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 פרי מאמ� משות� ופיתוח גישה מערכתית יאשילוב תלמידי
 נכי
 בוגרי
 בקהילה הלהתוכנית 

 . כלפי תהלי� השיקו
 והשילוב של נכי
 בוגרי מערכת החינו� המיוחד בחברה ובתעסוקה

 

' גב, �"לית ארגו� איל" ביוזמה משותפת של מנכ�90תהלי� התכנו� של התוכנית החל באמצע שנות ה

מר , מנהל אג� השיקו
 במשרד הרווחה, ר יצחק יוגב" ד,�"ס ארצי של איל" עו,ל"אורית אבנשטיי� ז

מר עזרא מיכאל בסיוע הקר� , ל והמפקח על החינו� המיוחד במשרד החינו�"שלמה פרקש ז

 
החינו� לכל השותפי
 היה רצו� לקד
 את יישו
 חוק .  לביטוח לאומימוסדשל הלמפעלי
 מיוחדי

השינוי בחוק  החינו� המיוחד הרחיב את מספר שנות . ישומו התעכבש, 1988שנחקק בשנת המיוחד 

 וכלל תלמידי
 בוגרי
 שהיה ,18 עד גיל במקו
 21 עד 3הלימוד במסגרות החינו� המיוחד מגיל 


 .חינוכיי
 לקראת יציאת
 לחיי
 עצמאיי
 בקהילה�צור� לפתח מעני
 שיקומיי

 


 בחברה ובמעגל העבודה כבוגרי
 עצמאיי
 מטרת התוכנית הייתה לאפשר שילוב תלמידי
 נכי


 . ואוטונומיי

 


 :התוכנית כללה שלושה מרכיבי
 עיקריי

 

 .הכנת ערכה להערכה ואבחו� והכשרת הצוותי
 בבתי הספר שנכללו בהפעלה הניסיונית •

הכרות ע
 שירותי
 בקהילה , הכנת התלמידי
 לחיי
 עצמאיי
 מבחינת התנסויות בעבודה •

 .וניצול שעות הפנאי

•  
התאמה ראשונית של מקומות ההתנסות בעבודה והשמה הדרגתית בה
 בשנות הלימודי

 .האחרונות במסגרת בית הספר

 

ה בארבעה בתי "תשס�ב"היא פעלה בי� השני
 תשס. 2000התוכנית אושרה כמפעל מיוחד בשנת 

 
הפעלה שנת ה. 21�16בגילאי , תלמידי
 ע
 נכויות פיזיות קשותלומדי
 ספר ברחבי האר� בה

הראשונה הוקדשה בעיקר להיערכות להפעלתה והשנה האחרונה היוותה את תחילת תהלי� 

 .ההטמעה בבתי ספר נוספי
 באר� ע
 אוכלוסיה דומה

 

 הוש
 דגש רב על יצירת ערוצי שיתו� ,במהל� הפעלת התוכנית, בהמש�א� החל משלב התכנו� ו

. 21הילה האחראי
 על הבוגר לאחר גיל פעולה בי� המסגרת החינוכית לבי� הגורמי
 השוני
 בק



 

 

 

המפקחת הארצית , קשרי עבודה מקצועיי
 והדוקי
 פותחו ומוסדו בעיקר בי� נציגת משרד הרווחה

 
בי� נציגי האג� לחינו� מיוחד ברמת המטה ללנושא התעסוקה באג� השיקו
 והמפקחי
 המחוזיי


 במחלקות הרווחה ע
 מודל כרות ההדדית של עובדי השיקויתהליכי
 אלה סייעו לה. והשטח

צוותי ההפעלה וצוותי ההשמה התעסוקתית שפעלו , העבודה שפותח בתוכנית על ידי צוותי האבחו�

 .בבתי הספר שנכללו בניסוי

 

לנציגות האג� לחינו� מיוחד במשרד , גוי שליווה את התוכניתיאנו מבקשי
 להודות לצוות הה

 שהשתתפוזות התוכנית ולצוותי
 בבתי הספר לרכ, למנהלות ,שהובילו את התוכנית הארצית

לרכזי ההתנסויות בבתי הספר שסייעו בבניית הגשר בי� בית הספר ,  למדריכות המקצועיות,בתוכנית

� שהיה כאמור שות� לרעיו� ולדר� "ולארגו� איל, לנציגי אג� השיקו
 במשרד הרווחה, לקהילה

 .וסייע ג
 בהעסקת העובדי
 הסוציאליי
 בבתי הספר

 

תודה מיוחדת לתלמידי
 הבוגרי
 ולהוריה
 ששיתפו פעולה ע
 צוות ההערכה וסייעו בכ� לפתוח 


שה
 ג
 בעלי רצו� עז , צוהר נוס� לעולמ
 של צעירי
 וצעירות בעלי מוגבלויות וקשיי
 מרובי


 .בחיי הקהילה ובעול
 העבודה, ומוטיבציה להתקד
 ולהשתלב בעול
 המבוגרי

 

משרד החינו� . מכו� סאלדמפרידמ� ' פרופויונס �אדוה הי
'  של גב
ראשותהמחקר המלווה בוצע ב

תוספת התקציב למחקר אפשרה לבצע . השתת� במימו� המחקר באמצעות האג� לחינו� מיוחד

 צוות המחקראנו מודי
 ל. מחקר בהיק� רחב יותר ואנו מודי
 למשרד על מעורבותו ושיתו� הפעולה

התאמות שביצעו במער� המחקר במהל� ההפעלה ועל המשוב ה על, על הליווי המסור והמקצועי

 . שנית� למפעילי
 ולשותפי
 במהל� כל התוכנית

 

שסייעה רבות , אבלגו��מטע
 המוסד לביטוח לאומי ליוותה את התוכנית מתחילתה כרמלה קורש

 משרדיי
 והבי� ארגוניי
 בתוכנית זו ואשר ממשיכה לשקוד על�בפיתוח ערוצי התקשורת הבי�

עליה� היא מופקדת בקר� שקידו
 נושא השילוב של אוכלוסיות ע
 מוגבלות בתוכניות נוספות 


 .למפעלי
 מיוחדי

 

 

 

  מוראי �שרית בי�


 מנהלת הקר� למפעלי
 מיוחדי



 

 

 

 חברי ועדות היגוי  

 

מעת לעת השתתפו בעלי תפקידי
 . להל� בעלי התפקידי
 אשר השתתפו באופ� קבוע בוועדות ההיגוי

או בוגרי
 של בתי הספר /הורי
 של תלמידי
 ו, למשל. י
 אשר הוזמנו בהתא
 לתוכ� המפגשנוספ

פסיכולוג אשר ליווה , רופא המתמחה בשיקו
 נכי
 אשר ליווה את התכנית, המשתתפי
 בתכנית

 .  ובעלי תפקידי
 נוספי
 מבתי הספר" קשר ע
 הורי
"את התכנית בנושא 

 

 משרד החינו�, ינו� מיוחדסגנית מנהלת האג� לח, ניצה ננר

 משרד החינו�, מפקחת ארצית תכנו� פדגוגי, דליה טל

 רכזת ארצית תוכנית  שילוב נכי
 בקהילה,  ברק�ליאורה שור

 איל�, ס ראשי"עו, אלדד גולדפרב

 סגנית מנהלת הקר� למפעלי
 מיוחדי
 בטוח לאומי,  אבלגו��כרמלה קורש

 מכו� סאלד, חוקרת בכירה,יונס �
אדוה הי


 משרד הרווחה, אג� השיקו
, מפקחת ארצית, דיאנה ברע

 משרד הרווחה, אג� השיקו
, רכזת מחוז מרכז, מיכל גול�

 משרד החינו�, 21ב "מדריכה ארצית ל, חיה הראל

 משרד החינו�, שילוב נכי
, איה חסדאי מדריכה ארצית


 רמת ג�, מנהלת בית ספר אחווה,  שושנה ניסי

 בית ספר אחווה, נכי
רכזת שילוב ,  גילה חרס

 חולו�, ס הרצפלד"מנהלת בי,  רויטל רווה

 ) ה"תשס, ד"בשני
 תשס(רכזת בוגרי
 ורכזת התוכנית  בית ספר הרצפלד ,  לימור דאה�

,   ב"בשני
 תשס(בית ספר הרצפלד , רכזת תוכנית שילוב נכי
 בקהילה,  אורלי אללו�

 )ג"תשס

 ל התנסויות בעבודה בית ספר הרצפלדאחראית ע, מרפאה בעיסוק,  יברט' שירית ז

 עפולה, בית ספר יובלי
, רכזת שילוב נכי
,  סמדר סאסר

 ירושלי
, בית ספר אילנות, רכזת שילוב נכי
,  נועה פחימה

 רכז התנסויות בעבודה בבתי הספר אחווה והרצפלד,  נחו
 אביגד

 עפולה, בית ספר יובלי
, רכזת התנסויות בעבודה,  נורית אלול



 

 

 

 צירתק

 
 רקע

היא אחת המטרות המרכזיות של החינו� , שילוב
 המוצלח של הצעירי
 המוגבלי
 בחיי הקהילה

חיי , המלמד על חוסר תעסוקה, בעיקר לאור מצב
 של בוגרי החינו� המיוחד, המיוחד בישראל

 1988ובעקבות הרחבת החוק לחינו� מיוחד בשנת , מתו� כ�. חברה דלי
 וחוסר מעורבות בקהילה

, "שילוב נכי
 בקהילה"פותחה התכנית , 21 עד 3כ� שכעת הוא מוחל על הגילאי
 , לוש שני
בש

 
להכנת
 של התלמידי
 בחינו� המיוחד להשתלבות בשוק העבודה ולמעבר לחיי
 פרודוקטיביי

. מטרתה המרכזית של התכנית היא העלאת שיעור הנכי
 המועסקי
 בשוק העבודה. בקהילה

עולה בעיקר נוכח , השמות דגש על מיומנויות חיי
 ועבודה, יות מעבר מעי� זוחשיבות� הרבה של תכנ

. ממסגרות החינו� המיוחד המגוננות לחיי
 בקהילה, המעבר הקשה לתלמיד וא� לבני משפחתו

על , מחקרי
 מציגי
 מאפייני
 שוני
 המשפיעי
 על הצלחת� של תכניות התערבות מעי� זו

ה ועל יכולתו לבנות לעצמו חיי
 מוצלחי
 ופרודוקטיביי
 השתלבותו של הנכה במקו
 העבוד

רמה , כגו� כישורי
 מקצועיי
 דלי
, בי� גורמי
 אלה נית� למצוא תכונות רקע אישיות. בקהילה

וכ� ; כגו� צוות ההפעלה או המעסיקי
 עצמ
, מאפייני
 מערכתיי
; קוגניטיבית ומוגבלות פיזית

מכו� סאלד התבקש על ידי , בהתא
 לכ�.  חשוב ומשפיעהמהווה א� היא גור
, משפחתו של הנכה

במש� שלוש שנותיה , לערו� מחקר הערכה של תכנית ההתערבות, הביטוח הלאומי ומשרד החינו�

 .הראשונות המהוות את שלב הניסוי

   

  מטרות המחקר

וי  זיה–מטרתו המרכזית של המחקר היא ליווי התכנית החינוכית והצוות ובדיקת מידת הצלחתה 

נקודות החוזק והתורפה של התכנית ומידת ההשמה של התלמידי
 בהתנסויות בעבודה ושל 

מתו� שימת דגש על התאמת מקו
 העבודה לצורכי התלמיד ועל , זאת. הבוגרי
 במקומות עבודה

הוגדרו שלוש המטרות הראשוניות של התכנית על ידי מעצבי התכנית בראשית , כ�. שביעות רצונו

 ):1998,  במר��9 מופיעות במסמ� של משרד החינו� מיו
 כפי שה(דרכה 

 .בניית תכנית הערכה ואבחו� כוללני .1

2. 
: תכנית השיקו
 מתייחסת להיבטי
 הבאי
. בניית תכנית שיקו
 והפעלתה במש� ארבע שני

הכשרה תעסוקתית ואימו� לניצול , העשרת חיי חברה וניצול שעות הפנאי, פיתוח עצמאות אישית

 .י
 קהילתיי
שירות

3. 
במש� השנתיי
 האחרונות במסגרת בית , התאמת מקומות תעסוקה והשמה הדרגתית בה

 . הספר

 

לשפר את השירותי
 הניתני
 לתלמיד על ידי יצירת , שמו לה
 מעצבי התכנית למטרה, כמו כ�


עבר כדי ליצור רצ� טיפולי ומ, שיתו� פעולה בי� המוסדות הממשלתיי
 השוני
 המטפלי
 בנכי

 . יעיל מתקופת בית הספר לחיי
 הבוגרי
 בקהילה

 



 

 

 

בהתא
 , התפתחו מטרות ספציפיות לכל אחת משנות ההטמעה של התכנית, לצד מטרות אלה

 ). עליה� מפורט בהרחבה בדוח להל�(באנשי הצוות ובתלמידי
 , לתמורות אשר חלו בבתי הספר

 

 כלי המחקר

הערכה שוטפת ,  הערכה מעצבת–
 של הערכה מחקר ההערכה התמקד בשלושה מרכיבי
 מרכזיי

,  ע
 צוות מפתחי התכניתעומק�ראיונות עריכת באמצעות וה בוצעאל י
שלב. והערכה מסכמת

לרבות איסו� חומר כתוב , אנשי הצוות הפועלי
 בבתי הספרוהכשרה לאנשי הצוות המדריכי 

 :המחקר הבאי
על סמ� המידע שנאס� פותחו כלי . ונתוני
 הקשורי
 לתיעוד התכנית

 

בה
 נבדקו ,  אשר כללו שאלות פתוחות:שאלוני� למילוי עצמי לאנשי הצוות בבתי הספר

 .ב"כלפי כלי האבחו� וכיו, כלפי מטרותיה, עמדותיה
 כלפי התכנית

מובני
 למחצה וכללו ,  אשר נערכו פני
 מול פני
:ראיונות אישיי� ע� אנשי הצוות בבתי הספר

אשר התמקדו , ת להעלות נושאי
 חדשי
 והתייחסויות נוספותשאלות פתוחות תו� אפשרו

 .   ב"כלי האבחו� וכיו, מטרותיה, בעמדותיה
 כלפי התכנית

והתמקדו בעמדותיה
 של , במתכונת פני
 מול פני
,  אשר היו חצי מובני
:ראיונות לבוגרי התכנית

בתרומתה לה
 , ה
 נתקלובקשיי
 המרכזיי
 ב, בהיבטיה החיוביי
, למשל, הבוגרי
 כלפי התכנית

 . ב"וכיו

 הריאיו� להורי
 היה חצי מובנה והתמקד בעמדותיה
 של :ראיונות טלפוניי� להורי הבוגרי�

בתרומתה לבוגרי
 ולה
 , בקשיי
 המרכזיי
, בהיבטיה החיוביי
, למשל, ההורי
 כלפי התכנית

 . ב"וכיו

 

 עיקרי הממצאי�
 

 משתתפי המחקר
 

ב "בשנת הלימודי
 תשס. ע
 בוגרי
 וע
 הורי
 לבוגרי
, ע
 אנשי צוותמהל� המחקר כלל ראיונות 

 אנשי 21כ "ג השתתפו במחקר סה"בשנת הלימודי
 תשס,  אנשי צוות17כ "השתתפו במחקר סה

 �27 מבוגרי התכנית ו12,  אנשי צוות27כ "ד השתתפו במחקר סה"צוות ובשנת הלימודי
 תשס

 .  בוגרי התכנית�25הורי
 ל

 

 פי התכניתעמדות כל
 

כאשר ע
 התקדמות , )n=15(בתחילת הדר� כל אנשי הצוות הביעו כלפי התכנית עמדות חיוביות 

כ� בשנת ,  עמדות ביקורתיות–עמדות חיוביות ומיעוט� מרבית המורות הציגו , התכנית והטמעתה

דה מרבית המורות הציגו עמ, ד"בתו
 שנת הלימודי
 תשס). n=21(ג "ובשנת תשס) n=29(ב "תשס

המורות דיווחו על שינוי חיובי בעמדות : חיובית ומספר העמדות הביקורתיות הצטמצ
 עוד יותר

 
על חשיבה מחודשת של הצוות על התלמידי
 ועל ; )n=16(כלפי התכנית ובעבודה ע
 התלמידי



 

 

 

 
; )n=)10מערכתי בבית הספר כתוצאה מהפעלת התכנית �על שינוי מבני; n(=11(דרכי העבודה עמ

ע
 ). n=8(התמקצעות הצוות והבניית התכנית כתוצאה מההשתתפות בהדרכה ובהשתלמויות ועל 

ושלוש מורות , ארבע מורות בלבד הצביעו על תרומתה של התכנית לשינוי הקשר ע
 ההורי
, זאת

 .הצביעו על צור� בשיפור התכנית וההדרכות

 

ייחסו לתרומתה הכללית של ה
 הת, מרבית בוגרי התכנית הביעו עמדות חיוביות כלפי התכנית

ולמיומנויות הקשורות לעול
 העבודה אשר ) n=7(לחשיבותה של ההתנסות בעבודה , )n=10(התכנית 

ארבעה התייחסו לתחושת ההנאה שהתכנית העניקה לה
 ושלושה ). n=6(רכשו במהל� התכנית 

 . לחשיבות התכנית בהשתלבות בקהילה

 

ה
 התייחסו בעיקר לכ� שהתכנית נתנה . וביות ברוב�היו חי, א� עמדות ההורי
 כלפי התכנית

ומיעוט
 עסקו בתרומת התכנית , )n=9(ותחושת ביטחו� ופרודוקטיביות , לבוגר מסגרת וחברה

בי� ההורי
 היו א� שהתייחסו לתרומתה של ). n=2(ולעזרה במציאת עבודה ) n=3(להכנה לעתיד 


לכ� שהדאגה , )n=7(עצמאות ותחושת רוגע , שהתכנית אפשרה לה
 זמ� פנוי: התכנית לה
 עצמ

ולכ� שהמצב החיובי בו נמצא הבוגר בעקבות התכנית משפיע א� ) n=4(שלה
 לעתיד הופחתה 

 
דיווחו על חוסר , בת
/חמישה הורי
 ציינו כי התכנית כלל לא תרמה לבנ
, ע
 זאת). n=3(עליה

שני הורי
 דיווחו כי . ומות העבודהגמישות בהשמה של הנכי
 הפגועי
 קשה ועל בעיית הליווי במק

 .כלל לא ידעו על התכנית

 

 תרומת התכנית למידת העצמאות של הבוגר

 
מייחסי
 לתכנית תרומה רבה לעצמאות
 ולתחושת הביטחו� ) n=11(רוב
 המכריע של הבוגרי


אשר ביניה
 היו א� שייחסו את , )n=18(לעומת כשני שלישי
 בלבד מ� ההורי
 , העצמי שלה

 .ושמונה הורי
 שטענו כי התכנית כלל לא תרמה לעצמאותו של הבוגר) n=6(ינוי לגור
 אחר הש

 

 
מייחסי
 דגש רב לתרומתה של התכנית לעצמאות
 ביחסי אנוש ובמיומנויות ) n=9(רוב הבוגרי

שני בוגרי
 בלבד התייחסו . עסקו בתרומה לעצמאות
 הפיזית) n=4(בעוד מקצת
 בלבד , עבודה

: לשלוש קטגוריותתשובות ההורי
 נחלקו . מאות שעלתה מתו� ההתנסות בעבודהלתחושת עצ

מתייחסת , השנייה; )n=10(עוסקת בתרומת התכנית לעצמאות המנטלית של הבוגר , האחת

ואילו ; )n=6(לשיפור ה� במידת העצמאות המנטלית של הבוגר וה� במידת עצמאותו הפיזית 

 ).  n=2(ידת עצמאותו הפיזית של הבוגר בלבד הקטגוריה השלישית מתייחסת לשיפור במ

 

 למציאת מקו� עבודה מתאי� לבוגר, ת ההתנסויות בבית הספר/מידת העזרה של רכז

 
לעומת כמחצית מ� , ה במציאת מקו
 עבודה/ת ההתנסויות עזר/השיבו כי רכז) n=7(רוב הבוגרי

, מצא לה
 מקו
 עבודה מתאי
חמישה בוגרי
 טענו כי אמנ
 לא נ, כמו כ�). n=10(ההורי
 בלבד 



 

 

 

. אלא לנסיבות המקרה או למוגבלות
, ת ההתנסויות/א� לא ייחסו זאת לחוסר המאמ� של רכז


נימקו אות� בחוסר התייחסות ליכולות , שלושת ההורי
 אשר השיבו תשובות שליליות, לעומת

 .ת רכזי ההתנסויותכי עשרה הורי
 דיווחו כי ה
 כלל לא מכירי
 א, יש לציי�. הבוגר ולבעיותיו

 

 הקשר של העובדת הסוציאלית ממשרד הרווחה ע� העובדת הסוציאלית של בית הספר 

 
ת /ת הסוציאלי/כלל לא ידעו על קיומו של קשר בי� העובד, )n=7(והבוגרי
 ) n=15(מרבית ההורי

ת /ת הסוציאלי/ת של בית הספר או שלא הכירו את העובד/ת הסוציאלי/ממשרד הרווחה לעובד

מתוכ
 חמישה דיווחו , שמונה הורי
 ידעו על מפגש בי� העובדי
 הסוציאליי
, ע
 זאת. הקהילתית


ת /מתו� חמישה הבוגרי
 שידעו על אודות העובד. כי עלה מתוכו שיתו� פעולה בי� הגופי

ה המעטה במציאת מקו
 עבודה ושניי
 לא /שלושה ציינו את מעורבותו, ת הקהילתית/הסוציאלי


 . ה/ מפועלוהיו מרוצי

 

 במציאת מקו� עבודה מתאי� ובהשתלבות מוצלחת בו , תרומת התכנית וההתנסויות בעבודה לבוגר

 
השיבו כי קיבלו את הכלי
 למצוא מקו
 עבודה מתאי
 במסגרת הלימודי
 ) n=7(רוב הבוגרי

השיבו בשלילה ושני ) n=6(כרבע מההורי
 ). n=11(לעומת כמחצית מההורי
 בלבד , בבית הספר

 . הורי
 טענו כי התכנית עזרה במציאת כיוו� בלבד

 

 
וציינו לחיוב את , דיווחו כי רכשו בתכנית כלי
 להצליח במקו
 העבודה) n=11(מרבית הבוגרי

שתי תשובות בלבד התייחסו לרכישת מיומנויות עבודה קונקרטיות . המיומנויות החברתיות שרכשו

) n=16(רוב ההורי
 . ושתיה� התייחסו למיומנויות מחשב, 
 העבודהכאחראיות להצלחה במקו


מתוכ
 ארבעה ייחסו לתכנית תרומה , בת
 כלי
 להצליח בעבודה/הסכימו כי התכנית נתנה לבנ

שלושה ציינו תרומה למיומנויות עבודה ושני הורי
 , לתחושת עצמאות ופרודוקטיביות של הבוגר

 .בת
/חמישה הורי
 טענו כי התכנית לא עזרה לבנ
. השיבו כי התרומה הייתה חברתית

 

 
חשי
 כי ההתנסויות במקומות העבודה עזרו לה
 יותר בהשתלבות במקו
 ) n=8(רוב הבוגרי

שלושה בוגרי
 א� הדגישו את . ובעיקר במיומנויות החברתיות בעבודה, העבודה מאשר במציאתו


. למקו
 עבודה אחר,  עבודה מסוי
חוסר התרומה של רכישת המיומנויות הקונקרטיות במקו

א
 כי הדגישו בהקשר זה את חוסר תרומת� המוחלט , )n=3(ההורי
 א� ה
 העלו התייחסות דומה 

השיבו כי ההתנסויות במקומות העבודה ) n=14(א� רוב ההורי
 , בדומה לבוגרי
. של ההתנסויות


) n=6(ות החברתיות בעבודה ודיווחו כי התרומה הבולטת היא בתחו
 המיומנוי, בת
/תרמו לבנ

 ). n=3(וכי תרומה נוספת מתייחסת להעלאת ההערכה והדימוי העצמיי
 של הבוגר 

 

 קשיי� מרכזיי�

 קושי במציאת מקומות עבודה לתלמידי
 –ג "ב ותשס"ארבעה קשיי
 מרכזיי
 עלו בשני
 תשס

)8=n�7 ו=n ,לבי� ערכת האבחו� , )בהתאמה 
ומטרות התכנית חוסר התאמה בי� רמת התלמידי



 

 

 

)8=n�3 ו=n ,בתכנית , )בהתאמה 
ומחסור במשאבי
 ) בהתאמה, n=�3 וn=5(קושי בשילוב ההורי

)3=n�11 ו=n ,תשס). בהתאמה 
ג הועלו קשיי
 נוספי
 המתייחסי
 למת� מענה "בשנת הלימודי


 היו ד הקשיי
 הבולטי"בתשס). n=4(וקושי בעבודה ע
 גורמי חו� ) n=5 (21לבוגרי
 לאחר גיל 

 
א
 כי במידה מועטה , ועלה שוב, )n=)7וקושי במציאת מקומות עבודה n (=11(מחסור במשאבי

א
 בשילוב , חוסר המענה של התכנית לאוכלוסיית התלמידי
 הפגועי
 קשה, מאשר בעבר

קשיי
 המתייחסי
 לבעייתיות שילוב ). n=2(וא
 בהתאמת כלי האבחו� ) n=4(במקומות עבודה 

עלו במספרי
 נמוכי
 ובשיעורי
 דומי
 לאלו , ת ולקושי שבעבודה ע
 גורמי חו�ההורי
 בתכני

 ). בשניה
 ,n=3(ג "שבשנת תשס

 

, התמקדו ברעיונות לשינויי
, עיקר ההתייחסות של הבוגרי
 לבעיות התכנית, בניגוד למורות

 תחושה של ארבעה בוגרי
 הביעו, ע
 זאת). n=6(שעיקר
 הרחבתה וגיוונה מבחינת זמ� ופעילות 


ציינו בעיות אשר ) n=4(אחרי
 , חוסר יחס מצד מפעילי התכנית אשר פגעה בתחושת הביטחו� שלה


ושני בוגרי
 ציינו פיתוח ציפיות בתחילת , נבעו מחוסר ההתאמה בי� מטלות העבודה ליכולותיה

 .התכנית אשר לא התגשמו בהמש�

 

 המתייחסי
 לצור� בהרחבת הפעילות ,א� ההורי
 ציינו שינויי
 שלדעת
 יש לערו� בתכנית

הקשיי
 אשר מנו ההורי
 מתייחסי
 לבעיות בהשמה וביישו
 , ע
 זאת). n=8(הקיימת ולגיוונה 

)4=n( ,מאוד 
ארבעה הורי
 ציינו את . ובעיקר למחסור בהיצע של מקומות עבודה לנכי
 המוגבלי

קשיי
 נוספי
 אשר העלו . תמה מתרחש בתכנישלושה מה
 א� לא ידעו , בעיית שיתופ
 בתכנית

ולבעיית הליווי במקומות ) n=3(לכ� שאי� המשכיות בי� התכנית לחיי
 בקהילה ההורי
 התייחסו 

 ). n=2(העבודה 

 

 היבטי� חיוביי�

בגישה האחד עוסק , אנשי הצוות מנו שני היבטי
 חיוביי
 בולטי
, ב"בשנת הלימודי
 תשס

�בהיותה של התכנית מובנית ורב, והשני) n=15(הבסיסית המשלבת את הנכה הבוגר בקהילה 

לחשיבות� של , )n=7(המורות התייחסו א� לערכת האבחו� כמסייעת , בסו� השנה). n=13(מקצועית 

ג העניקו אנשי הצוות משקלות "בתשס). n=5(התנסויות התלמידי
 ולבדיקה עצמית של הצוות 


 אשר התייחסו ליציאת התלמידי
 לעבודה ,שוני
 להיבטי
 הללו וא� העלו היבטי
 חיוביי
 שוני

) n=9(לתלמידי
 ואת הכנת
 לחיי
 להתאמת מקומות העבודה , )n=18(כתורמת לה
 ולקהילה 

ד דגש רב יותר הוש
 על "בשנת הלימודי
 תשס). n=6(ולהיות התכנית מובנית ומלווה באנשי מקצוע 

 
כ� ). n=9(לוב ההורי
 בתהלי� ועל שי) n=17(התאמת מקומות העבודה לבוגרי
 והכנת
 לחיי

, n=6(בבתי הספר ולעבודת הצוות העולה מ� התכנית " 21ב "ל"עלתה התייחסות להטמעת תכנית 



 

 

 


וליציאת ) n=5(לחשיבותו של רכז ההתנסויות בשילוב הילדי
 הפגועי
 קשה יותר , )בשניה

 ).n=5(התלמידי
 לעבודה כתורמת לה
 ולקהילה 

 

י
 אשר מנו הבוגרי
 מתייחסי
 לתרומתה לה
 במיומנויות הקשורות ההיבטי
 החיוביי
 המרכזי

להתנסויות במקו
 עבודה , )n=5(לתחושה של יחס תומ� שקיבלו בתכנית , )n=6(לעול
 העבודה 

)4=n (נורמליות"ולתחושת פרודוקטיביות ו) "3=n .( מנו את תחושת הסיפוק 
ההורי
 א� ה

כאל מסגרת וכ� התייחסו אל התכנית ) n=9(ר והפרודוקטיביות שמעלה התכנית אצל הבוג

ולפיתוח ) n=4(ה
 התייחסו א� לפיתוח מיומנויות חברתיות בעבודה ). n=5(תעסוקתית וחברתית 

 
שלושה הורי
 בלבד מנו את ההתנסות בעבודה עצמה כהיבט חיובי של ). n=2(מיומנויות חיי

 .התכנית

 

  כלי האבחו�
 

. ג" בתשס�12ב ו" תשע מורות בתשס–הצוות לא עסקו באבחו� ג חלק מאנשי "ב ותשס"בשני
 תשס

ומחצית� לא עסקו בכ� , השיבו כי עסקו באבחו�) n=13(ד כמחצית המורות "בשנת הלימודי
 תשס

)14=n .(זאת 
לעומת ארבע מורות שלא , הכירו את כלי האבחו� של התכנית) n=20(רוב המורות , ע

כמחצית המורות , כמו כ�. י האבחו� באופ� חלקי בלבדהכירו את הכלי
 ושתיי
 שהכירו את כל

)11=n ( השיבו כי ה� מעוניינות להיות שותפות לתהלי� האבחו� וכמחצית� השיבו כי אינ� מעוניינות

וכי ה� , ה� מעוניינות להיות שותפות לממצאי האבחו�דיווחו כי ) n=24(רוב המורות ). n=11(בכ� 

  ).n=21(משתמשות בממצאי
 בעבודת� 

 

 מידת ההתאמה של כלי האבחו� החדשי� לאוכלוסיית התלמידי�


ה� בסבב הראיונות הראשו� וה� בסבב השני בשנת . בעמדות אלה חלה מגמת שיפור במהל� השני

יותר תשובות הצביעו על חוסר התאמת
 של כלי האבחו� החדשי
 לאוכלוסיית , ב"הלימודי
 תשס

 
בשנת הלימודי
 ). בהתאמה, n=�3 וn=11(ל התאמת
 מאשר ע) בהתאמה, n=�4 וn=14(התלמידי

כמו ג
 מספר התשובות המבחינות בי� חלקי המבח� , )n=8(ג עלה מספר התשובות החיוביות "תשס

 
וחלה ירידה בשיעור תשובות ) n=7(המתאימי
 לאוכלוסיית התלמידי
 לבי� אלו שאינ
 מתאימי

ת במספר התשובות הרואות את כלי האבחו� חלה עלייה משמעותי, ד"בתו
 תשס). n=3(השליליות 

 
כמו ג
 במספר התשובות המסייגות את חוסר , )n=18(כמתאימי
 לאוכלוסיית התלמידי

א� ג
 במספר התשובות שאינ� רואות את כלי האבחו� , )n=12(ההתאמה לתלמידי
 הפגועי
 קשה 

 
 ). n=6(כמתאימי
 לאוכלוסיית התלמידי

 

 חר ההיכרות עמ�עמדות כלפי כלי האבחו� לא


לאחר שאנשי הצוות , ב"בשנת הלימודי
 תשס. א� בעמדות אלה חלה מגמת שיפור לאור� השני

העלו עמדה חיובית כלפי הכלי
 ) n=2(מקצת
 בלבד , התנסו לראשונה בעבודה ע
 כלי האבחו�



 

 

 

וות נצפתה עלייה במספר התשובות של אנשי הצ, ג"בתשס. היו מסויגות) n=7(ואילו רוב העמדות 

לרבות עלייה במספר התשובות הלא , )n=10(והמסויגות ) n=4(החיוביות , ביחס לשתי העמדות

, לאחר שלוש שנות התנסות ועבודה ע
 כלי האבחו�, ד"בשנת הלימודי
 תשס). n=11(רלוונטיות 

וה� הלא ) n=1(ה� השליליות , ומספר התשובות) n=11(במספר העמדות החיוביות חלה עלייה חדה 

 . ירד, )n=6(נטיות רלוו

 

 תרומת� של כלי האבחו�  למידת ההתאמה בי� מקו� העבודה לבי� צורכי התלמיד

 
חלה מגמת ירידה במספר עמדותיה
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  מסגרת מחקר ההערכה

 

 מבוא
 

 חשיבות� של תכניות מעבר

 
המכינות את הבוגרי� של בתי הספר לחינו� המיוחד למעבר מ� המסגרות , תכניות מעבר

ה� נדב� חשוב וגור� מכריע בהשתלבותו המוצלחת , החינוכיות התומכות לחיי� בקהילה

 בוגרי מסגרות החינו� בדיקת מצב� של. והפרודוקטיבית של היחיד המוגבל בחיי הקהילה

החלפה , שכר נמו�, תעסוקה�תת, מעלה מצב של חוסר תעסוקה, ב"המיוחד בישראל ובארה

, רונ�(חוסר מעורבות בקהילה ותפקוד עצמאי וחיי חברה מוגבלי� , תכופה של מקומות תעסוקה

, להמדגיש רונ� את חשיבות תכניות המעבר מבית הספר לחיי הבגרות בקהי, בהתא� לכ�). 1998

כאשר את חשיבות הנושא הוא מתק� א� בהארכת זכאות� של המתבגרי� לקבלת שירותי חינו� 

בדיקת תכניות הלימודי� בחטיבות הביניי� במסגרות חינו� רגילות ומיוחדות . 21מיוחד עד גיל 

למרות שתלמידי� מעטי� בלבד , כי רוב� ככול� בעלות אוריינטציה אקדמית, כאחד מעלה

הג� שבמסגרות החינו� המיוחד תכניות המעבר שמות . 16מודיה� אחרי גיל ממשיכי� את לי

עיקר הדגש בכל זאת מוש� על ההכנה התעסוקתית , דגש רב יותר על הכנה לחיי� בקהילה

בעלי מגבלות קשות וקלות כאחד מתקשי� במעבר מבית הספר , לטענתו של רונ�. המקצועית

מתו� , לשיטתו.  לתכנית מעבר שיטתית ומקיפהוכי שתי האוכלוסיות זקוקות, לחיי הקהילה

יש לשי� דגש רב על תכנית אב כללית , היותה של האוכלוסייה המיוחדת בעלת שונות רבה

על תכנית ההכנה , זאת ועוד. שתענה לצרכי� הרבי� והייחודיי� של כל תלמיד ותלמיד, וגמישה

עליה להתחיל כבר בבית , י�למעבר להיות המש� והרחבה לתכנית הלימודי� בתחו� ההכנה לחי

א� ג� להתייחס לצורכי , על תכניה להתמקד בתוצאות העתידיות הרצויות, הספר היסודי

להתבצע בחלקה במציאות הקהילתית ומתו� כ� לשי� דגש ג� על מיומנויות , התלמיד בהווה

מקד המהוות גור� מנבא חשוב להצלחה בחיי� בקהילה ולא להת, אישיות�חיי� ומיומנויות בי�

בעל אפקט , הנלמד בכיתה הופ� משמעותי יותר, טוע� רונ�, כ�. תעסוקתית�בהכנה מקצועית

 . מוטיבציוני המאפשר הכללה ויישו� של החומר הנלמד

 

 מאפייני היחיד המשפיעי� על השתלבותו בשוק התעסוקה

 
חה של מאפייני� ותכונות רקע ואישיות העשויי� להשפיע על מידת ההצל, ליחיד המוגבל עצמו

ב "לאומי בארה�תוצאות ראשוניות של מחקר מעקב דו. השתלבותו בשוק העבודה ובחיי הקהילה

מצביע על מכשולי� , העוסק במחסומי� בתעסוקת נכי�, )1987, ניומ� ורייטר, בראיי�(ובישראל 

כישורי� מקצועיי� דלי� , חוסר הסתגלות לעבודה, כמו השכלה מוגבלת, הקשורי� במשתני רקע

מוצאי� ביטוי במחקר הערכה לתכנית שיקו� , מאפייני� נוספי� של היחיד. � מועט בעבודהועניי

אשר מעלה כי סיכוייה� של משתתפי התכנית להשתלב , "נסה דר� אחרת"הנכי� בשוק החופשי 

כי א� על כושר , בשוק העבודה נשעני� לאו דווקא על הרמה הקוגניטיבית של היחיד המוגבל

שכ� בעלי הפיגור השכלי הנהני� מתכונות אלה , ומנויות ידניות טובות יותרניידות רב יותר ומי
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, ברזו�(השתלבו בעבודה בצורה מוצלחת יותר , ומהופעה חיצונית חריגה פחות מאשר בעלי הנכות

מאפייני� נוספי� התייחסו למוטיבציה גבוהה לעבודה וכושר הסתגלות ). 1990, גורדו� והולצמ�

 . חברתית

 

השפעה על הצלחת תכנית ,  לצורכיה� של הנכי� מנקודת מבטו של היחיד עצמונראה כי א�

בעלי מוגבלות שהשתתפו , כ�. ההתערבות ועל השתלבות היחיד בעל המוגבלות במקו� העבודה

הצביעו על מספר גורמי� שהקלו על , בתכניות השמה שונות לשילוב נכי� בשוק העבודה החופשי

עבודה , שעות עבודה קצרות: ביניה�, )1991, ייגי� ונאורפ(השתלבות� במסגרת התעסוקתית 

אחד הגורמי� הבולטי� עליה� הצביעו הנכי� . לח� מועט ועבודה הנעשית בישיבה, קלה

גורמי� . ההסעות למקו� העבודה וחזרההוא קיומ� של , כעוזרי� בהשתלבות� במקו� העבודה

 מלווה,  בי� הנהלת המפעל לעובדי�הממלא ג� כגור� מתוו�, מדרי� צמודנוספי� וחשובי� ה� 

 . גמישות והבנה לבעיות פיזיות וסבלנות כלפי הבעיות השונות שעולות, אישי

 

 מאפייני הצוות המטפל המשפיעי� על השתלבותו של היחיד המוגבל בשוק התעסוקה

 
ניכר כי למאפייני הצוות המטפל השפעה על , בנוס� למאפייני� ולתכונות של היחיד המוגבל

בניסיו� לאפיי� את הגורמי� , כ�. חתו של היחיד להשתלב במקו� העבודה ובחיי הקהילההצל

מאפייני המטופל : על�העלתה שני גורמי) 1989(ענבר , הקשורי� להצלחת תהלי� השיקו�

נמצאו רמת , בי� מאפייני המטופל הבולטי� לניבוי הצלחת התהלי� השיקומי. ומאפייני המטפל

סיכויי (ההיסטוריה התעסוקתית , משפחתי�ול ושינוי במצבו האישיאופ� גמר הטיפ, השכלתו

גיל צעיר של המשתק� וציפייה לסיוע השיקו� , )הצלחה רבי� יותר ככל שלא עבד קוד� לכ�

עולה א� אצל , תמיכה בממצאי� אלה המתייחסי� למאפייני המטופל. בתהלי� ההשתלבות

, צמו כגור� המשפיע על תהלי� השיקו�אשר לתרומתו של המטפל ע). Gordon, 1986(גורדו� 

נמצאו כמאפייני� העשויי� , יכולת האבחו� של המטפל ודרכי הטיפול אות� הוא מתאי� למטופל

ככל שהמטפל הערי� את סיכוייו של המטופל , כ�. להשפיע על תהלי� ההשתלבות של היחיד

המגבלה של המטופל . כ� באמת הצליח יותר המטופל, להצליח בתהלי� השיקומי כגבוהי� יותר

אול� התייחסותו של המוגבל עצמו למגבלתו והמשמעות , לא נלקחה בחשבו� בניבוייו של המטפל

מציעה ענבר שלא להתייחס לבעלי , כ�. השפיעו רבות על תוצאות השיקו�, שהוא העניק לה

 . אותה מגבלה באופ� שווה וכי על הערכת המטפל להתבסס על כושרו הפוטנציאלי של המשתק�

  

 המשפחה כגור� מכריע בהשתלבות היחיד המוגבל בשוק התעסוקה ובקהילה

 
גור� המשפחה נמצא כחשוב וא� הכרחי בהצלחת תהליכי השיקו� והשתלבותו של היחיד 

למידת שביעות רצונה מתהלי� השיקו� , לעמדת המשפחה כלפי התכנית", המוגבל בשוק העבודה

יש השפעה על סיכויי , פעילי התכנית והמשתקמי�למעורבותה ולקשריה ע� מ, בשלביו השוני�

ממצאי� דומי� ). 340' עמ; 1991, גורדו� והולצמ�, ברזו�" (המשתקמי� להשתלב בשוק העבודה

הג� שיחס המשפחה לתעסוקת היחיד נמצא כגור� מכריע ). 1987(ניומ� ורייטר , מעלי� בראיי�
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ייתכ� כי א� גור� . ות ע� המשפחהעובדי השיקו� משקיעי� זמ� מועט בלבד לשיח, בתעסוקתו

גורדו� , מחקר� של ברזו�. עשוי להוות מכשול בפני השתלבותו התעסוקתית של הנכהזה 

תומ� א� הוא בחשיבות ההשפעה של עמדת המשפחה והקשר עמה על , )1990(והולצמ� 

את ה� מצאו פער בי� רצו� מפעילי התכנית לערב , ע� זאת. השתלבותו של הנכה בשוק העבודה

למעשה המשפחה הייתה מרוצה מקשר . לבי� נכונות� של בני המשפחה עצמ� לכ�, בני המשפחה

תמיכה לפער זה בי� רצו� מפעילי התכנית לקשר ע� ההורי� לבי� שביעות רצונ� . של עדכו� בלבד

גורדו� , ואצל ברזו�) 2003(נמצאה א� אצל מנדלר ונאו� , של ההורי� עצמ� מ� הקשר הקיי�

 ).  1991(והולצמ� 

 

אחת הסיבות להשפעתה של עמדת המשפחה ביחס לנושא , )1991(גורדו� והולצמ� , לדעת ברזו�

קשורה לאופיו , השיקו� על הנכה בהתמודדותו ע� משימת השיקו� ועל מידת המוטיבציה שלו

בעזרת אנשי , התלוי במידה זו או אחרת בסביבה תומכת, של הקשר בי� היחיד המוגבל למשפחתו

נדב� נוס� של קשר זה הוא המידה בה המשפחה מכירה בנכות . ע ובתמיכת בני משפחתומקצו

הורי� אשר . המהווה את אחד הגורמי� המשפיעי� על עמדתה, היחיד ומקבלת את מוגבלותו

, לעתי�. יפתחו נטייה להציב בפניו ציפיות גבוהות מדי או נמוכות מדי, אינ� מכירי� בנכות ילד�

באה לידי ביטוי בכ� שה� מתקשי� לקבל את , ורי� לקבל את הנכותחוסר היכולת של הה

המפרות את יכולתו של הילד , אפשרויות התעסוקה המוגבלות לנכי� המצויות בשוק העבודה

לעתי� , משפחות החוששות מפני כישלו�, בהתא� לכ�. הנכה להגשי� את ציפיותיה� ממנו

גורדו� והולצמ� הראו שינויי� בתמיכת , �ברזו, ע� זאת. מביעות התנגדות להצטרפות לתכנית

, כ�.  ככל שהצליח עלתה התמיכה ולהפ�–ההורי� בעקבות הצלחת או כישלו� הב� בתכנית 

ובכ� , עשויה להוריד את המוטיבציה של היחיד, ירידה בתמיכת המשפחה בעקבות כישלו�

 . לצמצ� את סיכויי השתלבותו עוד יותר

 

אשר ממצאיה� , א� היא זכתה להתייחסות החוקרי�, צלחהתפיסת המשפחה את הקריטריו� לה

את עצ� ההשמה בעבודה ולא את , מצביעי� על כ� שהמשפחות מדדו כהצלחה של התכנית

ההצלחה נתפסה ). 2003, מנדלר ונאו�; 1991, גורדו� והולצמ�, ברזו�(השינוי באורח חייו של הב� 

ו� אמונת המשפחה כי הדבר עשוי מת, כהשמה בלבד ללא התייחסות לתנאי העבודה והשכר

 . להעלות את הדימוי העצמי של הב� ואת מידת עצמאותו

 

 מאפייני� מערכתיי� המשפיעי� על הצלחת תכניות התערבות לשילוב נכי� בשוק התעסוקה

 
מאפייני� וגורמי� מערכתיי� שוני� נמצאו כעומדי� בבסיס ההצלחה של תכניות התערבות 

חלק� תורמי� ליישו� התכנית והשפעתה על איכות חייה� של , הלשילוב נכי� בשוק התעסוק

במחקר הערכה של תכנית , )2003(מנדלר ונאו� . המשתתפי� בה ואילו אחרי� גורעי� מכ�

. מצאו מספר גורמי� המשפיעי� על יישו� התכנית, תעסוקה נתמכת המופעלת באלווי� ירושלי�

לו עשויה להיות השפעה , עיל את התכנית של הגו� המפהמבנה הארגוניבי� הגורמי� נמצאו 

, הימצאותה של דמות אחת האחראית על כל הרצ� התעסוקתי, למשל, חיובית על יישו� התכנית
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לשכנוע גור� נוס� מתייחס . בעלת ראייה כוללת השומרת על תיאו� בי� יחידות התעסוקה

כנסת הדברי� קל יותר לשכנע את המעסיקי� מתו� ה.  להעסיק אנשי� מוגבלי�המעסיקי�

נראה כי היחס של המעסיקי� להעסקת אנשי� . למער� שיווקי המציג את העסקת הנכה ככדאית

רימרמ� . א� מתו� העסקת� וא� מתו� מגע אחר עמ�, ע� מוגבלות קשור להתנסות� בעבר

להצלחת התכנית המעסיקי� תרומה נוספת של . א� ה� תומכי� בממצאי� אלה, )1997(וינאי 

יחס חיובי בי� , )1991(לפי ענבר . חיד עולה מתו� אופ� התייחסות� ליחיד המוגבלולהשתלבות הי

תרמו רבות להשתלבות מוצלחת , כמו ג� אווירה חיובית במקו� העבודה, הממונה הישיר לעובד

מעלות גור� נוס� המשפיע על הצלחת יישו� תכנית ) 2003(מנדלר ונאו� . של היחיד המוגבל

מקומות המספקי� עבודה ברמת מיומנות .  מקומות עבודה מתאימי�איתורבדמות , ההתערבות

ה� נדירי� יותר בהשוואה למקומות המציעי� תעסוקה , בדומה לעבודה משרדית, גבוהה יותר

 א� הוא מהווה גור� צוות ההפעלה. 'מחסנאות וכד, ארכיב, כמו עבודות אחזקה, פשוטה יותר

ר מקבל את הכשרתו הראשונית בהפעלת הנכי� צוות חדש אש. משפיע ביישו� והצלחת התכנית

אשר , מאשר צוות בעל הכשרה בתעסוקה מוגנת, תור� יותר להצלחת התכנית, בהעסקה נתמכת

למקומו חשיבות רבה . יש לשנות את עמדותיו ביחס לאפשרויות תעסוקה בשוק העבודה הפתוח

א� מתו� , )1991(ור מייחסי� א� פייגי� ונא,  בהשתלבות המוצלחת של העובדי�של המדרי�

א� בהדרכה המקצועית בטר� , היות המדרי� גור� מתוו� בי� העובדי� לבי� הנהלת המפעל

תעסוקתיות או ,  פיזיות–נכנסו העובדי� לעבודה וא� בליווי ובמת� הפתרו� לבעיות העולות 

חלק .  נמצא א� הוא כמשפיע על הצלחת התכניתהקשר הטוב ע� ההורי� והמעסיקי�. נפשיות

, לעומת�. מ� המעסיקי� דיווח על צור� בתדירות רבה יותר של ביקורי המדרי� במקו� העבודה

המתבסס , רוב ההורי� הביעו שביעות רצו� מהקשר ע� המדרי� וממפעילי התכנית, כאמור לעיל

 . על עדכונ� אשר למתרחש ע� ילדיה� ושיתופ� בהחלטות לגביה�

 

עולי� מממצאי מחקר , מודלי� השיקומיי� בכלל�אישיי� של ה�ביקורת אשר למאפייני� הלא

המלמדי� כי המודלי� השיקומיי� , ב ובישראל"לאומי שנער� במרכזי שיקו� בארה�דו

אינ� עוני� על הדרישה לספק לבעלי נכות איכות חיי� , סיעודי והרפואי�הטיפולי, הרווחי�

עשו זאת , שוק החופשיבעלי מגבלות אשר מצאו עבודה ב, לשיטתה של רייטר). 1991, רייטר(

אלה השתחררו מהתלות במערכת המשקמת ועשו את דרכ� בעזרת . למרות התהלי� ולא בזכותו

רייטר מוצאת כי שני המודלי� אינ� . בני משפחה או עזרה מאנשי� שאינ� אנשי מקצוע

בשניה� היחיד הוא פסיבי ואינו סובייקט פעיל בתהלי� השיקו� ומבוססי� על , פרסונליסטיי�

של הפנמת , לא נית� לשק� אד� ללא תהלי� של חינו�, לשיטתה. עלה חיצונית של היחידהפ

כשות� פעיל , כאקטיבי, יש להציב את היחיד במרכז הפעילות. מערכת ערכי� ואמונות חדשה

המדובר בגישה , לפי רייטר. בי� המטפל למטופל" סטרי�קשר דו"בקבלת החלטות ולייצר 

 .ה בכל הדרגי� במערכת הטיפוליתחינוכית כוללנית שיש ליישמ
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 ההכשרה בתקופה שלפני ההשמה והליווי

 
נתגלה כתשומת לב והקדשת זמ� מועטי� , מכשול מרכזי העומד בפני השמה תעסוקתית של הנכה

ביניה� , )1987, ניומ� ורייטר, בראיי�(בלבד שנתנו מרכזי השיקו� המקצועי לייעו� לנכה 

מרב הזמ� . לריאיונות ולמעקב, לטכניקות חיפוש עבודה, עיתהתייחסות מועטה להערכה מקצו

, בהתא� לכ�. להסתגלות לעבודה או להתנסות במגוו� רחב של עבודות) שלא לצור�(הוקדש 

המרמזי� , )2003, מנדלר ונאו� (הכשרה וליווינראה כי הגורמי� המרכזיי� להצלחת התכנית ה� 

וכלו למצוא מקו� עבודה ולהשתלב בו ללא על כ� שמרבית המועסקי� בתעסוקה נתמכת לא י

על . התכנית היא המסגרת התעסוקתית של היחיד המוגבל, לרוב, כלומר. תמיכה וליווי של תכנית

יש להכשיר את היחיד המוגבל לפני היכנסו לעבודה ובתקופה הראשונה , )2003(פי מנדלר ונאו� 

והוא , ות הליווי המקצועי מצטמצמתשלאחריה תכיפ, תו� כדי ליווי של מדרי� מקצועי, לעבודה

כחלק מ� ההכשרה ובמקביל ). ממונה או עובד נוס�(נית� על ידי האנשי� במקו� העבודה 

התנהגות , כמו שימוש בתחבורה ציבורית, יש להקנות לעובד כישורי חיי�, להכשרה המקצועית

לא נית� , עובדי�ממצא בולט מצביע על כ� שללא תמיכה וליווי של הממונה וה. ב"בחברה וכיו

הליווי במקו� העבודה מקל על המדרי� המקצועי ותור� ליצירת . להפעיל תכנית בהיק� רחב

מתייחסות א� ה� לכ� שהצלחת , )1990(גורדו� והולצמ� , ברזו�. הקשרי� החברתיי� של העובד

