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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ מחקר הערכה המסכ את התוכנית "פעילות גופנית מכלילה".
היוזמה לתוכנית הייתה של ד"ר ישעיהו הוצלר ,ראש התוכנית השיקומית לילדי ולנוער במרכז
ספורט לנכי "ספיבק" ,ברמתג .מרכז הספורט הוא חלק מהשירותי שארגו "איל" מפעיל
לטובת אוכלוסיות ע צרכי מיוחדי.
במוקד התוכנית ,שילוב בי ילדי ונוער ע נכויות פיזיות ע בני גיל ללא מוגבלויות ,באמצעות
פעילות ספורט ופעילות חברתית .ביצוע התוכנית הוא דוגמא חשובה לאפשרות של יישו עיקרו
הנורמליזציה לגבי אנשי ע מוגבלויות ומימוש מעשי לעקרונות של תנועת השילוב שהחלה
בעול בשנות ה  70ובישראל הגיעה למיצוי חוקי ומעשי בשנות ה  80ואיל .המחקר מדגיש את
הקשיי ואת התרומות הייחודיות של שילוב לכלל השותפי.
סיוע הקר למפעלי מיוחדי לפיתוח התוכנית בי השני  1999ל  2002בא בשל ההחלטה לתת
עדיפות לפיתוח מודלי של תוכניות שילוב במסגרות הלאפורמאליות ,בעיקר כמענה לצרכי פנאי
וחברה של ילדי ובני נוער ע מוגבלויות.
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לארגו איל ולכל צוות העובדי במרכז "ספיבק" שהפעילו
את התוכנית ובעיקר לד"ר הוצלר ולצוותו ,שבמקצועיות ובעקביות מפתח שירותי לטובת
אוכלוסיות ע צרכי מיוחדי .כל זאת מתו ראייה ,חובה ואמונה בעקרונות השילוב
והנורמליזציה.
אנו מודי לפרופ' שונית רייטר ולד"ר רחל טלמור שהיו אחראיות על ביצוע מחקר הערכה ותרמו
מניסיונ הרב לביצוע התוכנית .תודה מיוחדת לחברי ועדת ההיגוי שהקדישו זמ ומחשבה רבי
לתהלי ולשיפור .תודה מיוחדת לכל הילדי ובני הנוער שלקחו חלק בתוכנית ובמרכיביה השוני
ובמיוחד לחברי תנועת "נוער לנוער" בגבעתיי ,ותלמידי ביה"ס היסודי ניצני ברמתג.
התוכנית "פעילות גופנית מכלילה" היוותה בסיס לפיתוח המש והוא פיתוח "מרכז למידה
פעילה" המהווה מרכז למת מידע ,ייעו ,השתלמויות והנחיה לאנשי מקצוע ,הורי ואנשי ע
מוגבלויות בנושא פעילות גופנית.
אנו מקווי שדוח זה ופיתוח המרכז ימשיכו לתרו למימוש עקרונות השילוב והנורמליזציה.
שרית ביימוראי
מנהלת תחו מפעלי מיוחדי

תקציר
פרויקט פעילות גופנית מכלילה הדגי את הדר בה נית לשלב תלמידי ע מוגבלויות פיזיות
קשות ע תלמידי ללא מוגבלות ,בפעילות גופנית.
שתי קבוצות של תלמידי ללא מוגבלות שולבו במסגרת הפרויקט שהתבצע במרכז ספורט לנכי
"ספיבק" ברמת ג) ,להל המרכז( ,מועדו מותא למשתתפי ע נכויות .קבוצה אחת הייתה
של תלמידי בית הספר היסודי "ניצני" השוכ ליד המרכז וקבוצה שנייה הייתה של צעירי
וצעירות שהיו פעילי במסגרת "נוער לנוער" .בדר כלל כשדני בנושא של שילוב הכוונה היא
שמכיני תלמידי ע מוגבלויות מבתי ספר מיוחדי לפעילות משותפת ע תלמידי בבתי ספר
רגילי .בפרויקט הנוכחי היה הכוו הפו – תלמידי ללא מוגבלויות השתלבו ע עמיתי ע
מוגבלויות 'במגרש הבית' ,תרתי משמע ,שלה .במסגרת המחקר המלווה נבחנו עמדות
התלמידי הרגילי כלפי עמיתיה ע המוגבלות לפני ,במהל ובסו הפרויקט .הסתבר שהיה
שיפור לטובה בכוו של ראיית העמיתי ע המוגבלות כבני אד 'רגילי' א שיש לה קשיי
מיוחדי .מבחינת התלמידי ע המוגבלויות נמצא כי הייתה עלייה באיכות החיי שלה,
בעיקר בתחו החברתי והבי אישי .תרומה נוספת של הפרויקט הייתה במישור האישי ,ניכרה
העצמת – הגברת הביטחו האישי ,הגברת המוטיבציה להשתלב בחברה הרגילה ,פתיחות בליבו
קשיי ובעיות ע עמיתי ,לקיחת חלק פעיל בהפעלת הקבוצה.
מספר אפיוני ייחדו את הפרויקט הנוכחי מתוכניות אחרות של שילוב :האחד ,המיקוד של
הפעילות סביב ספורט משות לנכי וללא נכי .השני ,שילוב של ליווי על ידי עבודה קבוצתית ה
ע התלמידי ע המוגבלות וה ע התלמידי הרגילי .הקבוצות נפגשו ה באופ נפרד וה
ביחד וליבנו בעיות וציפיות ,התארגנו לפעילות משותפת ועוד .איפיו אחר היה ההכנה של
התלמידי הרגילי לקראת המפגש ע העמיתי ע הנכויות .הכנה שהתגלתה כחיונית ביותר
ותרמה רבות להצלחת הפרויקט.
מלבד השילוב בפעילויות הספורט במרכז ספיבק ,נעשה ג ניסיו לשלב באופ נקודתי תלמידי
ע נכויות פיזיות בשיעורי החינו הגופני בבתי הספר הרגילי .ניסיו זה הצליח פחות מאשר
השילוב במועדו ,בחלקו בגלל קשיי וחוסר שיתו פעולה מצד מורי החינו הגופני והנהלות בתי
הספר הרגילי.
הפרויקט מהווה מודל חשוב להפעלת תוכניות שילוב ומחדש בהתמקדו בתחו שהוא נקודת
התורפה של העמיתי ע הנכות ,התחו של קשיי מוטוריי.
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מבוא

כידוע ,תנועת השילוב של ילדי ע מוגבלות במסגרות רגילות התפתחה בשנות השבעי.
ראשיתה בדרישה לאפשר מסגרות לימודי רגילות במידת האפשר לתלמידי ע מוגבלויות,
אינטגרציה ,והמשכה בדרישה להכללה בכיתות הרגילות תו מת תנאי מספקי לתלמידי ע
צרכי מיוחדי במסגרות הרגילות .נפתחו כיתות מיוחדות במסגרות של בתי ספר רגילי .בדר
כלל היו הכיתות האלה במבני נפרדי ו/או מרוחקי מהכיתות הרגילות .בשנת  1988נחקק חוק
מתקד יותר הנקרא חוק השילוב ,והמציי כי יש לבצע את השילוב לא רק במסגרות רגילות אלא
ג בתנאי לימודי וחינו רגילי.
בנוס לכ ,לאור הדרישה להפעלת עקרו הנורמליזציה לגבי אנשי ע מוגבלויות ,נחקק בכנסת
חוק זכויות אנשי ע מוגבלות בשנת  .1988בדו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת החקיקה בנושא
זה ,שהוגשה לשר המשפטי ולשר העבודה והרווחה ביולי  ,1997הודגשו השירותי המשלבי
בתחומי התרבות הפנאי והספורט .הדו"ח מתאר את המצב באר בתחומי אלה כ" :אלפי
ילדי ובני נוער ע צרכי מיוחדי אינ משתייכי לתנועות הנוער ,אינ זוכי לפעילות של
יציאה לטבע ושל ספורט ,הקיימות לכל ילד וצעיר רגיל .יוצא כי לילדי אלה מהווה ביתהספר,
שלעתי הנו ביתספר מיוחד מסגרת יחידה ומרכזית בחייה ...מצב זה מוביל לבידוד חברתית
של אנשי ע מוגבלויות ולניתוק ג מבעלי מוגבלויות אחרי וג מאנשי אחרי ...ככלל.
התוכניות והיוזמות בתחו זה הנ ספוראדיות ומקומיות ,על פי דבריו של ד"ר ד רונ ,מנהל
האג לתרבות ואומנות של משרד החינו ,התרבות והספורט ,עולה כי אי תכנו ארצי ,ואי
תקצוב קבוע בתחומי אלה עבור אנשי ע מוגבלויות ".הוועדה ממליצה ליזו ולפתח שירותי
כאלה ,ובייחוד להוסי בהסמכה ,את תחו הספורט.
פרויקט "פעילות גופנית מכלילה" נער בקרב משתתפי ע נכויות פיזיות תו שילוב במסגרות
של פעילות גופנית ע תלמידי ונוער ללא מוגבלויות כאשר השילוב מתבצע ה במרכז ספורט
לנכי ע"ש "ספיבק" ברמת ג וה בבתי הספר הרגילי בה נמצאי תלמידי ע נכויות.

