוכנית פעלו רבותרוב האנשי ו ,פעלה לאור� כל הדר�ש


, השקיעו בכ� כספיו באוכל שחקניה שציידו אתהמארחי , מוכני לנסוע ברחבי האר�


 כדוגמה.  וג המאמני התוכנית לאוכלוסייהרמו ממרצ להתאמתהשופטי שהתגייסו ות


כשהיה צרי� , נכונות ללכת האחד לקראת השני מזכיר ראש הפרויקט כיצד בסו� השנהל


 כשחשב שבקבוצה ויתר כל אחד מהמאמני לטובת השני, לקבוע מיהו השחק� המצטיי�


ה רוצה שהאנשי שלו בדר� כלל כל אחד הי": הוא אמר. אחרת מצוי השחק� המצטיי�ה


אחר כ� כשראיתי את הסלי . כשראיתי את התוצאות הייתי מופתע. וזה היה מדהי. יקבלו


 ".זה חיזק


המשלב בתוכו היבטי מורכב  מדובר בפרויקט כיברמת הניהול השוט� גרס ראש התוכנית 


 ימגזריהיו הרבה  מעבר לניהול השוט� ולחזו� .שוני ע אינטרסי רבי ולעיתי מנוגדי
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יצירת קישורי בי� גורמי , ההסעות למשל, לטפל בההיה צרי�  שמאוד ענייני טכניי


 .ועוד שוני


 הרכז המקצועי ומאמ� קבוצת חדרה .ב


היה רעיו� כזה " :"גל�סל" פיתוח תוכנית הרעיו� עלהתיאר כיצד מאמ� קבוצת חדרה 


של  אני בא מהתחו. י ששמעתי על זה ממנהל התוכנית ואני היית. שהתגלגל הרבה זמ�


בא  מאמ� זה ".כדורסל, ג לכיוו� יותר מקצועני, בא בגישה מתחו המשחק עצמו. שחק�


והוא שגייס את , פעל בעיקר באימו� של הקבוצה בחדרה הוא .יתנמקצוע התפיס מתו�


, ואכ�. להדרי� את המאמני הנוספי שיצטרפו בהמש� השנה בנוס� הוטל עליו. חבריה


מה קבוצת כפר מנדה הוא נפגש מספר פעמי ע המאמ� שנבחר לאמ� את כאשר הוק


תחילת הגישה המקצועית שלו באה לידי ביטוי בכ� שהוא חשב ב. הקבוצה והדרי� אותו


השילוב ע ילדי בריאי ונכי תעשה את ": כי אי� צור� להתערב בשילוב בי� הילדיהשנה 


א ש ומעביר לה פעילות משותפת ויוצר רק מעצ העובדה שאני נמצ. כמעט בלעדי. שלה


הגישה המקצוענית אותה את . "זה יעשה את העניי�, מה גו� אחד שזה קבוצת כדורסל


בנות תוכנית לימוד והדרכה לשלו ת וביטא המאמ� הראשי בתחילת השנה רואי ג בתוכניש


. סודר בעברית באופ� ממת קייהתייה שלא תוכנית, סאות גלגלייכב מסודרת לכדורסל


שהוא מודע  על כ� סו� תקופת ההערכה מצביעהבהתבוננות בתפיסת התפקיד של מאמ� זה ה


בהקמת ליגה  רבלקשיי הנובעי מההטרוגניות של המוגבלויות ולכ� הוא הקדיש מאמ� 


פי גישה הרואה חשיבות בעיקר  פועל עלזה מאמ� ניכר כי . שתתאי לאוכלוסייה ייחודית זו


תצפיות על במו ויבמהל� השיחות ע. המדגיש הישגיות ומקצוענות, תיבתחו הספורט התחרו


ע ובלי מוגבלויות בי� השחקני  קשרלהתערב ביצירת  שישעבודתו ראינו כי הוא אינו חושב 


איו� יבר. תביא לתוצאה זו  כי עצ הנוכחות המשותפת במשחק הכדורסלוכי הוא מאמי�


�בית לחשיפה שסייעה ביצירת קשרי בי� דוגמה חיו הביא בסו� תקופת ההערכה הוא א


 ראשו� או מספיבק החברה את ראו] שחקני מקבוצת חדרה[ ה כאשר" :בריאי לנכי


 יודע אני. טוב משהו מזה שיצא חושב ואני לזה התחברו ה קשי יותר נכי יש שש


, פו�טל או אינטרנט, אחר או כזה בקשר ה מחדרה ה'חבר. לפעילות מחו� ג מבלי שחלק


 ."בהחלט קשרי מזה יצאו אז. מראשו� ה'חבר ע


 ספיבק וראשו� לציו��מאמ� קבוצות רמת ג� .ג


הדגיש בראיו� ספיבק וראשו� לציו� �ת ג�המדרי� את הקבוצות רמ, המאמ� השני בתוכנית


תפקידו מרכזי ב צרי� להיות מרכיבלימוד מיומנויות כדורסל הנכי בתחילת השנה כי 







- 25- 


 


החמי�  א מישהו , כ� למשל.חשוב לו מאוד לשמור על החניכי בקבוצה היה כמו כ�. כמאמ�


בראיו� עימו הסביר . יעדרותחובתו להתקשר ולבדוק את סיבת ההאימו� הוא ראה את 


 כאשרובעיקר בתחילת הקמתה ,  כי חשוב לו לגבש את הקבוצה מבחינה חברתיתהמאמ�


נית� יהיה לעשות את השילוב , ותרבשלב מתקד י, משתתפי ללא מוגבלויות לקבוצהיכניסו 


 ".כ� שלא ידעו מי בריא ומי לא בריא"ע השחקני ללא המוגבלויות בצורה חלקה וטובה 


חשיבות לספורט א� ג לפ� החברתי  מת� כי תפיסת המאמ� כוללת מדברי אלה עולה


 .והגיבוש הקבוצתי


, קוד כל": ה כ� המאמ� את המהלכי האופרטיביי שלו בהדרכניסחאיו� הראשו� יבר


בגיל מסוי ] באופ� דומה[קבוצות של ילדי שפחות או יותר מוגבלי , ההקמה של הקבוצות


גש על חשיבות זה דמאמ� ש , כמו כ� ".שעוברי אימוני של יסודות של כדורסל] דומה[


הוא הסביר את חשיבות העבודה המקדימה ע . השילוב בי� שחקני ע ובלי מוגבלויות


שחקני בעלי מוגבלויות לפני שילוב השחקני ללא המוגבלויות על מנת לגשר על קבוצת ה


 שהגיבוש הראשוני של קבוצת השחקני ע המוגבלויות ועל מנתפערי ביכולות הפיזיות 


 בסו� תקופת ההערכה .יסייע לה לקבל את הבריאי מתו� הרגשת ביטחו� והשתייכות


 .תפיסת התפקיד של מאמ� זה לא השתנתה


 מאמ� קבוצת כפר מנדה .ד


במגזר הערבי  ,לדידו. יוניחודש  ועד סו� 2008 סמחודש מר פעל ברציפות מאמ� קבוצת מנדה


לגייס את בני הנוער לתוכנית בא לידי  הקושי. למצופההיה צור� בקירוב לבבות הרבה מעבר 


ה לא אמרו שה לא רוצי לחזור אבל משפת הגו� שלה : "ביטוי ג באימוני עצמ


 לשכנע את הילדי להמשי� נועדועיקר פעולותיו במהל� השנה  לכ�". ראיתי שה לא רגילי


 רילהסב, המאמ� הקדיש את עיקר מאמציו לקרב את השחקני למשחק. ולהתמיד באימוני


 מתברר .ירצו לבוא ג למפגש הבאש כדי "להלהיב אות"בעיקר ו,  שלוחוקיה המשחק ואת


 רואה שליחות זהמאמ� . את ההורי לשכנע  הקדיש ג מאמצישלא היה די בכ� ומאמ� זה


, יותר כס� ": שיש באימו� שלהקבוצת נוער אתגרית חשב לאמ� בהתחלה הוא. בעבודתו


כמו "ות וחש בעבודתו  ע הזמ� הוא נקשר לעבודתו ע בעלי המוגבלויאול... אקש�, פרסו


 . "להיות קרוב לאלוהי


 ירושלי�קבוצת מאמ�  .ה


 שהיה) שלושה מפגשי( כי בפרק הזמ� הקצר להו� שנער� ע מאמ� קבוצת ירושלי עאיויבר


אבל רציתי לתת לילדי , הבנתי שלא נית� לשפר את הרמה מבחינת הכדורסל"ע הקבוצה 
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ה מאוד .  להחזיק כדור,לנוע בעזרת כיסא לזרוק כדור, תחושה של לשבת על כיסא גלגלי


תחבט ה זהמאמ� ע זאת . "כי עובדה שה התמידו ובאו. זה נת� לה רצו� להשתת�. נהנו


 .   לשלב את השחקני ללא המוגבלויותואי�לגבי היכולות של בני הנוער ע המוגבלויות 


 מאמ� .כי קיימי הבדלי בי� תפיסותיה של המאמני מסיכו תפיסות המאמני עולה


של קבוצתו ושיפור מיומנויות מלבד ברמת האימו� רואה את תפקידו ) המדרי� הראשי(חדרה 


 ידע מובנה  יהיהלא  בוש ,שינוי בעול הספורטלהביא לרוצה הוא . בראייה רחבת היק�ג


בעבודתו הוא רואה חשיבות בעיקר בתחו הספורט ההישגי והתחרותי . של אימו� נכי


שהוא  כיוו� מאליואמור לקרות ) לא המוגבלויותבעלי ול(ומאמי� כי השילוב בי� בני הנוער 


 כי בני הנוער בעלי המוגבלויות ראוי לציי�. לה להתקד במשחק ועוזרנמצא באימו� 


מאמ� זה . ו ע נכותושל התמודדותב לחיקוי הראויהמעריצי מאמ� זה ורואי בו דמות 


 ה בעיקר פגועי עמוד שדרה או קטועי "גל�סל"מאמי� כי בני הנוער המתאימי לפעילות ה


שינוי מסוי במהל� שנת ההערכה והוא גאה מאוד על יצירת תקנו� וחוקי חל א כי , .רגליי


 .משחק המתאימי ליכולת המשחק של השחקני המשתתפי


 מייחס חשיבות לספורט ולהישגיות א� בה בעת מייחס ספיבק�ראשו� לציו� ורמת ג�מאמ� 


 וקשורי בני הנוער בקבוצה אוהבי אותו. פ� החברתי ולגיבושבלהתערבות  גחשיבות 


הוא מאמ� יש בעיקר פגועי שיתוק מוחי� ברמות משתנות והוא אינו חוס� שבקבוצות . אליו


כ� למשל הוא מקדיש זמ� ומאמ� . בהתא לצור�, מאמצי לתמו� בכל אחד מה בנפרד


מקשיב  ,לעזור לבני הנוער ללמוד לעבור מכיסא הגלגלי שלה לכיסא הספורטיבי


 או להתקדמותו של כל שחק� ש לב מאמ� זה  הדוחות ניכר כימניתוח. וכדומה לבעיותיה


 . במהל� השנה אימו�בכל שחקנית 


 יתקיי רקמיומנויות הספורט  לימודומאמי� כי " קירוב לבבות" בסקועמאמ� כפר מנדה 


על  ויתגברולאחר שבני הנוער וג משפחותיה ישתכנעו כי ההשתתפות בקבוצה חשובה 


וכעת מטרתו מאמ� ירושלי נמצא בתחילת הדר�  לעומתו. חברהרגשות הבושה הקיימי ב


 .כדורסל במשחקלא למידה של מיומנויות ו, קבוצהה גיבושהעיקרית היא 


 מתאמת התוכנית .ו


התפקיד שלי בתוכנית הוא לגייס ": מתאמת התוכנית הגדירה בתחילת השנה את תפקידה כ�


לאתר בעיות ולפתור אות� , קבוצהלחזק את הקבוצות ולדעת מה קורה ע כל , את השחקני


החלה בגיוס שחקני  היא ".לבדוק נוכחות ולשכנע בחשיבות הפרויקט, כמה שיותר מהר


,  לדידה. ג בחדרהעסקה בגיוס ספיבק ובהמש�� כשהוקמה הקבוצה רמת ג�2006בספטמבר 


היא ו ".הילדי הבריאי זה לא התפקיד שלי": התפקיד שלה מכוו� לגיוס בעלי המוגבלויות
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וטיפולי אישיי היו ילדי שהכרתי , דר� פעילויות שריכזתי": פועלת במישורי רבי


 המתאמת מקבלת טלפוני של עובדי סוציאליי ושיקומיי באזור ".באופ� אישי


אני מדברת ע מישהו . זה לא פשוט. משיחה לשיחה קיבלתי טלפוני": ומתקשרת לאנשי


, רשות המקומיתב ג נעזרהבראשו� לציו� היא . "ול לעזורוהוא פותח דלת נוספת לאיש שיכ


מרכזי השיקו בבתי החולי  ,לדעתהאול . וכדומה השיקו עובדיעובדי סוציאליי וב


 . חיסיו�הוהביטוח הלאומי לא משתפי פעולה בשל 


. בקידו התוכנית לילות כימיוהיא משקיעה  המתאמת הקדישה זמ� רב לאיתור בני הנוער


עובדה התורמת , רט שלהטו עבור עבודת הדוק"גל�סל"המתוכנית  היא אוספת נתוני כ�כמו 


 . וכל זאת בהתנדבות –לתוכנית 


את הקבוצה  שתגבש לדמות כי התוכנית זקוקה וכ� ג אנחנו המעריכיגורסת המתאמת 


 מדריכה  ונית� לכנות זאת ג "א בית "משתמשת במונחהיא . בתחזוקתה תעסוקוג


שהזכירה תפקיד דומה , זה עלה ג באחד הראיונות ע העובדת הסוציאלית צור�. חברתית


 כי בני הנוער זקוקי לאוז� קשבת בי�  מהעבודה בשטח עולה".רכז חברתי"בהגדירה אותו 


שזהו המפגש היחיד שבו ) וכ� ג עולה מהממצאי(גורסת המתאמת , יש בני נוער .האימוני


לכלול התמודדות  יכול אחרי משמעותיי כ� שתפקיד זה ה יוצאי מהבית ונפגשי ע


 אביב�מאמ� כפר מנדה ציי� כי בחורה מהפועל תל.  בשטחיקשיי ובעיות שמתגל ע


. הבעיות הנפשיות של מי שרוצה ולא רוצה להשתת�"הגיעה לכל האימוני עזרה לו ע ש


 ". זה עזר לי. הייתי מבקש ממנה שתשב אית


שההוצאה עבור� היא  כיוו�נושא בעייתי בפני עצמו , הסעותהיאו תבג  עסקההמתאמת 


מבית הספר או , סו� בני הנוער בעלי המוגבלויות מהביתיגבוהה והאחריות הנדרשת בא


ההורי לא מתבקשי היו כלל להשתת� , לדידה. ממקו העבודה לאימו� ובחזרה היא רבה


שלחנו ]במידה כזו ש[ לא שיתפו פעולה היו ילדי שההורי"שניסיו� העבר הוכיח . בהסעות


 יש צור� ".מונית וה עדי� לא שיתפו פעולה מספיק כדי להוריד את הילדי מהבית למונית


 . אחרת הילדי בעלי המוגבלויות לא יגיעו לאימוני, להציע את התוכנית ע הסעות


לויות לתוכנית נראה כי עבודתה של מתאמת התוכנית בגיוס בני הנוער בעלי המוגב, לסיכו


העובדה כי היא  אול, והתמיכה שהיא נותנת לה בשלב הראשוני הינה חשובה וראויה לשבח


אליה� היא שעוסקת בכ� בהתנדבות ואינה מתוגמלת על כ� מהווה בעיה בקבוצות המרוחקות 


 שלהשוני  באתרי הפעילותכי דרוש גור שיתחזק את הגיוס  מראה הניסיו� .אינה מגיעה
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.  כפי שנעשה בכפר מנדהלא גור מקומי אספיבק �רמת ג�פועל מאינו ש, "גל�סל"התוכנית 


��החברתיי הנושאידרוש גור שירכז את , בנוס . כפי שנרחיב בסעי� הבא, טיפוליי


 העובדת הסוציאלית .ז


אול היא החלה את ,  לאחר חופשת לידה2007העובדת הסוציאלית חזרה לפעילות באוגוסט 


לקראת חודש פברואר ביקשנו ללמוד . זו שנה שלת בעיקר בסמסטר פעילותה בתוכני


 כי היא רואה את תפקידה מדבריה עלה. היא תופסת את תפקידהמהעובדת הסוציאלית כיצד 


בעיקר לקבוצה בראשו� , רגשיי של התוכניתהחברתיי ובתחומי הבעיקר במת� תמיכה 


במהל�  ציינהובדת הסוציאלית הע. ספיבק�לציו� ובמידה מסוימת ג לקבוצה ברמת ג�


 .איו� כי היא לא היתה ואינה מעורבת כלל בנעשה בקבוצה בחדרהיהר


תקיי  בהובעיקר בביקורי חודשיי בראשו� לציו�  להשתת� בכוונתהפרה כי יס כמו כ�


 בעקבות זאת הכנו שאלו� לעובדת הסוציאלית.  האימו�זמ�מפגשי קבוצתיי על חשבו� 


בראשו� לציו� שלושה  התקיימובס� הכול . או לאחר כל מפגש חברתיהתבקשה למל והיא


�ג ברמת ג� דומהלערו� מפגש  היה בכוונתהלדבריה  .מחצית השנייה של השנהמפגשי ב


לפי מיטב ידיעתנו  .באתר זהבתחו החברתי  לא נדרשת פעילות רבה למרות שבעיניה, ספיבק


הוא  שראתה לעצמה העובדת הסוציאלית תפקיד אחר. ש כזה עד סו� השנהלא התקיי מפג


אנו נכחנו במפגש . 2008פברואר בלפעול בנושא זה  תחלולדבריה  ,יצירת קשר ע ההורי


בו ה התבקשו לעזור בגיוס כספי ו, אחד שהתקיי בראשו� לציו� ע הורי השחקני


י של  מתכוונת לפנות לסניפי שונאמרה כי היאהוסיפה והעובדת הסוציאלית . להסעות


ס כספי י ישנו קושי רב לגי,לפי מיטב ידיעתנו. לצור� גיוס כספי וא� למשרד הרווחה �"איל


 . לפי הבנתו ,פועל בנושא זהוהוא והמשימה הופנתה ג למנהל התוכנית 


 תתמקד עבודתה כי דיווחה העובדת הסוציאלית שהתקיימה באמצע השנה בסיו הפגישה


שינויי  עד סו� השנה לא מצאנו. ספיבק�רמת ג�ת  לקבוצגיוס של שחקני ללא מוגבלויותב


השתתפו ג במשחקי אשר הגיעו שלושה שחקני מקיבו� שפיי א כי , בגודל הקבוצה


 קבוצת בוגרי בראשו� לציו� תוק כיהעובדת הסוציאלית דיווחה לנו במחצית השנה . הליגה


16�כו ימי לפני האימו�  כמה אול. אימוניביקשו להשתת� ב שחקני פוטנציאליי


 סו�הראשו� נודע לנו על דחייתו של המפגש בשל אי יכולת של מספר משתתפי להגיע ועד 


 . השנה לא נקבע מועד חדש


היא ערכה שלושה מפגשי .  העובדת הסוציאלית עסקה בעיקר בקבוצת ראשו� לציו�,לסיכו


ג בעומר "יות חו� כמו מדורת לבפעילוהשתתפה בנוס� היא . טיפוליי וכ� מפגש ע ההורי


בתחו   אינ� מנדהוכפר ירושלי,  חדרה,רחוקותהקבוצות ה. ומפגש סיו של הליגה
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 שאיננו טיפולי�רצוי שלכל קבוצה יהיה איש קשר חברתי. כ� ג לפי המלצתנו, אחריותה


�סל"לפתור בעיות שמתעוררות עקב ההרכב הייחודי של קבוצות השתפקידו יהיה  ,מתנדב


  ."גל


  מארג� החשיפות בבתי הספר .ח


שבה תוצג ,  ברחבי האר�"אירועי חשיפה"בתחילת התוכנית ראו המפעילי חשיבות בארגו� 


 בזכות ,מנהל התוכנית לדעת, זה התפתחתחו  .בפני תלמידי בתי הספר" גל�סל"תוכנית ה


 יצרנו לצור� הכנת דוח הביניי. שהצטר� לעמותה לפני כשנתיי היוז של אירועי אלו


 והתברר התפקיד שלו ועל הפעילות המתוכננת השנה תפיסתאותו על  לראיי� קשר כדיעימו 


�סל"בו תפקיד את .ברחבי האר� אירועי כאלהעשרות וא קיי מאז תחילת השנה הכי  לנו


רק .  פעמי ביו עובד על זה10חלומי ואני לפחות , כל עולמי, בייבי שלי"רואה כ הוא "גל


 את כל המידע האינפורמטיבי ובעיקר החוויתי ." מפגשי לשבועיי הקרובי6היו סגרתי 


  . www.salgal.org: נית� למצוא באתר "אירועי החשיפה" על


 לא "גל�סל"שנערכו בתחילת השנה במסגרת תוכנית ה האירועיבדוח הביניי דיווחנו כי 


תו של וליפע עהקשר לאור עובדה זו המלצנו להדק את . נוצלו לגיוס שחקני לקבוצות


מופעי "מקומות שבה יערכו להפרויקט  הרחבת באמצעות "החשיפות אירועי"מארג� 


המלצות אלה הוחלט כי החשיפות יתקיימו במקומות הדורשי  לאור.  ברחבי האר�"החשיפה


שבה קיי חשש כי בשל מספר השחקני הקט� ובשל נשירה  ,גיוס שחקני כמו איזור חדרה


 כדי להפי� את קיומו של  "אירוע חשיפה"דרוש  ירושליב ג .תיסגר הקבוצה –של שחקני


 ע לא פעל "החשיפות" כי מארג� ראיו� סו� השנה אמר מנהל התוכניתב .הפרויקט בבירה


הוא  ,ע זאת .ההמלצות בדוח ההערכה שהוגש בחודש פברואר ניתנומאז " גל�סל"תוכנית ה


"יהיה עניי� בירושלי אבל כל הויסות הוא מעוניי� . יתחיל מ� הסת בתחילת שנת הלימודי


אז טיפלתי הרבה . לעשות איפה שיש לו זימוני ואני רוצה חשיפות איפה שיש לי קבוצות


בני  אתשיקלוט נראה כי יש ליצור מנגנו�  ".זה טיפול שוט�, אבל זה לא קושי. בממש� הזה


 .נוער המביעי עניי� ולצרפ לקבוצות השונותה


 חקני גיוס ש


צד משתתפי ללא ללויות  אמורי להשתת� בני נוער בעלי מוגב"גל�סל"ה בתוכנית


 .שונה במהותו כפי שיוצג להל�גיוס�  , מכיוו� שמדובר בשתי אוכלוסיות שונות.מוגבלויות
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  שחקני� בעלי מוגבלויות .א


, ה שסועהכגו� שדיר ,מחלות מולדות ובעלי, 18�10 בניבקול הקורא נאמר כי השחקני יהיו 


קטיעות , שדרההחוט ב הפגיעכגו�  ,פגיעות נרכשותבעלי קטיעות גפיי או  ,פוליואו 


שיתאימו , בני ובנות, השחקנישיתה יהכוונה ה. פגיעות ראש ואחרות, טראומטיות


שליטה טובה למדי בגפיי עליונות ויכולת , לתוכנית יהיו בעלי יציבות מסוימת בישיבה


 תו פיזיתיוומגבלע  25�7 ניב) בני ובנות(נוער בבני גויסו  ,בפועל. קוגניטיבית נורמטיבית


באר שבע אי� בקבוצת בקבוצת חדרה ו.  מספר רב של ילדי ע שיתוק מוחי� ובהשונות


  .בנות


 המתאמתפנתה  ספיבק�ברמת ג�. היו הבדלי בי� הקבוצות בכל הקשור לגיוס שחקני


אול מכיוו� שרבי . ספיבק�רמת ג�ברכזת ספורט תפקידה כבלילדי שהכירה באופ� אישי 


תה יעיה נוספת היב .לא כול הגיעו וה ג לא התמידו, מה השתתפו בפעילויות אחרות


יש לציי�  .שתתפות של חלק מהשחקני ביותר מקבוצה אחתהו  בקבוצהרחבה טווח הגילאי


 ברמת ג� תשולב] ההחדש[קבוצת הבנות "כי במכתב שיצא מטע מנהל התוכנית עולה כי 


נופ� ] של[תוס� ] יהיה[ רמת ג� כולל הבנות הנכות והבריאות וכ� "גל�סל"בעתיד בקבוצת 


 כדי לתת מענה האנו מברכי על החלטה זו ומניחי כי היא התקבל. "חשוב של בנות לקבוצה


עניי� לעורר  כדי, כפי שטוע� ראש הפרויקט, למספר המשתתפי הקט� בשתי הקבוצות וג


  .רתיחב


בעיקר בעיות בחוט  ,סוג הנכות לפימרבית נבחרו ו השחקני  המדרי� אס� אתבחדרה


והרכב ,  חשיבות בעיקר לפ� הספורטיבימייחסהמאמ� . ולא שחקני ע שיתוק מוחי�השדרה 


כי כדי להגיע למספר שחקני רב יותר , המאמ� טע� ,לאחרונה. הקבוצה משק� אוריינטציה זו


 .לבחור מתוכ את השחקני המתאימי ביותר יהיה אפשרכול ואז ל לקיי אימו�יש 


יש מי ושחקני  שבחדרה יש מעטמכיוו�  .כלומר ע הזמ� חל שינוי בתפיסתו של המאמ�


 .באמצע השנה החליטו מנהל התוכנית והמתאמת לעשות מאמצי נוספי, שעומדי לעזוב


 מספרס שחקני באזור ולא חל שינוי ב לא מצאנו פעולות לגיוהחלטה זולמרות   כייש לציי�


 .המשתתפי


� במיוחד לפעילות זו עלגויסווה ) CP(יתוק מוחי� ע שראשו� לציו� בני הנוער ה בעיקר ב


שיקו  ועובדי עובדי סוציאליי קשר ע גורמי רבי כמו יצרה שוהיא ,המתאמתידי 


 ובהדרגה ,בעלי מוגבלויותדרכה היא שאלה על בני נוער ב בכל הזדמנות שנקרתה .באזור


 גדול כ� הצליחה המתאמת לגייס מספר .איתרה מספרי טלפו� של הילדי והגיעה אל הוריה


הוריו לולילד  המתאמת להתקשר נוהגתלאחר איתור בני הנוער .  של שחקני לקבוצהלמדיי
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מדבריה של . הסעות והתשלוההורי קיבלו מידע לגבי ה.  לה על התוכניתסבירלהו