 נשעני� במידה רבה על אינטנסיביות, תכנית התערבות והשתלבותו של היחיד במקו� התעסוקה

השקעה רבה בהכשרה ובהדרכה עשויי� . ההדרכה שבתקופה שלפני הכניסה למסגרת התעסוקה

 . א� היא מעלה ממצאי� דומי�, )1991(ענבר . לתרו� רבות להשתלבות מוצלחת יותר

 

 התמדה במקו� העבודה 

 

היא חוסר ההתמדה , אחת הבעיות המרכזיות בהשתלבותו של היחיד המוגבל במקו� התעסוקה

מצאו כי שנה היא התקופה ) 2003(מנדלר ונאו� , במחקר�. � מרובי� של מקומות עבודהוחילופי

הסיבות . השכיחה ביותר בה התמידו המשתתפי� בתכנית תעסוקה נתמכת במקו� תעסוקה אחד

סיבות הקשורות לעובד . העובד עצמו והמעסיק, להפסקת התעסוקה עולות משני כיווני�

. בעיות בריאות וחוסר מיומנות מקצועית, מוטיבציה נמוכה, תמתייחסות בעיקר לבעיות התנהגו

או סגירת מקו� , מתייחסות לצמצו� מספר העובדי�, סיבות הקשורות במקו� ההעסקה

 . העבודה

 

 שיטות לחיפוש עבודה אצל יחידי� בעלי מוגבלות

 
 עוסק, אחד הנושאי� הזוכי� להתייחסות בתכניות התערבות לשילוב נכי� בשוק התעסוקה

מציאת , )1984(על פי טלר . בדרכי� בה� יכול בעל המוגבלות לנקוט על מנת למצוא מקו� עבודה

, הכוללות חיפוש עבודה עצמאי או באמצעות רשתות תמיכה חברתיות, עבודה בדרכי� עצמאיות

זאת בהשוואה לשימוש , מגבירה את הסיכוי למציאת תעסוקה בקרב אנשי� בעלי מוגבלות

הגורסת כי בעלי מגבלות שמצאו , )1991(תמיכה לכ� נית� למצוא אצל רייטר . בשירותי השיקו�

ממצאי המחקר של . תעסוקה בשוק העבודה החופשי עשו זאת באמצעות בני משפחה או חברי�
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מורי� על כ� שהתעסוקה אשר תימצא בדרכי� אלה תהיה מספקת יותר ותניב שכר גבוה , טלר

י� חיפוש עבודה בדרכי� עצמאיות לבי� נתוני� דמוגרפיי� כי לא נמצא קשר ב, חשוב לציי�. יותר

הנבדקי� אשר מצאו עבודה בכוחות עצמ� נטו , ע� זאת. ומשתני� הקשורי� לנכות היחיד

אשר לרוב מוצאי� תעסוקה , בהשוואה לבעלי פיגור שכלי, להיות בעלי השכלה גבוהה יותר

שמציאת עבודה , צביע על כ�ממצא חשוב מ. באמצעות רשתות חברתיות או שירותי שיקו�

. מגבירה את העצמאות ואת הסיכויי� למצוא עבודה נוספת באופ� עצמאי, בשיטה כלשהי

, מתייחסת לכ� שעל שירותי ההשמה המוצעות לנכי� בישראל, מסקנתו העיקרית של טלר

עליה לטפח את , להתמקד בהכשרת היחיד לחיפוש עבודה בכוחות עצמו ולא בהשמה ישירה

יש לפתח את . שכ� הדבר יגביר משמעותית את יכולותיו של היחיד,  לפני ההשמההעצמאות

יכולת השימוש ברשתות התמיכה החברתיות ובמיוחד נכו� הדבר ביחס לאות� בעלי נכות אשר 

 . קשי� להשמה

 

 תרומת התכנית למשתתפי� 

 
� מצביעי� על תרומת, מחקרי הערכה של תכניות התערבות והשמה של בעלי מוגבלות

מצאו כי רוב המשתתפי� בתכניות השמה שונות לשילוב ) 1991(פייגי� ונאור . למשתתפי� בה�

,  שהתרחשו בחייה� מאז החלו לעבוד במפעלשינויי� חיוביי�דיווחו על , נכי� בשוק העבודה

בהשתלבות בחברה , שיפור בהערכה ובדימוי העצמי, ביניה� שינויי� בהרגלי� יומיומיי�

בדומה . א� לא אחד מ� העובדי� דיווח על שינויי� לרעה שחלו בחייו. אנשי�ובקשירת קשר ע� 

תרמה , כי תכנית של תעסוקה נתמכת לאנשי� ע� פיגור שכלי, מצאו) 2003(מנדלר ונאו� , לכ�

יכולת , העצמה(לשיפור מיומנויות היומיו� , רבות ליכולותיה� להשתמש בתחבורה ציבורית

להעלאת הדימוי העצמי ולשביעות הרצו� הכללית , הרגלי עבודהלרכישת , )'בחירה והחלטה וכד

 . של המשתתפי� בתכנית

 

. תרומת תכניות התערבות להשתלבות העובדי� מבחינה חברתית היא נמוכה יותר, ע� זאת

. שאינ� נכי�, "רגילי�"אי� חברי� , למשל, מצאו כי לחלק ניכר מ� העובדי�) 2003(מנדלר ונאו� 

אשר התייחסו לכ� שעל , )1990(גורדו� והולצמ� , י� מתו� מחקר� של ברזו�ממצאי� דומי� עול

רוב המשתקמי� נותרו בעמדה חברתית , א� שהאווירה במקו� העבודה הייתה חיובית ומקבלת

התייחסות לתרומתה של תכנית . שכ� לא נוצרו קשרי� חברתיי� מחו� לשעות העבודה, מבודדת

על מעמדו , )2004(ולה א� במחקר� של דובדבני ונאור ע, ההתערבות לפ� החברתי של היחיד

נמצא כי הסביבה במפעלי� מוגני� . החברתי של האד� המפגר במפעלי� מוגני� רבי נכויות

הרבה יותר מאשר הסביבה של , תורמת להפחתת הבדידות החברתית ובהעלאת הדימוי העצמי

תי� הפונה לצרכי� במפעלי� מוגני� העובד מקבל סל שירו. נכותיי��המפעלי� הרב

להפגנת , ותור� בכ� לצמצו� תחושת הבדידות החברתית, החברתיי� והחינוכיי�, התעסוקתיי�

, זאת. התנהגויות מסתגלות רבות יותר ולהעלאת תחושת הדימוי העצמי והמקובלות החברתית

וה� אינ� מקיימי� , בהשוואה למפעלי� רבי נכויות בה� האוריינטציה היא תעסוקתית בלבד

 . עילות חינוכית או חברתיתפ
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המשתנה ע� התקדמות , תרומת התכנית ליחיד היא פועל יוצא א� של הגדרת הצלחת השיקו�

ע� הזמ� ניכרת הורדה בציפיות ). 1991, גורדו� והולצמ�, ברזו�; 2003, מנדלר ונאו�(התכנית 

ל המוגבלות שבע, כאשר בתחילת התכנית הציפייה היא, המדריכי� ומשתתפי התכנית, ההורי�

ישתכר בדומה , יעמוד בקריטריוני� המקובלי� לביצוע במקו� העבודה, ישולב בשוק החופשי

לרמת , ללא קשר לשכר, ההשמה בלבד, בחלו� הזמ�. לעמיתיו הבריאי� ויפתח קשרי� חברתיי�

. ומדריכי התכנית א� מפסיקי� את ההתערבות, נתפסת כהצלחה, הביצוע ולקשרי� חברתיי�

אשר אחת , "נסה דר� אחרת"במחקר מעקב של התכנית . ה עולה ביחס לשכרתמונה דומ

ממטרותיה הייתה להביא את היחיד המוגבל למצב בו ישתכר בדומה לעמיתיו הבריאי� או 

רוב העובדי� עדיי� נזקקו לקבלת קצבת נכות א� כשנה וחצי לאחר , לפחות ישתכר שכר מינימו�

 ).1991, ענבר(שהחלה התכנית 

 

עול�  לשילוב נכי� בהתערבותמשפיעי� על הצלחת תכניות רבי�  מאפייני� נראה כי ,לסיכו�

ובכ� ג� על השתלבותו המוצלחת והפרודוקטיבית של היחיד עצמו בעבודה ובקהילה ג� , העבודה

, בי� הגורמי� משתני� הקשורי� ליחיד עצמו ואחרי� הנובעי� מבעיות מערכתיות. יחד

תלבות מוצלחת של היחיד הנכה בעבודה ובבניית חיי קהילה לש� הש. חברתיות ומשפחתיות

לעמוד על טיב� ולתת לה� מענה , יש להכיר את המאפייני� השוני�, מוצלחי� ופרודוקטיביי�

התייחסות , עצמאות והכנה למעבר לקהילה, הכשרה נאותה ע� דגש על מיומנויות חיי�. הול�

בנוס� למת� תשומת , כל אלה, יד המוגבלנאותה לקשר ע� המשפחה והבנה של השפעתה על היח

בחיי הקהילה , עשויי� לתרו� להשתלבותו בעול� העבודה, לב לצרכיו הייחודי� של היחיד

 . ולהכנת הקרקע לחיי� עצמאיי� יותר

 

 מתודולוגיה
 

  מטרות המחקר

 
, כ�. היא ליווי התכנית החינוכית והצוות ובדיקת מידת הצלחתה, מטרתו המרכזית של המחקר

 : כדלקמ�, הוגדרו שלוש מטרות ספציפיות

 הערכה מעצבת .א

 ספק משוב במהל� הפעלת התכנית ל .1 

 הפעלת התכנית ולהציע רעיונות לשיפורבלזהות נקודות חולשה וחוזק בעיצוב ו .2 

 הערכת שוטפת .ב

 יישו� האבחוני� ותכנית המעבר האישית. 1 

  השמת התלמידי� בהתנסויות בעבודה .2 

 מת הבוגרי� שסיימו את בית הספר במקומות עבודה הש .3 

  הערכה מסכמת–הערכת תוצאות התכנית  .ג

 בעבודה ובחיי הקהילה) �21 הבני(בדיקת השתלבות� של בוגרי התכנית   .1 

 בדיקת נקודות החוזק והחולשה בתהלי� ההשתלבות של הבוגרי�  .2 
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 מהל� המחקר

 
, )תהליכי�( הערכה מעצבת –זיי� של הערכה רכיבי� מרכלושה מתמקד בשממחקר ההערכה 

בכל אחת . ערכו בחלק� באופ� מקבילנאשר , והערכה מסכמת) תוצרי�, תפוקות(הערכה שוטפת 

 : ערכו הפעולות הבאותנמ� השני� 

 

 א "תשס שנת הלימודי� –שלב ההכנה הפעולות ב. א
 

 שנת הלימודי� במהל� המחצית השנייה של  : בתכניתהערכת התהליכי� – מעצבתהערכה 

נער� תהלי� ההכנה של התכנית לקראת הטמעתה בבתי הספר בשנת הלימודי� , א"תשס

הכוללת סוללת , תהלי� זה כלל הכנת ערכה לכל אחד מ� הצוותי� בארבעת בתי הספר. ב"תשס

במהל� תקופה זו החלה הכשרת . כלי אבחו� וטפסי� שוני� לריכוז המידע על אודות התלמידי�

הכשרה זו כללה ימי עיו� מרוכזי� . קצועיי� שיעסקו בהטמעת התכנית בבתי הספרמ�צוותי� רב

הגדרות תפקיד לבעלי : והדרכה קבוצתית בכל אחד מארבעת בתי הספר במגוו� נושאי�

בניית תכנית , הערכת המצב הקיי� והצרכי� בכל אחד מבתי הספר, התפקידי� השוני�

החדשי� ושילוב הקבוצה הבוגרת של התלמידי� התערבות הכוללת את העבודה ע� כלי האבחו� 

 .   בבתי הספר בתכנית

 

 החל משלביה  במחקר הערכהתכנית ההתערבות החדשהההטמעה של  תה לוו,בשלב זה

 : בשאלות ובהיבטי� הבאי�ותתמקדתו� ה ,הראשוני�

    

 :באמצעות, הערכת הקשר בי� רציונל התכנית לבי� דרכי יישומה .א

 התאמת התכני� לדרכי, הא� ה� ניתנות למדידה,  אופ� הגדרת�–תכנית בדיקת מטרות ה .1 

 ב"ההתערבות וכיו

 בשטחוההטמעה בדיקת מידת ההתאמה בי� מטרות התכנית לבי� דרכי ההתערבות  .2 

 

 : לתכנית ההתערבותהההכנבדיקת פעולות  .ב

  בבתי הספר מידת ההתאמה בי� מטרות התכנית לבי� הדרכת הצוות בפועל  .1 

 שביעות רצו� של צוות המשתלמי� מ� ההדרכה  .2 

 ב"מידת הבהירות של הגדרות התפקיד לכל אחד מחברי הצוות וכיו  .3 

 

הכשרה לאנשי המדריכי , עומק ע� צוות מפתחי התכנית� עריכת ראיונותבאמצעותשלב זה בוצע 

הקשורי� לתיעוד לרבות איסו� חומר כתוב ונתוני� , אנשי הצוות הפועלי� בבתי הספרוהצוות 

תו� דיו� בהיבטי� הדורשי� שינוי , בוועדות ההיגוי נדונו ממצאי ההערכה באופ� שוט�. התכנית

    .במטרה לצמצ� את הפער בי� התכנו� וקביעת המטרות לבי� שלב הביצוע, מיידי
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 ב" תשס– ראשונהה הת ההפעלהפעולות בשנ .ב
 

חלק מ� , הזמני� של תהלי� הטמעת התכניתבשל השינויי� בלוחות  : המש�– מעצבתהערכה 

מש� תהלי� הבדיקה של ונ, הפעולות שתוכננו לשנה הראשונה בוצעו במהל� השנה השנייה

 :כדלקמ�, לתלמידי� המשתתפי� בתכנית האבחו� ותהלי� הפעלת התכנית

 הדרכת הצוותי� בבתי הספר בתהלי� האבחו�. א

 � התהלי� ומ� הכלי החדששביעות הרצו� של המאבחני� וחברי הצוות מ. ב

 מעקב אחר תהלי� ההשמה של תלמידי� במקומות עבודה והבעיות הקשורות לתהלי� זה . ג

 

הכשרה לאנשי המדריכי , עומק ע� צוות מפתחי התכנית�ידי עריכת ראיונות שלב זה בוצע על

 .אנשי הצוות הפועלי� בבתי הספר והצוות

 

 ג" תשס–שנייה הת ההפעלה הפעולות בשנ .ג
 

בניית , האחד. שני תהליכי� מרכזיי� התרחשו בשנה זו : הערכה שוטפת, המש� –הערכה מעצבת

 . נושא קשר ותקשורת ע� הורי�, והשני, תכניות מעבר אישיות לתלמידי�

 

במהל� השנה השנייה של הטמעת התכנית בוצע המש� המעקב אחר תהלי� ההטמעה בהתא� 

ל תהלי� בניית תכנית המעבר האישית לכל תלמיד  מעקב והערכה ש–להתפתחותו הלכה למעשה 

 . ויישומה

 

 ד" תשס–הפעולות בשנה השלישית  .ד
 

, במהל� השנה השלישית להטמעת התכנית   : המש�–  הערכה שוטפת, המש�– מעצבתהערכה 

 מעקב והערכה של תהלי� בניית –נמש� המעקב אחר תהלי� ההטמעה בהתא� לנעשה בשטח 

, תהליכי� הקשורי� לתקשורת ע� ההורי�, לכל תלמיד ויישומהתכנית המעבר האישית 

התפתחות תהליכי העבודה ע� משרד הרווחה , התנסויות התלמידי� במקומות עבודה שוני�

 �21השתלבות� של בוגרי התכנית בני המבחינת מידת תפוקות התכנית נבדקו , במקביל. ועוד

לי� ההשמה של הבוגרי� במקומות תה, האחד:  בשני תחומי�אשר התמקדו, בעול� העבודה

 . השתלבות� של הבוגרי� בחיי קהילה עצמאיי�, והשני;  והקשר שנבנה ע� משרד הרווחהעבודה

 

בעזרת נתוני� הבוגרי� אותרו במהלכו , ד"נעשתה בקי� תשסבדיקת השתלבות� של הבוגרי� 

על נשאלו  איו� עומק בוירב,  בוגרי�12מתוכ� רואיי� מדג� של . תקבלו מבתי הספרהש

 :כגו� תו� בחינת סוגיות ,נקודות החוזק והחולשה של התכניתעל , עמדותיה� כלפי התכנית

המידה בה תרמה ; ב"ותק במקו� העבודה וכיו, תפקיד בעבודה, )עצמאי/מוג�(מקו� העבודה 

; תרומת האבחו� להשמה בעבודה; בתכנית להשתלבותו בעבודה ובמהשל הבוגר  והשתתפות

כל , במקביל רואיינו בריאיו� טלפוני, כ�. ב"הרצו� של הבוגרי� מ� התכנית וכיומידת שביעות 

הריאיו� להורי� עסק ג� הוא בסוגיות . ד"ג ותשס"ההורי� של התלמידי� הבוגרי� בשני� תשס

 .ב"תרומת התכנית להשמת הבוגרי� במקומות עבודה וכיו,  שביעות רצו� מ� התכנית–דומות 
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נערכו ראיונות עומק ע� המדריכות ,  לכל אנשי הצוות בבתי הספרבשנה זו הועברו שאלוני�

, ע� מרכזות התכנית בבתי הספר וע� חברי� שוני� בוועדת ההיגוי, הארציות של התכנית

משרד העבודה והרווחה והפסיכולוג אשר ליווה את , אג� השיקו�, ביניה� המפקחת הארצית

 .נושא הקשר ע� ההורי� במסגרת התכנית

 

 ה" תשס– רביעיתלות בשנה ההפעו .ה
 

מחקר המעקב אמור היה  : הערכה מסכמת, המש�–  הערכה שוטפת, המש�– מעצבתהערכה 

במהל� השנה הרביעית נמשכו ליווי התכנית , אול�. להסתיי� לאחר שלוש שנות הפעלת התכנית

תהליכי ליווי , אשר כללה ליווי של ישיבות ועדת ההיגוי, א� כי במתכונת מצומצמת, והערכתה

כ� . ב"ביניה� תפקיד העובדת הסוציאלית של התכנית וכיו, הפיתוח של הגדרת תפקידי� שוני�

באשר להתפתחויות השונות , נעשה ניסיו� לעדכ� את הפרטי� על אודות הבוגרי� שנכללו במדג�

 . בשילוב� בעבודה

 

 איסו� וניתוח נתוני�

 
שיטות המחקר בה� ,  ההערכה בפרט בכלל ובתכניתהמשתתפי� בתכנית� הקט� של בשל מספר

בקרב , מובני� למחצה, רבי�עומק �ערכו ראיונותנלצור� כ� . נעשה שימוש ה� איכותניות בעיקר�

. אשר כללו בעיקר שאלות פתוחות,  כ� היה שימוש בשאלוני� למילוי עצמי.המשתתפי� השוני�

 –כ� ונבנה ע� קטגוריות נער� ניתוח תו, כל הממצאי� מ� הראיונות והשאלוני� עובדו ונותחו

כומתו , במידת האפשר. כמקובל בניתוח איכותני, קטגוריות�על ותת�המורכב מקטגוריות

 . הממצאי� וה� מובאי� במספר

 

 המדג�מסגרת הדגימה ו

 
�שמות בתי . ידי מפעילי התכנית  אשר נבחרו על,בתכנית משתתפי� ארבעה בתי ספר ברחבי האר

בבחירת בתי . יסיו� ופרטיות המידע של המרואייני� במחקרהספר שונו במטרה לשמור על ח

בהתא� לכ� , הספר נלקחו בחשבו� הצור� בפיזור גיאוגרפי באר� ורמת המוגבלות של התלמידי�

שני בתי ספר , "אג�" להל� ייקרא בש� –בית ספר אחד ממחוז צפו� : נבחרו בתי הספר הבאי�

 אשר ייקרא –ובית ספר אחד ממחוז ירושלי� " רות�"ו" חצב" להל� ייקראו בש� –ממחוז מרכז 

 השתתפובכל בית ספר . �100יה כבתכנית האשר השתתפו מספר התלמידי� ". ינאי"להל� בש� 

 �10המונה כ(צוות הפעלה , ת בית הספר/מנהל, תכנית הת/רכז:  ובמחקר ההערכהבתכנית

 תלמידי� בשכבת הגיל �20וכת התנסויות בעבודה /רכז ,) אנשי�8�6המונה (צוות אבחו� , )אנשי�

 ).21�16גילאי בתלמידי�  �20מספר התלמידי� משתנה בכל בית ספר ומונה כ(הבוגרת 

 

בתי לושה תכנית ההערכה לשבמסגרת ליווי אילצו את הגבלת המגבלות התקציב המחמירות 

): אשר נבחרו במשות� ע� צוות היגוי התכנית(מתו� הארבעה שהשתתפו בתכנית , ספר בלבד

ברבי� מ� , יחד ע� זאת. במחוז הצפו�" אג�" ורושלי�במחוז י" ינאי", במחוז מרכז" צבח"
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א� כי לא באופ� שיטתי כפי שנעשה הדבר , "רות�"המקרי� קיימי� דיווחי� ג� על בית הספר 

, בדיווח להל� יובאו הממצאי� משלושת בתי הספר הנבחרי�, כ�. בשלושת בתי הספר האחרי�

מ� המפגשי� , מ� הראיונות ע� רכזת התכנית" רות�"חי� על בית הספר אול� יובאו ג� דיוו

לפיכ� המידע על אודות בית . ב"ועדות ההיגוי וכיו, מ� השאלוני�, המשותפי� בימי ההשתלמות

 . בהשוואה לשלושת בתי הספר האחרי�, ספר זה הנו חלקי בלבד

 

 נתוני� דמוגרפיי� של משתתפי המחקר
 

בכל אחת מ� השני� בה� הופעלה , דמוגרפיי� של משתתפי המחקרלהל� מוצגי� הנתוני� ה

 :התכנית במתכונת הניסוי

 

  ב" תשס–שנת ההפעלה הראשונה 

 
 :  אנשי צוות משלושה בתי ספר בסבב הראיונות הראשו� במחקר15כ רואיינו "סה

מרפאה בעיסוק , מורה, רכזת התכנית, מנהלת החטיבה:  אנשי צוות5 –" חצב"בית הספר 

 ;יזיותרפיסטיתופ

 ;מורה ומרפאה בעיסוק, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות3 –" אג�"בית הספר 

 פיזיותרפיסטיות 2, מורה, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות7 –" רות�"בית הספר 

 . מרפאות בעיסוק�2ו

 :  אנשי צוות משלושה בתי ספר בסבב הראיונות השני במחקר17כ רואיינו "סה

, מרפאה בעיסוק, מורה, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות7 –" חצב"פר בית הס

 ;עובדת סוציאלית וקלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית

 ; מורות ומרפאה בעיסוק2, יועצת, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות5 –" ינאי"בית הספר 

, מרפאה בעיסוק, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות5 –" אג�"בית הספר 

 .פיזיותרפיסטית ועובדת סוציאלית

 

  ג" תשס–שנת ההפעלה השנייה 

 
 :  אנשי צוות משלושה בתי ספר שהשתתפו במחקר21כ רואיינו "סה

, פיזיותרפיסטית,  מורות3, רכזת התכנית, מנהלת החטיבה:  אנשי צוות9 –" חצב"בית הספר 

 ;עובדת סוציאלית ורכז התנסויות, מרפאה בעיסוק

מרפאה בעיסוק ,  מורות3, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות7 –" ינאי"בית הספר 

 ;ורכזת התנסויות

, עובדת סוציאלית, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות5 –" אג�"בית הספר 

 .פיזיותרפיסטית ורכזת התנסויות
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  ד" תשס–שנת ההפעלה השלישית 

 
 : צוות מארבעת בתי הספר שהשתתפו במחקר אנשי 27כ רואיינו "סה

,  מורות2, רכזת התכנית, מנהלת החטיבה, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות9 –" חצב"בית הספר 

  ;עובדת סוציאלית ורכז התנסויות, פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק

  ; מורות ויועצת3, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות5 –" ינאי"בית הספר 

 ; פיזיותרפיסטיות�2מרפאה בעיסוק ו, מורה, רכזת התכנית:  אנשי צוות5 –" אג�"בית הספר 

מרפאה ,  מורות3, יועצת, רכזת התכנית, מנהלת בית הספר:  אנשי צוות8 –" רות�"בית הספר 

 .בעיסוק ועובדת סוציאלית

 

 ,ד"ג ותשס" בוגרי� אשר סיימו את לימודיה� בשני� תשס12כ "המדג� כלל סה: מדג� הבוגרי�

 בוגרי� שסיימו את 2:  בוגרי�5כ " סה–" חצב"בית הספר : בשלושה בתי ספר שהשתתפו במדג�

 בוגרי� שסיימו 4 –" ינאי"בית הספר ; ד" בוגרי� שסיימו בתשס�3ג ו"לימודיה� בתשס

ג ובוגר אחד שסיי� את " בוגרי� שסיימו בתשס2:  בוגרי�3כ " סה–" אג�"בית הספר ; ג"בתשס

 .ד"לימודיו בתשס

 

 בוגרי� אשר סיימו את לימודיה� �25 הורי� ל27כ "המדג� כלל סה: מדג� ההורי� לבוגרי�

 �7 הורי� ל13 –" חצב"בית הספר : בשלושה בתי ספר שהשתתפו במדג�, ד"ג ותשס"בשני� תשס

 6 –" ינאי"בית הספר ; ד" בוגרי� שסיימו בתשס�6ג ול"בוגרי� שסיימו את לימודיה� בתשס

 �5 הורי� ל8 –" אג�"בית הספר ; ד" סיימו בתשס�3ג ו" סיימו בתשס4:  בוגרי��7הורי� ל

 .ג" סיימו את לימודיה� בתשס�3ג ו" סיימו בתשס2: בוגרי�

 

 

 

 



 

 

 

13

  ממצאי�
 

ההורי� והבוגרי� לאור� שלוש שנות הפעלת , השוואת הממצאי� שנאספו מאנשי הצוות
 התכנית 

 
לו אנשי הצוות בבתי הספר שאלות רבות נשא, במהל� שלוש שנות המעקב אחר הטמעת התכנית

בשנת הלימודי� . אשר חזרו על עצמ� מתו� כוונה ללמוד על תהלי� הטמעת התכנית לאור� זמ�

 –ד " אנשי צוות ובשנת תשס21ג רואיינו "בשנת הלימודי� תשס,  אנשי צוות17ב רואיינו "תשס

נערכו , 2004אוגוסט �במהל� יולי, בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית.  אנשי צוות27

, ד"ג ותשס"אשר סיימו את לימודיה� בשני� תשס, ראיונות בקרב בוגרי� והורי� לבוגרי�

 : לפי הפירוט הבא, בשלושה מבתי הספר המשתתפי� במחקר

 

 שני בוגרי� שסיימו –" חצב"מבית הספר :  בוגרי�12מדג� הבוגרי� כלל : מדג� הבוגרי�

ג " שני בוגרי� שסיימו בתשס–" אג�"מבית הספר ; ד"תשסג ושלושה בוגרי� שסיימו ב"בתשס

 ארבעה בוגרי� אשר סיימו את לימודיה� –" ינאי"ומבית הספר ; ד"ובוגר אחד שסיי� בתשס

 . בוגרי�12כ "סה, ג"בשנת הלימודי� תשס

 

מוגבלויות מסוגי� וברמות שונות , הקריטריוני� לבחירת הבוגרי� היו יכולת תקשורתית סבירה

כי בוגרי� אלו יוכלו לחוות את דעת� , זאת מתו� מחשבה.  קוגניטיבית בינונית ומעלהויכולת

 .בנושאי� שוני� בעניי� התכנית ובתרומתה לה�

 

עבור : לפי הפירוט הבא,  תלמידי�25 ראיונות ע� הורי� של 27כ נערכו "סה: מדג� ההורי�

 ועבור שתי תלמידות תאומות ,שאת ראיונותיה� איחדנו, שלושה תלמידי� רואיינו שני ההורי�

,  ראיונות�25בהמש� נתייחס ל, לפיכ�. שהתייחס בדבריו לשתיה�, רואיי� הורה אחד בלבד

 .כמספר הבוגרי�

 

לכל אנשי צוות התכנית בכל אחד : איסו� הנתוני� משלוש קבוצות המחקר נער� כדלקמ�

מרואיי� ענה מספר השאלו� כלל שאלות פתוחות וכל . מארבעת בתי הספר הועברו שאלוני�

הריאיו� . נערכו ראיונות, לקבוצות הבוגרי� וההורי�. תשובות כרצונו בכל אחת מ� השאלות

בשני . וע� ההורי� נער� ריאיו� טלפוני, לבוגרי� נער� במתכונת של ריאיו� פני� מול פני�

ות  השאלות היו פתוחות וכל מרואיי� ענה מספר תשוב–המקרי� הריאיו� היה מובנה למחצה 

ס� כל , כ�. ביחס לכל אחת מ� השאלות וא� הוזמ� להעלות נושאי� נוספי� כרצונו, כרצונו

 גדול ממספר –בוגרי� והורי� ,  אנשי צוות–התשובות ביחס לכל אחת מקבוצות המחקר 

קובצו , ביחס לכל אחת מ� השאלות בנפרד, הבוגרי� וההורי�, תשובות אנשי הצוות. המרואייני�

 . למספר קטגוריות

 

, ננסה להל� להצביע על מגמות, ידי השוואת הממצאי� במשתני� אשר חזרו על עצמ� על

, תהליכי� או שינויי� שהתרחשו במהל� שנות ההפעלה בעמדות אנשי הצוות בבתי הספר
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הושוו הממצאי� , בחלק מ� הנושאי� ברי ההשוואה. כלפי התכנית ויישומה, הבוגרי� וההורי�

הובאו הממצאי� מ� הריאיונות ע� אנשי , ת ואילו בנושאי� האחרי�בי� קבוצות המחקר השונו

מתקבל מידע , בהתא� ליכולת ההשוואה בשאלות השונות, כ�. בנפרד, הבוגרי� וההורי�, הצוות

 . מנקודות מבט שונות, מלא יותר

 

הממצאי� ,  בכלל וגודל� הקט� של הקבוצות בפרטהמשתתפי� בתכנית הקט� של מספרהבשל 

 .בסוגריי�, מתו� כלל תשובות המרואייני�, מספר בלבדיינתנו ב

 

 מצב הפעלת התכנית
 

ארבע ציינו , על סיו� האבחוני� בבתי הספר יווחוד מורות 14, ב"בתו� שנת הלימודי� תשס

ואילו שלוש מה� השיבו כי המפגשי� אינ� סדירי� וכי נפתחה כיתת , מפגשי� סדירי� של הצוות

חלה התקדמות במצב , ג"בתו� שנת הלימודי� תשס. ת הספרהכשרה לתעסוקה של בוגרי בי

דווח ) n=4(ובבית הספר השלישי , )n=8(בשני בתי ספר הסתיי� שלב האבחוני� : הפעלת התכנית

עשר מ� התשובות מדווחות . כי הצוות והתלמידי� עדיי� נמצאי� בשלבי� שוני� של האבחוני�

) n=9(ובשיעורי� דומי� , חלוקת תפקידי� טובהעל מפגשי� סדירי� בי� חברי צוות התכנית ועל 

. דווח כי קיימי� פחות גילויי התנגדות לתכנית וכי היא נכנסה למער� העבודה הכללי בבית הספר

שישה חברי צוות מדווחי� על עלייה במספר התלמידי� היוצאי� לעבודה מחו� לבית , כמו כ�

הצוות אשר לדר� בה יש להכשיר את וארבעה על כ� שעדיי� עולות דילמות בי� חברי , הספר

 . התלמידי� לעבודה

 

כרבע : מצב הפעלתה דווח כדלקמ�, בתו� שלוש שנות הפעלת התכנית, ד"בשנת הלימודי� תשס

דיווחו על קיומ� הסדיר של מפגשי� והדרכת צוות ועל חלוקת תפקידי� ) n=12(מ� התשובות 

ובשיעור דומה נתקבל כי , � שלב האבחוני�שמונה תשובות דיווחו על סיו, טובה בי� חברי הצוות

). n=7(וכי מתקיימת עבודה שוטפת ע� התלמידי� ) n=7(א מוכנות "לכל תלמיד ערכת אבחו� ותל

שש תשובות התייחסו לכ� שהתכנית פועלת כבר זמ� רב ומתנהלת באופ� שוט� וכי , בדומה לכ�

כי ארבע תשובות בלבד , ש לציי�י. יש התבססות של התכנית על כל שלביה ומטלותיה בבית הספר

התחיל להתהדק "מתייחסות לקיומ� של פגישות ע� ההורי� וכי מורה אחת בלבד ציינה כי 

 . "הקשר ע� שירותי הרווחה
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 עמדות כלפי התכנית
 

כל אנשי הצוות הביעו כלפיה עמדות חיוביות    , כשהוצגה התכנית לראשונה, ביו� העיו� הראשו�

)15=n .(נסתמנה מגמת שינוי מסוימת , ע� התקדמות התכנית והטמעתה, במהל� השני�– 

כ� בכל הראיונות שנעשו ,  עמדות ביקורתיות–עמדות חיוביות ומיעוט� מרבית המורות הציגו 

 ). n=21(ג "ותשס) n=29(ב "במהל� השני� תשס

 

לה שלוש שנות ההפע לאחר, ד"מגמה דומה עולה א� מעמדות המורות בתו� שנת הלימודי� תשס

מרבית המורות הציגו עמדה חיובית ומספר העמדות הביקורתיות . של התכנית בבתי הספר

 בעמדות כלפי התכנית ובעבודה ע� שינוי חיוביהמורות דיווחו על , כ�. הצטמצ� עוד יותר

 ועל דרכי העבודה חשיבה מחודשת של הצוות על התלמידי�ה� הצביעו על ; )n=16(התלמידי� 

, ית תוארה כמאפשרת השקעת זמ� ממוקד בחשיבה על עתיד התלמידי� התכנ–) n=11(עמ� 

מעוררת מחשבה שונה על התלמידי� ועל דרכי העבודה עמ� ועל שינוי בהתייחסות לבוגר 

בבית הספר מערכתי �שינוי מבניעל ; שני� רבות לפני עוזבו את בית הספר, ובתפיסתו לאור� זמ�

התייחסו לתכנית כמובילה לשינויי� בתפיסת  המורות –) n=10(כתוצאה מהפעלת התכנית 

כמנווטת את כלל תכנית הלימודי� , כמושכת קדימה את כל המערכת, העבודה הבית ספרית

התמקצעות הצוות ועל ; והצוות לכיוו� הפרויקט וכתכנית אשר מבנה וממקדת את העבודה

 ). n=8(והבניית התכנית כתוצאה מההשתתפות בהדרכה ובהשתלמויות 

 

שלוש מורות הצביעו על צור� בשיפור התכנית , ג� בתו� שלוש שנות הפעלת התכנית, תע� זא

. צוותית ועל מת� מענה לתלמידי� הפגועי� יותר�על צור� בהרחבת החשיבה הרב, וההדרכות

כי התחו� בו התכנית הצליחה לחולל שינוי במידה מעטה , תשובות המורות מלמדות, זאת ועוד

הצביע על תרומתה של ) n=4(שכ� שיעור נמו� בלבד מ� המורות , י�בלבד הוא הקשר ע� ההור

מחשבה על שינויי� נוספי� "וא� התשובות הללו התייחסו ל, התכנית לשינוי הקשר ע� ההורי�

 . "תו� קבלת ער� מוס� להורה, מיקוד הפרויקט"ו" הנדרשי� בעבודה מול המשפחה והקהילה

 

. דת� כלפי התכנית והתייחסו בעיקר לתרומתה לה�הביעו א� ה� את עמ, בוגרי התכנית מצד�

קידמה , רוב� הביעו עמדות חיוביות כלפי התכנית וציינו כי היא תרמה לה�, בדומה למורות

 של לתרומתה הכלליתעשר מכלל תשובות הבוגרי� התייחסו . אות� ועזרה לה� בתחומי� רבי�

ושבע מה� ; "מהתכניתמאוד התרשמתי ", "תר� המו�", "מאוד קיד� אותי": התכנית

, "לא יודעת א� הייתי מתקדמת בעבודה ללא הפרויקט" :לחשיבותה של ההתנסות בעבודה

 תשובות; "הוציאו אותי", "עכשיו אני יודע מה האופציות שלי", "עזר קצת במציאת עבודה"

אשר רכשו הבוגרי� במהל� העבודה  המיומנויות הקשורות לעול�ציינו לטובה את ) n=6(אחרות 

קשר ע� אנשי� , עמידה במצבי לח�, רכישת יחסי אנוש טובי�, ביניה� דרכי התנהגות, התכנית

ארבע תשובות התייחסו לתחושת ההנאה שהפרויקט . מבחו� וג� התנסות בעבודה על מחשב

רואי� אי� אנחנו משתלבי� ": העניק לבוגרי� ושלוש לחשיבות התכנית בהשתלבות בקהילה

תשובות מעטות . "עכשיו אני יודע אי� הקהילה מתייחסת"ו" נובחברה והחברה מכירה אות
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לא ": ולתמיכה שהתכנית מעניקה להורי�) n=2(התייחסו לחשיבותה של קבלת הפיזיותרפיה 

 ).n=1 ("ההורי� לא מתמודדי� לבד, 21זורקי� אות� אחרי גיל 

  

, כ�.  לבנ� או לבת�ה� היו חיוביות ברוב� ועסקו בתרומתה, אשר לעמדות ההורי� כלפי התכנית

נתנה לו להרגיש כמו אד� , מסגרת וחברהתשע תשובות התייחסו לכ� שהתכנית נתנה לבוגר 

 לתחושת ביטחו� ופרודוקטיביותחמישה הורי� התייחסו א� . והכניסה סדר לחייו" רגיל"

לכ� שנראתה , "הפרויקט החזיר לו את שמחת החיי�"ה� ציינו כי , שהתכנית נתנה לבוגר

הורי� . ושהיציאה לעבודה הייתה חלק מבניית עצמאותו של הבוגרת להיחש� לקהילה מוכנו

בי� ההורי� היו ). n=2(ולעזרה במציאת עבודה ) n=3(בודדי� התייחסו לתרומה להכנה לעתיד 

שבעה השיבו כי התרומות הבולטות ביותר : לתרומתה של התכנית לה� עצמ�א� שהתייחסו 

, שלווה שהוא עסוק במשהו": פשרה לה� זמ� פנוי ותחושת רוגעשל התכנית עסקו בכ� שהיא א

ארבעה . "כשהוא בחו� ג� אני עצמאית": כמו ג� חופש תנועה ועצמאות, "כל היו� אני סביבו

הורידו ממני המו� דאגות והכנות "ה� ציינו כי , הורי� העלו את הפחתת הדאגה שלה� לעתיד

שלושה . "שהיה לי קשה להתמודד אית�בית הספר הכי� אותה למצבי� " וש"למה יהיה

 טוב –טוב לו ": התייחסו לכ� שהמצב החיובי בו נמצא הבוגר בעקבות התכנית משפיע א� עליה�

וציינו כי , ביקורות כלפי התכניתחמישה הורי� העלו , ע� זאת. "תור� לי, א� תור� לה "או" לנו

 הבוגר שלא מצאה מענה דיווחו על מוגבלות קשה של, בת�/התכנית כלל לא תרמה לבנ�

. על חוסר גמישות בהשמה של הנכי� הפגועי� קשה ועל בעיית הליווי במקומות העבודה, בתכנית

שני הורי� דיווחו כי כלל לא ידעו על התכנית או שלא היו בבית הספר מספיק כדי לדעת מה 

 .קורה

 

, אות הבוגרמידת התרומה של התכנית לעצמ – תרומת התכנית למידת העצמאות של הבוגר

) n=11(נראה כי רוב� המכריע של הבוגרי� . נתפסת אצל הבוגרי� וההורי� באופ� שונה

לעומת כשני , מייחסי� לתכנית תרומה רבה לעצמאות� ולתחושת הביטחו� העצמי שלה�

): n=6(אשר ביניה� היו א� שייחסו את השינוי לגור� אחר , בלבד מ� ההורי�) n=18(שלישי� 

 ושמונה הורי� שטענו כי "לא יודע א� זה בגלל שזה הוא או בגלל התכנית"ו" תואני שיניתי או"

אי� שיפור ", "לא שינה אותה, מאוד תלותית": התכנית כלל לא תרמה לעצמאותו של הבוגר

, אי� יחס לכס�", "כל פעולות היומיו� לא יודעי�, מה שלא לימדתי אותה לא יודעת, בכלו�

 . "התכנית לא תרמה כלו�

 

ניכר כי יש שוני בי� תשובות ההורי� לבי� תשובות הבוגרי� אשר לאופי התרומה , ת ועודזא

מייחסי� דגש רב לתרומתה של התכנית לעצמאות� ביחסי אנוש ) n=9(רוב הבוגרי� , כ�. עצמה

, דייקנות, עמידה בפני זרי�, הבוגרי� עסקו בפתיחות ותקשורת ע� החברה: ובמיומנויות עבודה

) n=4(בעוד מקצת� , ב"לקיחת אחריות וכיו, חשיבה עצמאית, אסרטיביות, דרושיכולת ל, סדר

שתי . בלבד עסקו בתרומה לעצמאות� הפיזית ובצור� ההול� ופוחת שלה� להיעזר באחרי�

תשובות התייחסו לתחושת עצמאות שעלתה מתו� ההתנסות בעבודה ובוגר אחד בלבד ציי� כי 



 

 

 

17

תשובות ההורי� אשר לאופי תרומתה , בניגוד לבוגרי�. " כ�דרשתי ג� לפי, הכול ידעתי לפני כ�"

 עוסקת בתרומת, האחת: נחלקו לשלוש קטגוריות מרכזיות, של התכנית לעצמאות הבוגר

מתייחסת לשיפור ה� במידת העצמאות , השנייה; )n=10(התכנית לעצמאות המנטלית של הבוגר 

ואילו הקטגוריה השלישית מתייחסת ; )n=6(המנטלית של הבוגר וה� במידת עצמאותו הפיזית 

, לעצמאות המנטליתבהתייחסות� , כ�). n=2(לשיפור במידת עצמאותו הפיזית של הבוגר בלבד 

, "דורש", "עומד על שלו" –ההורי� דיווחו על עלייה בדימוי העצמי של הבוגר ועל אסרטיביות 

על ; " אנשי� רגילי�כמו", "כמו כול�", "רגיל" –על תחושת נורמליות ; "חש שהוא יכול"

יז� ", "החליט על דעת עצמו למכור ביותר כס�", "מתחילה ע� בני�" –העזה , תחושת בגרות

יודע ", "למד לדבר כמו גבר" –על מיומנויות תקשורת ; "פנה בעצמו למנהל ודרש שכר", "למכור

ההורי� , ר של הבוגלעצמאות הפיזיתאשר . ב"על פתיחות לשינויי� וכיו; "לדבר יפה ע� אנשי�

לפני שהתחיל לעבוד ", "רוצה להתקלח לבד", "מנקה לבד את החדר שלו" – היגיינההתייחסו ל

מסתובב ע� " – לניידותו; "עוזר לנקות את הבית", "היו� מתגלח לבד, לא היה מתגלח

 . "הול� לעבודה וחוזר לבד"ו" הול� לקנות אוכל לבד", "במוניות, נוסעת לבד ברכבת", "החברי�

 

בכל   – למציאת מקו� עבודה מתאי� לבוגר, ת ההתנסויות בבית הספר/ת העזרה של רכזמיד

תפקידו של רכז ההתנסויות לעזור . משמש רכז התנסויות, כחלק מצוות התכנית, בית ספר

הבוגרי� וההורי� התבקשו לחוות דעה ביחס למידת . במציאת מקו� עבודה מתאי� לבוגרי�

ונראה כי ה� מציגי� עמדות שונות , את מקו� העבודההעזרה של רכז ההתנסויות במצי

לעומת , ה במציאת מקו� עבודה/ת עזר/השיבו כי הרכז) n=7(רוב הבוגרי� , כ�. בהתייחס� לכ�

חמשת הבוגרי� אשר טענו כי לא נמצא לה� מקו� , כמו כ�). n=10(כמחצית מ� ההורי� בלבד 

 אלא לנסיבות המקרה או,  ההתנסויותת/לא ייחסו זאת לחוסר המאמ� של רכז, עבודה מתאי�

אבל הייתה , ה� ניסו", "אבל היא ניסתה, היא לא קלעה בול למה שרציתי" :למוגבלות� ה�

אבל בסו� , אמרתי שאני רוצה, היא מצאה לי את המקו� "או" תקופה ארוכה שלא היה לי מקו�

קו אות� בחוסר נימ, שלושת ההורי� אשר השיבו תשובות שליליות, לעומת�. "לא היה טוב

כי , ראוי לציי�. התייחסות ליכולות הבוגר ולבעיותיו הנפשיות ולחוסר הצלחה בהשמה ובליווי

שאינ� זוכרי� אות� , עשרה מכלל ההורי� דיווחו כי ה� כלל לא מכירי� את רכזי ההתנסויות

 זאת מתו� המוגבלות, ושלושה השיבו כי השאלה אינה רלוונטית עבור�, או שלא פגשו בה�

 . הקשה של הב�

 

ת של בית הספר /ת הסוציאלי/ת ממשרד הרווחה ע� העובד/ת הסוציאלי/הקשר של העובד

מתייחסת ליצירת רצ� העסקה בי� , אחת המטרות המרכזיות של התכנית – ותקופת המעבר

מטרה זו באה לידי ביטוי . תקופת שהות הבוגר בבית הספר לתקופה שלאחר סיו� הלימודי�

, אול�. ת של בית הספר/ת הסוציאלי/ת ממשרד הרווחה לעובד/ת הסוציאלי/דבקשר בי� העוב

כלל לא ידעו על קיומו של קשר כזה או שלא , )n=7(והבוגרי� ) n=15(נראה כי מרבית ההורי� 

שמונה הורי� ידעו על מפגש בי� , ע� זאת. ת הקהילתית/ת הסוציאלי/זכרו או הכירו את העובד

ואילו , � חמישה דיווחו כי עלה מתוכו שיתו� פעולה בי� הגופי�מתוכ, העובדי� הסוציאליי�
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העובדת "): n=1(או שהוא לא עלה יפה ) n=2(אחרי� ציינו כי ה� עדיי� ממתיני� לתוצאותיו 

רוב� כלל לא הכירו או , כאמור, אשר לבוגרי�. "הסוציאלית של בית הספר שתקה וזה לא הצליח

ה /ואלה מה� שידעו על אודותיו, ת של מקו� מגוריה�/ית הקהילת/ת הסוציאלי/זכרו את העובד

)2=n( ,ת ההתנסויות בבית /ה וייחסו את מציאת מקו� העבודה לרכז/לא היו מרוצי� מפועלו

רק רכזת ההתנסויות "או , "בקושי באה", "לא מכירה", "לא זוכרת": מתשובותיה�. הספר

רק הרכזת ,  ע� רכזת ההתנסויותלא הייתה בקשר" ו"לא מרוצי� מהעובדת הסוציאלית, עזרה

ת במציאת מקו� /ת הסוציאלי/שלושה בוגרי� ציינו מעורבות מעטה של העובד. "עזרה בעבודה

אחרי " ו"הייתה מעורבת קצת", "עכשיו אני הול� לשיקו� באשקלו�. היה מפגש": עבודה

 בי�  ותלמיד אחד בלבד אשר ידע על הקשר,"היא שלחה אותי לאבחו�, שישבתי שנה בבית

 . א� הביע שביעות רצו� מתוצאותיו, העובדי� הסוציאליי�

 

עוסק בתחושות הבוגר , פ� נוס� המאפיי� את המעבר שבי� תקופת בית הספר לזו שבאה אחריה

כי חלק מ� הבוגרי� אשר , נציי�". עול� הבוגר"ל" עול� בית הספר"וביכולתו להסתגל למעבר מ

 תקופה קצרה בלבד לפני מועד הריאיו� ואילו אחרי� סיימו את לימודיה�, את הוריה� ראיינו

ההורי� ציינו דרגות קושי . ובהתא� לכ� השונות בתשובות, סיימו את לימודיה� כשנה לפני כ�

לעומת , שבעה הורי� דיווחו כי המעבר היה קל, כ�. בת�/שונות בהתא� לאופי המעבר של בנ�

" מעבר קל" דיווחי ההורי� נית� לראות כי לפי. שלושה הורי� בלבד שציינו כי המעבר היה קשה

, קל" או "ישר המשיכה לעבוד, לא היה קשה": מגורי� או עבודה, התאפיי� ברצ� בי� מסגרות

בלט בחוסר מציאת מסגרת המש� בתו� " מעבר קשה"ואילו , "מיד עברה מחצב לבית קסלר

ההורי� העלו א� . דיאו בקיומה של מסגרת עבודה מצומצמת מ) מגורי� או עבודה(הלימודי� 

א� לא קשה במיוחד ואילו שלושה הורי� , ארבעה הורי� ציינו מעבר לא קל: דרגות קושי נוספות

בחצב לא הכשירו במעבר הקשה ": דיווחו על היתקלות בקשיי� בהתחלה ועל רגיעה אחר כ�

ה היה בהתחל" או "ש� טוב לו, לבית מרי� נכנסנו בהדרגה, היה משבר ע� בית קסלר", "למעו�

 ."עכשיו קיבל את זה, פרידה קשה מבית ספר, עצוב ועצבני

 

חמישה , נחלקי� לשניי�, הורי� לבוגרי� שסיימו את לימודיה� זמ� קצר לפני מועד הריאיו�

עכשיו נצטר� להתמודד , היא הייתה בחממה": הורי� מצייני� כי ה� מודאגי� מ� העתיד הקרוב

מצפה , לא מודאגת מהמעבר העתידי": נ� מודאגי�ושלושה טועני� כי ה� אי, "ע� הבעיות

שני הורי� דיווחו על קשיי� , זאת ועוד. "הוא נהנה, עכשיו חופש"או " שבית הספר יעזור לב�

וחזרה של הלח� והדאגה , בת�/ קושי בהתנתקות ופחד מפרידה שלה� מבנ�–שלה� עצמ� 

 .לבוגר שהוסר מה� בעת ששהה בבית הספר
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במציאת מקו� עבודה מתאי� ובהשתלבות מוצלחת , סויות בעבודה לבוגרתרומת התכנית וההתנ

השיבו כי קיבלו את הכלי� למצוא מקו� עבודה מתאי� במסגרת ) n=7(רוב הבוגרי�  – בו

שציינו כי התכנית אכ� עזרה , )n=11(לעומת כמחצית מההורי� בלבד , הלימודי� בבית הספר

ההורי� טענו כי האבחוני� : שהשיבו בשלילה) n=6(לבוגרי� למצוא מקו� עבודה מתאי� וכרבע 

זה גר� לה לחוסר " וש"לא התנהלו נכו� לגבי התעסוקה שלו"ש, וההתרוצצויות לא הועילו

שני הורי� טענו כי התכנית עזרה במציאת כיוו� בלבד וחמישה . "ביטחו� בעצמה וביכולותיה

תלמיד אחד השיב . תעסוקההשיבו כי השאלה אינה רלוונטית מפאת היותו של הבוגר ללא 

 . "לא יודע עד כמה זה אפקטיבי"א� הסתייג ואמר כי הוא , שאמנ� קיבל כלי� למציאת עבודה

 

וציינו לחיוב , דיווחו כי רכשו בתכנית כלי� להצליח במקו� העבודה) n=11(מרבית הבוגרי� 

כאחראיות , תיותר את המיומנויות החברתיות שרכשו מאשר את מיומנויות העבודה הקונקרטיו

 שמונה תשובות התייחסו ליחסי אנוש ולמיומנויות חברתיות –ליכולת� להצליח במקו� העבודה 

שתי . בעבודה וארבע תשובות התייחסו לרכישת כלי� באופ� כללי להצלחה במקו� העבודה

תשובות בלבד התייחסו לרכישת מיומנויות עבודה קונקרטיות כאחראיות להצלחה במקו� 

בוגרת אחת ציינה בפירוש שמיומנויות , לעומת�. יה� התייחסו למיומנויות מחשבושת, העבודה

רוב , בדומה לבוגרי�. המחשב שרכשה בתכנית לא מתאימות לצורכי מקו� עבודתה הנוכחי

מתוכ� שבעה לא , בת� כלי� להצליח בעבודה/הסכימו כי התכנית נתנה לבנ�) n=16(ההורי� 

, תכנית תרומה לתחושת עצמאות ופרודוקטיביות של הבוגרארבעה ייחסו ל, פירטו את תשובת�

, לעומת�. שלושה ציינו תרומה למיומנויות עבודה ושני הורי� השיבו כי התרומה הייתה חברתית