מטרת הפרויקט

מטרתו העיקרית של הפרויקט הייתה הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיי דר פעילות
גופנית מכלילה המשלבת משתתפי ע נכויות ומשתתפי ללא מוגבלויות כדי להוביל להעצמה
של הילדי בעלי הנכות ,במטרה לטפח באופ מרבי את השתלבות בקהילה.
מטרות נוספות של הפרויקט התייחסו לשלוש קבוצות יעד נוספות :חברת הילדי הבריאי
בגופ ,הורי הילדי בעלי הנכות ,הצוות המטפל במרכז "ספיבק" והמורי לחינו גופני בבתי
הספר שבה משולבי תלמידי בעלי נכות.
עבור חברת הילדי הבריאי המטרה העיקרית הייתה להפרי עמדות שליליות ודעות קדומות
כלפי הנכי ,ולאפשר לה לחוות אמפתיה לעול הנכות .עבור הורי הילדי בעלי הנכות בעלי
הנכות והצוות המטפל במרכז "ספיבק" המטרה העיקרית הייתה להגדיל את הידע שלה לגבי
הנכויות ,ולהקטי קיומ של תופעות שאינ מועילות להעצמה כמו רחמי ,הגנת יתר ,דרישת יתר,
חוסר דרישה .עבור המורי בבתי הספר המטרה העיקרית הייתה הפחתת החשש משילוב תו
הקניית מיומנויות התמודדות ע הילד בעל הנכות בשיעור ולימוד התאמות לשיעורי הנדרשי.
תפיסת השילוב כפי שבאה לידי ביטוי בתוכנית הנוכחית הייתה דו כוונית :שילוב מבוקר של
תלמידי ע נכויות בבתי הספר הרגילי מצד אחד ,ומאיד ,שילוב תלמידי ללא נכויות
במסגרת הפעילות השגרתית של מרכז "ספיבק" ברמת ג ,שהינו מועדו ספורט מיוחד
למשתתפי ע נכויות" .שילוב" בדר כלל מצטייר כתנועה חד כוונית ,הוצאת תלמידי ע
מוגבלויות ממסגרות מיוחדות ושילוב במסגרות רגילות .בפרויקט הנוכחי הוגדר השילוב
כפעילות דו כוונית וזאת על סמ התפיסה שחשוב לאפשר לאנשי ע מוגבלויות ג "לארח
בבית" ולא רק "להתארח אצל" ,אנשי ללא מוגבלויות" .בבית" ה האדוני ,ה הקובעי
את לוח הזמני ,הפעילויות וכו' .קראנו לצורת שילוב זאת "שילוב במהופ" .תפיסה זאת של
השילוב הייתה מקובלת ה על מפעילי הפרויקט בראשותו של ד"ר ישעיהו הוצלר וה על הצוות
החוקר בראשותה של פרופ' שונית רייטר )רייטר.(1997 ,
לספורט ישנה חשיבות רבה בהקניית מיומנויות אלה מהסיבות הבאות:
א.

קבלת הגו :דר פעילות גופנית וספורט האד ,ובייחוד בעל המוגבלות ,משיג
הישגי בעזרת גופו והופ אותו מנטל לחלק בעל משמעות בחייו.

ב.

מיומנויות גופניות הנלמדות בשיעורי החינו הגופני משמשות אחר כ לעצמאות רבה
יותר בחיי יומיו.

ג.

בחטיבה הצעירה ,כשיכולת ההפשטה של הילד עדיי מוגבלת ,משמשי משחקי
התארגנות קבוצתיי אמצעי לארגו הכיתה )להסתדר בטורי ,במעגל( ולהקניית
עקרונות התנהגות בחברה כגו :שיתו פעולה בי חברי הקבוצה כדי להגיע להישג,

מערכת כללי וחוקי ברורי שבצד סנקציות למפרי אות ,מצבי של קבלת
החלטות בי חלופות שונות כדי להגיע למטרה.
ד.

עבור חברת הילדי ללא מוגבלות :מפגש והכרות ע בעלי מוגבלות ,במסגרת
התפיסה של "הזכות לכבוד והחובה לכבד" ,כדי לשנות עמדות שליליות ולהפרי
סטיגמות וסטריאוטיפי לגבי בעלי מוגבלויות .הכרות מעשית ע אוכלוסייה חריגה
תגביר את הסובלנות החברתית ג לגבי אוכלוסיות נוספות .לספורט ישנה חשיבות
רבה עבור אוכלוסייה זו כיוו שבגיל הנעורי הספורט תופס חלק נכבד ממוקדי
התעניינות  ,מכיוו שמעמד הספורטאי גדול בעיניה .המפגש ע אד נכה
העוסק בספורט תור לחיזוק מעמדו החברתי של הנכה .זאת ועוד ,הפעילות הגופנית
מחייבת שיתו פעולה בי חברי הקבוצה ובאופ זה מאפשר לנכי ובריאי לפעול
בשיתו פעולה ולמצוא את יתרונותיו של כל אחד מבני הקבוצה.

ההקשר החברתי של המסגרת המשלבת בעל חשיבות רבה מאוד לתהלי השילוב .המונחי נכות
ומוגבלות מתארי קטגוריות של הפרעה בתפקודו התקי של הפרט המחייבי הפעלת מער
מסייע כמענה לצרכי המיוחדי הנובעי מהפרעה זו .בעבר היה מקובל לראות בלקות בעיקר
את הממד הגופני של הפגיעה ,ובנכות תוצאה של הלקות והפרעה לתפקוד הגופני .המונח מוגבלות
התייחס להשפעה של הליקוי והנכות על התפקוד החברתי של הפרט .ארגו הבריאות העולמי
הנהיג לאחרונה מודל לסיווג מצבי נכות המתאר התייחסות חדשה ,מערכתית המתארת הפרעות
הנוצרות בקשר התקי בי הפרט לסביבתו .הדגש הוא על מאפייני בפרט ובסביבה שאינ
בהכרח תלויי בפגיעה.

מודל זה נקרא הסיווג הבינלאומי של מצבי תפקוד ונכות ICF:

).(International Classification of Function and Disability - WHO ,2001
לפעילות גופנית פוטנציאל עצו ותרומה שיקומית .בעוד פיזיותרפיה יכולה לפעול לשיפור הפגיעה
הספציפית ,תרומתה של הפעילות הגופנית היא באות אירועי המערבי תהליכי רגשיי ,כגו
תפיסת המסוגלות של הילד המצליח לראשונה לרו ולבעוט בכדור ,להשתת בטיול ע חבריו,
לשחות בריכה שלמה .על ידי תכנו נאות נית לעצב פעילויות אלה ,כ שתעברנה לפרט ולסביבה
מסר מעצי ,של מסוגלות ועצמאות ,כחלק מהתהלי של בניית אישיות קומפטנטית .מידע רב על
התרומה האפשרית של פעילות גופנית כסיוע במצבי פגיעה שוני בספר "שילוב ילדי ע
מוגבלות גופנית בבית הספר ובקהילה" )הוצלר ושות' .(1999 ,בעקבות פעילות גופנית משתנה
תחושת הער העצמי מהרגשת נחיתות לתחושת כושר ושליטה )סד.(1997 ,

העצמה היא המעבר ממצב אנושי פסיבי המתאפיי בתחושת חוסר אוני ,המובילה לתחושה של
חוסר ער עצמי ,האשמה עצמית ,אדישות ולניכור כלפי הסביבה ,לצד חוסר יכולת לפעול למע
העצמי ,ותלות גוברת והולכת במוסדות ובמומחי לש פתרו בעיות בחיי ,למצב אנושי פעיל
יותר ,המתאפיי בשיפור תחושת היכולת לשלוט ,כמו ג בשיפור ביכולות הממשיות להפעיל
שליטה ,בהסתמכות על כוחות עצמיי ובקבלת החלטות עצמית (Zimmerman & Rappaport,

).1988
העצמה מהווה ג מטרה וג שיטה של הפעילות הגופנית לילדי ע מוגבלות במסגרת משלבת:
)א( מטרה ,מאחר שהיא משפרת תופעות גופניות ונפשיות שליליות אצל הנכה או מונעת
התדרדרות שלה) ,ב( שיטה ,משו שהפעילות הגופנית משלבת כלי חינוכיישיקומיי שאינ
נמצאי בעצמה כזו ברשותו של א מדיו :באמצעות התנועה ,המשחק והספורט נוצר העימות
החרי ביותר בי הילד ע מוגבלות לבי התפקוד הנדרש ממנו בתחו הגופני ,בו הוא רגיל לקבל
עזרה ,או א להתעל ממנו לחלוטי.
על המורה או איש המקצוע העוסק בהעצמה להל על החבל הדק שבי הצגת אתגר וגירוי
לפעילות יוצרת ,לבי תמיכה ,עידוד והושטת עזרה למניעת כשלו .יתר על כ ,עליו לדעת מתי
להיות דומיננטי ולעורר את המשתתפי ,ומה שחשוב יותר ,מתי להעל מ השטח ולפנותו
לפעילות ולהתארגנות עצמית שלה .בדר זו יתרו להפחתת התלות בסביבה ,לתחושות
השליטה העצמית ,הכבוד העצמי ולכושר הפעולה החברתי של ילדי ע נכויות.
הסוד בהעצמה של ילדי ע מוגבלות הוא מינו מיטבי של האתגרי למשימות ,באופ שיאפשר
הצלחה ,ויעודד שיפור בתחושת הכשירות ,המסוגלות העצמית והערכה עצמית .א אתגר הפעולה
יהיה קשה מדי ,והקונטקסט שבו נעשה השילוב נגוע במערכת של עמדות שליליות מצד הגורמי
המשלבי )עמיתי ,מורי ,הורי( או א עמדות "פטרוניות" ומגוננות ,רוב הסיכויי שבמקו
העצמה תתפתח תחושת חוסר אוני נלמד .עמדות שליליות של מורי לחינו גופני כלפי השילוב
באו למשל לידי ביטוי ג בצורות עקיפות כמו ,פגיעה ברמת הלימודי ,דחייה מצד התלמידי
האחרי וקושי בחלוקת הזמ בשיעור בי התלמידי המשולבי לתלמידי האחרי )טלמור,
ארלי ואלדר.(1999 ,
סכנה נוספת אורבת למערכת המשלבת על ידי מת תגמולי רבי מדי למאמ קל מדי .מאחר
שפיתוח מוטיבציה לפעילות תלוי במידה רבה ג בהשקעת המאמ הנדרשת ,אנו עלולי ,על ידי
הצבת מטרות קלות מדי ,לעודד "אופורטוניז" וניצול המצב על ידי הילד שהופ את התנאי
המקלי אמצעי להשגת סיפוקי מידיי וקלי .על המחנכי לזהות את הילדי המועדי
לכ,
ולמרות הרצו להקל עליה ,לדרוש מה לעמוד באתגרי ,שרק בהשקעת מאמ משמעותית
מצד ,יעברו אות.
על פי ההגדרה של פעילות ספורט כפעילות כוללנית המשלבת בתוכה לא רק ממדי פיזיולוגיי
אלא ג משתני רגשיי וחברתיי ,הוסכ כי בפרויקט הנוכחי תהייה התייחסות הוליסטית
למשתני המרכיבי את קני המידה להצלחה.