 שהפעילות תזיק ,בפחדי של חלק מהורי הוא טיפול כי רכיב חשוב בשיחות תאמת עלההמ


 יותר ייפיז היתרונותבשיחה עימ היא נהגה להדגיש את ה. למצב הגופני של הילד


של הפעילות בקבוצה המתאמת א� בתקופה הראשונה  .) פעילות, חברתי(שיקולי אחרי מ


המתאמת ראתה במעורבות של  .פעילות מתקיימתשהלה להזכיר ה למשפחות כדי תקשרה


  .ההורי סיבה נוספת להצלחת גיוס הילדי בראשו� לציו�


, נכויות שונותבקבוצה יש שחקני ע  .הקבוצה ארג� אתהוא ש ס"מנהל המתנפר מנדה בכ


המאמ� של כפר . י בידיהשאר בעלי נכויות גו) 3(רק ברגליי כמחצית בעלי מוגבלויות 


בתי הילדי כדי לשכנע אות ובעיקר ב חיב את פעולת הגיוס והיא כללה ג ביקורהר מנדה


 .ויותר פעמימהמשפחות הוא ביקר כחמש  כמהאצל , לטענתו. את הוריה להצטר� לקבוצה


שלוש  הקבוצה נפגשה זה עד לכתיבת דוחשכ� , בירושלי עדי� לא ברור מהי מצבת השחקני


של  סוג הפגיעהעיסוק בהחשובה יותר מ לגייס שחקני צדנראה כי השאלה כי. בלבד פעמי


 .השחקני


 שכ� ,לתוכנית מתאימיה להגיע לבני נוער בעלי מוגבלויות  רבקושימהערכה זו עולה כי יש 


, )א"מרכזי מתי(המרכזי של משרד החינו� , הביטוח הלאומימקשה לקבל אינפורמציה 


ל חובת החיסיו� והשמירה על פרטיות של  בגל,מרכזי שיקו בבתי חולי וגורמי אחרי


  נעשהראשו� לציו� ב    גיוס השחקניכיהמתאמת גורסת . בני הנוער בעלי המוגבלויות


 בהשוואה שיקווה יסוציאליהעובדי ה, הראשות המקומיתצד מ יותר מלאשיתו� פעולה ב


   .המקומות שארל


 , מסירת מידע במוסד לביטוח לאומיולאחר קבלת אישור מהוועדה ל,  למרות זאתיש לציי� כי


 ומעלה ע 16ת ילד נכה בגילאי בני הנוער המקבלי קצבאלפי הביטוח הלאומי מכתב לשלח 


במכתב המלווה מטע המוסד צוי� כי מקבל . נכויות המתאימות למאפייני אוכלוסיית היעד


שר היו הגמלה מוזמ� להתעניי� בשלוש תוכניות שקיבלו סיוע מהמוסד באות� שני וא


למכתב זה נלווה ד� מידע על כל התוכניות שהוכ� על ידי . מיועדות לאוכלוסיית יעד דומה


דיווחה   מפעיליה� ובו נית� מידע על התוכנית כולל הפניה לאיש קשר ופרטיו בעקבות מכתב זה


 הצטרפושני ילדי  �מה , פניות ממקומות שוני באר�15�כמתאמת התוכנית כי התקבלו 


י שיתו� פעולה נחו� במקרי יש לציי� כ. ספיבק�מות בראשו� לציו� וברמת ג�יילקבוצות ק


ת אלפרס   ישמנהל התוכנית  לדעת .ישלח שוב בהמש�י כזהחשוב שמכתב כאלה וכי 


 . באתרי של ארגוני שוני,ג באמצעות האינטרנט התוכנית
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אימי להסעת פתרונות מת הוא במציאתס שחקני בעלי מוגבלויות וגיקושי נוס� ב


רגשי הקושי בגלל ה ניידי שהיש ג קושי לגייס את בני הנוער ע המוגבלויות  .לאימוני


 רואי, ולפעמי ג בני הנוער עצמ, ההורי. סאות גלגליילהושיב נערי הולכי על כ


  .ילדי שאינ בכיתה אחת או בבית ספר אחד קשה לגייס, בנוס�. צעד אחורניתבכ� 


הפוטנציאל  לגביתמימות דעי  "גל�סל"צוות הלא הייתה בכי בתחילת השנה  נראה, לסיכו


משאב חשוב שאינו מצדיק את  והיות "גל�סל"של אנשי בעלי שיתוק מוחי� לתוכנית ה


  כי ישנ שחקני ספיבק ובראשו� לציו� הראה�רמת ג�הניסיו� ב :ועוד זאת. מהתוכניתניפוי


 . והיו ה שחקני טובי" ו שלא מסוגלי לקלוע לסלממק"ע שיתוק מוחי� שהתחילו 


ועל מאמ� , שעבד ע בני הנוער כארבעה חודשי, המאמ� מכפר מנדה אימ�את המידע הזה 


 של בעלי נכויות קשות כל כ� אימו�  מעלה בדעתוי� אינו ישכ� הוא עד, זאת לאמ�ירושלי


  .בכיסאות גלגלי ובכדור


במהל� השנה וצרי�  התנהלאכ� שיו� דנושא להוא , ות המתאימההפער בי� התפיסות לגבי הנכ


כי השחקני המתאימי ביותר למשחק בנבחרת גורס המדרי� הראשי . להתקיי ג בהמש�


אול . קידו בני נוער פגועי שיתוק מוחי�ל פעל לאהכדורסל ה פגועי חוט השדרה ולכ� 


 במספרלא מצאנו גידול  , זאתע .קיבל את הדי�" משחק אחר"הוא " גל�סל"שהכשהבי� 


 בני  שחקני שנוספובי� הובעיקר לא מצאנו  ,קבוצת חדרה, בקבוצה שהוא מאמ�השחקני


 . אחרותמוגבלויות   ענוער


 רמת ולציו� מאמ� ראשו�, העובדת הסוציאלית, מנהל התוכניתבה , חושבי אחריו לעומת


  שכ� נוכחות ילדי ע שיתוק מוחי�ג" גל�סל"ל לצר�כי יש ספיבק ומתאמת התוכנית �ג�


להתקדמות  בהתחלה לא תביאעשויה לתרו לקידו הקבוצה ג א   בני נועררבה יותר של


�25 חקני בני שיש בה שספיבק�למשל רמת ג�, א קבוצה יש לבחו� ,לדיד. בתחו הספורט


 . תפעל לאור� זמ� ,בה גדול הגיל פערו 12


 שחקני� ללא מוגבלויות .ב


הקבוצות  נועדה להגדיל את "גל�סל"לשת� בני נוער ללא מוגבלויות בתוכנית הההחלטה 


 השילוב תוכ� בשל תפיס. של בני נוער בעלי מוגבלויות מספר רבש קשה לגייס ש, בפריפריה


בקרב  סובלנות כלפי אנשי ע מוגבלויותה  בפיתוחרבה  חשיבותפעילות המשותפתב רואהה


 . קהילהלצמת תחושת השייכות של אנשי ע מוגבלויות להעותרומה  בני הנוער והקהילה


של המרכזיות א אחת המטרות ילמרות שהתוכנית לשלב בני נוער ללא מוגבלויות בקבוצות ה


. התוכנית נראה כי בתחילת השנה לא יישמו מפעילי התוכנית בפועל את הגישה הזו
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של  הצטרפותלה כי ועבחודשי הראשוני  באתרי השונימהתצפיות והראיונות שנערכו 


מדובר . למקו בני נוער שהזדמנוקרי  ,ובאקראי בני הנוער ללא מוגבלויות היה ספורדי


  תחושתמתו�שהגיעו בבני נוער , בבני לאבות ע מוגבלויות, בחברי, בעיקר באחי


 מתנדביבני נוער  כמו כ� היו ).שלושה מה השתתפו עד סו� השנה בליגה(מחויבות אישית 


 מחו� לאר�מדובר בקבוצה .  בלבדחודשלפעמי ל ,טרפו לזמ� קצר במיוחדשהצ


 בקבוצות שהוקמו לא מצאנו יש לציי� כי .רצופהיתה י לא הבמהל� השנה שהשתתפותה


 . "אירועי החשיפה" נער או נערה שהצטרפו בעקבות א� בתחילת השנה וא� בסופה


המדיניות  ,כ� למשל.  התוכנית עצמנראה כי סוגיית גיוס השחקני עדי� לא ברורה למפעילי


 כדי לאפשר לבעלי ללא המוגבלויות רק לאחר כחודשיילצר� את בני הנוער יתה יה


אול ,  לקבוצות ילדי בריאימכניסיר המוגבלויות להתחזק ולצבור ביטחו� עצמי בט


עתנו חשוב לד .בירושלי השתתפו כבר במפגש ההיכרות הראשו� בני הנוער ללא המוגבלויות


 לא לאבד את בני הנוער ללא המוגבלויות שהביעו עניי� ויש למצוא דר� לשמור על קשר עימ


 .ולצרפ בהקד האפשרי


המאמני לגבי מקומ של  לבי�מפעילי התוכנית בי�  יש לערו� תיאו ציפיות ,לסיכו


אישית מחויבות  מתו� נראה כי הצטרפות ספורדית של בני נוער. השחקני ללא המוגבלויות


לשת� בני נוער ללא  הוחלט א .מערכתב וחוסר בהירות שקט לזמ� קצר או ארו� יוצרת אי


, יש להתייחס אליה כשווי ג בענייני פורמאליי כמו רישו, תוכניתבמוגבלויות 


 שמוענק לבני הנוער בעלי המוגבלויותליחס קשר ע הורי וכדומה בדומה , נוכחות באימוני


  .לא יחזיק מעמד לאור� זמ� יש חשש כי פ� זהו. וכניתזו מטרת הת שכ�


יה המתאימה יתמימות דעי באשר לאוכלוס לפעול מתו�ו לגבש דעה ברורה על המפעילי


על  כמו כ�. ה� לגבי בעלי המוגבלויות וה� לגבי שחקני ללא מוגבלויות, לגיוס לתוכנית


הדר� לגיוס� ודרכי , סיותס כל אחת מהאוכלוולגי המתאיהמפעילי לבחו� מהו הזמ� 


 . השילוב ביניה�


. נראה כי גיוס השחקני הוא בנפשה של התוכנית וכי יש לפעול באורח קבוע לגיוס שחקני


קבוצות הספיבק �רמת ג�בחדרה וב למשל מקומותבכמה  , גודל הקבוצותקיימת בעיה של


 . נמצאות במצב שבירמאד ו קטנות


באופ� קבוע ולא ספורדי בכל  לגיוס שחקני שיפעל אנו ממליצי על הקמת מנגנו� מובנה


 .לפי הצרכי והמאפייני של כל קבוצה, אחת מהקבוצות
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 "גל�סל"מוטיבציות השחקני� להשתתפות בחוג ה .ג


 בי� מונעתסדנאות וחוגי של פנאי ,  כי הצטרפות של מבוגרי לקורסיהמחקר מראה


רצו� להגשי ,  אהבת התחו, משמעותרצו� ליצור : בחירה אוטונומית מכמה סיבותהשאר מ


אחרי משמעותיי " המביאה בחשבו�  בחירה אינטרסנטית,רצו� ללמוד תחו חדש, חלו


שאיפות מ למשל המונעת ובחירה אינסטרומנטאלית  גבוה יותרלסטאטוס חברתישאיפה או 


  ).2007, היוש(קריירה ל


 איו� יה נשאלו בר" גל�סל"בכדי ללמוד על מוטיבציות הפנאי של בני הנוער המשחקי


 סיבות מספר התבקש לציי�וכל שחק�  מדוע החליטו להצטר� לחוגתחילת השנה ב


 .להצטרפותו לחוג


נית� לזהות שתי " גל�סל"התבוננות בסיבות שהניעו את השחקני להצטר� לחוג המתו� 


, )6(השפעת אחרי משמעותיי : גורמי חיצונייל קשורההמגמה הבולטת יותר . מגמות


קרבת מקו הפעילות , )4(רצו� להרחיב את המעגל החברתי , )6(אחרי שקיבלו מהזמנה 


 רק). 1(ורכישת כישורי חיי ) 1(ברירת מחדל במקו כדורגל , )1(עוד פעילות , )2(לבית 


נבעו מבחירה אוטונומית המונעת מעניי� אישי פנימי הכולל משיכה לספורט  מעטותתשובות 


הגורמי שהיות ). 1(ורצו� להגשי חלו להיות שחק� ) 6(ק שנראה נחמד משיכה למשח, )6(


, בעיקר השפעת אנשי אחרי והזמנות שהופנו לשחקני ה הבולטי ביותר, החיצוניי


 .חשוב לאתר גורמי אלה בעתיד ולפנות באמצעות לשחקני פוטנציאליי אחרי


והחוויות עיסוקי הפנאי בנסות ההת בעת כי פעמי רבות )2007, היוש(המחקר מראה 


  בעיסוקי הפנאי בשל המשיכו וההמשתתפי  אצלחל שינויי , מכ�שמקבלי והתגמולי


בשונה מהסיבות החיצוניות שבגלל� הצטרפו , מציאת תגמולי פנימיי ומשמעותיי


  .בהתחלה


. לשה�א נתקלו בבעיות כ "גל�סל"נשאלו שחקני ה בתחילת השנה ובסופה במהל� הראיונות


 אחוז 23�בשלילה ו ענואחוז  77  המשתתפי שענו על שאלה זו בתחילת השנה26מתו� 


� השחקני שענו על שאלה זו בשלילה ו30 מס� אחוז 67ובסו� השנה ענו ; הנותרי ענו בחיוב


 .  ענו בחיובאחוז 33


ה גילתה שבתחילת השנ" גל�סל"בעיות בתוכנית ההעל  לעמודשאלה פתוחה שמטרתה הייתה 


, )3(ויכוחי ע חברי מהקבוצה , )3( לחוסר בציוד היו בנוגערוב התייחסות לצור� בשיפור 


). 2(ותלונות לגבי האוכל בספיבק ) 2(קשיי מימו� אוטובוסי לבני הנוער ללא המוגבלויות 


וכל השאר לקשיי הקשורי למיומנויות ) 2(ואילו בסו� השנה התייחסו הקשיי להסעות 
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במסירה ובהפעלת , בכדרור, הצור� להשקיע בקליעה,  הקושי להגיע לסלהכדורסל כגו�


 השחקני בקשיי הקשורי התמקדו  שבסו� השנהעל כ� ממצאי אלה מצביעי. הכיסא


מממצא זה אנו יכולי . לעול הספורט והתקדמות בתחו זה ופחות להיבטי חיצוניי


 הקשיי  כיבה לראותמשתתפי ב תא המביאהמדובר בתוכנית מוצלחת במיוחד  כיללמוד 


תחומי ל ואינ נוגעי רצו� להשתפר ולהיות טובי יותר בתחו הכדורסלהנובעי מ שלה


  .אחרי


ה התייחסו בעיקר להתמדה באימוני , כיצד בעיות אלו נפתרו השחקני נשאלוכאשר 


שעוזר בפתרו� גלגלי ובמיומנויות כדורסל ולמאמ� כמי הכפתרו� לקשיי בניידות כיסא 


  .הבעיות החברתיות


 � קבוצות –קבוצות פועלות : השונות לפי שני היבטיקבוצות מתרחש ב נבח� את ההבאבסעי


 קבוצות הנמצאות –בוצות בהקמה וק; הפועלות לאור� זמ� במקומות שוני ברחבי האר�


 .ונוספו לתוכנית במהל� מחקר הערכה זהבשלבי ראשוניי של הקמה 


 ותקבוצות פועל


 קבוצה שהחלה את ,חדרה ":גל�סל"בוצות של תוכנית הבשלוש ק התמקד מחקר ההערכה


 וראשו� ,צעירהה הקבוצה, ספיבק�רמת ג�, צי שנה לפני התחלת מחקר הערכה זהפעילותה כח


 עקבנו אחרלא  .פעילות� ע תחילתו של המחקר ההערכה הנוכחי קבוצות שהחלו את –לציו� 


גרי קבוצת הבו :פעילות� זמ� רב לפני התחלת מחקר ההערכהשתי קבוצות אשר החלו את 


 . שבעספיבק וקבוצת באר �של רמת ג�


�צירת קשרי בי�י :גורמי כמהבמותנית המקומות שבה מופעלת התוכנית בחירת  אישיי


 מציאת מקו מתאי ונגיש , בהפעלת הפרויקט להשתת� המעונייניע גורמי מקומיי


סאות יארגו� והתאמה של ציוד בעיקר כ, ו הקבוצה תוכל להתאמ�לבעלי מוגבלויות שב


מציאת מקו בטוח לאכס� את הציוד וגיוס כוח אד מתאי , גלגלי המיועדי לספורט


  .ומוכשר להדרי� משחק כדורסל בכיסאות גלגלי


 חדרה. א


. 2007רק בחודש דצמבר החלה  א כי הפעילות 2007הקבוצה בחדרה הוקמה בינואר 


.  שבו התאמנו בשנה הקודמתילת ספטמבר הסתבר שלא יוכלו להמשי� להתאמ� באולבתח


 העדיפה עבור השימוש באול שהקבוצות אינ� משלמות העובדהבשל כי סביר המאמ� ה


 בשעות שבה� יש ביקוש זאת, עבור השימוש באול משלמותשקבוצות  הרשות המקומית


  אול חלופי והקבוצה החלה את  נמצאנובמברבסו� חודש ). שעות אחר הצהרי(לאול
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באול הקוד מכיוו� ש סאות גלגלי עבור השחקנייהיה צור� להביא לאול זה כ. הפעילות


השעה התברר ש. השתמשו בכיסאות של הקבוצה הבוגרת המשחקת בליגה ומתאמנת במקו


בקבוצה במש� השנה השתתפו  .שעה בעייתית עבור השחקני היא, 14:30 ,שנקבעה לאימוני


7�5, בקבוצה יש תאומי. ללא מוגבלויות 3�בעלי מוגבלויות ו 4 מה, ר ויות17בני ,  שחקני


 . בלי מוגבלויותשניאח אחד ע מוגבלויות וה


או מוסעי ) ה נוהגי ברכב האישי(הסעות והשחקני מגיעי בכוחות עצמ אי� בחדרה 


�עלגיעות של פביות של השחקני ה� המוגבלו, למעט בחור אחד. ידי הוריה או אחיה


האימוני . נשרו א� ה בשנה שעברה היו בקבוצה שחקני נוספי. בעמוד השדרה


  .פע בשבועמתקיימי רק 


, בחדרהשיעור ההשתתפות באימוני ומספר השחקני , הכול אימוני מוצגי ס� 3בלוח 


  .לפי חודש


 לפי חודש,  ומספר השחקני� בחדרהשיעור ההשתתפות באימוני�, אימוני�הכל  ס�: 3לוח 


 


 השתתפות באימוני


 ספטמבר


)2007( 


אוקטובר


)2007( 


 נובמבר


)2007( 


 דצמבר


)2007( 


 ינואר


)2008( 


� אימוניהכול  ס� � � 4 4 


 שיעור נוכחות שחקני ע מוגבלויות 


 מספר שחקני נוכחי ע מוגבלויות 


� � � 81.0 


4 


81.0 


4 


 א מוגבלויותשיעור נוכחות שחקני לל


 מספר שחקני נוכחי ללא מוגבלויות


� � � 25.0 


3 


38.0 


3 


 


 השתתפות באימוני
 פברואר


)2008( 


  סמר


)2008( 


 אפריל


)2008( 


 מאי


)2008( 


 יוני


)2008( 


 3 4 4 4 אימוניהכל  ס�
אי� 


 דיווח


 שיעור נוכחות שחקני ע מוגבלויות 


 מספר שחקני נוכחי ע מוגבלויות 


75.0 


4 


56.2 


4 *  


91.7 


3 


88.8 


3 


אי� 
 דיווח


 שיעור נוכחות שחקני ללא מוגבלויות


 מספר שחקני נוכחי ללא מוגבלויות


100 


1* 


75.0 


1 


75.0 


2** 


66.6 


2 


אי� 
 דיווח


 א� אינו מגיע כלל , אחד השחקני� ע� מוגבלויות רשו�* 
 חזר, ללא מוגבלויות שהיה רשו� בחור� שחק�** 
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 שחקני ע מוגבלויות ולאחר מכ� השתתפו רק 4ואר השתתפו רשעד פב,  עולה3מלוח 


 שחקני ללא מוגבלויות 3בחודשי הראשוני היו רשומי . שלושה שחקני ע מוגבלויות


.  בגרויות וכדומה,סיבות אישיות כמו מבחני בשל  מה לא הגיעו כלל לאימוניא� שניי


 א כי מהטבלה אראימוני בתחילת ינולפי דברי המאמ� שחקני אלה היו אמורי לחזור ל


 היה שחק� אחד ללא מוגבלויות סבפועל בפברואר ומר.  כי דבר זה לא התרחשנית� ללמוד


מעניי� לציי� כי אחד השחקני ע המוגבלויות . והחל מחודש אפריל חזר שחק� נוס� לפעילות


. בעל שיתוק מוחי�  הוא היה השחק� היחיד–לא הצליח להגיע להישגי כיוו� שבקבוצה נשר 


 .המשי� להשתת� בקבוצה עד סו� השנה, שהינו ללא מוגבלויות, ואילו אחיו התאו


 כי מטרתו העיקרית לאחר החזרה תחילת השנה במאמ� הקבוצה בחדרה ציי� בראיו� עימו


,  והמטרות שציי� היו בהתא"לקד את יכולת המשחק של השחקני"לאימוני היא 


המאמ� ". תרגול מסירות חופשיות תחת לח�"ו" X 2 2 ו X 1 1 הגנה לימוד ותרגול", הלדוגמ


 אול. משחקי הליגה לקראתכאשר התכוננו אביב המוטיבציה של השחקני עלתה שבווח יד


שחק� נוס�  "שאלה" והקבוצה, למשחקי הליגה שחקניארבעה  רקהגיעו  ,בסופו של דבר


 . מקבוצה אחרת כדי לשחק


כל הבעיות בה  שישהקבוצה היא  שלדעתה חדרה תוכניתמתאמת ה אמרה בסו� השנה


עגלות לא (בעיות בציוד , התנאי הכי פחות מספקי, בעיות בגיוס שחקני: האפשריות


פעילות חברתית  התקיימה כלל יש לציי� שבחדרה לא .ולא היה עוזר מאמ�) מתאימות


ל הקבוצה להמשי� איו� בסו� תקופת ההערכה הביע מאמ� הקבוצה ספק לגבי יכולתה שיבר


 .בשנה הבאה


 שונהשיתוק מוחי� ובכ� היא חו� מבעלי מוגבלויות מבעיקר  זו מורכבת קבוצה ,לסיכו


שהקשה על  דברהקבוצה פעלה ע מעט מאוד שחקני . ספיבק�מקבוצות ראשו� ורמת ג�


 . ולפיכ� יש חשש כי קבוצה זו לא תתקיי בהמש�, סדירות האימוני


 ספיבק�רמת ג�.  ב


 הייתה מהל� טבעי שכ� המקו מספק תנאי 2007קמת הקבוצה ברמת ג� בינואר ה


 באול הגדול אי� מזגני בקי� דבר המקשה על שלמרות (מתאימי הכוללי אול


 . סאות גלגלי ואוכלוסיית יעד שגויסה מכלל המשתתפי בספיבקיכ, )הפעילות


מאמ� הקבוצה ראה . שת הקי� התחדשו בספטמבר לאחר סיו חופספיבקאימוני הקבוצה ב


במהל� תקופת ההערכה . צור� בחזרה לשגרת אימוני ורענו� המיומנויות הבסיסיות


מספר  25�12 בני שחקני בעלי מוגבלויות 10�8ספיבק �השתתפו באופ� סדיר ברמת ג�


נראה .  שחקני במחצית השנייה של השנהשמונההשחקני בעלי מוגבלויות התייצב על 







- 38- 


 


 ארבעהישנ . ה של הקבוצה הוא דווקא המחזקי מהקבוצה הבוגרתשהגרעי� הקש


התבקשו על ידי מתאמת הפרויקט להצטר�  הו, 18כול מעל גיל , משתתפי בקבוצה


 בעקביותמשתתפי אלו מגיעי . את הצעירי יותרולעודד  לקבוצה כדי לחזק אותה


 חגי חו� מב  בשבועעמיימתקיימי פ אימוניה .תפקיד חשוב בקבוצה ויש להלאימוני


שיעור ההשתתפות באימוני ומספר השחקני , אימוניהכול   נציג את ס�4בלוח  .ותחופשבו


 .לפי חודש, ספיבק�ברמת ג�


, ספיבק�שיעור ההשתתפות באימוני� ומספר השחקני� ברמת ג�, אימוני�הכל ס� : 4לוח 
 לפי חודש


 השתתפות באימוני
 ספטמבר


)2007( 


אוקטובר


)2007( 


 נובמבר


)2007( 


 דצמבר


)2007( 


 ינואר


)2008( 


 8 6 9 6 4 אימוניההכל  ס�


 שיעור נוכחות שחקני ע
 68.8 73.3 50.4 64.1 43.7 מוגבלויות


 10 10 10 13 12 מספר שחקני ע מוגבלויות 


� ע מוגבלויות הצטרפות שחקני 1  � 3 � 


� נשירת שחקני ע מוגבלויות � 3 3 � 


 


 ת באימוניהשתתפו
 פברואר


)2008( 


  סמר


)2008( 


 אפריל


)2008( 


 מאי


)2008( 


 יוני


)2008( 


 8 7 5 6 8 אימוניההכל  ס�


 שיעור נוכחות שחקני ע
 87.5 82.1 82.5 85.3 85.2 מוגבלויות 


 8 8 8 8 8 מספר שחקני ע מוגבלויות 


שיעור נוכחות שחקני ללא 
 מוגבלויות


 תמספר שחקני ללא מוגבלויו


87.5 


1 


75.0 


2 


60.0 


5 


48.5 


5 


55.0 


5 


 


ספיבק �בקבוצת רמת ג�ע המוגבלויות באימוני  כי נוכחות השחקני  נית� לללמוד4מלוח 


שחקני ה לגבי .אחוז 85�כעומד על שיעור ההשתתפות ו ה במחצית השנייה של השנההתייצב


 מחויבות מתו� ישמונה שחקנ  הצטרפו לקבוצה2007נובמבר ב כי עולהללא מוגבלויות 


 מאמ� .בחורות השתתפו ארבע חמישי שני השתתפו ארבעה בחורי ובימי בימי: אישית


 השתלבוש הבנות ארבע לעומת בקשיי נתקל הבני ארבעת  שלכי שילובהקבוצה דיווח 
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והשחקני הגיבו בהתלהבות לשינוי ולאווירה , הוסיפו למורל החברתי רבות, נפלאה" בצורה