ופירטו כי הצוות עזר לחזקי� ונטש את , בת�/חמישה הורי� טענו כי התכנית לא עזרה לבנ�

 .ושהתנפצ, ופיתח ציפיות בקרב התלמידי�, החלשי�

 

חשי� כי ה� עזרו לה� יותר ) n=8(רוב הבוגרי� , אשר להתנסויות במקומות העבודה השוני�

ובעיקר ביחסי האנוש ובמיומנויות החברתיות , בהשתלבות במקו� העבודה מאשר במציאתו

שלושה דיברו על עצ� ההתנסות במקו� העבודה כטובה וכעוזרת להתמודדות ע� : בעבודה

נות� תחושת  ":פירטו את שלמדו באות� התנסויות) n=5(אשר אחרי� כ, מצבי� ואנשי� חדשי�

 "ללמוד מאחרי�, יחס ע� אנשי�", "מלמד להתמודד ע� מצבי� חדשי�, מבגר, אחריות

שלושה בוגרי� א� הדגישו את חוסר התרומה של רכישת . "למדתי לעמוד במצבי לח�"ו

בכל " הבוגרי� ציינו ש–ה אחר למקו� עבוד, המיומנויות הקונקרטיות במקו� עבודה מסוי�

העבודה בחממה " וש"העבודות הקודמות לא עזרו בעבודה היו�"ש, "מקו� יש משהו חדש ללמוד

ההורי� א� ה� העלו התייחסות דומה . "היא משהו שונה לחלוטי� מעבודה חיצונית במחשבי�

)3=n( ,בכל לומ": א� כי הדגישו בהקשר זה את חוסר תרומת� המוחלט של ההתנסויות �די

 ".עבודה משהו קונקרטי וזה לא עוזר הרבה לעבודה הבאה

 

השיבו כי ההתנסויות במקומות עבודה או בסדנאות בזמ� ) n=14(רוב ההורי� , בדומה לבוגרי�

. אול� ה� ציינו ג� תחומי� השוני� מאלה שמנו הבוגרי�, בת�/בית הספר תרמו לבנ�
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מה הבולטת ביותר היא בתחו� המיומנויות דיווחו כי התרו, בדומה לבוגרי�, )n=6(חלק� 

להתנהגות בקבוצה וע� אנשי� ,  לידיעת הבוגר לקראת מה הוא הול�–החברתיות בעבודה 

השיבו ) n=3(ואילו אחרי� , קימה והליכה לעבודה, סדר, אחרי� בחברה וללמידה של תהליכי�

לו ביטחו� שהוא אד� נתנו , כי ההתנסויות תרמו לתחושת עצמאות ופרודוקטיביות אצל הבוגר

הורה אחד ציי� את חשיבות ההתנסויות . יצרני בחברה והעלו את ההערכה והדימוי העצמיי� שלו

 .לש� קבלת תמיכה ומשוב בצעדי� הראשוני�, בזמ� בית הספר

 

 –ג "ב ותשס"ארבעה קשיי� מרכזיי� עלו מתשובות המורות בשני� תשס – קשיי� מרכזיי�

חוסר התאמה בי� רמת , )בהתאמה, n=�7 וn=8( לתלמידי� קושי במציאת מקומות עבודה

קושי בשילוב ההורי� , )בהתאמה, n=�3 וn=8(התלמידי� לבי� ערכת האבחו� ומטרות התכנית 

� וn=3) (ב"ליווי וכיו, שעות תק�, הסעות(ומחסור במשאבי� ) בהתאמה, n=�3 וn=5(בתכנית 

11=n ,אתה עלייה בשיעור התשובות אשר ג נר"בשנת הלימודי� תשס, ע� זאת). בהתאמה

דגש רב יותר הוש� על , כפי שנראה לעיל. הצביעו על הקשיי� וא� ניתנו לה�  משקלות שוני�

, בשנה זו הועלו קשיי� נוספי�, כמו כ�. מחסור במשאבי� ועל קושי במציאת מקומות עבודה

 ). n=4(ורמי חו� וקושי בעבודה ע� ג) n=5 (21ביניה� קושי במת� מענה לבוגרי� לאחר גיל 

 

ג ביחס לשני "ד נשמרה המגמה שנסתמנה בשנת תשס"כי בשנת הלימודי� תשס, מעניי� לציי�

 אשר –) n=7(וקושי במציאת מקומות עבודה ) n=11( מחסור במשאבי� –הקשיי� הראשוני� 

ד עלה שוב חוסר המענה של התכנית "כי בתשס, חשוב לציי�. עלו ראשוני� ובשיעורי� דומי�

וא� בהתאמת כלי ) n=4(א� בשילוב במקומות עבודה , כלוסיית התלמידי� הפגועי� קשהלאו

הקשיי� המעלי� את בעייתיות שילוב ההורי� בתכנית והקושי שבעבודה ע� ). n=2(האבחו� 

�קשיי� ). בשניה� ,n=3(ג "עלו במספרי� נמוכי� ובשיעורי� דומי� לאלו שבתשס, גורמי חו

) n=4( התייחסו לישיבות צוות בית ספריות בעייתיות ולא מגובשות אשר, נוספי� עלו בשנה זו

ומספר קשיי� בודדי� המתייחסי� לרמת� המקצועית והחברתית הנמוכה של התלמידי� 

 .ולקושי בקביעת מטרות פונקציונליות אופרטיביות בעבודה עמ�

 

תמקדו ברעיונות ה, עיקר ההתייחסות של הבוגרי� לבעיות אשר עולות בתכנית, בניגוד למורות

להוסי� ימי� ושעות ", "להוסי� שנה לתכנית"כמו הצור� , )n=6(שעיקר� הרחבתה , לשינויי�

ארבעה בוגרי� , ע� זאת.  או להוסי� יותר מיומנויות מחשב"יותר שיחות על העבודה", "עבודה

נית כמו יחס שלילי מצד מפעילי התכ, הביעו תחושה של חוסר יחס ותחושות שליליות שה� חוו

הורידו לי את ", "הרגשתי שבאו נגדי", "שמו לי רגליי�": אשר פגע בתחושת הביטחו� שלה�

ציינו ) n=4(אחרי� . "לא הייתי מרוצה מהיחס וזה המאיס עליי את התכנית" או "הביטחו�

בי� א� ה� גבוהות ביחס , בעיות אשר נבעו מחוסר ההתאמה בי� מטלות העבודה ליכולותיה�

א� כי מפי שני , בעיה נוספת שעלתה. המטלות קשות לה� יתר על המידה, למטלות או להפ�
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בעיקר , התייחסה לפיתוח ציפיות בתחילת התכנית אשר לא התגשמו בהמש�, בוגרי� בלבד

 . או להמשכיות העבודה בתו� התכנית, בנושא מציאת עבודה לנכי� באופ� קשה יותר

 

, )n=4(� שבה� מתייחסי� להשמה וליישו� הבולטי, בקרב ההורי� עלו מספר מועט של קשיי�

ולאבחו� שגוי , שקיי� מחסור בהיצע לנכי� המוגבלי� מאוד, ובעיקר לכ� שהשילוב הוא בעייתי

בדומה . של היכולות שלה� ובהתא� לכ� להשמה לקויה אשר גורמת לירידה בביטחו� הבוגרי�

 שלושה א� לא הכירו את מתוכ�, ארבעה הורי� העלו ג� את בעיית שיתופ� בתכנית, למורי�

או שטענו כי יש צור� בהדרכה כיצד לנהוג ע� הילדי� , לא ידעו מה קורה במסגרתה, התכנית

התייחסו , קשיי� נוספי� אליה� התייחסו ההורי� בתשובותיה�. בעת השתתפות� בתכנית

כאילו ", "החיי� האמתיי� בחו�" לכ� שאי� המשכיות בי� התכנית לבי� –) n=3" (בעיית הרצ�"ל

ג� א� לתקופת ,  לצור� במלווה אישי–) n=2(ולבעיית הליווי , "נתנו לו סוכרייה ולקחו ממנו

 .שלא נענה, ההסתגלות בלבד

 

אשר מתייחסי� , שמונה הורי� ציינו שינויי� שלדעת� יש לערו� בתכנית, בדומה לבוגרי�

יי� בה� יש לערו� ההורי� פירטו את התחומי� הבעיית. להרחבת הפעילות הקיימת ולגיוונה

; יותר ימי עבודה או לתת שכר על עבודת התלמידי�, שלושה ביקשו להוסי� חוגי�: שינויי�

,  התנסויות במצבי� בבנק–שלושה התייחסו להרחבה של התנסויות שונות של חיי� בקהילה 

כס� , מיומנויות חיי�, יישו� בעיות יומיומיות, מעורבות רבה יותר בחיי הקהילה, במכולת

כי , הורה אחד ציי�. ושניי� התייחסו לכ� שיש צור� להתחיל את התכנית בגיל צעיר יותר; ב"וכיו

וכי יש להעלות את המודעות , השינויי� שיש לערו� ה� ברמת המדינה ולא ברמת התכנית

 .החברתית כלפי הנכי�

 

ו כי אינ� רואי� וטענ, כי שלושה בוגרי� ושישה הורי� הביעו שביעות רצו� רבה מ� התכנית, נציי�

 . בה כל בעיה
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אנשי הצוות העלו שני היבטי� חיוביי� , ב"בתחילת שנת הלימודי� תשס – היבטי� חיוביי�

המשלבת את הנכה , בגישה הבסיסית העומדת ביסודה של התכניתעוסק ,  האחד–בולטי� 

ועית מקצ�בהיותה של התכנית מובנית ורב, והשני) n=15(הבוגר בקהילה בכל תחומי החיי� 

)13=n .(תשובותיה� של המורות היו ממוקדות יותר והתייחסו לערכת , בסו� שנת לימודי� זו

לפיקוח של התכנית על , )n=7(האבחו� כמסייעת למורות ומהווה את הבסיס לאבחו� הפורמלי 

לחשיבות� של התנסויות התלמידי� ולבדיקה עצמית של הצוות המעודדת , ידי אנשי מקצוע

ג נצפה שינוי בהיבטי� השוני� אשר הועלו תו� "בשנת הלימודי� תשס). n=5(חשיבה מחודשת 

המורות ייחסו חשיבות רבה ליציאת התלמידי� לעבודה : התמקדות בשלושה היבטי� מרכזיי�

לתלמידי� ואת ה� העלו את חשיבות התאמת מקומות העבודה , )n=18(כתורמת לה� ולקהילה  

 ). n=6(ת התכנית מובנית ומלווה באנשי מקצוע כמו ג� את היו, )n=9(הכנת� לחיי� 

 

א� , ג"ב ותשס"ד עלו היבטי� דומי� לאלו שעלו בתשס"כי בשנת הלימודי� תשס, מעניי� לראות

דגש רב יותר הוש� על התאמת מקומות העבודה לבוגרי� והכנת� : ניתנו לה� משקלות שוני�

וד שביחס ליציאת התלמידי� לעבודה בע, זאת). n=9(ועל שילוב ההורי� בתהלי� ) n=17(לחיי� 

לשינוי התפיסתי שעברו , )n=4(להיותה של התכנית מובנית , )n=5(כתורמת לה� ולקהילה 

הוש� דגש מועט , )n=4(ידי אנשי מקצוע  ולריכוז התכנית על) n=4(המורות בראיית התלמיד 

בבתי " 21ב "ל"נית  הטמעת תכ–עלו היבטי� נוספי� לאלו שעלו בשני� קודמות , כמו כ�. יותר

כמו ג� חשיבותו של רכז ההתנסויות , )בשניה�, n=6(הספר ועבודת הצוות העולה מ� התכנית 

 ). n=5(בשילוב הילדי� הפגועי� קשה יותר במקומות העבודה 

 

ד "בשנת הלימודי� תשס, אשר יש להתייחס אליה� במסגרת התכנית, ביחס להיבטי� הנוספי�

, )n=5(בה� ה� הציעו לתת מקו� רב יותר לשילוב ההורי� , ועטהמורות מנו מספר היבטי� מ

 ). n=4(ולהעצמת עבודת הצוות ) n=4(לחיזוק הקשרי� ע� שירותי הרווחה והמוסדות הקהילתיי� 

 

לתרומתה , לדעת�, נראה כי ההיבטי� החיוביי� הבולטי� של התכנית מתייחסי�, אשר לבוגרי�

ולתחושה של יחס טוב ותומ� שקיבלו הבוגרי� , )n=6(ה לה� במיומנויות הקשורות לעול� העבוד

טוב שיש " או "הייתה כימיה טובה, היחס", "מרוצה מהיחס של המחנכת"): n=5(בעת התכנית 

ועל תחושת ) n=4(דגש מועט מכ� הוש� על התנסויות במקו� עבודה . "תמיכה בית ספרית

התייחסו אליי ", "י מגלה את עצמיבלי התכנית לא היית"): n=3" (נורמליות"פרודוקטיביות ו

שניי� התייחסו לקבלת פיזיותרפיה , שלושה בוגרי� מנו היבטי� מוצלחי� נוספי�. "ברצינות

 .ואחד לתרומה כללית

 

א� הפנו לכ� , א� ההורי� מנו את תחושת הסיפוק והפרודוקטיביות שמעלה התכנית אצל הבוגר

גאווה עצמית ,  שווי עצמי בקרב הבוגרי�דגש רב יותר מ� הבוגרי� עצמ� וא� ציינו תחושת

ההורי� התייחסו א� למסגרת ולחברה כתרומה חיובית של התכנית ). n=9(ותחושת עצמאות 
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כאל מסגרת , ה� התייחסו אל התכנית כאל מסגרת תעסוקתית והשגחה על הבוגר, )n=5(לבוגר 

 מיומנויות חברתיות כ� התייחסו ההורי� לפיתוח. חברתית ומקור להיכרויות ולרכישת חברי�

, ולפיתוח מיומנויות חיי�, )n=4(ביניה� מת� כלי� לשיחה ע� אנשי� וניסיו� בחברה , בעבודה

). n=2(או שימוש בכס� והבנת ערכו , )סופר, בנק(כמו התנסויות במצבי� אפשריי� חדשי� 

 שלושה הורי� בלבד העלו את ההתנסות בעבודה עצמה כהיבט חיובי של, בדומה לבוגרי�

אמנ� ציי� לטובה את רעיו� , האחד: התכנית ושני הורי� התייחסו לרעיו� התכנית ולצוות

שיבח את הצוות ואת העשייה , א� טע� שהדר� אינה טובה מספיק ואילו השני, התכנית

א� זה לא , )היבטי� חיוביי� לתכנית(אולי יש "כי , הורה אחד בלבד טע�. המקצועית והנכונה

 ."נראה

 

ניכרו שינויי� , במהל� שלוש השני� הראשונות להפעלת התכנית –  האישיתתכנית המעבר

בסבב הראיונות השני בשנת הלימודי� , כ�. בתהליכי הבנייה והיישו� של תכנית המעבר האישית

שמונה מורות השיבו כי עדיי� לא החלו בתהלי� בניית תכנית המעבר האישית בבית , ב"תשס

י ה� נמצאות בשלבי� הראשוניי� של בניית תכנית המעבר ואילו חמש מורות ציינו כ, ספר�

כבר מדווחות על תהליכי בנייה ויישו� ) n=14(ג רוב חברות הצוות "בשנת תשס. האישית

) n=10(על שיתו� פעולה בהכנת התכנית בי� חברי הצוות , מוצלחי� של תכנית המעבר האישית

שש , יחד ע� זאת). n=9(אישית ועל השמה מוצלחת במקומות העבודה בשל תכנית המעבר ה

ושתיי� נוספות , שתיי� על קשיי� ע� המעסיקי�, מרואיינות דיווחו על קשיי� בבניית התכנית

שבע , כמו כ�. על קשיי� הנוצרי� בשל חוסר בכישורי חיי� מתאימי� בקרב התלמידי�

 . מרואיינות דיווחו כי ה� לא היו שותפות לתהלי� בניית תכנית המעבר האישית

 

חלה ירידה בשיעורי התשובות אשר דיווחו על תהליכי בנייה ויישו� , ד"בשנת הלימודי� תשס

רבע מהתשובות ). n=13( כשליש מ� התשובות בלבד –מוצלחי� של תכנית הלימודי� האישית 

)10=n (ידי הצוות וארבע מה� התייחסו לכ� שמתקיימת  ציינו כי היא נבנתה בשיתו� פעולה על

בשל האבחוני� והעבודה על פי , חת יותר של התלמידי� במקומות העבודהעתה השמה מוצל

 –ממספר תשובות מצומצ� עולי� דיווחי� על קשיי� , יחד ע� זאת. תכנית הלימודי� האישית

ובבנייה ויישו� התכנית בשל מצב� ) n=1(בשיתו� פעולה ע� ההורי� , )n=2(א "בבניית התל

, ד"בתו� שנת הלימודי� תשס, כמו כ�). n=1(� קשה הרפואי המתדרדר של התלמידי� הפגועי

ארבע תשובות עדיי� התייחסו לכ� שתכנית הלימודי� האישית נמצאת בשלבי בנייה ראשוניי� 

כי מורה אחת בלבד השיבה כי לא , ראוי לציי�, ע� זאת. בלבד וכי היא עדיי� אינה מיושמת

ר נמו� ביחס לדיווח מ� השני� שיעו, הייתה שותפה לתהלי� בניית תכנית המעבר האישית

 .הקודמות
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 כלי האבחו�

 
שמטרתו הייתה לאסו� נתוני� ביחס ליכולותיה� , עברו כל הבוגרי� אבחו�, בתחילת התכנית

עברו א� ההורי� עצמ� , בנוס�. ולרצונותיה� ובהתא� לכ� לנסות להתאי� לה� מקו� עבודה

אנשי . ונותיה� של בניה� ובנותיה�אבחו� בכ� שמילאו שאלוני� על אודות יכולותיה� ורצ

וכ� ג� ההורי� והבוגרי� , הצוות התבקשו להביע את עמדת� אשר לכלי האבחו� והעבודה עמ�

אשר התבקשו להביע את דעת� ביחס למידת תרומת� של האבחוני� למציאת מקו� עבודה 

 . מתאי� לבוגרי� עצמ�

 

ת לא עסקו באבחו� ולפיכ� לא ג חלק מאנשי הצוות המשתתפי� בתכני"ב ותשס"בשני� תשס

. ג" בתשס�12ב ו" תשע מורות בתשס–השיבו על שאלות רבות העוסקות בו ובכלי האבחו� 

ד נשאלו המורות מספר שאלות המתייחסות למידת עיסוק� "בשנת הלימודי� תשס, בהתא� לכ�

 בתו� השנה השלישית, כ�. בפועל באבחו� ואשר למידה הרצויה מבחינת� של מעורבות בו

ומחצית� השיבו כי , השיבו כי ה� עוסקות באבחו�) n=13(כמחצית המורות , להפעלת התכנית

השיבו כי ה� מעוניינות להיות ) n=11(כמחצית המורות , כמו כ�). n=14(אינ� עוסקות בכ� 

רוב� , ע� זאת). n=11(שותפות לתהלי� האבחו� בפועל וכמחצית� השיבו כי אינ� מעוניינות בכ� 

שבע מ� . דיווחו כי ה� מעוניינות להיות שותפות לממצאי האבחו�) n=24( המורות המכריע של

התשובות הצביעו על כ� שהדבר חשוב לצור� קבלת החלטות ושתיי� ציינו כי הדבר חשוב 

א� השיבו כי ה� ) n=21(רוב� , בהתא� לכ�. לקבלת מידע עבור השיחות ע� ההורי� וע� הבוגר

ודת� לעומת שש בלבד שהשיבו כי אינ� משתמשות בממצאי� משתמשות בממצאי האבחו� בעב

 מ� המורות נימקו את תשובותיה� בכ� שממצאי האבחו� משמשי� אות� לש� בניית 12. אלה

) n=20(רוב המורות , אשר לכלי האבחו� עצמ�. א ובעקבותיה� נקבעות ג� מטרות העבודה"התל

ת ארבע מורות בלבד שדיווחו כי אינ� לעומ, השיבו כי ה� מכירות את כלי האבחו� של התכנית

חמש . מכירות את הכלי� ושתיי� שציינו כי ה� מכירות את כלי האבחו� באופ� חלקי בלבד

 . �COPMתשובות פירטו כי ההיכרות היא בעיקר או רק ע� מבח� ה

 

לאור� שלוש נקודות הזמ� הראשונות בה� נבחנה  – מידת הקושי של העבודה ע� כלי האבחו�

ב ובראיונות סו� השנה "בראיונות הראשוני� והשניי� בתשס, מורות כלפי כלי האבחו�תפיסת ה

מרבית המורות תפסו את כלי האבחו� כקשי� , בתחילה: נצפתה מגמה של שינוי חיובי, ג"בתשס

ובסו� שנת ) n=6(ב "אול� מגמה זו התמתנה בראיונות השניי� בתשס, )n=18(ומסובכי� לעבודה 

בסו� שנת ). n=2(צת� בלבד הצביע על קושי בעבודה ע� כלי האבחו� ג מק"הלימודי� תשס

כאשר רוב� המכריע של המורות , התחדדה מגמת השינוי החיובי עוד יותר, ד"הלימודי� תשס

)19=n (�לעומת מורה אחת בלבד שדיווחה על , הציגו עמדה חיובית כלפי העבודה ע� כלי האבחו

 . קושי בעבודה ע� הכלי�
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מתייחס , ושי המרכזי עליו הצביעו המורות לאור� שלוש שנות הפעלת התכניתהק, ע� זאת

לחוסר הרלוונטיות של כלי האבחו� לאוכלוסיית התלמידי� הפגועי� קשה ובאופ� ספציפי 

 ). n=4(ד "ובשנת הלימודי� תשס) n=3(ג "בתשס, )n=6(ב "כ� בתשס, התייחסו למבח� הולנד

 

מהשוואת סבב הראיונות הראשו�  – האבחו� הקוד�תרומת כלי האבחו� החדשי� לתהלי� 

עולה מגמה שלילית ביחס , ג"ב לסבב הראיונות השני ולראיונות סו� השנה בתשס"בתשס

לרבות שיעור , לתפיסת אנשי הצוות את תרומת כלי האבחו� החדשי� לתהלי� האבחו� הקוד�

 תשובות הביעו עמדה 15, ב"בסבב הראיונות הראשו� בתשס, כ�. גבוה של תשובות לא רלוונטיות

אשר התקבלו ה� , לעומת שמונה תשובות חיוביות בלבד, חיובית אשר לתרומת הכלי� החדשי�

כ� א� ביחס לתשובות הלא . ג"ב וה� בשנת הלימודי� תשס"בסבב הראיונות השני בתשס

בב בס, ב שש מורות ציינו כי אינ� עוסקות באבחו�" בסבב הראיונות הראשו� בתשס–רלוונטיות 

 מורות ציינו כי 12, ג"ואילו בשנת הלימודי� תשס הראיונות השני דיווחו על כ� חמש מורות

 . היות ואינ� עוסקות באבחו�, השאלה אינה רלוונטית עבור�

 

מספר התשובות : ד נסתמ� שינוי בעמדות אנשי הצוות"בסו� שנת הלימודי� תשס, לעומת זאת

, )n=16(� החדשי� הוכפל ביחס לשנה הקודמת המצביעות על תרומה חיובית של כלי האבחו

וחלה ירידה חדה במספר התשובות הלא ) n=2(מספר התשובות השליליות נותר נמו� כשהיה 

יודעי� , שותפי� לו, ג� אנשי צוות שאינ� עוסקי� באופ� ישיר באבחו�, כלומר). n=3(רלוונטיות 

 .עליו ורואי� בו כלי בעל תרומה חיובית

 

ה� בסבב הראיונות הראשו�  –  כלי האבחו� החדשי� לאוכלוסיית התלמידי�מידת ההתאמה של

יותר תשובות הצביעו על חוסר התאמת� של כלי , ב"וה� בסבב השני בשנת הלימודי� תשס

� וn=11(מאשר על התאמת� ) בהתאמה, n=�4 וn=14(האבחו� החדשי� לאוכלוסיית התלמידי� 

3=n ,תשובות המביעות חוסר התאמה וה� התשובות נראה כי ה� מספר ה, אול�). בהתאמה

בסבב הראיונות השני , כמו כ�. קט� יותר בסבב הראיונות השני ביחס לראשו�, המביעות התאמה

נוספו ארבע תשובות המבחינות בי� כלי אבחו� המתאימי� לאוכלוסיית התלמידי� לעומת אלה 

כמו ג� , )n=8(החיוביות ג עלה מספר התשובות "בשנת הלימודי� תשס. אשר אינ� מתאימי�

מספר התשובות המבחינות בי� חלקי המבח� המתאימי� לאוכלוסיית התלמידי� לבי� אלו 

 ). n=3(וחלה ירידה בשיעור התשובות השליליות ) n=7(שאינ� מתאימי� 

 

כאשר בשנה זו , ג"נמשכת וא� מתחדדת מגמת התשובות מתשס, ד"בתו� שנת הלימודי� תשס

תית במספר התשובות החיוביות הרואות את כלי האבחו� כמתאימי� מסתמנת עלייה משמעו

כמו ג� במספר התשובות המסייגות את חוסר ההתאמה , )n=18(לאוכלוסיית התלמידי� 

ניכרת עלייה קלה א� , ג"בניגוד לשנת הלימודי� תשס, ע� זאת). n=12(לתלמידי� הפגועי� קשה 

ות את כלי האבחו� כמתאימי� לאוכלוסיית אשר אינ� רוא, )n=6(במספר התשובות השליליות 

 . התלמידי�
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שנערכו , הראשו� והשני, בשני סבבי הראיונות – תרומתה של ההשתלמות בנושא כלי האבחו�

יותר תשובות הצביעו על עמדות שליליות ביחס לתרומת ההשתלמות , ב"בשנת הלימודי� תשס

ונראה , )בהתאמה, n=�2 וn=5(ביות מאשר חיו, )בהתאמה, n=�6 וn=12(לעבודה ע� כלי האבחו� 

� וn=9(איונות השני בהשוואה לראשו� ר התשובות הלא רלוונטיות בסבב הרכי חלה עלייה במספ

4=n ,ג חלה עלייה במספר התשובות החיוביות ביחס לתרומת "בשנת הלימודי� תשס). בהתאמה

אשר לתשובות ). n=6(וירידה קלה במספר העמדות השליליות אשר לתרומה זו ) n=7(ההדרכה 

מתו� דפי המשוב שמילאו אנשי הצוות , לעומת זאת). n=12(חלה עלייה במספר� , הלא רלוונטיות

) בהתאמה, n=�20 וn=21(ניכר כי רוב� הצביעו על עמדות חיוביות , בשני ימי ההשתלמות עצמ�

ביחס ) בהתאמה, n=�2 וn=1(ביחס לתרומת ההשתלמות ומיעוט� בלבד העלו עמדות שליליות 

 . לתרומה זו

 

עולה מגמה הדומה לזו שהתקבלה ביו� , ד"כי בתו� שנת הלימודי� תשס, נית� לראות

הציגו עמדה חיובית ביחס לתרומת ) n=21( רוב� המכריע של המורות –ההשתלמות עצמה 

ירידה חדה . לעומת שתי מורות בלבד שהציגו עמדה שלילית, ההשתלמות לעבודה ע� כלי האבחו�

 .ג"זאת ביחס לשנת הלימודי� תשס, )n=4(מספר התשובות הלא רלוונטיות א� חלה ב

 

לאחר שאנשי הצוות , ב"בשנת הלימודי� תשס – עמדות כלפי כלי האבחו� לאחר ההיכרות עמ�

העלו עמדה חיובית כלפי הכלי� ) n=2(מקצת� בלבד , התנסו לראשונה בעבודה ע� כלי האבחו�

, לאחר שהתנסו שנה שנייה ע� כלי האבחו�, ג"בתשס. גותהיו מסוי) n=7(ואילו רוב העמדות 

) n=4(החיוביות , נצפתה עלייה במספר התשובות של אנשי הצוות ביחס לשתי העמדות

 ). n=11(לרבות עלייה במספר התשובות הלא רלוונטיות , )n=10(והמסויגות 

 

חלה עלייה חדה , לאחר שלוש שנות התנסות ועבודה ע� כלי האבחו�, ד"בשנת הלימודי� תשס

, )n=6(וה� הלא רלוונטיות ) n=1(ה� השליליות , ומספר התשובות) n=11(במספר העמדות החיוביות 

התרומה המרכזית שעלתה התייחסה , בי� התשובות הרואות את כלי האבחו� באור חיובי. ירד

).  n=5(לאבחו� ככלי למיקוד קשיי� ומטרות וכמעמיק את הכרת נטיותיו ויכולותיו של התלמיד 

שתיי� מה� בכל , נוספו מספר מורות שזוהי לה� השנה הראשונה בתכנית וא� על פי כ�, כמו כ�

 .  האחת חיובית והשנייה שלילית–זאת הציגו עמדה כלפי כלי האבחו� 

 

אשר  – תרומת� של כלי האבחו� למידת ההתאמה בי� מקו� העבודה לבי� צורכי התלמיד

ת כלי האבחו� החדשי� להגדלת מידת ההתאמה בי� מקו� לעמדות אנשי הצוות ביחס לתרומ

חלה מגמת ירידה במספר עמדותיה� החיוביות בי� סבב הראיונות , העבודה לצורכי התלמיד

מגמה אשר נמשכה ג� בשנת הלימודי� , )n=6(לעומת הסבב השני ) n=14(ב "הראשו� בתשס

 .  עמדותיה� של חמש מורות בלבד היו חיוביות–ג "תשס
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חלה עלייה משמעותית במספר העמדות החיוביות ביחס , ד"בתו� שנת הלימודי� תשס, אול�

וירידה בשיעור התשובות ) n=14(לתרומת כלי האבחו� להתאמת מקו� העבודה לצורכי התלמיד 

מספר התשובות הלא רלוונטיות הצטמצ� בכמחצית , כמו כ�). n=3(השליליות ביחס לתרומה זו 

 ).ג" מורות בתשס10לעומת , ד"חמש מורות בתשס(ג "ביחס לשנת הלימודי� תשס

 

השיבו כי האבחו� אכ� עזר להתאי� לה� מקו� ) n=6(מחצית מ� הבוגרי� עצמ� , בדומה למורות

' אלווי�'"שלמעשה , אשר דיווחו האחד, לעומת שניי� בלבד שטענו שהאבחו� לא עזר בכ�, עבודה

בי� הבוגרי� . "תה טובה מבחינת האנשי�העבודה לא היי"ש,  והשני"מצאו את מקו� העבודה

חמישה הביעו הבנה ביחס למוגבלות� ולכ� , אשר ציינו כי האבחו� תר� בהתאמת מקו� העבודה

מה שאני אוהב לא ": אחד מה� א� הוסי� ואמר. שאלו ה� האופציות היחידות העומדות בפניה�

י� שבגלל מוגבלות� מפני�  ארבעה בוגרי� סייגו את תשובת� וטענו כי אמנ� ה� מבינ."פקטור

א� הטילו את האחריות על מפעילי התכנית לכ� שלא הייתה , "כאלה"אות� ישירות לעבודות 

אני רוצה חופש ", "לפחות לנסות, יכלו למצוא לי מקו� יותר טוב": מספיק נכונות לנסות

 . "צרי� להתנסות ואז לראות את הבעיות"וש" להחליט

 

השיבו בחיוב וציינו כי האבחו� תר� למציאת עבודה מתאימה ) n=10(רבי� מה� , אשר להורי�

חמישה הורי� טענו לאבחו� , ע� זאת. ג� א� ההשמה הייתה לסדנאות עבודה בבית הספר, לבוגר

לחוסר , ה� התייחסו לבעיית הליווי של הבוגרי� במקומות העבודה, לקוי או לבעיה בהשמה

סר יכולת להסתגל למקו� העבודה או לכ� שימת לב לבעיות הנפשיות שלה� ומתו� כ� לחו

ארבעה הורי� הביעו . שהבוגר יכול היה לעשות יותר מכפי שמקו� העבודה בו הוש� דרש ממנו

עמדה אמביוולנטית וציינו חוסר התאמה בחלק מ� ההתנסויות המוקדמות יותר לעומת 

 . בת� מוגבלי� מכדי לצאת לעבודה/המאוחרות ושניי� השיבו כי בנ�

 

שלא , בת� עשו ולפיכ� לא יכלו להשיב/כי חמישה הורי� טענו שלא ידעו מה בנ�, לציי�ראוי 

ממצאי� המצביעי� שוב על בעיית , שאלו אות� או שה� כלל לא מודעי� לקיומו של האבחו�

 . שיתו� ההורי� בתכנית

 

 מדותיה� של המורות ביחס למפגשי� התקופתיי� – המפגשי� התקופתיי� ע� מדריכות התכנית

 מחד הועלו – היו מעורבות, ג"ב וה� בתשס"ה� בשנת הלימודי� תשס, ע� מדריכות התכנית

כאשר , )בהתאמה, n=�23 וn=22(עמדות חיוביות המציינות כי המפגשי� חיוניי� ופוריי� 

ג העלו המורות א� את הצור� במפגשי� נוספי� לש� העמקה והרחבה של התכני� "בתשס

, n=�16 וn=19( מאיד� עלו עמדות ביקורתיות כלפי המפגשי� ,)ביניה� תקשורת ע� ההורי�(

להיות התכני� לא מספקי� , המתייחסות לחוסר ארגו� וחוסר מיקוד של המפגשי�, )בהתאמה

 . ולחוסר שותפות
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ד רוב עמדותיה� של המורות כלפי המפגשי� היו "בשנת הלימודי� תשס, בניגוד לשני� קודמות

ואת היות� ) n=14( להכרת ולהטמעת התכנית ולחשיבה משותפת והצביעו על תרומת�, חיוביות

תשובות מעטות ביותר העלו ביקורת כלפי מפגשי� אלה    ). n=7(חיוניי� ותורמי� לצוות , פוריי�

)3=n( ,כאשר נשאלו . תדירות נמוכה וארגו� לקוי, מחסור בסימולציות, בציינ� חוסר מיקוד

, דיווחו כי היא מתאימה לצורכי בית הספר) n=19(רוב� , המורות בנפרד לגבי תדירות המפגשי�

לעומת שמונה מורות אשר ציינו כי תדירות המפגשי� נמוכה מדי ואינה עולה בקנה אחד ע� 

לרבות , כל המורות שהשיבו כי תדירות המפגשי� אינה מתאימה לצורכי בית הספר. צרכי� אלה

 הצור� במספר רב יותר של מפגשי� העלו את, מורה אחת שטענה כי תדירות המפגשי� טובה

 .לש� הטמעת התכנית וקבלת ידע נוס�

 

הביעו עמדה חיובית ודיווחו כי ה� מספקי� את ) n=15(רוב המורות , אשר לתכני� של המפגשי�

שהתכני� אינ� נותני� מענה , למשל, מקצת העמדות היו ביקורתיות, ע� זאת. צורכי הצוות

כי ה� אינ� מספקי� ולא עוני� על צורכי הצוות , )n=2(שה לאוכלוסיית התלמידי� הפגועי� ק

)2=n( , כי המפגשי� קצרי� מדי)1=n ( וכי ה� אינ� עוסקי� בחלקי� המעשיי� של התכנית)1=n .(

שלוש תשובות התייחסו לכ� שאי� צור� בתכני� , אשר לצור� בתכני� נוספי� במפגשי� הללו

, נוספי�חלק מ� התשובות מעלות צור� בתכני� ,  זאתיחד ע�. נוספי� וכי כל צורכי הצוות נעני�

, )n=5(תכני� העוסקי� ביזמות ובתעסוקה בדר� אחרת : המתייחסי� ברוב� לצורכי התלמיד

) n=3(בהתעמקות בבניית תכנית המעבר וכלי אבחו� , )n=3(בהתייחסות לאוכלוסיות הפגועות קשה 

תו� התייחסות , שובות עסקו בצוות עצמושתי ת, בנוס� לכ�). n=2(ובדיו� במקרי� ספציפיי� 

 .לשחיקה של הצוות ולצור� בטיפול בנושא יחסי האנוש בתו� הצוות

 

 קשר ותקשורת ע� ההורי�

 
" קשר ותקשורת ע� ההורי�"ד נשאלו אנשי הצוות באשר לפעולות בנושא "ג ותשס"בשני� תשס

שמתקיי� קשר חיובי ע� ווחו על כ� די) n=10(ג מחצית המורות "בתשס. הנעשות בבתי הספר

על כ� שקשר זה מלווה בקשיי� רבי� ובניסיונות לחזקו ולהתאימו ) n=10(ומחצית� , ההורי�

שמונה מתוכ� ציינו כי הדבר עולה מתו� חוסר היענות של ההורי� לשיתו� , לדרישות התכנית

 . ושא זהפעולה ושמונה תשובות נוספות הצביעו על יישו� ראשוני בלבד של מטרות התכנית בנ

 

הצביעו על ) n=7(כאשר כחמישית מתשובות אנשי הצוות , ד"מגמה דומה מסתמנת בשנת תשס

ושש , אשר העלה את רמת מחויבות� ויצר פתח לדיאלוג, קיומו של קשר חיובי ע� ההורי�

תשובות הצביעו על כ� שההורי� אקטיביי� ושותפי� להחלטות וכי ה� מסייעי� בקידו� 

שש : תשובות אחרות דיווחו על בעיות בקשר ובתקשורת ע� ההורי�, אתע� ז. תכניות המש�

א� העבודה ע� ההורי� נמצאת בשלבי , תשובות הצביעו על כ� שאמנ� מתקיימי� מפגשי�

שלוש תשובות הצביעו על אי קיומו של קשר בכל הנוגע לתכנית וכי לא , יישו� ראשוניי� בלבד

שתי תשובות ציינו כי הקשר מתקיי� בשלבי האבחו� נעשתה פעילות בית ספרית מסודרת בנושא ו
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בעיות נוספות שעולות מצביעות על חשש� של ההורי� לשלב את ילדיה� במסגרת . בלבד

בתו� ). n=1(ועל כ� שאי השתתפות� של ההורי� בתכנית מעכב את יישומה ) n=3(תעסוקתית 

ולהתחיל ) n=4(ע� ההורי� המורות מציעות כי יש להרחיב את הפעילות , ד"שנת הלימודי� תשס

 ). n=2(בעבודה עמ� מיד ע� היכנס התלמידי� לבית הספר 

 

ד נערכו לצוות "בשנת הלימודי� תשס, "קשר ותקשורת ע� ההורי�"לש� הטמעת הנושא 

המפגשי� כללו ימי עיו� משותפי� לכל . מפגשי� ע� הפסיכולוג המלווה את התכניתהתכנית 

בכל אחד מבתי הספר , עת בתי הספר ומספר מפגשי� נפרדי�אנשי הצוות של התכנית בכל ארב

. אשר מטרת� הייתה העצמת הצוות הבית ספרי בנושא יצירת הקשר ע� ההורי�, לאור� השנה

העלאת לבטי� ודילמות עמ� מתמודדי� אנשי הצוות במהל� , ימי העיו� כללו העברת תכני� וידע

נעשה ניסיו� לענות באופ� ממוקד , הספרכאשר במפגשי� בבתי . ב"עבודת� מול ההורי� וכיו

באמצעות העלאת דוגמאות מחיי בית הספר וניסיו� למצוא דרכי טיפול , יותר על צורכי הצוות

רוב אנשי הצוות הביעו עמדה חיובית ביחס למפגשי� ע� , ככלל. והתמודדות באופ� משות�

מהווי� , מפרי�, חשובי�, התייחסו לכ� שהמפגשי� נחוצי�) n=20( רוב התשובות –הפסיכולוג 

שבע תשובות הצביעו על צור� במפגשי� נוספי� לש� , פתח לחשיבה ותורמי� להעלאת המודעות

העמקת התכני� המקצועיי� ובשיעור דומה דווח כי הייתה תחושה שדני� במפגשי� אלו בבעיות 

,  המפגשי�שמונה תשובות הביעו עמדה ביקורתית כלפי, ע� זאת). n=5(יו� �ממשיות מחיי היו�

ספריי� ע� הפסיכולוג הייתה חזרה על תכני� מימי �מתוכ� שש הצביעו על כ� שבמפגשי� הבית

ושתיי� דיווחו על צור� להדגי� , העיו� הכלליי� עמו ועל כ� שיש צור� למקד את תכני המפגש

לטיפול בקשיי� , קונקרטיי�, ידי הצגת מקרי� מ� השטח ומת� כלי� אמתיי��את הדברי� על

 . לי� מ� הקשר ע� ההורי�העו

 

 21ב "תכנית ל

 
השמה , בחינו� המיוחד 21�16היא תכנית לימודי� לבני גיל , "21ב " ל–לקראת בגרות "התכנית 

, כתוצר של מידת ההתאמה בי� צרכיו לבי� התנאי� בסביבתו, דגש על איכות החיי� של התלמיד

בשאלוני� ). ט"תשנ, ת והספורטמשרד החינו� התרבו(תו� טיפוח מרבי של האוטונומיה שלו 

רוב . ה� נשאלו אשר למידת השימוש שלה� בתכנית, ד"אשר הועברו לאנשי הצוות בתשס

אינ� משתמשות בתכנית ) n=6(מקצת� , 21ב "מלמדות ומשתמשות בתכנית ל) n=15(המורות 

פו שמונה מורות הוסי. ואילו שלוש מורות השיבו כי ה� משתמשות בתכנית באופ� חלקי בלבד

ספרית וכחלק אינטגרלי � משמשת כתפיסת עול� הארוגה בעבודה הבית21ב "כי תכנית ל, ופירטו

 . מתכנית בית הספר המוטמעת בה היטב

 

ג "ב ותשס"בשנת הלימודי� תשס – להטמעת התכנית בפועל" 21ב "ל"מידת התרומה של הדרכת 

תי הספר זקוקי� להדרכה  בבתי הספר נתקלה בקשיי� ונראה היה כי ב21ב "הטמעת התכנית ל

הועברה בכל אחד מבתי הספר השתלמות , ד"בשנת הלימודי� תשס, לפיכ�. אינטנסיבית יותר
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אשר בהמש� ליוותה , ידי מדריכת התכנית הארצית בנושא  על21ב "מרוכזת בנושא התכנית ל

 . את הצוותי� בבתי הספר בהדרכה שבועית לאור� השנה

 

השיבו כי ) n=12(מורות רבות , מחד. שי ההדרכה היו חלוקותעמדותיה� של המורות ביחס למפג

שתיי� דיווחו כי בעקבותיה הוחלט על , ההדרכה תרמה רבות ונתנה מסגרת ברורה לעבודה

יישו� התכנית בסדנאות וא� בפעילויות חברתיות מחו� לבית הספר ומורה אחת ציינה כי 

הוצגו עמדות ביקורתיות , מאיד�. �ההדרכה יצרה את האפשרות להעלות קשיי� ודילמות לדיו

טענו כי המפגשי� תרמו א� במעט להבנת ולהפנמת ) n=9( כשליש מ� המורות –כלפי ההדרכה 

הנושא וכי יש צור� להמשי� ולעבוד על כ� ושתי מורות התייחסו לקושי שבהשלכת התיאוריה 

די� הקשה של היות ואינה מותאמת לאוכלוסיית התלמי, שהוצגה בהדרכה ויישומה במציאות

 .בית הספר

 

 החיי� בהווה ובעתיד
 

נשאלו הבוגרי� וההורי� מה , בתחילת הריאיו� – תעסוקה ופעילות הבוגר מאז סיו� הלימודי�

רוב . תו� התייחסות מפורטת יותר לעול� העבודה, עשו הבוגרי� מאז סיימו את בית הספר

א� בשכר במסגרת עבודה , כלשהיהבוגרי� וההורי� ציינו כי בוגרי התכנית מועסקי� במסגרת 

לפי דיווח , כ�. וא� במסגרת התנדבותית, במרכז שיקומי או במרכז יו�, במפעל מוג�, בקהילה

א� מרבית . כשני שלישי� עובדי� בשכר ואילו הנותרי� מועסקי� במסגרת התנדבותית, הבוגרי�

� במקומות עבודה מתוכ� תשעה מועסקי, דיווחו כי ילד� מועסק בימי� אלה) n=22(ההורי� 

כמו בית מליכסו� או בבית קסלר , שבעה מועסקי� במפעל מוג�, בשכר או בהתנדבות, בקהילה

בי� מקומות התעסוקה נית� למצוא את בית . ושישה מועסקי� במרכז שיקומי או מרכז יו�

. ב"בתי חולי� וכיו, יד שרה, לשכת הבריאות, תחנת כיבוי אש, סופרמרקט, הו� סנטר, המשפט

אשר לבוגרי� שלגביה� דווח כי . בית מליכסו� או המפעל בבית קסלר, י� המפעלי� המוגני�ב

הוריה , שניי� נמצאי� בשלב של המתנה להשמה ואילו לגבי אחת הבוגרות, אינ� מועסקי�

 . "תקופת מעבר, אולי בגלל דאו� תקופתי" –דיווחו כי היא אינה עושה דבר 

 

מצייני� כי ה� מרוצי� במקו� ,  בהתנדבות וא� בשכרא�, )n=9(רוב הבוגרי� המועסקי� 

התאמה למגבלות הפיזיות , ה� מדווחי� על שביעות רצו� מתו� יחסי אנוש טובי�. עבודת�

שלושה בוגרי� הביעו חוסר שביעות רצו� באשר , ע� זאת. שלה� או אהבה לעבודה עצמה

קה מצומצמות עבור� בשל לצדדי� שוני� בעבודת� והתייחסו בהשלמה לכ� שאפשרויות התעסו

המגבלות המוטוריות או בשל בעיות טכניות כמו קשיי� בהסעה ומחסור בתעסוקה במקו� 

וטענה , בוגרת אחת בלבד ציינה כי אינה מרוצה במקו� העבודה בו היא מועסקת בשכר. העבודה

 ".לא להיות תקועה ש�, בשאיפה לעבור לשלב אחר בחיי"כי היא 

 

גרי� וההורי� התבקשו לציי� את מקומות העבודה וההתנסויות שעברו הבו – התנסויות הבוגר

את רמת שביעות הרצו� של הבוגרי� ביחס למקו� , הבוגרי� במסגרת התכנית ולאחריה
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הבוגרי� ציינו . את הסיבה לסיו� ההעסקה, ובמקרה שהפסיקו)  דרגות6בסול� בעל (התעסוקה 

 שבעה ה� מקומות עבודה –קי� בה� יותר  מקומות עבודה והתנסויות אשר ה� אינ� מועס16

חמש התנסויות נערכו בתוק� השירות הלאומי וארבע מה� במפעלי� מוגני� או , בקהילה

 ה� 13 – מקומות עבודה והתנסויות 28ההורי� ציינו . בסדנאות התנסות בבית הספר עצמו

תנסות בבית עשר התנסויות נערכו במפעלי� מוגני� או בסדנאות ה, מקומות עבודה בקהילה

 . הספר וחמש מה� נערכו במסגרת השירות הלאומי

 

הבוגרי� וההורי� התבקשו לדרג את שביעות הרצו� שחשו הבוגרי� ביחס למקו� העבודה או 

 מצביע על שביעות �6 מתייחס לחוסר שביעות רצו� ו1כאשר , �6 ל1על סול� שבי� , ההתנסות

דיווחו על שביעות ) n=20(וההורי� ) n=9(י� הבוגר, ביחס לרוב ההתנסויות. רצו� במידה רבה

דורגו , ארבע מ� ההתנסויות בקרב הבוגרי� וחמש בקרב ההורי�; )6 מתו� 5�6(רצו� במידה רבה 

, ואילו שלוש התנסויות אצל הבוגרי� ושתיי� בלבד אצל ההורי�; )6 מתו� 3�4(במידה בינונית 

ביחס להתנסות ). 6 מתו� 1�2(ידה נמוכה דורגו ככאלה לגביה� הביעו הבוגרי� שביעות רצו� במ

 .לא ידע אחד ההורי� לדרג את שביעות הרצו� המשוערת של בתו, אחת בלבד

 

הבוגרי� וההורי� נשאלו מדוע הפסיקו או הופסקה העסקת� של הבוגרי� במקו� העבודה או 

ל דיווחו כי העסקת� ש) n=17(וההורי� ) n=7(הבוגרי� , ביחס לרוב העבודות. ההתנסות

וההורי� ) n=5(הבוגרי� . סיו� התכנית או סיו� תקופת השירות הלאומיהבוגרי� הופסקה בשל 

)3=n( ,חוסר זאת בשל , ציינו כי הבוגרי� עזבו חלק ממקומות התעסוקה או ההתנסות ביוזמת�

כי , בהקשר זה תשובות ההורי� מלמדות.  ממקו� העבודה או מתנאי ההעסקהשביעות רצו�

, "התייאש, ברגע שלא הייתה ש� עבודה "או" כי היה לבד ואוהב אנשי�, היה קצת משעמ�"

: חוסר התאמה בי� יכולותיה� הגבוהות לדרישות העבודה הנמוכותואילו הבוגרי� דיווחו על 

השעות היו ": חוסר שביעות רצו� מתנאי העבודהעל , "בשביל טלפו� אחד אני לא אשב כל היו�"

רציתי מהר לחזור לבית , לא אהבתי": בעיות הסתגלותועל " �הפסקתי כי לא התאי" או "קצרות

דיווחו על עזיבה מרצו� בשל ) n=5(א� ההורי� , בדומה לה�. "ה� שמו לי רגליי�" או "הספר

לא הכינו ", "עבר התמוטטות בגלל מראות קשי�": חוסר יכולת נפשית של הבוגר להסתגל

לא היה ליווי צמוד וקשוב לצורכיה " או "והיה לה קשה מול מאות אנשי� עצבני�, אותה

 . "הרגשיי� והיא נפלטה

 

 ההורי� ציינו – פיטורי הבוגרסיבה נוספת שההורי� והבוגרי� ייחסו להפסקת העבודה עסקה ב

מאוד אהב את " ו"כאילו עושי� לו טובה": כי שניי� מ� הבוגרי� פוטרו מסיבה שאינה ברורה

כי לא ק� , לא התאי�": מגבלות רפואיותר בשל ובוגר אחד פוט, "הרדיו וזה היה קצר מדי

, הבוגרי� דיווחו על ארבעה מקרי פיטורי�, בדומה לכ�. "בבוקר בשל ההתקפי� האפילפטיי�

בגלל שאני מוגבלת לא רואי� אי� אוכל ": מגבלות רפואיות או צור� במלווהשלושה על בסיס 

בגלל ההתקפי� " או "איתיתמיד מישהו צרי� להיות , להתקד� ולא אוכל לתפקד כמזכירה
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מישהו החליט "ובוגר אחד פוטר כי ; "אז היו איחורי� והחליטו לפטר אותי, האפילפטיי� שלי

 ."שאני לא מתאי�

 

, הבוגרי� וההורי� נשאלו כיצד הבוגרי� מבלי� בשעות הפנאי – פעילות בשעות הפנאי

 הבית הבולטות אליה� פעילויות. ובתשובותיה� ה� ציינו פעילויות בתו� הבית ומחוצה לו

) בהתאמה, n=�13 וn=9(התייחסו הבוגרי� וההורי� עוסקות בשימוש במחשב ובאינטרנט 

א� כי הבוגרי� שמו דגש רב יותר על גלישה , )בהתאמה, n=�15 וn=6(ובצפייה בטלוויזיה 

ארבעה . בהשוואה להורי� אשר הדגישו יותר את הצפייה בטלוויזיה, באינטרנט ושימוש במחשב

וגרי� ציינו בי� תשובותיה� פעילות חברתית ואילו ההורי� התייחסו א� להקשבה למוסיקה ב

)4=n( , עזרה ממורה פרטי או מתנדב המגיע לבית הבוגר לשיעור פרטי או לטיול)3=n ( ועזרה

 כדוגמה נוספת לפעילות, שני בוגרי� ושני הורי� דיווחו על קריאת ספרי�). n=3(במטלות הבית 

 .  יבשעות הפנא

 

וה� של ) n=10(ה� של הבוגרי� , רוב התשובות, אשר לפעילויות פנאי המתרחשות מחו� לבית

 –כמו בילוי ע� חברי� , א� למפגשי� חברתיי�, התייחסו לפעילות חברתית, )n=18(ההורי� 

וא� לפעילות חברתית ; מפגש בבית קפה או הליכה לקניו�, טיולי�, סרטי�, יציאה לקניות

, חוגי קרמיקה, "בית הגלגלי�"חוגי� ב, �" חוג צילו� וקולנוע של איל–ו חוגי� כמ, מתוכננת