תיאור קצר של הפרויקט

הפרויקט יצא לדר בדצמבר  1999והסתיי מבחינת המחקר המלווה ביולי  .2002הפרויקט
התבצע בשלושה מסלולי מרכזיי:
שילוב במהופ של תלמידי מבי"ס ניצני בתו מרכז הספורט .בשלב ראשו הוקמה קבוצה
שכללה  8ילדי בעלי נכות ממרכז הספורט וכ 10תלמידי מבי"ס ניצני מכיתות ד' וה' .אופי
הפעילות היה ספורטיבי בלבד בתחו אומנויות הלחימה )ג'ודו וקנדו( .פעילות זו לא הצליחה
והופסקה לאחר מספר חודשי .בשנה השנייה הוקמה קבוצה משותפת בעלת בסיס פעילות
ספורטיבי קבוצתי של "משחקי כדור" .בקבוצה השתתפו כ 15תלמידי כיתה ד' וה' מבי"ס ניצני
וכ 10חניכי מהמרכז.
שילוב במהופ של תלמידי חברי תנועת "נוער לנוער" מסני גבעתיי בתו מרכז הספורט.
חברי התנועה שהיו בגילאי  1814הגיעו למפגשי קבוצתיי משותפי ע התלמידי בעלי
הנכויות אחת לשבועיי .תכני הפעילות הקבוצתית נשאו אופי ספורטיבי וחברתי וכללו ג
מסיבות וטיולי משותפי .אחת לשבועיי התקיימו מפגשי "ונטילציה" של כל אחת מהקבוצות
בנפרד.
שילוב נקודתי של ילדי ובני נוער שרכשו את אות כישורי חיי ומיומנויות בסיסיות בתו
מסגרת של בי"ס ,מתנ"ס או אגודות ספורט .בשנה השנייה התחיל שילוב של  7חניכי בבתי
הספר בשיעורי החינו הגופני וכ שילוב של  3חניכי במסגרת אגודת שחייה רגילה.

סוג המחקר ומגבלות המחקר

כפי שנאמר לעיל ,המחקר התבסס על מספר הנחות יסוד :שילוב כתהלי דו כיווני ,פעילות גופנית
מכלילה כאמצעי לטיפוח כישורי אישיי וחברתיי וכאמצעי לטיפוח תקשורת פתוחה וגמישה
בי פעילי ע מוגבלויות ופעילי ללא מוגבלויות ותפיסה הוליסטית של הצלחה בפעילות
ספורטיבית.
המחקר היה מחקר שדה ומחקר פעולה .משמעות הדברי היא שהצוות החוקר השתת בכל
פגישות וועדת ההיגוי של התוכנית ,דווח על ממצאי כאשר היו ,הביע את דעתו ,הציע הצעות
והשפיע על יישו התכנית .כמו כ היה דגש על ליווי מחקרי ולא על הפעלת מחקר .אי לכ לא
הייתה התערבות בבחירת האוכלוסיה שהשתתפה.
זאת ועוד ,חלק מכלי המחקר מולאו על ידי הצוות שהפעיל את התכנית ,תו ניסיו להיות
אובייקטיבי ככל האפשר .ע זאת יש לזכור כי תתכ פה הטיה מסוימת .היתרו של דר הערכה
זאת היא בכ שהצוות הכיר מקרוב ובאופ בלתי אמצעי את משתתפי התכנית ויישומה.
כיו שרוב אוכלוסיית המחקר מורכבת מקבוצות קטנות של תלמידי ,היה קשה ולא נכו
להשתמש בשיטות מחקר כמותיות בלבד .כמו כ ,הייתה תנועה ותזוזה בתו הקבוצות הנחקרות.
בכל אחת מהקבוצות – תלמידי בי"ס ניצני ,חניכי "נוער לנוער" וחניכי מרכז ספיבק ,חלק
מהתלמידי עזב וחלק אחר הצטר ,כ שהיה קושי לבדוק את ההבדלי בי הזמני בקבוצות
השונות .בנוס ,אוכלוסיית החניכי בעלי הנכות ממרכז ספיבק השתתפה לעיתי ביותר
מתוכנית אחת ולכ קשה לקבוע לאיזו מהתוכניות הייתה ,א בכלל ,ההשפעה המכרעת .כדי
להתגבר על בעיות אלה שילב המחקר הנוכחי כלי כמותיי ואיכותיי כאחד .הכלי הכמותיי
כללו שאלוני סגורי והכלי האיכותיי כללו ראיונות קבוצתיי ,דוחות ותצפיות.

כלי המחקר

להל תיאור קצר של כלי המחקר:
הכלי הכמותיי
 .1סול "עמדות כלפי ילדי ע מוגבלויות" ) (Rosenbaum, et al., 1986; Reiter, et al.,
 .1998הסול כולל  28היגדי בחמישה נושאי :תפיסת אנשי ע מוגבלות ,נכונות לקרבה,
תגובה רגשית ,קשר ענייני והעדר מחסומי .חלוקה אחרת של ההיגדי היא לשלושה גורמי:
קוגניטיבי ,התנהגותי ורגשי .לכל היגד ארבע תשובות אפשריות :נכו תמיד ) ,(1נכו לפעמי ),(2
מתקשה להחליט ) (3ולא נכו ).(4
 .2שאלו "איכות חיי" )בנדוב ורייטר ;1997 ,אלמוסני ורייטר.(Schalock et al, 1998 ,1996 ,
השאלו מורכב מארבעה חלקי :שביעות רצו מחיי ,יכולת עצמית ,שליטה על חיי ,והשתייכות
חברתית .לכל היגד שלוש תשובות אפשרויות.
הכלי האיכותיי
 .1ראיונות קבוצתיי שנערכו על ידי החוקרות לכל אחת מהקבוצות בנפרד )חניכי ספיבק ,חניכי
"נוער לנוער" ותלמידי בי"ס ניצני( .בראיונות היו שאלות מנחות שהוכנו מראש ,א התלמידי
יכלו להתבטא באופ חופשי.
 .2דוחות אישיי על כל אחד מהמשתתפי ממועדו ספיבק כפי שנרשמו על ידי אוסנת פליס,
מדריכה שיקומית ,ואיילת אברה ,עובדת סוציאלית המרכזות את הפרויקט .בנוס ,דוחות
כתובי שתארו חלק מהפגישות הקבוצתיות של חניכי ספיבק וחניכי "נוער לנוער" .דוחות נוספי
של המדריכה לירית תארו את השילוב הנקודתי.
 .3תצפיות על פעילות התלמידי במפגשי המשותפי ע "נוער לנוער" שנערכו על ידי החוקרות.
 .4ראיונות טלפוניי מובני ע ההורי ,שנערכו על ידי ד"ר רחל טלמור ,כאשר בסו הראיו
יכלו ההורי להתייחס ולהוסי לנושא כרצונ.

הלי המחקר

ילדי מרכז ספורט לנכי ע"ש ספיבק והוריה
לילדי המרכז הועברו שאלוני "איכות חיי" פעמיי :פע אחת סמו לתחילת הפרויקט ופע
שנייה ע סיו הפרויקט )יולי  .(2002כמו כ ,נערכו פעמיי ראיונות ע הילדי ,פע בסו
השנה הראשונה ופע בסו השנה השנייה .בנוס ,נערכו תצפיות על פעילויות משותפות שלה
ע חניכי "נוער לנוער" .חומר נוס ששימש אותנו בהכנת הדו"ח המסכ היו הדוחות האישיי
של המדריכות על החניכי ,שנכתב לאור כל התקופה .הראיו ע ההורי התקיי בסו השנה
השנייה של הפרויקט.
תלמידי בי"ס ניצני
סול "עמדות כלפי ילדי ע מוגבלויות" הועבר לתלמידי בי"ס ניצני בשלושה מועדי:
בראשית הפרויקט ,בסו השנה הראשונה ובסו הפרויקט .כמו כ ,התקיימו שני ראיונות
קבוצתיי ע התלמידי :בסו השנה הראשונה ובסו השנה השנייה.
חניכי "נוער לנוער"
חניכי "נוער לנוער" מילאו ג ה את סול "עמדות כלפי ילדי ע מוגבלויות" בשלושה
מועדי :בראשית הפרויקט ,בסו השנה הראשונה ובסו הפרויקט .הראיונות הקבוצתיי ע
חניכי "נוער לנוער" התקיימו בסו השנה הראשונה ובסו השנה השנייה.

הממצאי העיקריי
ילדי מרכז ספורט לנכי ע"ש ספיבק

שילוב במהופ

לילדי המרכז ) ספיבק( הועברו שאלוני "איכות חיי" פע אחת סמו לתחילת הפרויקט ופע
שנייה ע סיו הפרויקט )יולי  .(2000לצור בחינת ההבדלי בי המועדי השוני של שאלוני
איכות החיי נער מבח  .tתוצאות המבח מוצגות בלוח מס' .1
לוח מס'  :1ההבדלי בשאלוני איכות חיי אצל ילדי מרכז ספיבק

מועד המחקר
ממוצע

מועד ראשו
)(N=11
2.47

מועד שני
)(N=6
2.48

ס"ת

.33

.37

ממוצע

2.66

2.69

ס"ת

.25

.22

ממוצע

2.50

2.57

ס"ת

.41

.42

השתייכות חברתית /

ממוצע

2.59

2.67

אינטגרציה קהילתית

ס"ת

.33

.26

שביעות רצו
יכולת  /יצרנות
שליטה  /פיקוח

ערכי t
.08
.24
.32
.53

תוצאות המבח מלמדות כי א שאי הבדלי מובהקי מבחינה סטטיסטית בי המועד הראשו
של המבח למועד השני אצל ילדי מרכז ספיבק במידת שביעות הרצו שהרגישו ,בתחושת
היכולת/והיצרנות שלה ,בהרגשה שיש לה שליטה/פיקוח על חייה ובהשתייכות
החברתית/אינטגרציה קהילתית שלה ,הרי שהממוצעי של הציוני שקבלו המשיבי במועד
השני גבוהי מעט יותר מהממוצעי במועד הראשו .במיוחד ניכר הדבר בממד של השתייכות
חברתית/אינטגרציה חברתית .באופ כללי נית לציי כי הייתה נטייה לשיפור בתחושת איכות
החיי.
בנוס לשאלוני נאספו הדוחות המפורטי לגבי כל ילד וילד אות כתבו המרכזות ,בסו השנה
הראשונה לפעילות .מהדוחות עלה כי לאחר כחצי שנה בפרויקט ,גילו כל אחד מהמשתתפי,
חברי מרכז ספיבק ,מידה רבה יותר של :יוזמה חברתית ,פתיחות רבה יותר ביחס לחברי נוער
לנוער ,יותר ביטחו אישי בקבוצה שלה ,התמדה בפעילות הקבוצתית ,שיתו פעולה .המרכזות
ג דיווחו על הישגי בתחומי של :הגברת המודעות העצמית ,שימוש בדרכי שונות וחדשות
לפתרו בעיות ,התמדה ,אסרטיביות ,תפקוד בתנאי לח וקבלת
החלטות.