, מכיוו� שג הבני וג הבנות הגיעו לאימו� אחד בלבד כל שבוע. "ני אלושנוצרה באימו


המאמ� לא ראה אות חלק מהקבוצה ועובדה זו באה לידי ביטוי ג בכ� ששמותיה לא 


המאמ�  ווחיד סמר בחודשאול . צורפו לשאלוני החודשיי שהוא מגיש לצוות ההערכה


מהל� האימו� והחלטתי בצעד חריג להעי� החלה להתפרע ב "המתנדבי התלמידי שקבוצת


 פוגע לקבוצהשהצטרפו  המתנדבי של העקביות שחוסר חש המאמ� ".אות מהאימוני


 מתנדבי שלושה אפריל בחודש .קבוע שחקני הרכב על ובשמירה האימוני בתכנו� במעט


 סדיר באופ� להגיע צריכי שה לה הובהר .בליגה להשתת� עניי� הביעו מקיבו� שפיי


ומספר  אפריל מחודש החל הנוכחות בדפי רשומי ה .סוכ שיגיעו אחת לשבועו


  .זההסדר משק�  המשתתפי


כי בתחילת השנה הדגש היה על נראה  ספיבק�בשאלוני החודשיי לגבי הקבוצה ברמת ג�


. החזרת השחקני לשגרה לאחר חופשת הקי� וניסיו� לשמר את ההישגי של השנה שעברה


, לעצמו ולקבוצה מטרות מקצועיות בתחו הכדורסל  המאמ� הציב לאחר מכ�בחודשי


משחקי ביתרו� מספרי , קליעות לסל, כדרור בשינויי כיוו�: "לדוגמה באוקטובר המטרות היו


המאמ� התייחס  ".ביצוע חסימות במהל� התקפה והגנה אחד על אחד" ובדצמבר "להתקפה


 . מפגשי נוספי ע הקבוצה מחדרה יישהוא מקווה לקלנושא החברתי וציי�  ג


האימוני התמקדו . בלטה המוטיבציה לקראת משחקי הליגההשנה של במחצית השנייה 


 שליטה בכדור, � כדרורויסודות המשחק כגותפקידי במגרש , שיתו� פעולה, בהקניית חוקי


 א כי יש .יתה גבוההיגבלויות הומההנוכחות של השחקני ע . דומהוכ ובכיסא הגלגלי


  למרות המוטיבציהגבלויות לא הגיעו למשחקי הליגהומה מהשחקני ע כי שלושהלציי� 


 לא ספיבק�ברמת ג� ).עדרותילא דווחה סיבת ה. (וירה שנוצרה סביב משחקי אלוווהא


מחנה האימוני . בראשו� לציו� שהיההתקיימו פעילויות חברתיות ושיחות קבוצתיות כפי 


תה יכמו כ� הי. העלה את המוטיבציה ותר ולגיבושו  חשוב לקבוצהבחנוכה היה אירוע


  זהבנושא  ( לציו�ג בעומר ע השחקני מראשו�"מדורת ל, פעילות חברתית אחת משותפת


 ). להל�,ראו


ידי �בני נוער ע מוגבלויות המתוגברי עלמכמה ספיבק מורכבת �קבוצת רמת ג�, לסיכו


 הייתה תחלופהא� ה תפי בה שחקני ללא מוגבלויותוכ� משת, שחקני מקבוצת הבוגרי


 דווח לנו שהוחלט לצר� את לאחרונה. בכל פע מחדשכל אלה יצרו קבוצה שיש לגבש . גבוהה


ה� מבחינת מספר השחקני  ומתאי מהל� שנראה נכו� זהו. קבוצת הבנות שהוקמה באביב


 . תישעשוי להוסי� פ� חשוב בצד החבר, וה� מבחינת ההרכב המגדרי
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 שו� לציו�רא.  ג


ממוזג הקהילתי האול להודות  התאפשרה 2007 בספטמבר בראשו� לציו�הקמת הקבוצה 


כוללי  הו ברמה גבוהה באול תנאיה. ע צרכי מיוחדי המותא ג לאוכלוסייה


,  מעל ומעבר לנדרש או למצופהנכונות של הצוות המפעיל את המקו לתמו� ולעזור, נגישות


לכיסאות  נגישות ובעיקר, לגלי זמיני המאופסני ומטופלי ברמה גבוההסאות גיכ


ג  המשמשמקצועי המדרי� הקבוצה הוקמה ג הודות ל .באמצעות מתקני הרמה והורדה


 :פעולה בי� מתאמת התוכנית לבי� גורמי שוניהשיתו� והודות ל ,ספיבק�רמת ג�מאמ� ב


שיעור , כול אימוניה  ס� מוצג5בלוח  .שיקוועובדי  יעובדי סוציאלי, הרשות המקומית


  .לפי חודש, בראשו� לציו�ההשתתפות באימוני ומספר השחקני


, שיעור ההשתתפות באימוני� ומספר השחקני� בראשו� לציו�, אימוני�ההכל  ס�: 5לוח 
 לפי חודש


 השתתפות באימוני
 ספטמבר


)2007( 


 אוקטובר


)2007( 


 נובמבר


)2007( 


 דצמבר


)2007( 


 ינואר


)2008( 


 9 8 8 8 7 אימוניההכל  ס�


 שיעור נוכחות שחקני ע
 72.9 75 76.6 71.4 71.4 מוגבלויות 


 מספר שחקני נוכחי ע
 16 15 14 10 10 מוגבלויות


ור נוכחות שחקני ללא עשי
� מוגבלויות � 72.9 62.5 85.7 


מספר שחקני נוכחי ללא 
� מוגבלויות � 6 8 7 


 


 ימוניהשתתפות בא
 פברואר


)2008( 


 מרס


)2008( 


 אפריל


)2008( 


 מאי


)2008( 


 יוני


)2008( 


 8 8 5 7 7 אימוניההכל  ס�


 שיעור נוכחות שחקני ע
 71.4 81.2 90.0 70.4 62.2 מוגבלויות 


 מספר שחקני נוכחי ע
 14 14 14 14 14 מוגבלויות


שיעור נוכחות שחקני ללא 
 78.5 67.8 100.0 75.5 51.0 מוגבלויות


 7 7 7 7 7 מספר שחקני� נוכחי� ללא מוגבלויות
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 בתחילת השנה.  אימוני בחודש8צע  התקיימו בממובראשו� לציו�כי ,  נית� לראות5מלוח 


מחצית השנייה ובינואר ב 16� לעלהשחקני ה מספרוהצטרפו עשרה שחקני ע מוגבלויות 


של השחקני בעלי המוגבלויות הוא שיעור הנוכחות הממוצע .  שחקני14נותרו  של השנה


שיעור הנוכחות שלה היה ו  שחקני שבעהמוגבלויות הואמספר השחקני ללא .  אחוז74.25


 .  זהה לזה של השחקני ע מוגבלויות אחוז74.23


 להפעלת )ספטמבר (בחודש הראשו� בראשו� לציו� כי מניתוח השאלו� למאמני עולה


את הנסיעה על , להכיר לשחקני את המשחק, הפעילותלהרי� את "ציפה המאמ�  התוכנית


 ".פעילויות מהנות ליצור חוויה חיובית ורצו� להמשי� בפעילות ולהתמיד בה, כיסא גלגלי


מטרות אלה משקפות ה� את הפ� הספורטיבי וה� את הפ� החברתי והחוויתי בהפעלת 


ר התעוררו בעיות כאש ולכ�ות היו יותר ספורטיביות  המטרי הבאיבחודש. התוכנית


יש מספר קט� של ילדי אשר נתקלי בבעיות ": הוא ציי� כי. טיפל בכ� המאמ�בהקשר זה 


הנושא מטופל . חברתיות שונות וזקוקי לעידוד ולחיזוקי על מנת להשאיר במסגרת


חיזוקי חיוביי במהל� האימו� תו� שילוב של ילדי אשר ה יוכלו , בשיחות אישיות


 יותר בקלותלהתחבר אליה ." 


 על התקדמותג ווח יהמאמ� דומחצית השנייה של השנה שיעורי הנוכחות נשארו גבוהי ב


 ילדי הגיעו  שנישרקמכ� המאמ� הביע מעט אכזבה . במשחק של חלק גדול מהשחקני


 . לצפות במשחק ראווה בי� נבחרת ישראל ונבחרת אנגליה בכדורסל נכי


שיתו� למשתתפי ולהעלאת המוטיבציה של ההביאה  ס מרההודעה על פתיחת הליגה בחודש


 .)קבוצות שישחקו בליגהה(לקו את השחקני לשלוש קבוצות יח זמ� באותו. פעולה ביניה


 .והיה צור� לעזור לה לקבל את החלוקה לקבוצות, לא כל הילדי היו מרוצי מהחלוקה


שר אחת מה� מוגבלת בתנועה בקבוצה חברי ילדי שלישיה א –  נמשכוחברתיותה פעילויותה


השלישיה מהווה כוח חברתי . ללא מוגבלות) ב� ובת( גלגלי ושני האחרי ומשתמשת בכיסא


 מיוחדת  הגיעה ונוצרה אוירה תמשפחחשוב בקבוצת ראשו� וכאשר חגגו את יו הולדת


 שמצב� הכלכלי של ,הכי� מסיבת יו הולדת לשתי בנותל המאמ� דאג כ�כמו . במינה


  .וירה החברתיתו ג חגיגה זו תרמה לא.קשה �החותימשפ


על שיתו� שחקני ,  על חסימות בהתקפהע הקבוצה לעבוד המאמ� המשי�יוני במאי וב


המאמ� ציי� כי הוא מרוצה מהשילוב . הנקודה ועל שיתו� פעולה בי� השחקני במהל� משחק


סל וה� מבחינת ל הקליעהשל שחקני הנקודה במשחקי ומתרומת לקבוצה ה� מבחינת 


  שאחת מקבוצות הליגה כי העובדה המאמ� ציי�". שעלה מאוד"הביטחו� העצמי שלה
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יתה הפתעה נעימה שנתנה חיזוק י הכו במקו השני בליגהזלקבוצת ראשו� לציו�  המשתייכות


 . לכלל השחקני בקבוצה


�ת רמת ג�בראשו� לציו� פעל במהל� השנה עוזר מאמ� שהינו שחק� ע מוגבלויות מקבוצ


הוא . שולמו לו  הנסיעות לאימוני ובחזרההוצאות רקויתה בהתנדבות יה פעילות זו .ספיבק


הביע דאגה לגבי ושינוי בסטאטוס שלו משחק� לעוזר מאמ�  הוסיפר עלבסו� השנה  התראיי�


עוזר מאמ� זה העלה הבעיות ש. שנה הבאה ב)במיוחד להסעות(" גל�סל"של ההמימו� 


חשבו שאני "מקרי שבה שחקני בכנות רבה על  פריהוא ס.  החדשומעמד את משקפות


מוכ� לקבל וציי� שהוא הוא היה מופתע מהביקורת . "תופס יותר מדי פוזה כעוזר מאמ�


 בסו� השנה השחקני .השחקני וכ� נפתרה הבעיה בסופו של דבר התנצל בפני .ביקורת בונה


 .וחגגו לו את יו הולדתוהפתיעו את עוזר המאמ� 


 שאר הקבוצות היא קבוצה שיש בה ייחוד מבחינה חברתית לעומת  לציו�קבוצת ראשו�


 ").מפגשי תמיכה טיפוליי "3.2.6.2  בהרחבה בסעי�העניי� יוצג(


 קבוצות בהקמה


שהינו יישוב ערבי הנמצא בצפו� , כפר מנדהב: בסעי� זה נדווח על שלוש קבוצות בהקמה


 יש לציי� כי במש� השנה דווח .ה את פעילותה בספיבקירושלי וקבוצת בנות שהחלב ,האר�


, על שני ניסיונות ראשוניי להקי קבוצות באו אל פאח וקבוצת בוגרי בראשו� לציו�


 .  יצאו לפועל בסופו של דברשלא


 כפר מנדה.   א


 הקשור לפרויקטי "הישגי"ס בכפר מנדה נוצר באמצעות מנהל תוכנית "הקשר ע המתנ


 מדרי� מקומי, סאות גלגלי הובאו מהמרכזי כ.תוכניתסייע לס "מנהל המתנ. אחרי במקו


החל לקבל ו מונה לתפקיד) ללא ניסיו� בספורט בכסא גלגלי( תעודת מאמ� כדורסל בעל


 שהיה שות� "אירוע חשיפה"דצמבר התקיי ב. גל�סל"הדרכה מהמאמ� הראשי של תוכנית ה


 את השחקני בפני הורי וילדי בעיקר מהכפר הציג הוא ".החשיפות אירועי"מארג� בו 


בנוס� לענפי ספורט נוספי , "גל�סל"את תוכנית הו) מרבית משתתפי באימוני שחייה(


 . בדמינגטו� וטניס שולח�, ודו'המתאימי ג לנכויות אחרות ביניה ג


ח לפי דיוו. המפגש הראשו� של בני הנוער בכפר מנדה ע המאמ� התקיי בחודש ינואר


15�שקיבלנו הגיעו כבתחילת חודש פברואר דווח לנו שהמאמ� פוטר .  משתתפי פוטנציאליי


בכפר מנדה במהל� שנת  בלבד אחדאימו� המאמ� הראשי צפה ב. מאמ� חדשמונה במקומו ו


 . מחקר הערכה זה
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 ארבע (12�8  ילדי בניתשעהיוני עולה כי השתתפו �חודשי מאימ מדוחות המאמ� שהתקבלו


 ציי�המאמ�  . ללא מוגבלויות,אחי, שניי בעלי מוגבלויות ומה שבעה, ) בניחמש ובנות


היה מאוד קשה לשכנע אות� ו "גל�סל" עד להצטרפות� למהביתבנות כמעט לא יצאו ה ששתי


�בחודש מאי התקיימו שבעה אימוני . אימונילהגיעו בתדירות גבוהה  השחקני. להצטר


  אחוז93.9שיעור הנוכחות של השחקני ע מוגבלויות היה . אימוני בחודש יוניושמונה 


 אחוז 100שיעור השתתפות של שני השחקני ללא מוגבלויות היה .  ביוני אחוז94.6�במאי ו


 . בחודש יוני אחוז 81.3�ו, במאי


 ההנאה להגביר אתיהנות ולהשתעשע כדי  לשחקנית� להמאמ� ציי� כי בחודשי אלה הוא נ


מיומנות  את כדי לתרגל,  בעיקר תופסתשיחקו ה. להגביר את המוטיבציהמהמשחק וכדי 


מנדה עדיי� כפר יש לציי� כי ב. מיומנות החזקת הכדור את תרגלוהפעלת כיסא הגלגלי וכ� 


בעיה נמצאת בטיפול וכי הבסו� השנה דווח לנו כי (די על היל דבר שמקשה אי� סלי נמוכי


 בקבוצהעד תחילת השנה יהיו סלי נמוכי.( 


 כי היא מחפשת בראיו� עימה שהתקיי בחודש ינוארנציי� כי העובדת הסוציאלית דיווחה 


  "מכבי"ארגו�  כי היא דיווחהבסו� השנה לקבוצה ו" מלווה חברתי "שישמשמימו� לאד


נכחה  אכ�מאמ� כפר מנדה ציי� את חשיבות נוכחותה של נציגה ש. הסכי לתמו� בפרויקט זה


 ותמכה בשחקני בעיקר בפ� החברתי והאישיבכל האימוני. 


יחד ע . התפתחותהדרכי  את לצפותקשה וקבוצת מנדה נמצאת רק בתחילת דרכה , לסיכו


, שונה במהותו מהרכב שאר הקבוצות, ילדי צעירי שיש בה זאת ברור שהרכב הקבוצה


 . א רוצי לשלב אות במשחקי הליגה, עובדה היכולה להוות קושי בהמש�


 ירושלי� .ב


 רק לקראת סו� שנת הלימודי "גל�סל"בירושלי החלו לבחו� את האפשרות להקי קבוצת 


מרכזת , "מחר"מרכז , � בבירה" מרכז אילבהתהלי� זה חברו גורמי שוני ל. ח"תשס


הוחלט . סאות גלגלייכבפעילות התנדבותית ומאמני של קבוצת הכדורסל וקבוצות טניס 


 .  שבבירה"בית הספר למדעי ואומנויות" בלהפעיל את הקבוצה


 שחקני ללא 6�5 מוגבלויות וע שחקני 9�8 והשתתפו בו 29.4�המפגש הראשו� התקיי ב


, במסגרת המחויבות האישית, שהביעו נכונותמבית הספר המארח את הפרויקט  מוגבלויות


מדבריו של  .דבלב  התקיימו עוד שני אימוניעד סו� השנה. "גל�סל"להשתת� במשחקי ה


יש לשקול את  המאמ�לדעת . סופיאינו י� יכי מספר השחקני עד נראהמאמ� הקבוצה 


יש תחילה לחזק את השחקני ו, שנה הבאההשילוב של בני הנוער ללא מוגבלויות בתחילת 


  .בעלי המוגבלויות
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 ספיבק�קבוצת בנות רמת ג� .ג


 .2008 באפריל 9�ואמותיה� בבנות פגישה של הלהקי קבוצת בנות בספיבק החל בהניסיו� 


אש רג  בה השתתפוו הגיעו רק שש בנות לפגישה . מועמדות לקבוצהעשריברשימה היו כ


 .נציג מהנהלת ספיבקוכ� העובדת סוציאלית , קטמתאמת הפרוי, הפרויקט


 24 עד 10שהמטרה היא להקי קבוצה הכוללת שחקניות מגיל  הסביר לקבוצה ראש הפרויקט


יח עתודה שתשתת� מעונייני להצמה , בנוס�. נה לאחר מכ� בליגת הנוערשתשתת� בש


הוסבר ג . המתאמת הדגישה את היתרונות הפיזיי של המשחק. יות עולמיותורבתח


העובדת . התאחדות לבנותהתקציבי של ב השתמששהוחלט על קבוצה של בנות בלבד בכדי ל


שהאימוני יהיו הוחלט . ל השחקניותפיתוח העצמאות ש חשיבותסוציאלית הדגישה ג את 


השחקניות אמורות להגיע ללא (אחת האמהות העלתה את בעיית ההסעות  . לשבועתאח


 .  בהדרכת המאמ� הגלגלילאחר מכ� התנסו בכיסאות). הסעות מאורגנות


 2בתצפית של אחת החוקרות נכחו (א� הגיעו אליה מעט מאוד שחקניות , האימוני החלו


לא צורפו שחקניות ללא  . פגעו ברצ� האימוניחופשותהחגי וה תג תקופ. )  בלבדשחקניות


בסו� השנה דווח לנו שהוחלט לצר� את השחקניות לקבוצה הקיימת של . יות לקבוצהומוגבל


 . ספיבק ולא המשי� ע קבוצה של בנות בלבד�רמתג�


 


 סיכו� קבוצות פועלות ובהקמה. ד


 . אופי הפעילותל והרכב הקבוצותל, נוכחות באימונילתייחס מסיכו זה 


בחדרה רמת ההשתתפות נמוכה מאוד ה� בקרב בעלי המוגבלויות וה�  – נוכחות באימוני�


 רק פע בשבוע והקבוצה נמצאת  מתקיימיאימוניה. בקרב השחקני ללא המוגבלויות


 כי יפרשו בקרוב בשל סיבות חלק מהמשתתפי מדווחי על אפשרותבשלב שביר שכ� 


ספיבק רמת ההשתתפות בינונית ג כאשר קבוצה זו �בקבוצת רמת ג� .בייקטיביותאו


 ,בכל חודש ישנ ג שינויי פרסונאליי. ידי שחקני מקבוצת הבוגרי  מתוגברת על


ע זאת שיעור הנוכחות של מי שמגיעי לאימוני . שחקני פורשי ומתווספי לקבוצה


פר השחקני ע המוגבלויות וללא המוגבלויות הוא בקבוצת ראשו� לציו� מס. עולה בהדרגה


לקראת השנה הבאה יש להשקיע מאמצי . האימוני סדירי והנוכחות היא טובה, יציב


מהל� שהחל ע , ספיבק�בתגבור קבוצת חדרה וכ� בהגדלת מצבת השחקני ברמת ג�


 .ההחלטה לצר� את הבנות מקבוצת הבנות בספיבק לקבוצה זו
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בקבוצת .  מבי� הקבוצות השחקני בקבוצת מנדה ה הצעירי ביותר– גילאי השחקני�


רמת בקבוצת . ויותר 20גיל בבוגרי לצד שחקני  נית� למצוא שחקני צעירי ראשו� לציו�


 הבוגרי שצורפו כדי ה הקבוצה של שחקני צעירי א� הגרעי� הקשה כמהספיבק יש �ג�


הנובע מפערי הגילאי , צה א� יצר קושי אחראומנ את סגירת הקבו  מנעפתרו� זה. לחזקה


, 18מעל גיל , ה בוגריבקבוצת חדרה כל השחקני  .בי� בני הנוער הצעירי לבי� הבוגרי


י י� לא נית� לקבוע מהיבירושלי עד .לחיי עבודה או צבא ולפנותוחלק עומדי לפרוש 


  . שהקבוצה לא החלה פעילות סדירהכיוו� מצבת השחקני


ש השחק� ש, בכל הקבוצות יש שחקני ע שיתוק מוחי� מלבד חדרה – וגבלויותסוג המ


לשאר השחקני בקבוצה פגיעות  ( נשר לקראת סו� השנה–היחיד המתאי לקטגוריה זו 


 . )בעמוד השדרה


הוש השנה דגש ג על הפ� , לעומת המקומות האחרי,  בראשו� לציו�– אופי הפעילות


�מפגשי חברתיי "2.5 בהרחבה בסעי� כ�בנדו� . טיפולי�החברתי ". טיפוליי


בדוח זה דובר רבות על חשיבות הגיוס הראשוני של  – שימור הקיי� ועידוד פעילות נוספת


מטבע הגיוס שכ�  תופעול את להמשי�כמו כ� מודעי הגורמי השוני לצור� . בני הנוער


כדי שהאימוני  בוצותשל הקגודל מסוי  עלקיימת נשירה ויש צור� לשמור  הדברי


" גל�סל"טורנירי ואימוני משותפי ה מהפעילויות המרכזיות של תכנית ה. יתאפשרו


גולת הכותרת הינה פעילות הליגה שאורגנה בסו� . לשימור הקיי ולעידוד פעילות נוספת


 . תקופת ההערכה


 מחנה אימו� ומשחקי ליגה, טורנירי


  על ,לציו�ספיבק לקבוצת ראשו� �רמת ג�י� קבוצת בבסעי� זה נדווח על טורניר שהתקיי


מפגשי על ולציו� וחדרה ראשו� , ספיבק�רמת ג�,  שבו השתתפו שלוש הקבוצותמחנה אימוני


 . שהתקיימו במחצית השנייה של השנהליגהה


 ספיבק לראשו� לציו��טורניר בי� רמת ג� .א


קבוצת ספיבק לבי� �ת ג�קבוצת רמ התקיי טורניר בי� )2007 בנובמבר 27(בסו� נובמבר 


דברי תודה ובתו הנאומי בפתיחת הטורניר נאמרו . במגרש של האחרוני, ראשו� לציו�


 . יצא לדר� נערכו צילומי והמשחק, חולקו לשחקני הבית חולצות


של חברתי הגיבוש ה בלט  כשלושה חודשי לאחר הקמת הקבוצההתקייש במשחק


שנרתמו כאחד מוגבלויות וללא המוגבלויות ה עליהשחקני בכל הכולל את  הקבוצות


חרדי אימו� הראשו� בראשו� לציו� צפו בינש, ההורי שנכחו באול. למשימה הספורטיבית
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 הביעו הפע , להשתת� בקבוצהיתאי או יסכי וחסרי ביטחו� לגבי הסיכוי שילד


 .קריאות עידודהתלהבות והרבו לקרוא 


 מחנה אימו� בחנוכה  .ב


ספיבק מחנה �רמת ג� התקיי ב,חנוכהחופשת שהיה ב, 2007 בדצמבר 10�ביו שני ה


רמת , "גל�סל"קבוצות הפועלות בתוכנית הה שחקני משלוש ארבעיאימוני שבו השתתפו 


 אחר כ�, בהדלקת נרות חנוכהיו האימוני החל בבוקר . חדרה וראשו� לציו� ,ספיבק�ג�


עד נמשכו המשחקי וחה  ולאחר מנ בצהריי התקיימה ארוחת צהרי,אימוניההחלו 


 .טורניר בי� הקבוצותהתנהל  האחרו� של היו ובחלק. 14:45שעה ה


�בי� קשרי ונרקמו זה את זה  המשתתפי עודדו:ה התלהבות רבהניכר בדר� כלל. אישיי


  בי� השחקני ללא המוגבלויות שקלעו את מרבית יכולות המשחקבלמרות הפערי הברורי


האווירה הנינוחה והנעימה ששררה . עלי המוגבלויות כול נהנו והיו מעורביהסלי לבי� ב


ה דיווחו .  שחקני שנשאלו על הרגשת בסו� היוכמהבאה לידי ביטוי ג בדבריה של 


תיארו השחקני . מטקס הדלקת הנרות וג מהאוכל על האש, כי ה מאוד נהנו מהאימוני


שלא השתתפו א� שמעו (חלק מהאמהות  ג דיווחוכ� יו האימוני הזה כנקודת שיא ואת 


 כל אנשי הצוות המקצועי . נהנו מאוד ממחנה האימוניבני הנוערשציינו כי ) הדי מילדיה


 .הביעו שביעות רצו� מהטורניר


 משחקי ליגה  .ג


בכל אחד ,  מחזוריבחמישה הליגה התקיימה .הליגה למשחקיבכל הקבוצות יש חשיבות 


משחקי עד התקיימו אפריל ב סמרב הוקמההליגה . קי בי� כל הקבוצותמתקיימי משח


בו הוכרזו הקבוצות שהגיעו ומפגש סיו העונה התקיי באמצע אוגוסט . סו� השנה


  .שחקני מצטייני בקטגוריות שונותונבחרו ניתנו מדליות , למקומות הראשוני


. קני ללא מוגבלויות בקבוצההשחבמספר  לגידול תרמה ההשתתפות בליגה ספיבק�ברמת ג�


בשנת ההערכה " גל�סל"ל הליגה הישג מרכזי שהקמת המאמ� הקבוצה בחדרה ראה ב


 חמישה ממשיבי כ�כמו  .שחקניה בקרב המוטיבציה הגברת בתחו בייחוד, הנוכחית


ממספר .  במש� האימוניביותר והזכורה גטובה החוויה ההייתה הליגה ש ציינוהשאלו� 


. מנו� ליצירת קשרי בי� משתתפי מקבוצות שונותשימשה ודע כי הליגה גורמי ג נ


ידי מנהל התוכנית עולה כי הליגה אכ�  אשר נעשה על, ממצאי של קליעות לסלהמריכוז 


 . מאפשרת לשחקני בעלי דרגות ניקוד שונות להשתת� ולהצליח
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 �של משתת� מרמת ג�כ� למ. שביקרו את התנהלות הליגה מעטיאחרי יחד ע זאת היו ג