או החוג " בית הגלגלי�", "חצב" בדומה לזה של –או חוגי� חברתיי� ; מחשבי� ועיתונאות

. "בחור מספיבק מחזר אחריה" א� אחת א� סיפרה על אודות בתה כי –החברתי של ספיבק 

, בדומה לשחייה בבריכה ובי�, תייחסו א� לפעילות גופניתה, חמישה בוגרי� ושמונה הורי�

 . מכו� כושר וספורט, טיולי�

 

שכללו תכניות , תכניותיה� לעתיד של הבוגרי� נחלקו לשלוש קבוצות עיקריות – תכניות לעתיד

א� ההורי� התייחסו למגורי� , בדומה לה�. תכניות לגבי עבודה ותכניות לגבי מגורי�, כלליות

הביעו חשש ודאגה מ� העתיד ) n=13(רבי� מ� ההורי� , א� יחד ע� זאת, לתעסוקהעתידיי� ו

או מסגרת מתאימה , )עבודה ומגורי�(או מכ� שאי� לבוגר מסגרת בכלל , המעורפל והלא ברור

ראש בלי ": ע� הנכות, שלה� או של הבוגר עצמו, שלושה מתוכ� הביעו חוסר השלמה. בפרט

לא משלי� ע� , חי במעו� ומחפש מקו� אחר" או " בלימודי�מאיד� ראשו�,  קשהCP", "גו�

 ."נכותו

 

להמשי� ללמוד ": אשר עיקר� הוא לימודי�, מחצית הבוגרי� העלו תכניות כלליות לעתיד, כ�

למצוא דר� להשלי� בגרויות וללמוד באוניברסיטה ", "אולי אל� ללמוד שיווק", "באוניברסיטה

תשובה אחת . "רוצה ללמוד בתדמור בישול"ו" וד צילו�רוצה ללכת ללמ", "עבודה סוציאלית

". להשתדל להקי� לי משפחה במסלול רגיל"כאשר הבוגר הביע רצו� , התייחסה לחיי משפחה

 . עלתה א� בקרב חמישית מ� ההורי�, התייחסות לתכניות ללימודי� עתידיי�
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שליש , להתחיל לעבוד בשכרמתוכ� שליש הביעו רצו� , כל הבוגרי� דיווחו על תכניות לגבי עבודה

דיווחו על רצו� להמשי� לעבוד באותו מקו� ובאותה מתכונת ושליש מ� הבוגרי� הביעו רצו� 

ובי� א� , "להתקד� עוד" או "אבל בעבודה אמתית ע� שכר": בי� א� בעבודה, להתקד�

מחצית הבוגרי� התייחסו למגורי� עצמאיי� , אשר לתכניות המגורי�. באמצעות לימודי�

כי ארבעה מתו� שישה הבוגרי� שבעת הריאיו� כבר , מעניי� לציי�. מחצית� למגורי� בביתו

א� התגוררו במעו� רצו לגור : הביעו רצו� להתגורר במקו� עצמאי עוד יותר, התגוררו מחו� לבית

שני בוגרי� בלבד ציינו כי ה� . בדירה מוגנת וא� התגוררו בדירה מוגנת רצו לגור בדירה בקהילה

ארבעה מתו� שישה הבוגרי� שבעת הריאיו� , לעומת�. � את עתיד� באותו מקו� מגורי�רואי

ושניי� טענו כי לא החליטו היכ� , ציינו כי ה� רוצי� להמשי� לגור בבית, התגוררו בבית הוריה�

 .א� שלעת עתה טוב לה� בבית, יגורו

 

 12מתוכ� , שה אחתההורי� התייחסו אל תחומי המגורי� והתעסוקה כמק, בניגוד לבוגרי�

�ושבעה התייחסו ה� , דיווחו על המש� מגורי� בבית בשילוב מסגרת תעסוקה כלשהי בחו

התייחסו להשפעת היציאה , נימוקי ההורי� לתשובותיה� אלה. לעבודה וה� למגורי� מחו� לבית

 חמישה ציינו את רצו� הבוגר, למשל. ה� על הבוגר וה� על ההורה, מ� הבית או ההישארות בו

" אי� תכניות לעבור בינתיי�", "יישאר בבית כי הוא קשור", "רוצה להיות בבית": להישאר בבית

אל מול ארבעה אשר הביעו את חשש� ; "דיברנו איתו על מסגרת כמו מעו� והוא נכנס לדיכאו�"ו

היא " ו"כל זמ� שיש לי כוח אני אחזיק אותה", "לגור לבד לא את� לו": ה� ממסגרת חיצונית

שלושה הורי� נימקו את , לחילופי�. "אבל אני חושבת שעדי� בבית, ללכת לבית קסלררוצה 

שיהיה לה , שתהיה ע� אנשי�": תרומת מסגרת המגורי� החיצונית לתחושת האושר של הבוגר

בכ� שהיא , אל מול שלושה אשר ציינו את תרומתה להורה; "שיהיו מרוצות ומאושרות" ו"כי�

ד דיווח על קבלה של בנו את מצבו ובתו� כ� א� את הצור� הורה אח. מסירה ממנו דאגה

 .במגורי� מחו� לבית

 

ג "ד לשנת הלימודי� תשס"מהשוואת ממצאי שנת הלימודי� תשס, ככלל, לסיכו� ההשוואה

כי לאור� שלוש שנות הפעלת התכנית , ובהתייחס להשוואת הממצאי� מ� השני� הקודמות עולה

וי חיובי בעמדות אנשי הצוות וירידה ה� במספר העמדות מסתמנת מגמה של שינ, בבתי הספר

שמשמע� במקרי� רבי� חוסר , "חוסר רלוונטיות"השליליות וה� במספר התשובות המצביעות על 

. ממצאי� אלו עולי� ה� ביחס להפעלת התכנית בכלל וה� ביחס לכלי האבחו� בפרט. מעורבות

 ברוב� הביעו עמדות חיוביות כלפי אשר, תמיכה לכ� עולה א� מממצאי הבוגרי� וההורי�

ובמיוחד , א� כי מסויגות משהו אשר לאבחו� וליכולתו להתאי� לבוגרי� מקו� עבודה, התכנית

 .  לאלה מה� הפגועי� קשה

 

ד העלו אנשי הצוות היבטי� חדשי� ביחס לחלק מ� "בשנת הלימודי� תשס, ג"בדומה לתשס

 א� בשני� אלה דיווחו המורות על –קודמות וא� חידדו את העמדות שהציגו בשני� , השאלות

שינוי חיובי , למשל, ד ה� פירטו את השינוי"בתשס, שינוי חיובי בעמדותיה� כלפי התכנית

הביעו , הבוגרי� מצד�. מערכתי בבית הספר�בתפיסת התלמידי� ובעבודה עמ� או שינוי מבני
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יקר ציינו את חשיבותה אשר התמקדה בתרומתה לה� ובע, א� ה� עמדה חיובית כלפי התכנית

. של ההתנסות בעבודה ואת מיומנויות העבודה והמיומנויות האישיות אשר רכשו במהלכה

א� התייחסו בעיקר לתכנית כמסגרת חברתית ותעסוקתית , ההורי� א� ה� הביעו עמדה דומה

 . ופחות להתנסות עצמה

 

אשר לתרומת התכנית לבוגר , כי מסתמנת שונות בי� עמדות הבוגרי� לבי� עמדות ההורי�, נראה

הבוגרי� מייחסי� לתכנית מידה רבה יותר של תרומה לעצמאות� , כ� למשל. בתחומי� השוני�

. לגורמי� אחרי�, א� התרחש, אשר חלק� א� מייחסי� את השינוי לטובה, בהשוואה להורי�

� מרבית הבוגרי� ציינו לטובה את תרומתה של התכנית ליכולת� למצוא מקו, בדומה לכ�

, ה� הבוגרי� וה� ההורי�, אול�. זאת לעומת מחצית ההורי� בלבד, עבודה מתאי� ולהשתלב בו

מאשר את מיומנויות , ציינו לחיוב יותר את המיומנויות החברתיות אשר רכשו הבוגרי� בעבודה

ונראה א� כי שתי הקבוצות הביעו צור� במידה רבה יותר של דגש על , העבודה הקונקרטיות

 .  חיי� ומיומנויות חברתיות בעבודהמיומנויות 

 

ג עולי� שוב ובשיעורי� דומי� "שני הקשיי� הבולטי� שעלו מדברי הצוות בשנת הלימודי� תשס

. ונראה כי המחסור במשאבי� והקושי שבמציאת מקומות עבודה נותרו כשהיו, ד"בתשס

וא� ,  התכניתהבוגרי� וההורי� א� ה� ראו צור� בתוספת ימי� ובהארכת מש� תקופת הפעלת

בעיה אשר עלתה ג� , ובמיוחד את נושא מציאת העבודה לפגועי� קשה, ציינו את בעיית ההשמה

, בקרב המורות אשר הדגישו את חוסר המענה של התכנית לאוכלוסיית התלמידי� הפגועי� קשה

, יחד ע� שני הקשיי� הראשוני�, כ�. א� בשילוב במקומות עבודה וא� בהתאמת כלי האבחו�

 .מהווי� את שלושת המכשולי� הבולטי� העומדי� בפני הצלחת התכניתה� 

 

נראה כי הטמעת התכנית בבתי הספר הולכת ומעמיקה וחודרת לרבדי� רבי� יותר בקרב 

תהלי� זה תור� ליכולת ההתבוננות והמשוב של אנשי הצוות להיות . הצוותי� המשתתפי� בה

, ה עמוקות יותר של היבטי� שוני� בתכניתדבר המצביע על תפיסה והבנ, ממוקדת וחדה יותר

המורות מצביעות באופ� ברור על עמדות , כ�. שלא עלו קוד� לכ�, ועל הבחנה בדקויות שונות

תו� יכולת לנמק ולחדד את התחומי� בה� תרומת התכנית היא , חיוביות ביותר כלפי התכנית

, עמ� וה� ברמה המערכתיתה� ברמה האישית של שינוי בתפיסת התלמידי� והעבודה , מרכזית

מביעי� א� , הבוגרי� וההורי� מצד�. מערכתי בבית הספר�בה מצביעות המורות על שינוי מבני

ומתמקדי� בתרומת התכנית למיומנויות העבודה , ה� עמדות חיוביות כלליות כלפי התכנית

של הולכת ומעמיקה ההכרה ג� במגבלותיה , במקביל. ולתחושת הפרודוקטיביות של הבוגר

המתייחסות לחוסר מענה של התכנית לתלמידי� , התכנית ובנקודות הקושי שהיא מעלה

 אנשי –הבנה העולה בקרב שלושת קבוצות ההתייחסות , הפגועי� קשה ולמחסור במשאבי�

 .הבוגרי� וההורי�, הצוות
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 דיווח –תיעוד תהלי� הטמעת התכנית בכל אחד מבתי הספר לאור� שלוש שנות הפעלתה 
  בית הספר ומדריכות התכניתרכזות

 
. רואיינו רכזות התכנית בבתי הספר מספר פעמי�, ה" תשס–ב "במהל� ארבע השני� תשס

מטרת הראיונות הללו הייתה לנסות ולעמוד על תהליכי ההטמעה של התכנית בכל אחד מבתי 

תא� הראיונות סוכמו ועובדו בה. מנקודת מבט� של אנשי הצוות ורכזות התכנית כאחד, הספר

תו� ניסיו� להצביע על הנקודות המרכזיות , לנושאי� המרכזיי� והרכיבי� השוני� של התכנית

רואיינו א� שלוש המדריכות הארציות של התכנית , במקביל. והחשובות בכל אחת משנות המעקב

ממצאי הראיונות הללו נשזרו במידת האפשר ובהתא� לנושאי� השוני� . מספר פעמי� ג� כ�

ממדית עד כמה שנית� �מתו� כוונה ליצור תמונה מלאה ורב, ת התכנית בבתי הספרבממצאי רכזו

בראיונות ע� המדריכות הארציות של התכנית , יחד ע� זאת. באשר לכל אחד מ� הנושאי� שעלו

או ליותר מאשר לבית ספר /המתייחסות באופ� כללי לתכנית ו, עלו התייחסויות ותובנות כלליות

תו� ניסיו� לשמור על קטגוריות נושאיות , באופ� נפרד,  מובאי� בהמש�דברי� אלה. אחד מסוי�

 . דומות

  

 " חצב"בית הספר 

 
,  מחנכת–מרכזת התכנית : צוות התכנית כלל את בעלות התפקידי� הבאי�, בראשית הדר�

מרפאה , פיזיותרפיסטית, עובדת סוציאלית, יועצת החטיבה העליונה, מחנכות כל הכיתות

 . ת החטיבה העליונה ומנהלת בית הספרמנהל, בעיסוק

 

היה . כי תהלי� בניית צוות התכנית נתקל בקשיי�, רכזת התכנית מסכמת, 2002במהל� מאי 

קשיי� ביצירת שפה אחידה וא� צור� בשינוי עמדות , קושי בהגדרת התפקידי� בי� חברות הצוות

התמונה , ע� זאת. ה�תו� זיהוי הקשיי� והתהליכי� העוברי� עלי, של חלק מאנשי הצוות

ה� התרשמו כי בבית הספר , בניגוד לרכזת התכנית. העולה מדברי מדריכות התכנית היא שונה

עמדות אנשי הצוות היו חיוביות וה� פעלו ליישומה של , התקבלה התכנית במשנה מר�" חצב"

, מעורבותה האישית של מנהלת בית הספר בתכנית, לדעת�. התכנית בעניי� ובהתמדה רבה

תרמו רבות להצלחתה , וההשתתפות הפעילה והעקבית שגילתה בפגישות ע� מדריכות התכנית

ג� א� עלו קשיי� , מחויבותו הרבה של כל הצוות לתכנית וא� עמדו מאחוריה ומאחורי

רכזת התכנית מציינת כי לאחר התייעצות ע� רופא המלווה , אשר לעבודת התלמידי�. ביישומה

בשלב . ות עבודה אשר מתאימי� לצרכי� וליכולות של התלמידי�נמצאו מקומ, את בית הספר

ועלה , ידי הסעות מטע� הרשויות המקומיות התלמידי� הוסעו ברוב המקרי� על, מוקד� זה

 . ידי המשרדי� הממוני� על כ� הצור� בפתרו� ממוסד על

 

של המשי� את עבודתו בראשותה " חצב"ג צוות התכנית בבית הספר "בשנת הלימודי� תשס

מדריכות התכנית א� . בדומה לשנה שעברה, אשר המשיכה לגלות מעורבות רבה בתכנית, הרכזת

משתתפות , מעורבות באופ� אישי בתכנית, כי מנהלת בית הספר ורכזת התכנית, ה� ציינו
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ונראה שכל הצוות מגויס , בישיבות הצוות ובפגישות ע� מדריכות התכנית באופ� פעיל ועקבי

 . נית ולמטרותיהומחויב מאוד לתכ

 

תכנית .  תלמידי�25" חצב"ד מנתה החטיבה העליונה בבית הספר "בשנת הלימודי� תשס

, יזמות עסקית )1(: הלימודי� הכללית של החטיבה התייחסה בשנה זו לשלושה תחומי� בולטי�

ביניה� , התפתח מאוד וא� הורחבו מכירות הצמחי� אל גופי� חיצוניי� תחו� זה –חממה 

,  בעקבות התנסות�–עבודות חקר בשירותי קהילה  )2(; בנק הפועלי� ועוד, ינו�משרד הח

במסגרת זו . ביקשו התלמידי� לחקור את מקו� עבודת� וכתבו עבודת חקר בשירותי הקהילה

 –בחינות הבגרות ) 3(�ו; ביניה� האינטרנט והספרייה, חיפשו התלמידי� חומר במקורות שוני�

נושא , די הבגרות במקצוע האזרחות ובנושא התכתובת העסקיתדגש רב הוש� השנה על לימו

 . אשר עלה בעקבות שילוב התלמידי� בעבודות משרד שונות

 

כי הסתיי� תהלי� האבחו� עבור ,  דווח2002במהל� פברואר   :אבחוני� ותכניות מעבר אישיות

צוות על בניית עבד ה, כמו כ�.  להורי�COPM אבחוני 15והועברו   תלמידי החטיבה העליונה26

אול� , האבחוני� אמנ� לא חידשו באופ� ניכר, לדברי הרכזת.  בוגרי��6תכנית מעבר אישית ל

ה� נתנו תמונה מקיפה ורחבה יותר הכוללת ג� נטיות וציפיות של התלמידי� אשר לנושא 

 תלמידי� ותיקי� אובחנו וביחס לארבעה חדשי� טר� 23, ג"בשנת הלימודי� תשס. העבודה

תכנית לימודי� אישית לשנת .  הורי��21נער� אבחו� ל, כמו כ�.  תהלי� האבחו�הסתיי�

אול� תכנית מעבר אישית נבנתה עבור ,  התלמידי� הוותיקי�23הלימודי� הנוכחית נבנתה עבור 

ד נערכו אבחוני� והועבר שאלו� "במהל� שנת הלימודי� תשס, לעומת זאת.  תלמידי� בלבד16

COPM התלמידי� הוערכו באמצעות כל אנשי צוות התכנית . יבה העליונה תלמידי החט25 לכל

. מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית, ביניה� מחנכת, רפואי�והצוות הפרא

בעקבות האבחו� נבנתה עבור כל תלמיד תכנית מעבר לשלוש שני� ותכנית לימודי� אישית למש� 

, בהתא� לכ�. רפואי�פוליות בתחו� הפראומסקנותיו הולידו את רוב המטרות הטי, שנה

כי תהליכי הטמעת תכניות המעבר ותכניות הלימוד האישיות , מדריכות התכנית התרשמו

הצוות יודר� , במקו� זאת. עברו בהצלחה ולא יהיה צור� בהדרכה נוספת בנושא, הנגזרות מה�

ת הסוציאלית לקראת המפגשי� המסכמי� ע� העובד, במילוי טופסי הסיכו� של כל תלמיד

נוצר שיתו� פעולה פורה " אג�"ו" חצב"המדריכות ציינו כי בי� בתי הספר , זאת ועוד. הקהילתית

 ".חצב"רבות על תכנית הלימודי� של בית הספר " אג�"במהלכו למד הצוות מ, מאוד

 

תהלי� שילוב ההורי� נעשה במהל� השנה השנייה לתכנית באמצעות  – תהלי� שילוב ההורי�

תכנית המעבר האישית ותכנית הלימודי� האישית הובאו בפני ההורי� וה�  בה�, אישיותפגישות 

המעבר ממסגרת "נעשה ניסיו� להקי� קבוצת הורי� בנושא , במקביל. א� הוחתמו עליה�

חברי הצוות נתקלו בקשיי� מצד . והסוגיות המטרידות את המשפחות" חינוכית לקהילה

מתו� הכרה כי לשיתו� ההורי� מקו� , ד"ת הלימודי� תשסבשנ. אשר לא שיתפו פעולה, ההורי�

תהלי� שילוב  .הוכנה מצגת מיוחדת להיכרות ההורי� ע� התכנית, חשוב ורציני בבית הספר

האחד התקיי� בעת חתימת ההורי� על תכנית : ההורי� בתכנית כלל שני מפגשי� פורמליי�
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והמפגש השני , ישיות ותכניות המעבראז נדו� נושא התכניות הא, הלימודי� האישית של התלמיד

בשני המקרי� נער� תיאו� ציפיות ע� .  לכל ההורי��COPMהתרחש בזמ� העברת שאלו� ה

במהל� שנת הלימודי� התקיימו , בנוס� לתהלי� הפורמלי. ההורי� אשר בעקבותיו נעשו שינויי�

. לקהילהמפגשי� נוספי� ע� מרבית ההורי� במטרה להכינ� לקראת המעבר מבית הספר 

ההורי� א� התבקשו ליצור קשר ע� שירותי הרווחה ולעדכ� את בית הספר אשר לשמות עובדי 

 .הרווחה

 

, תהליכי� אלה תורמי� להבנת ההורי� את יכולותיה� של בניה� ובנותיה�, לדברי הרכזת

, אמנ� חלה התקדמות ניכרת בשיתו� ההורי�. לקבל את תוצאות האבחו� ולפעול בהתא� לו

, ואכ�. דר� עדיי� ארוכה ולש� כ� יש עדיי� להיעזר בפסיכולוג המלווה את התכניתאול� ה

ד התקיימו שני מפגשי� בהנחייתו של הפסיכולוג ובהשתתפות "במהל� שנת הלימודי� תשס

רכזת התכנית , ד"בתו� שנת הלימודי� תשס. בנושא קשר ותקשורת ע� ההורי�, צוות החטיבה

היות והנושא , ה"חי� וכי יש להמשיכ� בשנת הלימודי� תשסכי המפגשי� היו מוצל, העריכה

 .חשוב וחיוני להצלחת התכנית

 

 התלמידי� 26 מתו� 20,  בתו� השנה הראשונה להפעלת התכנית בבית הספר– רכז ההתנסויות

וא� , )בסופרמרקט ועוד, במפעל תכשיטי�, בספארי(היו משולבי� במקומות עבודה בקהילה 

זאת בשל חוסר , מות עבודה רבי� יותר מאשר תלמידי� שייצאו אליה�נוצר מצב בו היו מקו

רכזת התכנית דיווחה על כ� שחיפוש מקומות העבודה , יחד ע� זאת. בהסדרי ההסעה לתלמידי�

ג רכז "בשנת בלימודי� תשס, בהתא� לכ�. יוצר עומס רב ביותר עליה ועל חברות הצוות האחרות

נושא הגדרת התפקיד של רכז , ע� זאת. ת את הנושאההתנסויות נכנס לתפקידו וקיד� רבו

דרשו בשלב זה התייחסות רבה , כמו ג� מודל העבודה שלו במסגרת צוות התכנית, ההתנסויות

במקומות העבודה לבדיקת התהלי� ) אחת לחודש(צוות בית הספר מבקר א� הוא . יותר וקידו�

בבית הספר שיחות משוב לבדיקת נערכות , בנוס�. והצרכי� של התלמידי� וממלא דוח ביקור

בעיות בקרב תלמידי החטיבה הבוגרת ושיחות משוב לחברי הצוות המלווי� למקומות העבודה 

 .ידי רכז ההתנסויות על

 

, לרכז ההתנסויות. מובנה וברור יותר, הפ� תהלי� היציאה לעבודה מסודר, במהל� השני�

. מקו� חשוב ביותר בצוות, סיקי�שאחראי על מציאת מקומות העבודה ויצירת הקשר ע� המע

גדלה ג� מידת , מידת ההתאמה שבי� מקו� העבודה ליכולות התלמיד גדלה לאי� שיעור

ולעתי� א� נית� היה לאפשר לתלמיד לבחור בי� מספר מקומות , ההתאמה לציפיות התלמיד

, ודהבטר� יציאת התלמיד למקו� העב. מקומות העבודה" בנק"מתו� מגוו� המקומות ב, עבודה

לביקור בכל מקומות , רפואי�יצא צוות של בית הספר המורכב מרכז ההתנסויות והצוות הפרא

וא� ליווה כל תלמיד , העבודה להערכת מידת ההתאמה לרמת� התפקודית של התלמידי�

, ת"נערכה התאמת הנגשה מטע� מתנדב של מילב, כמו כ�. בתחילת התנסותו במקו� העבודה

שנעשית עבודת הכנה , חשוב לציי�. דה והתאימ� לצורכי התלמידי�אשר ביקר במקומות העבו

במהלכה בודקי� את , ובדיקה יסודית ביותר של התלמיד לסוג העבודה בה הוא מעוניי� לעסוק
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מחליטי� הא� נכו� , ובהתא� לתוצאות הבדיקה, מידת היכולת שלו לבצע עבודה כזו בבית הספר

 .עבורו תפקיד אחרלתלמיד לשלבו בעבודה זו או שיש לחפש 

 

שישה תלמידי� שולבו בעבודה במסגרות , ג"בתו� שנת הלימודי� תשס – התנסות בעבודה

. בתחנה לבריאות המשפחה ובקופת חולי�, בספארי, פאר��בסופר, בסופרמרקט: חיצוניות

חמישה תלמידי� יצאו להתנסות בעבודה במפעל המוג� ברמת החייל ושלושה תלמידי� התנסו 

מדריכות התכנית א� ה� התייחסו להקמת הסדנאות ". החממה "–זמות בית ספרית בעבודה בי

אשר לא נמצאה עבור� , כפתרו� טוב עבור התלמידי� הפגועי� קשה יותר, וחממת הצמחי�

למעט תלמיד אחד (בשלב זה התלמידי� יצאו לעבודה יו� אחד בשבוע . עבודה במסגרת חיצונית

. להגדיל את מספר הימי� בהתא� ליכולות של כל תלמידכאשר המטרה היא , )שיצא ליומיי�

 . ארבעה ימי� בשבוע–שישה תלמידי� שולבו במסגרת השירות הלאומי , נוס� על כ�

 

: תהלי� שילוב התלמידי� בעבודה הושתת והוא מתנהל כדלקמ�, ד"בשנת הלימודי� תשס

כ� נית� , ית הספרהתלמידי� משולבי� במקומות עבודה שה� בסביבת ב, בשנתיי� הראשונות

צוות התכנית משתדל למצוא לתלמידי� , בשנת הלימודי� האחרונה. ללוות אות� ולפקח עליה�

מתו� כוונה שימשיכו לעסוק בה� ג� , מקומות התנסות בעבודה הקרובי� למקו� מגוריה�

בעיה נוספת היא שבמפעל . מצב זה מקשה כמוב� על הליווי והפיקוח. לאחר סיו� בית הספר

, העבודות ה� מאוד פשוטות ויש בעיה לשלב בה� תלמידי� בעלי רמה קוגניטיבית גבוהה, �המוג

דבר המונע מ� , )אפילו לא פרטי(דווקא המפעל המוג� אינו מאפשר הכנסת מלווה , ומצד שני

 .התלמידי�  והבוגרי� המוגבלי� קשה להשתלב במפעלי� המוגני�

 

מרכז , מרכז יו� לקשיש: מקומות עבודה שוני� תלמידי� ב25שולבו , ד"בשנת הלימודי� תשס

, משרד להנהלת חשבונות, ס"מתנ, סופרמרקט, חווה חקלאית, אשכול גני�, להוראת מדעי�

 התלמידי� שיצאו 25מתו� . משרד לגרפיקה ממוחשבת וקופת חולי�, תחנות לבריאות המשפחה

סו בעבודה ביזמות שלושה התנ, "בית מליכסו�"חמישה יצאו לעבודה ב, להתנסות בעבודה

בבית , "גווני�" בעמותת –החממה בבית הספר ושלושה תלמידי� שולבו בשירות הלאומי 

 . צ"בראשל" יד לבני�"וב" איכילוב"החולי� 

 

רכזת ". רות�"ו" חצב"ד התקיי� מפגש מעסיקי� משות� לבתי הספר "לקראת סו� שנת תשס

ליתר פירוט ראו (ת הורי� ותלמידי� כי המפגש היה מוצלח ונער� בהשתתפו, התכנית מציינת

 ).  בהמש�–" רות�"תיעוד התהלי� בבית הספר 

 

 יצאו להתנסות 31 תלמידי� מתו� 24כי , ה מלמד"עדכו� שהתקבל ביחס לשנת הלימודי� תשס

מרכז יו� , ח"מט, חווה חקלאית, חולי� ארכיו� קופת, טיפת חלב: בעבודה במקומות שוני�

שניי� שולבו במסגרת שירות ,  התלמידי�24מתו� . זואולוגי וספרייהג� , משרד הרישוי, לקשיש

 . לאומי ושמונה שולבו בפרויקט יזמות החממה בבית הספר או במפעל מוג�
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נער� מפגש אזורי של רכזות ומפקחות ממשרד , 2003במאי  – קשרי� ע� גורמי� בקהילה

, בנוס�. ית תומכת לקהילהבנושא המעבר ממסגרת חינוכ, העבודה והרווחה ומביטוח לאומי

נקבעו שיחות אישיות לכל אחד מ� התלמידי� העומדי� לסיי� את בית הספר ע� העובדת 

" חצב"ער� צוות בית הספר , ד"בשנת הלימודי� תשס. לפי מקו� מגוריו, הסוציאלית מ� הלשכה

צוות . מפגשי� ע� כל עובדי הרווחה הקהילתיי� של התלמידי� העתידי� לסיי� את לימודיה�

בית הספר עדכ� את עובדי הרווחה בדבר התלמידי� והמלי� על מקו� עבודה או הכשרה 

התקיימו מפגשי� אישיי� ע� , כמו כ�. המלצות אלה הועברו לפיקוח אג� השיקו�. לשילוב�

. חלק מ� המשפחות ונערכו סיורי� במקומות עבודה ובמרכזי שיקו� העשויי� להתאי� לתלמיד

ד כל ההמלצות כבר נמצאו בידי עובדי הרווחה והחלטה תתקבל "תשסבתו� שנת הלימודי� 

 .  בדבר שילובו של כל תלמיד בקהילה

 

ב "חברות הצוות קיבלו את ההדרכה בנושא תכנית ל, ג"בשנת הלימודי� תשס – 21ב "תכנית ל

אול� הטמעתה בקרב התלמידי� נתקלה בקשיי� רבי� ודרושה , ידי מדריכת התכנית� על21

ד התחלפה מדריכת התכנית אשר החלה בהדרכה סדורה "בשנת תשס. דרכה נוספתהייתה ה

ההדרכה בנושא נעשתה בפורו� רחב מדי והיה צרי� , לדעת רכזת התכנית. ואינטנסיבית יותר

אמנ� יש חשיבות רבה לחשיפת , לדעתה. לצמצ� את ההדרכה לצוותי� המקצועיי� בעיקר

י� את רמת החשיפה וההעמקה בתכנית בהתא� א� יש לחשוב ולהתא, הצוות כולו לתכנית

 .לתפקיד וכי דרושה עדיי� עבודה רבה בתחו� זה

 

אשר ,  עולה א� מדברי מדריכות התכנית21ב "התייחסות לקשיי� בהדרכה ובהטמעת התכנית ל

 21ב "דיווחו כי ההשתלמות המוסדית אשר העבירה מדריכת התכנית המתמחה בנושא תכנית ל

ההתגייסות . ומאז היו כשישה מפגשי� בלבד) בחודש ינואר(איחור החלה ב, בבית הספר

השונה מאשר בבתי הספר , כ� ג� ההתייחסות לתכנית, למפגשי� ולתכנית קשה ומסובכת

ההתגייסות של הצוות דורשת ". גישה לחיי�"ופחות " כלי" הצוות רואה בה יותר –האחרי� 

נראה כי כל . המנהלת ושל רכזת התכניתשינויי� מערכתיי� ואת תמיכת� של , היערכות רחבה

יש . א� במינו� מעט נמו� מזה הדרוש להטמעה מוצלחת של התכנית, המרכיבי� הללו קיימי�

אשר הכרחית ללימוד , כי ג� בעיות פנימיות בצוות עמדו כמכשול לעבודה נכונה ומשותפת, לציי�

מדריכת התכנית לתכנ� ה מתכוונת "במהל� שנת הלימודי� תשס. ולהטמעה מלאה של התכנית

לנסות להביא לכ� שתהיה נוכחות רחבה יותר של הצוות , את המפגשי� באופ� הדוק יותר

לבקשת הצוות ייערכו מפגשי , כ�. ידי הצוות�ולהביא לידי צריכה יותר מושכלת של ההדרכה על

 . ע� כל אחת מ� המחנכות של השכבה הבוגרת, ההדרכה באופ� אישי

 

כי בתו� שנת הלימודי� , איונות ע� מדריכות התכנית מלמדי�הר – מפגשי צוות ההדרכה

הביע צור� ורצו� במספר מפגשי� רב יותר ע� המדריכות " חצב"הצוות בבית הספר , ב"תשס

בו הייתה כביכול , יש לתת את הדעת על כ� שדווקא בבית ספר זה, ע� זאת. לאור� השנה

משרד� של מרכזת התכנית והמדריכות נמצא , שכ�(הנגישות הרבה ביותר אל מדריכות התכנית 

חוסר הפורמליות של המפגשי� הוא שיצר בקרב חלק מחברות הצוות , ")חצב"פיזית בבית הספר 



 

 

 

40

, נראה כי יש חשיבות לקיי� מפגשי� פורמליי�. תחושה של חוסר בהדרכה ובליווי מסודרי�

 .  מובני� ומסודרי� בהתא� ללוח זמני� מתוא� מראש

 

נערכו : בבית הספר מפגשי הנחיה והדרכה בתחומי� שוני� ד התקיימו"י� תשסבשנת הלימוד

והתקיימו שיחות משוב לצוות ,  בנושא מעגל ההפנמה21ב "קבוצות הנחיה ומשוב בתכנית ל

, כמו כ�. רפואי בהדרכתה של מדריכת התכנית שהיא א� מרפאה בעיסוק�המלווה ולצוות הפרא

הגיעה פעמיי� בשבוע לטיפול בענייני , )�"� אילמטע(העובדת הסוציאלית בבית הספר 

תפקידה חיוני ביותר ביצירת הקשר ע� העובדת הסוציאלית בקהילה וע� . התלמידי� בחטיבה

 .מוסדות הרווחה הקהילתיי�

 

נערכו עבודות התאמה שוטפות להנגשת , ד" במהל� שנת הלימודי� תשס– ת"עבודה ע� מילב

התקנת , � התקנת מסילות לנושא המקלדת בחדר המחשבי�ביניה, סביבת בית הספר לתלמידי�

. הכנת מתקני נשיאה למטרייה לכיסא הגלגלי� ועוד, קרש לספסל לש� עבודה בחווה החקלאית

אשר בעזרת� נפתחות אפשרויות רבות , לעבודות אלה חשיבות רבה בהנגשת מקומות העבודה

, עולה של מקומות העבודה עצמ�ההנגשה מקלה על שיתו� הפ, כמו כ�. יותר עבור התלמידי�

 .באמצעות העברת האחריות להנגשת המבנה מבית הספר למקו� העבודה

 

רכזת התכנית מציינת מספר היבטי� מרכזיי� , בתו� השנה השלישית להפעלתה של התכנית

ספרי המגויס לתכנו�  הקמת צוות עבודה בית, האחד: לתרומת התכנית לבית הספר ולתלמידי�

 בהתא� למספר השני� בה� שוהה התלמיד –או פחות (נה לאור� שלוש שני� המוב, העבודה

רצינית ומקצועית , התייחסות הוליסטית, התכנית מאפשרת שפה אחידה, השני; )בבית הספר

זאת לצד התכוננות להגשמת מטרות , נטיותיו ורצונותיו של התלמיד במרכז, השמה את יכולותיו

, השלישי; תאמה לאור� השנה בפרקי זמ� קבועי�תו� בחינת ביצוע וה, טווח�ארוכות

, ההשתייכות לצוות עבודה ארצי מבתי ספר שוני� והמפגשי� המשותפי� בי� בתי הספר

פותחי� ערוצי מחשבה חדשי� ומעלי� חשיבות רבה להמש� קיו� , מאפשרי� למידה חדשה

 העבודה ליכולותיו יכולת התאמה גבוהה יותר בי� מקו�, והרביעי; בי� בתי הספר, פורו� שכזה

התורמות יחד להצלחה רבה יותר במקו� , לצד הכנה יסודית של התלמיד, ורצונותיו של התלמיד

 .  העבודה עצמו

 

, ברור הוא כי התכנית הוטמעה בבית הספר והתקבלה כחלק בלתי נפרד מערכיו, לדברי הרכזת

חשוב ביותר , כניתטוענת רכזת הת, ע� זאת. היא פועלת ותמשי� לפעול ג� בשני� הבאות

יש לשי� לב לבעיית , בנוס�. כתכנית ארצית ומחייבת, להמשי� את הקשר ע� משרד החינו�

יומי עבור הצוות בהפעלת �ועדיי� מהווה מכשול יו�, ההסעות של התלמידי� שנותרה בעינה

 .  התכנית
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 " ינאי"בית הספר 

 
 מרפאה –מרכזת התכנית : צוות התכנית בראשית הדר� כלל את בעלות התפקידי� הבאי�

ג הצוות הורחב בהתא� לעצת "בשנת הלימודי� תשס. שהיא ג� מחנכת, בעיסוק וסגנית המנהלת

 . בהמש�–מדריכות התכנית ועל כ� 

 

. נתקלו בקשיי� רבי�" ינאי"תהליכי הטמעת התכנית בבית הספר , לדברי מדריכות התכנית

, לדבריה�. ה של אוכלוסיית התלמידי�אנשי הצוות חששו מחוסר ההתאמה של התכנית לרמת

ולכ� יש קושי , ה� קוגניטיבית וה� פיזית, אוכלוסיית התלמידי� בבית הספר מוגבלת מאוד

, נראה.  העלאת שיעור המועסקי� בשוק העבודה–ביישו� התכנית והמטרה לשמה היא פועלת 

למידי� וה� בהכנת ה� בעריכת האבחוני� לת, כי עמדות אלה גרמו לעיכוב רב ביישו� התכנית

 –המדריכות ציינו כי עלו א� קשיי� בקביעת מפגשי ההדרכה , זאת ועוד. תכנית המעבר האישית

ג� א� עבודת , ה� לא הרבו בביקורי� נוספי�, מתו� רצו� להיענות לצרכי� של צוות בית הספר

  .מה שבדיעבד התברר כצעד שעמד אולי בעוכריה של התכנית, הצוות הייתה אטית יותר

 

כי יישו� , כי בתו� שנת הלימודי� הראשונה נראה היה, רכזת התכנית בבית הספר מציינת, ואכ�

צוות בית הספר עדיי� נמצא בתחילת דרכו ועד , התכנית בבית הספר מתקד� באופ� אטי מאוד

יש , לדברי נציגות משרד החינו� בוועדת ההיגוי. לסו� השנה נער� אבחו� לשני תלמידי� בלבד

הייתה , אול�. ביחס לרמת� הקוגניטיבית הנמוכה של התלמידי�" ינאי"יה בבית הספר אכ� בע

שה� בעלי , 18ע� חזרת� לבית הספר של תלמידי� בני , ג"ציפייה לכ� שבשנת הלימודי� תשס

התכנית תשתלב באופ� טוב יותר ע� הצרכי� של בית הספר ושל , רמה קוגניטיבית גבוהה יותר

 .ור� לבנות תכנית מואצת עבור התלמידי� הללוהתלמידי� ואז יעלה הצ

 

לעמדות מנהלת בית הספר ולמידת מעורבותה והתגייסותה למטרות , לדברי מדריכות התכנית

כי מנהלת בית הספר עברה , המדריכות התרשמו. השפעה רבה על הצלחת התכנית, התכנית

. תה בכל עבודת הצוותאשר השפעתו נרא, תהלי� ארו� של שינוי בעמדתה ובקבלתה את התכנית

התקשתה המנהלת לקבל את התכנית ולראות את תרומתה האפשרית לתלמידי� , בתחילת הדר�

והיא החלה לגלות עמדות חיוביות יותר כלפי , במהל� השנה עמדתה השתנתה. ולבית הספר

יש לתת את , אול�. אשר בעקבותיה� התחולל שינוי א� בעמדות הצוות בבית הספר, התכנית

שקיימת אפשרות שתהליכי� אלו של קבלת התכנית מושפעי� א� מגורמי� , על כ�הדעת 

בעיות של (על המנהלת ועל חברות הצוות , חיצוניי� ובלתי תלויי� אחרי� העוברי� על בתי הספר

שינויי� באוכלוסיית , שינויי� פרסונליי� בקרב אנשי הצוות בבית הספר, מחסור בכוח אד�

הדורשת התגייסות של כוח , י� המקשי� על קבלה של תכנית חדשהתהליכ, )ב"התלמידי� וכיו

 .אד� רב מבי� אנשי הצוות

 

ח "אשר נרתמה לתפקידה בכל רמ, ג נכנסה לתפקיד רכזת תכנית חדשה"בשנת הלימודי� תשס

, כ�. איבריה והביאה לקידומה של התכנית בבית הספר ולהגשמת המטרות המרכזיות לשנה זו
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. בה את מספר חברי הצוות של התכנית מקרב צוות בית הספר הכללירכזת התכנית א� הרחי

, אשר הביעו את הערכת� לרכזת התכנית החדשה, תמיכה לכ� עולה מדברי מדריכות התכנית

, זאת ועוד. אשר נכנסה לתפקידה במלוא המר� וקידמה את התכנית באופ� ניכר וראוי להערכה

 עברה תהלי� ארו� של שינוי בעמדותיה אשר, המדריכות התייחסו א� למנהלת בית הספר

כי רכזת התכנית עשתה רבות , חשוב לציי�. בהשוואה לשנה הקודמת, ובקבלתה את התכנית

. בהשוואה לשני� קודמות, לקידו� התכנית ומטרותיה ולשילוב תלמידי� רבי� במקומות עבודה

לפי התכנית וה� ביישו� נראה כי בית הספר וצוות התכנית עבר שינוי גדול מאוד ה� בעמדותיו כ

 .התכנית על שלביה השוני� במהל� השנה

 

 ה� תלמידי� 15מתוכ� , 21�17 תלמידי� בגילאי 19ג כללה התכנית "בשנת הלימודי� תשס

לאחר שסיימו את לימודיה� בכיתה , ותיקי� בבית הספר וארבעה הגיעו ממסגרות חינו� רגילות

הטרוגניות התלמידי� רבה וה� חולקו לארבע , בהתא� לכ�). ע� בגרות חלקית או מלאה(ב "י

עבודה (כיתות שונות לפי רמה קוגניטיבית ורמה תפקודית ולפי היכולת התעסוקתית שלה� 

 ). עבודה מוגנת ומרכז יו�, נתמכת

 

אול� במהל� השנה יצאה לחופשה , ד רכזת התכנית המשיכה בתפקידה"בשנת הלימודי� תשס

 מורה –מונה אחד מחברי הצוות , לתפקידה כרכזת התכניתכממלא מקו� ). מסיבות אישיות(

 התכנית –שינויי� אלה השפיעו ג� על התנהלות התכנית בבית הספר . ומחנ� כיתה בבית הספר

בשל הקשיי� המובני� שבהחלפת , אול� באופ� פחות ריכוזי מאשר בעבר, אמנ� המשיכה לפעול

, יוש התפקיד של רכז ההתנסויות בעבודהעלו בעיות רבות ביחס לא, במקביל. בעלי התפקידי�

 . מצב אשר הכביד מאוד א� הוא על נושא היציאה לעבודה של התלמידי�

 

מתוכ� חמישה ה� תלמידי� חדשי� ,  תלמידי�19" ינאי"בשנה זו כללה התכנית בבית הספר 

יה�  ושניי� אשר סיימו את לימוד17 שלושה תלמידי בית הספר שהגיעו לגיל –שהצטרפו לתכנית 

א� בשנה זו קיימת שונות רבה , בהתא� לכ�. ב בבתי ספר תיכוניי� והצטרפו לתכנית"בכיתה י

 . הרמה הקוגניטיבית והרמה המוטורית התפקודית, בי� משתתפי התכנית מבחינת הגיל

 

נער� בבית הספר אבחו� אחד בלבד , 2002עד לפברואר  – אבחוני� ותכניות מעבר אישיות

כי האבחוני� אינ� מתאימי� לרמה , לצוות בית הספר נראה היה. הורי� לCOPMללא , לתלמיד

בעקבות מפגש של ". ת"אבחו� מב"הקוגניטיבית של התלמידי� בבית הספר וה� חשבו לעבור ל

חל שינוי בהתקדמות יישו� התכנית והאבחוני� וא� הוצע למנהלת להוסי� איש , ועדת ההיגוי

, ביקורי� תכופי� יותר" ינאי"תכנית הארצית לבקר בכ� הוצע לרכזת ה. צוות נוס� לקידומ�

יש תחושה שקיי� שינוי , לדברי רכזת התכנית הארצית. במטרה לעזור ולקד� את התהלי�

בתחילת שנת הלימודי� , בהתא� לכ�. עמדות כלשהו בקרב המנהלת וצוות התכנית בבית הספר

אשר לשנת . התלמידי�הסתיימו האבחוני� ונכתבו תכניות מעבר אישיות לכל , ג"תשס

 לתלמידי� �COPMכל המחנכי� עתידי� היו לסיי� את שלב אבחו� ה, ד"הלימודי� תשס

והיה צור� לעדכ� את דר� כתיבת� של תכניות , החדשי� ולהוריה� עד לסו� שנת הלימודי�
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נער� מיפוי התלמידי� , בנוס�. ה"המעבר ובעקבות כ� לבנות� עד לתחילת שנת הלימודי� תשס

אשר תוצאותיו העלו כי אחוז ניכר , י� לסיי� את לימודיה� במהל� חמש השני� הבאותהעתיד

 . מה� כנראה יגיע לתעסוקה במרכזי יו�

 

כי תהליכי הטמעת תכניות המעבר ותכניות , מדריכות התכנית דיווחו א� ה�, בהתא� לכ�

צוות בית הספר הבי� אול� , וכי אי� עדיי� תכניות מעבר לכול�, הלימוד האישיות נתקלו בקשיי�

המשיכה , ה"במהל� שנת הלימודי� תשס, לפיכ�. כי יש לערו� שינויי� בתכנית הלימודי� כולה

על תכניות המעבר לתלמידי� " ינאי"רכזת התכנית הארצית לעבוד ע� צוות בית הספר 

 .הסיעודיי�

 

יפה כללית הוצגה בפני ההורי� באס, ג"בתחילת שנת הלימודי� תשס – תהלי� שילוב ההורי�

. שיחות והתייעצות, ובמהל� השנה היה קשר רצי� עמ� לש� עדכוני�, התכנית ומטרותיה

והוא בא לידי ביטוי בפגישות אישיות , ד הקשר ע� ההורי� המשי� להיות רצי�"במהל� תשס

הקשר ע� ההורי� , לדברי הרכזת.  ובקשר טלפוני�COPMבפגישות לש� אבחו� ה, בתחילת השנה

בעקבות העבודה ע� . וההורי� מציפי� את הצוות בבעיות ובמצוקות שלה�, ודהוא טעו� מא

אול� , נעשה ניסיו� מצד הצוות למת� את הקשר התלותי, הפסיכולוג המלווה את התכנית

היוו גורמי� , מעורבות ההורי� ושיתו� הפעולה מצד�, יחד ע� זאת. מבחינה זו הדר� עוד ארוכה

עיקר במקרי� בה� חלה התדרדרות בתפקוד� ובמוטיבציה ב, מכריעי� בהתקדמות התלמידי�

טיפה "אול� ה� בבחינת , המפגשי� ע� הפסיכולוג תורמי� ונכוני�, לדברי הרכזת. שהציגו

לש� המש� , יש לשקול את האפשרות של הקצאת שעות ייעודיות לפסיכולוג בית הספר". בי�

 .   שי� ע� ההורי� במקביל לכ�הדרכת הצוות באופ� מרוכז ועקבי יותר וכ� לש� קיו� מפג

 

 רכזת ההתנסויות אשר החלה את תפקידה בבית הספר במהל� שנת הלימודי�  – רכז ההתנסויות

מילאה את תפקידה בהצלחה רבה וקידמה רבות את תהלי� מציאת מקומות העבודה , ג"תשס

כזי הייתה תחלופה של שלושה ר, ד"במהל� שנת הלימודי� תשס. עבור תלמידי בית הספר

התחלופה הרבה . כאשר בי� עובד אחד למשנהו עבר זמ� רב בו התפקיד לא אויש, התנסויות

. ניכרו בתפקוד התלמידי� במקומות העבודה השוני�, וחיסרו� רכז ההתנסויות בבית הספר

ה החלה את עבודתה בבית הספר רכזת התנסויות בעלת מוטיבציה "במהל� שנת הלימודי� תשס

צוות בית הספר מקווה לשינוי ניכר . ת המתאימה לרוח הפרויקט ומטרותיוגבוהה וגישה חינוכי

 .בתחו� זה

 

: שולבו שמונה תלמידי� במקומות עבודה שוני�, ג" בשנת הלימודי� תשס– התנסות בעבודה

אג� חירו� וביטחו� , סי�"החברה למתנ, בית המשפט העירוני, לשכת הבריאות, מרכז הטניס

רכזת . תלמיד אחד שולב במסגרת השירות הלאומי.  בתי חולי�ובשני" יד שרה", בעירייה

שלמרות שחמש מ� התלמידות המשולבות במקומות עבודה מרותקות לכיסאות , התכנית מציינת

 . נמצאו לה� מקומות עבודה, יומי�גלגלי� ומוגבלות מאוד בתפקוד יו�
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 המקשות על תהלי� מעלה רכזת התכנית מספר בעיות, ג"בשנת הלימודי� תשס, יחד ע� זאת

 :ביניה�, שילוב התלמידי� בעבודה

עקב הנכויות הקשות של , ת" למרות העבודה המשותפת ע� מילב–הנגשת מקומות העבודה  •

 ה� בשל עלות –יש בעיה למצוא פתרונות הנגשה במקומות העבודה עצמ� , תלמידי בית הספר

  .הפתרונות וה� בשל קשיי� אחרי�

ה� בשל מש� הזמ� והקושי הכרו� בכ� (ימוש בתחבורה ציבורית נכשלו  ניסיונות הש–הסעות  •

, לעת עתה). וה� בשל חוסר רצו� של תלמידי� לנסוע בתחבורה ציבורית עקב המצב הביטחוני

 .ההורי� משלמי� עבור הסעת התלמידי� למקומות העבודה ומצב זה דורש פתרו�

הציפיות , לקבל את התלמידי� לעבודה למרות הנכונות הרבה של המעסיקי� –תפוקה נמוכה  •

בעיה . היו גבוהות והיו מעסיקי� שהביעו חוסר שביעות רצו� מתפוקת� הנמוכה של התלמידי�

 .21לאחר גיל , זו תחרי� כאשר המעביד יידרש לשל� עבור עבודת התלמידי�

הצוות הופתע לגלות שלתלמידי� ,  לדברי רכזת התכנית–מיומנויות חברתיות נמוכות  •

הדבר נכו� אפילו בקרב התלמידות . מיומנויות חברתיות נמוכות בכל הקשור לשילוב� בעבודה

אשר הגיעו לבית הספר מ� החינו� הרגיל ונראה א� שהפגינו מיומנויות נמוכות עוד יותר מאשר 

, בעקבות מצב זה. אשר למדו את הנושא במש� השני� בבית הספר, תלמידי בית הספר הוותיקי�

כ� �החשובות כל, "למידה והטמעה של מיומנויות חברתיות בסיסיות"יעור בנושא הוס� עוד ש

 .לשילוב התלמידי� בעבודה

 

 אשר מוגבלות� 21�19ג נבדקה האפשרות לשלב שלושה תלמידי� בני "כי במהל� תשס, יש לציי�

� ובמפעל לעיוורי� של הקר� לשיקו� "בעבודה מוגנת במחלקה התעסוקתית של איל, קשה

שכ� מרכזי השיקו� הקיימי� אינ� מותאמי� לאוכלוסייה הפגועה קשה ולכ� אינ� , ימקצוע

אשר , תמיכה לכ� עולה א� מדברי מדריכות התכנית. יכולי� לקלוט את בוגרי התכנית לעבודה

כפתרו� טוב עבור תלמידי� , ציינו את הקמת מרכזי יו� שיפעילו יזמות עסקית בתו� בתי הספר

כ� יוכלו .  לא מוצאי� עבור� מקומות עבודה במסגרות חיצוניותאשר, ע� מוגבלות קשה

התלמידי� להשתלב במקומות עבודה במהל� הלימודי� וג� להמשי� בה� לאחר סיו� 

בדמות� של סדנאות , קיימי� ניצני� לצעד זה" ינאי"ב, לדברי מדריכות התכנית. הלימודי�

 . י� מ� הסדנאות הללו בשוק האיכרי�וכבר היו� מוכרי� את המוצר, נייר משי ועוד, לקרמיקה

 

תלמידי� (הכוללת שתי אוכלוסיות תלמידי� , "ינאי"ההטרוגניות של כיתת הבוגרי� בבית הספר 

א� בשנת , ממשיכה ליצור מספר בעיות, )ותיקי� ותלמידי� שהגיעו ממסגרת חינו� רגילה

וב בבתי הספר מידת המוגבלות של אות� תלמידי� המגיעי� מ� השיל: ד"הלימודי� תשס

שיעורי ההצלחה במציאת , כתוצאה מכ�. נמוכה מזו של אוכלוסיית בית הספר המיוחד, הרגילי�

נשארי� בסדנאות בית , התלמידי� הפגועי� קשה יותר. גבוהי� יותר, עבודה בקהילה עבור�

אוכלוסיית התלמידי� החוזרת , מאיד�. הספר שיוקרת� נמוכה יותר ומרגישי� קשה ביחס לכ�

מתקשה בהתמודדותה ע� החזרה לבית הספר לחינו� המיוחד ,  השילוב במסגרת הרגילהמ�

בנוס� למספר השני� המועט שתלמידי� אלה לומדי� בבית , זאת. ולחברת התלמידי� המוגבלי�
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דווקא , כ�. יוצרי� מצב המקשה על הטמעת התכנית במלואה על כל מרכיביה, "ינאי"הספר 

רוכשי� פחות מיומנויות והכשרה ומידת , רב והגבוה יותרהתלמידי� בעלי הפוטנציאל ה

 .נמוכה יותר, מוכנות� לעול� העבודה

 

שולבו שבעה תלמידי� במקומות תעסוקה , ד"שנת תשס, בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית

, �" במחלקה התעסוקתית של איל–שלושה שולבו בתעסוקה מוגנת : לפי הפירוט הבא, שוני�

תלמיד אחד שולב בשירות לאומי ;  של בית חולי� ובמפעל לשיקו� עיוורי�בפרויקט המחזור

 בבית –ושלושה תלמידי� שולבו בתעסוקה מלאה בקהילה ; במחלקת חירו� וביטחו� בעירייה

בבית המשפט העירוני בעיר , )התנדבות בשירות לאומי ללא תק�(סי� "ספר ובחברה למתנ

 ". צעד קדימה"ובעמותת 

 

כי ארבעה תלמידי� יוצאי� להתנסות , ה מלמד"יחס לשנת הלימודי� תשסעדכו� שהתקבל ב

, מרכז שיקו� מקצועי וג� החיות, "הלל"קפה , י"בית ספר של תל: במקומות תעסוקה שוני�

שני תלמידי� אשר החלו את . מתוכ� שלושה הופנו לתעסוקה מוגנת בתו� שנת הלימודי�

המתינו באותה עת , ניות הפסיקו את העסקת�עבודת� בבית החולי� ובג� החיות ומסיבות טכ

 .להשמה מחודשת

 

ד במקומות "כי כל התלמידי� אשר שולבו בתשס, ממלא המקו� של רכזת התכנית מציי�

ע� . דבר אשר אפשר שהייה במקו� העבודה ללא ליווי, לא נזקקו לסיוע בשירותי�, תעסוקה

אשר הדגישו את , יות בעבודההתגלו קשיי� בתחו� המיומנויות החברת, הוא מוסי�, זאת

קושי בבקשת עזרה כשעלה הצור� , בעיות ברמת התפוקה: חשיבותו של הליווי מטע� בית הספר

. קושי בהגעה הסדירה למקו� העבודה ובעיות בהתאמה בי� התלמיד למקו� העבודה, בכ�

, ידי�דווקא קשיי� חברתיי� אלה שימשו במה להפקת לקחי� ובניית חוס� נפשי לתלמ, לדבריו

 . תו� מפגש ע� אוכלוסיות אחרות מחו� לבית הספר

 

אשר תוצאתו הייתה כי רבי� , לאור מסקנות מיפוי התלמידי� שהוזכר לעיל : מרכז יו� טיפולי

ד סיור במרכז היו� של "נער� בתשס, מ� התלמידי� כנראה מיועדי� לתעסוקה במרכזי יו�

נבחרה נציגות .  ע� מנהלת המרכז בבית הספרכמו ג� פגישה, בנוכחות נציגת ההורי�, "אלווי�"

, הורי� לילדי� המיועדי� למרכז יו� טיפולי והתכנס פורו� להיערכות הקמת מרכז יו� שכזה

, "בית הגלגלי�", "אלי�", "אלווי�", משרד החינו�, בהשתתפות נציגי� ממשרד העבודה והרווחה

, התכנסה ישיבה נוספת של פורו� זה, 2005בחודש אפריל ". ינאי"עיריית ירושלי� ובית הספר 

 . להמש� הדיו� בהיערכות זו

 

ד "שולבו בתשס,  כחלק מתהלי� ההכנה של התלמידי� לבגרות ולעצמאות :דירת אימו� בקהילה

ובתמיכת " צעד קדימה"בסיוע עמותת , תלמידי הכיתה הבוגרת ג� בדירת אימו� בקהילה

הכוללת שימוש , ילות בת ארבע שעות בדירהאחת לשבוע מגיעי� התלמידי� לפע. ח"פרויקט פר

כמו . יציאה לבתי קפה ושימוש בתחבורה ציבורית, קניות וניהול תקציב, במכשירי� חשמליי�
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ניהול דיו� , שיתו� פעולה: כגו�, בדירה מתנהלת פעילות השמה דגש על מיומנויות חברתיות, כ�

 .ב"עזרה הדדית וכיו, וקבלת החלטות

 

במסגרת הניסיו� לבנות מערכת קשרי� ומודל לקליטת בוגרי בית הספר   :קשרי� ע� הקהילה

ג מספר פעולות ומפגשי� "נערכו בתשס, ידי רשויות הרווחה באופ� הנכו� והטוב ביותר�על

 :בנושא

 במפגש השתתפו נציגי משרד –מפגש בנושא מציאת מקומות עבודה ע� גורמי רווחה ואחרי�  •

במפגש זה . � וצוות התכנית"איל, "אלווי�", יריית ירושלי�אג� השיקו� בע, העבודה והרווחה

". אלווי�"הוחלט על שיתו� פעולה ע� , בטווח הקצר. נדונו פתרונות לטווח הקצר ולטווח הארו�

יש צור� במקומות עבודה " ינאי"כי בשל המוגבלות הקשה של תלמידי , בטווח הארו� נראה

 . במרכז יו�

סג� ,  במפגש השתתפו מפקחת משרד החינו�–" אלווי�"בודה במפגש בנושא מימו� מקומות ע •

במפגש נדונה שאלת המימו� של . אג� שיקו� בעיריית ירושלי� וצוות בית הספר, י"מנהל מנח

י לקח על עצמו את "מנח". אלווי�"העסקת התלמידי� בשנת� האחרונה בבית הספר במסגרת 

 .את פתרו� מערכתי לשני� הבאותא� עלה הצור� במצי, ג"המימו� לשנת הלימודי� תשס

לאחר בדיקת . וע� מרכז שיקו� ארצי" אלווי�" סדרת מפגשי� ע� –מציאת מקומות עבודה  •

נראה כי אוכלוסיית התלמידי� בבית הספר אינה , הנושא באופ� מעמיק ע� מרכז שיקו� ארצי

 למצוא נית� יהיה" אלווי�"נראה כי ב, לעומת זאת. מתאימה לה� בשל מוגבלות� הקשה

 .י"הוחלט כי חפיפה נוספת במהל� השנה תמומ� על ידי מנח. פתרונות מתאימי�

הוצגה ,  במפגש המיועד לכל עובדי השיקו� מ� הלשכות השונות–מפגש עובדי הרווחה  •

התכנית במטרה להגביר את שיתו� הפעולה טר� יציאת התלמיד מבית הספר וליצור המשכיות 

 .סגרותבטיפול בתלמיד במעבר בי� המ

 

כל צוות בית הספר קיבל הדרכה מרוכזת , בשנה השנייה להפעלת התכנית : 21ב "תכנית ל

אשר שולבה , קבוצת התלמידי�). ידי מדריכה חיצונית לתכנית�על (21ב "ומעמיקה של התכנית ל

פע� בשבוע הוקדש . 21ב "השתתפה פעמיי� בשבוע במפגשי� בנושא תכנית ל, בעבודה בקהילה

ופע� בשבוע הוקדש המפגש למיומנויות חברתיות , ויות ממקומות העבודה ועיבוד�הדיו� לחו

מפגשי� אלה משמעותיי� ותרמו רבות לכל אחד , לדברי רכזת התכנית. ושירותי� בקהילה

ידי מדריכת התכנית �במהל� הקי� עברו אנשי הצוות הכשרה נוספת בנושא על. מחברי הקבוצה

 . ת ימי עיו� מרוכזי� לכל צוות בית הספראשר ניתנה במסגר, המתמחה בנושא

 

בה� , מחנכי הכיתות עברו סדרת מפגשי הדרכה ע� מדריכת התכנית, ד"במהל� שנת תשס

נבח� יישומה ונערכו פגישות ייעו� ותצפית , 21ב "הועשר הידע התיאורטי שלה� אשר לתכנית ל

 מורה מציגה –" עמיתי�למידת "במוקד ההדרכה עמדה , לדברי מדריכות התכנית. בכל הכיתות

הצוות , כמו כ�. ולאחר מכ� נעשה ניתוח ועיבוד, לכל צוות השכבה נושא מסוי� ואת ההתנסות בו

לדברי . ציל� את השיעורי� בכיתות ובמהל� ההשתלמות נעשה שימוש רב בחומר המצול�
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במהל� השנה התרחשו תהליכי� רבי� אשר קידמו את התכנית ותרמו , מדריכת התכנית

ממלא . דבר אשר לא התרחש קוד� לכ� בבית הספר, תפות רחבה של אנשי צוות רבי�להשת

, "פטו"אשר במקביל להיותו מחנ� בבית הספר הוא ג� אחראי על תכנית , מקו� רכזת התכנית

 ". פטו"של " צעד קדימה" ג� בקרב אנשי עמותת 21ב "מעוניי� לשלב את תכנית ל

 

ד נראה היה כי התכנית "בתו� שנת הלימודי� תשס, לדברי ממלא מקו� רכזת התכנית, ואכ�

 גישת� של המחנכי� כלפי –וא� ניכר שינוי באקלי� הכללי , הוטמעה ויושמה בבית הספר

מידת הטמעת התכנית , יחד ע� זאת. התנסויות התלמידי� השתנתה ואומ� דפוס מעגלי ההפנמה

למידי� ה� בעלי פיגור קשה יש קושי ללמד את התכנית בכיתות בה� הת:  היא חלקית21ב "ל

זאת מתו� , התכנית עובדת היטב בכיתה אחת עד שתי כיתות בלבד, כ�. ורמה קוגניטיבית נמוכה

 . כארבע עד חמש כיתות בכל שכבה

 

, ממלא מקו� רכזת התכנית ,ד"שנת הלימודי� תשס, בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית

 ה� נחשפי� למציאות התעסוקתית בתנאי –� מציי� כי תרומת הפרויקט ניכרת היטב בתלמידי

ה "בשנת הלימודי� תשס. כמו ג� את הקשיי� שלפניה�, המציבה בפניה� את הישגיה�, אמת

למצוא , להגביר את מספר ימי העבודה וההתנסות של התלמידי�" ינאי"ציפה בית הספר 

יית מקומות תעסוקה חלופיי� לכלל התלמידי� ומקומות תעסוקה מתאימי� לאוכלוס

לשלב תלמידה נוספת במסגרת השירות הלאומי ולהמשי� לפעול למע� , התלמידי� הפגועי� קשה

 . הקמת מרכז היו� הטיפולי וכ� את הפעילות בדירת האימו�

 

התכנית תרמה להעלאת מקומה וחשיבותה , אשר חזרה למלא את תפקידה, לדברי רכזת התכנית

לכיתה , כי� להצטר� לשכבת הבוגרי� התלמידי� מח–של היציאה לעבודה בבית הספר 

העיסוק בנושא העבודה ובתכנו� העבודה . של בית הספר" הסיירת"המהווה את , התעסוקתית

. תור� לעניי� ולמוטיבציה ולרצו� עז להשתלב ג� כ� בתכנית, 17כבר בהגיע� לגיל , 21אחרי גיל 

י שיצרה התכנית בבית מהווה את השינוי המשמעות, מוסיפה הרכזת, היציאה לעבודה בקהילה

כיו� יש הבנה של הצוות שנית� לשלב ג� , שכ�. ה� בקרב הצוות וה� בקרב התלמידי�, הספר

כאשר בעבר ה� הושמו א� ורק במקומות מוגני� , תלמידי� בעלי מוגבלות קשה בעבודה בקהילה

 ".  מעו� גילה"ו" אלווי�"כמו 

 

 " אג�"בית הספר 

 
 מחנכת כיתת –מרכזת התכנית : את בעלות התפקידי� הבאי�צוות התכנית בראשית הדר� כלל 

 .פיזיותרפיסטית ועובדת סוציאלית, מרפאה בעיסוק, הבוגרי�

 

דיווח רכזת התכנית ממר� . הייתה רווית מכשולי�" אג�"תחילת הדר� של התכנית בבית הספר 

. אבחוני� כללהעלה כי העבודה בבית הספר נעשית בקצב אטי ביותר ואי� התקדמות ע� ה, 2002

ה� . כי תהליכי הטמעת התכנית בבית הספר נתקלו בקשיי� רבי�, א� מדריכות התכנית התרשמו
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ציינו כי צוות התכנית הביע חששות אשר לחוסר ההתאמה של התכנית לרמתה המוגבלת של 

עמדות אלה עמדו כאב� נג� בפני יישו� , לדעת�. קוגניטיבית ופיזית כאחד, אוכלוסיית התלמידי�

מ� , זאת ועוד. בפני עריכת האבחוני� לתלמידי� וכ� בפני הכנת תכנית המעבר האישית, התכנית

, כי לעמדות ולמידת מעורבותה בתכנית של מנהלת בית הספר, הראיונות ע� המדריכות עולה

כמו ג� על מידת הקבלה של הצוות , השפעה ניכרת על מידת הטמעתה והצלחתה של התכנית

אשר תחילתו , המדריכות דיווחו על תהלי� אותו עברה מנהלת בית הספר. עצמו את מטרותיה

והמשכו הבעת עמדות חיוביות יותר , קשיי� בקבלת התכנית ובהבנת תרומתה הרבה לתלמידי�

ע� . אשר בעקבותיה� התחולל שינוי א� בעמדות הצוות בבית הספר, כלפי התכנית ומטרותיה

, מי� חיצוניי� ומתמורות אשר התחוללו בבית הספרייתכ� ותהלי� זה הושפע רבות מגור, זאת

אשר השפיעו על קבלת התכנית ועל יכולת הצוות להתמודד ע� , באנשי הצוות ובתלמידי�

 .הטמעתה

 

ג נכנסה לתפקיד "ובתחילת תשס, ב רכזת התכנית פרשה לגמלאות"בתו� שנת הלימודי� תשס

תפסה התכנית תאוצה , שהבראשותה של הרכזת החד. רכזת חדשה שהיא מרפאה בעיסוק

צוות התכנית הפ� מחויב לתכנית ומעוניי� לערו� . ובמהל� השנה התרחשו תהליכי שינוי רבי�

א� מדריכות התכנית ציינו את השינוי . תו� התגברות על מכשולי� רבי�, שינויי� בבית הספר

את למרות ז, ע� כניסתה של הרכזת החדשה, הגדול אשר חל בהתקדמות הצוות ביישו� התכנית

 .שלטענת� מידת מעורבותה של מנהלת בית הספר א� פחתה

 

 �30היא העובדה שמגיעי� אליו תלמידי� מ, "אג�"אחת הבעיות המרכזיות של בית הספר 

כי מש� זמ� הנסיעה הוא , משמעות הדבר היא. חלק� רחוקות מאוד מבית הספר, רשויות שונות

, למרות קשיי� אלו. ת העבודה מסובכת ביותרארו� מאד והלוגיסטיקה הדרושה להסעה למקומו

בשנת . דבר שלא נעשה בעבר, ג תלמידי� לעבודה"הצליח צוות בית הספר להוציא בתשס

בעקבותיה הורחב צוות , כיתה נוספת" אג�"ד צורפה לתכנית בבית הספר "הלימודי� תשס

אשר , מאודרוב� לוקי� בנכויות קשות ,  תלמידי�15בתו� השנה מנתה התכנית . התכנית

עובדה זו הביאה את בית הספר . מצריכות את שילוב� בעבודה ובסדנאות בתחו� בית הספר

ת "בעזרת המתנדבי� של מילב. להקדיש מאמצי� רבי� לפיתוח סדנאות העבודה בבית הספר

הותאמה סביבת העבודה בסדנאות לאוכלוסיית , ומדריכת התכנית המתמחה בריפוי בעיסוק

 . במטרה שיוכלו לעבוד ולפעול בצורה עצמאית ככל שנית�, קשההתלמידי� הפגועי� 

 

כי בבית הספר הסתיימו ,  דווח2002במהל� פברואר  –אבחוני� ותכניות מעבר אישיות 

, האבחוני� לעשרה בוגרי� וכי מתגלה קושי רב להעביר את מבח� הולנד לאוכלוסיית התלמידי�

בשנת .  להורי��COPM בהעברת מבח� ההחלו, במקביל. זאת בשל רמה קוגניטיבית נמוכה

בהתא� ליכולות ,  תלמידי� המשתתפי� בתכנית�11ג נערכו אבחוני� ל"הלימודי� תשס

כ� נבנתה תכנית מעבר אישית , התקשורתיות והקוגניטיביות של כל אחד מה�, המוטוריות

ל נבנו תכניות מעבר לכ, ד נערכו אבחוני�"בתשס, לעומת זאת. לחמישה תלמידי� בלבד
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כי לש� כ� בית הספר נעזר רבות בצוות , ראוי לציי�. התלמידי� והתקיימו פגישות ע� ההורי�

 . המדריכות הארציות של התכנית

 

מהווי� מרכיב חשוב ביותר בעבודת הצוות , תהלי� האבחו� ובניית תכניות המעבר האישיות

החשיבות שיש . בבית הספר ובהכנת התלמידי� לקראת סיו� בית הספר ויציאת� לעבודה

הצור� בתכנו� המקו� , בתכנו� נכו� ובהכנה הנכונה של כל תלמיד בהתא� למוגבלויותיו ולצרכיו

,  והצור� בשיתו� וברתימת בעלי התפקידי� השוני� במערכת21המתאי� לו ביותר לאחר גיל 

כחלק מתהלי� . מהווי� צעד גדול מאוד בהכנת התלמידי� לחיי בגרות ועצמאות במידת האפשר

כי יש לערו� " אג�"הבינו חברי הצוות ב, בניית תכניות המעבר ותכניות הלימוד האישיות

כי בשנת , ה� רכזת התכנית וה� המדריכות מציינות. שינויי� בכל תכנית הלימודי� של בית הספר

אשר , "חצב"ד נרת� הצוות למשימה זו ויצר שיתו� פעולה ע� בית הספר "הלימודי� תשס

היו ביקורי� של אנשי , במקביל. את הצוות" חצב"נהלת החטיבה העליונה בבמסגרתו הדריכה מ

נכתבה תכנית לימודי� חדשה השמה דגש , ובסופו של התהלי�" חצב"בבית הספר " אג�"צוות 

זאת על חשבו� משקל� הרב של , ב"פיתוח זהות אישית וכיו, קבלת החלטות, רב על כישורי חיי�

כי במהל� שנת הלימודי� , מדווחות המדריכות, לאור זאת. הלימודי� העיוניי� שהיו בעבר

על תכניות המעבר " אג�"תמשי� רכזת התכנית הארצית לעבוד ע� צוות בית הספר , ה"תשס

 .לתלמידי� הסיעודיי�

 

ג הוזמנו ההורי� לאסיפה בה הוצגה בפניה� התכנית "בתחילת תשס – תהלי� שילוב ההורי�

לרבות תיאו� ציפיות והגדרת מטרות , שיחה אישית ולאבחו�לאחר מכ� ה� הוזמנו ל. ומטרותיה

ד נערכו מפגשי� ע� "בשנת הלימודי� תשס. אישיות לפי ניתוח הממצאי� שעלו מ� האבחו�

, יחד ע� זאת. אשר היו טובי� ומוצלחי�, פסיכולוג התכנית בנושא קשר ותקשורת ע� ההורי�

אשר ביקש לשקול את , פק את הצוותאינו מס, טוב ככל שיהיה, מפגש אחד או שניי� בשנה

 .האפשרות להקצות לפסיכולוגית בית הספר שעות ייעודיות לתחו� זה

 

עלה קושי רב במציאת מקומות עבודה ,  בשנה הראשונה להפעלת התכנית– רכז ההתנסויות

בשנה זו שולבו שלושה תלמידי� בעבודה . ונראה היה כי דרוש רכז התנסויות באופ� דחו�

בשנת  .בעוד שרוב התלמידי� שולבו במפעלי� מוגני�, )מר אזרחי ומכבי אשמש(בקהילה 

אשר השתלבה באופ� מוצלח בצוות , ג נכנסה לתפקידה רכזת ההתנסויות"הלימודי� תשס

ללא רכזת , לדברי רכזת התכנית. התכנית בבית הספר ותרמה רבות לקידו� נושא ההשמה

החשיבות של בעל תפקיד אשר . ת הספרההתנסויות לא תוכל התכנית להתנהל כיאות בבי

 . לא תסולא בפז, באחריותו למצוא מקומות עבודה ולהתאימ� לבוגרי�

 

המחנכת והמרפאה בעיסוק , רכזת ההתנסויות, ג"בשנת הלימודי� תשס – התנסות בעבודה

אחת , בנוס�. קיימו ביקורי� במקומות העבודה וליוו את התלמידי� ואת המעסיקי� בשטח

יימה קבוצת תמיכה לתלמידי� היוצאי� לעבודה בהנחיית מחנכת הכיתה ורכזת לשבוע התק

�הו�: "בשנה זו ארבעה תלמידי� שולבו בעבודה מחו� לבית הספר במקומות שוני�. ההתנסויות
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, תלמיד אחד יצא לעבוד במפעל מוג�, בנוס�". נעורה"ומחנה " גוליבר", "אורי�בית", "סנטר

זכירות בבית הספר עצמו וחמישה תלמידי� שולבו בסדנת בית תלמידה אחת שולבה בעבודות מ

, מדריכות התכנית א� ה� התייחסו לסדנאות העבודה בבית הספר). עבודה ע� מתגי�(הספר 

אשר לא מוצאי� עבור� מקומות , בציינ� כי זהו פתרו� טוב עבור תלמידי� ע� מוגבלות קשה

 .עבודה במסגרות חיצוניות

 

מתוכ� שלושה שולבו במקומות , שישה תלמידי� יצאו לעבודה, ד"שסבמהל� שנת הלימודי� ת

תלמיד אחד שולב ; "סי תעשיות�די"ו" נעורה"מחנה , "סנטר�הו�: "עבודה שוני� בקהילה

במסגרת השירות הלאומי בבית המשפט המחוזי ושניי� אשר סיימו בשנה זו את לימודיה� בבית 

 – העבודה שנמצאו לה� במסגרת התכנית המשיכו את עבודת� תמורת שכר במקומות, הספר

המשי� , ג"תלמיד אחד אשר סיי� את לימודיו בתשס. ובבית המשפט המחוזי" סנטר�הו�"ב

 . מקו� העבודה אשר נמצא לו במסגרת התכנית, "סנטר�הו�"לעבוד תמורת שכר ב

 

כי שלושה תלמידי� שולבו במקומות , ה מציג"עדכו� שהתקבל ביחס לשנת הלימודי� תשס

בית "ותלמיד אחד שולב בשירות לאומי ב, ש"ובמע" סנטר�הו�"שניי� מועסקי� ב: עבודה שוני�

 .עצמו" אג�"וכעוזר בסדנאות בבית הספר " אורי

 

ג התקיי� קשר רצי� בי� העובדת הסוציאלית של בית "בשנת תשס – קשרי� ע� גורמי� בקהילה

� המסיימי� בתו� השנה את בית בנוגע לתלמידי, הספר לבי� העובדות הסוציאליות בקהילה

, בנוס�. העובדת הסוציאלית העירונית א� באה לפגישה ע� צוות התכנית בבית הספר. הספר

התחבורה והחינו� של המועצות והעיריות ,  נער� מפגש ע� עובדי מחלקות הרווחה2003ביוני 

תפי� מטרת מפגש זה היא הצגת התכנית בפני המשת. אשר יש לה� תלמידי� בבית הספר

 .ורתימת� לעבודה משותפת במסגרת התכנית

 

ה� בשל שינויי� , ת בבית הספר עבר במש� השני� תהליכי שינוי/ת הסוציאלי/תפקיד העובד

א� בתחילת דרכה של . ת בתכנית/ת הסוציאלי/פרסונאליי� וה� במידת המעורבות של העובד

הרי שבשנת הלימודי� , התכנית היו לעובדת הסוציאלית קשיי� להשתלב במסגרת התכנית

השינויי� באו לידי ביטוי בגילוי יוזמה ומעורבות בתכנית . ה חל שינוי משמעותי בנושא זה"תשס

העובדת הסוציאלית של בית הספר מקדמת את תהלי� . ובצרכי� המיוחדי� של התכנית

ות יוזמת פגישות בי� ההורי� והצו, ההיכרות של עובדי הרווחה בקהילה ע� תלמידי בית הספר

 .הבית ספרי ותורמת רבות לתכנית

 

המחנכות .  היה בראשית הדר�21ב "נושא תכנית ל, ג"בשנת הלימודי� תשס – 21ב "תכנית ל

, בעקבות זאת. אול� ה� נתקלו בקשיי� ויישומה בבית הספר התעכב, ניסו להדרי� את התכנית

של מדריכת התכנית ד יוחסה חשיבות רבה לתכנית בבית הספר ובעזרתה "בשנת הלימודי� תשס

הוש� דגש רב על החינו� לעצמאות ולחיי , אשר הדריכה את צוות בית הספר, המתמחה בנושא
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אשר מבטא את , ה פרויקט בית ספרי רחב הק�"תוכנ� לשנת הלימודי� תשס, במסגרת זו. עבודה

 . עקרונות התכנית

 

הפגינו , רכזת התכניתכי כל צוות בית הספר ובראשו , מדריכות התכנית התרשמו, בהתא� לכ�

ההדרכות תוכננו מדי שבוע בתיאו� ע� הרכזת . התגייסות ומכוונות במידה רבה מאוד להדרכה

מתו� רצו� לשת� את , בבית הספר ונערכו שינויי� במערכת השעות בכל יו� בו התקיימה הדרכה

דרכה הוחלט כחלק מ� הה ).הגיעו באופ� מיוחד, אנשי צוות שהיה זה יומ� החופשי(הצוות כולו 

נראה כי התכנית , לדברי מדריכת התכנית בנושא". קיוסק" הקמת –ספרי �על ביצוע פרויקט בית

, וניכר כי יש ניסיו� להשתמש בתכנית ג� ביחס לנושאי� אחרי�, תרמה רבות לצוות בבית הספר

אכ� התכנית . צעד המצביע על הטמעה יסודית של התכנית במערכת ועל יישומה בבית הספר

אול� במקביל נית� להצביע על מתח קל שיצרה , בלה מקו� חשוב ומרכזי בחיי בית הספרקי

, רפואי�לה� התפקיד המרכזי בהטמעת התכנית לבי� אנשי הצוות הפרא, התכנית בי� המחנכות

לדברי . אשר מעונייני� ג� ה� לתרו� ולקד� את התכנית מנקודת מבט� המקצועית השונה

משו� שתהלי� ההטמעה של , ידי מדריכת התכנית ש� ההדרכה עליש חשיבות רבה להמ, הרכזת

 עדיי� לא הסתיי� בבית הספר וחשוב להמשיכו ע� מדריכה אשר מגלה מעורבות 21ב "תכנית ל

 . יצרה כימיה טובה ע� הצוות ותורמת רבות לקידו� הטמעת התכנית בבית הספר, גבוהה

 

כי בתחילת הדר� עלו קשיי� , כנית עולהמדריכות הת מ� הראיונות ע� – מפגשי צוות ההדרכה

בקביעת מועדי ההדרכות והמפגשי� ע� מדריכות התכנית ונראה היה כי ה� אכ� נענות לצרכי� 

, בדיעבד. ג� א� חשו כי ההתקדמות היא אטית יותר מבתי הספר האחרי�, אלה של בית הספר

כנית וכי על צוות נראה שרצו� זה להיענות לצורכי בית הספר עמד אולי בעוכריה של הת

לש� עמידה בלוחות הזמני� של , המדריכות היה להיות נחר� יותר אשר לקביעת המועדי�

בהמש� הדר� נראה היה כי מפגשי ההנחיה ע� מדריכות התכנית תרמו , ואכ�. הטמעת התכנית

יש חשיבות רבה להשתייכות , לדברי רכזת התכנית. רבות לצוות בית הספר ולהטמעת התכנית

לצור� בדיווח על ,  לפיקוח של מדריכות התכנית–ספר לתכנית בעלת מסגרת ארצית בית ה

יש , מסיבות אלה. התקדמות ולעמידה בלוחות זמני� כלפי גופי� שה� חיצוניי� לבית הספר

 ).פע� או פעמיי� בשנה(ג� א� בתדירות נמוכה , חשיבות להמש� מפגשי� אלה

  

רכזת התכנית מדווחת על  ,ד" הלימודי� תשסשנת ,בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית

התכנית יצרה תחושה חיובית ביותר בכל . התקדמות ולמידה משותפת, תחושה טובה של עשייה

. אול� עדיי� לא ברור כיצד לעשות זאת, צוות בית הספר ויש רצו� לשת� את כולו בתכנית

 שיש לעמוד בלוחות ,יש חשיבות רבה לכ� שבית הספר שות� לתכנית ברמה ארצית, לדבריה

תהליכי� אלו נותני� משנה תוק� לתהליכי� הבית ספריי� . זמני� ולדווח על התקדמות

יש עדיי� צור� במיסוד התכנית בבית . ומחייבי� את כל המערכת להתגייס להשגת המטרות

זאת לצד מיסוד שעות מפגש של , הספר באופ� רחב וברור יותר ובהבניית שעות ריכוז התכנית

כ� שג� בהמש� תוכל התכנית להתנהל כיאות , המחנכות כחלק מהעשייה הבית ספריתצוות 



 

 

 

52

ליווי המדריכות הארציות תר� רבות לעשייה בבית הספר ותרומתה של , לדבריה. בבית הספר

 .רכזת ההתנסויות בעבודה מאפשרת את הפקת המרב מ� התכנית ואי� בילתה

 

 " רות�"בית הספר 

 
 קלינאית –מרכזת התכנית : ת כולל את בעלות התפקידי� הבאי�צוות התכני, בראשית הדר�

. שתי פיזיותרפיסטיות ומרפאה בעיסוק, מנהלת בית הספר, עובדת סוציאלית, יועצת, תקשורת

 ה� מבחינה מספרית וה� מבחינת בעלי התפקידי� ועל כ� –השתנה הרכב הצוות , במהל� השני�

 .יפורט בהמש�

 

צוות התכנית מגלה מוטיבציה רבה , )2001ינואר (ר בראשית הדר� כי כב, רכזת התכנית מציינת

. מטלת האבחוני� נלקחת ברצינות וההתקדמות מהירה. ועובד במסירות רבה על יישו� התכנית

חברות הצוות דיווחו כי ה� מצפות לכ� שהתכנית תתרו� להעלאת הרמה והטיב של האבחוני� 

� בקהילה ולמציאת מקומות עבודה רבי� יותר לקשר טוב יותר ע� הגורמי� השוני, הקיימי�

ה� מציינות כי בבית . תמונה דומה עולה א� מ� הראיונות ע� מדריכות התכנית. עבור התלמידי�

אשר פעל באופ� נמר� ביותר ליישו� התכנית כבר מ� השלב , הספר הוק� צוות רחב וגדול

והה ומעורבות רבה בתכנית כל הצוות גילה מוטיבציה גב. הראשו� ועד לסו� שנת הלימודי�

במיוחד דאג . ובשינוי שהיא מביאה איתה וראה את התכנית כמקדמת את הצרכי� של תלמידיו

, )ב"תשס(הצוות לקבוצת התלמידי� שעמדה לסיי� את בית הספר בשנת הלימודי� הנוכחית 

, ת ציינוהמדריכו, זאת ועוד. תו� ניסיו� להכינ� כמה שנית� לקראת התמודדות ע� עול� העבודה

עמדו , מעורבותה הרבה והתגייסותה למטרות התכנית, כי עמדותיה החיוביות של המנהלת

 . בבסיס הצלחת הטמעתה של התכנית כבר בשלביה הראשוני�

 

התלבטויות והתחבטויות וה� , כי בקרב חברות הצוות עלו שאלות רבות, הרכזת מציינת, ע� זאת

, י לא היה צור� בשינוי עמדות אלא יותר בעשייהה� חשו כ. נעזרו רבות במדריכות התכנית

בתו� , לדברי רכזת התכנית, זאת ועוד. לעבודה" הטריגר"במישהו אשר יפעיל אות� ויית� את 

יש , עדיי� יש מקו� לעבודה על שינוי עמדות בתו� הצוות עצמו, השנה הראשונה להפעלת התכנית

וכ� עולה , וחוסר מיומנות בהעברת�קושי גדול בהעברת האבחוני� בשל חוסר היכרות עמ� 

 .תסכול רב על כ� שנותר זמ� מועט בלבד לעבודה ע� הבוגרי� בשנת� האחרונה בבית הספר

 

, המשי� צוות התכנית את עבודתו במסגרת התכנית בהתלהבות רבה, ג"בשנת הלימודי� תשס

יכות ה� רכזת התכנית וה� המדר. תו� מחשבה כיצד לשפר את הטמעתה בתו� בית הספר

כי מנהלת בית הספר שותפה פעילה ביותר ומקפידה על השתתפות במפגשי� וכי כל , מציינות

צוות התכנית הורחב וצורפו אליו כל חמש המחנכות , כ�. צוות בית הספר מחויב מאוד לתכנית

הרחבת צוות התכנית תורמת לתכנית בכ� שבעלי . במטרה להרחיב את מעגל המעורבות בתכנית

נחשפי� אליה ולתכני� שלה והופכי� , � יותר בבית הספר מגויסי� לתכניתתפקידי� רבי

כי צעד זה נעשה מתו� תחושה ואמונה , מדריכות התכנית התרשמו א� ה�. מעורבי� בתהליכי�
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ספרי ונוטע תחושת שותפות ללא קשר �שהוא תור� להטמעת התכנית בקרב כל הצוות הבית

לדברי רכזת .  פיצול הצוות לפי תחומי התמקצעותהוחלט על, יחד ע� זאת. לתפקיד הספציפי

לדברי . פיצול הצוות חיוני להטמעת התכנית בצורה מקצועית ויעילה, התכנית בבית הספר

קיימת עדיי� רתיעה בקרב חברות הצוות מלקיחת אחריות מלאה בשלבי� , מדריכות התכנית

בשלב זה נראה , לדעת�. כניתלצד רצו� עז להישע� על הידע של מדריכות הת, שוני� של העבודה

 . היה כי צוות בית הספר צרי� לקחת על עצמו יותר אחריות ועצמאות

   

בשנה זו שכבת . המשי� הצוות בהפעלת התכנית במתכונתה המלאה, ד"בשנת הלימודי� תשס

מתוכ� שמונה סיימו את לימודיה� בבית הספר בקי� , 16�21 תלמידי� בני 32הבוגרי� מנתה 

הוחלט השנה להרחיב את יריעת התכנית ולהחיל אותה על כל , גוד לשני� קודמותבני. ד"תשס

בכל התחומי� בבית , כל אנשי הצוות יהיו מעורבי� ביישו� התכנית, כ�. צוות השכבה הבוגרת

עבד על תכניות המעבר של , רובו המכריע של הצוות השתת� ביו� העיו�, לש� כ�. הספר

 . תלמידי� למקומות העבודההתלמידי� וחלקו א� ליווה את ה

 

 13כי בבית הספר סיימו את כל ,  דווח2002במהל� פברואר  – אבחוני� ותכניות מעבר אישיות

הוחלט על מודל מוא� של . האבחוני� של קבוצת הבוגרי� העומדי� לסיי� את בית הספר

מ� במסגרת זו נערכו מפגשי� ע� ההורי� במטרה לבנות ע. התכנית עבור קבוצת הבוגרי�

.  הורי� שיתפו פעולה13 מתו� 11. במשות� תכנית הכנה ליציאה מבית הספר עבור התלמידי�

כי נערכו אבחוני� מלאי� לכל תלמידי , ג רכזת התכנית דיווחה"א� במהל� שנת הלימודי� תשס

לקראת סו� שנה זו החלו בבניית תכניות . 21�16 תלמידי� בני 31, השכבה הבוגרת ולהוריה�

עדיי� התגלו קשיי� רבי� , מדריכות התכנית ציינו כי על א� ההתקדמות, ע� זאת. תמעבר אישיו

עלו קשיי� בבניית , כ�. באבחוני� והיה צור� בהדרכה נוספת בנושא זה מעל ומעבר למתוכנ�

כאשר עלה צור� בהדרכה צמודה בנושא זה ובבנייה משותפת של תכניות , תכנית המעבר האישית

 . פי המתוכנ�שלא ל, המעבר האישיות

 

נבנתה לכל תלמיד תכנית מעבר של בי� שנתיי� עד חמש , ד"במהל� הקי� ובשנת הלימודי� תשס

. נבנתה תכנית לימודי� אישית, לתלמידי� אשר בתו� שנת הלימודי� יעזבו את בית הספר. שני�

בה שילווה את התלמיד לאור� חמש שנותיו בשכ, "תיק תלמיד"המחנכות בנו מודל של , כמו כ�

 ומבחני� COPMסיכומי , תכנית לימודי� אישית, תכניות מעבר, הבוגרת ויורכב מפרופיל תלמיד

דפי משוב תעסוקתיי� , רפואיי� שנתיי��סיכומי טיפול פרא, סיכומי שיחות, תעסוקתיי�

אשר , אנשי הצוות עברו תהליכי� של היכרות והתנסות ע� האבחוני�, לדברי הרכזת. ב"וכיו

בתו� . עד לנקודה בה חשיבות� ונחיצות� של כלי האבחו� מובנת לה� לעומקהלכו והבשילו 

כלי האבחו� תרמו רבות , השימוש בכלי האבחו� ממקד ומבנה את העבודה, השנה השלישית

וכ� , לשיתו� נכו� ופורה של אנשי הצוות השוני� בבית הספר, לתכנו� העבודה ע� התלמידי�

תמיכה לכ� עולה מדברי . בדיקה והערכה, יה ועשייההתקיי� תהלי� דקדקני ומסודר של בני

המציינות כי תהליכי הטמעת תכניות המעבר ותכניות הלימוד האישיות בבית , מדריכות התכנית

ימשיכו , בבית ספר זה. ה"ולפיכ� אי� צור� בהדרכה נוספת בנושא בתשס, הספר היו טובי�
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לקראת המפגשי� , יכו� של כל תלמידמדריכות התכנית לעבוד ע� הצוותי� על מילוי טופסי הס

 .  המסכמי� ע� העובדת הסוציאלית הקהילתית

 

תהלי� שילוב ההורי� בתכנית התרכז , ב"בשנת הלימודי� תשס – תהלי� שילוב ההורי�

תהלי� . במפגשי� לש� בנייה משותפת של תכנית הכנה לתלמידי� לקראת יציאה מבית הספר

ההורי� זומנו . תר והחל כבר בראשית שנת הלימודי�ג היה מורכב יו"שילוב ההורי� בתשס

למפגש בו הוצגה בפניה� התכנית ולאחר מכ� זומנו כל ההורי� למפגשי� אישיי� ולאבחוני 

הורי� . באסיפות ההורי� באמצע השנה סוכמו תוצאות האבחוני� בפני ההורי�. �COPMה

העובדת הסוציאלית ורכז , הוזמנו למפגש נוס� ע� הרכזת, לתלמידי� שיצאו למקומות עבודה

הועלו תחושות ההורי� לגבי שילוב ילדיה� וה� , בו הוצג בפניה� מקו� העבודה, ההתנסויות

נער� מפגש ע� ההורי� , ד"בתחילת שנת הלימודי� תשס. הוחתמו על טופסי הסכמה לצעד זה

� צוות  ולשיחות עCOPMהורי התלמידי� החדשי� הגיעו לאבחו� באמצעות . לש� הצגת התכנית

ואילו להורי התלמידי� הוותיקי� נער� תיאו� ציפיות מחודש תו� התייחסות , התכנית

לאור� כל המפגשי� הפורמליי� . להתנסות התלמידי� בעבודה ובניית התכניות בשנה הקודמת

 . והבלתי פורמליי� עלה נושא הבוגרי� ועתיד� מזוויות ובאופני� שוני�

 

, וב ההורי� בתכנית והקשר עמ� הפכו אינטנסיביי� יותרתהלי� שיל, להערכת רכזת התכנית

ועולה תחושה כי ההורי� מעורבי� יותר מבעבר ומודעי� יותר למתרחש בחיי ילדיה� ביחס 

תחושה זו עולה א� מ� השינוי בתפיסת אנשי הצוות את מידת האחריות שלה� עצמ� . לתכנית

בעקבות המפגשי� ע� . הורי�המניחה מידת אחריות רבה יותר בידי ה, כלפי התלמידי�

חודדה הסוגיה הזו לעומק ונעשו מאמצי� לשת� את , הפסיכולוג המלווה את התכנית בנושא זה

ההורי� מביני� עתה שמחובת� לקחת חלק במפגשי� ע� העובדת . ההורי� כמה שיותר

כנס הדבר ניכר בנוכחות הגבוהה ביותר שהפגינו ההורי� ב. הסוציאלית ולהיות שותפי� לתהלי�

 .  ונראה כי הנושא מעסיק אות�, המעסיקי�

 

, תלמידי�, בתחילת הדר� כל צרכני התכנית, על פי דיווחי רכזת התכנית – רכז ההתנסויות

הביעו ספקנות רבה ביחס לכ� שאכ� נית� יהיה למצוא מקומות עבודה , מורי� והורי�

ברור באד� שזה יהיה נושא זה דורש השקעת זמ� מרובה מ� הצוות ועלה צור� . לתלמידי�

עלה צור� במציאת , כמו כ�. 'יצירת הקשרי� המתאימי� וכד,  חיפוש מקומות עבודה–תפקידו 

רכז , ג"בשנת הלימודי� תשס, לפיכ�. הסדרי� ופתרונות לבעיית ההסעות למקומות העבודה

מ� במש� הז. תו� שהוא שוקד על איתור מקומות עבודה, התנסויות החל את עבודתו בבית הספר

הצלחתו הייתה רבה והוא מצא מקומות עבודה . הוא בנה מאגר מקומות עבודה פוטנציאליי�

אי� ספק כי תפקיד זה נת� מענה . העולי� במספר� על מספר התלמידי� אשר יצאו בפועל לעבודה

ד רכז "בתשס. הצוות נאל� להתמודד עמה בשנה הקודמת, כאמור, לבעיה גדולה מאוד אשר

הגדיל את מאגר מקומות העבודה עוד יותר תו� יצירת מערכת קשרי� ע� , ההתנסויות בעבודה

לתפקיד רכז ההתנסויות בעבודה חשיבות מכרעת ביישו� , לדברי רכזת התכנית. המעסיקי�

, זהו תפקיד חיוני ביותר. התכנית ובהפיכתה לחלק אינטגרלי מתכנית הלימודי� בבית הספר
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היא לחפש , ה� מבחינת זמ� וה� מבחינת משאבי�, כאשר כל מחויבותו של רכז ההתנסויות

 . מקומות עבודה המתאימי� ליכולות ולצרכי� של התלמידי�

 

הצביעו , ה� מדריכות התכנית וה� חברות הצוות בבית הספר,  בתחילת הדר�– התנסות בעבודה

 13שה� משקיעות את כל המאמ� הקשור ליישו� התכנית בקרב , על הבעייתיות העולה מכ�

וכי יש לח� למצוא לה� , ב"רי� אשר מסיימי� את לימודיה� בשנת הלימודי� תשסהבוג

היות וקבוצה זו , בר� אול�. מקומות עבודה בתקווה שיישארו בה� ג� לאחר סיו� הלימודי�

לא עברה את כל התהליכי� הקשורי� לתכנית ולא הפנימה את כל התכני� והעמדות הקשורי� 

, � יישארו בעבודה או שהתכנית תתרו� לה� באופ� משמעותיהסיכויי� שחברי הקבוצה אכ, בה

בתו� השנה הראשונה שולבו חמישה תלמידי� בלבד במקומות עבודה , ואכ�. ה� נמוכי� ביותר

עלו חששות רבי� אשר , בהתא� לכ�. עבור שישה אחרי� כלל לא נמצאו מקומות עבודה. שוני�

 .י� שעדיי� לא נמצא עבור� מקו� עבודהוכ� ביחס לתלמיד, לעתיד התלמידי� המשולבי� עתה

הייתה ציפייה שמדריכות , א� שהצוות היה מגויס ובעל מוטיבציה רבה ליישו� התכנית, כמו כ�

 .התכנית ה� אלה שתעזורנה במציאת מקומות העבודה ובהשמת התלמידי� בפועל

 

ההשמה ג הוחלט בבית הספר כי שלוש הכיתות הבוגרות יותר תיכנסנה למעגל "בשנת תשס

ייעשה מאמ� למצוא מקומות התנסות , האינדיווידואלי וכי עבור שתי הכיתות הצעירות יותר

הקמת מרכזי יו� שיפעילו יזמות עסקית בתו� בתי , לדברי מדריכות התכנית, כמו כ�. קבוצתיי�

עשויי� להוות פתרו� עבור תלמידי� ע� מוגבלות קשה ואפשרות לתלמידי� להשתלב , הספר

ניצני� לסדנאות אלה נית� . בודה במהל� הלימודי� וא� להמשי� בה� לאחר סיומ�במקומות ע

בשנת הלימודי� . בדמות חממה לגידול ולמכירת צמחי�, ג"היה לראות בבית הספר כבר בתשס

ובעמותת " משע�"בבית אבות , אצל ירק�, "פתחו� לב"ב, ג שולבו שבעה תלמידי� בעבודה"תשס

א� אחד מ� התלמידי� הבוגרי� אשר סיימו את , רכזת התכניתלדברי ". תנו לחיות לחיות"

לרבות התלמידי� אשר שולבו בשנת� האחרונה בבית , לימודיה� בשנת הלימודי� בשנה שעברה

בית "חלק� המתינו לשילוב ב(ג "לא היה מועסק בתו� שנת הלימודי� תשס, הספר בעבודה

 "). נוע�

 

 תלמידי� 20,  תלמידי השכבה הבוגרת32ו� מת, ד"בתו� שנת הלימודי� תשס, לעומת זאת

, חולי��ארכיו� קופת, "משע�"בית אבות , ספרייה עירונית:  מקומות עבודה שוני��15שולבו בכ

מרכז , קיוסק, ג� ילדי�, מפעל מוג�, "תנו לחיות לחיות", ש"מע, חנות ירקות, ס"מתנ, טיפת חלב

ה לעבודה הפכה לשגרת יומ� של היציא, לדברי רכזת התכנית". פתחו� לב"יו� לקשיש ו

 את חלק� הצליח בית –ביקשו לעשות כ� , התלמידי� ואלה שעדיי� לא שולבו במקו� עבודה

התלמידי� התגלו כבעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות . הספר לשלב במקו� עבודה א� באמצע השנה

 .נהבעיית ליווי התלמידי� וההסעות נותרה בעי, ע� זאת. מפתיעות לאור� כל השנה
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בו חולקו , נער� לקראת סו� השנה" חצב"ו" רות�"מפגש מעסיקי� משות� לבתי הספר 

, תלמידי� והורי�, צוותי בתי הספר, בי� המשתתפי� היו מעסיקי�. למעסיקי� תעודות הוקרה

 .מתו� תפיסה בית ספרית הרואה בכל המוזכרי� לעיל שותפי� לתהלי� כולו

 

 תלמידי� שולבו בהתנסות 29כי , ה עולה"� תשסמעדכו� שהתקבל ביחס לשנת הלימודי

שישה תלמידי� שולבו במקומות תעסוקה שוני� : על פי הפירוט הבא, במקומות עבודה שוני�

שני תלמידי� ; טיפת חלב וג� ילדי�, חולי��קופת, "תנו לחיות לחיות", ש"מע, ספרייה: בקהילה

 תלמידי� יצאו �20ו; מפעל מוג�תלמיד אחד שולב במסגרת ; שולבו במסגרת השירות הלאומי

מתוק� היות� בשנת� , בחווה החקלאית ובבית אבות, "פתחו� לב"להתנסות קבוצתית ב

 . הראשונה בשכבה הבוגרת או שזוהי לה� ההתנסות הראשונה במקו� עבודה

 

כי יש צור� , בתחילת דרכה של התכנית עלתה תחושה בבית הספר  – קשרי� ע� גורמי� בקהילה

, ג"בשנת הלימודי� תשס, ואכ�. משרדי�צונית אשר תגשר ותיצור שיתו� פעולה בי�בעזרה חי

ער� מפגש ע� כל עובדי הרווחה ברשויות השונות " רות�"הייתה זו השנה השנייה בה בית הספר 

המפגש נער� ביוזמת רכזת השיקו� באזור ).  רשויות29, כ"סה(של תלמידי השכבה הבוגרת 

ראש האג� לחינו� מיוחד , מפקחות שיקו� ארציות, בדי הרשויותבכינוס השתתפו עו. המרכז

מטרתו המרכזית של מפגש זה הייתה להעמיק את הקשר . צוותי התכניות ועוד, במשרד החינו�

קשר אשר יקל על קליטת התלמידי� הבוגרי� במערכת , בי� גורמי הרווחה לבי� בית הספר

סוכ� כי נציגי הרווחה ברשויות יוזמנו לבית במפגש זה . הרווחה ועל שילוב� בעבודה כבוגרי�

את , מנת שיכירו אותו�על, הספר בשנתיי� או שלוש השני� האחרונות ללימודיו של התלמיד

. ידי רשויות הרווחה ע� סיו� לימודיו בבית הספר�לקראת קליטתו על, יכולותיו ואת כישוריו

, לדברי רכזת התכנית. 21על גיל הוחלט על הקמת ועדת היגוי לפתרונות תעסוקתיי� מ, כמו כ�

 . בעיה מרכזית שעדיי� נותרה ללא פתרו� היא בעיית ההסעות למקומות העבודה

 

ד מודל התקשרות עבור התלמידי� אשר יסיימו "נבנה בתשס, ג"בהתא� למסקנות הכנס מתשס

 ידי�מודל ההתקשרות אושר על. את לימודיה� בתקופה שבי� שנתיי� לשלוש השני� שלאחר מכ�

ד החלה הפעלתו במלוא "רכזות השיקו� של משרד העבודה והרווחה ובשנת הלימודי� תשס

�כאשר בסופה נפגשו עובדי הרווחה הקהילתיי� ע� שמונה התלמידי� המסיימי� בשנת , המר

כמו ג� ע� שישה מתו� שמונה התלמידי� העתידי� לעזוב את בית הספר , ד את לימודיה�"תשס

מפגשי� עתידיי� . לקביעת דרכי פעולה ולחלוקת תפקידי�, להיכרותהמפגשי� יוחדו . ה"בתשס

 . ללא נוכחות צוות בית הספר, נקבעו בי� התלמידי� והוריה� לבי� עובדי הרווחה

 

, כי המפגשי� הללו העמיקו את הקשר בי� ההורי� לבי� צוות בית הספר, רכזת התכנית מעריכה

את חשיבות מקומו של העובד הסוציאלי בצוות העלו את מחויבות ההורי� לתהלי� וא� הדגישו 

צירו� עובדי הרווחה יועיל וא� יסייע במעבר התקי� של הבוגרי� מבית , להערכתה. התכנית

ההיכרות האישית של העובדות הסוציאליות ע� התלמידי� וע� , לדבריה. הספר לקהילה
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עובדות הסוציאליות  עתה אי� ה–יצרה אצל� תחושת מחויבות גבוהה מאוד כלפיה� , המשפחות

 . מוגבלותו ואת היכולות והצרכי� שלו, כי א� מבינות היטב את נכותו, מכירות את הבוגר בלבד

 

ידי  הדרכת התכנית לצוותי� בבתי הספר נעשתה על, ג" בשנת הלימודי� תשס– 21ב "תכנית ל

ת בשנ. אול� הטמעתה בבית הספר נתקלה בקשיי� רבי�, מדריכת התכנית המתמחה בנושא

. ד התחלפה מדריכת התכנית לנושא והחלה הדרכה מחודשת ואינטנסיבית יותר"הלימודי� תשס

התעורר רצו� בקרב חברי הצוות כולו בבית הספר להשתת� בהדרכת התכנית , במהל� השנה

, 21ב "ד הועברה בבית הספר השתלמות בנושא התכנית ל"בשנת הלימודי� תשס, כ�. והטמעתה

לש� יצירת , מפגש בשיתו� כל צוות בית הספר, האחד: בשני אופני�, ידי מדריכת התכנית�על