להל מספר דוגמאות כפי שה מובאות מדווחי המדריכות :דוגמא לדוח מלא של ע.ש .מופיע
בנספח מס' .6

 .1יוזמה והעלאת רעיונות

ש.מ"  .באחת הפעילויות ,לאחר אירוע ל"ג שחלק מהחברי ציינו כי היה משעמ ,ש .הציע
לערו ריקוד משות לחברי נוער לנוער ולהראות לה כי ג ע מוגבלות אפשר לעשות דברי
"רגילי"".
ע.ש"  .ביקשה ליזו פעולה יחד ע ל .ולהעבירה במפגש המשות בנושא נכות ונכויות  ביקשה
סיוע בהעלאת רעיונות נוספי בהעברת הפעילות .ע .השתתפה בקורס המד"צי כאשר היא נטלה
יוזמה והעבירה דיו )נושא הדיו הועלה השיתו ע ש .ול (.בקבוצה המשותפת למרות חששותיה
והלח אותו הרגישה".
ג בדוח לגבי מ .אנו מוצאי את ההערה כי היא "ביקשה ליזו פעילויות יחד ע חברי הקבוצה.
לדוגמא לארג ע י .וא .פעולה ".ל .בשיתו ע ע" .ביקשה להעביר פעילות משותפת על נכות
ונכויות .ביקשה סיוע בפיתוח רעיונות נוספי כיצד להעביר את הפעולה".
במסיבת פורי ג" .פנה אל מנחות הקבוצה והציע לנהל את הערב מבחינה מוזיקלית .הוא הביא
מביתו את מערכות המוזיקה והנחה את מסיבת פורי .במהל הפעילות ביקש להתנדב ולהנחות
ערבי נוספי מבחינה מוזיקלית א נצטר".
משתת אחר ,ש .הציע "רעיו למהל הפעולה המשותפת ע נוער לנוער לדוגמא שישבו על כסא
גלגלי וזאת על מנת שיחוו תחושת נכות".
ג א" .העלה כל הזמ רעיונות לפעולות ,רעיונות לתחנות במסיבת פורי וכו' .כמו כ ,יז יחד
ע מ .פעילות והעביר אותה לחברי תנועת נוער לנוער ע כל החששות שליוו אותו .יש לציי כי
לאחר העברת הפעילות הזו ,ביקש א .להעביר פעולות נוספות .לעתי כאשר א .ניזקק לסיוע הוא
יז בעצמו את הפנייה לאחד החברי".
י .שיתפה את הקבוצה ברגשותיה ובתחושותיה לאור הפגישות .היא לא חששה לבטא ג את
תחושותיה השליליות לדוגמא לאחר אחת מפעילויות הספורט המשותפות ציינה" :אולי ה נהנו
אבל אני לא נהניתי!" .בנוגע לפעילות אחרת ציינה" :לדעתי הנושא היה משעמ והתוכ היה
משעמ" .במסיבת הסיו סירבה לשת את הנוכחי ע תחושותיה )שכנראה היו שליליי( כי
"אני לא רוצה לפגוע בכ".
בתחילת הפעולות כאשר המטרה לא הייתה ברורה לחברי והחששות התעוררו היא שיתפה
בחווייתה האישית את הקבוצה  כאשר ציינו החברי כי לא הקשיבו לה במהל הפעילות ציינה
י .כי ,הכל תלוי במבנה הקבוצה וכי היא נהנתה בקבוצתה .יש לציי כי במרבית הפעילויות הייתה
בגדר צופה פעילה.

ג "ע .נהגה לשת את חברי הקבוצה בתחושותיה לגבי הפעילות ,החברי וכדומה .במהל
השיתו ברגשותיה ניסתה לתת הסברי להתנהגויות שקרו במהל פעילות זו .לדוגמא באחת
מבי הפעילויות הקבוצתיות הועלתה תחושה של חוסר שיתו הפעולה בי החברי.

עדי

"ניתחה" את הסיבות לכ וניתנו פתרונות כיצד היה נית להשיג שיתו פעולה רב יותר לדוגמא
)בניית קבוצה קטנה ,פעילות מעניינת יותר וכו'(".
מהדוחי עולה כי ג משתתפת אחרת ,מ" .פעמי רבות לקחה חלק פעיל במהל הפעולה,
שיתפה ברגשותיה ובתחושותיה לגבי החברי בקבוצה ,הפעילויות וכדומה והייתה מאוד
 .2שיתו
דוגמא לביטויי של שיתו ע הקבוצה נמצא בדווח על י "  .פתוחה להבעת דעותיה .לדוגמא
הביעה את חששותיה שהפעולה אותה העבירה יחד ע א .לא הייתה בסדר ,וכיצד היה נית
לעשות זאת אחרת וכו' .ע זאת כאשר חוותה את דעתה נראה כי היא מתבססת על תחושות
החברי האחרי )נגררת(".
חברתה ,א" .שיתפה פעמי רבות את הקבוצה בתחושותיה" :הרבה פעמי יש רוש שה
מגיעי כאילו למפגש חברתי ולא רק בשבילנו"" .אצלנו בקבוצה לא היה כל כ שת"פ…הקבוצה
הייתה יותר מדי גדולה והתחושה הייתה שיש מי שעושה את העבודה."..
 .3חברות
דוגמאות להווצרות של חברויות כפי שהדבר עלה מתו הדוחי נית להביא את ספורו של ש.
הוא "התחבב על חברי נוער לנוער ובמיוחד על מספר בנות .יש לציי כי יצא למש מספר פגישות
ע בת אחת מחו למועדו .בנוס כאשר לא יכול היה להופיע ביו השני של קורס המד"צי
התעוררה אכזבה בקרב חברי נוער לנוער .כמו כ התהדק הקשר על ליאת וענבל שהיו עימו בקורס
מד"צי".
דוגמא אחרת" :נית היה לראות כי ע .הושיטה לה .יד לשוחח עמה א היא )ה (.עצבנית ואי לה
למי לפנות .כמו כ ,במהל הפעילות נראה כי יצרה קשרי חברתיי ע חברי נוער לנוער לדוגמא
ע מ .ג מחו למועדו .דוגמא אחרת "אני וע .לא הכי מכירות ולא החברות הכי טובות ,אבל
ככה בקבוצה התחברנו והיה שת"פ בינינו" .במסגרת קורס המד"צי ,כאשר הייתה הפסקה
נכנסה ע .ע חברות נוספות לבריכת השחייה ויחד ה שוחחו ,שיחקו ועוד".
ג מ .יצרה קשרי חברתיי רבי ע החברי מסני נוער לנוער ג מעבר לשעות הפעילות
במועדו  ראייה לכ" :שהייתה אמורה לחגוג את יו הולדתה יחד ע חברי נוער לנוער.
במסיבת ל"ג בעומר ישבה ע ר) .חברה בתנועת הנוער לנוער( ושוחחה עמה ארוכות במהל כל

המסיבה .כמו כ ,קשרי חברתיי קיימי ע חברי ספיבק התהדקו .לדוגמא העבירה פעולה
משותפת יחד ע א .במהל הפעילות נראה כי השתלבה יפה על א כל החששות ההתחלתיות".
הבט אחר של חברות הוגדר על ידי כותבות הדוחות כ'גישור בי חברי'  "בתחילת הפעילות
כאשר התעוררו קונפליקטי למשל :בתחילת הפעילות כאשר הועלו טענות מצד חניכי ספיבק על
חוסר קבלה מצד חניכי נוער לנוער ,פנתה ע .וציינה כי יש לתת הזדמנות נוספת לחברי.
"ועוד הבט של חברות  סיוע  "במסיבת ל"ג בעומר התנדבה י) .ביוזמתה האישית( לסייע לצוות
המדריכי בארגו מדורה והכיבוד .כמו כ ציינה כי היא מוכנה לסייע ולהביא תפו"א במקו
החברי שמגיעי ישירות מביה"ס ולא מעוניני להיסחב ע תפו"א כל היו".
"ג)  .בעל קשיי בתקשורת מילולית(  במהל המפגשי נית היה לראות את התהדקות הקשר
בינו לבי חברי ספיבק".
מלבד הדוגמאות שלעל מדווחות המרכזות ,על ביטויי של הישגי נוספי בתחומי של:
מודעות עצמית ,שימוש בדרכי שונות לפתרו בעיות ,התמדה ,אסרטיביות ,תפקוד בתנאי לח
וקבלת החלטות.
מהדוחות נית לראות כי אכ ,ע הזמ ,התהדקו הקשרי החברתיי בי המשתתפי ,גברה
תחושת הנוחות שלה ופתיחות בקבוצה .מבחינת מנהיגות אנחנו רואי התחלתה של פעילות
יזומה על ידי חלק מהמשתתפי .בהתייחס לקשרי ע חברי "נוער לנוער" לא נראה כי גובש
דפוס אחיד אלא באופ פרטני נוצרו קשרי חברתיי בי המשתתפי משתי הקבוצות.
ההתפתחות האישית שחלה בקרב ילדי מרכז ספורט ספיבק מוסברת בחלקה ג בתהליכי
הקבוצתיי שה עברו במהל השנה הראשונה לפעילות .ה נפגשו כל שבוע ,שבוע אחד לבד
ושבוע שני ע חברי "נוער לנוער" .באותה תקופה כתבו המרכזות דוחות מפורטי של פעילות
הקבוצה ,מה נאמר בה ,על ידי מי ,מה הוחלט ומה נעשה במהל המפגש הקבוצתי .נית לנתח את
התהליכי שעברה הקבוצה על פי המודל שמציע שאו ) (Shaw, 1981לפיו קבוצות עוברות שלשה
שלבי .1 :תקופה ראשונה של אוריינטאציה שבה לומדי המשתתפי מה מצופה מה ומקבלי
הסבר כללי על הפעילויות של הקבוצה .2 ,בשלב השני לומדי המשתתפי סגנו חדש של
תקשורת בי אישית ודרכי חדשות של פתרו קונפליקטי והתמודדות ע דרכי תגובה ודרכי
תקשורת חדשי ע המנחה  בעל האוטוריטה .3 ,התקופה השלישית היא התקופה
הפרודוקטיבית ובה פועלת הקבוצה כיחידה מגובשת תו כדי כ שכל אחד מהמשתתפי מראה
הבנה עצמית ,יוזמה אישית ,לקיחת אחריות ,שיתו פעולה .כמו כ בשלב הזה החברי מרגישי
מעורבות בקבוצה ונוצרות חברויות.
נית לומר שבמסגרת הפרויקט שמטרתו הייתה לשלב נוער ללא מוגבלות ע נוער ע מוגבלות