לציי� כדאי  .בראשו� לציו� שהליגה מתקיימת רקהביע את חוסר שביעות רצונו מכ�  ספיבק


של המאמני בראיונות שנערכו  במסקנותג מצאי נמשתת� זה שציי�  שכמה ענייני


 .אית


מחנה האימו� ומשחקי הליגה היו נקודות שיא ה� עבור השחקני וה� , הטורנירי ,לסיכו


תרמו לשיפור ,  את המוטיבציה של השחקניופעילויות אלה העל. לי התוכניתיור מפעעב


 קביעתליגה משחקי ה ארגו� . בי� השחקנייחברתי מפגשימיומנויות המשחק ואפשרו 


לשילוב של שחקני ברמות שונות  שימשו בסיס כללי הניקוד קביעתו חוקי המשחק


 .במשחקי


 מפגשי גיבוש ותמיכה


בכל  מפעיליה ראו לנכו� לשלב, היא פעילות ספורט תחרותי" גל�סל"למרות שעיקר פעילות ה


�ג היבטי חברתיי הקבוצותבקבוצת ראשו�  התקיימהפעילות זו  בסופו של דבר. טיפוליי


 . מפגשי גיבוש חברתיי ומפגשי תמיכה טיפוליי: שני סוגי פעילויותב בלבדלציו� 


 


 מפגשי גיבוש חברתיי�  .א


מובנית מצד מתאמת  חברתית התערבותהתקיימה  במהל� שלושת החודשי הראשוני


התערבות זו כללה הפעלה של משחקי . שנערכה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה, התוכנית


 20�כ(שוני במהל� האימוני הראשוניהנמצא " אמהי" בהיותה גור .) דקות בכל פע


 ,  במהל� האימוניועידודתמיכה , הבהרות, חותימה עימ שייהיא קבקשר ח ע הילדי


 ציו� ימי, בי� היתר, שכללה של קבוצהתה לפתח תרבות יאחת המטרות הי .לפניה ואחריה


 .ברתימפגש ח ג וששימש  הולדתימית ועריכת מסיבו הולדת


ר בפעילויות של המתאמת בראשו� לציו� נוצר גיבוש חברתי והווי קבוצתי שת –ימי הולדת 


 ימי הולדת תשל חגיגזמה ויזאת באמצעות , ק היחסי החברתיי בתו� הקבוצהד להידומאו


וביקשה מה להורי בתחילת השנה התקשרה המתאמת . של השחקני לאחר האימוני


 עוגות ושתייהלאימו� שלוח ורי להזכירה לה היאבמהל� השנה  .לשת� עימה פעולה


 וכ� דווח לנו על מקרי  חגגו את ימי ההולדתאנו נכחנו לפחות בשני מקרי בה. מסיבותל


התרגש שבה צפינו אחד הילדי . ת יו הולדת לעוזר המאמ�ומסיב נערכו בה, נוספי


מעניי� לציי� כי ג .  למסיבה,התקשה לחכות לסו� האימו�שיו הולדתו עד כדי כ� מאוד ב


עזר ו, א באירוע השתת� ג הו,לשחקני באולהאימו� שהמתי� במהל� , נהג ההסעות
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במהל� החגיגה הילדי שוחחו ביניה .  הזזת רהיטי והחזרת למקו,רגו� הכיבודבא


מתאמת התוכנית . רמת מאוד להידוק הקשרי החברתייעובדה התו,  צחקו ונהנו,בעליצות


לא היה לכ� ,  חגגו פע אחת יו הולדת לאחד השחקניספיבק� כי למרות שברמת ג�הגרס


רמת בי�  הסיבה להבדל, לדעתה. הוריהקשר ע הי� בקבוצה זו את אותו  משו שא�המש


קיי ג ד� קשר ו צעירי יותר  השחקני לציו�שבראשו� היאספיבק לראשו� לציו� �ג�


 . ספיבק�לא כ� ברמת ג�. הכולל את שמות ההורי


וצות  שחקני משתי קב25 ג בעומר שהתקיי בספיבק כלל"לבחברתי המפגש ה – ג בעומר"ל


)השתתפו ג המאמ� של . ספיבק וראשו� לציו��רמת ג�, ) שחקני ע מוגבלויות18 מה


,  הורי של שני אחיוכמו כ� נכח. ב� זוגה ושתי בנותיה�, המתאמת של התוכנית, הקבוצות


מטרות . ואחת המעריכות של התוכנית, )שישבו באזור א� לא השתתפו(הנהגי של ההסעות 


של  תהיהיוזמה לאירוע הי. בוש קבוצתי ולקיי פעילות חברתיתהמפגש היו לפתח גי


 הוחלט על  –ג בעומר התקרב " חברתיות ומאחר שללערו� פעילויותשביקשו השחקני


 . מדורה


ולאחר מכ� התקיימו משחקי ) סלטי ושתייה, בשר על האש(המפגש החל בארוחה 


 לא "גו� משחקי כ. יקטשל מתאמת הפרובסיועה העובדת סוציאלית שניהלה חברתיי


מתנדב מספר שבו " אמת או שקר"ומשחק ,  שוניי תחרות שירי בנושא–" נפסיק לשיר


 כי קייהיה ניכר . שני סיפורי והקבוצה צריכה להחליט איזה מה אמת ואיזה מה שקר


 �השחקני נהנו בפעילות השנייה . נמשכה זמ� רבשפעילות והבתחרות השירי  פעולההשיתו


 כ� שהמשחק הסתמ� על אנשי הצוות שהציגו את – סיפור מתאילבדות רוב התקשו א� 


הצטלמו ע השחקני ה , � במקו"רוע נער� סיור של נציגי איליבאמצע הא. הסיפורי


 . הסבר על הפעילותדברי בלויוק


אמנ . יתה מאוד מהנהיהמעריכה של התוכנית האווירה הוהעובדת הסוציאלית � של לדעת


המפגש את . טראקציה ביניהנאיג יתה י אבל ה בנפרדלרובישבו   הקבוצות השונותחברי


לקראת הסו� כול  יש לציי� כי. סוציאלית והשחקני היו יותר פאסיבייההעובדת  ניהלה


נראה שיש מקו לפתח מיומנויות חברתיות . פרד משאר המשתתפייעזבו את המקו בלי לה


המשוב של השחקני לגבי .  הקבוצה בפעילויות חברתיותשיאפשרו יותר יוזמה מצד חברי


 .פרו שנהנויסירוע היה חיובי וה הא


 מפגשי תמיכה טיפוליי� .ב


אחת קבוצתיי מפגשי לקיי  ביקשה, מחופשת לידה בינוארחזרה שהעובדת הסוציאלית 


מטרת  בפברואר במרס וביולי , מפגשיהתקיימו שלושהבפועל  . חודש–לשלושה שבועות 
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 את הקשיי ביחס לנושאי להעלותלתת לגיטימציה לשחקני " :לדעתהפגשי היא המ


לנסח כללי התנהגות קבוצתיי בשיתו� , לאפשר ונטילציה ועיבוד רגשי, שהטרידו אות


העובדת  ".חברי הקבוצה ולערו� פעילות חברתית בכדי לבדוק את גיבוש הזהות הקבוצתית


, קבוצה המשחקת כדורסל ביחד מפגש שלמותר  הרבה יהמפגשי אלבה תאהסוציאלית ר


 שאלוני שבהלאה יהעובדת סוציאלית מ. לפתח כיווני אלו בתוכניתהיא הביעה עניי� ו


 . ")שאלוני: "יההמתודולוגעל  בפרקבהרחבה על השאלו� ראו  (ארה את המפגשיית


כה חברתית להעניק תמינועד  ,בסו� חודש פברואר בראשו� לציו�התקיי המפגש הראשו� 


כרות ע העובדת י הוקדש זמ� להמפגש זהב). אנו לא הוזמנו למפגש זה(ורגשית לקבוצה 


העובדת הסוציאלית . היהקבוצה בתחושות חברי סוציאלית ועידוד השחקני לשת� את


  את הצור� של השחקני ו"לא נעימי"ציינה את הקושי של שחקני להעלות נושאי


לגיטימציה רחבה "היא הגיעה למסקנה שיש  .זאת די לעשות הסביבה בכקבלת תמיכה שלב


בכל פעילות ה�  להעלאת קשיי שוני ולהתייחס להיבטי של כישורי ומיומנויות חברתיות


 חברתית וה� ספורטיבית תו� שיחה ועיבוד רגשי מתאי ולהתייחס ג לאירועי המתרחשי


  ".גל�מחו� לפעילות הסל


כי התקיי על חשבו� חלק מזמ� האימו� וזה מפגש לנו כי העובדת הסוציאלית דיווחה 


בעיות להעלות  אפשרותלשחקני  ייתהה, לדעתה.  המאמ� ומתאמת התוכניתהשתתפו בו ג


בעיה טופלה בשיחה הקבוצתית והובילה ה  אחד השחקנימצד הטרדותכמו למשל , בקבוצה


ת המפגש התנהל באווירה לדעתה של העובדת הסוציאלי. לשיחה על כללי התנהגות נאותי


 ג אפשרות להשפיע על תחומי חיי אחרי של הללוה בשיחות תאהיא רנינוחה ובטוחה ו


 . השחקני


נושאי ומה ה  חשהואכיצד  לומרחברי הקבוצה אפשרות לכל אחד מ ניתנהמפגש השני ב


 קל� מתו� חבילת שבה היה צרי� לבחור פעילות חברתית כ� התקיימה. ושמטרידי אות


 פיסול עוד דווח לנו כי התקיי . להסביר כיצד חשי בקבוצהבאמצעותו וקלפי טיפוליי


השחקני של  על מקומ, ללמוד על התהלי� הקבוצתיהיה קבוצתי שבאמצעותו נית� 


חברתית של אחד השחקני ההתנהגות הית יהועלתה בעזה  במפגש. תפקידיהעל בקבוצה ו


ני מרבית חברי הקבוצה דיברו על תרומת הקבוצה עבור בחלק הש. קבוצהבפתרונות  והועלו


 תפו פעולה א�יהעובדת סוציאלית ציינה שחלק מהשחקני ש.  ולא על מקומ בקבוצה–


  .ה לא מעונייני בפעילות חברתית אלא בספורטכי ו, האימו� בשעת שהמפגש נער�התלוננו 


פל בכעסי שנוצרו בקבוצה לט כדי העובדת הסוציאלית ביוזמתה של המפגש השלישי נער�


 נתנותוכנית ב.  מהשחקני בשל קשיי תחבורה ותקציבכמה רק  בההשתתפו שבעקבות סדנה
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נושאי אחרי המטרידי אות נבדקו , תחושתיה לגבי הנסיעהלחברי הקבוצה ביטוי 


 שה טענו שחקני ה. המפגשלפני  מסיבת יו הולדת לעוזר המאמ� שתוכננה ונערכהסיכו


 שלכעס ה העובדת הסוציאלית ציינה כי. ספיבק�קבוצת רמת ג� לעומת בעיקר, י לרעהמופל


 . רכה את השחקני על כ�יבושייכות ה ולתחושת הקבוצתי יבושגל השחקני הוא ביטוי


 על כ�עוד נושא שעלה בפגישה זו היה תחושת האפליה שהביעו השחקני ללא המוגבלויות 


שמסרבי מאורגנת וג העלו טענות כלפי הנהגי  מגיעי לאימוני ללא הסעה שה


 כמהפנו אל העובדת הסוציאלית , בנוס� .אות ג כאשר יש מקומות בהסעה להעלות


 יתה תחושה שיש גיבוש קבוצתי ופחות תחושת מבוכה יה, ככלל. ענייני אישייבשחקני


בכלל ושהות חברתית מגבשת  כמיהה לפעילות"היא חשה כי קיימת בקבוצה . של השחקני


 מפגשי דומי א� לא בעתידלקיי העובדת הסוציאלית יש  לדעת ".איתי ביחד בפרט


  . אימוניהבמקו


 היא בעלתפעילות ספורטיבית וטיפולית �פעילות חברתיתבי� שילוב הכי  נראה ,לסיכו


 . תוכנית ואנו קוראי למצוא דרכי לשלב זאת ג בקבוצות אחרותל חשיבות


 


  הילהע הקקשרי


תחילה נבח� . "אחרי משמעותיי"ל "גל�סל"תוכנית ה בי�יחסי הגומלי� בסעי� זה נבח� את 


ובהמש� את מקומ של המורי ואת קהילת בעלי , את מקומ של ההורי בתוכנית


 . המוגבלויות התומכת בקבוצת ראשו� לציו� בפרט ובמשחקי הליגה בכלל


 הורי� .א


ל ההצטרפות של� ה דעת של ההורי של� עמ" בשאלו� לשחקני 5לשאלה בתשובה 


 שמחי, מעודדי, תומכי,  מרוציכי ההורי) 27מתו� (מרואייני  23 ענו "?לקבוצה


בתשובה . ג ציפו לכ�ובני הנוער דיווחו כי ה מרוצי מתגובת של ההורי  .מכ� מרוציו


 11בחיוב לעומת ) 12( ענו כמחצית "?הא היית רוצה שההורי יבואו לאימוני"לשאלה 


" ?הא היית רוצה שההורי יבוא למשחקי"בתשובה לשאלה  לעומת זאת .שענו בשלילה


השתתפות הפעילה כי  נראה .ענו בשלילה) 4( אחדיורק ) 19(ענו מרבית המרואייני בחיוב 


 וגלאימו� הראשו� מרבית ההורי הגיעו . קבוצת ראשו� לציו�בעיקר ברווחת ההורי של 


�רמת ג�ב. רניר שהתקיי בסו� חודש נובמברטול ספיבק ההורי כמעט אינ שותפי וכ� ג


 אי� צור�  מאמ� הקבוצהולכ� גורס, אנשי מבוגרי שלקבוצה  היא קבוצת חדרה. בחדרה
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בתחילת  ניסתהאחת האמהות . ברכב רוב השחקני מגיעי לאימוני. במעורבות הורי


  . א� ללא הצלחהלאימוני בבנימינה השנה לעזור למאמ� להשיג אול


בראשו� לציו� עולה כי קיי הבדל ושל  ספיבק�רמת ג�של איו� ע המאמ� ירמהוהתצפיות מ


 :השחקני  קשור לגילייתכ� שהדבר, לדעתו. קבוצותבשתי הההורי מעורבות משמעותי בי� 


 השחקני השבספיבק �רמת ג� לעומת 21�12 ני נע בי� גיל השחק לציו�בקבוצת ראשו�


 ומציי� כי ביו ההולדת מקבל המאמ� מזכיר את ימי ההולדת בראשו� לציו�. מבוגרי יותר


, הגיל הסיבה לכ� היא, לדעתו. ספיבק�ג� מה שלא קורה ברמת,  כדורסל–בעל השמחה מתנה 


ולדעתו ". יש יותר בעיה לגייס את ההורי ברמת ג�"ההורי  של המעורבות חוסר בשל אולי


 ".א לא כדאי לדחו� את הנושא קדימה"קול כדאי לש


ה ":  מועט בחדרה ובספיבק הוא אכ�התוכנית דיווחה כי הקשר ע ההורי שלהמתאמת 


השיחות ע , גורסת המתאמת, בהתחלה". א� אי� הרבה פניות מהורי, מתקשרי מדי פע


ל התאמת ההורי נסובו סביב הבקשות להסעה והיו ג מספר שיחות בנושא של בעיות ש


לפני  מקרה שבו מציינת המתאמת ע זאת. אול כיו ה� הולכות ופוחתות. כיסאות גלגלי


 ההורי של אחת הנערות הסובלת מחרדות וביקשו שבמחנה האימו�  התקשרומחנה אימוני


. מתקיימות המתאמת מקבלת מההורי תגובות חיוביותש בשיחות ,מאיד�. לא יהיו בלוני


  דברבראשו� לציו� יש תיאו בי� ההורי למנהלת ,ואכ� מצרי� תיאו ימי הולדתארגו� 


 . ספיבק�רמת ג�ב, כאמור, שאינו קיי


 כי יש הבדלי משמעותיי במעורבות ההורי בקבוצות השונות אשר מ� הממצאי עולה


המוגבלות שלה  ורמתגיל המשתתפי . בחלק נגזרי מ� האופי השונה של הקבוצות


ספיבק הוא ייחודי �רמת ג�המקרה של , בנוס�. דת המעורבות של ההורימשפיעי על מי


 ממוק בתו� ארגו� גדול המכיל פעילויות מגוונות לילדי ונוער ע "גל�סל"מכיוו� שחוג ה


 הורי בקבוצות השונות גורמת מעורבות של מידתנשאלת השאלה א , ע זאת. מוגבלויות


�יש לבחו� מצבי של אי". יי להיות עניי יותרעשירי להתעשר ולענ"באופ� מטפורי ל


  .של הורי מעטהבשל נוכחות רבה או , שוויו� בי� הקבוצות


 חברי� .ב


מתשובות השחקני . בחוג זה על השתתפותפרו לחבריה יאיו� נשאלו השחקני א סיבר


שה סיפרו לחבריה( בחיוב )אחוז88.9( נשאלי 27 מתו� 24 כי בתחילת השנה ענו עולה (


מה "בתשובה לשאלה . זהה כמעטתשובה )  אחוז93( נשאלי 30 מתו� 29ובסו� השנה ענו 


ענו הנשאלי בחיוב  ?"גל�סל"היתה תגובת של חברי� על העובדה שאתה משתת� ב
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מאוד שמחו בשבילי ואישית ", "מעודדי אותי", "כל הכבוד": כללו היגדי כמו התגובותו


רק יועיל לפעילות , מצוי�, אמרו זה טוב", "מחי בשביליה ש... אני מאוד מתלהב מהמצב


�. צוננות של החבריהתגובות ציינו את השני שחקני בעלי מוגבלויות  . וכדומה"של� ויוסי


בעצ סיפרתי לה אבל לא .. ה חברי הכי טובי שלי. לא רציתי שה ידעו": למשל


: שחק� ללא מוגבלויות אמר". ישכתזרקתי מילה אבל ה לא התעניינו אז לא המ"; "בפרטי


 אי� עדות לכ� שחברי מעורבי ".הגלגלי סאותיה לא אהבו את זה כל כ� בגלל כ"


באופ�  אלהחברי  להזמי� צרי�). משחקי ליגה, טורנירי, מגיעי לאימוני(בפרויקט 


 .כולה לקד את מטרת החשיפה של התוכנית בקהילה �המכוו, יותר מפורש


 מורי� .ג


ת /ה משתתפ/ת של� שאת/פרת למחנכיהא ס"בני הנוער ת השנה ובסופה נשאלו בתחיל


פרו למורותיה שה משתתפי יכמחצית מבני הנוער סכי שתי התקופות עולה ב". ?גל�סל"ב


פרו למורותיה י הנשאלי כי ה ס22� מ אחוז50בתחילת השנה ענו " (גל�סל"בחוג ה


21� מ אחוז52.4ו ובסו� השנה ענ; פרויומחצית טענו שלא ס �חיוב לשאלה זו וב הנשאלי


על השתתפות בקבוצת הכדורסל פרו למורי יאלה שס מבי�. בשלילה ענו) 10(  אחוז47.6


; "היא התלהבה: " חיובית עד חיובית מאוד מצד המוריהתגובהיתה יסאות גלגלי היכב


עניי� י מורות גילו שת. "לא משהו בסדר"; "עודדה אותי להמשי�"; "שמחה"; "אמרה תמשי�"


שאלה "ומורה אחרת " זה טוב בשביל הספורט"מורה אחת אמרה . שמחה זו הבעתמעבר ל


מה ": אמרו המשתתפיבשלילה על שיתו� המורות בקרב בני הנוער שענו ". אותי על תוצאות


מתו� שלושת .  ונער אחר אמר כי הוא סיפר למורה לספורט א� לא למחנכת"?יצא לי מזה


אחד דיווח למחנכת שלו כי הוא משתת� רק  א המוגבלויות שענו על שאלה זוהילדי לל


, אני עושה את זה במסגרת המחויבות האישית: "סאות גלגליימשתת� במשחק כדורסל על כ


 ". אני מעבירה פה את הזמ�ששזה יפה , ה� מאוד התלהבו, סיפרתי לסייעות


לוש מורות טיפוליות של כמה מבני נוער שבקהל ישבו  בראשו� לציו�בטורניר שנער�  כי נציי�


הבנות התקשרו ואמרו שיש משחק ": אחת מה� אמרה. המשחקי בקבוצת ראשו� לציו�


בכל . שמחנו מאוד בשביל� שה� עושות את זה. א"המדריכה של מתי, יש עוד סייעת. ובאנו


 מנצחות ה� מספרות שה�. ה� מאוד מחכות לזה. זאת זה הספורט היחידי שה� יכולות לעשות


 לפני שהיא באה 'לעשות את הגבות'אני זוכרת שיו אחד אחת מהבנות רצתה . וזה סו� הדר�


 לשקול הזמנת גורמי שוני כדאי,  בסעי� הקודכאמור ."]כדי להיראות טוב יותר[לאימו� 


 ".גל�סל"לפעילויות השונות של ה) ולא רק הצוות הטיפולי(מבתי הספר כולל מחנכות הכיתות 
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  הנכי� בראשו� לציו�קהילת .ד


 במקו. בזרועות פתוחות" גל�סל" את תוכנית ההאול הספורט בראשו� לציו� קיבל הנהלת


כריכי קהילה הליגה הכינו חברי ה  לקראת משחקי."נכי מרכז השפלה" פועלת קבוצת כבר


 . גדלה" גל�סל"ע הזמ� ההשקעה בצעירי המשתתפי בתוכנית הופשוטי עבור השחקני


, כריכי, שכללה סלטי, של ממשארוחה  ולהכי� הליגה למשחקי  להגיעה הנכי החלקהילת


כי מספר האנשי  נראה . וחו מצד הבוגרי כלפי הצעיריעידודשתייה חמה וקרה והרבה 


 קבוצת נכי ראשו� לציו�  באירוע סו� השנה קיבלה.שהגיעו לצפות במשחקי גדל ע הזמ�


ות לראות לשחקני ע המוגבלוי מאפשרתיח שנוכחות יש להנ. אות הוקרה על תרומת


  . שעימ ה יוכלו להזדהות,על א� מוגבלותמודלי של אנשי פעילי


 פרסו� באמצעי תקשורת .ה


אמצעי התקשורת ב חשיפה" גל�סל"תוכנית ה קיבלה בסופה במהל� שנת ההערכה ובעיקר


 על .ועי סיכו השנההליגה ובאירבמשחקי החשיפה התמקדה . "הכתובה והאלקטרונית


  וכמו "מעריב"ו "אחרונותידיעות "אירוע הסיכו של הליגה התפרסמו שתי כתבות בעיתוני


הייתה קצרה " ידיעות אחרונות"בהכתבה . "2ערו� "כנית טלוויזיה בוכ� נערכו ראיונות בת


בראשו� לציו� " גל�סל"שנער� הטורניר המסכ של ה המסבירע כיתוב  תמונה וכללה


בכתבה השנייה הסבירו בפירוט על שיטת הניקוד . המשחק והמשתתפי, י על הליגהפרטו


הכתבות שמו דגש על ההשוואה בי� , כמו כ�. נכותו של המשתת�המתחשבת בהדיפרנציאלית 


על המגרש : "אחת הכתבות נפתחה במילי, לדוגמה, כ�. שחקני ע וללא מוגבלויות


בלתי אפשרי כמעט להבחי� מי מה בריא ומי מה יושבי כל השחקני בכיסאות גלגלי ו


בעקבות החשיפה באמצעי התקשורת אני יכול ": ראש התוכנית הוסי�על כ�  ".סובל מנכות


ה ג יכולי לשחק . ג אני יכול, לקוות שנכי ע לקות קלה יגידו שא בריאי יכולי


 . "בנבחרת ישראל שבריאי לא יכולי


לאמצעי התקשורת " גל�סל" מה תהיה תרומת החשיפה של תוכנית האיננו יכולי לדעת כיו


תרו ה� לקירוב הקהילה תאנו מקווי כי המש� חשיפת התוכנית . שינוי עמדותמבחינת 


 . לתוכנית כל כ�דרושיה� לגיוס כספי ההרחבה לבעלי המוגבלויות ו


  הקהילהע�קשרי� סיכו�  .ו


,  המוריבה, "אחרי משמעותיי"לפעילות מ  עידודמטבע נוער שואביהבני 


מטרות מזכור כי אחת יש ל . והקהילה הרחבה יותרהתלמידי בבית ספר, המחנכי


מממצאי אלה עולה כי בני הנוער  אול .שינוי תפיסתי של הקהילהלהיא לתרו  התוכנית
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 וג לא נעשות "גל�סל"אינ ששי לשת� את מוריה בעובדת היות משתייכי לקבוצות ה


פי שאמר כ. "גל�סל"של הגורמי החינוכיי לתוכנית ה" קירוב לבבות"פעולות מכוונות ל


  בעתידלהזמי�לשקול  כדאינראה כי . יתכ� שיש לתת על כ� את הדעת בהמש�יראש התוכנית 


 כמהב די .בתי הספר בעיר שבה מתקיי טורניר של ואת התלמידי את הצוותי החינוכיי


 כדי לקרב אות לתוכנית, בעקבות הזמנה כזו שיגיעו ,י כאחדמורי ותלמיד, בתי ספר


  .מאמ�ו השקעה מיוחדתללא  "גל�סל"ה


" גל�סל"על עצמה תפקיד בפעילות ה קיבלה קהילת הנכי בראשו� לציו� לעומת זאת


אנו . עוררה תגובות חיוביות בקרב השחקני(!) המעודדת והטעימה, ונוכחותה האופטימית


שכ� ה משמשי , יש הרבה מעבר לכ�" גל�סל"ותה של קהילה זו במניחי כי בהשתלב


 .  לבני הנוער בעלי המוגבלויותהדוגמ


 


 תרומות 


כל המשותפת ל "גל�סל"תחושה טובה מתוכנית הכי קיימת מניתוח הממצאי עולה 


 מדווחי על תחושת כול. המאמני ומפעילי התוכנית, ההורי,  השחקני:המעורבי בה


המוגבלויות וללא ע מהשילוב בי� השחקני ת ותרומ, תרומות בתחו הרגשי, ו�שביעות רצ


תחושות  בסו� סעי� זה מוצגות. תרומות בתחו החברתי ותרומות בתחו הפיזי, מוגבלויות


 שנאמרו  "גל�סל"ה תרומתה של תוכנית לגביאלה באמצעות בחינת של ביטויי מטפוריי


  .ידי השחקני על


 רצו�תחושת שביעות 


דירוג בסול ליקרט בעל חמש דרגות של  לפישביעות רצונ של השחקני נבחנה בשאלות


 נציג את מובהקות השינויי 6בלוח ). נכו� מאוד=5�לא נכו� ו=1(מידת שביעות הרצו� 


 .דומי למדגמי tשנבדקה באמצעות מבח� , בשביעות הרצו� לפי מועד
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 לפי מועד , י� פריטי שביעות רצו� למדגמי� דומי� להשוואה בtמבח� : 6לוח 


 )N=21 ()נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(


 הק� את התשובה בהתא
 להרגשת�


 


 קבוצה


 


ממוצע
סטיית 


 .t df Sig תק�


 1.24 4.43 לפני
 ת לשחק כדורסל/אני אוהב


 1.20 4.52 אחרי
244.� 20 80. 