, מפגשי� ממוקדי� ע� צוות מצומצ� של מחנכות השכבה הבוגרת, והשני; שפה משותפת

מפגשי , להערכת רכזת התכנית. תו� הפנמה והטמעה בעשייה, הכוללי� תרגול ולמידה מ� השטח

טובת הרחבת המפגשי� הממוקדי� לצוותי� צוות בית הספר המלא מוצו ויש לוותר עליה� ל

כי במהל� השנה ערכה מדריכת התכנית , מדריכות התכנית מציינות, בהתא� לכ�. השוני�

יש , לבקשת�. בעקבות משוב שהתקבל מצוות המורות,  שינויי� באופ� ההדרכה21ב "בנושא ל

�� הפראכמו ג� לצרכי� של הצוותי, להתאי� את ההשתלמות לצורכי הכיתות הנמוכות

ולהחיל , בבסיס הבקשה עמד הצור� להטמיע את התכנית בקרב כל הצוות בבית הספר. רפואיי�

ה� , 16בגיל , כאשר יגיעו התלמידי� לשכבה הבוגרת, כ�. אותה כבר על התלמידי� הצעירי�

שהרי צוות בית הספר עושה מאמצי� רבי� , "להתחיל מאפס"כבר יהיו מוכני� ולא יהיה צור� 

אי� הדבר בא על , אול� במקביל, את המרב לבוגרי� שעומדי� לעזוב את בית הספרכדי לתת 

בבית הספר ניכרת התגייסות . חשבו� הצעירי� יותר ומאמצי� רבי� מופני� א� לכיוונ�

. מערכתית רחבה ביותר לקיו� ההשתלמות ונכונות רבה ללמוד ולהטמיע אותה באופ� יסודי

 . בכל השכבות, ההדרכות תיערכנה בכיתותייתכ� וכל , ו"בשנת הלימודי� תשס

 

מדריכות התכנית מציינות כי הצוות בבית , ב" בתו� שנת הלימודי� תשס– מפגשי צוות ההדרכה

הדרישה . הביע את רצונו במפגשי� רבי� יותר ע� מדריכות התכנית לאור� השנה" רות�"הספר 

מדריכות התכנית ,  ע� זאת.ג"להגדיל את מספר המפגשי� ע� מדריכות התכנית עלה ג� בתשס

חשבו� הרחבת �שכ� ה� חששו שתיווצר תלות נוספת בהדרכת� על, הביעו את הסתייגות� מכ�

מדריכות התכנית המשיכו את פעילות� אחת , בהתא� לכ�. תחומי האחריות של צוות בית הספר

למידה ל, בתחילת השנה המפגשי� הוקדשו לתכניות המעבר. ד"ג� בשנת הלימודי� תשס, לחודש

, ע� הזמ� נסב הדיו� לנושא היזמות העסקית. כאשר בכל מפגש נכח צוות כיתה אחר, ולהתנסות

בעקבות ההדרכות העלתה רכזת . וההדרכה הופנתה לאנשי הצוות המפעילי� את הסדנאות

את חשיבות נושא היזמות כנושא מרכזי בהדרכות ומטרה נוספת בתכנית בשנת , התכנית

 . ה"הלימודי� תשס

 

, רפואי�ת לצד אנשי הצוות הפרא" בבית הספר עובד מתנדב מטע� מילב– ת"ודה ע� מילבעב

ת קוד� "יש מקו� להשתמש בשירותי מילב, לדעת הרכזת. אשר עושי� את העבודות הדרושות

 . כול בסדנאות בתו� בית הספר
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חיי רכזת התכנית מציינת כי התכנית עובדת כחלק אינטגרלי מ, ד"בתו� שנת הלימודי� תשס

ג� בעבר יצאו , אמנ�. ספרי�מחוברת ושלובה בסדר היו� הבית, היא מוטמעת היטב, בית הספר

נותנת התכנית מסגרת פורמלית ומובנית ליוזמות פרטיות של בית , אול� עתה, תלמידי� לעבודה

 לתכנית נית� –יתרו� נוס� של התכנית הוא עובדת שיתו� הפעולה ברמה הארצית . הספר עצמו

היוצר מחויבות לתכנית וליישו� רחב , ערכתי ומתקיי� שיתו� ע� המשרדי� השוני�גיבוי מ

לצד אפשרות להקדיש , לעמידה בלוחות זמני� ביחס לשלבי� השוני�, יותר של המטרות

 . תכנו� וניתוח של הצעדי� הנעשי� בבית הספר ולאופ� היישו� של התכנית, מחשבה

 

מהווה גור�  , הלת בית הספר לתכנית ולרעיונותיהכי המחויבות הרבה של מנ, הרכזת מציינת

מדריכות התכנית הצביעו א� . מרכזי התור� למידת ההטמעה העמוקה של התכנית בבית הספר

המנהלת היא זו המאפשרת את הלוגיסטיקה המסובכת והמורכבת שהתכנית . ה� על נקודה זו

, בסידור ההסעות, וח אד� בכ–כמו ג� את הפניית המשאבי� העצומי� של בית הספר , דורשת

אי� ספק שללא הגיבוי המלא של מנהלת בית הספר . ב"בליווי התלמידי� למקומות העבודה וכיו

לא הייתה יכולה התכנית להמריא בהצלחה , להתגייסות הבית ספרית למע� התכנית ומטרותיה

 .     רבה כל כ�

 

הווה את מטרת היעד של המ, התרומה הבולטת ביותר של התכנית היא בקרב השכבה הבוגרת

ומבחינה זו נוצרת התגייסות בית ספרית , אנשי צוות ומשאבי� רבי� מופני� לשכבה זו. התכנית

עולה הרצו� להרחיב את התכנית ולתת לה לחלחל לכל השכבות הצעירות , בימי� אלה. לטובתה

 מוכנות וליצור,  המטרה היא להביא לכ� שכל צוות בית הספר יהיה מחובר ושות� לתכנית–

כבר בשנה שלפני העלייה לשכבה , למשל. בקרב התלמידי� הצעירי� לכשיגיעו לשכבה הבוגרת

 במבואות –" מבואות לסדנאות"יתנסו התלמידי� במש� שנה אחת בשיעורי , )15גילאי (הבוגרת 

תו� הצבת מטרות ברורות ואישיות , אלה יוכלו התלמידי� להתנסות בתחומי� שוני� בסדנאות

 .  בהתא� ליכולותיו, ידלכל תלמ

 

ההצלחה בשילוב התלמידי� ניכרת לא רק בכמות התלמידי� היוצאי� , לדעת רכזת התכנית

אלא בעיקר במידת ההתאמה של מקומות , )ד"בשנת תשס, 30 תלמידי� מתו� 20(לעבודה 

, בהתאמת מקומות העבודה, ההצלחה עצמה. העבודה ליכולות ולצרכי� של התלמידי� עצמ�

 . בות ה� לתלמידי� עצמ� וה� לצוותתרמה ר

 
 

לאור� שלוש שנות הפעלת , סיכו� הראיונות ע� מדריכות התכנית ואנשי מקצוע מרכזיי�

 התכנית

 
מאז תחילת השלב היישומי של התכנית ועד לתו� שנת ההפעלה השלישית , כפי שהוזכר לעיל

במטרה ללמוד על , שונותנערכו מספר ראיונות עומק ע� מדריכות התכנית בנקודות זמ� , שלה

, 2004יולי �יוניבמהל� החודשי� . תהלי� הטמעת התכנית בבתי הספר השוני� מנקודת מבט�

קשר "רואיי� הפסיכולוג המלווה את התכנית בנושא , במקביל לראיונות ע� צוות המדריכות
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רד מש, אג� השיקו�, רואיינה המפקחת הארצית, 2005ובמהל� אפריל , "ותקשורת ע� ההורי�

תו� ניסיו� להראות , ממצאי הראיונות מובאי� להל� לפי הנושאי� המרכזיי�. העבודה והרווחה

 .את ההתפתחות והשינויי� לאור� השני�

 

האחת , ב כלל את מרכזת התכנית הארצית ושתי מדריכות"צוות מדריכות התכנית בתשס

החלו מדריכות , )2001ינואר (בראשית הדר� . 21ב "מרפאה בעיסוק והשנייה מתמחה בתכנית ל

שלוש המדריכות דיווחו כי בשלב . התכנית במפגשי� ע� צוותי התכנית בכל אחד מבתי הספר

ובחלק מבתי הספר , ברוב בתי הספר המפגשי� לוו בהתנגדויות רבות של אנשי הצוותי�, הראשו�

צפות כי המורות מ, נראה היה. המפגשי� היו טעוני� כעס וא� חוסר רצו� לקבל את התכנית

, שצוות התכנית יהיה זה אשר ימצא מקומות עבודה לתלמידיה�, למשל, לצעדי� מעשיי� יותר

על הדרכה , על חשיבות האבחוני�, המדריכות עבדו עמ� על הרעיונות של התכנית, בעוד שבפועל

ג המשי� "בשנת הלימודי� תשס. בביצוע היישומי שלה� ועל הצור� לסיימ� מהר ככל שנית�

המפגשי� הללו כללו . כות את מלאכת ההדרכה של הצוותי� בכל אחד מבתי הספרצוות המדרי

הדרכה בבניית תכנית מעבר אישית וכ� , המש� הדרכה בנושא האבחוני� במידה ונתקלו בקשיי�

המפגשי� , לדברי המדריכות. משוב על התהליכי� שהתרחשו בבית הספר מאז המפגש האחרו�

עמדותיה� של הצוותי� השוני� כלפי התכנית , ודמתג היו שוני� מאלה שבשנה הק"בתשס

הצוותי� בשני בתי הספר אשר התנגדו ". היפו� תפקידי�"ונית� היה לומר כי חל מעי� , השתנו

ג ה� גילו רצו� עז לקד� את "תשסשנת עברו שינוי וב, ב במידה הרבה ביותר לתכנית"בתשס

לעומת . תי בשילוב הבוגרי� בקהילההתכנית תו� אמונה ביתרונותיה ובכוחה לחולל שינוי אמ

, שגילו בשנה הקודמת התגייסות רבה לתכנית, בקרב הצוותי� בשני בתי הספר האחרי�, זאת

 . חלה התמתנות מסוימת במידת ההתלהבות, אמונה בכוחה ועשייה רבה

 

ג בהשוואה " של שלוש המדריכות הארציות בבתי הספר היו שוני� בתשסדפוסי ההדרכה

ג פיצלו "תשסשנת בעוד שב, ב ה� ערכו את ההדרכה במשות�"ת הלימודי� תשסבשנ. ב"לתשס

רכזת התכנית הארצית והמדריכה המתמחה בריפוי בעיסוק הדריכו : המדריכות את ההדרכה

בעוד שהמדריכה , במשות� את הנושאי� הקשורי� לתכניות המעבר ואת נושא האבחוני�

מדברי המדריכות . 21ב "נושא הטמעת התכנית להשנייה הדריכה באופ� נפרד ובימי� אחרי� את 

. א� נראה כי החסרונות עלו על היתרונות, כי לפיצול זה היו יתרונות וחסרונות כאחד, עלה

הוא , אול� הלכה למעשה, מטרת הפיצול הייתה לייעל את העבודה ולחסו� בשעות הדרכה, אמנ�

ידי הצוותי� בבתי  יכות וה� עלידי המדרה� על , ומריצר קושי לעשות אינטגרציה של כל הח

ד ערכו שלוש המדריכות מפגשי� משותפי� לכל "בתחילת שנת הלימודי� תשס, אי לכ�. הספר

הרכזת הארצית : ובהמשכה ערכו את המפגשי� באופ� נפרד בכל אחד מבתי הספר, בתי הספר

כות המרפאה בעיסוק ערכה את ההדר; ערכה את ההדרכות בנושאי האבחוני� ותכנית המעבר

והמדריכה ; ב"בניית סדנאות העבודה וכיו, ההשמה במקומות העבודה, רפואיי��בנושאי� הפרא

ערכה את , ד"אשר הצטרפה לצוות המדריכות בתשס, 21ב "המתמחה בתכנית ל, השלישית

 .  באופ� ספציפי21ב "ההדרכה בנושא תכנית ל
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דפוסי העבודה ע� צוות , נית� לומר כי בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית, באופ� כללי

בי� בתי הספר היו אשר דפוס ההדרכה בה� : המדריכות בכל אחד מבתי הספר היו שוני� למדי

ויש בתי ספר אשר ההדרכה אותה ביקשו חברי הצוות היא , מסודר ומובנה, הוא מאוד ממוקד

י� במינו� בתי ספר מסוימי� היו מעוניינ. פחות ממוקדת ועל הצוות הייתה מוטלת האחריות לכ�

בעוד שבתי ספר אחרי� הסתפקו במינו� נמו� יותר של פגישות , גבוה מאוד של הדרכה וליווי

מדריכות התכנית ניסו להתאי� את הדרכת� לצרכי� השוני� של בתי הספר בהתא� . אלה

נראה כי אחת הבעיות . והצוותי� מצד� דיווחו על שביעות רצו� רבה מ� ההדרכה, למידת יכולת�

היא שקיי� עדיי� קושי בקרב חלק מ� הצוותי� , ת עליה� המשיכו לדווח המדריכותהמשותפו

לצד קושי לבצע התאמה , לעשות את האינטגרציה של החומר הרב הקשור להפעלת התכנית

תידרש עוד עבודה ע� הצוותי� , נראה כי ביחס לקשיי� אלה. ספציפית מתו� דג� העבודה הכללי

 .בה יותר מאשר היה נהוג עד עתהא� כי במינו� נמו� הר, בעתיד

 

היה תהלי� דינמי המשות� , תהלי� הרכבת צוות התכנית בכל אחד מבתי הספר בתחילת הדר�

בראשית הדר� התקבלה החלטה על המבנה , אמנ�. למנהלת בית הספר ולמדריכות התכנית

ה זה הוחלט שמבנ, אול� במקביל, הרצוי של בעלי התפקידי� בבית הספר ועל חלק� בתכנית

בהתא� למצבת כוח האד� וליכולות של אנשי הצוות , יהיה גמיש ונתו� לשינויי� של המנהלות

בכל אחד מבתי הספר מתקיימת שונות במספר אנשי הצוות , כ�. בכל אחד מבתי הספר

במהל� שנות הפעלת התכנית בכל אחד מבתי הספר חלו , כמו כ�. ובתפקידי� הקשורי� לתכנית

ה� מבחינת מספר החברי� בו וה� מבחינת תפקידיה� בבית , כב הצוותשינויי� נוספי� בהר

 .הספר

 

בתחילת הדר� הייתה שונות בעמדות ובמידת כי , הראיונות ע� מדריכות התכנית מלמדי�

ובהתא� למקצועותיה� השוני� , בקרב אנשי הצוות בבתי הספר בכלל, הקבלה של התכנית

ה קשה יותר להתחבר לרעיונות התכנית מאשר נראה כי לפיזיותרפיסטיות הי, למשל. בפרט

ייתכ� שהבדלי� אלה נבעו מתפיסה שונה . ה� ג� השתתפו פחות בימי העיו�. למרפאות בעיסוק

בעוד , חינוכי�המרפאות בעיסוק התייחסו לתפקיד� במסגרת מודל שיקומי: של המודל השיקומי

סברו כי אי� ,  מדריכות התכנית,ע� זאת. פיזי�הפיזיותרפיסטיות התייחסו יותר למודל שיקומי

על כל אחד מחברי , לדעת�. מקו� ליצור מודלי� שוני� של עבודה ע� בעלי המקצועות השוני�

 . הצוות למצוא את מקומו הייחודי בתכנית ולתרו� לתלמיד כפי יכולתו ובהתא� לתחו� עיסוקו

 

 יתו� ע� אנשי מקצועידי מדריכות התכנית בש נבנתה ערכת אבחו� על, א"בשנת הלימודי� תשס

נערכו פגישות , במקביל). מדריכה מחוזית של פיזיותרפיסטיות וקלינאית תקשורת(רפואיי� �פרא

בבעיות שעלו בתהלי� הבנייה , תקופתיות של ועדת ההיגוי בה� דנו בפיתוח ערכת האבחו�

יד� ביחס לתפק, הייתה התלבטות אשר לסוג האבחוני� שיש לכלול בערכת האבחו�. ובפתרונ�

בשנת . ב"של חברי הצוות אשר יתמחו בהעברת האבחוני� ויעסקו בכ� במהל� התכנית וכיו

 התכנית הוצגה –החל השלב היישומי של התכנית בבתי הספר עצמ� , ב"הלימודי� תשס
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בחלק מבתי הספר . לצוותי� בבתי הספר והחלה עבודת האבחו� שנמשכה עד סו� שנת הלימודי�

 . המעבר האישית בהתא� לתוצאות האבחוני�החל ג� שלב בניית תכנית

 

עלה צור� בלימוד . בראשית הדר� עלו קשיי� רבי� בנושא ערכת האבחו� החדשה, ע� זאת

כגו� מספר , זאת לצד קשיי� אדמיניסטרטיביי�, מקי� ונרחב יותר של האבחוני� החדשי�

אבחו� (עסוקתיות או קשיי� בהעברת אבחו� הנטיות הת, השעות שיש להקצות לצור� האבחוני�

צוותי בתי , בהתא� לכ� ובעצה אחת ע� מדריכות התכנית. לתלמידי� בעלי פיגור שכלי, )הולנד

של " (ת"אבחו� מב"הספר החליטו כי האבחו� המתאי� ביותר לתלמידי� בעלי פיגור שכלי הוא 

� בהתייעצות ע, וכי בית הספר יחליט מהו האבחו� המתאי� לכל תלמיד) ר שונית רייטר"ד

 .מדריכות התכנית

 

עדיי� התגלו . ג"הדרכת הצוותי� בבתי הספר בנושא האבחוני� לוותה בקשיי� א� בתשס

קשיי� אלו . קשיי� רבי� באבחוני� והיה צור� בהדרכה נוספת בנושא זה מעל ומעבר למתוכנ�

מדריכות התכנית . לצד קשיי� בבניית תכנית המעבר האישית, "רות�"עלו במיוחד בבית הספר 

מתו� , בנו יחד ע� כל אחד מ� הצוותי� בבתי הספר תכנית מעבר אישית אחת או שתיי� כדוגמה

היה צור� , הלכה למעשה, אול�. מחשבה שאת שאר התכניות יבנו הצוותי� באופ� עצמאי

 . בהדרכה צמודה ובבנייה משותפת של תכניות מעבר אישיות נוספות מעבר למתוכנ�

 

המטרה , דריכות התכנית חשו כי למרות כל הקשיי� שעלו בדר�מ, ב"בתו� שנת הלימודי� תשס

כל אחד מארבעת .  הושגה–שינוי עמדות הצוות בבתי הספר , המרכזית של השנה הראשונה

עשו כמיטב , מדריכות התכנית מצד�. בתי הספר המשי� במטלותיו ולא נסוג מהשתתפות בתכנית

ספר ולרתו� אות� לעבודה במסגרת יכולת� להיענות לצרכי� השוני� של כל אחד מבתי ה

 . ג� א� שלא לפי לוח הזמני� המתוכנ�, התכנית

 

 שינוי העמדות המרכזי אשר חל בקרב אנשי הצוותי� בבתי הספר ,לדעת מדריכות התכנית

חברות הצוות . היה בפיתוח גישה פחות פטרונית כלפי התלמידי�, ב"בשנת הלימודי� תשס

נטיותיו , מכירות את התלמיד באופ� הוליסטי על כל רצונותיוהגיעו להבנה שייתכ� כי אי� ה� 

בכ� הושגה מטרה . והעדפותיו וכי אכ� יש מקו� לברר איתו סוגיות אלה באמצעות ערכת האבחו�

לבי� , )ה� הקוגניטיביות וה� הפיזיות( לעזור לתלמיד לגשר בי� יכולותיו –מרכזית של התכנית 

 .ירת מקו� עבודה בפרט ובחייו בכללבבח, נטיות לבו והעדפותיו האישיות

 

עליו דיווחו , ג"אחד ההישגי� המשמעותיי� אשר התרחש בשנת הלימודי� תשס, בדומה לכ�

נראה כי בטר� נכנסה . הוא התחושה החיובית המורגשת בבתי הספר, מדריכות התכנית

 בה� זאת בשל הקשיי�, שחיקה וחוסר מוטיבציה, עלתה תחושה של ייאוש, התכנית לפעולה

. קשיי� מערכתיי� אשר הובילו לתחושה של מאבק אל מול המערכת, נתקלו הצוותי� מידי יו�

לא , ג� כאשר הצליח הצוות בעמל רב למצוא מקומות עבודה עבור התלמידי� במהל� הלימודי�

ג עלתה תחושה רעננה של "נראה היה כי בתשס, ע� זאת. הייתה לכ� כל המשכיות ע� סיומ�
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 אשר העלתה את רמת המוטיבציה של הצוות והובילה להבנה כי השינוי אכ� ,שינוי ותקווה

ולא עצרה או עיכבה , נראה היה כי המערכת הממסדית גיבתה את הצוותי� במהלכ�. אפשרי

אשר עלתה משיתו� הפעולה בי� בתי " ביחד"בנוס� לתחושת ה, זאת. כפי שהיה בעבר, בעד�

תחושות אלה הועברו א� לתלמידי� . שר הוביל לשינויעמדו בבסיס הכוח המניע א, הספר בתכנית

 . ועמדו מאחורי תחושת התקווה שאפפה את המשתתפי�

 

התקיי� שיתו� . ג" בשנת הלימודי� תשס שיתו� הפעולה בי� בתי הספר הל� והתרחב,כאמור

לצד קבלת רעיונות , ניסיו� ללמוד מ� ההישגי�, פעולה מקצועי בי� רכזות התכנית בבתי הספר

ובית , "ינאי"לבית הספר " רות�"היוזמה לכנס מעסיקי� עברה מבית הספר , למשל. פעולהל

במטרה להקי� " ינאי"הביע עניי� ללמוד על סדנאות העבודה המתקיימות ב" אג�"הספר 

כל בתי הספר הרחיבו את צוות התכנית במידה זו , זאת ועוד. סדנאות במרכז יו� בית ספרי ג� כ�

, היה זה אשר פתח והרחיב את צוות התכנית במידה הניכרת ביותר" רות� "בית הספר. או אחרת

ספרי ונוטע �מתו� תחושה ואמונה כי צעד זה תור� להטמעת התכנית בקרב כל הצוות הבית

 . תחושת שותפות ללא קשר לתפקיד הספציפי

 

 פריצת הדר� בקשר ע� משרד העבודההוא , ג"אחד ההישגי� המשמעותיי� ביותר לשנת תשס

במהל� השנה נוצרו קשרי עבודה שוטפי� בי� ועדת ההיגוי של התכנית לבי� נציגות . והרווחה

במטרה לבנות מודל עבודה נכו� למעבר בי� המסגרת , משרד העבודה והרווחה ואג� השיקו�

 2003ג וביוני "תהלי� זה התפתח במהל� תשס. 21החינוכית למסגרת השיקומית לאחר גיל 

עד ,  ועדות היגוי משותפות אשר תעסוקנה בהיבטיו השוני� של מהל� זההוחלט על הקמת שלוש

, ובמטרה להתחיל את שיתו� הפעולה הלכה למעשה, לצד מהלכי� אלה. לכדי בניית מודל סופי

כל אחד מבתי הספר יז� מפגשי� ע� עובדות השיקו� מ� הרשויות שתלמידיה� לומדי� בבית 

לוונטיי� יכירו את התלמידי� עוד בזמ� לימודיה� על מנת שבעלי התפקידי� הר, זאת. הספר

יכירו את יכולותיה� התעסוקתיות ויהיו מעורבי� בתהלי� היציאה לעבודה , בבית הספר

, באופ� זה. מתו� כוונה שתהיה המשכיות לעבודה זו ג� ע� סיו� הלימודי�, במסגרת הלימודי�

ה� של התלמידי� , רת את הצרכי�המעבר בי� המסגרת החינוכית לזו השיקומית יהיה נכו� ויש

 .וה� של הבוגרי�

 

, שינויי� אלה היו אטיי� ואולי א� מינוריי� בחלק מבתי הספר, ג"בתו� שנת הלימודי� תשס

הלכו והתהדקו קשרי העבודה בי� בתי הספר והגורמי� הרלוונטיי� לכ� , ד"אול� במהל� תשס

.  ברמה הפרטנית המקומיתה� ברמה המערכתית הכללית וה�, במשרד הרווחה ובקהילה

השתתפה באופ� פעיל ביותר , משרד העבודה והרווחה המפקחת הארצית באג� השיקו� של

בוועדת ההיגוי של התכנית ותרמה רבות לקידו� הנושא בכל אחד מ� המחוזות וא� הייתה 

עבור כל בוגר ובוגר של , שותפה באופ� אישי למציאת מקומות העבודה ופתרונות הולמי�

 . תהתכני
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הוא קיו� ישיבות סיכו� של כל , נדב� נוס� ביצירת הקשרי� שבי� בתי הספר למערכת הרווחה

נציג של , זור הגיאוגרפי של התלמיד ממשרד הרווחהבה� משתתפי� המפקח של הא, ית ספרב

העובדת , עובדת סוציאלית של התלמיד באזור מגוריו, השירותי� החברתיי� באותו איזור

. רכזת התכנית בבית הספר ואחת מ� המדריכות הארציות של התכנית, ת ספרהסוציאלית של בי

, מפגשי� אלה עומדי� בסיכומו של תהלי� ההיכרות של אנשי הרווחה ע� התלמיד ומשפחתו

ותורמי� רבות לתכנו� נכו� ומוקד� של המעבר של התלמיד ממערכת החינו� לעול� הבוגר 

 .  ולמציאת המסגרת המתאימה ביותר עבורו

 

גדולתה והצלחתה של , לדברי המפקחת הארצית של האג� לשיקו� במשרד העבודה והרווחה

היא בראש ובראשונה בנכונות של משרד החינו� לקבל את , "שילוב נכי� בקהילה"התכנית 

כחלק אינטגרלי של מערכת החינו� ושל בניית אישיותו של , ההתנסות בתעסוקה של התלמידי�

הצליחה , כ�. לא הייתה התכנית יוצאת לדר�, בלת הנחת היסוד הזוללא ק. בוגר המערכת הזו

ה� בבתי הספר עצמ� וה� במער� השיקומי במשרד , התכנית לחולל שינויי� מרחיקי לכת

עברו אנשי הצוות שינוי במידת הפתיחות שלה� לנושא , בכל אחד מארבעת בתי הספר. הרווחה

ג� , לחייה� של התלמידי� וכתוצאה מכ�בנכונות ובתפיסת החשיבות של הנושא , התעסוקה

אמנ� נושא זה טופל במידה כלשהי ג� קוד� . במידת ההתגייסות והמאמ� שהשקיעו בכיוו� זה

חוללה התכנית שינוי בתפיסה של אנשי , במקביל. אול� לא באופ� כה אינטנסיבי וממוקד, לכ�

יכולותיה� לעבוד בשוק המער� השיקומי את אוכלוסיית הנכי� בעלי המוגבלויות הקשות ואת 

הייתה , במהל� השנתיי� האחרונות להפעלת התכנית. העבודה הפתוח ובמסגרות המוגנות כאחד

שותפה , המפקחת הארצית באג� השיקו� מעורבת במידה רבה ביותר ובאופ� אישי בתכנית

  מבית הספר אל מער� השיקו�–בוועדת ההיגוי וא� מעורבת בתהלי� המעבר של בוגרי התכנית 

, ביקרה בבתי הספר המשתתפי� בתכנית, כחלק מתהלי� זה, כאמור לעיל. ואל עול� העבודה

ובהתא� , מגבלותיה� ויכולותיה�, את בעיותיה�, הכירה מקרוב את אוכלוסיית התלמידי�

 .  עסקה בשיבו� התלמידי� במסגרות המתאימות לה�, למידע זה ובמשות� ע� צוותי בתי הספר

 

,  בבניית מודל עבודההמפקחת הארציתהחלה , באופ� מעמיק את השטחלאחר שלמדה מקרוב ו

ה "במהל� תשס. על פיו יתנהלו אנשי משרד הרווחה בתהלי� הקליטה וההשמה של בוגרי התכנית

את , במטרה להסביר את מהות התכנית, יזמה מפגשי� ע� מנהלי המחוזות וצוות העובדי� בה�

. � מודל עבודה זה יהפו� לתהלי� שגרתי של האג�חלקו של משרד הרווחה בה ואת הדרכי� בה

את רכזי השיקו� המחוזיי� ואת נציגי , במהל� השנה הצליחה לגייס לתהלי� באופ� אישי, כ�

במסגרת תהלי� זה , כאמור לעיל. שירותי הרווחה באזור המגורי� של כל אחד מ� הבוגרי�

שר דנו בכל אחד מ� הבוגרי� א, הוקמו ועדות עבודה המשותפות לבתי הספר ולמשרד הרווחה

בעבודת� . הבוגר והוריו, את צוות בית הספר, וכללו את אנשי הרווחה במקו� מגוריו של התלמיד

עוד במהל� לימודיו של התלמיד בבית , דגש רב מוש� על תכנו� מראש משות�, של ועדות אלה

ות הללו אחראיות הוועד, כ�. כ� שהמעבר בי� המערכות יהיה קל ומתאי� במידת האפשר, הספר

. אשר יועברו לעיונה של המפקחת הארצית, לרבות סיכו� ההחלטות, לכתיבת דוחות סיכו�

במטרה לפתור , המפקחת תתערב בה� באופ� אישי, במקרי� בה� תתעוררנה בעיות מיוחדות
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מעורבותה האישית של המפקחת הארצית בעבודת השטח תל� , כ�. אות� על הצד הטוב ביותר

בעוד שהיא עצמה תוכל להקדיש את , עבור לידיה� ולאחריות� של מנהלי המחוזותותצטמצ� ות

 . זמנה להמש� הטמעת המדיניות והפיקוח על התהליכי� הללו

 

שונו טופסי ההערכה וטופסי הסיכו� , ד"בעקבות הניסיו� במהל� שנת הלימודי� תשס, כמו כ�

הרווחה יוכלו ללמוד מה� את כל כ� שאנשי , אות� ממלאי� הצוותי� בבית הספר, של התלמיד

, עיקר השינוי הוא העמקה ופירוט רב הרבה יותר. המידע הדרוש לה� בתהלי� ההשמה של הבוגר

תיאור מדוקדק של המטלות אות� , למשל, של אפיו� העבודה בה התנסה הבוגר במהל� הלימודי�

, טיבו ע� המעבידאופי הקשר ו, המיומנויות בה� הוא השתמש לביצוע התפקיד, ביצע התלמיד

חשוב יהיה לקבל דוח פסיכולוגי המפרט , בנוס�. ב"אופ� המילוי שלה� וכיו, אופ� מת� ההוראות

 –כעס , התפרצויות זע�(את התהליכי� ההתנהגותיי� והתגובות של התלמיד במקו� העבודה 

 ).ב"א� ה� חלק מ� המוגבלות או לא וכיו

 

הרצ� הטיפולי שבמעבר מבית הספר לחיי� כחלק מיצירת הקשרי� בי� הרשויות ומהשתתת 

 בכל אחד מבתי הספר הוצבה .עלתה התייחסות אל העובדת הסוציאלית של התכנית, בקהילה

יצירת , למשל, שתפקידה לטפל בהיבטי� מוגדרי� של התכנית, �"עובדת סוציאלית במימו� איל

, ד" הלימודי� תשסבשנת. ב"יצירת הקשר ע� גורמי הרווחה בקהילה וכיו, הקשר ע� ההורי�

בחלק מבתי הספר הייתה בעיה . לא בכל בתי הספר תפקיד זה מולא באותה מידה של הצלחה

בהגדרת הכפיפות של העובדת הסוציאלית ובאופ� מילוי התפקיד הקשור להפעלת התכנית 

 היה מתח בי� מילוי התפקיד הכללי והמענה על הצרכי� הכלליי� בבית –" שילוב נכי� בקהילה"

התכנסה ישיבה , 2005במהל� חודש מר� , בהתא� לכ�.  לבי� התפקידי� הקשורי� לתכניתהספר

בישיבה זו . שמטרתה להגדיר את תפקידה של העובדת הסוציאלית באופ� אחיד בבתי הספר

הוחלט על הקמת ועדה מצומצמת שתעסוק בהגדרת התפקיד באופ� אופרטיבי ובהמש� הדיו� ג� 

 .  חבברמה כללית יותר בפורו� הר

 

אשר את ניצניה נית� היה לראות כבר , ד"אחת המטרות המרכזיות לשנת הלימודי� תשס

כ� יוכלו התלמידי� .  בתו� בתי הספרהקמת מרכזי יו� שיפעילו יזמות עסקיתהיא , ג"בתשס

זהו פתרו� , כמו כ�. להשתלב במקומות עבודה במהל� הלימודי� וג� להמשי� בה� לאחר סיומ�

אשר אי� מוצאי� עבור� מקומות עבודה במסגרות , י� ע� מוגבלות קשהטוב עבור תלמיד

, ג"כי נושא היזמות העסקית קר� עור וגידי� במהל� שנת הלימודי� תשס, נראה היה. חיצוניות

ה� בבתי הספר עצמ� וה� ברמה , ד א� חלה התקדמות רבה בתחו� זה"כאשר במהל� תשס

בה� שותפי� ארבעה בתי , ות מחוזיות בנושאבמהל� השנה נערכו שלוש השתלמוי. המערכתית

בירושלי� : הספר המשתתפי� בתכנית ובתי ספר נוספי� מ� החינו� המיוחד באות� אזורי�

הקורס נער� ). ארבעה בתי ספר(ובאזור המרכז ) חמישה בתי ספר(בצפו� , )חמישה בתי ספר(

י� של היזמות וכלל הדרכת הצוותי� של בתי הספר בשלבי� השונ" מרכז התעשייני�"ב

במהל� הקורס התנסו . החל משלב הגיית הרעיו� ועד לשלבי ייצור ושיווק המוצר, העסקית

ה קיבלו הדרכה אישית בכל אחד מבתי "תשסשנת הצוותי� בכל אחד מ� התהליכי� הללו וב
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תחו� יזמות חדש או תחו� הקיי� כבר , בליווי המדרי� המקצועי, במהלכה יכלו לפתח, הספר

נוצר , במסגרת המחויבות האישית של בתי הספר מ� החינו� הרגיל, בנוס� לכ�. בבית הספר

המקבלת כ� משנה , שיתו� פעולה ע� בתי הספר מ� החינו� המיוחד בנושא היזמות העסקית

 .    תוק�

 

 –ג נוספו לתכנית שלושה תחומי� חדשי� ובעלי תפקידי� בהתא� לכ� "בשנת הלימודי� תשס

דו איתור מקומות עבודה מתאימי� והשמה מוצלחת של התלמידי� שתפקי, רכז ההתנסויות

ונושא ההנגשה במקומות ; אשר לווה על ידי פסיכולוג, נושא קשר ותקשורת ע� ההורי�; בה�

 . ת"אשר נעשה באמצעות חברת מילב, העבודה

 

  נכנסו לתפקיד� שלושה רכזי התנסויות בהיק� של חצי2003 במהל� פברואר – רכזי ההתנסויות

במפגש "). חצב"ול" רות�"עובד אחד משות� לבית הספר (בכל אחד מארבעת בתי הספר , משרה

צוות התכנית ורכזי ההתנסויות , �"איל, מרכז שיקו�, משרד העבודה, משות� ע� משרד החינו�

כי כניסתו , מ� הדיווחי� של בתי הספר עלה. נער� דיו� בתפקידו של רכז ההתנסויות, החדשי�

סויות לבית הספר תרמה רבות ליצירת מאגר מקומות עבודה ואפשרות ליציאת� של רכז ההתנ

ג עדיי� היו בעיות בהגדרת "במהל� תשס, יחד ע� זאת. של תלמידי� לעבודה במסגרות חיצוניות

ש� רכז ההתנסויות לא התייע� במידה מספקת ע� צוות , "חצב"ו" רות�"התפקיד בבתי הספר 

, כ�. ההורי� ורכז ההתנסויות עצמו, התלמיד, או� בי� הצוותמצב זה הקשה על תי. בית הספר

, עלה צור� בהגדרה ברורה והדוקה יותר של הצרכי� של התלמידי� במציאת מקומות העבודה

אול� , לולא כ� התלמיד עלול להתמודד ע� אכזבה קשה כאשר יימצא עבורו מקו� עבודה

 .במהרה יתברר שאי� הוא מתאי� לו ושעליו לעזוב אותו

 
הוגדר תפקיד רכז ההתנסויות בעבודה במערכת החינו� , 2004במהל� חודש מר� , בהתא� לכ�

רכזי , הגדרת התפקיד גובשה לאחר דיו� משות� של רכזות התכנית בבתי הספר. המיוחד

הוגדרו חמש מטרות מרכזיות ולכל אחת מה� הוגדרו . ההתנסויות בעבודה ומדריכות התכנית

ליצור קשר ע� בעלי ) 1(על רכז ההתנסויות : ת המרכזיות ה� כדלקמ�חמש המטרו. מטרות משנה

ליצור קשר ע� התלמידי� ברמה ) 2(; כחלק אינטגרלי מצוות בית הספר, תפקידי� בבית הספר

) 5(�ו; להוות גור� מקשר בי� התלמיד לעול� העבודה) 4(; ליצור קשר ע� מעסיקי�) 3(; האישית

בקשר ע� הגורמי� המקבלי� אותו , 21לקהילה בהגיעו לגיל להוות גור� מתוו� במעבר התלמיד 

 .לטיפול

 

כל הרכזות הצביעו . ניכר כי לתפקיד רכז ההתנסויות בכל אחד מבתי הספר חשיבות רבה ביותר

בו " ינאי"בבית הספר , כראיה לכ�. על תפקיד זה כעל אחד מ� הצרכי� המרכזיי� של התכנית

פג� , במהלכה התחלפו רכזי ההתנסויות מספר פעמי�, ד בעיה באיוש התפקיד"נוצרה בתשס

, בשלושת בתי הספר האחרי�. מצב זה קשות בתהלי� היציאה של התלמידי� להתנסות בעבודה

העבודה ע� רכזי ההתנסויות הייתה טובה ומוצלחת והכרחית להמש� יציאת התלמידי� 

 .להתנסויות במקומות עבודה
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ידו של רכז ההתנסויות בעבודה חיוני ביותר להצלחת שתפק, אנשי משרד הרווחה הבינו א� ה�

בכל בתי הספר של החינו� המיוחד , התכנית ופעלו במר� להשגת התקציבי� עבור משרה זו

�הושג מימו� עבור רכזי ההתנסויות של ארבעת בתי הספר המשתתפי� , בשלב ראשו�. באר

ה הסופית היא להגיע למצב המטר. ה"בתכנית וכ� עבור כל בית ספר נוס� שהצטר� במהל� תשס

בוועדת ההיגוי , כמו כ�. בו יתוקצב תפקיד רכז ההתנסויות בכל בתי הספר של החינו� המיוחד

 .של התכנית החלו בהגדרת התפקיד ודרישות ההכשרה וההתמחות של רכזי ההתנסויות בעתיד

 
 היה אחד ,קשר ותקשורת ע� ההורי� בכלל ובנושא התכנית בפרט – קשר ותקשורת ע� ההורי�

ה� במפגשי� , את הנושא הוביל פסיכולוג. ג"מ� היעדי� של התכנית לשנת הלימודי� תשס

וה� במפגשי� פרטניי� לצוותי� בכל אחד , )ימי עיו� המשותפי� לארבעת בתי הספר(כלליי� 

שכ� בכל בתי הספר , הנושא היה עדיי� בראשית הדר�, ג"בשנת הלימודי� תשס. מבתי הספר

נערכו לרוב� אבחוני� וחלק� א� הוחתמו ,  ע� ההורי� והוצגה התכנית בפניה�נערכו מפגשי�

א� לא אחד מבתי הספר לא הצליח ליצור קבוצת תמיכה , אול�. על תכניות המעבר של ילדיה�

כל ארבעת בתי הספר דיווחו על קשיי� בקשר ע� . או קבוצת עבודה ע� ההורי� לאור� כל השנה

וא� הביעו צור� לקבל הדרכה נוספת מ� , עט מאוד מצד�ההורי� ועל שיתו� פעולה מו

 . הפסיכולוג

 

תו� ניסיו� ומחשבה לאפשר לכל אחד מבתי הספר לקבל את , נושא זה נבדק לעומק, ואכ�

ד הפסיכולוג המשי� "בשנת הלימודי� תשס, בהתא� לכ�. הדרכתו המרבית של הפסיכולוג

יו� עיו� משות� לארבעת בתי (במפגש כללי ה� , להוביל את נושא הקשר והתקשורת ע� ההורי�

המטרה הראשונית , לדבריו. וה� במפגשי� פרטניי� לצוותי� בכל אחד מבתי הספר) הספר

נכשלה משו� שההורי� לא רצו בכ� , הקמת קבוצות תמיכה להורי�, שהייתה בבסיס התכנית

צוות ומת� כלי� על העצמת ה, ד"הוחלט בשנת הלימודי� תשס, במקו� זאת. ולא שיתפו פעולה

להגדיר� ולתת לה� מענה בה במידה , כ� שיוכלו לזהות את צורכי ההורי�, בידי המורות

חשוב מאוד שכל אחד מאנשי הצוות , לדעת הפסיכולוג. שיתאפשר במסגרת תפקיד� בבית הספר

זיהוי , במקביל. את מגבלות התפקיד ואת גבולות האחריות שלו ביחס לתלמיד, ידע את יכולותיו

יאפשרו שימוש נאות , צרכי� האמתיי� של המשפחה לצד זיהוי הכוחות המתקיימי� בהה

 .בכלי� הנכוני� למימוש כוחות אלה

 

הצוותי� בבתי הספר נמצאו , כי בתו� השנה השלישית להפעלת התכנית, הפסיכולוג מערי�

את ה� שואלי� , אנשי הצוות עברו תהלי� אמתי. במקו� שונה משהיו בו בנקודת ההתחלה

מודעי� לקשיי� ובמקביל א� קיבלו כלי� חדשי� לעבודה , מזהי� את הבעיות, השאלות הנכונות

מספר השעות שהוקצה לכל אחד מבתי הספר עד כה היה מועט מדי ולא , בנוס�. ע� ההורי�

כאשר כל מפגש הוא ב� ,  שעות שנתיות לכל אחד מבתי הספר12ויש להקצות לפחות , מספק

 .בשלושה מפגשי� לאור� השנה, ר יאפשר עבודה תיאורטית וסדנה ג� יחדדבר אש, ארבע שעות
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אמורה , המספקת פתרונות טכניי� להנגשת מקומות עבודה, ת"חברת מילב – ת"חברת מילב

בשנה זו , כמו כ�. ג"בשנת תשס,  עבודות בשנה לכל בתי הספר עבור התלמידי�30הייתה לספק 

אשר תפקידו לתת ייעו� בדבר התאמות ,  הספרנכנס מטעמה מומחה טכני לכל אחד מבתי

. עבור התלמידי�) לרבות בבית הספר עצמו(טכניות אשר תעזורנה בהנגשת מקומות העבודה 

מידת הניצול של שירותיה , עקב כ�. 2003מר� �ת נכנסה לתכנית במהל� פברואר"חברת מילב

ד "ת הלימודי� תשסג היה מזערי ומרבית ניצולו החל ע� תחילת שנ"בשנת הלימודי� תשס

מידת השימוש של כל אחד מבתי הספר , בשנה זו. וכניסת התלמידי� למקומות עבודה חדשי�

לכל אחד מבתי הספר נעשה מנוי , ה ואיל�"משנת הלימודי� תשס. בשירותי החברה הייתה שונה

 ללא התערבות, ת"בהתא� לצורכי בית הספר ע� מילב, ת והקשר נוצר באופ� ישיר"בחברת מילב

 . התכנית

 
א� נראה כי , הטמעתה של התכנית לוותה בקשיי� רבי� בתחילת הדר� – 21ב "תכנית ל

קשה היה לצוותי� בבתי הספר , ג" בשנת הלימודי� תשס.התחולל שינוי רב במהל� השני�

אשר עבר הדרכה נוספת , "ינאי"בבית הספר , למעט אולי(לקבל את התכנית וא� להטמיעה 

עלה כי למורי� קשה היה לקבל את רציונל , 21ב "כת התכנית בנושא למדברי מדרי). בנושא

, לדבריה, הקשיי� המרכזיי�. התכנית וה� גילו התנגדות משו� שהתכנית דורשת עבודה רבה

עלו ממורכבותה של התכנית ומ� הצור� לעבוד באופ� , אשר עיכבו את התקדמות הטמעת התכנית

לקצר או להתאי� את התכנית לצרכי� ,  לשנות–ו� יסודי ובצמוד לתכנית ללא אפשרות לתמר

ב "נכנסה מדריכה חדשה לתפקיד והחלה בהדרכת התכנית ל, ד"בשנת הלימודי� תשס. השוני�

במהל� שנת הלימודי� ערכה המדריכה הארצית את ההשתלמות .  בארבעת בתי הספר21

ה� מבחינת , י�ה� מבחינת התכנ, בהתא� לצרכי� השוני� של כל אחד מבתי הספר, בתכנית

, פירוט על כ� הובא לעיל(הפורו� אשר השתת� בהדרכה וה� מבחינת המינו� של שעות ההדרכה 

ה "בתו� שנת הלימודי� תשס"). תיעוד תהלי� הטמעת התכנית בכל אחד מבתי הספר"בפרק 

התקבלו עדויות חיוביות ביותר באשר להטמעת התכנית בבתי הספר ובאשר לתרומתה לחיי בית 

 . התלמידי� והצוותי�,הספר

 
 השוואת המטרות אשר הונחו בבסיס התכנית ע� היישו� בפועל 

 
זמ� , ע� זאת. עמדו בבסיסה שלוש מטרות מרכזיות, כאשר התכנית יצאה לדרכה, א"בשנת תשס

רב עבר מאז החלה להתגבש התכנית ונכתבו מטרותיה ועד לתחילת יישומה הלכה למעשה בבתי 

כי מטרות התכנית הראשוניות דורשות ,  זו הבינו חברי ועדת ההיגויוכבר בנקודת זמ�, הספר

בעיקר בשל השינויי� שחלו באוכלוסיית התלמידי� בבתי הספר בחינו� , זאת. שינויי� קלי�

חוק זה הביא לכ� שהתלמידי� בעלי היכולות ". חוק השילוב"אשר עיקר� נובעי� מ, המיוחד

מצב אשר הותיר , ייצאו לבתי הספר הרגילי�, יביותה� הפיזיות וה� הקוגניט, הגבוהות יותר

בבתי הספר של החינו� המיוחד אוכלוסיית תלמידי� המאופיינת ביכולות פיזיות וקוגניטיביות 

הוצבו מטרות ספציפיות , בכל אחת משנות ההטמעה, כמו כ�. נמוכות יותר מאשר בעבר

 הספר ולאור הלקחי� אשר בהתא� לקצב היישו� של התכנית הלכה למעשה בבתי, וממוקדות

 .הופקו בכל אחת מ� השני�
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יוצגו המטרות המרכזיות של התכנית לצד התפתחות� של המטרות הספציפיות בכל אחת , להל�

 .  משנות ההטמעה של התכנית

 

 ב"שנת הלימודי� תשס
 

כפי שה� מופיעות במסמ� של (מטרות התכנית הראשוניות כללו שלוש מטרות מרכזיות ואלו ה� 

 ):1998,  במר�9רד החינו� מיו� מש

 בניית תכנית הערכה ואבחו� כוללני .1

תכנית השיקו� מתייחסת להיבטי� . בניית תכנית שיקו� והפעלתה במש� ארבע שני� .2

הכשרה תעסוקתית , העשרת חיי חברה וניצול שעות הפנאי, פיתוח עצמאות אישית: הבאי�

 ואימו� לניצול שירותי� קהילתיי�

במש� השנתיי� האחרונות במסגרת בית , קומות תעסוקה והשמה הדרגתית בה�התאמת מ .3

 הספר 

 

יצירת ידי  לשפר את השירותי� הניתני� לתלמיד על, שמו לה� מעצבי התכנית למטרה, כ��כמו

כדי ליצור רצ� טיפולי ,  המטפלי� בנכי�שיתו� פעולה בי� המוסדות הממשלתיי� השוני�

מודעי� מעצבי התכנית , בנוס�.  לחיי� הבוגרי� בקהילהומעבר יעיל מתקופת בית הספר

לקשיי� המיוחדי� לאוכלוסיית התלמידי� ולמידת פגיעת� ונכות� הקשורי� בהשמה בעבודה 

לרבות את שילוב� , 21ולכ� רואי� את הכנת התלמידי� טוב יותר למצופה לה� לאחר גיל 

 .כמטרה ראויה בפני עצמה, )דה� ושל משרד העבו"של איל(במרכזי הכשרה ותעסוקה מוגני� 

 

כאשר המטרות אשר הציבו לעצמ� מעצבי התכנית נבחנו לעומת הביצוע בשטח בתו� שנת 

 בשנת .נראה היה כי אכ� התכנית התקדמה במידה רבה בהתא� למצופה, פעילות אחת

צוות מיוחד אשר היה ממונה על בניית תכנית הערכה ואבחו� כוללני של , א"הלימודי� תשס

הכי� ערכת אבחו� הכוללת מספר כלי אבחו� חדשי� עבור בתי הספר וער� הדרכה , מידי�התל

החלו בתהלי� האבחו� בראשית שנת הלימודי� , אלה. לגביה� בקרב הצוותי� בבתי הספר

הבעיה המרכזית . בתו� השנה הראשונה שני בתי ספר סיימו תהלי� זה ושניי� עדיי� לא. ב"תשס

הייתה עמידה , ב"כנית אשר עלתה בתו� שנת הלימודי� תשסהקשורה ליישו� מטרות הת

ה� הכנת ערכת האבחו� וה� תהלי� הטמעתה ויישומה בבתי הספר ארכו מעל . בלוחות זמני�

ובמיוחד ביחס למידת היענות� , התהליכי� הללו לוו בקשיי� רבי� מ� המתוכנ�. ומעבר למשוער

 . של הצוותי� בבתי הספר

 

הייתה בבחינת הקדמת המאוחר בשנת ,  ביחס למטרה השנייהבחינת התקדמות התכנית

בתו� השנה הראשונה ,  כ�.ג"שכ� תכנית השיקו� הופעלה לראשונה בתשס, ב"הלימודי� תשס

 שני בתי ספר –תהלי� בניית תכנית המעבר האישית לא עמד בקצב המצופה , להפעלת התכנית

אשר את ביצועה אמורי� היו ,  האישיתהיו עדיי� בעיצומו של תהלי� הבנייה של תכנית המעבר

ובשניי� האחרי� טר� החלו בבניית התכניות וחברי הצוות , ג"להתחיל בשנת הלימודי� תשס

את מי מהתלמידי� יש , באילו תכני� להשתמש(התחבטו מאוד אשר לדר� בה היה עליה� לנקוט 
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לדברי . לוח הזמני�הבעיה המרכזית הייתה , נראה כי ג� במקרה זה). ב"לכלול בתכנית וכיו

בכל אחד מבתי הספר עבדו מדריכות התכנית יחד ע� צוות התכנית ובנו , מרכזת התכנית

אשר על פיה צוותי בתי הספר אמורי� היו , במשות� תכניות מלאות עבור תלמיד אחד או שניי�

 .ג"עד לתחילת שנת הלימודי� תשס, להמשי� ולבנות את שאר תכניות המעבר

 

ביצוע ויישו� המטרה השלישית לווה בקשיי� ובריבוי , ב"די� תשסבתו� שנת הלימו

, זאת למרות שהשמת התלמידי� במקומות עבודה במהל� לימודיה� בבתי הספר, פרשנויות

כי המסר הקשור למטרה ,  במהל� השנה נראה היה.היא מטרה אשר הוגדרה במטרות התכנית

הצוותי� בבתי , מחד: ורה חלו בו שינויי�זו לא היה ברור לכל הצדדי� באופ� דומה וא� כי לכא

הספר היו אלה שלחצו על מדריכות התכנית שתעזורנה במציאת מקומות להתנסות בעבודה 

היה , מאיד�. במיוחד לאלה הבוגרי� אשר עמדו לסיי� את הלימודי� בבית הספר, לתלמידי�

 אינה התנסות שהמטרה האמתית של התכנית, מסר כלשהו מצד מעצבי התכנית וצוות ההיגוי

לאחר סיו� הלימודי� ובזו תימדד " האמתית"כי א� העבודה , בעבודה במסגרת בית הספר

שכ� העבודה לאחר סיו� , מסר זה א� עורר בקרב חלק מ� הצוותי� תרעומת קלה. הצלחת�

הלימודי� אינה במסגרת המנדט שלה� ולכ� קשה היה לה� לקבל שהצלחת עבודת� במסגרת 

המטרה כפי שהוגדרה התייחסה להשמה בעבודה , זאת ועוד. פ� שכזההתכנית תימדד באו

התכוננו לצאת לעבודה בשנת , ב"נכו� לסו� קי� תשס. במסגרת השנתיי� האחרונות בבית הספר