פיזית ,לפעילות הקבוצתית היה ער מוס של תרומה חשובה להתפתחות החברתית של
המשתתפי ממועדו ספיבק וליחסי ההדדיי ביניה לבי עצמ.
בשנת הפעילות השלישית ,בניגוד לשנתיי הקודמות ,לא נבנתה תוכנית ע נושאי ברורי לכל
מפגש .הסיבה לכ הייתה בקשה של הקבוצות שלא להיצמד לתוכנית מוגדרת מראש מאחר
וגיבוש קבוצתי כבר קיי וכ ,ה היו מעוניני להעלות נושאי שוני מעול התכני שלה .אי
לכ בשנה השלישית נקטו המנחות בגישה של הנחייה מרחוק ועסקו יותר בהכוונת חברי הקבוצה
בנוגע לתוכני הפעילות השוני .ע זאת המשתתפי העלו נושאי שהיוו המשכיות של הנושאי
עליה דנו בשנתיי הקודמות ,נושאי כגו :מנהיגות ,דמוקרטיה ,קבלת החלטות ,מרד הנעורי
וכד' .יש לציי כי חלק מנושאי הפעילות תוכננו במשות על ידי קבוצת נוער לנוער ועל ידי קבוצת
ספיבק.
בראיונות ע ילדי מרכז ספיבק כל הילדי ציינו ,שהפעילות המשותפת ע נוער לנוער תרמה
לה .אחת מהילדות אמרה שלמרות שהיא רגילה לסביבה בריאה הרגישה קשר מיוחד "טלפתיה"
ע חברי הקבוצה ושוחחה אית על תכני שבדר כלל לא משוחחת עליה" .הרגשתי שחברי
הקבוצה הבריאה הצליחו להבי את עולמ של חברי הקבוצה הנכי ,ולקבל כמו שה".
במיוחד היא זכרה את השיחה בנושא המי.
הפעילויות המשותפות היו לא רק בספורט אלא ג בארגו מסיבות )חגי ,ימי מיוחדי(,
בארגו טיול ליו של ,השתתפות ביו התרמות.
למרות הקשר הטוב שנוצר במהל הפגישות ,א אחד מהנוכחי לא יצר קשר נוס מעבר
לפגישות הקבוצתיות .בי השאר עקב בעיות של מקו מגורי .כול ציינו שהיו רוצי להיפגש
ג מחו למועדו לפעילויות יותר מגוונות כמו הליכה לסרט ,לקניו וכד' ,וכ לקיי יותר
משחקי בזמ הפעילות עצמה ,א בנוס לשיחות ולא במקומ.
בנוס למטרת השילוב הייתה לתוכנית ג מטרה משנית ,לטפח קבוצת מנהיגי צעירי שיוכלו
לתרו להעצמת של ילדי אחרי ע מוגבלויות ,בהווה ובעתיד .במסגרת זאת נשלחו שלושה
משתתפי לקורס מדריכי צעירי  מדצ"י .במסגרת מרכז הספורט של ספיבק ה התנסו
בתפקיד של "עוזרי מדרי".
השילוב הנקודתי
השילוב הנקודתי התחיל בשנה האחרונה של הפרויקט .מדריכה יצרה קשר ע מספר מצומצ של
בתי ספר ) (6בה ערכה מספר ביקורי ושיחות ע מנהלת בית הספר והמורה לחינו גופני .כמו
שלחה מכתבי להורי על מנת לקבל את הסכמת להתערבותה.

התקדמות בתוכנית השילוב הנקודתי הייתה איטית .המורי לחינו גופני "התלוננו" על כ ,שה
אינ מקבלי גמולי או תוספת שכר עקב ההתייחסות האישית לתלמיד בעל הצרכי המיוחדי
הלומד אצל .כמו כ ,ה מיעטו לשת פעולה והשאירו את העבודה למדריכה .נראה היה
שהמורי לא יודעי מה לעשות ע תלמידי ע לקות .המדריכה לא מגיעה כל שיעור וכ נוצר
נתק בעבודה ע התלמיד בעל הצרכי המיוחדי .בנוס ,פעמי רבות התלמיד עובד בצורה
אינדיבידואלית וא מחו לכיתה כ שלמעשה אינו משולב בשיעור ,והמטרה שלשמה הוקמה
התוכנית מוחטאת .ע זאת ,בבי"ס אחד היו  6תלמידי ע לקויות ,והמדריכה עבדה ע
מחצית .בסיכו עבודתה מציינת המדריכה ,כי לאחר המפגש הראשו המנהלי של בתי הספר
כמעט ולא מעורבי בתהליכי ואי למעשה ביקורת של המערכת הבית ספרית על הנעשה.
המורי לחינו גופני ובית הספר וההנהלה אינ מרגישי מחויבות מספקת לתוכנית.
מטרה משנית הייתה לעודד את התלמידי להגיע ג למרכז ספיבק בשעות הפנאי שלה .הכוונה
הייתה לתת לתלמידי אלה תוספת של פעילות גופנית בשעות אחר הצהרי .המורה לחינו גופני
אכ דווחה על שיפורי ביכולת התפקודית והחברתית של שתי תלמידות שהיו פעילות במרכז
ספיבק.
דוחות שילוב מפורטי הופקו לכל ילד ובכלל המלצות יחודיות לפעילויות מותאמות .דוגמא
לדוח שילוב נקודתי מופיעה בנספח מס' . 5

ההורי של ילדי מרכז ספיבק
לגבי ההורי ,נערכו מספר נסיונות לערב אות בתוכנית במהל השנתיי הראשונות לפעילות.
הניסיונות כללו– קביעת מספר מועדי למפגשי לש מת הסבר על מטרת התוכנית ויעדיה,
תאו ציפיות של ההורי מהתוכנית ,שיתו ההורי במהל הפעילות ומת משוב לגבי
התקדמות ילדיה .ההורי ,מסיבות שונות אות נפרט להל ,לא שיתפו פעולה .בדר כלל הגיעו
למפגשי  2הורי וג זה לאחר הפצרות רבות.
מבי הסיבות שנתנו ההורי לחוסר המעורבות הפעילה היו :חוסר זמ ,שימחה שהילד משולב
וההרגשה שרצוי שלא יתערבו ,הילד איננו מעוניי שה יתערבו וכד' .מאחר והפניות הראשונות
כשלו ,נעשה ניסיו לארג קבוצת תמיכה להורי .אול ג כא נתקלו אנשי הצוות בסירוב
מוחלט .הסיבות :חוסר זמ של ההורי ,חוסר רצו להשקיע בנושא שנראה לה שלילד אי
בעיות "הוא נהנה".
לקראת סו הפרויקט נער ראיו טלפוני ע ההורי .תוצאות הראיו מוצגות בלוח מס' .2
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מתו הטבלה נית לראות כי התרומה העיקרית של התוכנית לדעת ההורי הייתה בחשיבותה של
התוכנית להרגשה הכללית של הילד ובתרומה שלה לפעילות החברתית שלו .בשאר התחומי
התרומה הייתה מועטה.
להל ציטוטי מדברי נוספי שההורי התייחסו אליה במהל השיחה עמ:
"ג א זה לא תר במיוחד הילדה מאוד נהנתה" )ילדה משולבת(.
"היה נהדר משו שהילדה באה מבית וסביבה דתיי ופה פגשה לראשונה נוער מכל מיני מקומות.
יכולה לראות אחרת את הדברי ולהבי ג אנשי אחרי .הביאה הביתה שתי ילדות מקסימות.
מאוד מרוצה ג מהתוכנית של חינו גופני בביה"ס .עד עכשיו המורה שלה לא אפשרה לה לעשות
כמעט כלו עכשיו המורה המשלבת אמרה שאפשר ג לעשות בגרות בחינו גופני ועובדת אתה".
"הילדי צריכי להיות בקשר ג אחרי החוג .שיציעו פעילויות חברתיות מחו לחוג".
"השינוי שחל אצל הב הוא עקב ההתבגרות ולא בגלל החוג ,אבל טוב לו בחוג".
""הילד נהנה ללכת לחוג .זה תור בכ שיש לו עוד פעילות חברתית ,אבל לא מעבר לזה".
תלמידי בית ספר ניצני
סול "עמדות כלפי ילדי ע מוגבלויות" הועבר לתלמידי בי"ס ניצני בשלושה מועדי:

בראשית הפרויקט )יולי  ,(2000בסו השנה הראשונה )יולי  (2001ובסו הפרויקט )יולי .(2002
במועד הראשו השאלו הועבר לכל תלמידי ביה"ס ) 271תלמידי( לאחר שנה העברנו את
השאלו רק לתלמידי כתות ד' וה' )ד' –  45תלמידי ,ה' –  50תלמידי( .לכל התלמידי
בכיתות אלה הייתה חשיפה לנושא בשיעורי שהעבירו המדריכות ובפעילויות הכנה במועדו
ספיבק.
פעילות ההכנה היתה שונה לתלמידי כתות ד' ולתלמידי כתות ה' .תלמידי ד' עברו תרגיל הדמיה
של מוגבלות  קשירת עיניי ,ישיבה על כסא גלגלי וכו' .ה התחלקו ל 4קבוצות כאשר בכל
קבוצה חלק מהמשתתפי שחקו כמוגבלי .הקבוצות התחרו ביניה .לאחר הסימולציה היה דיו
משות לגבי החוויה .תלמידי ה' עברו סדנת מודעות ע"י משחק תפקידי בש "עיר הנגישות".
המשחק מתבסס על ספור שלפיו משפחה רגילה ע ב צעיר עוברת לגור בעיר שנקראת "נגישות".
בעיר זאת כל האזרחי מוגבלי ומשתמשי בכיסאות גלגלי .אי לכ הבתי והמתקני
מותאמי לצורכיה ,הדלתות ,למשל ,רחבות ,ע משקו נמו ,בכתה ובקולנוע אי כסאות,
הלוח ביתה מוצב נמו וכו' .הא של המשפחה החדשה מחפשת עזרה ויוצאת לפגוש מספר
אנשי שאולי יעזרו לה .היא פוגשת את ראש העיר ,רופא ,מנהל ביה"ס ,עור די וכו' .הילדי
עשו משחק תפקידי של הא והאנשי את נפגשה ולאחריו ניהלו דיו.
מדיווחי התלמידי והוריה מסתבר שלפעילות הסברה זאת הייתה השפעה רבה על התלמידי,
בהגבירה את האמפתיה שלה לילדי ע המוגבלויות .אחרי פעילויות ההכנה הוזמנו התלמידי
להשתת בפרויקט .נרשמו תלמידי רבי והיה צור לבחור מתוכ את אלה שייקחו חלק פעיל.
במועד השני בו הועבר השאלו התלמידי מבי"ס ניצני עברו את החשיפה וכ התנסו במשחק
משות ע ילדי ספיבק .בהשוואה שנעשתה על שאלו עמדות כלפי אנשי ע מוגבלויות בי
המועד הראשו למועד השני ,נמצא שבקטגוריה של "תפיסת אנשי ע מוגבלות" הראו
התלמידי עמדות חיוביות יותר באופ מובהק במועד השני ) .(p<.0001קטגוריה זאת כוללת
פריטי כגו "בדר כלל ילדי ע מוגבלויות ה עצובי" ,ילדי ע מוגבלויות אינ נהני
מהחיי"" ,ילדי ע מוגבלויות נוטי לרח על עצמ"" ,ילדי ע מוגבלויות זקוקי להרבה
עזרה כדי לעשות דברי"" ,ילדי ע מוגבלויות דורשי הרבה תשומתלב ממבוגרי" .במועד
השני התלמידי שהשתתפו בפרויקט תפסו את ילדי ספיבק כפחות "מסכני" ופחות "תלותיי"
)ראה דוח ביניי שני.(2001 ,
בסו הפרויקט ,לאחר שנה שניה של פעילות משותפת ,הועברו שוב השאלוני לתלמידי
שהשתתפו בפרויקט .להשוואה בי עמדות התלמידי בשלושת המועדי נער ניתוח שונות דו
גורמי )זמ Xמי( .תוצאות הניתוח מוצגות בלוח מס' .3
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ממצאי מבח השונות הדו גורמי מראי כי ישנ הבדלי מובהקי בי תפיסות התלמידי את
הילדי ע המוגבלויות לפי מועד המחקר ) .(F=12.83; p<.001על מנת לבדוק מהו מקור ההבדל
נערכה השוואת זוגיות .הממצאי מראי כי תפיסת של התלמידי את הילדי ע המוגבלויות
הייתה חיובית יותר במועד השלישי )יולי  (2002בהשוואה למועד הראשו .לא נמצאו הבדלי
מובהקי בי שלושת המועדי בנכונות של התלמידי לקרבה ,בתגובה הרגשית ,בקשר הענייני
ובהעדר מחסומי ועכבות.
כמו כ ,נמצאה אינטראקציה מובהקת בי מי ומועד המחקר מבחינת נכונות התלמידי
לקרבה ) .(F=3.19; p<.05בשנת  2000נכונות הבנות לקרבה לילדי ע מוגבלויות הייתה גבוהה
מזו של הבני ,ואילו ביולי  2002נכונות הבני לקרבה גבוהה מזו של הבנות .לא נמצאו

אינטראקציות מובהקות בי מי ומועד המחקר בתפיסת אנשי ע מוגבלויות ,בתגובה רגשית,
בקשר ענייני ובהעדר מחסומי ועכבות.
בראיונות ע תלמידי ניצני סיפרו התלמידי ,שהמפגשי בספיבק היו כי ונתנו לה הרגשה
טובה לעזור לאחרי .למשל ,ילד שנפל במשחק ובכה ועזרו לו לקו .ילדי ספיבק "ה כמו חברי
שלנו :אנחנו משחקי את בפגישות .לפעמי פוגשי אות בשיכו ואומרי לה שלו ,מה
נשמע?"
לפני הפגישות בספיבק חלק מהתלמידי חשבו שה מסכני וריחמו עליה .עכשיו ה חושבי
"שה כמונו ,לא חשוב מה יש לה .ה יכולי לעשות דברי שחשבנו שה לא יכולי".
והוסיפה אחת התלמידות" :א אני אקבל מכה ביד האישיות שלי תשתנה? ה אותו דבר .א
אני נכה לא צריכה להיות לי אישיות שונה" .ותלמידה אחרת אמרה" :אני מנסה להתייחס פחות
לזה שיש לה נכות ולהתייחס יותר לזה שה בני אד".
היו כאלה שלפני הפגישות חששו ,מה יעשו את ומה ידברו את ,אבל עכשיו "אני מדבר את
כמו שאני מדבר ע כל החברי שלי" .תלמיד סיפר שבתחילה נמנע מלתת לה יד ,אבל לאט
לאט ה "התחברו" .נגיעות שבהתחלה הרתיעו אות היו כבר לא מרתיעות אות.
המפגש העיקרי בי התלמידי הוא באמצעות הספורט ,כאשר הקבוצות מעורבות ,אבל אחר כ
ג יושבי יחד בקפיטריה .בתחילה הישיבה יחד הייתה ביוזמת המדרי ,א בהמש התרגלו
לשבת יחד מיוזמת.
במפגשי הראשוני הקבוצה הייתה מוותרת לילד שהוא נכה .למשל ,לא רצי מהר מידי כדי לא
להעליב אות או מנסי להתחמק .לאחר שראו שה מצליחי בכדור סל הפסיקו לוותר לה
ושיחקו את כמו ע אחרי" .ה ג לא כל כ אוהבי שעוזרי לה ,ה רוצי לעשות לבד".
התלמידי הביעו רצו לקיי מסיבת סיו משותפת .חלק מהתלמידי רצו לעשות את המסיבה
כהפתעה לילדי מרכז ספיבק.
מתו  13תלמידי שהשתתפו בשנה השנייה בפרויקט  8תלמידי השתתפו בפרויקט ג בשנה
הראשונה .מתוכ  4רוצי להמשי בשנה הבאה ו  4לא בטוחי ,תלוי "אי זה יסתדר" לה.
חמישה תלמידי השתתפו בשנה השנייה של הפרויקט בפע הראשונה ,אחד מה הביע רצו
להמשי והאחרי לא בטוחי.
היו מעט מאד ביקורות על הפעולות המשותפות ,וה התייחסו בעקר להיבטי ארגוניי כגו
המצבי בה מתבטלת פגישה ולא מודיעי לה ,וה מגיעי "לחינ".

חניכי "נוער לנוער"
לחניכי נוער לנוער הועברו שאלוני של "עמדות כלפי ילדי ע מוגבלויות" בשלושה מועדי:
בראשית הפרויקט ,בסו השנה הראשונה ובסו הפרויקט .קשה להשוות בי שלושת המועדי,
משו שהייתה תחלופה בי החניכי ולא כל אלה שהשתתפו בשנה הראשונה היו ג בשנה
השנייה.
בניתוח שונות חד גורמי )זמ( להשוואה בי עמדות חניכי נוער לנוער כלפי ילדי ע
מוגבלויות נמצא ,שכקבוצה היה אצל שינוי בתפיסת אנשי ע מוגבלות שהייתה חיובית יותר
בשנה השנייה ) (M=3.25; SD=.36ובשנה השלישית ) (M=3.13; SD=.22מאשר בשנה הראשונה
; (M=2.97הבדלי אלה בי שלושת הזמני היו מובהקי )(F=3.26; p<.05

S.D=.27).

כפי שנית לראות בטבלה  . 4יחד ע זאת ,בהשוואות זוגיות שבה נבדקו שינויי לגבי אות
חברי נוער לנוער שהתמידו ובאו שנתיי ברצ ,לא נמצאו הבדלי מובהקי בי שלושת
המועדי .נית להסיק מכ שהשיפור בתפיסה של אנשי ע מוגבלויות הייתה בעיקר בקרב אלה
שנוספו ויתכ שה היו אלה שבעיקר הושפעו מהפרויקט .אחרי שבאו ולא הסתגלו ,עזבו.
לא נמצאו הבדלי מובהקי בי מועדי המחקר מבחינת נכונות לקרבה ,תגובה רגשית ,קשר
ענייני והעדר מחסומי ועכבות.