ה לחברי להצטר� /הייתי ממלי� 1.14 4.29 לפני
 .30 4.90 אחרי  לחוג


2.358� 20 02. 


הזמ� , כאשר אני באימו� כדורסל 1.40 4.19 לפני
 .30 4.90 אחרי עובר מהר


2.200� 20 04. 


 1.43 1.71 לפני
 *תוכנית הסל גל לא מתאימה לי


 1.43 1.81 אחרי
237.� 20 81. 


 .98 4.48 לפני
  אני מנסה להגיע לכל האימוני


 .30 4.90 אחרי
1.910� 20 07. 


 1.20 4.62 לפני
 אני מרוצה מהשתתפותי בחוג


 .30 4.90 אחרי
1.031� 20 31. 


 .76 4.38 לפני
 שביעות רצו� מדד כללי


 .24 4.82 אחרי
2.442� 20 02. 


 היגד הפו�* 


" גל�סל" נית� לראות כי בקרב הנשאלי קיימת שביעות רצו� כללית גבוהה מתוכנית ה6מלוח 


נית� לראות כי סטיות התק� בסו� השנה . סופה עד וכי תחושה זו גדלה מתחילת השנה


 במדד שביעות הרצו� .מה שמעיד על הומוגניות רבה יותר בתשובות הנחקרי, הצטמצמו


ה לחברי להצטר� /הייתי ממלי�: "שני הפריטיבכמו ג , הכללי נמצא הבדל בי� התקופות


  ".ו� כדורסל הזמ� עובר מהרכאשר אני באימ"ו" לחוג


 נית� ללמוד ג מתשובותיה "גל�סל"על שביעות רצונ של השחקני מההשתתפות ב


בתחילת השנה כל ). 14שאלה "(?ה שרוצה להצטר� לחוג זה/ת לנער/מה היית אומר: "לשאלה


הביטויי . לאחרי להצטר� לחוג דיווחו כי היו ממליצי, מלבד אחד, השחקני שרואיינו


והכדאיות כפי , ציינו השחקני את הכי�בסו� השנה שוב  ".כדאי לו"ו" כי�"שכיחי היו ה


 הקשורי לעניי� שהדבר מספק לבעלי חדשיאול היו ג טיעוני  ,ששמענו בתחילת השנה


. רב בכ� מאמ� ושיש להשקיע" לא רק לשבת מול מחשב, ב להיות בפעולהוחש": מוגבלויות
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לוח הזמני של , ההדרכה, דעת על הציודמהי  בשאלה פתוחה השחקנינשאלו בסו� השנה 


 ביטאו המשתתפי  לנושאי אלהבתשובה ג כלל בדר� .האימוני ומספר המשחקי


 . רצו� גבוההבתוכנית שביעות 


 ;M=4.65(ה� בתחילת השנה ,  שבעי רצו� מהתוכניתהיוהוריה ג הילדי דיווחו ש


sd=0.63;N=26 ( וה� בסופה)M=4.70; sd=0.60; N=30(, ב�  ,ואכ�. דרגות 5בסול


כ�  . רצו� מהתוכניתשבעי המהראיונות שנערכו ע ההורי ומהתצפיות בה עולה כי 


ההורי היו מרוצי  ".זו חוויה. אני מרוצה. התוכנית טובה": אמרה אחת האמהותלמשל 


ופו התחתו� דיבר אב לנער המשותק בפלג ג). המאמ� והמתאמת(מהקשר ע מפעילי התוכנית 


, אנחנו נמצאי בספיבק כמה שני טובות": הוא אמר, בצוות המקצועימלא על אמו� כמעט 


אתה ... משכה אותי לפעילות החברתית שיש בתוכנית, אז המתאמת תפסה אותי והציעה לי


לא התעמקתי , אבל לא ידענו שו דבר בהתחלה, זה לא יפה להגיד, זה לא נכו�, יודע מה


ד אופקי שקוד והתוכנית פתחה לבני הרבה מא": לדעתו ."שוט סומכי על הצוותואנחנו פ


 ".ד מרוצי מהתוכניתוד מאולא היו לו ואנחנו מא


 תרומות בתחו הרגשי


אמפתיה , דימוי עצמי: תרומות בתחו הרגשי לפי שלושה ממדיאת הנציג  בסעי� זה


 .ואיכות חיי


 דימוי עצמי  .א


 עצמי  על פיו דימוי)Harter, 2003( זה על פי המודל של הרטר הדימוי העצמי נבח� במחקר


 למרואייני ניתנו .להבחנה וניתני שוני מושגי ה מסוי בתחו עצמי ודימוי גלובלי


)  אישי וחברתי פיזידימוי עצמי(פריטי אשר בוחני אספקטי שוני של דימויי העצמי 


כחצי (זמ� הקצר שעבר בי� מילוי השאלוני ראוי לציי� שבטווח ה. בתחילת התכנית ובסופה


 מראה בדיקה של מובהקות השינויי בפריטי 7לוח . אי� לצפות לשינויי משמעותיי) שנה


 .דימוי עצמי לפי מועד
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  לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי דימוי עצמיtמבח� : 7לוח 


 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(


 


  בהתא להרגשת�הק� את התשובה


 


ממוצעקבוצה
סטיית 


 תק�
t df Sig. 


 1.11 4.33 לפני 


 
 אני נער בריא 


 1.31 4.14 אחרי
623. 20 54. 


 .47 1.14 לפני 


 
 *קשה להתחבר אתי 


 1.43 1.62 אחרי
1.391� 20 18. 


 1.41 4.10 לפני 


 
 אני חושב שאני נראה נחמד 


 .74 4.57 אחרי
1.247� 20 22. 


 1.02 4.38 לפני 


 
  אני מרגיש טוב רוב הזמ�


 1.16 4.38 אחרי
000. 20 1.00 


 1.44 3.76 לפני 


 


כשמשהו קשה לי אני מנסה 


 1.66 3.48 אחרי לשכוח מזה
923. 20 36. 


 .68 4.60 לפני 


 
  אני נער חברתי


 1.63 4.15 אחרי
1.041 19 31. 


 1.48 3.75 לפני 


 


א הייתי יכול הייתי משנה כמה 


 1.62 3.13 אחרי  *קי מגופיחל
1.127 15 27. 


 1.41 4.00 לפני 


 
 אני נער חברותי 


 .00 5.00 אחרי
1.000� 1 50. 


 1.18 4.40 לפני 


 


אני מנסה להתנהג בצורה שיהיו 


 .73 4.70 אחרי  מרוצי ממני
1.143� 19 26. 


 .85 3.90 לפני 


 
 אני תמיד יכול להסתדר בעצמי 


 1.26 3.70 אחרי
657. 19 51. 


 1.10 4.29 לפני 


 
 אני בסדר בדיוק כמו שאני 


 1.03 4.48 אחרי
525.� 20 60. 


 הפו�היגד *  
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שנבח� בסו� תקופת " גל�סל" כי הדימוי העצמי של המשתתפי בתכנית ה עולה7מלוח 


ממצא זה היה . ת ההערכהלא היה גבוה באופ� משמעותי מהדימוי העצמי בתחיל, ההערכה


צפוי בהתחשב בקושי ליצור שינוי בתכונות מהותיות כל כ� של תפקוד רגשי והקושי למדוד 


כמו ג בשל העובדה שההערכה התבצעה לאור� תקופה של פחות משנה ולא , תכונות אלה


 . מיד ע תחילת תכנית ההתערבות


 שדרשו דירוג בסול ליקרט תחושת המסוגלות העצמית שהתקבלה באה לידי ביטוי בשאלות


 מוצגי 8בלוח ). נכו� מאוד=5�לא נכו� ו=1(בעל חמש דרגות של תחושת המסוגלות העצמית 


באמצעות שלושה פריטי הבוחני את מובהקות השינויי בתחושת המסוגלות שנערכו 


  .tמבח� 


 לפי מועד ,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי מסוגלות עצמיתtמבח� : 8לוח 


 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(


 


 הק� את התשובה בהתא להרגשת�


 


ממוצעקבוצה
סטיית 


 .t df Sig תק�


 1.36 2.19 לפני 


 


לא התקדמתי ביכולת שלי לשחק 
 1.37 1.76 אחרי *כדורסל


1.000 20 32. 


 1.20 4.43 לפני 


 


המאמ� עוזר לי ללמוד לשחק טוב 
 .53 4.76 אחרי יותר


1.160� 20 26. 


 .67 4.57 לפני 


 


ההורי שלי שמחי שהצטרפתי 
 .51 4.81 אחרי  לחוג


1.156� 20 26. 


 הפו�היגד *  


 כי לא חל שינוי מובהק בתחושת המסוגלות וההתקדמות מתחילת השנה  נית� לראות8מלוח 


תר מה שמעיד על הומוגניות רבה יו, א כי סטיות התק� בסו� השנה הצטמצמו, לסופה


בעיקר מהראיונות נראה  אול שיפור בתחושת המסוגלות העצמית. בתשובות המשיבי


זה שאני מרגישה שאני טובה " :כפי שיוצג להל�, שערכנו ע השחקני במהל� השנה ובסופה


, "קלעתי סל, היו פע שנייה, פע ראשונה רק הבטתי לא הצלחתי לקלוע סל", "במשהו


"�  ".י סיפוק שאני עוזר לשחקני שבמצב יותר גרוענות� ל" "לדעת לשחק זה כי


י על חוויה טובה שהייתה ל� במש� /ספר"להל� מספר מובאות מתשובות העוני על השאלה 


, כששחקנו נגד חדרה: "המדגימות את חשיבותו של נושא זה בעיני השחקני" האימוני


היא ,  אמא שלי אמרה.'כל הכבוד': אמרו לי, זה היה סל מכריע. ונצחנו. הכנסתי ש סל


בעוד , שאני טובה במשהו] נות� לי להרגיש[זה . זה שאנחנו רוצי לנצח תמיד"; "הייתה ש
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אני מייעצת , אני טובה כשלחברות שלי יש בעיות ה� באות אלי. באמנות, דברי אני טובה


 משיתו�, שאמרו לי שאני משחקת טוב, מהלכי טובי שהובלתי]שהיה לי סיפוק מ"[; "לה�


 נשאלי העלו 25 מתו� 10 מעניי� לציי� כי בעוד שבראיונות תחילת השנה ".הפעולה בי� כול


 . בקטגוריה זו31 תשובות מתו� 5בסו� השנה קודדו רק  חוויות הקשורות למסוגלות עצמית


 שיפור הביטחו� העצמיממעקב אחר השחקני במהל� השנה עולה כי ישנה תחושה של 


 השתניתי בשנה הזאת חבל על �ביגר אותי "] גל�הסל"[:  בהקשר זהאמרו, כ� למשל. ובבגרות


א אחת שבנה יושב דר� קבע על כיסא  ".לא לוותר לא� אחד] לימד אותי" גל�סל"ה"[, "הזמ�


, קביי, הוא תמיר ראה הליכוני, זה נות� לו ביטחו� שיש עוד הרבה כמוהו": גלגלי דיווחה


 ". שה את העבודהזה עו, וכא� כול על כסאות גלגלי


 דימוי בהתצפיות והראיונות ע השחקני וההורי סיפקו לנו מידע לגבי היבטי שוני


.  הוא מרכיב חשוב של דימוי עצמי ושל איכות החייקבלה עצמית. העצמי של המשתתפי


דר� ": היא אמרה. קבל את הנכות שלולמהות דיווחה כי התוכנית סייעה לבנה יאחת הא


, בעבר. וזה לא היה קוד, יש לו חברי נכי .קיבל את העניי� של הנכות שלוהתוכנית הוא 


רק דר� תוכנית הזו הוא קבל את . הוא לא רצה להיות בספיבק סרב לשחק בפעילויות שונות


החדרת עניי� אחד האבות לילדי בעלי המוגבלויות דיבר על  ".זה עשה לו ממש טוב ,הנכות


סליחה על המילה ,  ע מוגבלויות יכנסו למצב של דיכאו�חבל שאנשי": הוא אמר. לחיי


אנחנו ההורי תומכי ויש ג קשר בי� . זה דבר מבור�" גל�סל"ה. או חוסר מעש, הקשה


 ". אני הבאתי עוד הורי. ההורי


 אמפתיה .ב


 ,Davis" (תגובות של אינדיבידואל לצפייה בחוויה של אחר"אמפתיה מוגדרת באופ� כללי כ


(1983b, p. 113 . אשר ניסו להסביר ולחקור  במרוצת השני הוצע מספר רב של מודלי


גשי של לבי� רכיב ר בי� רכיב קוגניטיבימודלי רבי הוא הבחנה הצד השווה ב. אמפתיה


,  כ�).(Mehrabian, and Epstein, 1972; Hogan, 1969)ביניהגומלי� החסי יו אמפתיה


תי של אמפתיה בו הוא מקשר יכולת זו להתפתחות הציע מודל התפתחו) 1970(קופר , לדוגמה


קובעת  התיאוריה של קופר. Cooper, 1970)(יכולות קוגניטיביות ורגשיות  של סדרה של


 אמדי . ה ובחוויות אות הוא עוברתלוי בסביב שמימושה לאמפתיהפוטנציאל  יששלכל אד


(Emde,1989)  הגיע לשלב אשר על מנת ל, "אמפתיה התפתחותית"הציע את המושג


כמו ג , פרספקטיבהקבלת המתקד ביותר בהתפתחותה יש צור� במרכיב הקוגניטיבי של 


פיתח כלי מדידה לאמפתיה ) 1983a; 1983b(דיוויס . מרכיבי רגשיי מודעי ולא מודעי
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 The)אישית ��שאלו� התגובתיות הבי .ממדי�המבוסס על מודל ההתפתחותי רב


Interpersonal Reactivity Index) דאגה , פנטזיה, פרספקטיבהקבלת : כולל ארבעה סולמות


במחקר זה השתמשנו בפריטי מתו� שאלו� האמפתיה של דיוויס . אמפתית ומצוקה אישית


, מוצגת בדיקת מובהקות השינויי באמפתיה 9בלוח . אשר הותאמו לאוכלוסיית היעד שלנו


  . למדגמי דומיtשנערכו באמצעות מבח� 


  לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי אמפתיהt מבח�: 9לוח 


 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(


 


 הק� את התשובה בהתא להרגשת�
ממוצעקבוצה


סטיית 
 .t df Sig תק�


 1.09 4.00 לפני 


 


אנשי שיש לה פחות מזל בחיי אכפת לי מ
 1.56 3.81 אחרי  ממני


469. 20 64. 


 1.49 2.86 לפני 


 


 דברי מנקודת המבט של קשה לי לראות
 1.80 2.81 אחרי * אד אחר


082. 20 93. 


 .81 4.19 לפני 


 


כשאני רואה שמנצלי מישהו אני מרגיש 
 1.26 4.24 אחרי  שאני צרי� להג� עליו


156.� 20 87. 


 1.62 3.05 ילפנ 


 


קרה לי שאחרי שראיתי סרט או מחזה אני 
 1.64 3.00 אחרי  מרגיש כאילו אני אחת הדמויות


161. 20 87. 


 1.31 2.33 לפני 


 


 בכשאני רואה מישהו שממש צרי� עזרה במצ
 1.70 2.90 אחרי *אני מתפרק, חירו


1.240�20 22. 


 1.40 3.81 לפני 


 


אני מנסה לדמיי� , לפני שאני מבקר מישהו
 1.55 3.29 אחרי אי� אני הייתי מרגיש א הייתי במקומו


1.124 20 27. 


 .99 1.95 לפני 


 


 לא כל כ� אכפת לי מאחרי כאשר יש לה
 1.75 2.40 אחרי  בעיות


952.� 19 35. 


 1.42 3.65 לפני 


 


אני מאמי� שיש שני צדדי לכל שאלה ומנסה 
 1.15 4.20 אחרי לבחו� את שניה


1.927�19 06. 


 .92 3.43 לפני 


 


 מבט אני מדמיי� אי� הדברי נראי מנקודת
 .87 4.19 אחרי של חברי כדי להבי� אות טוב יותר 


2.685�20 01. 


 .64 3.66 לפני 


 
 יה מדד כלליתאמפ


 .76 3.79 אחרי
686.� 20 50. 


  היגד הפו�*
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כי מלבד פריט אחד לא חלו שינויי מובהקי בי�  מראה 9עיו� בנתוני המוצגי בלוח 


אני מדמיי� אי� הדברי : "הפריט שחל בו שינוי מובהק הוא. בי� סופהתחילת התוכנית ל


בשישה ע זאת נית� לראות כי . "נראי מנקודת מבט של חברי כדי להבי� אות טוב יותר


היגדי ובמדד הכללי של אמפתיה הקבוצה שנבדקה מבטאת תחושה של אמפתיה במידה 


ידע איכותני מחזק את התרשמות של מ, מאיד�. המאשר בתחילתבסו� התוכנית רבה יותר 


 . יתכ� שהדבר פגע בתקפות הממצאיישרבי מהפריטי היו קשי להבנה ו, החוקרי


הגבירה את האמפתיה בקרב " גל�סל"מ� הנתוני שנאספו עולה כי ההשתתפות בתוכנית ה


 כאשר אפשרו להורי לשבת לנו לראות באחד המפגשי הראשוניזאת יכו. חלק מההורי


א לילד בעל , מהותיאמרה אחת הא,  פעילות זו.כיסאות הגלגלי ולשחק על המגרשב


א� פע לא פחדתי מזה ": ממה את המוגבלות שבה נתו� ילדהיבכל שעות ה מוגבלויות החווה


. כשאת יושבת על כיסא את מבדילה בי� מי שעומד בגובה עיניי למי שלא]. מהכיסא[


את צריכה ] את המבט[כדי לראות . ט� שלו או את הגבכשמישהו עומד ליד� את רואה את הב


כשאת יושבת את מגלה אי� , אז.  כול בגובה עיניי–כשכול יושבי . להרי את העיניי


בבית אני לפעמי . לעשות דברי, מה הקושי להגיע לכל מקו. נראה העול במצב הזה


זה היה לי .  להעביר כדור,צרי� להתמודד ע הסל, מתיישבת על הכיסא אבל כא� זה שונה


 !".חדש


 תרומות בתחו החברתי


יתה יעבור חלק משחקני זו ה". גל�סל"הפ� החברתי הינו בעל חשיבות רבה בתכנית ה


בסעי� זה נציג תחילה את הממצאי . קבוצתית היחידה בה ה השתתפו�הפעילות החברתית


ותניי שנאספו במהל�  בהמש� נציג נתוני איכ.שנאספו במהל� הראיונות ע השחקני


 אחר כ� נציג את התרומות בתחו החברתי באמצעות .התצפיות שערכנו במהל� השנה


בחיי היו, בדיקת קשרי בי� השחקני� אחר כ� נציג ממצאי .מעבר לאימוני, יו


לתאר חוויה חיובית , בהתחלה ובסו� השנה, משאלה פתוחה שבה התבקשו השחקני


תרומות של  לבסו� נתאר את התייחסות של מפעילי התוכנית ול."גל�סל"מההשתתפות ב


ממוצעי וסטיות תק� לממדי שביעות  מוצגי 10 בלוח. בהקשר החברתי" גל�סל"תוכנית ה


 . לפי מועד, רצו� מהקבוצה
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 לפי מועד,  למדגמי� דומי� להשוואה בי� פריטי שביעות רצו� מהקבוצהtמבח� : 10לוח 


 )N=21() דנכו� מאו=5לא נכו� עד =1(


 


 הק� את התשובה בהתא להרגשת�


 


ממוצעקבוצה
סטיית 


 תק�
t df Sig. 


 1.27 3.71 לפני13


 


ה טוב ע החברי /אני מרגיש


 1.20 4.19 אחרי  "גל�סל"בקבוצת ה
1.644�20 05. 


 1.24 1.57 לפני14


 
 הקבוצה שלנו מתקדמת יפה


 1.13 1.76 אחרי
507.� 20 30. 


 .92 4.43 לפני19


 
 *ה טוב בקבוצה/מרגישאני לא 


 .43 4.76 אחרי
1.435�20 08. 


 .94 4.19 לפני 


 
 שביעות רצו� כללית מהקבוצה


 .66 4.38 אחרי
745.� 20 23. 


 היגד הפו�* 


א כי המדד שנמצא שביעות הרצו� בכל ההיגדי חל שיפור בתחושת  נית� לראות כי 10מלוח 


השחקני חשי סיפוק גדול ". גל�סל"ה טוב ע החברי בקבוצת ה/אני מרגיש"מובהק הוא 


אפשר . סופה עדמתחילת השנה , "גל�סל"מהמפגש החברתי המזדמ� בהשתתפות ביותר 


 .סטיות התק� בסו� השנה הצטמצמו מה שמעיד על הומוגניות רבה יותר בתשובות לראות כי


 18שאלה " (? אחרי בקבוצהכיצד אתה מסתדר ע"כאשר השחקני נשאלו בתחילת השנה 


ורק " בסדר"שחק� אחד ציי� ). 14(טוב /בסדר, )9(מעולה /נהדר/ה ענו מצוי�, )בשאלו�


� כי ה מקיימי קשר ע חברי  מהמשיבי ענו14. "ככה ככה"ת ענה /ת אחד/משתת


 ענו כי ה מדברי דר� המחשב 3,  ציינו כי ה מדברי בטלפו�5(הקבוצה ג אחרי האימו� 


�בICQו �משתת� אחד ( שחקני ציינו כי ה לא מקיימי קשרי ביניה אחרי האימו� 12


3�ה אחד ו/ משתתפי ציינו כי ה מקיימי קשר ע חבר4). לא ענה  ציינו כי ה מקיימי


רק משתת� אחד סיפר כי הוא יוצא לסרטי . בית הספרקשר ע אלו הלומדי אית באותו 


  .ע אחד מהשחקני האחרי


גיבוש של הקבוצה , רבי דיברו על הזדמנויות כמו חגי בה היו מסיבות משותפות


יושבי ... מוציאי אותנו לכל מיני מקומות"למשל , והזדמנויות להכיר זה את זה טוב יותר


 :אחד השחקני העיד ."זה עושה לי טוב שקיי דבר כזה, זה מאחד... ואוכלי יחד


" לגבי חלק . "יסאות גלגלי מה שקוד לא הייתיעל כהתחברתי לחברי אנשי שה
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לא נמצא הבדל ו, י בריבוע לבדיקת הבדלי לפני התכנית ובסופהחמהשאלות נערכו מבחני 


יתה יאת הממד החברתי ה  דר� נוספת לבחו�.בתשובות הנבדקי לפני התכנית ולאחריה


לנו במהל� הראיונות לצור� כ� שא. אימונימלבד ה, באמצעות בדיקת קשרי בי� שחקני


  11בלוח ". ?הא אתה בקשר ע השחקני האחרי בחוג לאחר האימו�"את השחקני


 ). בתחילת השנה ובסופה(מוצגות התוצאות לשאלה זו לפי מועד 


 הא� אתה בקשר ע� השחקני� האחרי�"המשווה בי� תוצאות השאלה  2χמבח� : 11לוח 


 )N=21(לפי מועד , "?בחוג לאחר האימו�


 אתה בקשר ע השחקני האחרי בחוג לאחר הא


 האימו�
 סו� השנה תחילת השנה


 כ�
12 


)57.1%( 


17 


)81.0%( 


 לא
9 


)42.9%( 


4 


)19.0%( 


 100% 100% ס� הכול


 


 עולה כי אחוז המשתתפי המדווחי על קשר ע משתתפי אחרי בסו� שנת 11מלוח 


בתחילת  המשתתפי שענו כ� בהשוואה לשיעור ימשמעות באופ�הפעילות הינו גבוה 


דיווחי שניתנו לנו בשאלות מממצא זה מאושש ג . p=0.02 י בריבועחעל פי מבח� , ההערכה


באו לידי ביטוי לציו� הקשרי שנוצרו בי� בני הנוער בקבוצה בראשו� . האיכותיות ובראיונות


תו בבית ת לאחד הנערי שעבר ניתוח והתכוונו לבוא לבקר אוובכ� שהשחקני קנו מתנ


 . למרות שהוא גר בעיר אחרת


מניתוחי התוכ� של .  שהייתה לה במש� האימוניהשחקני התבקשו לתאר חוויה טובה


 המפגשהמשתתפי ציינו את .  כי אחוז ניכר מה הזכיר את הפ� החברתיתגובותיה עולה


 שלושה בראיונות תחילת השנה ענו. כנקודת שיא" גל�סל"בי� הקבוצות האחרות בתוכנית ה


 מתו� 10מרואייני בלבד שמפגשי ע קבוצות אחרות היו חשובי לה ואילו בסו� השנה 


 . שענו על השאלה דיברו על מפגשי כאלו ובעיקר על הליגה31


 אמר אב לילד נכה, כ� למשל. עלה ג מדבריה של ההורי" גל�סל"חשיבות הפ� החברתי ב


א� הול� ע קביי בנו . ר לקבוצה מעורבת רגיל שראה חשיבות בחיבובבית ספרהמשולב 


הוא לא מוותר לבוא למשחק ועושה את כל ": הושב על כיסא גלגלי לצור� המשחק
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זה היה חסר שזה לא היה .  זה נות� לו שייכות וחיבור לאנשי בצורה מדהימה...המאמצי