אחד מה� במסגרת התכנית לשירות " (ינאי"ג שמונה תלמידי� מבית הספר "הלימודי� תשס

ותלמיד אחד ,  ה� במסגרת השירות הלאומיג�, "חצב"שמונה תלמידי� מבית הספר , )לאומי

 ".אג�"מבית הספר 

 

אט לרקו� עור �שיתו� הפעולה בי� המשרדי� השוני� החל אט, ב"בשנת הלימודי� תשס

ה� מבחינת השתתפות פעילה , אג� השיקו�,  נוצר שיתו� פעולה ע� משרד העבודה.וגידי�

 הספר למסגרת האחריות של משרד בוועדות ההיגוי וה� מבחינת הסדרת תהליכי מעבר בי� בית

מתו� , יזמו כנס משות� לכל רכזי ההתנסויות האזוריי�" רות�"בבית הספר , כמו כ�. העבודה

כוונה להציג בפניה� את התכנית ולשת� אות� בתהליכי המעבר החדשי� כפי שה� באי� לידי 

המהווה מכשול , לנושא ההסעות של התלמידי� למקומות העבודהג� אשר , כ�. ביטוי בתכנית

 נוצר הקשר בי� 2002 במהל� קי� –מרכזי בהשמה בעבודה ברוב בתי הספר המשתתפי� בתכנית 

במטרה למצוא פתרו� לבעיה , צוות התכנית לבי� ג� ההסעות במשרד החינו� ואנשי התקציבי�

כאשר המרכזיי� שבה� מתייחסי� לטיפולה של , הוחלט על מספר צעדי� לפתרו� הבעיה. זו

בבקשה למימו� ההסעות המיוחדות , ג� ההסעות לצד פנייה אל הרשויות המקומיותמנהלת 

 .למקומות העבודה ולשירות הלאומי

 
 
 

 ג"שנת הלימודי� תשס
 

ג ה� "המטרות הספציפיות לשנת הלימודי� תשס, בנוס� למטרות התכנית הכלליות הראשוניות

 :כדלקמ�
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 ;תבתכני) 21 עד 16בני (הכללת כל השכבה הבוגרת  .1

 ;רמציאת מסגרות עבודה לכמה שיותר תלמידי� בכל אחד מבתי הספ .2

 ;בניית תכנית מעבר אישית לכל אחד מ� התלמידי� .3

 ;פיתוח הקשר ע� ההורי� ויצירת מסגרת תמיכה העובדת באופ� שוט� ע� התכנית .4

 ; בכל אחד מבתי הספר ובקרב התלמידי�21ב "הטמעת התכנית ל .5

הגדרת תפקיד� ועבודה משותפת ע� הצוותי� , סויות בעבודה לבתי הספרקבלת רכזי ההתנ .6

 ;ספריי��הבית

 ;ת להגדלת ההנגשה של מקומות העבודה עבור התלמידי�"שימוש בשירותי חברת מילב .7

שמו לה� מעצבי התכנית למטרה להמשי� ולמסד את הקשרי� ואת שיתו� הפעולה , כ��כמו .8

במטרה ליצור רצ� טיפולי ומעבר יעיל , המטפלי� בנכי�ע� המוסדות הממשלתיי� השוני� 

 .מתקופת בית הספר לחיי� הבוגרי� בקהילה

 

בתו� שנת הפעילות השנייה נבדקו המטרות אשר הציבו לעצמ� מעצבי התכנית לעומת הביצוע 

ונראה היה כי באופ� כללי התכנית התקדמה במידה רבה בהתא� למצופה וכי חלה , בשטח

 בתי הספר הצליחו לעמוד ביתר הצלחה בחלק מ� .לעומת השנה הקודמתהתקדמות נוספת 

בעיית העמידה בלוחות הזמני� המשיכה להוות אב� נג� בפני . המטרות אשר הוצבו בפניה�

אול� נראה כי ככל שעבר , היכולת של הצוותי� לעמוד בצורה טובה יותר בהשגת מטרות התכנית

 . מצ�הפער בי� התכנו� לביצוע הל� וצו, הזמ�

 

ג בתי הספר עמדו ברוב� בהצלחה "נראה כי בשנת הלימודי� תשס, אשר למטרות הספציפיות

 :ובחלק� בהצלחה חלקית בלבד

 

 נעשתה בכל אחד מבתי הספר ונערכו לה� ולהוריה� כל הכללת כל התלמידי� בשכבת הבוגרי�

 בתו� שנת –ה אשר לבניית תכנית מעבר אישית ויציאה להתנסות בעבוד, ע� זאת. האבחוני�

זאת שלא על פי , עדיי� לא נבנו תכניות מעבר אישיות עבור כל התלמידי� בכל בתי הספר, ג"תשס

 : כפי שמתואר להל�, מטרות התכנית

 

בניית תכנית , ג"בתו� שנת הלימודי� תשס. בניית תכנית מעבר אישית לכל אחד מ� התלמידי�

ובבתי הספר , סתיימה בכל בתי הספרלא ה, המעבר האישית בהדרכת� של מדריכות התכנית

, א� על פי כ�. הוא נמש� מעבר למתוכנ� ודרש הדרכה רבה ביותר, אשר בכל זאת הסתיי� שלב זה

 .נראה כי תהליכי� אלו היו מוצלחי� יותר מ� השנה הראשונה

 

, ג"בשנת הלימודי� תשס.  לכמה שיותר תלמידי� בכל אחד מבתי הספרמציאת מסגרות עבודה

ע� כניסת� של רכזי ההתנסות חלה התקדמות . ה הוכתר בהצלחה בכל אחד מבתי הספרתהלי� ז

נטל . ומספר רב יותר של תלמידי� יצאו לעבודה מחו� לבית הספר, רבה במציאת מקומות עבודה

 .אשר עסקו בכ� קוד� לכ�, רב ירד מכתפיה� של חברי הצוות הבית ספרי
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דרת תפקיד� והעבודה המשותפת ע� הצוותי� הג ,שילוב� של רכזי ההתנסויות בבתי הספר

כניסת� . תהלי� קליטת רכזי ההתנסויות הוכתר בהצלחה רבה, כפי שהוזכר לעיל. ספריי��הבית

לבתי הספר תרמה רבות למציאת מקומות עבודה עבור התלמידי� ובתו� שנת הלימודי� 

. ולי� לצאת אליה�א� היו מקרי� בה� היו יותר מקומות עבודה מאשר תלמידי� היכ, השנייה

טר� הושתתו , ספריי��הגדרת תפקיד רכז ההתנסויות ואופ� העבודה ע� הצוותי� הבית, אול�

 . כראוי בשלב זה ולשביעות רצונ� של כל הנוגעי� בדבר

 

בתו� שנת .  ויצירת מסגרת תמיכה העובדת באופ� שוט� ע� התכניתפיתוח הקשר ע� ההורי�

�התהלי� לווה על. שא הקשר ע� ההורי� נתקל בקשיי� רבי�נראה היה כי נו, ג"הלימודי� תשס

והצוותי� קיבלו הדרכה משותפת במסגרת ימי עיו� והדרכה אישית לכל צוות , ידי פסיכולוג

נראה היה כי נושא זה עדיי� נתקל בקשיי� רבי� מצד , יחד ע� זאת. במסגרת בית ספרית

 . נוספתההורי� ובתו� השנה הצוותי� דיווחו על צור� בהדרכה 

 

א� נושא זה נתקל בקשיי� .  בכל אחד מבתי הספר ובקרב התלמידי�21ב "הטמעת התכנית ל

אול� , ידי מדריכת התכנית�כל אחד מבתי הספר קיבל הדרכה בנושא על. בכל ארבעת בתי הספר

נראה היה כי הדרכה זו לא הייתה מספקת ובתי הספר לא יכלו לעבור לשלב הטמעת התכנית 

ידי צוות מדריכות התכנית וצוות �בסו� שנת הלימודי� הנושא נבדק על. י�בקרב התלמיד

 .  ההיגוי

 

כניסתה .  להגדלת ההנגשה של מקומות העבודה עבור התלמידי�ת"שימוש בשירותי חברת מילב

מועד זה לא אפשר ניצול . 2003מר� �ת לפרויקט חלה במהל� החודשי� פברואר"של חברת מילב

מה שחייב את דחיית השימוש הפעיל בשירותי , ג" הלימודי� תשסמשאבי� יעיל כבר בשנת

 . ד"החברה לשנת הלימודי� תשס

 

, ההסעות של התלמידי� למקומות העבודה, ב"ג ובדומה לשנת תשס"בתו� שנת הלימודי� תשס

יש לזכור כי . עדיי� היוו מכשול מרכזי בהשמה בעבודה ברוב בתי הספר המשתתפי� בתכנית

הלכה .  תוכננו הסעות קבוצתיות למקומות העבודה ובהתא� לכ� א� תוקצבובתכנית המקורית

בשל אילוצי� של , נעשתה השמה פרטנית של התלמידי� במקומות עבודה שוני�, למעשה

שינוי זה גר� . התאמת מקומות העבודה לצורכי התלמידי� ולהיצע הקיי� בשוק העבודה

 . ר על בתי הספרהמכביד ביות, לקשיי� רבי� בהסדרת נושא ההסעות

 

להמשי� ולמסד את הקשרי� ואת שיתו� הפעולה ע� שמו לה� מעצבי התכנית למטרה , כמו כ�

כדי ליצור רצ� טיפולי ומעבר יעיל מתקופת , המוסדות הממשלתיי� השוני� המטפלי� בנכי�

אחד ההישגי� המרכזיי� של , ג"בשנת הלימודי� תשס. בית הספר לחיי� הבוגרי� בקהילה

 – היה המש� מיסוד הקשרי� ושיתו� הפעולה ע� המוסדות הממשלתיי� הרלוונטיי� התכנית

מבחינת השתתפות פעילה בוועדות ההיגוי ומבחינת תחילתו של , אג� השיקו�, משרד העבודה
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תהלי� המסדיר את שלבי המעבר בי� בית הספר למסגרת האחריות של המשרדי� הממשלתיי� 

 . האחרי�

 

 ד"שנת הלימודי� תשס
 

אשר היוו המש� הפעולה של , ד הונחו חמש מטרות מרכזיות לפעולה"בשנת הלימודי� תשס

 :המטרות השונות מ� השני� הקודמות

 ;בניית תכניות מעבר אישיות לכל התלמידי� .1

 ;"קשר ותקשורת ע� ההורי�"פיתוח נושא  .2

 ;21ב "קידו� הטמעת תכנית ל .3

 ;ות בעבודה בבתי הספרפיתוח והטמעת התפקיד של רכזי ההתנסוי .4

 .ת"פיתוח שיתו� הפעולה ע� מילב .5

 

בבדיקת המטרות הראשוניות אשר הציבו לעצמ� מעצבי התכנית לעומת הביצוע בשטח בתו� 

נראה היה כי התכנית הוטמעה במידה רבה ובהצלחה רבה בהתא� , שנת הפעילות השלישית

במיסוד והבניית הקשר ע� גורמי� ה� בבתי הספר עצמ� וה� , למטרות וחוללה שינויי� רבי�

 בתי הספר עמדו בהצלחה ברוב המטרות אשר הוצבו בפניה� וביחס למטרות .שוני� בקהילה

בעיית העמידה . נראה כי בכל זאת הייתה מגמת התפתחות כלשהי, אשר התקשו לבצע במלוא�

 בתו� שנת. הלכה ופחתה, בלוחות הזמני� שהייתה בעלת משקל משמעותי בשני� עברו

הצוותי� גילו היכרות והבנה מעמיקה ע� תכניה ותחומיה השוני� של , ד"הלימודי� תשס

הפגינו מיומנות גבוהה יותר והצליחו לבצע את רוב המטלות אשר הונחו בפניה� , התכנית

 . במסגרת התכנית

 

ד בתי הספר עמדו ברוב� בהצלחה "נראה כי בשנת הלימודי� תשס, אשר למטרות הספציפיות

 :לק� בהצלחה חלקית בלבדרבה ובח

 

בניית תכנית המעבר האישית בהדרכת� של . בניית תכנית מעבר אישית לכל אחד מ� התלמידי�

טר� נבנו תכניות מעבר " אג�"בבית הספר . הסתיימה ברובה בכל בתי הספר, מדריכות התכנית

הלי� זה עבר ת, כי בהשוואה לשני� קודמות, המדריכות ציינו. לתלמידי� בעלי הנכויות הקשות

 .בהצלחה רבה יותר בכל בתי הספר

 

המשי� הפסיכולוג ללוות את תהלי� הקשר ע� , ד"בשנת תשס. פיתוח הקשר ע� ההורי�

בעקבות הניסיו� . הצוותי� קיבלו הדרכה בבתי הספר ובמסגרת יו� עיו� אחד משות�. ההורי�

כי הקמת , היהנראה . מטרות הקשר ע� ההורי� שונו במקצת, משנת ההטמעה הראשונה

במקו� . אשר לא שיתפו פעולה, קבוצות תמיכה להורי� אינ� מהוות צור� אמתי של ההורי�

לבירור מידת , הצוותי� הודרכו לפיתוח יכולת זיהוי הצרכי� האמתיי� של ההורי�, זאת

והחל מיסוד הקשר ) ההורי� והצוות(האחריות על התלמיד בה אמור לשאת כל אחד מ� הצדדי� 

בתי הספר יזמו אסיפות הורי� משותפות לצד . � בנושא המעבר לעול� העבודהע� ההורי
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ה� . לתיאו� הציפיות ולהכנת ההורי� לקראת סיו� בית הספר, מפגשי� אישיי� לבירור הצרכי�

ה� מראיונות ההורי� עצמ� וה� מדברי הפסיכולוג , מדברי הרכזות והצוותי� בבתי הספר

אול� בתו� שנת הפעילות , שינוי כלשהו בקשר ע� ההורי�עלה כי נוצר , המלווה את התכנית

 .נראה היה כי עדיי� דרושה הדרכה נוספת וליווי מקצועי לש� השגת המטרה במלואה, השלישית

 

התחולל , ד"במהל� תשס.  בכל אחד מבתי הספר ובקרב התלמידי�21ב "הטמעת התכנית ל

תכנית הארצית בנושא העבירה הדרכה מדריכת ה. שינוי גדול מאוד בנושא בכל אחד מבתי הספר

אשר דיווחו על שינוי והטמעה , בשלושה בתי ספר. צמודה ועקבית לכל אחד מארבעת בתי הספר

אמנ� בכל אחד . הורחבה ההדרכה וכללה את כל הצוות, נרחבי� ביותר של התכנית ורעיונותיה

ול� אי� ספק כי א, )ה"אשר ניתנה במהל� תשס(מבתי הספר דווח על צור� בהדרכה נוספת 

 ". עלתה על דר� המל�"התכנית 

 

כניסת� לתפקיד של רכזי . פיתוח והטמעת תפקידו של רכז ההתנסויות בעבודה בבתי הספר

תרומת� המרכזית של רכזי . קידמה ותרמה רבות להצלחתה של התכנית, ההתנסויות בעבודה

אמה שבי� התפקיד ההתנסויות היא במציאת מקומות עבודה עבור התלמידי� ובמידת ההת

במהל� השנה נכתבה הגדרת התפקיד של רכז ההתנסויות . שנמצא לבי� יכולות ורצונות התלמיד

החל במשרד הרווחה , במקביל. כי מידת שביעות הרצו� מתפקיד זה הלכה וגדלה, ונראה היה

 .אשר מיועד לאישור ולתקצוב, תהלי� של בניית מודל עבודה כללי של רכז ההתנסויות

 

ד השימוש בשירותיה "במהל� שנת הלימודי� תשס. ת"ח שיתו� הפעולה ע� חברת מילבפיתו

א� כי במידה ובצורה שונה בכל אחד מבתי הספר וביחס למה , ת הורחב והעמיק"של חברת מילב

בבתי ספר מסוימי� נעשה שימוש בשירותי החברה בתו� כתלי בית : שהיה מתוכנ� בתחילת הדר�

 . וצה לו מח–הספר ואילו באחרי� 

 
 

 מהל� יישו� המטרות לאור� שלוש שנות הפעלת התכנית
 

המטרות אשר הציבו לעצמ� מעצבי התכנית נבחנו לעומת הביצוע בשטח לאור� שלוש שנות 

בתו� , כ�. ונראה כי התכנית התקדמה בהתא� למצופה והוטמעה במידה רבה, הפעלת התכנית

בתו� שנת הפעילות השנייה א� , למצופההשנה הראשונה התכנית התקדמה במידה רבה בהתא� 

נראה היה כי התכנית , חלה התקדמות נוספת לעומת השנה הקודמת ובתו� השנה השלישית

ה� בבתי הספר , הוטמעה במידה רבה ובהצלחה רבה בהתא� למטרות וחוללה שינויי� רבי�

 .עצמ� וה� במיסוד ובהבניית הקשר ע� גורמי� שוני� בקהילה

 

הייתה , זיות אשר עלתה בתחילת תהלי� הטמעת התכנית וא� במהלכהאחת הבעיות המרכ

והטמעתה  תהליכי הכנת ערכת האבחו�, ב"בתו� שנת הלימודי� תשס. עמידה בלוחות זמני�

בעיית העמידה בלוחות הזמני� המשיכה להוות . ארכו מעל ומעבר למשוער ולוו בקשיי� רבי�

ד בעיית העמידה בלוחות הזמני� "בתשס. צ�אול� פער הזמני� הל� וצומ, ג"מכשול א� בתשס
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הצוותי� הכירו והבינו באופ� מעמיק את מרבית תחומי , הלכה ופחתה ובתו� שנת הלימודי�

 .התכנית השוני� והצליחו בביצוע רוב המטלות

 

אשר הלכו ,  נתקל בקשיי� בתחילת הדר�תהלי� בניית תכנית המעבר האישית, בדומה לכ�

, התהלי� לא עמד בקצב המצופה, ב"בשנת הלימודי� תשס. שלישיתוהצטמצמו לקראת השנה ה

ג בניית "בתשס. כאשר שני בתי ספר היו בעיצומו ובשניי� האחרי� בניית התכניות טר� החלה

אשר , הסתיימה בחלק מבתי הספר בלבד, תכנית המעבר האישית בהדרכת� של מדריכות התכנית

אשר לשנת . וח כמוצלח יותר מ� השנה הקודמתא� כי דו, א� ש� התהלי� נמש� מעבר למתוכנ�

ולדברי , בניית תכנית המעבר האישית הסתיימה ברובה בכל בתי הספר, ד"הלימודי� תשס

 . התהלי� עבר בהצלחה רבה יותר בהשוואה לשני� קודמות, המדריכות

 

נתקלה ,  במהל� לימודיה� בבתי הספרבהשמת התלמידי� במקומות עבודההמטרה העוסקת 

, ב"במהל� שנת הלימודי� תשס, כמתואר לעיל. ת הדר� בחוסר הבנה ובריבוי פרשנויותבתחיל

היו ,  מחד–ונוצרו הבנות שונות ביחס אליה , הגדרת ההצלחה ביחס למטרה זו לא הייתה ברורה

מאיד� עלה מסר מצד מעצבי התכנית כי , אשר הגדירו הצלחה כמציאת עבודה בזמ� הלימודי�

תהלי� , ג"בשנת הלימודי� תשס, ע� זאת. עבודה לאחר סיו� הלימודי�הצלחה תוגדר כמציאת 

כאשר ע� כניסת� לתפקיד של , מציאת מסגרות העבודה הוכתר בהצלחה בכל אחד מבתי הספר

חלה פריצת דר� במציאת מקומות עבודה ובהשמת� של התלמידי� במקומות , רכזי ההתנסויות

א� שמעצבי התכנית שמו לה� למטרה השמה של כי על , ראוי לציי�. עבודה מחו� לבית הספר

במהל� יישו� התכנית התברר כי צורכי , התלמידי� בהתנסויות במסגרות עבודה בקהילה

חלק ניכר מ� התלמידי� פגועי� קשה ואינ� מסוגלי� לעבודה במסגרת . התלמידי� ה� אחרי�

יותר וחלק� א� מתאימה לה� , בדומה למפעל מוג�, קהילתית ונראה היה כי מסגרת מוגנת

להגדיר מטרה זו מחדש ולומר באופ� ברור כי השמה , א� כ�, ראוי. הצהירו על כ� בעצמ�

 .ג� א� מדובר בהשמה במסגרת מוגנת, מוצלחת היא כזו העונה על צורכי התלמידי�

 

תהלי� קליטת� הוכתר בהצלחה , ג" נכנסו לבתי הספר בשנת הלימודי� תשסרכזי ההתנסויות

, ד"בשנת תשס. תפקיד תרמה רבות למציאת מקומות עבודה עבור התלמידי�רבה וכניסת� ל

רכזי ההתנסויות המשיכו לתרו� למציאת ולהתאמת מקומות עבודה עבור התלמידי� ולפי 

, במהל� השנה נכתבה הגדרת התפקיד של רכז ההתנסויות ובמקביל. צורכיה� הייחודיי�

אשר מיועד לתקצוב ,  רכז ההתנסויותבמשרד הרווחה הוחל בבניית מודל עבודה כללי של

עולות מחשבות נוספות אשר , יחד ע� זאת. ולאישור בכל אחד מבתי הספר בחינו� המיוחד

 .להכשרה המקצועית של רכז ההתנסויות ותחו� ההתמחות המתאי� לתפקיד זה

 

במיסוד הקשרי� ושיתו� הפעולה ע� עוסקת , מטרה נוספת אשר הציבו לעצמ� מעצבי התכנית

לש� יצירת רצ� טיפולי ומעבר יעיל מתקופת , וסדות הממשלתיי� השוני� המטפלי� בנכי�המ

החל שיתו� הפעולה בי� המשרדי� , ב"בשנת הלימודי� תשס. בית הספר לחיי� הבוגרי� בקהילה

ג והפ� לאחד ההישגי� המרשימי� של "אשר מוסד והוסדר בשנת הלימודי� תשס, השוני�
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ה� מבחינת השתתפות פעילה , אג� השיקו�, תת ע� משרד הרווחה שיתו� פעולה הוש–התכנית 

בוועדות ההיגוי וה� מבחינת הסדרת תהליכי מעבר מובני� ויעילי� בי� בית הספר למסגרת 

החלה , מפקחת ארצית באג� השיקו� במשרד העבודה והרווחה, כ�. האחריות של משרד הרווחה

רווחה בתהלי� הקליטה וההשמה של בוגרי בבניית מודל עבודה על פיו יתנהלו אנשי משרד ה

במסגרת תהלי� זה הוקמו ועדות עבודה משותפות אשר דנו בתהלי� ממספר היבטי� . התכנית

אשר יסדירו את המעבר מ� המערכת החינוכית למערכת הרווחה , שוני� והתגבשו נוהלי עבודה

י� והשמת� במקומות התחו� הביצועי של הטיפול בבוגר, כמו כ�. באופ� הטוב והיעיל ביותר

הועבר לידיה� של המפקחי� במחוזות ולרכזי , העבודה או במסגרות אחרות המתאימות לה�

התגבש מיסוד הקשר של העובדי� הסוציאליי� בקהילה ע� העובדת , זאת ועוד. השיקו�

נערכו מפגשי� משותפי� של כל הגורמי� . ע� התלמיד וע� הוריו, הסוציאלית של בית הספר

וביחס לציפיותיה� של ,  הבהרה אשר לרצונותיו ויכולותיו של התלמיד הבוגר לעתידהללו לש�

המעבר בי� המערכות יהיה קל יותר ומתאי� לכל אחד מ� , תו� תכנו� משות�, כ�. ההורי�

כנס משות� לכל עובדי השיקו� האזוריי� התרחש בבתי , כמו כ�. התלמידי� במידת האפשר

אי� ספק כי מטרה . ה בפניה� התכנית ותהליכי המעבר החדשי�בו הוצג, "חצב"ו" רות�"הספר 

שיתו� הפעולה בי� . זו הושגה באופ� מוצלח ומהווה את אחת ההצלחות המרכזיות של התכנית

, בכיווני� שוני� וברמות פעולה שונות במשרדי� השוני�, הצדדי� ממשי� להתפתח ולהתמסד

  .ויש להמשי� ולטפח אותו א� בעתיד

 

כי , נראה היה.  נתקל בקשיי� רבי� לאור� שלוש שנות הפעלת התכנית ע� ההורי�הקשרנושא 

ידי השותפי� השוני� הנוגעי� בדבר וכי ציפיות ההורי� מ� הקשר  הנושא נתפס בצורה שונה על

שונות זו השפיעה על מידת ההצלחה של יצירת הקשר בי� הצוותי� . שונות מאלה של הצוותי�

כי במספר מקרי� ייתכ� שהשפיעה על שיתו� הפעולה והמוטיבציה של , לבי� ההורי� וא� נראה

החל פסיכולוג המתמחה בעבודה ע� , ג"בשנת הלימודי� תשס, לפיכ�. התלמידי� עצמ�

ידי מת� הדרכה משותפת לצוותי� במסגרת ימי �ללוות את התהלי� על, תלמידי� בעלי מוגבלויות

ההורי� עדיי� הערימו , ע� זאת. י� בבתי הספרכמו ג� הדרכה אישית לכל אחד מ� הצוות, עיו�

. אשר בתו� השנה הדגישו את הצור� בהדרכה נוספת, קשיי� רבי� על הצוותי� ביחס לקשר

מטרות הקשר ע� ההורי� , ג"ובעקבות הבנות מ� התהלי� אשר התרחש בתשס, ד"בשנת תשס

הפסיכולוג , התא� לכ�ב. שכ� נראה היה כי להורי� לא היה צור� אמתי בקבוצות תמיכה, שונו

ולהדרי� את הצוותי� בבתי הספר ובמסגרת ימי עיו� , המשי� ללוות את הקשר ע� ההורי�

הובהרה מידת ,  הצוותי� פיתחו יכולת לזהות את הצרכי� האמתיי� של ההורי�–משותפי� 

וא� הודגשו הנושאי� הקשורי� למעבר , האחריות על התלמיד אשר יישאו בה ההורי� והצוות

כל הנוגעי� בדבר . תיאו� הציפיות והכנת ההורי� לקראת סיו� בית הספר, ל� העבודהלעו

, ד"אול� א� בתו� שנת הלימודי� תשס, מצביעי� על כ� שאמנ� נוצר שינוי בקשר ע� ההורי�

נראה כי עדיי� דרושה הדרכה נוספת וליווי מקצועי נוס� ומתמש� לש� השתתת קשר פורה 

 .ומספק לכל הצדדי�
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היה מכשול מרכזי בהשמה בעבודה ברוב בתי , ההסעות של התלמידי� למקומות העבודהנושא 

נוצר הקשר בי� צוות התכנית לבי� ג� ההסעות , 2002במהל� קי� . הספר המשתתפי� בתכנית

המתייחס לטיפולה של , במטרה למצוא פתרו� לבעיה זו, במשרד החינו� ואנשי התקציבי�

מו� ההסעות המיוחדות למקומות העבודה ולשירות הלאומי מנהלת ג� ההסעות לצד בקשה למי

בעיית ההסעות של התלמידי� המשיכה להוות אב� נג� בפני התכנית . מצד הרשויות המקומיות

ההשמה הפרטנית של התלמידי� במקומות . ג"א� בתו� שנת הלימודי� תשס, ומאמצי ההשמה

הקשתה עוד , דה לצורכי התלמידי�העולה מתו� אילוצי התאמת מקומות העבו, העבודה השוני�

הבעיה בפניה עומדי� בתי הספר משקפת א� את הבעיה הנוצרת . יותר על הסדרת נושא ההסעות

שלא במסגרת משרד , כאשר עולה הצור� להסיע את הבוגרי� למקומות עבודת�, 21לאחר גיל 

ל� עד לשלב זה של או, 2002מגעי� ראשוני� לפתרו� בעניי� זה נעשו כבר בקי� , כאמור. החינו�

עדיי� לא נמצא פתרו� או חלה , )ה"סו� שנת הלימודי� תשס(סיו� המעקב אחר התכנית 

 .    התקדמות משמעותית בנושא

 

ההדרכה .  נתקלה בקשיי� בתחילת הדר� בבתי הספר ובקרב התלמידי�21ב "התכנית להטמעת 

 לש� מעבר לשלב הטמעת ג לא הספיקה לצוותי� בבתי הספר"בבתי הספר בשנת הלימודי� תשס

התחולל שינוי גדול בנושא , ד"במהל� שנת הלימודי� תשס, ע� זאת. התכנית בקרב התלמידי�

מדריכת התכנית הארצית בנושא העבירה הדרכה צמודה ועקבית בכל . בכל אחד מבתי הספר

שדיווחו על הטמעה , אשר הורחבה וכללה את הצוות כולו בשלושה בתי ספר, אחד מבתי הספר

, הג� שהתכנית נכנסה לתל� בכל אחד מבתי הספר. מוצלחת ונרחבת של התכנית ורעיונותיה

. אשר דיווחו על צור� בכ�, ניתנה הדרכה נוספת לכל בתי הספר, ה"במהל� שנת הלימודי� תשס

עולה המחשבה להעביר את , ע� סיו� ליווי התכנית בבתי הספר, ו"לקראת שנת הלימודי� תשס

לידיה� של המדריכות המחוזיות בנושא ובמידה שתהלי� זה , 21ב "ל תכנית להליווי וההדרכה ש

 .יש לבדוק את מידת הצלחתו בבתי הספר, יקרה

 

 של ת לש� הגדלת ההנגשה"מילבנכנסה לפרויקט חברת , 2003מר� �במהל� החודשי� פברואר

 לשנת נדחה השימוש הפעיל בשירותי החברה, היות וכ�. מקומות העבודה עבור התלמידי�

א� כי במידה , אשר במהלכה השימוש בשירותיה של החברה העמיק והל�, ד"הלימודי� תשס

בתו� בית , א� ביחס לאופ� בו השתמשו בתי הספר בשירותי החברה. שונה בבתי הספר השוני�

יש להמשי� ולזכור . הייתה שונות בי� בתי הספר והדבר נדו� בוועדות ההיגוי, הספר או מחוצה לו

היא הרחבת אפשרויות העבודה לתלמידי� , ת"ה המרכזית של השימוש בשירותי מילבכי המטר

נראה כי א� להנגשת , יחד ע� זאת. באמצעות הנגשת� של מקומות עבודה חדשי�, המוגבלי�

יש להמשי� . חשיבות רבה עבור המוגבלי� קשה, עמדות עבודה בסדנאות בתו� בתי הספר

 .מבלי שהאחד יבוא על חשבו� השני, שני� הבאותולשמור על שני הכיווני� הללו ג� ב

 

 תהליכי יישו� המטרות לאור� השני� מלמדי� רבות על הדרכי� השונות שיש לנקוט ,לסיכו�

. ומעלי� תובנות שונות אשר להגדרה מחדש של חלק מה�, לש� הטמעה ראויה של התכנית

ע� , י הספר ע� התכניתמסקנה חשובה עולה מתו� בחינת מידת היכרות� של חברי הצוות בבת
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המשמשת כמשתנה מתוו� המשפיע על מידת ההצלחה והעמידה , מטרותיה וע� כלי האבחו�

אחת הבעיות המרכזיות אשר עלתה בתחילת הפעלת , ואכ�. בלוח הזמני� שהתכנית מכתיבה

אשר הלכה ופחתה מתו� ההיכרות , הייתה בעיית העמידה בלוחות זמני�, התכנית וא� במהלכה

שבאה לידי ביטוי , ה המעמיקה אשר פיתחו הצוותי� ביחס לתחומי התכנית השוני�וההבנ

כי יש לספק לצוותי� בבתי הספר הדרכה צמודה , א� כ�, נראה. בהצלחת� בביצוע רוב המטלות

אשר עשויה א� לבוא על חשבו� , ומעמיקה בשנה הראשונה וא� השנייה של הפעלת התכנית

כי הטמעה מוצלחת של התכנית בבתי הספר , יש להבי�. העמידה בלוחות הזמני� של הטמעת

אשר נחוצי� לש� שינוי עמדות בקרב הצוותי� ואי� , דורשת תהליכי שינוי תפיסתיי� ומבניי�

 . לדלג עליה� או לקצ� בה�

 

מיסוד הקשרי� ושיתו� הפעולה ע� הוא , אחד ההישגי� המרשימי� של התכנית, ע� זאת

במטרה ליצור רצ� טיפולי ומעבר יעיל מ� , כ�. המטפלי� בנכי�המוסדות הממשלתיי� השוני� 

מתקיי� שיתו� פעולה בי� , המערכת החינוכית וחיי בית הספר לחיי� הבוגרי� בקהילה

הוקמו ועדות היגוי לש� דיו� בעתידו של הבוגר ומוסד הקשר ע� העובדי� , המשרדי� השוני�

 לש� מעבר מוצלח של הבוגר ממסגרת שיתו� פעולה זה חשוב ביותר. הסוציאליי� בקהילה

קיומו הוא אחד מעמודי התוו� של התכנית ומעיד על המשכה , חינוכית תומכת לחיי� בקהילה

 .והצלחתה א� מחו� למסגרת בית הספר

 

עלה הצור� בהתייחסות מחודשת אל חלק , כחלק מבחינת תהליכי יישו� המטרות בבתי הספר

גרות העבודה מלמדי� רבות על נחיצות� של רכזי תהליכי השמת התלמידי� במס, כ�. מה�

בעיות . כמו על הצור� במענה גמיש על צורכיה� הייחודיי� של התלמידי� השוני�, ההתנסויות

, רבות אשר צצו בתחילת הדר� ביחס להשמת התלמידי� במקומות עבודה מחו� לבית הספר

, ע� זאת. ו מהפכה בעניי� זהאשר חולל, נפתרו ברוב� ע� כניסת� לתפקיד של רכזי ההתנסויות

ובמיוחד אלה הפגועי� , במהל� הדר� חל שינוי במטרה זו והתגבשה ההבנה כי תלמידי� רבי�

ונראה כי מסגרת , אינ� מסוגלי� וחלק� א� אינ� מעונייני� לעבוד במסגרת קהילתית, קשה

. � לצורכיה�עשויות להיות המענה הנכו, לרבות סדנאות עבודה בית ספריות, מוגנת או תומכת

פונה אל הגדרה מחדש של מטרת ההשמה של , המסקנה המתבקשת מתהליכי� אלה

בי� א� תהיה , מתו� הבנה כי הצלחה של התכנית תוגדר כמענה לצורכי התלמידי�, התלמידי�

 . זו השמה במסגרת קהילתית ובי� א� במסגרת מוגנת או תומכת וא� בית ספרית

 

אשר נתקלה בקשיי� רבי� לאור� שלוש שנות ,  של התכניתאחת המטרות החשובות, בדומה לכ�

במהל� הזמ� התברר . הקשר ע� ההורי�היא , הפעלת התכנית ואשר דרשה התייחסות מחודשת

נדמה . כי להורי� ולצוותי� צרכי� שוני� וציפיות שונות אשר למהות הקשר והתקשורת ביניה�

כמו , ות ובתהליכי� השוני� של התכניתכי הניסיו� של הצוותי� לשת� את ההורי� בהחלט, היה

נתקלו בהתנגדות מצד , ג� ניסיונותיה� לייצר לה� סביבה תומכת ולהפכ� לחלק מ� התכנית

כשלי� אלה הולידו תסכול רב . אשר הסתפקו בעדכו� שוט� אשר למתרחש ע� ילדיה�, ההורי�

בשינוי מהותי אשר הדגיש את הצור� הרב , ההורי� וא� התלמידי� עצמ�, בקרב הצוותי�
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יש עדיי� למצוא את הדר� המתאימה , הג� שתהליכי השינוי בקשר אכ� החלו. בקשר זה

באמצעות הדרכה נוספת וליווי , אשר תענה על צורכי ההורי� ודרישות הצוות, והמספקת

 . מקצועי מתמש�

 

שינוי הגמישות ומיכולת הנובע מ� , כי אחד ההישגי� הגדולי� של התכנית, חשוב לציי� ולומר

אי� מדובר . בכל אחת משנות הפעלת התכנית, של המטרות בהתא� להתפתחויות בשטח

הלוקחי� בחשבו� כל העת , כי א� בשינויי� מינוריי� יחסית, בשינויי� מהפכניי� או קיצוניי�

ויחד ע� זאת מתחשבי� בלקחי� ובתובנות אשר נגזרו מ� היישו� , את המטרות המרכזיות

כוח� רב וה� משפיעי� על שינוי המטרות , הליכי� המתרחשי� בשטחהת, שכ� לעתי�. בשטח

שכ� ועדת ההיגוי השכילה , אי� זה המצב במקרה זה. עד כדי התרחקות מהותית מה�, הראשוניות

לתת מענה , מתו� קשב רב לתהלי� היישו�, לשמר את המטרות הראשוניות ויחד ע� זאת

שינויי� בהגדרתה , כאמור לעיל, מתו� כ� חלו. לצרכי� אשר היו דרושי� להצלחתה של התכנית

כי א� השמה במקומות ,  לא עוד השמה במקומות עבודה בקהילה בלבד–התכנית " הצלחת"של 

ג� א� מדובר במקומות , עבודה המתאימי� בראש ובראשונה ליכולותיו ולצרכיו של התלמיד

אשר עבר שינויי� , ורי�כ� א� בהתייחס לקשר ע� הה. עבודה מוגני� או בסדנאות בבתי הספר

כ� שיענה על הצרכי� , מתו� חיפוש אחר הדר� המתאימה להשתתת הקשר, במהל� השני�

ובהמש� הדר� חשוב , תהלי� זה עדיי� נמצא בעיצומו. והרצונות של כל הצדדי� הנוגעי� בדבר

 חשוב יהיה לחזור ולבדוק,  ע� התפתחות התכנית והתרחבותה לבתי ספר נוספי�.יהיה לעבדו

 לזכור מאי� חשוב. לאור התמורות והצרכי� העולי� מ� השטח, כל העת את מטרות התכנית

לצד ההתפתחויות , כאשר המתח המתקיי� בי� שתי נקודות מבט אלו, באנו ואנה אנו הולכי�

הוא אשר יכתיב את המש� התפתחות והטמעת התכנית באופ� , בשטח והצור� לתת לה� מענה

 .ידי שינוי� ידי הגדרת מטרות ספציפיות חדשות וא� על עלא� , הטוב והמוצלח ביותר
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 מחשבות וקווי� לפעולה בהמש� הדר�: סיכו�
 
 

 אי� ספק כי התכנית .מידת ההטמעה של התכנית בבתי הספר ועמדות חיוביות כלפי התכנית •

. הוטמעה בארבעה בתי הספר ומהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודי� ומחיי בית הספר

בהיבט זה של התגייסות מערכתית כללית , ת גרמה לשינוי מערכתי בחלק מבתי הספרהתכני

התכנית גרמה לשינוי . על מנת לאפשר את הפעלתה של התכנית, מבחינת הקצאת משאבי�

עמדות בקרב חברי הצוות ולשינוי תפיסת� באשר ליכולות השילוב של התלמידי� בעול� 

אול� דברי הצוות , עבודה ג� טר� הופעלה התכניתאמנ� תלמידי� יצאו להתנסות ב. העבודה

בעקבות התכנית מספר , האחד: מלמדי� כי התכנית תרמה בשלושה היבטי� מרכזיי�

התכנית , השני; התלמידי� אשר משולבי� בהתנסויות בעבודה גדול הרבה יותר מאשר בעבר

אשר , וגבלות קשההביאה לשינוי התפיסה לגבי יכולת השילוב בעבודה ג� של תלמידי� בעלי מ

התכנית תרמה רבות להתאמת , והשלישי; בעבר נטע� כי לא נית� למצוא עבור� עבודה מתאימה

. ה� בשל האבחוני� וה� בשל ההכרה בחשיבות ההתאמה, העבודה ליכולות התלמיד ולרצונותיו

כ� עלתה מידת שביעות הרצו� של התלמיד ובעקבותיה גדלה א� , ככל שמידת ההתאמה גדלה

כי א� בבתי הספר בה� הביעו חברי , כ� חשוב לציי�. ת ההצלחה בשילוב במקו� העבודהמיד

התחולל שינוי בעמדותיה� והתפתחה בה� ההכרה , הצוות התנגדות בתחילת דרכה של התכנית

חשוב יהיה בעתיד . בדבר היבטיה החיוביי� והתרומה של התכנית בהיבטי� המפורטי� לעיל

במטרה להגדיל ולהעצי� את , י� ולשקוד על פיתוח� בהמש�לשמר הצלחות אלה וא� להמש

   .הישגי התכנית

   

, בראשית דרכה של התכנית. בהצלחת התכנית, תורמי� או מעכבי�, ספריי��גורמי� בית •

רמת� , נית� היה לחשוב שרמת� הקוגניטיבית, מתו� תגובותיה� של חברי הצוות בבתי הספר

ה� המשתני� המתווכי� והמשפיעי� במידה הרבה , מידי�התפקודית ומידת מוגבלות� של התל

וכי הגורמי� אשר השפיעו , הניסיו� מלמד שאי� הדבר כ�, אול�. ביותר על הצלחת התכנית

מידת , היו למעשה בעלי התפקידי� המרכזיי�, במידה הרבה ביותר על הצלחתה של התכנית

אשר , ת בית הספר/ס למנהלהראשו� שבה� מתייח. מעורבות� בתכנית ומידת מחויבות� לה

משפיעה רבות על הצלחת התכנית ותורמת להטמעתה , ה באופ� אישי בתכנית/מידת מעורבותו

ת ולצוות /לרכז, ת נמוכה יותר/בבתי הספר בה� מידת המעורבות של המנהל, כ�. בבית הספר

ת /ת תפקיד רכז/נושא, בהתא� לכ�. בבית הספר היה קשה יותר להניע את גלגלי המערכת

היא /כאשר הוא, היא בעל השפעה מכרעת על הטמעתה והצלחתה של התכנית/התכנית א� הוא

. ת להניע את התכנית קדימה יחד ע� צוות בית הספר/ודואג" ה/ת את התכנית על כתפיו/נושא"

חשוב יהיה לזהות בכל בית ספר את , כאשר יתווספו בתי ספר נוספי� למעגל התכנית, כ�

 . תר להובלת התכניתהכוחות המתאימי� ביו
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הצטרפה , ד" בתחילת שנת הלימודי� תשס.אג� השיקו�, שיתו� הפעולה ע� משרד העבודה •

פעילותה האישית . לוועדת ההיגוי המפקחת הארצית באג� השיקו� במשרד העבודה והרווחה

תרמה רבות לקידו� שיתו� הפעולה ובניית , במסגרת ועדת ההיגוי ומעורבותה הרבה בתכנית

, היא א� דאגה באופ� אישי לטיפול בבוגרי התכנית. ר בי� משרד החינו� לבי� משרד הרווחההקש

. אשר עברו לתחו� אחריותו של משרד הרווחה ולמציאת מקומות עבודה המתאימי� לצורכיה�

רכזת השיקו� באזור המרכז במשרד , לפעילותה המבורכת שותפה חברה נוספת בוועדת ההיגוי

תו� הצלחה לרתו� את , ר פעלה רבות לקידו� הנושא במחוז המרכזאש, העבודה והרווחה

אי� כל ספק כי למעורבות� האישית ולחשיבות שה� מייחסות לתכנית . עובדות השיקו� במחוז זה

במחשבה על המש� , אול�. תרומה מרכזית בקידו� תהליכי� אלו, משרדי�ולשיתו� הפעולה הבי�

נראה כי , תו� ראייה מערכתית לטווח הרחוקההטמעה של התכנית בבתי ספר נוספי� ומ

כי אי� בכוחה של המפקחת הארצית וא� , שכ� אי� ספק. מעורבות זו היא בבחינת אליה וקו� בה

. לדאוג באופ� אישי להשמה הפרטנית של כל אחד מבוגרי התכנית, לא של המפקחת המחוזית

�כאשר , לא כל שכ�.  יל� ויגדלבמיוחד לא כאשר מספר בוגרי התכנית בבתי הספר בכל רחבי האר

קיימת האפשרות שביו� מ� הימי� ימלא אד� אחר את התפקיד ואי� אנו יודעי� מה תהיה מידת 

יש חשיבות רבה למיסוד ולהבניית , לכ�. המעורבות והמחויבות האישית שלו לרעיונות אלה

שרד מדיניות והטמעתה בהתא� לדפוסי העבודה ההולכי� ומתפתחי� בכל הדרגי� של מ

עבור דר� מנהלי הלשכות האזוריות וכלה בעובדי� הסוציאליי� , החל ממנהלי המחוזות, הרווחה

פעלה המפקחת הארצית של , ה"במהל� שנת הלימודי� תשס, ואמנ�. ועובדי ההשמה בלשכות

אג� השיקו� רבות לשינוי המצב ולהעברת התחו� הביצועי של הטיפול בבוגרי� והשמת� 

לידיה� של המפקחי� במחוזות ולרכזי , במסגרות אחרות המתאימות לה�במקומות העבודה או 

יצרה נוהל עבודה לפיו ייכתב סיכו� ההחלטות של הוועדה המשותפת לצוות בית , כ�. השיקו�

עיקר מעורבותה של , כ�. בעזרתו תמשי� לפקח על הנושא, הספר ולאג� השיקו� באשר לכל בוגר

ביעת המדיניות ובפיקוח על הטמעתה באג� המפקחת הארצית בהמש� הדר� תהיה בק

 . שהיא באחריות הלשכות במקומות המגורי� של הבוגרי�, השיקו� ולא עוד בעבודת השטח

 

 יש חשיבות להגדיר באופ� ברור יותר ובמשות� ע� משרד .הגדרת היעדי� התעסוקתיי� •

ה� ההגדרות מה� היעדי� התעסוקתיי� של ההתנסות של התלמיד בעת לימודיו ומ, החינו�

שכ� למערכת , חשוב מאוד למצות את ההתנסות של התלמיד, כמו כ�. להצלחת התנסות זו

נקודות מבט שונות על פרמטרי� אלה וכדאי יהיה בעתיד לנסות , החינו� ולמערכת הרווחה

 . ולגשר עליה�

 

חשוב להמשי� ולעקוב אחר הטמעת התכנית בבתי . המש� התכנית ע� תו� שלב הניסוי •

מתהלי� .  בארבעת בתי הספר הוותיקי� ובאלה החדשי� אשר מצטרפי�–ר השוני� הספ

הדורש שינוי בקרב , יודעי� אנו כי זהו תהלי� קשה, ההטמעה בארבעת בתי הספר הראשוני�

מעלה , א� המפקחת הארצית באג� השיקו�. הצוות והמחולל שינויי� במער� הבית ספרי כולו

והמשאבי� המרובי� שהעניקה התכנית , ות המדריכותחשש שללא הליווי והתמיכה של צו
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חשוב , כמו כ�. בתי הספר החדשי� ייוותרו ללא מענה דומה, לארבעת בתי הספר הנוכחיי�

בפגישות של ועדת , בי� משרד החינו� למשרד הרווחה, משרדי�לשמור על בניית הקשר הבי�

, ה להמשי� ולפתח קשר זהה� במטרה לשמור על ההישגי� הקיימי� וה� במטר, זאת. ההיגוי

 .בהתא� להתפתחות התכנית בבתי הספר החדשי� המצטרפי� אליה

 

במטרה לבדוק את , חשוב א� לערו� מעקב אחר הבוגרי�. המש� מעקב אחר בוגרי התכנית •

זאת מכמה היבטי� , שלוש מסיו� לימודיה��לאחר כשנתיי�, מידת ההמשכיות בעול� העבודה

חשוב יהיה לבדוק , כמו כ�. ב"שכר וכיו, שביעות רצו� מ� העבודה, המשכיות תעסוקתית: שוני�

המהווי� כול� מטרות , היבטי� שוני� הקשורי� לעולמ� החברתי ולתעסוקה בשעות הפנאי

 .בתכנית החינוכית המקורית

 

התמקד תהלי� פיתוח הקשר ע� , ד"במהל� שנת הלימודי� תשס. פיתוח הקשר ע� ההורי�  •

. במפגשי� המשותפי� ע� הפסיכולוג המלווה את הנושא, וות בבתי הספרההורי� בהעצמת הצ

, ה� מראיונות ההורי� עצמ� וה� מדברי הפסיכולוג, ה� מדברי הרכזות והצוותי� בבתי הספר

מעניי� . אול� הדר� להשגת המטרות בנושא זה עוד ארוכה, עולה כי יש שינוי בקשר ע� ההורי�

שילוב ההורי� מופיע כאחד משלושת , ל הצוות בנושא זהכי למרות הקשיי� הרבי� ש, לציי�

נושא זה עבר שינויי� במהל� השני� . ההיבטי� החשובי� ביותר שהעלו חברי הצוות בבתי הספר

באופ� כזה אשר יענה על הצרכי� , ועדיי� לא נמצאה הדר� המתאימה ליצירת הקשר ע� ההורי�

בכל ארבעת בתי הספר הצוות זקוק עדיי� כי , נראה. ההורי� והתלמידי�, השוני� של הצוות

יש לחשוב על שינויי� נוספי� שיש לבצע בקשר ע� , במקביל. להדרכה ולליווי בנושא מורכב זה

כבר בשני� הראשונות של התלמידי� , לש� הטמעת רעיונות התכנית בקרב ההורי�, ההורי�

צבת הניידות מבעוד כגו� מימוש הכספי� של ק, להעלות נושאי� שוני�, למשל. בבית הספר

 העמקת –" ריאליז� הורי"לצד עבודה על , 21מועד ולא רק כאשר התלמידי� מגיעי� לגיל 

לצד האפשרויות , נושא תיאו� הציפיות והכרה ביכולות האמתיות של התלמיד ובמגבלותיו

  . הריאליות העומדות בפניו בשוק העבודה

 

, של ההורי� והשאלוני� של צוותי התכניתמתו� ממצאי הראיונות . הורי�תרומת התכנית ל  •

וסבורי� כי יכולותיו אינ� , עלתה ההשערה כי הורי� רבי� אינ� מקבלי� את נכות ילד� במלואה

כי למעשה רוב� מקבלי� , אול� בדיקה העלתה. באות לידי ביטוי מלא בבית הספר ובתכנית

שרויות העומדות בפניו מבחינה ה� מודעי� לאפ, מי יותר ומי פחות, ומביני� את הנכות של ילד�

מעטי� ההורי� . מביני� את מגבלות החברה וחלק� א� פועלי� בנושא, תעסוקתית וחברתית

נראה כי ה� משאירי� רוש� , ועל א� מספר� המועט, אשר אינ� מקבלי� עד תו� את נכות ילד�

שבעטיו ,  הילדהורי� אלה מצייני� אבחו� לקוי של. ה� על ממצאי הראיונות וה� על הצוות, רב

 . א� נעשתה השמה שגויה וכ� שהצוות אינו רואה את היכולות הגבוהות של הילד
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מ� הראיונות עלה כי חלק מ� ההורי� אינ� מכירי� את התכנית וחלק� א� אינ� , בנוס� לכ�

, זאת. במיוחד לא ידעו ההורי� להשיב מהי תרומת התכנית לה� עצמ�. יודעי� במה מדובר

. י הספר נעשו מרב הניסיונות לשת� את ההורי� במידה רבה עד כמה שנית�למרות שבכל בת

, שההורי� התקשו לחשוב על עצמ� בהקשר זה של התכנית, תשובות אלה עשויות להצביע על כ�

כי ה� מכווני� לחשיבה על הבוגר וכי חשו לא בנוח להפיק תועלת מתכנית שאמורה לתרו� 

להורי� יש פחות עניי� . שינוי הדגשי� ביידוע ההורי�יש לתת את הדעת על . לילד� ולא לה�

ולכ� ייתכ� שיש להציג להורי� את , 21אלא במה יהא על ילד� בגיל , בתכנית זו או אחרת

, הכוללת אבחו� מקי� של יכולות הילד, מטרות התכנית כחלק אינטגרלי של תכנית הלימודי�

לצד , אור� שני� מספר ע� ממצאי� אלהל, צרכיו ורצונותיו ולנסות ולעמת אות� פע� אחר פע�

במטרה לצמצ� את הפער בי� תפיסת� של , זאת. ההחלטות והכיווני� של התכנית האישית

 . ההורי� את יכולות הילד לבי� יכולותיו הריאליות בשוק העבודה

 