לוח מס'  :4עמדות חניכי "נוער לנוער" כלפי ילדי ע מוגבלויות
מועד המחקר

העמדה

מדד

תפיסת אנשי ע

ממוצע

2000
)(N=14
2.97

2002
)(N=17
3.25

July 2002
)(N=9
3.13

ס הכול
)(N=40
3.13

מוגבלות

ס"ת

.27

.36

.22

.32

נכונות לקרבה

ממוצע

3.42

3.55

3.68

3.53

ס"ת

.43

.44

.26

.40

ממוצע

3.48

3.60

3.40

3.51

ס"ת

.48

.46

.83

.56

ממוצע

3.31

3.46

3.58

3.43

ס"ת

.52

.57

.45

.53

העדר מחסומי

ממוצע

3.06

3.42

3.36

3.28

ועכבות

ס"ת

.50

.64

.38

.56

תגובה רגשית
קשר ענייני

F
זמ
*3.26
1.18
.39
.70
1.78

רשמי כלליי על הפעילויות:
חניכי נוער לנוער סיפרו שנהנו מהפעילויות ,למרות שלפעמי הרגישו שהפעילות לא הייתה כל כ
מוכנה .אחת הבנות אמרה שהפריע לה "שלא תמיד הייתה חלוקת תפקידי מוגדרת ומי מכי
מה" .כמו כ ,הפריע לה שלא נעשו פעולות משותפות ברמת ההכנה של הפעולה .הערה זו חזרה
אצל ילדי נוספי במילי אחרות "היה צרי לעבוד יותר על הכנת הפעולות על ידי הקבוצה".
אחת מהחברות הותיקות בקבוצה אמרה ,שהייתה התקדמות בפתיחות ובקשר ,א בתוכ
הפעילות הייתה נסיגה .כלומר" ,יותר מידי פעמי דיברו על הפעילות שנעשתה ופחות על תכני
שוני" .חברי הקבוצה אהבו את המשחקי הספורטיביי ,א הרגישו שכדאי לשלב יותר
פעילויות נושא ע תכני.
לשאלה ,מהי התרומה שנובעת מפעילות משותפת ע ילדי ספיבק השיבה אחת החניכות שאחת
התרומות היא בהיכרות ע אנשי" .אני ממשיכה להיפגש ע שתי בנות מספיבק שכבר לא
בקבוצה" .ההכרות ע עול הנכי היה חיובית ומהנה .כפי שאמרה בת אחרת "זו פע ראשונה
שאני מכירה נכי מקרוב וגיליתי שה נחמדי".
תרומה נוספת היא בכ שההיכרות ע עול הנכי הביאה אות להבנה שה קוד כל ילדי
"רגילי" והנכות היא אומנ מגבלה א לא משנה את העובדה שה "בני אד כמו כול" .
"ההבנה של המוגבלות מפיגה את הפחד והרתיעה שהרגשתי קוד" .בעקבות ההכרות וההבנה ג
ההתנהגות השתנתה" :קוד לכ לא באתי במגע ע נכי ולכ קצת חששתי ממגע כזה ,היו כבר
אי חשש .היו אני מסתכלת על נכות כגור פיזי בלבד ללא השפעה על האופי" .חבר נוס
בקבוצה ,חדש יחסית ,אמר שלמרות שהוא אינו רואה את עצמו כבעל דעות קדומות על נכי ,הוא
לא ידע כיצד להתנהג את ,והתנהג בצורה שונה וזהירה ליד .ג כיו הוא לא כל כ יודע אי
בדיוק להתנהג ,א ככל שהוא מבלה את יותר ,הוא נעשה נינוח יותר .אכ ,בראיונות משוב
שנערכו בסו השנה השניה לפרויקט עלה נושא זה כפי שהדבר צוי בדוח הביניי השני.
המשתתפי הדגישו את ההבדלי המשמעותיי בי השנה הראשונה לפרויקט ובי השנה
השנייה .בשנה הראשונה לדבריה היה "ריחוק"" ,מבוכה"" ,היה מלאכותי" .כפי שביטא את
הדברי אחד המשתתפי" :בהתחלה אתה נראה רחוק ,אתה לא יודע מה לעשות ,מה פוגע
בה"" ,שנה שעברה לא הרגשתי שאני תור או נתר"" ,היחסי לא היו כל כ טובי",
"בהתחלה היה קושי להבי מה שה אומרי"" ,לעומת זאת השנה הנוכחית המצב מאד שונה:
עכשיו למדנו להכיר אחד את השני ,יותר חברי"" ,חזרתי ויותר נחמד לי"" ,עכשיו )אני מתייחס(
רגיל"" ,יש יותר קשר ,יותר ביחד"" ,עכשיו מביני )מה שה אומרי(" .הייתה התייחסות ג
למשתתפי מספיבק שבחלק נשרו" :הילדי של ספיבק – בהתחלה הרגישו שאנחנו באי כדי
לעשות התנדבות וזהו .חלק עזבו בגלל זה .היו ,לעומת זאת" ,ילדי ספיבק רואי אותנו בגובה
העיניי ,כחברי ,אנחנו נהני מזה".

את הסיבה העיקרית לשוני בי שתי השני ה הסבירו בכ שמי ש"לא הרגיש נוח ,או הדברי
לא התאימו לו  עזבו" .נשארו רק אלה שהפעילות המשותפת התאימה לה" .מי שלא רצה
להישאר ,א אחד לא נסה לשכנע אותו ,ה הרסו פעולות וחבל" .היו שעזבו כיו שלוח הזמני
לא התאי לה .אחרי עזבו כיו שה כבר "בוגרי" ולא צריכי יותר להתנדב במסגרת
המחויבות האישית .ע זאת ציינו המשתתפי שיש בוגרי ,ארבעה ,שנשארו כמתנדבי.
תרומה נוספת לפעילות המשותפת היא שינוי הגישה לנכי ,או כפי שאמרה אחת הבנות "גיליתי
שאי גישה .כמו שאני לא מסתכלת על קבוצות אחרות בחברה בתור ישות אחת כ ג לגבי
הנכי ,כל אחד עומד בפני עצמו" .או חבר אחר שאמר" :אני לא מסתכל על הנכי כקבוצה בעלת
אות תכונות ,אלא כעל אינדיבידואלי".
תרומה נוספת שעלתה ,היא תשומת הלב שיש לחלק מחברי הקבוצה כיו לקשיי הטכניי של
הנכי מבחינת נגישות .היו ה מסתכלי אחרת על מקומות ומבני ורואי אות בעיניי
אחרות.
קשיי שעלו :החברי ציינו את הקושי להתיידד ע חברי ספיבק מעבר לגבולות המועדו מכיוו
שיש פערי גיל בי הקבוצות .כמו כ הייתה הצטמצמות במספר החברי בקבוצה משתי הקבוצות,
א המספר הנוכחי מתאי למדי .מי שעזב עזב מכיוו שלא נהנה או לא השתלב.

לסיכו
החברי הביעו רצו להפעיל קבוצות נוספות כאלה בכל רחבי האר מתו הרצו והידיעה כי
התקשורת ע נוער לנוער מקילה על ילדי ספיבק את התקשורת ע שאר החברה הבריאה .סיפרו
על ניסיו להקי קבוצה דומה בחדרה .הנושא קשה לביצוע משו שאי מקומות רבי כמו
ספיבק שבה מתרכזי ילדי נכי לפעילות .רעיו אחר שעלה היה לעודד נוער ע מוגבלויות
להצטר ל"נוער לנוער" בסניפי המקומיי שלה.

תוצרי הפרוייקט
על מנת להדגי את התכנית הופק סרט תיעודי המציג את עקרונות התכנית ודרכי הפעילות.
הסרט ג מציג חלק מהתוצרי של התוכנית בבחינת שינוי עמדות כלפי אנשי ע לקות,
ראיית ככל האד ,ג א מתקשי בביצועי .הסרט מעביר את אופי הפעילות ומציג שלבי
מרכזיי :מפגשי הכנה לתלמידי ללא הלקות ,פעילות המבוססת על משחקי ספורט ,עיבוד
המפגשי בשיחות ודיוני וקבלת החלטות ,הכנה לתוכנית של שילוב נקודתי.

סיכו

במש כשנתיי וחצי הופעל פרויקט משות בי חברי מרכז ספורט לנכי ע"ש ספיבק  ,ילדי ע
מוגבלויות פיזיות ,ובי שתי קבוצות של תלמידי ללא מוגבלויות ,ילדי ביה"ס היסודי ניצני
ברמת ג ותלמידי בתי ספר תיכוניי ,פעילי ב"נוער לנוער" שהתנדבו לבוא למרכז ספיבק
במסגרת המחויבות האישית שלה בביה"ס.
הייחוד של שילוב זה התבטא בכ ,שתלמידי ללא מוגבלויות באו לפעילות משותפת ע
תלמידי ע מוגבלויות למרכז ספיבק .על כ נקרא שילוב זה "שילוב במהופ".
הפעילות המשותפת הייתה בהנחיית שתי מרכזות הפרויקט .חניכי מרכז ספיבק השתתפו לא רק
בפרויקט אלא ג בחוגי ופעילויות אחרות של המועדו ובהנחיה של מדריכי שוני.
בשנה הראשונה של הפרויקט הפעילות המשותפת לוותה בשיחות משוב ,בעקר ע חניכי מרכז
ספיבק .בשנה השנייה בקשו המשתתפי להמעיט בשיחות ולשחק יותר .המרכזות נענו לבקשה,
ע זאת ,לאחר כחצי שנה עלתה בקשה לחזור לשיחות ולדיוני .לקראת סו השנה הראשונה
נער טיול משות בי חניכי מרכז ספיבק ובי חברי נוער לנוער .הטיול הוכ על ידי נציגי של
המשתתפי וזכה להצלחה רבה.
ג הפעילות המשותפת ע תלמידי בי"ס ניצני הצליחה .בשני המקרי ,ה של נוער לנוער וה
של תלמידי "ניצני" השוני בעמדות כלפי חניכי מרכז ספיבק לא היה ברמה של נכונות ורצו
להיפגש עימ אלא בהבנה של מהות החריגות ,התפיסה שילד ע מוגבלות פיזית אינו שונה
למעשה מילד רגיל .זאת הייתה ההצלחה הגדולה ביותר של הפרויקט מבחינת הילדי והצעירי
ללא מוגבלות .הפרויקט תר לה מאד בפיתוח תובנות לגבי אנשי ע מוגבלויות ונית לומר
שיש כא חינו לאזרחות בתחו של הבנת השונה ורצו לשפר את הקבלה החברתית של אנשי
ע מוגבלויות .לגבי חניכי מרכז ספיבק ,כא הצלחתו של הפרויקט הייתה כפולה .הוא תר
להעצמת של המשתתפי מבחינת התובנה העצמית שלה ,ביטויי יוזמה והגברת המוטיבציה
לפעול .מצד שני הפרויקט ג חיזק את כישורי התקשורת שלה ע ילדי וצעירי/רות ללא
מוגבלויות .ע זאת לא הצליח הפרויקט ליצור מערכות יחסי קרובי ,בי אישיי ,מעבר
לפעילות המשותפת במסגרת המרכז .היו לכ מספר סיבות אפשריות ,האחת ,הבדל ניכר בגילאי
הילדי ,חניכי נוער לנוער היו יותר מבוגרי ,תלמידי ניצני ,יותר צעירי .יש לקחת בחשבו
נקודה זאת כאשר מפעילי בעתיד פרויקטי דומי .מכשול אחר ליצירת קשרי הדדי שמעבר
לפרויקט היה הפיזור הגיאוגרפי של ילדי ספיבק הבאי בהסעות ממרחב מגורי גדול ,לאו
דווקא מהשכונה בה מצוי ביה"ס או מהשכונות מה באו חניכי "נוער לנוער".
פעולות ההכנה ע תלמידי ביה"ס ניצני וע חברי נוער לנוער תרמו רבות להצלחתו של