 ."עד עכשיו


בראיו� סו�  .התוכניתדבריה של מפעילי בג  הייתה  הרצו� מהפ� החברתיתחושת שביעות


 כי המטרה לשלב בני נוער ע מוגבלויות במסגרת של פעילות מנהל התוכניתהשנה ציי� 


 כמהפרה יסהמתאמת . ”תה הצלחה מאוד מאוד משמעותיתיהי"קבוצתית נורמטיבית 


 היה ילד מראשו�" : את הקשרי החברתיי שנוצרי בי� השחקניהמדגימותאנקדוטות 


בשו . האחרו� נת� לו את מספר הפלאפו� שלו.  מדבר ע בחור מחדרה שראיתי אותולציו�


 הודעות 16 קיבלה" שהיא אחת הנערות סיפרה לה ."סיטואציה אחרת לא היו מגיעי לזה


SMS לא קבלתי כל כ� הרבה ': היא אמרה לי בגאווה. מנערה אחרת שלא יכלה להגיע בחיי


 .התלוננו יחד על נהג שעיש�וכקבוצה  חזקיקבוצה של שלושה נערי הרגישו  ".'שיחות


חלק נהני ג מקשרי . מצוי� בקבוצה/כמעט כל השחקני מרגישי טוב מאוד, לדעתה


הערוצי של . קשרי לאחר שעות האימוני יש מקו לעודדו, אלו מעבר לשעות האימוני


) ג בעומר"כמו ל(בני הנוער מביעי התעניינות באירועי חברתיי  .טלפו� ומחשב ה חיוניי


לקהילה ולמשפחה ה , המהפכי לילד הנכה": ומבקשי שהיא תיזו עוד אירועי כאלו


 ".ההצלחה ועבורי הכדורסל זה הישג משני


ת רצו� מהפ� החברתי של התוכנית בעיקר בראשו� ועישב ג הביעה העובדת הסוציאלית


קשרי בי� השחקני ה ,קבוצתיהגיבוש ציינה את ההיא . יתה מעורבתיש הש, לציו�


 הייתה והתנהגותשבקבוצה היה ילד .  בתו� הקבוצההחיוביתקבוצתית הדינמיקה וה


. קבוצה לחזרהוא , שיחות ע הוריו וע הקבוצהוא� לאחר עבודה פרטנית איתו , בעייתית


כמו . לא ראו בה צור� –אחרי , המפגשי הקבוצתיי היו חשובי מאוד לחלק מ� הילדי


. טוב בי� המאמ� ומתאמת הפרויקט לבי� השחקניהקשר ציינה את הת הסוציאלית כ� העובד


 המוקדכי  נראה מדי ההצלחה שלהכפי שהיא תיארה את מטרות העל של התוכנית ואת מ


 . בעל המשמעותרגשי הוא �החברתי


 תרומת השילוב בי� השחקני


 .ההיבט הספורטיבי וההיבט החברתי: שני היבטיל בסעי� זה נתייחס


הניקוד  שלניתוח  ראש התוכנית דיווח כי לקראת סו� השנה הוא ער� –מבחינה ספורטיבית 


קלעו  שליש מהקליעות  מ� הנתוני עולה כי.במשחקי הליגהלסל  התפלגות הקליעות לפי


מוכיח ממצא זה , לדעתו.  שה השחקני בעלי המוגבלויות הקשות ביותרשחקני הנקודה


החשש שלי היה שבגלל שה לא . נו בשיתו� הנכי הקשישהצלחנו מאוד במהל� שעשי"
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ג האופ� שבו ה שותפו היה . וזה ממש ממש לא קרה. יצליחו לקלוע ה יאבדו מוטיבציה


ה קיבלו מסירות באופ� נכו� ויכלו לקלוע הפעולות היו אינטגרטיביות . נורמאלי


ממצאי ". מצב בשילובזה לא פגע בשט� של המשחק וזה לא תמיד ה. ונורמטיביות למשחק


אלה מחזקי את הגישה הטוענת ששילוב של שחקני בלי מוגבלויות בספורט אינה פוגעת 


כי העיד מאמ� הקבוצה בראשו� לציו� ג  .ביכולת של השחקני ע המוגבלויות להצליח


קבוצות מעורבות ולא הבמשחק עצמו  ": הוא אמר. מגובשימוגבלויותהשחקני ע וללא ה


 ." מי בריא ומי נכהשמי לב


 אחד, לדוגמא. מביא ליצירת קשרי חברתיי בקבוצת השוויהשילוב בפעילות ספורט 


חברתיי ע  קשריאת החשיבות שהוא רואה בהזדמנות של בני הנוער לקיי ההורי ציי� 


"הב� מעול לא התנסה במשחק שהוא לא משחק קופסא כשווה בי� ": הוא אמר". אחרי


א התנסה א� פע באינטראקציה חברתית כשווה בי� שווי מחו� לספסל הוא ל. שווי


שהוא , מעניי� אותי הקטע החברתי והאישיותי, מיומנויות כדורסל לא חשובות לי... ושולח�


 ". לומד להיות חלק מקבוצה


 מלבד מי שהצטרפו, "גל�סל"בני הנוער ללא המוגבלויות המשתתפי ב מרביתיש לזכור כי 


 או חברי) אחי(לבעלי המוגבלויות בקשר משפחתי  קשורי, ת אישיתמחויבו מתו�


אחת השחקניות ללא מוגבלויות ציינה  .חיבור הטוב ביניהלוההורי רואי זאת כאות 


אי� להתנהג ע ילדי ע מוגבלויות "למדה  שהיא מעריכה מאוד את ההתנסות ושהיא


 ". למרות שיש לי ניסיו� ע אחותי


 כמקו בו ה "גל�סל" הלתוכניתנשאלי שהתייחסו  כמה השנה היו בראיונות תחילת


: כיסאות גלגליבאוכלוסיית הנזקקי יצירת קשר ע עזרה לזולת וממת� סיפוק  מרגישי


"מרואיינת בסו� השנה ." 'אל תתייאשו, 'אני מצטר� לילדי הצעירי ואני מחזק אות


תגובה  ,"מה שקוד לא הייתי, ליהתחברתי לחברת אנשי שה על כסאות גלג ":אמרה


  .המעידה על שינוי בעמדותיה


 רכישת מיומנויות ספורט ושיפור בתפקוד הפיזי


כדורסל קשורה להצלחה ברכישת מיומנויות " גל�סל"תרומה נוספת למשתתפי בתוכנית ה


 זו לא נכללה בי� המטרותשמטרה מעניי� לציי� כי מנהל התוכנית חש  .שיפור בתפקוד הפיזיו


 .אלה היו תפוקות שלא חשבנו עליה" :הוא אמר. של התוכנית א� בדיעבד יש עדות לשינויי


אנחנו יודעי כמה זה קשה לשפר את התפקוד של היד וזה נושא שעומד על הפרק בספרות 


המקצועית כי הילדי משמיני וע ההשמנה ה נעשי כבדי ועוד יותר מאבדי את 
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 אז א שומרי על התנועה והוצאת אנרגיה זו פעילות שיש .התפקוד ומקשי על המטפלי


 שג בני הנוער ציי�מנהל התוכנית , איו� סו� השנהיבר ."בה באופ� משמעותי הוצאות אנרגיה


 ווחוידחמישה שחקני  . הפיזימצב שיפור בתועלת וחל ללא המוגבלויות הפיקו מהתוכנית


) סאיסא לכימעבר מכ, נסיעה (הגלגלי בכל הקשור לכיסאשיפור במיומנות שלה  כי חל


 .ברו על שיפור פיזי וחיזוק ידיי וכתפיייד אחרי יינש


ג  ציינושיפור התפקוד הפיזי של השחקני בעלי המוגבלויות ל" גל�סל"התרומה של האת 


 אמרה אחת . השיפור הפיזי שחל בתפקוד ילדיה עלבהתרגשות  שדיברוהורי רבי


אני מתפעלת אי� הוא מגלגל את הכיסא בשתי ידיי מה  ": מוחי�מהות שלבנה שיתוקיהא


ביומיו הוא לא , תראה, אני אומרת לבעלי! אני ממש המומה! שהוא לא עושה בכיסא שלו


זה משהו . כשהולכי ע הכיסא שלו הוא רוצה שמישהו ידח� אותו. מסכי לעשות את זה


, ספורט לכיסא שלו באופ� עצמאיאביו של הילד ראה כיצד הוא עובר מכיסא ה !"מדהי


למראה זה . פעולה שהנער למד כבר בהתחלת האימוני, בסול המצוי באול נעזרשהוא כ


הילד הספיק . מקנה ביטחו� בתנועות" התוכנית": " פרה שיאמא נוספת ס .נקוו דמעות בעיניו


ינה גופנית וג ש שיפור מבחי. תנועות יותר מובנות יש לו. ליפול והבי� ג שלא נורא ליפול


להתעניי�  כי בעקבות ההשתתפות בתוכנית הילדי החלו חלק מההורי מדווחי ."רגשית


אחרי התפילי� הוא . הילד חי ונוש ספורט": מהותיאמרה אחת הא.  כדורסל–ענ� הספורט ב


 ". פותח את העיתו� וקורא את מדור הספורט


 איכות חיי


. י שוני שלו כבר נכתב בפרק התרומותאיכות חיי הינה מושג רחב אשר על היבט


התצפיות והראיונות ע השחקני וההורי סיפקו לנו מידע לגבי היבטי שוני של הדימוי 


מבח� ערכנו " גל�סל"כדי לבחו� את איכות החיי של השחקני ב. העצמי של המשתתפי


 וה מוצגי בלוח ,יפריטי מדורג במדגמי בלתי תלויי עבור מא� ויטני לבדיקת שינויי


12 . 
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 למדגמי� תלויי� עבור משתני איכות חיי� ) ilcoxonW(מבח� וילקוקסו� : 12לוח 


 )N=21 ()דירוג גבוה=3, דירוג נמו�= 1(


ממוצעקבוצה הדירוג היגד
סטיית 


.Z Sig תק�


 .65 2.33 לפני
כי� והנאה יש "כמה 


  ?ל� בחיי


 לא הרבה. 1


 במידה מסוימת. 2


 הרבה. 3
 .58 2.65 אחרי


2.333� 01. 


 .43 2.24 לפני
, בהשוואה לאחרי


ה /הא את
 ?ת/מסתדר


 גרוע יותר. 1


 כמו כל אחד. 2


 טוב יותר. 3
 .48 2.33 אחרי


1.000� 15. 


כמה פעמי בחודש  .57 2.67 לפני
?ה/ה מרגיש בודד/את


לפחות פע , לעתי קרובות. 1
 או פעמיי בשבוע 


  פעמי בחודש6 או 5לפחות . 2


א� פע לא , עתי רחוקותל. 3
 .75 2.52 אחרי יותר מפע או פעמיי בחודש


711.� 23. 


ה /ה מרגיש/הא את .21 2.95 לפני
ת במצבי /לא שיי�


 ?חברתיי


 תמיד. 1


 בדר� כלל. 2


3 . .30 2.90 אחרי לעתי רחוקות או א� פע


577.� 28. 


ה /ת את/כמה מוצלח .51 2.19 לפני
 חושבת את עצמ�


 ?לעומת אחרי


1 . פחות מוצלחת מהאד
 הממוצע


 מוצלח כמו האד הממוצע. 2


3 . יותר מוצלח מהאד
 הממוצע


 .46 2.29 אחרי


1.000� 18. 


אי� מתייחסי אלי�  .38 2.83 לפני
 ? בבית ספר�


1 . כאל שונה מאד מאחרי


2 . כאל שונה במעט מאחרי


3 . .43 2.76 אחרי כמו לתלמידי אחרי


378.� 35. 


 .84 2.47 לפני
 ת/ה לומד/הא את


 בבית הספר דברי
 ?שיעזרו ל� בחיי


 לא. 1


 ייתכ�, אינני בטוח. 2


 בהחלט כ�. 3
 .52 2.82 אחרי


1.633� 05. 


ה /ה מרגיש/הא את .62 2.47 לפני
ת /ה מקבל/שאת


  ?ציוני הוגני


אני לא מרגיש שהציוני , לא. 1
 שאני מקבל הוגני


 עמי כ� ולפעמי לאלפ. 2


 .70 2.50 אחרי בהחלט כ�. 3


302.� 38. 
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ממוצעקבוצה הדירוג היגד
סטיית 


.Z Sig תק�


ה /ה מחליט/הא את .51 2.81 לפני
לגבי הדברי שאתה 


  ?עושה יומיו


 מישהו אחר מחליט בשבילי. 1


2 . אני עושה לפי מה שכול
 עושי


 .56 2.71 אחריאני מחליט לבד מה אני עושה. 3


513.� 30. 


ה /כמה אתעד  .50 2.57 לפני
ה בעצמ� על /מחליט


ה /כל הדברי שאת
כמו , עושה מדי יו
אוכל , הליכה לישו�


  ?ובילויי


 כמעט שלא. 1


 במידה מסוימת. 2


 תמיד. 3
 .40 2.81 אחרי


1.667� 04. 


 .58 2.52 לפני
מתי יכולי לבקר 
 ? אות� חברי בבית


1 . לפעמי


2 .אבל אני צרי� לקבל , בכל יו
 רשות


או לעתי , שאני רוצהככל . 3
 קרובות מאד


 .75 2.52 אחרי


000. 50. 


 .75 2.45 לפני


י /באופ� כללי תוכל
  :לומר ש


בדר� כלל אינ� יכול לעשות . 1
 מה שאתה רוצה


 חיי� די מתוכנני עבור�. 2


 חיי� חופשיי לגמרי. 3


 .64 2.71 אחרי
1.051� 14. 


 .50 2.52 לפני


 הא חברי מבקרי
  ? בבית�אות�


או לעתי , א� פע לא. 1
 רחוקות מאד


2 . לפעמי


או לעתי , ככל שאני רוצה. 3
 קרובות


 .56 2.71 אחרי
1.414� 07. 


 .73 2.33 לפני


הא חברי משפחת� 
 ?גורמי ל� להרגיש


או א� , לעתי רחוקות מאד. 1
 פע


2 . לפעמי


 רוב הזמ�. 3


 .68 2.55 אחרי
1.414� 07. 


 .43 2.76 לפני
ה /הא את


ת באופ� פעיל /ת�משת
: בפעילויות בילוי כמו


, קולנוע, מסיבות
  ?תנועת נוער, קניות


 כאד מבחו�. 1


 בדר� כלל כחלק מהמשפחה. 2


 .43 2.76 אחרי כחלק חשוב במשפחה. 3


000. 50. 
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: שלושה היגדיב ימובע עולה כי שינויי מובהקי באיכות החיי של השחקני 12מלוח 


בבית הספר דברי שיעזרו ל�  ת/ה לומד/הא את" ;"?כי� והנאה יש ל� בחייכמה "


כמו , ה עושה מדי יו/ה בעצמ� על כל הדברי שאת/ה מחליט/עד כמה את"ו; "?בחיי


התבוננות (בכל שאר הפריטי לא חלי שינויי מובהקי ". ?אוכל ובילויי, הליכה לישו�


ידה באיכות  פריטי חלה עלייה לעומת ארבעה פריטי שיש בה יר9�בה כי בממצאי מעל


 בי� הבדיקה הראשונה לשנייה הוא קצר מדי ג כא� אנו מניחי שטווח הזמ� שחל ).החיי


 מוצגת בדיקת מובהקות השינויי 13בלוח . כדי לקבל תוצאות מובהקות במדד איכות החיי


  .tמבח�  שנער� באמצעות, של מדד איכות חיי


 


 לפי מועד ,  למדגמי� דומי� למדד איכות חיי� המשווה בי� הפריטי�tמבח�  :13לוח 


 )N=21) (נכו� מאוד=5לא נכו� עד =1(


 


 הק� את התשובה בהתא להרגשת�
ממוצעקבוצה


סטיית 


 תק�
t df Sig. 


 4.17 36.90 לפני 


 
  מדד כלליאיכות חיי


 4.17 38.14 אחרי
1.215� 20 23. 


 


 כי לא חל שינוי מובהק בי� מדד איכות החיי לפני ואחרי ההשתתפות בתוכנית  עולה13מלוח 


,  ג בלוחות הקודמיההוצגשהסבר לתופעה נציי� כי . א כי חלה עלייה בממוצע, "גל�סל"ה


 שהינו בטווח זמ� קצר מדי כדי להשפיע ולשנות בהיבט זהמתקשר לעובדה שהמדידה נערכה 


מידע לגבי שיפור באיכות החיי  סיפקומאיד� הנתוני האיכותניי  .ינויקשה למדידה ולש


. עניי� לחיי החדרתאחד האבות לילדי בעלי המוגבלויות דיבר על . של בעלי המוגבלויות


או , סליחה על המילה הקשה, חבל שאנשי ע מוגבלויות יכנסו למצב של דיכאו�": הוא אמר


אני . אנחנו ההורי תומכי ויש ג קשר בי� ההורי. �זה דבר מבור" גל�סל"ה. חוסר מעש


 ". הבאתי עוד הורי


מהות דיווחה כי יאחת הא.  הוא מרכיב חשוב של איכות חיי ודימוי עצמיקבלה עצמית


וזה לא ,  יש לו חברי נכיעכשיו" :היא אמרה. קבל את הנכות שלולהתוכנית סייעה לבנה 


רק דר� תוכנית . סרב לשחק בפעילויות שונותו בספיבק הוא לא רצה להיות, בעבר. היה קוד


 ".זה עשה לו ממש טוב ,הזו הוא קבל את הנכות
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  ,Shalock, 1993, 1996; Woodill(של שאלוק ועמיתיו  איכות חיימשאלו� פריטי


Renwick, Brown & Raphael, 1994( ההפריטי כללו . וצגו לשחקני בראיונות אישיי


 כמה פעמי בחודש "ל; "הכי� וההנאה שיש לנבדקי בחיי"לתחושת שהתייחסו היגדי


עצמאות ; תחושת שייכות חברתית מהחברי המשפחה והמורי; ?"ה בודד/ה מרגיש/את


בחיי היו� .יו וכדומה


 הפריטי שהתייחסו לאיכות חיי נמצאו הבדלי מובהקי 15 כי מס� מ� הנתוני עולה


ה /ה בעצמ� על כל הדברי שאת/ה מחליט/עד כמה את("אחרי רק בפריט אחד בלבד �לפני


 הבדלי יתכ� שהעובדה שלא נמצאו"). ?אוכל ובילויי, כמו הליכה לישו�, עושה מדי יו


 היה )5�1(יתכ� שהסול שבו השתמשנו י .אינו מאפשר להבחי� בשינוישהכלי קשורה לכ� 


סופה לא הספיק כדי עד ההערכה יתכ� כי הזמ� שעבר מתחילת י; צר מדי ולא רגיש לשינויי


יתכ� כי יוא� ; ה חברתיתייתכ� כי תשובות השחקני הושפעו מרציי; לחולל שינויי


  .השחקני נמנעו מלשת� את החוקרי בבעיות


 לשחקני" גל�סל"ביטויי מטפוריי של תרומת ה


משפט  התבקשו השחקני להשלי את ה בתחילת השנה ובסופהאיו�יבאחת השאלות בר


ע בשאלה זו רצינו להתווד....". ה כמו/סא גלגלי אני מרגישיכת כדורסל ב/כשאני משחק"


שאינ באי תמיד לידי ביטוי בתשובות ישירות ,  של השחקנילדפוסי חשיבה סמויי


. זאת על מנת שנוכל לחזק הנחות או מגמות שיתגלו במהל� ניתוח הנתוני, לשאלות


אפורות מפעילות מהל� מחשבתי הנתו� פחות אסטרטגיה זו מבוססת על הממצא שמט


רציונאלית ויותר פתוח ובעל פוטנציאל לחשו� דפוסי חשיבה העלולי להיות �לצנזורה עצמית


 ). Albritton, 1995(בשל רצייה חברתית , מוסתרי


שבע פעמי בתחילת , על עצמ�רו ניתוח תשובותיה של השחקני מעלה כי שתי תשובות חז


 בסו� השנה ובה� השחקני אמרו שכאשר ה משחקי כדורסל בכיסא השנה ושבע פעמי


תשובות אלה מצביעות על כ� ". כמו ב� אד רגיל"או " כמו כול"מרגישי  גלגלי ה


דבר , גבלויותו כמו בני נוער ללא מלחוש הזדמנותלשחקני  פקהיס "גל�סל" של ההחוויהש


יתה ישחזרה על עצמה הרבה הנוספת בה תשו. פעמי רבות מש� היויכול להתרחש שאינו 


 פעמי בתחילת 6 ("כמו שחק� כדורסל"סא גלגלי אני מרגיש יכת כדורסל ב/כשאני משחק


כמו " :פירוט נוס�אור ישחקני הוסיפו לתה כאשר לפעמי ,)סו� השנה פעמי ב7�השנה ו


�בNBA" סל"ההשתתפות בשמתשובות אלה נית� להבי� . "ורד�'כמו מייקל ג"ו�נתנה " לג


  . היה חשוב מאוד למשתתפיוכי דבר זה ספורטאי רגיש כמו הזדמנות להלשחקני
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בתחילת .  בעת משחקהתחושותאת במטאפורות חלק מהשחקני  תיארו תשובות אחרותב


כשאני משחקת כדורסל בכיסא גלגלי אני מרגישה  :השנה התגובות כללו ביטויי כמו


שעפה ע (ציפור ", "מהיר"אני מרגיש , " ה גז במכוניתשאני שמ"כאילו , "כאילו שאני רצה"


) של ח� וקשת(ח� , "1מכונית מרו� פורמולה ", "באופניי", "סו� סו� אני יכול לזוז", )"הרוח


, עוצמה, מהירות, תזוזה, תנועהתחושות של מתקשרי לאלה דימויי כי  אנו רואי ".טיל"ו


תחושות שאינ� יו�  .ותיומית אצל בעלי מוגבלוי


מקנה למשתתפי תחושות עילאיות " גל�סל"מדברי המשתתפי עולה כי ההשתתפות ב


יותר חופשי "אני מרגיש ": מבי� הדימויי שמשתתפי העלו היגדי כמו. וחיובית במיוחד


" כריש, תותח", "אלו�", "בענני","לא צרי� יותר מזה, כמו מל�". "ויותר פתוח לעול


שטוב לי ואני מרגישה יותר נינוחה "ת אמרה כי היא מרגישה יוו שחקנית ללא מוגבל".גבר"ו


  ".ובטוחה מכדור סל רגיל


אחת המשתתפות . שלושה משתתפי בעלי מוגבלויות ביטאו תסכולי וקושי בתחילת השנה


ואילו משתת� , "שזה קשה לי כי לא התרגלתי ואני נתקלת באנשי"מרגישה  אמרה שהיא


 בסו� ".כמו חמור"שר הוא משחק בכיסא הגלגלי הוא חש  כי כאאחר טע� בתחילת השנה


הוא הפני את , כלומר, "כמו שחק�" השיב הואכיצד הוא חש ו שובהשנה אותו בחור נשאל 


 .וו את הישיבה בכיסא גלגלייבלא התחושות הקשות של, התחושה של משתת� בכדורסל


אני מרגישה " :ואמרה מיתיבנימה יותר אופט זאתטאה יב, קושישהביע שחקנית נוספת 


 ."מוגבלת אבל אני מצליחה להגיע להישגי גבוהי


איכשהו אני מרגישה כמו שאחותי מרגישה " :השיבה בלויותת ללא מוגרשחקנית אח


סא גלגלי ייתה חוויה שהביאה להזדהות ע אחותה המשתמשת בכיהזו   עבורה".ביומיו


הנוגע , סה להשתתפותה ממבט אחרלא מוגבלויות שהתייחליתה ג שחקנית יהו. כל הזמ�


  ".אני מרגישה שאני משפרת את השמחה של הנכי: "להשפעה על השחקני ע מוגבלויות


החיוביות חוויות ה התמות שעלו בשאלה פתוחה זו מלמדות על החשיבות של ,לסיכו


,  מסוישוויו� תחושה שלת והמאפשר, "גל�סל" במשחק הבעוצמה רבה שהשחקני חשי


של העצמי זהות של התהוות חשיבות העל  כמו כ� ה� מלמדות .שי ע ובלי מוגבלויותבי� אנ


 .ספורטבמהירה הועה תנהנובעות מהועל תחושות חיוביות , ספורטאיה
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 סיכו תרומות


וכי " גל�סל"קיימת שביעות רצו� כללית גבוהה מההשתתפות בתוכנית המהממצאי עולה כי 


מלוח , מההדרכה, המשתתפי שבעי רצו� מהציוד. התחושה זו מתחזקת לקראת סו� השנ


תחושה זו עולה . כל השחקני מרוצי מאוד מתפקוד המאמני. הזמני וממספר המשחקי


 של שכ� עד להצטרפות , מהווה נקודת מפנה" גל�סל"ה כי תוכניתג מדבריה של ההורי


המשתתפי שבעי , מרכלו. לקבוצה ה לא השתתפו בחוגי ולא יצאו הרבה מהבית ילדיה


 . מההדרכה שה מקבלי ומהקשרי החברתיי הנרקמי ביניה, רצו� מהספורט עצמו


ניכר שיפור בדימוי , כנית אינה התערבות פסיכולוגית ואינה מתיימרת להיות כזווהתשלמרות 


מגמה זו באה לידי ביטוי ג . בדימוי העצמי הגופני בעיקר כניתוהעצמי של משתתפי בת


מידע איכותני . "גל�סל"לגבי הרגשת כאשר ה משחקי ב משתתפיה שהעלוורות במטאפ


תרמה לשיפור תחושת הביטחו� העצמי " גל�סל"השתתפות בתוכנית העל כ� שה מצביע


נראה כי . חייבשל עניי�  ולתחושהלשיפור בתחושת הקבלה העצמית , והבגרות של השחקני


תחומי  :וזאת מכמה סיבות אפשריות ינוייחלק מהבדיקות הכמותיות לא הצביעו על ש


זמ� מהמדידה הראשונה למדידה השנייה  די לא עבר ; היו קשי להבנה בקרב הנבדקיואל


 .  מדובר במשתני קשי למדידה;כדי לחשו� שינויי משמעותיי


י להביע אמפתיה למצב של משתתפהיא יכולת של הכנית ותרומה עקיפה נוספת של הת


. כנית ההתערבותו השנה שבה הוערכה תבמהל� מגמה של שיפור תניכר ,חינה זאתמב. אחרי


השפעה שיש לכ� על השילוב בי� בריאי ונכי ונובע ג מהאמפתיה התחושת בהשיפור 


, פשר הסקה סטטיסטיתספר המשתתפי הבריאי במחקר לא אלמרות שמ. הבריאי


 . אי למצב של אנשי ע מוגבלויות הבנה גדולה יותר מצד הבריתמבחינה איכותנית ניכר


ששררה  ,כנית דיווחו באופ� כללי על אווירה טובה בקבוצהו המשתתפי בתמבחינה חברתית


בהערכה התגלה הבדל משמעותי סטטיסטי בי� מספר . ג מחו� לשעות האימוני


 בהמשתתפי שהיו בקשר ע שחקני אחרי לאחר האימו� בתחילת השנה לבי� מספר �סו


 משותפיהאירועי המסיבות וההמשתתפי הביעו שביעות רצו� רבה מ. ת ההערכהשנ


 הממצאי מצביעי על שיפור בתפיסת מבחינה ספורטיבית .שהתקיימו במסגרת התוכנית


תרומות נוספות מבחינה פיזית ה� . סאות גלגלייכבהשחקני את יכולת במשחק הכדורסל 


לנכי ביושיפור מיומנות בכיסא גלגלי שמסייעת �מניעת השמנה ושיפור תפקוד� , יו


תרומות אלה לא הוגדרו כמטרות בבניית התוכנית ולא נמדדו במחקר אלא  .הפיזי של הידיי


 .הועלו רק באופ� איכותני
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כנית חברתית היא ווהמטרה העקיפה של כל ת" גל�סל" של תכנית ההמטרה בסופו של דבר


 כי חלו שינויי מובהקי במספר מדדי נמצא .לשפר את איכות החיי של המשתתפי בה


איכותני ה מידעה. המתקשרי לתחושת הנאה ועצמאות בחיי היומיו, של איכות חיי


התבוננות בתרומות אלה בהשוואה לתרומות . העצמיתקבלה בעל שיפור ג מצביע 


 ספרות בקנה אחד ע הכי ה� עולות מראות" פנאי הרציני"מהשתתפות בהמתקבלות 


 אינסטרומנטאלייתגמולי בפנימיי ופחות תגמולי בבעיקר  שעוסקת ,קריתהמח


 ). 2007, היוש (אינטרסנטייו
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 דיו� והמלצות, סיכו�


 


די  בשנת הלימו"גל�סל"דוח הערכה זה מסכ שנה של מעקב אחר הפעלתה של תוכנית ה


ד ה� בקרב  כי מדובר בתוכנית הנתפסת כמוצלחת במיוחבאופ� כללי נית� לומר. ח"תשס


 המאמני והעובדת הסוציאלית וה� בקרב נמעני , המתאמת,  מנהל התוכנית–המפעילי


התוכנית תורמת למשתתפי מראי שממצאי ההערכה .  השחקני והוריה–צה בוהק


 ,אכ�. תפקוד הפיזיהויות ספורט ובשיפור ברכישת מיומנ, בתחו החברתי,  הרגשיבתחו


 להל� נסכ ונדו� בממצאי ."ניצחו� הרוח"ל היא ביטוי" לג�סל"התוכנית חשי כי  הכול


פנאי "כ" גל�סל"היבט רגשי וה, היבט ארגוני, מבנה הקבוצות: תחומישלושה בהמחקר 


 ". רציני


 


  מבנה הקבוצות


ההטרוגניות לעומת ת הקבוצות ברחבי האר� ובשאלת ההומוגניות סלהל� נסכ ונדו� בפרי


 .של הקבוצות


 חבי האר�ת הקבוצות ברספרי


 מקומותבשישה , שנה עד שנתייבתו� , אחד מיעדי התוכנית היה להקי שש קבוצות נוער


ראשו� , ספיבק�ג�רמת , חדרה:  האחרונות חמש קבוצותבפועל הוקמו בשנה וחצי. באר�


עוד שתי קבוצות ותיקות " גל�סל" בתוכנית הפועלות, בנוס�. ירושלי וכפר מנדה, לציו�


המשתתפות , ספיבק�קבוצת באר שבע וקבוצת הבוגרי ברמת ג�:  שנישהוקמו לפני מספר


ספר ליאו הבית "ב(חיפה בעתיד בעיר קמתה של קבוצה נוספת העל הפרק . במשחקי הליגה


 ,הושגה במלואה ברחבי האר� ת התוכניתסאפשר לומר כי פרי על סמ� הדברי האלה). "בק


 . תכנו� המקורישונה מהא כי התפוצה 


 כי מראי הנתוני שבידינו . אימוני בממוצע לקבוצהשישיהתוכנית רצו לקיי כקברניטי 


: משימה זו הושגה רק בשתיי מתו� שלוש הקבוצות שאחריה� עקבנו באופ� אינטנסיבי


ספיבק התקיימו במהל� השנה � אימוני ובקבוצת רמת ג�75התקיימו  בקבוצת ראשו� לציו�


67 במהל� שישה חודשי של פעילות  אימוני23 הכול  בס� התקיימובחדרהואילו .  אימוני


והאימוני ) אי� לנו דיווח לגבי חודש יוני( – 2008 חודש מאי ועד 2007מחודש דצמבר (


 . התקיימו כפע בשבוע
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 הומוגניות מול הטרוגניות


ול ניות מלב לשאלת ההטרוג יש לשי "גל�סל"הקמת קבוצות בתוכנית הלשיקולי ב


הה כדי להתקד רמת הומוגניות גבוליש רצו� , מצד אחד :של הקבוצותההומוגניות 


 בניגוד לרעיונות ה�מוגבלוות ה קבוצות הומוגניות מבחינת , ומצד שני.במיומנויות כדורסל


לטווח , נדו� בהיבטי אלה בהקשר להרכב השחקני בקבוצות .וכניתביסוד התשעמדו 


 .וגודל הקבוצה, למבנה המגדרי, הגילאי


 ב השחקני בקבוצותהרכ


�סל"הות לפעילות  המתאימבני נוער בעלי מוגבלויותיתה לשת� בקבוצות י המטרת התוכנית


 מצד אחד רבי מהמשתתפי מאובחני – יש אי בהירות ביחס לסוגיית הנכויות. "גל


מופיעה   כפי שהיארציונאל התוכניתב מוזכרתנכות זו לא , ומצד שני, שיתוק מוחי�כלוקי ב


 בקבוצות הפוטנציאליותוג ספיבק �משתתפי בקבוצות ראשו� ורמת ג�, בפועל .קוראבקול 


פגיעות ה מיעוט השחקני ה בעלי.  בעיקר פגועי שיתוק מוחי�,י ובכפר מנדהבירושל


 . אחרות וה משתייכי בעיקר לקבוצת חדרה וג לקבוצת באר שבע


י להתאי את מהל� הענייני פעלו במר� כדוה שינוי זה אתגר את מפעילי התוכנית 


 ישכי בי� מפעילי התוכנית  יחד ע זאת עולה). בליגה, לדוגמה(לאוכלוסייה ייחודית זו 


מצד אחד קיימת . "גל�סל"חילוקי דעות בסוגיית הנכויות המתאימות לשילוב בתוכנית ה


וי  וקטועי רגליי ושינ כי מי שמתאימי ה בעיקר נפגעי חוט שדרה,)של מיעוט(גישה 


מצד שני קיימת גישה . משחק אחרלכדורסל על כיסאות גלגלי בחוקי הופ� את המשחק מ


כפי שאפשר היה לראות , "גל�סל"שיתוק מוחי� יכולי להגיע להישגי ב הגורסת כי ג נפגעי


שחקני בעלי  . השנה בכלל ובהצלחות של בעלי מוגבלויות אלה במשחקי הליגה בפרטבמהל�


 .ספיבק�למשל ברמת ג�, צותקבוחלק מהו כוח משמעותי בי להישגי וההגיעו שיתוק מוחי�


  ,בני נוער ללא מוגבלויותלמרות שרציונאל התוכנית מדגיש כי אחת ממטרותיו היא שילוב ע


 מיה בני הנוער ,למשל מעלה שאלות רבות הרי שבפועל מצאנו כי סוגיית שיתופ


 הא נית� ;)בהמש� התוכניתהתחלה או ב( מהו הזמ� הנכו� לגייס ;המתאימי לתוכנית


,  השחקנילמשל הא ה רשומי במצבת(לה יחס שווה ככל שחק� בקבוצה ובאיזה אופ� 


 ).הוריה מוזמני לפגישות וכדומהו הנסיעות שלה מתוגמלות הא


ות ברמה  לפח,אלה יחס שווה לזה שנית� לבעלי המוגבלויותלא נית� לשחקני בתחילת השנה 


 בא לידי ביטוי בכ� שבא� קבוצה לא היה גור מוגדר כלשהו דברה, לטענת. יתהפורמאל


יי חלא נעשו מאמצי הכר,  על עצמו את גיוס של בני הנוער ללא המוגבלויותקיבלש


. לא התקיי קשר ע הוריה ובחלק מהקבוצות ה ג לא נכללו במצבת השחקני, לגיוס
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חקני בעלי מוגבלויות תוכנית המתבססת על שטענו כי בשל העובדה שמדובר ב כמו כ�


על השחק� ללא המוגבלויות לחוש כי נוכחותו , ללא מוגבלויותידי שחקני הנתמכי על 


כלפי היחס בסו� השנה .  בעל המוגבלויות–בקבוצה חשובה במידה לא פחותה מזו של האחר 


שחק� ללא היה גה ואחד הסממני לכ� היה שמצטיי� הלי השתפר המוגבלויות השחקני ללא


שחק� זה . מוגבלויות מבאר שבע שנבחר בשל היותו מל� הסלי והשחק� המצטיי� של הליגה


 . עוזר לחבריו במגרש ומחוצה לו, משמש כקפט� הקבוצה


עשויה התנהלות לא שוויונית ,  מדובר במשתתפי צעירי ללא מוגבלויותיש לזכור כי כאשר


 בפניה הפתוחותאחת מאי� ספור האופציות  לפותולהצטר להביא לפרישת כלפיה


 לזמ�   מחויבות אישית�מתו הצטרפות ספורדית של בני נוער כמו כ�. פעילויות הפנאיבתחו


. נה מאפשרת יצירה של קבוצה ספורטיבית מגובשתימהווה בעיה שכ� היא א קצר או ארו�


את בעלי  לשלב היאמהווה ג היא קושי שכ� המטרה  אחי וחברי הצטרפות של


האחי והחברי מגויסי מלכתחילה לטובת בעלי המוגבלויות  ואילו .קהילהבהמוגבלויות 


 . ומכירי אות היטב


 להציב סוגיה זו בגלוי על השולח� ולדו� בה כדי שהמסר שיעבור ממפעילי אנו ממליצי


 הגדרה זה מומל� לכלול הסכמה לגבידיו� ב. אחרישמעו קולות יהתוכנית יהיה דומה ולא י


, בעלי המוגבלויות והשחקני ללא המוגבלויות, ברורה של האוכלוסייה המתאימה לתוכנית


אי בהירות זו נובעת . שכ� ג כיו קיימי הבדלי בתפיסות בי� המאמני והמפעילי


למשל ההצלחה . מקבוצה לקבוצהעל הצלחה  העברת ידע מתפיסות שונות שאינ� מקדמות


 תוצאות שהניב, ספיבק ובראשו� לציו��תוק מוחי� ברמת ג�בשילוב של שחקני ע שי


 הספרות העוסקת בהחדרת שינויי בארגוני מבוססת ג על המלצה זו .ספורטיביות נאות


 הא בה�שכ� מדובר בתהלי� מורכב המעלה שאלות שונות , בכלל ובארגוני חינוכיי בפרט


אות לגבי מהותו והשלכותיו וכדומה  יש וודא ה,פרטי השינוי ותוצאותיו ברורי למפעלי


 ). 1998, פוקס(


 טווח הגילאי


 כי רצוי לפצל קבוצות שטווח הגילאי  ציינו ג מפעילי התוכנית,כפי שציינו בדוח הביניי


  בנישחקני בוגרישל  וקבוצת )18�12(שחקני צעירי  שללקבוצות ) 25�12(בה� רחב מדי 


 למרות אי רחב של הקבוצה יוצר קשיי בהפעלתה הרכב גילספיבק�ברמת ג�.  ואיל�18


בכפר מנדה השחקני ה , מאיד�. שדווח ג על קשרי יפי שנרקמי ג בני גיל שוני


ה� מבחינה חברתית (כיצד ילדי צעירי אלה ישולבו בליגה  לצפותוקשה צעירי במיוחד 


 ). וה� מבחינה תחרותית







- 77- 


 


 המבנה המגדרי


שבה ) ראשו� לציו�(אותה קבוצה צלח רק בקבוצה אחת בניות הניסיו� לצר� שחקני ושחק


 על רקע  מהקבוצהפרישה ואי� , נערות המהוות קבוצת תמיכה המתמידה לאור� זמ�דייש 


 "גל�סל" להקי קבוצת ניסובאמצע השנה . )ספיבק�כפי שהתרחש בקבוצת רמת ג� (מגדרי


מאפשר הפעלת חקניות לא  השמספרכי  התברר אול ע הזמ� ,ספיבק�ברמת ג�לנערות 


לכ� כפי שהוזכר הוחלט לצר� את הבנות לקבוצת הבני ולפתור שתי . קבוצה באופ� מסודר


 היו בה מעט  השנהבמהל�ש ,ספיבק�ג�המשתתפי בקבוצת רמת  להגדיל את מספר: בעיות


מנוע נשירת בנות ול) ה חיזוק משחקני בקבוצת הבוגריקבוצה זו קיבל, כאמור (שחקני


  .של מיעוט משתתפותב בוצה המגדריתמהק


 גודל הקבוצות


ה המצומצ של גודל שכ�  שעל מפעילי התוכנית לתת את הדעתגודל הקבוצות הוא סוגיה


חודש מ דוח הבינייבידי צוות ההערכה   עלצוי�ש,  יוצר מצב שברירית חדרה למשלקבוצ


 לשרוד בשנה הבאהקבוצה תתקשה ה  בסו� תקופת ההערכה קיי חשש כיג עתה. פברואר


כיו להגדיל את  מנסיספיבק �רמת ג�קבוצת ב. בשל מיעוט המשתתפי ומיעוט האימוני


בראשו� לציו� קיימת בעיה הפוכה שכ� הקבוצה גדולה ". גל�סל" המשתתפי בקבוצת המספר


י� מוקד יכפר מנדה עדבבירושלי ו.  אתגר מורכבהוא שחקני 24�22 י ואימונ שלימד


 .בהמש� כיצד יתפתחו הדברי גודל הקבוצה ויש לחכות ולראותלדבר על 


 קבוצתב:  רצ� בי� הטרוגניות להומוגניותעלנמצאות קבוצות השונות ה עולה כימכל האמור 


, לעומת זאת. גיל המשתתפירבה מבחינת ת ו השנה הטרוגניבמהל� ייתה הספיבק�רמת ג�


יתה י ההקבוצה בחדרה. גנית מאוד הקבוצה הומושתני אחרי כמו מגדר ורמת הנכותבמ


 מוגבלותוסוג ה) כול גברי(מגדר , )17כול מעל גיל ( השנה הומוגנית מבחינת גיל במהל�


 המספר הגבולי של השחקני בקבוצה בשלע זאת ). כול בעלי פגיעות בעמוד השדרה(


 ,יאליישחקני פוטנצ גיוס של מכיר בחשיבותכי המאמ� מסתמ� והנשירה הצפויה בקרוב 


 בקבוצות בעלי מגבלות זו זאת לאור ההישגי של משתתפי פגועי שיתוק מוחי�ג  בה


מעל  משתתפיכמה למרות שיש ,  הקבוצה היא הומוגנית מבחינת גילבראשו� לציו�. אחרות


 . קבוצה זו הינה הטרוגנית מבחינת נכות ומגדר. 20גיל 


בעלי מוגבלויות משתתפי  40�30כלול  ליצור תשתית שת–יעד שהציבו מפעילי התוכנית ה


מצבת השחקני התבוננות ב . הושג–רט הכדורסל על כיסא גלגלי באר� שיהוו עתודה לספו


באר שבע וקבוצת : תיקותוהכוללת את שתי הקבוצות הו" (גל�סל" כי בליגת המראהבפועל 


 בקבוצות ליי משתתפי פוטנציא20�יש עוד כוכי ,  שחקני44משתתפי , )תיקהורמת ג� הו
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 לחרוג בכוחה  ישמטרה זו נראה כי. י� לא משחקות בליגהישעד, ירושלי וכפר מנדה


זאת א נתחשב בשחקני המשתתפי בליגה משתי הקבוצות , מהמסגרת שציפו לה


 . תיקות ובשחקני הפוטנציאליי המשתתפי בשתי הקבוצות בהקמהוהו


 


 גיוס השחקני� 


 וכיצד לתחזקגיוס שחקני ל פעולות בעקביות לבצע יא כיצדה תוכניתהבעיות הקשות בת אח


  .הקבוצות לאור� זמ� את


המשתתפי בעלי  לגבי.  מוגבלויותללאו לגייס משתתפי ע מתקשי ספיבק�ברמת ג�


 גייסה רק חמישה משתתפי המגיעי באופ� ספיבק� ברמת ג�"גל�סל" התוכניתהמוגבלויות 


 ונער נוס� שהתחיל תוכניתבשנה שעברה נשרו השנה מהשלושה נערי אשר השתתפו . קבוע


מדובר ו הוא רחב ה המשתתפי האלתטווח הגילאי של חמש. פרש לאחר ארבעה מפגשי


 מבחינת המשתתפי ללא .בקבוצה הכוללת ג את שחקני החיזוק מהקבוצה הבוגרת


 קבוע בקבוצה משתתפי ללא מוגבלויות על בסיס כיו אי�ולא צלח כלל  הגיוס המוגבלויות


 . בשבוע לאימו� אחתפעכ מתנדבי אשר מגיעי  כמהלמרות זאת יש. ספיבק�ברמת ג�


  ברמת ג� כהסבר מרכזי ספיבק את הייחודיות של מרכז ציינוהשוני המרואייני


אשר מספק , � ברמת ג� הוא מרכז גדול"מרכז איל, לדעת.  של השחקניהשתתפות הדלהל


המבחר הגדול מקשה על גיוס .  נוער ומבוגרי בעלי מוגבלויות,מגוו� פעילויות לילדי


למרות הייחודיות של ,  מאיד�.משתתפי דווקא לענ� הספורט של כדורסל בכיסאות גלגלי


 של שחקני ללא מוגבלויות השתתפות אי לגבי מניח את הדעתהסבר זה אינו , מרכז ספיבק


  . בי� שנה שעברה לשנה הנוכחית מהמשתתפי אחוז37.5 נשירה של ולגביבמרכז זה 


שכ� כיו הקבוצה  אוכלוסיית היעד לגיוס שחקני נוספי יש חוסר בהירות לגביבחדרה 


גיוס . כוללת בעיקר שחקני פגועי עמוד שדרה ולא שיתוק מוחי�והינה הומוגנית מאוד 


 שחקני גיוס הקרוב של מספר  לנוכח במיוחדנחו� בימי אלה שחקני חדשי


 להגיע לאימו� המתקיי בשעות וה לא יוכלורפות של אחרי למעגל העבודה והצט


 התפקיד של  קושי נוס� בנושא גיוס שחקני בחדרה הוא חוסר בהירות לגבי.הצהרי


 את האחריות על עצמו עדיי� לא קיבל א� אחד מהמובילישכ� , השחקני גיוס עלהממונה 


 . לגייס שחקני חדשי לקבוצה


 קבוצה גדולה המורכבת מבני נוער ע ת פעל הגיוס בצורה טובה והביא להקמיו�בראשו� לצ


 . עתה מתכווני לגייס קבוצה נוספת של בוגרי. וללא מוגבלויות
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קבוע ולא על , להקי מנגנו� מגייס מובנהכפי שהצענו בדוח הביניי אנו ממליצי ג עתה 


. באימוני ולהשתתפות קבועהי שחקנ גיוסלשוני במקומות שיפעל  ,בסיס וולונטארי


יש לעשות מאמצי ובחדרה שילוב הבנות יתרו לתגבור הקבוצה ספיבק �מת ג�בקבוצת ר


 . משמעותיי ע פתיחת השנה הנוכחית


 משתתפי  כי מפעילי התוכנית פעלו להעברת הטיפול בגיוס נראהלאחר דוח הביניי


.  בפועלפעולות הגיוסאחראי לה  �איכי לגורמי המקומיי ובקבוצות החדשות שהוקמו 


את המהל� אנו מעודדי . בחיפהג מתוכנ� כ� בירושלי ונראה כי זה נעשה בכפר מנדה וכ� 


 על מנת שייקחו גורמי רלוונטיי בקבוצות שיוקמולהמשי� להאציל סמכויות ל – הזה


 ובו בזמ�לקבוצות  להיות גור מקצועי יוע� מנהלי התוכנית יוכלו ר� זובד. פעול�תלאחריות 


המלצתנו זו מסתמכת על גישות הקוראות לאפשר  .להתפנות להקמת קבוצות נוספות


כפי שנראה , שיש בה� כדי להוריד מתח ובעיקר, אוטונומיה ושליטה של בעלי תפקידי


  ).1998, אופלטקה(המקצועיות  ולהגביר את אחריותה קבלתאת להעצי , בהקשר הנוכחי


 


 ארגונית התנהלות


, שעות אימו�, משחקי ליגה,  גיוס תקציביההיבטי הארגוניי בתוכנית לפי הל� סיכול


 .גיוס ציוד מתאי והפצת התוכנית


 גיוס תקציבי


לפיכ� . מוגבלויות לאימוניקיומה של התוכנית יקו וייפול על השגת תקציב להסעות בעלי ה


שכ� ,  מתקיימי אימוני לבחו� דרכי להקמת מער� הסעות בכל אחד מהמקומות שבהיש


 � כל פרויקט ,בעבור ההסעותכיו הנית�  של הגורמי המקומיי מימו�לא לא יהיה תחלי


הקשיי במימו� ההסעות עולה מדבריה של .  עלול להיות בסכנת סיו או סגירה"גל�סל"ה


 לאמצעי התקשורת ולגופי שונימנהל התוכנית  פנהלש כ� . השחקני והמפעילי כאחד


 שהקושי העיקרי הוא הצור� והעובדת הסוציאלית חשות התוכנית מתאמת. העשויי לסייע


 כיצד התוכנית תמשי� ותגדל ללא תקציב ות רוא�אינ� ה. להשיג מימו� מסודר עבור התוכנית


היא איננה רואה  א�,  שאי� תפקיד מוגדר של גיוס כספי הצביעה על כ�מתאמתה. מסודר


 .למרות הצלחת התוכנית מקור למימו� הפעילות


התוכנית עבדה מתאמת , למשל. מת� תגמול כספיב למסד תפקידי שצרי� היא תחושהה


עוזר .  הקבוצותנימאמל  עוזריאינו מאפשר להעסיקהתקציב כיו . השנה בהתנדבות


 המאמ� בקבוצת ראשו� לציו� אינו מקבל תגמול כספי בעבור עבודתו וג מימו� האוטובוסי
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או נסיעות , עקב מילואי( לאימונימאמ� אינו יכול להגיע הכאשר ולכ� . ומספקאינו קבוע 


 ג פעילויות .והפעילות נעצרת,  למלא את מקומואי אפשר)  כחלק מנבחרת ישראללחו� לאר�


 .  בתקציבתלויותג בעומר או מחנה אימוני "מסיבת ל כמוחברתיות 


כמו , "גל�סל"תוכנית ה. ומשמעותי יותר ג היבט נוס� ישתפקיד עוזר המאמ� ליש לציי� ש


בעבור מספר " נתיבה מקצועית"פוטנציאל להתהוות היא " פנאי רציני" של תיופעילושאר ה


עוזר  מתכנ�, כ� למשל. כמקצוע לעתיד" עוזר מאמ�" התפקיד לתפיסתהכוונה . שחקני


. וינגיטו ב זהלהשתל בתחו)  עוזרת המאמ� בקבוצת הבנותואולי ג(המאמ� בראשו� לציו� 


 מלבדכלומר על קברניטי התוכנית לתגמל את עוזרי המאמ� ולא להרפות את יד שכ� 


לשמש בעבור קרש קפיצה  התפקידעשוי " גל�סל"בתוכנית ה עוזרי מאמ�חשיבות תפקיד כ


,  היוש, בהרחבהראו(מלבד הנאה ומשיכה לתחו , להישגי השכלתיי ומקצועיי בעתיד


2007 .( 


א "או  "מדריכה חברתית "שמשתשתהיה דמות נוספת  כי יש לשאו� שבכל קבוצה עוד עולה


 לצרכי של בני הנוער המשתתפי בקבוצה ולהעמקת הקשרי ותהיה קשובה" בית


דמות זו צריכה ג יתכ� כי י. זאת בעיקר בקבוצות שבה� השחקני הינ צעירי. החברתיי


 .של השחקני מעקב אחר הנוכחות ולערו�לפעול למע� גיוס שחקני בכל קבוצה 


 ובי� , וולונטארי תפקידבהתוכנית ולא  מהמער� המקצועי של חלקלהיות  צריכיהמדריכי


מדובר . הנחו� בקבוצות) לש תחזוקה(על עצמ ג את תפקיד הגיוס הקבוע יקבלו  השאר


 של חשוב שיש בו כדי לתרו לגיבוש קבוצתי וג לספק צרכי אישיי רגשיי בתפקיד


  ". גל�סל" תוכנית ה�השחקני במסגרת הייחודית שבה אנו עוסקי


 משחקי ליגה


ה לקיי תחרויות שבה� ישתתפו הקבוצות השונות ויתחרו אחד היעדי של התוכנית הי


 בעלת חוקי וכללי ייחודיי לכל דברבפועל הוקמה ליגה . פעמיי בשנה אופע ביניה� 


עד למשחק הסיו שבו ביניה�  כל הקבוצות  שבה התחרו מפגשי ארוכי חמישהוהתקיימו


מבחינה זו נית� . בנוס� התקיימו עוד מספר טורנירי בי� קבוצות. הוכרזה הקבוצה הזוכה


 . לומר כי התוכנית התפתחה הרבה מעבר למצופה


ציה  מטרות חשובות הקשורות למוטיבכמה ו השיג השנהואשר הונהגהליגה  משחקיראה כי נ


 להתחיל את הליגה בשלב מוקד וע זאת אנו ממליצי" גל�סל" ולקידו השל שחקני


 ולא רק בכמה מקומותלקבוע את פעילויות הליגה  יש .)דצמבר או ינואר(יותר של השנה 


שחקני ולמשו� " גל�סל"פרויקט ה כדי לשווק את להשתמש באירועי הליגה .בראשו� לציו�


 כ� רצוי להזמי� הורי וא� גורמי מבתי הספר  כמו.חדשי בכלל ושחקני בריאי בפרט
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הצלחתה של הליגה תואמת את ממצאי . השוני בה לומדי השחקני לאירועי אלו


היבטי חיוביי של תחרות הרואי ) Blinde & Taub, 1999(המחקר של בלינד וטאוב 


  .מוגבלויותבספורט תחרותי של שחקני ע


 שעות אימו� 


  שיי להשיג אול ספורט שנקבעה בשל קעולה כי שעת האימו�רה בחדמאיסו� הנתוני


 שכ� בני הנוער מתקשי להספיק לסיי את , היא בעייתית)אחר הצהריי(בשעות השיא 


 גורס , ותר נובעי בשעות נוחותקושי להשיג אול ה. ולהגיע לאימו�) לאכול משהו(הלימודי


ול לבעלי ממו� המסוגלי לשל כ� שעיריית חדרה מעדיפה להשכיר את האמ, המאמ�


,  מה שאינו נוח,שלאול אי� ביקוש השעותמקבלת את " גל�סל"בעבורו ואילו תוכנית ה


העיריות והקהילה ישנו את סדרי  א רק פתרו� לבעיות כאלה יבוא. לשחקני, כאמור


 .שינויי בדעת הקהל ועמדות החברה שיפעילו עליה לח�בעקבות  שלה העדיפויות


 ציוד מתאי גיוס 


 בכיסאות גלגלי המתאימי למשחק מחסוראחת הבעיות העיקריות של התוכנית היא 


 אלא בכ� עניי� הביעו קבוצות בכל מקו שבו קושי זה אינו מאפשר הקמת ."גל�סל"ה


 גיוס לגבי הדעת את לתת שי. ולא בנמצא רבי כאלה, מרכזי העשויי לספק את הציודב


 קבוע מער� הקמת על נמלי� וכספי תורמי לגייס הקושי בשל. תהסעו וארגו� מתאי ציוד


 של תרומתה. תקציבי למציאת מתמיד באורח ויפעל יממ� אותה שא�, בתוכנית גיוס של


 לביצוע התקציבי את למצוא הוא שנדרש וכל אותה לקיי להמשי� יש כי מעידה התוכנית


 .בפועל הדבר


 פצת התוכנית ה


. יצור שינויי תדמיתיי ושינוי בעמדות כלפי אנשי ע מוגבלויותמפעילי התוכנית קיוו ל


מניתוח המהלכי שנעשו במהל� השנה עולה כי נעשו מאמצי לשיווקה של התוכנית בכיוו� 


עלו בקנה אחד ע יתה ירידה בהיק� אירועי החשיפה בעיקר אלה שלא יה אמנ :הנכו�


. לידיעת כלי התקשורת" גל�סל"קט הנעשה מאמ� להביא את פרוי א� .התוכנית התרחבות


באמצעי התקשורת וכתבות הוקרנו " גל�סל"בסו� השנה נעשה ג מאמ� לחשו� את תוכנית ה


התאחדות , כ� נעשה מאמ� לשת� גורמי בעלי השפעה כמו הביטוח הלאומי. ונכתבו בנושא


 . סי ועוד"מפעילי המתנ, �"אגודת איל, הספורט לנכי


 אול בפועל נמצא. בחינו� המיוחדפורט באירועי חשיפה בחינו� הרגיל וסאירועי  40�תוכננו כ