עמדות אנשי .  תהלי� הטמעת כלי האבחו� היה ארו� ומסוב�.הטמעת כלי האבחו� החדשי� •

ילת הדר� היו מעורבות וה� התקשו לקבל את כלי האבחו� ואת העובדה שהשימוש הצוות בתח

שתהלי� הטמעת כלי האבחו� , סביר הוא. בה� יחדש ויתרו� מידע נוס� על אודות התלמידי�

יהיה עליה� לעבור , וא� נית� לשער כי כאשר אנשי צוות חדשי� ייכנסו לתפקיד�, טר� הסתיי�

נראה כי אנשי הצוות עברו כברת דר� ארוכה ביחס� לכלי , זאתיחד ע� . תהלי� דומה ג� כ�

עדות נוספת למידת . האבחו� וכי ה� נמצאי� במקו� אחר לגמרי מזה שהיו בו בתחילת הדר�

נית� , ההטמעה הגבוהה ושינוי העמדות בקרב אנשי הצוות כלפי תרומת� של כלי האבחו�

דיווחו בתשובותיה� כי ה� , ר באבחו�לראות בכ� שג� אנשי צוות שאינ� עוסקי� באופ� ישי

 .יודעי� עליו ורואי� בו כלי בעל תרומה חיובית, שותפי� לתהלי� ולתוצאות

 

נראה כי נושא זה . הסעות של התלמידי� למקומות העבודה במסגרת ההתנסות בבית הספר •

 מדברי. יומית בפני הצוותי� והתלמידי� בכל אחד מבתי הספר�ממשי� לעמוד כמשוכה יו�

ויש ציפייה כי בתי הספר ימשיכו , לא מסתמ� פתרו� או שינוי בעתיד הנראה לעי�, הנוגעי� בדבר

כי בתי הספר אכ� ממשיכי� ומשקיעי� מאמצי� , חשוב לציי�. להתנהל בדרכ� זו א� בהמש�

מאמצי� אלה מוצאי� את ביטויי� במשאבי� הרבי� המושקעי� . רבי� לפתרו� הבעיה

המכלה את , זהו תהלי� ארו� ומתיש. אותו מנתבי� אנשי הצוות ליישומובתהלי� זה ובזמ� הרב 

 .זמ� יקר הנגרע מזמ� ומאיכות הטיפול בתלמידי� עצמ�, זמנ� ומרצ� של אנשי הצוות השוני�

 

 להורי� .21בעיית ההסעות למקומות העבודה ממשיכה להוות בעיה מרכזית ג� לאחר גיל  •

, יה� להשתמש בקצבת הנסיעה שה� מקבלי� עבור ילדיה�על, 21רבי� קשה לקבל כי לאחר גיל 

, שכ� במש� שני� רבות, זהו שינוי תפיסתי קשה ביותר עבור�. לצור� הסעת� למקומות עבודה

כיוו� שמשרד , זאת. המשפחה מקבלת את קצבת הנסיעה ומשתמשת בה לצרכי� שוני� אחרי�

צרי� , ל עבודה ע� ההורי�תהלי� זה ש. החינו� דואג להסיע את התלמידי� לבתי הספר

כחלק מתהלי� עבודה , להיעשות במהל� שלוש השני� האחרונות של התלמידי� בבית הספר
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 ה� באמצעות העובדת הסוציאלית בבית הספר וה� באמצעות העובדת –כללי יותר ע� ההורי� 

ובות תהלי� זה צרי� לכלול יידוע והבנה של כל מער� הזכויות והח. הסוציאלית בלשכת הרווחה

כמו ג� קבלת יכולותיו , קבלת הילד כאישיות בוגרת בעלת מגבלות, של התלמיד בהווה ובעתיד

כי מספר ַהַשמות של בוגרי� במקומות עבודה לא יצאו לפועל בשנה , חשוב לציי�. האמתיות

 .    בשל חוסר הנכונות של ההורי� להסיע את ילדיה�, הנוכחית

 

 של המחזיקי� בתפקיד זה למצוא מקומות להתנסות  באחריות�.רכזי ההתנסות בעבודה •

עלתה באופ� ברור וחד , חשיבות התפקיד של רכז ההתנסות בעבודה. בעבודה עבור התלמידי�

בקרב כל הרכזות ואנשי הצוות עלתה דרישה ברורה להמשי� ולהקצות . בכל ארבעת בתי הספר

כז התנסויות בעבודה צריכה הקצאת השעות לתפקיד ר. תפקיד זה ג� לאחר סיומה של התכנית

בקרב אנשי משרד הרווחה א� , ואמנ�. להיות בהתא� למספר התלמידי� בשכבה הבוגרת

התפתחה הכרה בדבר נחיצות התפקיד בבתי הספר ונעשה מאמ� רב לתקצב תפקיד זה ג� 

 . בכל אחד מבתי הספר המשתת� בתכנית, בהמש� הדר�

 

בתחילת .  בבתי הספר השוני� עברה תהפוכות21ב "הטמעתה של התכנית ל. 21ב "תכנית ל •

ע� כניסתה של מדריכת , אול� בשנה השנייה והשלישית, דרכה של התכנית עלו קשיי� רבי�

נראה היה כי חל שינוי מרחיק ,  בבתי הספר21ב "התכנית הארצית בנושא להדרכת התכנית ל

ב התלמידי� הבוגרי� בתי הספר מדווחי� על הטמעת הרעיונות של התכנית בקר. לכת בנושא

יחד ע� . בפרט וא� בקרב תלמידי בית הספר האחרי� בכלל" שילוב נכי� בקהילה"המשתתפי� ב

ג� א� בתדירות ובמינו� נמוכי� יותר מאשר , נראה כי עדיי� יש צור� בהמש� ההדרכה, זאת

נבחנת האפשרות כי בשנת הלימודי� . נעשה הדבר בשנתיי� האחרונות במסגרת התכנית

. 21ב "ההדרכה תועבר לידיה� של הרכזות המחוזיות המתמחות בהדרכת התכנית ל, ו"תשס

יהיה חשוב לבחו� את ההשפעות של מהל� זה באופ� מיוחד וכ� , במידה ושינוי זה יתרחש

 . בהשוואה להצלחה בשנתיי� האחרונות

 

 ארבעת ליוו את, מדריכות התכנית ובראש� רכזת התכנית הארצית. צוות מדריכות התכנית •

עמדו המדריכות בפני התנגדויות רבות שעלו מ� , בתחילת דרכ�. בתי הספר לכל אור� שלב הניסוי

אול� ה� השכילו לעבוד בדרכי� שונות ובהתא� לצרכי� . הצוותי� בבתי הספר ביחס לתכנית

זכו , בסופו של שלב הניסוי. הייחודיי� של כל אחד מבתי הספר וכ� לעבור את המשוכות

לצד הבעת רצו� וצור� להמשי� את ,  להערכה רבה בכל אחד מארבעת בתי הספרהמדריכות

כי חשוב , א� כ�, נראה. ג� א� בתדירות נמוכה יותר מאשר בעבר, הקשר עמ� וקבל את תמיכת�

, חשוב יהיה לשמור על קשר זה ע� בתי הספר ג� בעתיד, לפיכ�". לא להישאר לבד"לצוותי� ש

 . תו� פיתוחה והרחבתה, כניתבמטרה לשמר את הצלחתה של הת

 

הסתיי� בסו� , "שילוב נכי� בקהילה" השלב הראשוני והניסיוני של התכנית .תכניות לעתיד •

נער� יו� עיו� לחברי הצוותי� בבתי , כהכנה לקראת סיו� שלב זה. ה"שנת הלימודי� תשס



 

 

 

84

תו� , צת ארגוניתאת יו� העיו� העבירה יוע". המעבר משלב הניסוי לשלב של קבע"בנושא , הספר

, שוקדת רכזת התכנית הארצית על יצירת קשרי� רבי� ומגווני�, בנוס�. שילוב הרצאה וסדנא

, למשל. המכווני� כול� לאפשרויות שונות של שילוב בוגרי התכנית בעבודה במסגרות שונות

הוחלט על פתיחת קורס ליזמות , עמותה שעובדת ע� נוער בסיכו�, "עמותת נטר"בשיתו� ע� 

מטרת הקורס היא להכשיר את המשתתפי� כמפעילי תוכנה ובסיומו א� למצוא לה� . טכנולוגית

ולבוגרי� של בתי ספר " חצב"קורס זה מיועד לחלק מבוגרי בית הספר . מקומות עבודה בתחו�

פיתוח כיווני� נוספי� וחדשי� המכווני� להגדלת . אחרי� המשתייכי� לחינו� המיוחד

מהווה נדב� חשוב ביותר בהצלחת , וגרי התכנית במסגרות מגוונותאפשרויות השילוב של ב

 . התכנית בעתיד

 

נראה כי הרעיונות , מאז החל לנבוט זרע התכנית ועד היו�,  בראייה רטרוספקטיבית,לסיכו�

 שילוב בוגרי בתי הספר בחיי הקהילה בכלל ובעול� העבודה בפרט –המרכזיי� שעמדו בבסיסה 

זאת ,  חלו שינויי� במטרות הספציפיות אשר הותוו בכל אחת מ� השני�,אמנ�.  נותרו בעינ�–

אול� דווקא בזה נמדד , בהתא� לתהלי� ההטמעה ולניסיו� ללמוד ממנו ולשפרו בכל שנה ושנה

שכ� היכולת לערו� שינויי� בהתא� לאוכלוסיית היעד המשתנה של . כוחה של התכנית

, במערכת החינו� ובמערכות ממשלתיות אחרותבהתא� לשינויי� שחלו , התלמידי� בבתי הספר

ויחד ע� זאת להמשי� ולחתור לקראת המטרה המרכזית , ביניה� קיצוצי� תקציביי� נרחבי�

 . ה� ראויי� לציו�, וא� להשיגה

 

, שילוב תלמידי� במסגרות עבודה בקהילה, המטרה המרכזית של התכנית מאז ימיה הראשוני�

יצאו להתנסות , כל התלמידי� או רוב�, ארבעת בתי הספרבכל . הוכתרה בהצלחה רבה ביותר

מספר התלמידי� שיצאו להתנסות : להצלחה זו שלושה היבטי�. על א� כל הקשיי�, בעבודה

מידת ההתאמה הרבה של מקו� ההתנסות ליכולות ולרצונות התלמיד ושביעות הרצו� , בעבודה

שר מבחינת יכולותיו יכול היה היא תלמיד א, דוגמה אחת לכ�. של התלמידי� מ� ההתנסות

הוא הביע רצו� להשתלב , ע� זאת. להשתלב בעבודה בקהילה וא� התנסה בכ� במהל� השנה

תלמיד זה עבר תהלי� .  צעירי� נכי� ומוגבלי�–" כמותו"דווקא במסגרת בה יהיה ע� צעירי� 

התנסה הוא למד לבטא את רצונותיו אלה ולאחר ש, של הכרה ברצונותיו ובמה שמתאי� לו

אמנ� התלמיד בחר בעבודה במפעל מוג� ולא . ביצע תהלי� בחירה אמתי, במגוו� אפשרויות

כאשר לתהלי� זה היו שותפי� א� , א� הוא עשה זאת מתו� בחירה והתנסות, בעבודה בקהילה

דוגמה זו מתארת את התהלי� המוצלח ביותר שיכול היה תלמיד לעבור במסגרת התכנית . הוריו

הרי , הג� שבתחילת הדר� המטרה הרשמית הייתה השמה בעבודה בקהילה, כ�ש. בבית הספר

כי החשיבות הראשונה במעלה היא , שבמהל� שנות ההפעלה של התכנית הבינו כל השותפי� לה

ג� א� משמעות הדבר היא עבודה במפעל מוג� , התאמת מקו� העבודה ליכולות ולרצונות הבוגר

 . ולא בשוק העבודה החופשי

 

הרואה ביטוי , היא פריצת הדר� המשמעותית והמרכזית של התכנית, לציו� מיוחדראויה 

מודל העבודה . בשיתו� הפעולה ההדוק של משרד החינו� ע� אג� השיקו� במשרד העבודה



 

 

 

85

, ההול� ונרק� בי� שני המשרדי� במהל� שנותיו האחרונות של התלמיד בבית הספר, המשות�

ל התכנית ואת המעבר של התלמידי� מעול� בית הספר הוא זה המאפשר את היישו� המוצלח ש

ה� משו� שמשרד החינו� קיבל על עצמו את , מודל זה התאפשר. לעול� העבודה כבוגרי�

וה� , האחריות להכשרת התלמידי� להיות� אישיות בוגרת המוכנה להתמודד ע� עול� העבודה

הכולל היכרות , מעברמשו� שמשרד הרווחה קיבל על עצמו את האחריות המשותפת בשלב ה

המאפשרי� תכנו� מוקד� והיערכות אשר יאפשרו , ע� יכולותיו וע� צרכיו, מעמיקה ע� התלמיד

 . ככל שנית� בי� שני העולמות" ר�"מעבר 

 

, כי תהלי� הליווי וההערכה המעצבת לאור� שנות הפעלת התכנית בשלב הניסוי, אנו תקווה

לעריכת שינויי� בה ולהתאמתה באופ� המיטבי , תרמו ליישו� טוב ומוצלח יותר של התכנית

קשיי� רבי� ועבודה רבה ומאומצת .  תלמידי� אשר הפכו לבוגרי� עצמאיי�–לאוכלוסיית היעד 

עומדי� עדיי� בפניה� של הצוותי� בבתי הספר ובפני התלמידי� הנמצאי� בשלבי� השוני� 

מי יית� ובהמש� . ייה ומספקתהשתלבות בחיי קהילה ועבודה פור, לקראת חיי בגרות ועצמאות

ירבו ההצלחות בבתי הספר בחינו� המיוחד ובקרב אוכלוסיית התלמידי� על , דרכה של התכנית

 .כ� שיורחב שילוב� בחיי הקהילה ובעול� העבודה ג� יחד, מוגבלויותיה� השונות
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 'נספח א

 
 "שילוב נכי� בוגרי� בקהילה"הטמעה ופיתוח תכנית 

 
התכנית  . שנות פעילותארבע השלימה ) התכנית–להל�" (בקהילהבוגרי� שילוב נכי� "תכנית 

. חטיבה טכנולוגית אחווה והרצפלד, יובלי�, אילנות: הוטמעה בארבעה בתי הספר לחינו� מיוחד

התוכנית  .שיתוק מוחי�תלמידי� בעלי בעת בתי הספר מוגדרת כאוכלוסיית התלמידי� באר

 .21�16גילאי בבבתי ספר אלו מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודי� לבוגרי� 

 

 נוס� המיועד לתלמידי� ע� ת ספרכנית צור� ביה השנה האחרונה לת" הלימודי� תשסבשנת

 .בחיפה" אופקי�"בית ספר , שיתוק מוחי�

 

 גובש ידע רב הרלבנטי ג� לתלמידי� ע� צרכי� ,י� בה� הופעלה התכניתבמהל� ארבעת השנ

 ע� סיו� התכנית בשנת הלימודי� ,על כ�. וקא שיתוק מוחי�ולאו ד, מיוחדי� בתחומי� נוספי�

בבתי הספר הללו .  בתי ספר מהמגזר היהודי והערבי�10הצטרפו עוד כ ,ו" תשס,הנוכחית

 ע� הרחבתה של .ליקויי למידה רב בעייתיי� ו נכויות פיזיות,פיגור שכלי: אוכלוסיה מגוונת כגו�

תכנו� לימודי� עבור תלמידי� " : נקראת היאכיו�שונה שמה ו, לאוכלוסיות נוספותהתכנית 

 ."הלומדי� במסגרות לחינו� מיוחד 21�16ילאי בגבוגרי� 

 

 ,דליה טל' ב הג,ארצית לתכנו� פדגוגיהמפקחת הבהובלת במשרד החינו� האג� לחינו� מיוחד 

את  חוברת זו כוללת נהלי� ו.)עדיי� כהצעת טיוטא(הוציא חוברת תכנו� לימודי� לבוגרי� 

 . בבתי הספרתכניתה  במהל� הטמעתעל בסיס הידע שנרכש, מדיניות האג� בנושאי� שוני�

 

 , למשל,  שוני� בוגרי� בתחומי��תכנית לימודי� זו כוללת למידה עיונית מותאמת והכנה לחיי

, בית ומשפחה, עול� העבודההשתלבות ב, חברתיוקשר בי� אישי , עצמאות אישית, ע והשכלהיד

 . פנאי ומעורבות קהילתית

 

 לקיי� את חלקה  חשוב,יחד ע� זאת. בתו� המסגרת החינוכיתברובה תכנית הלימודי� תתקיי� 

 . להמחו� למסגרת החינוכית לש� היכרות ע� עול� העבודה וע� מוסדות ושירותי� בקהי

 

התכנית תיבנה באופ� מדורג ומותא� . הכנת התלמידי� לחיי� בוגרי� תעשה בכל שלבי החינו�

"  לקראת בגרות" התכנית תתבסס על תכנית לימודי� 16מגיל . 21לאור� שנות הלימודי� עד גיל 

אשר הוכנה על ידי האג� לתוכניות , בחינו� המיוחד 21�16 תכנית לימודי� לגיל –) 21ב "ל(

 . ודי� והאג� לחינו� מיוחדלימ
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המהוה תפיסה אידיאולוגית , "איכות החיי�"המושתתת על עקרו� , תשמש כתוכנית אבזו תכנית 

תכנית אב זו היא  המקור  להכנת תכנית . מרכזית בחינו� אנשי� ע� צרכי� מיוחדי� בכל שלביו

 .אישיות" מעבר"לימודי� כיתתית ותכניות 

 

 .כנית לימודי� אישית שנתית שנתית ממנה תיגזר ת�רב" ברמע"ת כנילכל תלמיד תוכ� ת

 

על כ� . 21 גיל תיבנה בראיית עתידו של התלמיד כמשתלב בקהילה לאחר" מעבר"תכנית ה

מתו� . ות הרווחה ברשות המקומית וצוספרהבית כנית המעבר יהיו צוות השותפי� בבניית ת

 של בשנת הלימודי� האחרונה. כנית הלימודי� האישית השנתיתתיגזר ת" מעבר"תכנית ה

 לבי� שירותי הרווחה עד מעבר לטיפול בית הספריתהדק שיתו� הפעולה בי� , 20בגיל , התלמידי�

 .21 הרווחה לאחר גיל על ידי רשויותמלא 

 

משרד הרווחה וע� ב שיתו� פעולה הדוק  ע� אג� השיקו� מתבקש וא� מתקיי�לאור זאת 

דיאנה ברע� החלה ' הגב, � השיקו� של משרד הרווחהארצית באגהמפקחת ה .משרד העבודה

ו מפגשי� ע� בתי הספר החדשי� שהצטרפו לתכנית ובתי "לערו� במהל� שנת הלימודי� תשס

 ורכזי התנסות  בתי הספריועצות, במפגשי� משתתפי� עובדי� סוציאליי�.  הספר הוותיקי�

 .בעבודה

 

 – משפחתובהשוני� המטפלי� בתלמיד ו חיזוק הקשר בי� הגורמי� �ההללו מטרות המפגשי� 

 .בבית הספר ומחוצה לו

 

 ממשי� ללוות את בתי הספר , מר יואל יפרח,שילוב נכי� בקהילה"הפסיכולוג שליווה את תכנית 

  שלנושאה במרכזו של הליווי עומד. הוותיקי� ומתחיל ללוות את צוותי בתי הספר החדשי�

 .הורי�הע� של הצוות בניית שיתו� פעולה 

 

 בהמש� אמור להצטר� רכז .רכזי ההתנסות בעבודה ממשיכי� בעבודת� בבתי הספר הוותיקי�

 . בתי ספר חדשי�ארבעה באשר ישולבנוס� מטע� הרווחה 

  

שילוב "תכנית שתלבה ב אשר ה,רות לאומי חינוכי לבעלי צרכי� מיוחדי�י ש–" משלבי�" תכנית

 . וחדשי� ממשיכה להתקיי� בבתי ספר ותיקי�,"נכי� בקהילה

 

ישארו יבתי הספר הוותיקי� שהשתתפו בתכנית , ו ובשני� הקרובות הבאות"במהל� שנת תשס

 . ופעילהכקבוצת עבודה מלוכדת

 

 � חינוכית יזמות"כחלק מהמש� פיתוח התכנית צור� בשנתיי� האחרונות פרויקט הנקרא 

בפרויקט . ת האישיתבפרויקט זה לומדי� תלמידי� ותיקי� וחדשי� את נושא היזמו" תעשייתית
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 ,בנוס�. זה משתלבי� תלמידי� מבתי ספר לחינו� מיוחד ע� תלמידי� מבתי ספר לחינו� רגיל

 .מורי� לחינו� מיוחד מבתי ספר שוני� ברחבי האר� מצטרפי� להשתלמות בנושא

 

התלמידי� ע� שיתוק מוחי� הלומדי� בבתי ספר מיוחדי� , בשלב זה של עבודה ע� בוגרי�

בתי הספר החדשי� ל ישולבו בתכנית בדומה הפעילות ואילו תלמידי� חדשי� ממשיכי� את

 .המצטרפי� מדי שנה

 

 בוגרי� � פתחה את הצוהר להכנת התלמידי� לחיות חיי"שילוב נכי� בקהילה"התכנית 

 .באופ� מיטבי מבחינה אישית ומבחינת מעורבות הגורמי� המסייעי� בקהילה, בקהילה

 

אפשרה למצות את תהליכי , ת לאוכלוסיית תלמידי� ע� שיתוק מוחי�שהייתה מיועד, תכנית זו

 .השילוב הנכוני� בתחו� החברתי ובעול� העבודה

 

 בכ� שהיא מאפשרת מת� מעני� , מעבר ליעדיה הספציפיי�, של התכנית היא המרכזיתתרומתה

וני� על כ� אנו ממשיכי� לפתח את התכנית לכיו. מיטביי� ג� לתלמידי� ע� לקויות אחרות

נוספי� לאחר שמיסדנו את תהליכי העבודה והשגנו את מטרות התכנית בעבודה ע� התלמידי� 

 .לה� היא יועדה מלכתחילה

 
 :רשמו

   מפקחת ארצית,דליה טל
  מדריכה ארצית,ברק�שורליאורה 
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 'נספח ב

 "שילוב נכי� בקהילה"מערכת הקשרי� וכיווני ההשפעה של התכנית 

 עסוקתיותעל מער� ההשמה במסגרות ת

 
 
 

 

  

 התכנית לשילוב 
 נכי� בקהילה 

 הספר�בבתי

 

רכזי שיקו�  
 מחוזיי�

 

לשכות רווחה 
 מקומיות

 )המחוזי באמצעות הפיקוח( 

 
 השמה

 

המפקחת 
 הארצית 

באג� לשיקו� 
 משרד הרווחה 

אבחו� 
במכוני 

 קרט�

 
 שוק פתוח

 
 מפעל מוג�

 

טיפול 
 שיקומי

 
 הכשרה

 

מרכזי 
 שיקו�
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 'נספח ג

 
 

 2002יוני                          3 �________' מס
 

 
 שילוב נכי� בקהילה

 )II (לצוותי� בבתי הספר ראיונות
 

 ______________________________: ש� המראיינת   _______________: תארי�

 ____________________________: ש� המרואיינת

 ________________: תפקיד ומקצוע המרואיינת___________________   : ש� בית הספר

 
 
הדרכת  (למה הגיעו, מה עשו, עתהת התכנית תיאור מצב הפעל � הפעלת התכנית בבית הספרמצב  .1

 ):' וכדבניית תכנית אישית, אבחו�, עבודה ע� התלמידי�, פגישות צוות, הצוותי�
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 היישו� ואת תהלי�לתאר את ? הא� מיושמת?  כיצד נבנתה– תכנית הלימודי�  האישית .2

 . באשר ליישו� זההעמדות
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ?לבית ספר�" שילוב בוגרי� בקהילה"באשר להכנסתה של התכנית  עתהמה עמדת� .  3
,  בבית הספר התכניתההדרכה האישית של צוות, שינוי בעמדות בעקבות ימי ההשתלמותאת חשה הא� 

 ? או בשל ההשתתפות עצמה בתכנית
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ?העבודה ע� כלי האבחו� החדשי� עתה כיצד נראית בעיניי� � כלי האבחו� .4

 לא/        כ�           ? הא� העבודה ע� כלי האבחו� נראית ל� קשה ומסובכת. א
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 לא/   כ�         ?  לדעת� לתהלי� האבחו� הקוד�וסיפוהא� כלי האבחו� החדשי� י. ב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 לא/       כ�      ? � נראי� ל� מתאימי� לאוכלוסיית התלמידי� הא� כלי האבחו� החדשי. ג
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 לא/            כ�       :    פרטי? הא� ההשתלמות בנושא כלי האבחו� החדשי� עזרה ל�. ד
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 לא/      כ�                ?  האבחו� החדשי�לאחר שהתנסית בעבודה ע� כלי, מה עמדת� עתה. ה
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 הא� לדעת� כלי האבחו� החדשי� יתרמו להגדלת מידת ההתאמה בי� מקו� . ו
 לא/      כ�                    ?העבודה לצורכי התלמיד    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 :פירוט

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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באיזו מידה ה�  כיצד ו– למפגשי� התקופתיי� ע� צוות הפעלת התכניתמה עמדת� אשר  .5
הא� ? הא� תוכ� המפגשי� מתאי� ומספק? הא� תדירות המפגשי� מתאימה? תורמי� לצוות בית הספר

 ?יש תכני� נוספי� שהיית רוצה שיהיו במפגשי� אלה
 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 )אביב�תל,  בבית שמע11.6.02  (יו� העיו�
 

הא� מלא את ? הא� היה נחו� יו� כזה?  האחרו� למשתתפי התכניתיו� העיו�מה דעת� על .  6
הא� יש צור� בימי� נוספי� ע� תכני� ? הא� כדאי ליזו� ימי� כאלה בתדירות גבוהה יותר? ציפיותיי�

 ?אחרי�
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ? שונית רייטר' מה דעת� על ההרצאה של פרופ .7

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ?מה דעת� על שיחת הסיכו� .8
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ?  בתכניתשלב זהמנקודת המבט של   בעיניי� בתכניתרכזיי�הקשיי� הממה� .  9
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 ?)'תקציבי� וכד, אד��כוח ( הקשיי� הללו ולהתגבר עלדרכי� להתמודד  לדעת�הא� יש  .10

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 ביותר בתכנית ההיבטי� המוצלחי� המה� שלוש, החדשה� התכנית  עבתו� שנת עבודה.  11
 ?"שילוב נכי� בקהילה"

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 ? אשר יש להתייחס אליה� במסגרת התכניתהיבטי� נוספי�הא� קיימי�   .12

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
  נוספות הקשורות לתכנית הארות/ הערות . 13
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   כל הזכויות שמורות למכו� הנרייטה סאלד©
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 'נספח ד

 

 

 

5
 2003 פברואר                  מספר סידורי1�4            לשימוש משרדי    5�9 

 

 שילוב תלמידי� נכי� בוגרי� בקהילה

 תכנית התערבות משותפת לביטוח הלאומי ולמשרד החינו�

 רפואי�שאלו� למורה ולאיש המקצוע הפרה

  יו� עיו� –" קשר ותקשורת ע� הורי�"

אנו מבקשי� ממ� להקדיש מזמנ� , מכו� סאלדידי �על" שילוב נכי� בקהילה"בהמש� להערכת התכנית 

, יש להקי� בעיגול את התשובה המתאימה ל� ביותר, תשובה אפשרויות 4לכל שאלה . למילוי השאלו�

 .ולהשלי� את התשובות החסרות במקומות המסומני�

 

של שנת הראשונה בתשובות יש להתייחס להפעלת התכנית במחצית השנה , שימו לב

 .)2003 פברואר ועד 2002ספטמבר החל מ (ג"תשס הלימודי� הנוכחית

 

ללא כל , הנתוני� יעובדו באופ� סטטיסטי. אנו מתחייבי� לשמור על חיסיו� המידע שיתקבל משאלו� זה

 .פרטי� מזהי�

 !תודה על שיתו� הפעולה                  

 מכו� סאלד, צוות המחקר                                                                                            

__________________________________________________________________________ 

 

 ______________________ש� משפחה    ______________________ש� פרטי 

         
 נקבה. 2זכר           . 1:    מי�.  10

 
    ג�� רמת�" אחווה. "2     ירושלי� �"אילנות. "1 :  הספרת בבית/אני עובד.  11�12

  חולו��" הרצפלד. "5       עפולה�" יובלי�. "2          

 ________________: אחר. 6      אביב� תל�" או�. "3          

 

 שני�____________ ת בבית הספר /אני מלמד. 13�14

 
 ת בית הספר/מנהל. 5     ה לחינו� מיוחדמור. 1 :מקצועי הוא/תחו� עיסוקי.  15�16

 ית/פסיכולוג. 6      ה בעיסוק/מרפא. 2          

 ת התכנית/רכז. 7      ית/רפיסטתפזיו. 3          

 _________________: אחר. 8      ת/ת סוציאלי/עובד. 4          

 
 שני�____________ ת במקצועי  /אני עוסק .17�18
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 :ובת� לגבי כל אחד מ� ההיגדי� הבאי�יש להקי� בעיגול את תש .א
 

  
  עמדות כלפי התכנית

/מסכי�
 ה

 מאד

 
/מסכי�

 ה

לא 
/מסכי�

 ה

כלל לא 
/מסכי�

 ה

 התכנית לשילוב נכי� בקהילה מתאי� הפעלתקצב התקדמות .19
 ומספק

4 3 2 1 

 תכנית הלימודי� האישית בקרב הטמעתקצב התקדמות .20
 התלמידי� מתאי� ומספק 

4 3 2 1 

 1 2 3 4 חיוניי� ופוריי�המפגשי� התקופתיי� ע� מדריכות התכנית .21

בשנת הלימודי� תדירות המפגשי� ע� מדריכות התכנית .22
 1 2 3 4  מתאימה ומספיקה בעיניהנוכחית

 1 2 3 4 יש צור� להגביר את תדירות המפגשי� ע� מדריכות התכנית.23

ת הלימודי� בשנהתכני� במפגשי� ע� מדריכות התכנית .24
  תורמי� ליהנוכחית

4 3 2 1 

25�
27.

 אינ� בשנת הלימודי� הנוכחיתהמפגשי� ע� מדריכות התכנית 
 יש חוסר –למשל . ממלאי� את כל הצרכי� של צוות בית הספר

__________________________________: בתכני� הבאי�
______________________________________________

 

4 3 2 1 

 
 

 מידת שביעות הרצו� מיו� העיו� 
    

 1 2 3 4 היה מעניי� " קשר ותקשורת ע� ההורי�" בנושא יו� העיו�.28

 1 2 3 4 למדתי דברי� חדשי� מהרצאתו של מר יואל יפרח.29

" קשר ותקשורת ע� הורי�"הרצאתו של מר יואל יפרח בנושא .30
 מילאה את ציפיותיי

4 3 2 1 

ר יואל יפרח הייתה מספקת עבורי ויש עתה הרצאתו של מ.31
 ביכולתי לעבוד ע� ההורי� בהתא� למטרות התכנית

4 3 2 1 

יש צור� בקבלת תכני� נוספי� בנושא העבודה ע� ההורי� בימי .32
 עיו� מרוכזי� נוספי�

4 3 2 1 

 1 2 3 4 ההשתלמות לא חידשה עבורי דבר.33

העבודה ע� ההורי� לת תמיכה נוספת בנושא ביש צור� בק.34
 במסגרת הצוות הבית ספרי

4 3 2 1 

 1 2 3 4 חשוב בעיני) חלקו השני של יו� העיו�(שיח צוותי העבודה .35

 1 2 3 4 שיח צוותי העבודה מילא את ציפיותי.36

 1 2 3 4 ר� לי ומעשיר אותיושיח צוותי העבודה ת.37

 לשיח צוותי יש להגביר את תדירות המפגשי� בה� מוקדש זמ�.38
 העבודה

4 3 2 1 
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 הארות נוספות הקשורות לתכנית ולהטמעתה / נשמח לשמוע הערות .  ב

39�48 .

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ☺        צוות המחקר�תודה רבה על שיתו� הפעולה 

 ו� הנרייטה סאלדכל הזכויות שמורות למכ  ©
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 'נספח ה
 

 2004 ביוני 22                               5 �________' מס
 

 שילוב נכי� בקהילה

 תכנית התערבות משותפת לביטוח הלאומי ולמשרד החינו�

 )IIIסו� שנה  (בבתי הספראנשי הצוות לשאלו� מסכ� 
 

עור� צוות מטע� מכו� , "הילהשילוב תלמידי� נכי� בוגרי� בק"כחלק מהפעלתה של התכנית 

, מטרת המחקר לבחו� את מידת שביעות הרצו� של המורי�. התכניתמחקר הערכה של סאלד 

 . והתלמידי� מ� התכנית ואת מידת תרומתה לה�ההורי�

 
כמי שנמנה ע
 צוות  .זהו שאלו� הערכה מסכ� לאחר שלוש שנות הפעלה של התכנית בבתי הספר

חיונית להשגת המטרה בכ� תתרו
 תרומה ו, להקדיש מזמנ� למילוי השאלו�אנו מבקשי
 ממ� , תכניתה
 . הטמעתה והצלחתה של התכנית�החשובה 

 
להשלי
 את התשובות  וא, יש להקי� בעיגול את התשובה המתאימה ל� ביותר, כל שאלהב, לתשומת לב�


 . בהרחבההחסרות במקומות המסומני
 

ללא כל , הנתוני
 יעובדו באופ� סטטיסטי. יתקבל משאלו� זהאנו מתחייבי
 לשמור על חיסיו� המידע ש

 .פרטי
 מזהי

 
 !תודה על שיתו� הפעולה                  

 מכו� סאלד, צוות המחקר                                                                                            
 

__________________________________________________________________________ 
 
:  פרטי ומשפחהש�. 1

_____________________________________________________ 

 נקבה. 2זכר           . 1:    מי�.  2

   חולו��" הרצפלד" .4     ירושלי� �"אילנות. "1 : ת בבית הספר/אני עובד.  3
 ____________: אחר. 5      עפולה�" יובלי�. "2         
     ג�� רמת�" אחווה. "3         

 שני�____________ ת בבית הספר /אני מלמד. 4

 ת בית הספר/מנהל. 5    מורה לחינו� מיוחד. 1 :מקצועי הוא/תחו� עיסוקי.  5
 ית/פסיכולוג. 6     ה בעיסוק/מרפא. 2            
 ת התכנית/רכז. 7     ית/זיוטרפיסטיפ. 3          

 ____________: אחר .8    ת/ת סוציאלי/עובד. 4          
 

 שני�____________ ת במקצועי  /אני עוסק . 6

 )  נא להקי� בעיגול(       שני� 3     ,     2      ,      1:      ה בצוות התכנית/ה פעיל/אני  שות� .7
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 שילוב נכי� בקהילה

 )IIIסו� שנה  (ספרבבתי האנשי הצוות לשאלו� מסכ� 
 

מה נעשה עד עתה , עתהת התכנית תיאור מצב הפעל � הפעלת התכנית בבית הספרמצב  .10

, עבודה ע� התלמידי�, פגישות צוות, הדרכת הצוותי� (מבחינת השלבי� השוני� של התכנית

 ):' וכדבניית תכנית אישית, אבחו�

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

תהלי� היישו� , נא לתאר את תהלי� הבנייה? הא� מיושמת?  כיצד נבנתה– תכנית המעבר .11

יש לפרט עבור כמה תלמידי� נבנתה התכנית בכל שנתו� . ואת עמדותי� באשר ליישו� זה

 :לרבות שלבי היישו� בקרב התלמידי� השוני�, ובקרב כמה תלמידי� היא מיושמת

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

לבית " שילוב בוגרי� בקהילה"באשר להכנסתה של התכנית  )IIIסו� שנה (עתה מה עמדת�  .12

 ההדרכה האישית של צוות, שינוי בעמדות בעקבות ימי ההשתלמותה /ה חש/את הא�  ?ספר�

 ? או בשל ההשתתפות הפעילה עצמה בתכנית,  בבית הספרהתכנית

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 :כלי האבחו� של התכנית

 לא/ כ�                   ?   ת באבחו�/הא� הנ� עוסק .13

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�            ?  האבחו�בתהלי�ה /הא� היית רוצה להיות שות� .14

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�           ?  האבחו�בממצאיה /הא� היית רוצה להיות שות� .15

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�              ? בעבודת� בממצאי האבחו�ת/משתמשה /הא� את .16

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�            ? את כלי האבחו� של התכניתה/מכירה /הא� את .17

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 שלילית/ נאטרלית / חיובית        ? זית של האבחו�מהי לדעת� תרומתו המרכ .18

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�      ?נראית ל� קשה ומסובכת של התכנית הא� העבודה ע� כלי האבחו� .19

 ____________________________________________________________: א לפרטנ

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�        ?  לדעת� לתהלי� האבחו� הקוד�וסיפוישל התכנית הא� כלי האבחו�  .20

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 לא/ כ�          ?  נראי� ל� מתאימי� לאוכלוסיית התלמידי� של התכניתהא� כלי האבחו�  .21

 ____________________________________________________________: נא לפרט

 

 



 

 

 

105

 

 לא/ כ�              ?  בנושא כלי האבחו� עזרה ל�ידי צוות התכנית� עלההדרכההא�  .22

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

      ? האבחו�לילאחר שהתנסית בשנה השלישית בעבודה ע� כ, מה עמדת� עתה .23

 שלילית/נאטרלית/חיובית

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 העבודה   להגדלת מידת ההתאמה בי� מקו�תורמי�הא� לדעת� כלי האבחו� החדשי�  .24

 לא / כ�                      ?למידלצורכי הת

 ____________________________________________________________: נא לפרט

___________________________________________________________________ 

 

  קשר ותקשורת ע� ההורי�

ת שנעשו ומה מה הפעולו? הא� החלה העבודה ע� הורי התלמידי� המשתתפי� בתכנית .25

 :ב"קשיי� מרכזיי� וכיו, הישגי� מיוחדי�,  מידת ההצלחה–? עמדת� לגביה�

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

אנא ? "קשר ותקשורת ע� ההורי�"מה עמדת� אשר למפגשי� ע� מר יואל יפרח בנושא  .26

 ":העצמת המשפחות"י ה� למפגשי� בבתי הספר וה� ליו� העיו� הנוכחי בנושא /התייחס

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
  21ב "תכנית ל

 ?חיה הראל' ידי הגב� נערכו השנה בבית הספר על21ב "כמה מפגשי הדרכה בנושא ל .27

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ?21ב "ת בתכנית ל/ת ומשתמש/הא� הנ� מלמד .28

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

להטמעת , ד"בשנת הלימודי� תשס, חיה הראל' ידי הגב�באיזו מידה תרמה ההדרכה על .29

 ? התכנית בפועל

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

איה , ליאורה(ס ע� צוות מדריכות התכנית "מפגשי ההדרכה התקופתיי� בביה

 ):וחיה

 ?ד בבית הספר"כמה מפגשי� נערכו ע� צוות מדריכות התכנית בשנת הלימודי� תשס .30

___________________________________________________________________ 

 

 ?  הצוות בבית הספריהא� תדירות המפגשי� מתאימה לדעת� לצורכ .31

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

צד ובאיזו מידה ה�  כי–מה עמדת� אשר למפגשי� התקופתיי� ע� צוות הפעלת התכנית  .32

 ? תורמי� לצוות בית הספר

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

הא� התכני� המועלי� במפגשי� מתאימי� לדעת� ומספקי� את הצרכי� של צוות בית  .33

 ?הספר

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ? הא� יש תכני� נוספי� שהיית רוצה שיהיו במפגשי� אלה .34

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ? )IIIסו� שנה ( מנקודת המבט של שלב זה בתכנית  בעיניי� בתכניתהקשיי� המרכזיי�מה�  .35

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ? הקשיי� הללו ולהתגבר עלדרכי� להתמודדה דעת�מה� ל .36

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  ההיבטי� המוצלחי�תשלוש  לדעת�מה�, החדשהבתו� שנת העבודה השלישית ע� התכנית  .37

 ?"שילוב נכי� בקהילה"ביותר בתכנית 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ? וה� חסרי� אשר יש להתייחס אליה� במסגרת התכניתהיבטי� נוספי�הא� קיימי�  .38

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ?שיחת הסיכו�מה דעת� על  .39

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  : נוספות הקשורות לתכניתהארותוהערות  .40

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

 !תודה רבה על שיתו� הפעולה 
 
 
 
 
 
 

   כל הזכויות שמורות למכו� הנרייטה סאלד©
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 'נספח ו
 
 
 

           

  2004 ביוני 13                                                               דורי מספר סי1�4 לשימוש משרדי               5�9 
 

 

 שילוב תלמידי� נכי� בוגרי� בקהילה

 בוגרי התכניתשאלו� ל
 

 ,בוגרי� יקרי�

עור� צוות מטע� מכו� , "שילוב תלמידי� נכי� בוגרי� בקהילה"כחלק מהפעלתה של התכנית 

, מטרת המחקר לבחו� את מידת שביעות הרצו� של המורי�. סאלד מחקר הערכה של התכנית

 . והתלמידי� מ� התכנית ואת מידת תרומתה לה�ההורי�

 
כ� תתרו� ו, אנו מבקשי� ממ� להקדיש מזמנ� למילוי השאלו�, תכניתבוגרי הכמי שנמנה ע� 

 . הטמעתה והצלחתה של התכנית�חיונית להשגת המטרה החשובה תרומה 
 

, הנתוני� יעובדו באופ� סטטיסטי. מור על חיסיו� המידע שיתקבל משאלו� זהאנו מתחייבי� לש
 .ללא כל פרטי� מזהי�

 
 !תודה על שיתו� הפעולה             

 מכו� סאלד, צוות המחקר                                                                                   
 

___________________________________________________________________ 

 :פרטי� אישיי�. א

: ש� משפחה_____________________________  : ש� פרטי

_________________________ 

 __________________   : שנת לידה .1

 נקבה. 2זכר          . 1:   מי� .2

  חולו��"הרצפלד" .4  ירושלי� �"אילנות. "1 : סיימתי את לימודי בבית הספר .3

  __________:אחר. 5   עפולה�"יובלי�. "2              

     ג��רמת�"אחווה. "3              

 __________________________: שנת סיו� בית הספר .4

 ____________________: מספר השני� שלמדת בבית הספר .5
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 :החיי� בהווה ובעתיד
מה היה ? איפה?  הא� עבדת–? מת את הלימודי� ועד היו�י מה עשית מאז שסיי/ספר .10

?  הא� קיבלת שכר עבור עבודת���) יש למלא ג� את הטבלה שבסו�, א� אפשר (–? תפקיד�

 ?הא� עסקת בהתנדבות

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

 ?ה עושה בשעות הפנאי של�/מה את

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ?במה? להתנדב? ת לעבוד/וו�ה מתכ/הא� את? מה� תכניותי� לעתיד .11

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 "נכי� בקהילהשילוב "עמדות כלפי התכנית 

 ? במה?  הא� היא תרמה ל�–? "שילוב נכי� בקהילה"ה חושב על התכנית /מה את .12

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 ?מה� החלקי� הטובי� של התכנית .13

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

 ?"שילוב נכי� בקהילה"ה חושב שצרי� לשנות בתכנית /מה את

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

במה זה בא לידי ביטוי בחיי ? עצמאיותר ה שהתכנית לימדה אות� להיות י/ה מרגיש/הא� את

 ?בשעות הפנאי, בבית,  בעבודה–יו� �היו�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

 ?שעשית עזר להתאי� ל� את מקו� העבודה) האבחו� (ת שאיסו� הנתוני�/ה חושב/הא� את

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 :לבוגרי� אשר עובדי�

בבית הספר ) ת/יש לנקוט בש� הרכז: ראיי�למ(ת ההתנסויות /ת שרכז/ה חושב/הא� את .14

 ?ה ל� למצוא מקו� עבודה שמתאי� ל�/עזר

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ת הרווחה במקו� /עובד/ ת /ת הקהילתי/ציאלית הסו/ת שהעובד/ה חושב/הא� את .15

ה ל� למצוא מקו� עבודה שמתאי� /עזר, שפגשת כבר בעת לימודי� בבית הספר, המגורי�

 ?ל�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 מקו� עבודה שהוא מתאי� למצואת שלמדת בתכנית דברי� שעזרו ל� /ה חושב/הא� את .16

 ?  ל�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ? בעבודהלהצליחנית דברי� שהיו� עוזרי� ל� ת שלמדת בתכ/ה חושב/הא� את .17

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ת שההתנסות במקומות עבודה בזמ� שהיית בבית הספר עזרה ל� למצוא /שבה חו/הא� את .18

 ?מקו� עבודה שמתאי� ל� ולהשתלב בו

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 ריכוז מקומות העבודה

 א� חשוב להבדיל בי� –יש למלא ה� התנסות בבית הספר וה� עבודה לאחר סיו� בית הספר  .19

 :השניי�

 
תארי� 
תחילת 
העבודה

תארי� 
סיו� 

העבודה

מקו� 
העבודה 

 טלפו�' ומס

 
תיאור 
 התפקיד

 
מידת שביעות הרצו� 

 ידשלי מ� התפק

 
 

 הסיבות להפסקת העבודה

 
 
 

 

   

1     2      3      4      5      6 

 

 
 
 

 

   

1     2      3      4      5      6 

 

 
 
 

 

   

1     2      3      4      5      6 

 

 
 

  :הארות נוספות הקשורות לתכנית/ נשמח לשמוע הערות  .20

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

  !תודה רבה על שיתו� הפעולה
                                    

 צוות המחקר 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות למכו� הנרייטה סאלד  ©
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 'נספח ז
 
 

           

  2004 ביוני 13                                                                 מספר סידורי     1�4 לשימוש משרדי               5�9 
 

 

 

 וב תלמידי� נכי� בוגרי� בקהילהשיל

 הורי� של בוגרי התכניתשאלו� ל
 

 ,הורי� יקרי�

עור� צוות מטע� מכו� , "שילוב תלמידי� נכי� בוגרי� בקהילה"כחלק מהפעלתה של התכנית 

, מטרת המחקר לבחו� את מידת שביעות הרצו� של המורי�. התכניתמחקר הערכה של סאלד 

 .את מידת תרומתה לה� והתלמידי� מ� התכנית וההורי�

 
בכ� תתרו� ו, אנו מבקשי� ממ� להקדיש מזמנ� למילוי השאלו�, תכניתהורה של בוגר הכ

 . הטמעתה והצלחתה של התכנית�חיונית להשגת המטרה החשובה תרומה 
 

, הנתוני� יעובדו באופ� סטטיסטי. אנו מתחייבי� לשמור על חיסיו� המידע שיתקבל משאלו� זה
 .הי�ללא כל פרטי� מז

 
             

 !תודה על שיתו� הפעולה 
 מכו� סאלד, צוות המחקר                                                                                   

___________________________________________________________________ 

 :פרטי� אישיי�. א

: ש� משפחה______________  _______________: ש� פרטי

_________________________ 

 __________________________   : ת/ש� הבוגר

 א�. 2אב          . 1:   תפקיד הורי .1

  חולו��"הרצפלד" .4  ירושלי� �"אילנות. "1:   ה בבית הספר/ה את לימודיו/ביתי סיי�/בני .2

 __________ :אחר. 5  עפולה�"יובלי�. "2           

     ג��רמת�"אחווה. "3            
 __________: שנת סיו� בית הספר .3

 ____________________: ה בבית הספר/בת� למד/מספר השני� שבנ� .4
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 :החיי� בהווה ובעתיד

באיזה ? איפה? ה/ הא� עבד–? בת� עושה מאז סיו� הלימודי� ועד היו�/י מה בנ�/ספר .21

? ה/ה שכר עבור עבודתו/ הא� קיבל��)לא ג� את הטבלה שבסו�א� אפשר למ (–? תפקיד

 ?עובד בסדנאות בית הספר/הא� עבד? ה/הא� התנדב

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 )לשי� לב הא� מתאי� לשאול: למראיי�(? בת� עושה בשעות הפנאי/�מה בנ .22

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

? לעסוק בהתנדבות? ת לעבוד/כוו�היא מת/הא� הוא? בת�/מה� התכניות לעתיד של בנ� .23

 ) במיוחד ע� הנכי� קשה�לשאול מאוד בזהירות : למראיי�(? במה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 "שילוב נכי� בקהילה"ית עמדות כלפי התכנ

 ".שילוב נכי� בקהילה"בתכ� השתתפו בתכנית שנקראת /בנכ�, כזכור לכ�
 ).וסדנאות עבודה בבית הספר" התכנית להשמה בעבודה"או : למראיי�(

כולל (במסגרת תכנית זאת נערכו מפגשי� ע� צוות בית הספר בנושא של השמה בעבודה 
בנושא של עצמאות , )משתלה, נגרות, מחשב,  נייר למשל סדנאת–סדנאות עבודה בבית הספר 

המפגשי� איתכ� בנושא תיאו� ציפיות , יו� וההכנה לקראת יציאת� מבית הספר�בחיי היו�
 .ברצוננו לשאול אתכ� מספר שאלות על התכנית הזו ועל תרומתה לבוגרי�. 'וכד

 ?במה? הורהכהא� היא תרמה ל�  –?  "שילוב נכי� בקהילה"ה חושב על התכנית /מה את .24

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ? במה? בת�/תרמה לבנ�הא� ?  "השילוב נכי� בקהיל"ה חושב על התכנית /מה את .25

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ?מה� ההיבטי� החיוביי� של התכנית .26

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ?"שילוב נכי� בקהילה"לערו� בתכנית , לדעת�, אילו שינויי� יש .27

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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במה זה בא לידי ? בת�/ של בנ�למידת העצמאותה שהתכנית תרמה /ה מרגיש/הא� את .28

 ?בשעות הפנאי, בבית,  בעבודה–יו� �ביטוי בחיי היו�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 :ת/ת עובד/א� הבוגר

/  שאלו� מפורט שבודק כל מה שקורה בבית �או : למראיי�(ת שהאבחו� /ה חושב/הא� את .29

 ?בת� את מקו� העבודה/עזר להתאי� לבנ�) ערכת הערכה איסו� הנתוני� בעזרת �או 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

יש להזכיר את ש� : למראיי�(ת ההשמה /עובד/ ת ההתנסויות /ת שרכז/ה חושב/הא� את .30

 ?בת� למצוא מקו� עבודה מתאי�/ה לבנ�/בבית הספר עזר) ת/הרכז

 נורית  �יובלי�
  נחו� אביגד–אחווה 

  ??�אילנות 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

וציאלית של ה יודע על מפגש של עובדת סוציאלית ממשרד הרווחה ע� העובדת הס/הא� את .31

ת שמפגש כזה בשלב הלימודי� בבית הספר עזר למצוא מקו� /ה חושב/הא� את? בית הספר

 ?בת�/עבודה מתאי� לבנ�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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כיצד ? אי� היה המעבר? "עול� הבוגר"ל" עול� בית הספר"ואה את המעבר מה ר/כיצד את .32

 ?נית� לשפר אותו

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 לאחר להצליח יותר כבוגרי�בת� בבית הספר כדי שיוכלו /מה לדעת� צריכי� היו לקבל בנ� .33

 ?פרסיו� בית הס

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 ?  בת� למצוא מקו� עבודה מתאי�/ת שהתכנית עזרה לבנ�/ה חושב/הא� את .34

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

לה היו� להצליח /בת� כלי� שיכולי� לעזור לו/ת שהתכנית העניקה לבנ�/ה חושב/הא� את .35

 ) א� לשאול את הנכי� קשה�לשי� לב בהתא� למהל� הראיו� : למראיי�(?  בעבודה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 עזרה שההתנסות במקומות עבודה או בסדנאות בזמ� בית הספרת /ה חושב/הא� את .36

 ?לה ולהשתלב בו לאחר סיו� הלימודי�/בת� למצוא מקו� עבודה שמתאי� לו/לבנ�

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ריכוז מקומות העבודה
 א� חשוב להבדיל בי� –יש למלא ה� התנסות בבית הספר וה� עבודה לאחר סיו� בית הספר  .37

 :השניי�

 
תארי� 
תחילת 
העבודה

תארי� 
סיו� 

העבודה

מקו� 
העבודה 

 טלפו�' מסו

 
תיאור 
 התפקיד

 
מידת שביעות הרצו� של 

 בת� מ� התפקיד/בנ�

 
 

 הסיבות להפסקת העבודה
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 : הקשורות לתכניתהארות נוספות/ נשמח לשמוע הערות  .38

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

 !תודה רבה על שיתו� הפעולה 
                                    

 צוות המחקר  
 
 
 
 

    כל הזכויות שמורות למכו� הנרייטה סאלד  ©

 
 