הפרויקט .נראה כי נית ללמוד מכ שעל מנת להצליח בפעילויות דומות יש להקדיש זמ ומחשבה
לדר שבה מכיני את הקבוצות לקראת השתלבות בפעילויות משותפות .ע זאת יש לזכור כי
הייתה נשירה .מוצע כי במחקרי נוספי של הערכת פרויקטי דומי יעשה מאמ להגיע
לאוכלוסיית הנושרי ,אלה שהתחילו והפסיקו לבוא מסבות שונות .יש לבחו את הסיבות לכ.
ההורי של ילדי מרכז ספיבק היו קבוצה מיוחדת .מצד אחד ה בדר כלל גילו הרבה הערכה
לפרויקט ובעקר למרכז ,ומצד שני לא היו מעוניני להיות מעורבי בפרויקט מעבר להסכמה
שהילד/ה שלה ישתת בו .ה ג היו מאד מפוקחי וללא אשליות לגבי ההשפעה של הפרויקט
על ילד .לטווח הקצר טענו שהילד מרוצה ,שמח ,טוב לו ,והפרויקט תור לו ,א לא מעבר לכ.
המרכז נתפס כחוג ספורט ולא יותר מכ .אולי לכ הער המוס של הפרויקט לא היה נהיר לה
וה לא התענינו בו במיוחד .יש לשקול דרכי לעשות פעולת הכנה רבה יותר ע ההורי על מנת
שהמשפחות ייקחו חלק פעיל בהיבט החברתי של הפרויקט ופרויקטי דומי.
לגבי השילוב הנקודתי ,נראה שכא יש להכי תוכנית התערבות מערכתית .פרויקט מהסוג
הממוקד שנער בספיבק לא יכול להביא לשינוי עמדות ודרכי עבודה של מורי לחינו הגופני.
כמעט להפ הוא הנכו ,העובדה שמדריכה לחינו גופני הגיעה מהפרויקט רק נתנה למורי
לחינו הגופני תירו לא לעבוד ע הילד ע המוגבלות הפיזית .ה העבירו את האחריות אליה
במקו להיעזר בה לשנות את דרכי ההוראה שלה.

המלצות
בהתבסס על המחקר המלווה נית לסכ מספר המלצות:
 .1באופ כללי אנו ממליצי על הפעלת פרויקטי דומי לשילוב אוכלוסיות של ילדי ונוער ללא
מוגבלויות ע ילדי ע מוגבלויות .המיקוד של הפעילויות המשותפות סביב פעילות ספורטיבית
נראה מצוי ומזרז את הקשרי הנוצרי.
 .2הייחודיות של התוכנית הייתה בכ שהיה ליווי של הפעילויות בדיוני ובמשוב .מומל לעשות
כ ג בפרויקטי דומי אחרי .המשוב והשיחות הקבוצתיות תרמו להעצמת של הילדי ע
המוגבלויות ותר לחידוד ההבנה של המשתתפי ללא מוגבלויות של עול החריגות .נית להיעזר
בעקרונות של מודל "מעגל ההפנמה" כפי שהוא מופיע בתוכנית אב לחינו המיוחד בש "לקראת
בגרות" )רייטר ,שלומי וצדר.(1998 ,
 .3מעבר להיות התוכנית ממוקדת בהשתלבות של משתתפי ע מוגבלויות בחברת בני גיל,
מומל לראות בתוכנית ג מנגנו לטיפוח מנהיגות לעתיד בקרב צעירי/רות ע מוגבלויות.
 .4בנוגע למשפחות ,מומל לנסות לעבוד יותר ע המשפחות כדי שיתנו יד להמש פיתוח
הקשרי החברתיי שנוצרי בפרויקט וכ יישו ההנאה מפעילות מוטורית בשעות הפנאי ג
במקומות אחרי מחו למועדו הספורט המיוחד .כיו פותחי מתנ"סי את שעריה
למשתתפי ע מוגבלויות ,לצערינו במרבית המקרי הפעילות הפתוחה לאנשי ע מוגבלות
היא בדר כלל בנפרד מהפעילויות הכלליות ,ה בשעות וה במיקו וה לגבי המשתתפי .יש
לעודד השתתפות פעילה ,ספונטאנית בקבוצות רגילות ובחוגי הרגילי .כא חשוב לשלב את
ההורי ולהעצימ לדרוש עבור ילדיה ובהתאמה לרצונות של ילדיה ,פעילויות משולבות.
 .5הקשר ע בתי ספר:
א .באופ כללי מומל מאוד להפעיל פרויקטי משותפי כגו זה שנער בספיבק ע בתי
ספר רגילי .ביה"ס שלקח חלק בתוכנית היה בי"ס יסודי ,א רצוי ליצור קשרי ג ע
בתי ספר של חטיבות ביניי ותיכוני .זאת כיו שהמשתתפי ע המוגבלויות ה בכל
הגילאי והיותר פעילי ה בדר כלל בגיל קד ההתבגרות וההתבגרות.
לצור העני יש לרתו קוד כל את מנהל/ת בית הספר .מנסיוננו ,המנהל/ת הוא גור
מכריע בהצלחת תוכניות שילוב.
ב .מומל להפעיל תוכניות הכנה לקראת המפגש בי תלמידי ללא לקויות ע הילדי ע
המוגבלויות .נית להיעזר בסרט שהוכ במסגרת התוכנית לצור הכנת תלמידי בכל
הגילאי לשילוב בפעילויות ספורט ע תלמידי ע מוגבלויות .יש לערו ג תכנית הכנה
ע התלמידי ע המוגבלויות ולברר את מה סוגי הספורט שנראי לה כמתאימי
ביותר לפעילות משותפת ע תלמידי ללא מוגבלויות.

ג .בשיחה ע מנהלת ביה"ס ניצני היא הציעה מספר המלצות ספציפיות להפעלות
עתידיות .לדעתה יש לשמור על קשר רצו בי המדריכי ובי ביה"ס .דבר נוס ,למרות
שהפעילות הספורטיבית חשובה חייבת להיות ג פעילות חברתית בנוס לספורט כדי
להרחיב את מעגל המפגשי בסביבות מגוונות כגו טיולי משותפי ,יציאות לבילויי,
מסיבות שונות ועוד.
 .6תנועת "נוער לנוער" נמצאה כמתאימה ביותר לפעילות משותפת מהיותה תנועה על מפלגתית.
נית ע זאת לפנות לכל תנועת נוער וכ למרכזי המחויבות האישית בבתי הספר התיכוניי.
בתכנית הנוכחית הועלתה הצעה להעביר לעתי את חלק מהפעילות ע "נוער לנוער" )או כל
תנועת נוער אחרת( לק של התנועה ובכ לבסס שילוב דו כיווני .ג כא ,כמו בהמלצה לגבי בתי
הספר ,חשובה מאוד ההכנה המוקדמת של שני הצדדי ,ה חברי התנועה וה המשתתפי בעלי
המוגבלויות .כמו כ חשוב ללוות את שתי הקבוצות במפגשי דיוני ושיחות על מנת ללב סוגיות
אישיות וחברתיות שעולות סביב הפעילות המשותפת .הפגישות צריכות להיות לעיתי בנפרד
ולעיתי משותפות .נית להיעזר בתוכנית כישורי חיי המופיעה בנספח מס' .4
 .7לגבי השילוב הנקודתי נראה שההמלצה הכללית היא כי חייבי לתק את המצב הקיי .לא
יתכ שתלמיד ע מוגבלות לא ייקח חלק בשעורי החינו הגופני של כיתתו .כיו שהמחקר המלווה
מצא ליקויי רבי בשילוב בבתי הספר הרגילי ההמלצות בתחו זה ה בחלק ארגוניות.
ההמלצות ה:
א.

הפניה לבתי הספר ולמנהלות צריכה להיות דר המפקחי של משרד החינו ,כ
שבתי הספר ירגישו מחויבות לנושא.

ב.

רצוי לקיי יו עיו למנהלי ולמורי לחינו גופני על מנת להציג את התוכנית
בצורה ברורה ומסודרת.

ג.

רצוי לערו מספר שיעורי חשיפה לתלמידי שבכיתת לומד תלמיד בעל צרכי
מיוחדי ולשוחח עמ על ההתמודדות היומיומית שלו.

ד.

יש להכי באופ מפורט אסטרטגיה של פנייה לכל הדרגי הקשורי ע הפעילות
בביה"ס – פיקוח הכללי והפיקוח בחינו הגופני ,ומת הסבר על משמעות השילוב
בשיעורי החינו הגופני למנהלת וליועצת .יש להציע ימי עיו או סדנאות השתלמות
למורי לחינו גופני בנושא של שילוב תלמידי ע צרכי מיוחדי בשעורי
החינו הגופני .

ה.

תחו אחר שיש לפעול בו הוא הגדרת התפקיד של המומחה/ית שבא מבחו.
למעשה מורת השילוב צריכה לתת רק יעו למורה לחינו גופני .כיוו שהמורי
לחינו גופני עדיי אינ משוכנעי שלתלמיד ע הליקוי חשוב להשתת בפעילות
ספורט רגילה )שאיננה פיזיותרפיה( יש להכי את המורי לחינו גופני לקבלת
הילד ע הליקוי ,להכי אות לכ שהתלמיד ע הליקוי הוא כמו כל אחד
מהתלמידי האחרי ואי להעביר את האחריות לגביו ליוע חיצוני.

באופ כללי מומל מאד להמשי בפרויקטי דומי שיוכלו לתרו ה לילדי ונוער ע
מוגבלויות וה לילדי ונוער ללא מוגבלויות.
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