שאר בני הנוער ללא המוגבלויות הצטרפו . כי רק שחק� אחד הצטר� בעקבות חשיפות אלה
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.  תוכניות של מחויבות אישיתבאמצעותלתוכנית בעקבות היכרות אישית ע השחקני או 


התרענו על כ� , א תרמו להרחבת הקבוצותמכיוו� שמחקר ההערכה מצא כי אירועי אלה ל


ע . בדוח הביניי ומאז לא נער� מעקב מדוקדק אחר אירועי אלה ותפוצת ברחבי האר�


וזאת מהמפעל המיוחד הזה את המיטב יפיקו  אנו מקווי כי קברניטי התוכנית, זאת


�ורמת ג�מקומות בה דרוש לחזק קבוצות כמו חדרה באירועי חשיפה  ייזמו א ה יתאפשר


כ� נמלי� להקי מנגנו� . חיפה וכדומה, כפר מנדה,  ירושליספיבק או להקי קבוצות כמו


 .שיעקוב אחרי צעירי המביעי עניי� להשתת� בתוכנית


 & Medland( היל�לנד ואליסמ ,סא גלגליי מבוגרי המשחקי כדורסל בכעלבמחקר 


Ellis-Hill, 2008(ללא  מצאו שהמוטיבציה המקורית של אנ  להשתת� מוגבלויותשי


 א�. קרוב משפחה ע מוגבלות להשתת� בפעילות ע חבר או היאסא גלגלי יבספורט בכ


על  .שיש בה סיפוק תיתה ההזדמנות להשתת� בתחרויאחת הסיבות להמש� ההשתתפות ה


להיעזר נית� . לפעול באופ� מכוו� לגיוסיש צור� , צעיריהשחקני ה מנת להרחיב את מעגל


 כיו חשיפות אלה אינ� מתואמת ע תוכנית  א�,שיפות שנערכות ברחבי האר�בח


 לכ� למרות התפקיד החשוב של החשיפות אי� אנו רואי שחקני . של התוכניתהתרחבותה


 הצעתה הלדוגמ, צרי� ג לחשוב על דרכי גיוס אחרות. המצטרפי לקבוצות מוגבלויותללא 


גיוס שחקני ללא . לארגוני וולונטריי פנותלשל העובדת סוציאלית שהעלתה אפשרות 


. מרכזית של התוכניתהמטרה ה הואשילוב ה ;ת מהווה תנאי הכרחי לקיו השילובמוגבלויו


רואה בתוכניות הפנאי הזדמנות ליצור ) Schlein, Green & Stone, 1999(הספרות שסקרנו 


 שלי אלה כמרכיב חשוב  יחסומציינתולפתח יחסי ידידות בי� אנשי ע ובלי מוגבלויות 


חשיבה ,  להקדיש לנושא יותר תשומת לבשחשובאי לכ� המלצתנו היא . איכות החיי


 . ומאמצי


אחרי "לבחו� הקמת פרויקט שיפנה לנמלי� " גל�סל"כדי להפי� את בשורת ה


" גל�סל"הכוונה לבחו� אפשרות לשווק את תוכנית ה". גל�סל" בתוכנית ה"המשמעותיי


כאופציה " גל�סל"לתרו בתחו החברתי ולמשפחותיה ולהציע את ה ניינותהמעו לחברות


 לפעול למע� לא רק לדבר על פעילות חברתית אלא ג כלומר. להגשי חזו� חברתי של שוויו�


משחקי להזמי� לכ� אפשר לבחו� אפשרות ". גל�סל"ידי השתתפות בקבוצות ה השיוויו� על


זכור א נ. עיר שבה ה יתקיימובתי הספר בשנה את שיתקיימו במהל� הטורנירי הליגה ול


שבבתי ספר אלה התקיימו אירועי חשיפה הרי שטורניר המציג את הקבוצות עצמ� יכול 


אולי אפשר א� . לפרויקט מספר הנרשמילהגדלת  לאירוע החשיפה ולתרו להיות המש�


 .פו את מספר התלמידי שיחשלהגדיל טורנירי בשעות בית הספר כדי לקיי
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 את כל המשימות  על עצמלקבל ייכול  הפרויקט אינימכיוו� שראש כי לסיכו נציי�


 להמש� הפצתה יובעיקר את גיוס הכספי הדרושהכרוכות בהפעלת הקבוצות ברחבי האר� 


לבדוק אפשרות לגייס גור מקצועי ובעל ניסיו� בתחו השיווק ג נציע  ,תוכניתשל ה


 .י לפרויקטוהפרסו שיעסוק בגיוס כספ


 


 תמיכה רגשית בשחקני� 


בלטה בעיקר , מתאמת התוכנית והעובדת הסוציאלית העניקושבשחקני התמיכה הרגשית 


בחדרה ו מעטהיתה ימעורבות� השבה , ספיבק�קבוצת רמת ג�  לעומתבקבוצת ראשו� לציו�


 בקבוצות הנוספות ת הרגשית הנדרשההתערבותהיא מה אופי  השאלה . נעשתה כלללא


פונקציה  לקיי ובאיזו מידה נית� ,כמו כפר מנדה וירושלי, "סגל גל"מוקמות בפרויקט הה


  .צור� זהשתענה על , בקבוצות אלה שלא על בסיס התנדבותינוספת מקצועית 


לשכנע את השחקני בעלי המוב�  נוצר ע הקמת הקבוצות ונבע מהקושי הקשר ע ההורי


 �קשר זה . בחששות של ההורי למודי הקשיי לטפל ומהצור� בתוכניתהמוגבלויות להשתת


�הדוק במיוחד בקבוצה בראשו� לציו� ובכפר מנדה והוא כמעט אינו קיי בקבוצת רמת ג�


מלבד הורי , עוד נמצא כי לא קיי כלל קשר ע הורי השחקני ללא המוגבלויות. ספיבק


ממצאי ". גל�סל"בוצת ה משתתפי בקוגבלויות וללא המוגבלויות ג יחדשילדיה בעלי המ


לא ( במשחקי ובטורנירי צפו מעונייני שהוריה יהשחקני כי מראיהשאלו� 


 בחשבו� להביאלכ� יש . ה מעונייני שההורי יצפו בהישגיה ויתגאו בה. )באימוני


 . משחקילממצא זה ולכלול את ההורי בי� רשימות המוזמני למחנות אימו� ו


כדי או , כפי שקרה בחדרה צוא אול לאימוני למכדי קבוצת לח� שמשלג הורי עשויי ה


לגייס את ההורי כדי שיהוו קבוצת  ש ניסו .בראשו� לציו�למשל  כמו תנאיה לשפר את


הורי מעורבי ג ה. מהל� שלא נשא פירות בהמש�,  להשיג תקציב להסעותשתפעללח� 


 .אינ משתתפי במימו� התוכניתרי ההו. כאשר מתגלי פערי בניהול או בהדרכה


נוסי� עוד ונציי� כי לא מצאנו כלל קשר בי� הפעלת התוכנית לבי� מוריה של בני הנוער 


  . שנמלי� לבחו� בהמש�נושא, )ובתי הספר שבה ה לומדי(המשתתפי בה 


בעיות חברתיות נפתרו בקבוצות  –  תמיכה רגשית בשחקנידרושה  כימכל האמור עולה


  ההורייש לשלב אתו .יתה מעורבות העובדת הסוציאלית באופ� משביע רצו�שבה הי


 נמלי� לקברניטי .בטורנירי  הוריהלראות אתבני הנוער המשתתפי היו רוצי  – בתוכנית


לאו העובדת הסוציאלית יבדומה לתפקיד שמ, התוכנית לבחו� חשיבותו של גור תומ� רגשית


בלא קשר להיותו " גל�סל" לשת� את ההורי במפעל הוכ� לבחו� דרכי, ומתאמת התוכנית
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מומל� שמדיניות הזמנת ההורי לאירועי תהיה , כ� למשל. של ילד בעל מגבלות או לא


 .רחבת היק� ותתבצע באופ� דומה בכל הקבוצות


באמצע , בהתחלה(בשלושה מועדי במהל� השנה , עצמ לברר ענמלי� לצוות המקצועי 


� שמדובר בפרויקט  כיוו�בעיקר, על והמטרות האופרטיביות של התוכניתאת מטרות ה) ובסו


 .  שכ� לא נית� ללמוד עליו ממקורות אחריהתנסותחדשני הנלמד תו� כדי 


 "פנאי רציני"כ" גל�סל"ה


פיתוח חיברות ומיומנויות יתה י כי אחת המטרות המדבריה של מפעילי התוכנית עלה


מניתוח הממצאי עולה כי במהל� השנה נוצרו . ויותחברתיות אצל השחקני בעלי המוגבל


בחלק מהקבוצות בעיקר בראשו� לציו� . אישיי בתו� הקבוצות ובי� הקבוצות�יחסי בי�


או העובדת /ומעט בספיבק נערכו מפגשי גיבוש חברתיי שבה השתתפו מתאמת התוכנית ו


, וללא מוגבלויות צעירינראה כי העובדה שבקבוצות משתתפי בני נוער בעלי . הסוציאלית


טיפולית � תמיכה רגשית להעניקבקבוצות וכ� קשרי החברות כדי לשפר את התערבות כהמצרי


 . פרטנית וקבוצתית


אנו ממליצי בחו לבחו� אפשרות להקצות משאבי בכל אחת מהקבוצות במרכז 


 קיומה  להמש�משמעותייה יש בכ� כדי להשפיע על מדדי נוספי .ובפריפריה לנושא זה


תחושת מסוגלות והתקדמות , דימוי עצמי,  תחושת שביעות רצו�בה, "גל�סל"של תוכנית ה


עולי בקנה אלה היבטי . איכות חיי ומיומנויות חברתיות, אמפתיה, ביטחו� עצמי, אישית


  ". פנאי רציני"מהעיסוק באחד ע התגמולי המתקבלי


 עשוי לתרו הרבה מעבר )Stebbins, 2001( "פנאי רציני"כ" גל�סל"אנו מאמיני כי חוג ה


נית� למצוא במפעל זה את מרבית המאפייני .  מפעילי התוכנית מלכתחילהלמה שציפו


התמדה בפעילות ולאו דווקא בהקשר למספר השעות  מאפיי� ראשו�: סטיבנסשעליה מדבר 


 , פנאיכקריירה תפיסת המאפיי� שני הוא  .עוסקי בפעילות אלא בהקשר הנפשישבה


נושא העשוי להיות משמעותי לבני . הישגי או ממעורבות גוברת בנושאבהנוצרת מהתפתחות 


השקעה של מאמ�  הוא שלישימאפיי� . נוער בעלי מוגבלויות שפוטנציאל התעסוקה שלו מוגבל


התנסות או מיומנות הנרכשי במיוחד עבור , הכשרה, אישי משמעותי המבוסס על ידע


לחיי היולכאורה ישה של מיומנויות לא רלוונטיות רכבמדובר . הפעילות�א� שיש בה� , יו


 ). 2007, היוש(פוטנציאל לתרו לחיי עשירי ומאושרי של מיצוי עצמי 


קבלה של מאפיי� רביעי הוא . היבט זה מתקשר ג לצור� בפיתוח מקצועי של עוזר המאמ�


אינו כי מדובר בתחושת ר" גל�סל"בהקשר ל. עלות מתמשכות מההשתתפות בפעילותתו


 הקשר שנוצר מתו� תחושת תרומה בתחו החברתי מצאנוכ� . שביעות רצו� מהעשייה עצמה
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עוד תרמה ההשתתפות . מההצלחה הקבוצתית וממפגשי הליגה, שנרק בי� המשתתפי


, לשיפור הביטחו� עצמי, לתחושת מסוגלות והתקדמות, להעלאת הדימוי העצמי" גל�סל"ב


 . ולאיכות חיי) במידה מועטה( כלפי האחר לתחושת אמפתיה


יש בו , למשתתפי" פנאי רציני"להוות עיסוק של " גל�סל"כי הפוטנציאל של ה, אנו טועני


ממצאי הערכה זו  מתו�). 2007, היוש(א ג במחקר שנמצכפי , מעבר למצופה כדי לתרו


היא בעלת פוטנציאל תורמת ו" גל�סל"כי תוכנית האפשר להסיק בשילוב ע הידע המחקרי 


  .שחקני ומפעילי כאחד, לתרומות ארוכות טווח למשתתפי השוני
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 שאלו� לשחקני�: 1נספח 


 ___________תארי� הראיו�


 ______________:משתת� בקבוצה______ :גיל________ :ש� המרואיי�


 ___________:בכיתה ____________________: ספר�ה בבית/תלמיד


 _________ש� המראיי�  ____________________________:ת/עובד


 _________גל �לות בסלתארי� תחילת פעי


 


 גל� בתוכנית הסלשאלו	 לשחקני�


 


? גל� אי� שמעת על חוג הסל .1
__________________________________________ 


 )?ל� לשחק כדורסל למה חשוב( ?לחוג החלטת להצטר�מדוע  .2


  לא� כ�� ? הא� הנ� משתת� בחוגי� נוספי� .3


 ?באיזה חוגי�, א� כ� .ב


  ?ד בחוג הזהמה לדעת� יהיה מיוח. ג


 לא� כ�� ?ת בחוג זה/ה משתת�/ של� שאתחברי�הא� ספרת ל .4
  ?מה הייתה תגובת�. ב


 ? מה דעת� על תגובת�. ג


 ?של� על ההצטרפות של� לקבוצהההורי� מה דעת� של  .5


 ?מה דעת� על תגובת� .א


 


 לא� כ�� ?הא� היית רוצה שההורי� יבואו לאימוני� .ב


 לא� כ�� ?למשחקי� 


 ? מדוע 


 לא� כ�� ?גל�ת בסל/ה משתתפ/של� שאת ת/ת למחנכהא� ספר .6


 :ה/הוא הגיב/אי� היא, א� כ�


 :מש� האימוני� שהייתה ל� בחוויה טובהי על /ספר .6


 : שהיתה ל� מש� האימוני�חוויה לא נעימהי על /ספר .7
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 לא� כ�� ?) חיוביי� או שליליי�( באימוני� לא צפויי�הא� קרו בחוג דברי�  .8 


 :י/ספר 


 לא� כ�� ?בעיות הא� נתקלת ב .9
 ? נתקלת באילו בעיות, א� כ�. א


  ?אחרי� באילו בעיות נתקלו, א� כ�___ לא� כ�� ?אחרי� נתקלו בבעיות הא�. ב


 ? הא� וכיצד נפתרו בעיות אלו . ג


 לא� כ� �? גל�ת שצרי� לשפר משהו בתוכנית הסל/ה חושב/הא� את .10


 


 ? מה� ההצעות של� לשיפור התוכנית, א� כ�. א  


 :� עלמה דעת .11


  הציוד .א


 � ההדרכה באימוני .ב


 לוח הזמני� של האימוני�  .ג


  ההסעות .ד


 מספר המשחקי� נגד קבוצות אחרות  .ה


 


להראות את (יש לי כא� סול�  .עתה אשאל כמה שאלות שיש לענות עליה� בצורה אחרת. 13
ה צרי� לבחור את המספר בסול� שהכי מתאי� /את .5 עד 1ע� מספרי� מ ) הסול�


א�  – 1י על מספר / או תצביע1' / תגיד–ט שאומר ל� הוא נכו� מאוד א� המשפ. להרגשת�
י על / תצביע–וא� המשפט הוא בכלל לא נכו� ..  2 תצביע על מספר, הוא כמעט נכו� מאוד


  .5מספר 


 


 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�


 


 נכו	


 מאוד


   


 כלל


 לא


 נכו	


 � � � � � ת לשחק כדורסל/אני אוהב .1


 � � � � �  ה/ת טובי/אני שחקנ .2


לא התקדמתי ביכולת שלי לשחק  .3
 � � � � � כדורסל


 � � � � � הקבוצה שלנו מתקדמת יפה .4


 � � � � �  ה טוב בקבוצה/אני לא מרגיש .5


 � � � � � המאמ� עוזר לי ללמוד לשחק טוב יותר .6
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 � � � � �  ההורי� שלי שמחי� שהצטרפתי לחוג .7


8. � � � � � �   לחברי� להצטר� לחוגה/הייתי ממלי


 � � � � � אני אוהב לצפות במשחקי כדורסל .9


ה טוב ע� החברי� בקבוצת /אני מרגיש10
  הסל גל


� � � � � 


הזמ� עובר , כאשר אני באימו� כדורסל11
 � � � � � מהר


 � � � � � תוכנית הסל גל לא מתאימה לי12


 � � � � �  אני מנסה להגיע לכל האימוני�13


 � � � � � אני מרוצה מהשתתפותי בחוג14


 ? ה שרוצה להצטר� לחוג זה/ת לנער/מה היית אומר .14


 לא� כ��? גל מתאימה לכול��הא� תוכנית סל .15


 י /הסבר  


ה /אני מרגיש"כדורסל בכסא גלגלי�  ת/כשאני משחק :נא להשלי� את המשפט .16
  ":כמו


 :י/הסביר 


 ?בחיי היומיו�) או משפיעי�(רי� ל� ה לומד דברי� שעוז/הא� בסל גל את .17


 לא� כ�� 
 :י דוגמאות/ת�. ב  


 ? ת ע� האחרי� בקבוצה/ה מסתדר/אי� את .18


 לא� כ��? ה בקשר ע� השחקני� האחרי� בחוג ג� אחרי האימו�/הא� את .19
 :י/פרט. ב


 ?י את עצמ� בפניה�/כיצד תתאר, ת נער או נערה בני גיל�/ה פוגש/י שאת/דמיי� .20


 ? שני�10 עצמ� בעוד ה רואה את/אי� את .21
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להוציא את הסול� ולחזור על (נעבור עתה שוב לסול� המספרי� שעבדנו אתו קוד�  .22
 ):ההוראות


 
 


 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�


 


 נכו	


 מאוד


   


 כלל


 לא


 נכו	


 � � � � � אני נער בריא  .1


 � � � � �  אני נער שמח .2


 � � � � � קשה להתחבר אתי  .3


 � � � � � שאני נראה נחמד אני חושב  .4


 � � � � �  אני מרגיש טוב רוב הזמ� .5


 � � � � � כשמשהו קשה לי אני מנסה לשכוח מזה .6


 � � � � �  אני נער חברתי .7


א� הייתי יכול הייתי משנה כמה חלקי�  .8
 � � � � �  מגופי


 � � � � � אני נער חברותי  .9


ו מרוצי� אני מנסה להתנהג בצורה שיהי10
 � � � � �  ממני


 � � � � � אני תמיד יכול להסתדר בעצמי 11


 � � � � � אני בסדר בדיוק כמו שאני 12


 


23.  
 


 הק� את התשובה בהתא� להרגשת�


 נכו	
 מאוד


   


 כלל
 לא
 נכו	


אנשי� שיש לה� פחות מזל אכפת לי מ .1
 � � � � �  בחיי� ממני


קשה לי לראות דברי� מנקודת המבט  .2
 � � � � �  של אד� אחר
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כשאני רואה שמנצלי� מישהו אני  .3
 � � � � �  מרגיש שאני צרי� להג� עליו


קרה לי שאחרי שראיתי סרט או מחזה  .4
 � � � � �  אני מרגיש כאילו אני אחת הדמויות


כשאני רואה מישהו שממש צרי� עזרה  .5
 � � � � � אני מתפרק,  חירו�בבמצ


אני מנסה , ר מישהולפני שאני מבק .6
לדמיי� אי� אני הייתי מרגיש א� הייתי 


 במקומו
� � � � � 


לא כל כ� אכפת לי מאחרי� כאשר יש  .7
 � � � � �  לה� בעיות


אני מאמי� שיש שני צדדי� לכל שאלה  .8
 � � � � � ומנסה לבחו� את שניה�


אני חול� בהקי� ומפנטז על דברי�  .9
 � � � � � שיכולי� לקרות לי 


אני מדמיי� אי� הדברי� נראי� מנקודת 10
מבט של חברי כדי להבי� אות� טוב 


 יותר 
� � � � � 


 ? ממ�או שוני�, מוגבלויות או צרכי� מיוחדי� דומי� ל� בליאנשי� , הא� לדעת� .24
 :דומי� או שוני�ה�  במה י/הסבר  


 לא� כ�� ?מוגבלויות או צרכי� מיוחדי�שאי� לה� הא� יש ל� חברי�  .25
 :  יחד את�ה עושה/ מה אתי/ספר  


ה תגיד לי איזו מהתשובות הכי נכונה /את.  אפשרויות של תשובות3אקריא ל� שאלות ע� 
 : בעיני�


  ?כי� והנאה יש ל� בחיי�"כמה  .26


 הרבה�במידה מסוימת � לא הרבה� 


 ? ת/ה מסתדר/הא� את, בהשוואה לאחרי� .27


 טוב יותר� כמו כל אחד� גרוע יותר� 


 ? ה/ה מרגיש בודד/ודש אתכמה פעמי� בח .28


 פעמי� 6 או 5לפעמי� לפחות � לפחות פע� או פעמיי� בשבוע, לעיתי� קרובות� 


 .א� פע� לא יותר מפע� או פעמיי� בחודש, לעתי� רחוקות� בחודש


 ?ת במצבי� חברתיי�/ה לא שיי�/ה מרגיש/הא� את .29


 .לעתי� רחוקות או א� פע�� תמיד� בדר� כלל או תמיד�  
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 ?ה חושבת את עצמ� לעומת אחרי�/ת את/כמה מוצלח .30


  ת כמו האד� הממוצע/מוצלח� ת מהאד� הממוצע/פחות מוצלח�  


 .ת מהאד� הממוצע/יותר מוצלח�  


 ? אי� מתייחסי� אלי� בבית ספר� .31


 .כמו לתלמידי� אחרי�� כאל שונה במעט מאחרי�� כאל שונה מאוד מאחרי�� 


 ?  בחיי�בבית הספר דברי� שיעזרו ל� ת/ה לומד/הא� את .32


 .בהחלט כ�� יתכ�, ה/אינני בטוח� לא�  


  ?ת ציוני� הוגני�/ה מקבל/ה שאת/ה מרגיש/הא� את .33


 לפעמי� כ� ולפעמי� לא� ת הוגני�/ה שהציוני� שאני מקבל/אני לא מרגיש, לא�  


 .בהחלט כ��  


 ?ה לגבי הדברי� שאתה עושה יומיו�/ה מחליט/הא� את . 34 


  מישהו אחר מחליט בשבילי�  


 .ה לבד מה אני עושה/אני מחליט� אני עושה לפי מה שכול� עושי��  


כמו הליכה , ה עושה מדי יו�/ה בעצמ� על כל הדברי� שאת/ה מחליט/עד כמה את .35
  ?אוכל ובילויי�, לישו�


 .תמיד� במידה מסוימת� כמעט שלא�  


 ? מתי יכולי� לבקר אות� חברי� בבית .36


  לקבל רשותה /אבל אני צרי�, בכל יו�� לפעמי��  


 .או לעיתי� קרובות מאוד, ככל שאני רוצה�  


  :י לומר ש/באופ� כללי תוכל .37


 חיי� די מתוכנני� עבור�� ה רוצה/ה לעשות מה שאת/בדר� כלל אינ� יכול� 


 חיי� חופשיי� לגמרי�  


  ?הא� חברי� מבקרי� אות� בבית� .38


או לעיתי� , ככל שאני רוצה� לפעמי�� או לעיתי� מאוד רחוקות, א� פע� לא�  
 .קרובות


ביקור , קולנוע, מסיבות: ת באופ� פעיל בפעילויות בילוי כמו/ה משתת�/הא� את .39
  ?תנועת נוער, בקניות


 רוב הזמ�� לפעמי�� או א� פע�, לעתי� רחוקות מאוד�  


 ?הא� חברי משפחת� גורמי� ל� להרגיש .40


 �� .כחלק חשוב במשפחה� בדר� כלל כחלק מהמשפחה� כאד� מבחו
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 !רבה על שיתו� הפעולהתודה 


 גל�סלה בתוכנית  שאלו� למאמני�:2נספח 


 תארי�
שמות
4


        
 


 לגבי ילדי� ספציפיי� הערות


1.           


2.           


3.           


4.           


5.           


6.           


7.           


8.           


9.           


10.           


11.           


12.           


13.           


 


 :מטרות האימו� החודש ומידת השגת� �


 :מאלו פעילויות של התוכנית החודש אתה מרוצה �


 :נא לפרט? הא� היו קשיי� החודש �


 :נא לפרט? החודש) חיובי או שלילי(לא צפוי  הא� קרה משהו �


 


 


                                                           
4
 ליד שמו של ילד נכה* סמנו  
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 גל�סלתוכנית ה בשאלו� לעובדת הסוציאלית: 3נספח 


  _________________ :תמיקו� הפעילו .1


 _________________:התקיימה בתארי�


 .שחקני� בעלי מוגבלויות______  מתוכ�? _____; כמה שחקני� השתתפו במפגש .2


 :אנא צייני מיה�) אחרי�, המתאמת, המאמ�(א� במפגש השתתפו גורמי� נוספי�  .3


 תארי? הא� משתתפי� אלה השתתפו במפגש בפועל .4


הא� היה אירוע ספציפי (? הסיבה לבחירה במטרות אלהמה ? מה היו מטרות המפגש .5


 )שהביא לבחירה בנושא זה


 ?מה היתה תוכנית המפגש 


 ):תגובות השחקני�, נושאי� שעלו( של מהל� המפגש עשיררשמי תיאור  


? תארי מה, א� כ�? או שינויי� ביחס לתכנו�, הא� קרו במפגש דברי� בלתי צפויי� .6


 :?ומה עשית? מדוע


 :ודווחי על לקחי� ותובנות, במפגשכיצד הרגשת  .7


 :אנא התייחסי לתוצאות המפגש ביחס למטרות שהוצבו .8


וכיצד היא , מהי? הא� בעקבות המפגש הנוכחי מתגבשת תוכנית למפגש הבא .9


 ?מתקשרת למפגש זה


 :שאי� לה� ביטוי בשאלות שלמעלה, מי התייחסויות נוספות/אנא רש .10







