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 פתח דבר

 

צעירי� ע� , מסגרת קבוצתית רבת עוצמה המלווה את חניכיה היא" לחיי�מכינה  –כנפיי� "תוכנית 

בהשתלבות בשירות ,  בתהלי� של יציאה מבית ההורי� למגורי� עצמאיי� בקהילה,צרכי� מיוחדי�

 .השתלבות בלימודי� במכללהבלאומי נורמטיבי 

 

משרדית לנושא השילוב של אוכלוסיות ע� צרכי� �הבי�אחת היוזמות של הוועדה הייתה התוכנית 

ביוזמת  2004 הוקמה בשנת ועדהוה.  פנאי וחברהפעילויותלהכשרה בו בתעסוקה ,מיוחדי� בחברה

ג� משרד  בה היו שותפי� .וינט'בג ועמותת אשלי� האג� לפיתוח שירותי� �המוסד לביטוח לאומי

 18התמקדה בפיתוח תוכניות לצעירי� מעל גיל הוועדה .  ועמותות שונותמשרד החינו�, הרווחה

 יזמי� חברתיי� במסגרת לימודיה� חברה לרעיו� של שנית הוועדה יוזמ. המשולבי� בחינו� הרגיל

 .איילת שופטי ומר גידי צור' גב, בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלי�

 

רגיל לא היו עד לשני� האחרונות  שהיו משולבי� בבית ספר  פיזיות וחושיותלצעירי� ע� מוגבלויות

המכינות הקד� צבאיות לא , למדימספר המתנדבי� לצבא קט� . חלופות נורמטיביות כמו בני גיל�

מעטי� מה� בשלי� נפשית או לימודית להתמודד ע� כניסה ללימודי� רק רכיה� וולצמותאמות 

 . גבוהי� או להכשרה מקצועית

 

 עמותה לקידו� צעירי� –  באמצעות עמותת כיווני�2004 לוט של המכינה החלה בשנתיתוכנית הפי

 הוחל בהפעלת תוכנית 2006בשנת והחלה בבוסת� הגליל שליד נהריה התוכנית .  צרכי� מיוחדי��ע

 לפעול בהצלחה מוסיפות 2009משנת .  באמצעות עמותת גווני�,בשדרות, ניסיונית נוספת בדרו�

 .אג� השיקו�, רווחהשתי המכינות באמצעות מכרז שהוציא משרד ה

 

המכינה מאפשרת לצעירי� אלו לחוות חוויה דומה לבני גיל� ולמצות את יכולת� להשתלב  תוכנית

מיו� וגיוס , תהלי� הכנה הכולל איתורמתחילה ב , שנתיי�האורכת, התוכנית. בחברה ובתעסוקה

מסגרת  מוגנת במתגוררי� בקהילה החניכי� בשנה הראשונה . 'יבה תימתחיל כבר בכה ,משתתפי�

משלימי� ה� . אחות ועובדת סוציאלית, א� בית,  הכולל מדריכי�צוות מקצועיוי� במל�ה�  ויותר

כל זאת ,  ומשולבי� בשירות לאומי מלא בקהילהי� במכללהימתנסי� בלימודי� אקדמ, בגרויות

.  עצמאיי�חינו� לעבודה והתנסות ראשונית במגורי�, חינו� חברתי, במקביל לפיתוח כישורי חיי�

בצפו� בנהריה , בשנה השנייה עוברי� החניכי� לדיור עצמאי בקהילה בדירות שהונגשו במיוחד

בשנה זו ממשיכי� .  המופעל באמצעות עמותת איילי�,ובדרו� בכפר הסטודנטי� במושב יכיני

מנהלי� חיי� עצמאיי� בליווי מצומצ� , הצעירי� את השתלבות� בלימודי� או בהכשרה מקצועית

 .ובסיומה ממשיכי� את מסלול חייה� בחברה באופ� רגיל אנשי מקצוע של

 

ואנו מבקשי�  2010 �2005 בי� השני�  והפעלתה ליוותה את פיתוח התוכנית של המכינההיגויהועדת 

אג� קרנות ואג�  – המוסד לביטוח לאומי, החינו�,  נציגי משרד הרווחה–להודות לכל חבריה 

 שהקדישו וסייעו רבות –עמותת אשלי� וקר� גנדיר , ותת גווני�עמ, עמותת כיווני�, השיקו�

. רכי החניכי� והצוותותת מעני� ייחודיי� לצגלות גמישות ולהוועדה נדרשה ל. למימוש התוכנית



אורנית ד� '  מר גידי צור מעמותת כיווני� וגב ,תודה מיוחדת למנהלי המכינות בצפו� ובדרו�

הצוות  אשר יחד ע� ,בנוס� תודה למנהלי העמותות. ה בדר�על החזו� והאמונ ,מעמותת גווני�

מודל ניסיוני ל  ולהפו� אותה התוכנית  לממש ולייש� אתהמסור בכל מכינה התגייסו והמקצועי 

  .מוכר ומתוקצב על ידי המדינההלשירות 

 

ליל מכללת הגאנו מבקשי� להודות ל. המכללות הסמוכות לה�בי� לשיתו� פעולה נוצר בי� המכינות 

 קליטת�על קליטת חניכי� כעובדי� ומתנדבי� בשירות הלאומי וה� על ה� , ולמכללת ספירהמערבי 

 בבחירת מאודהקרבה למכללות מהווה גור� חשוב , ללא ספק.  במסלולי לימוד שוני� במכללה

 .מקו� המכינות ומפתח להצלחת הצעירי� בה�

 

�  בצפו�.טחוני קשהיחשוב לציי� כי במהל� ההפעלה הניסיונית התמודדו שתי המכינות ע� מצב ב

 תהלי� ההכנה של מחזור חדש התקיי� באזור המרכז 2006בשל מלחמת לבנו� השנייה בשנת 

דרש נ, 2007על שדרות בשנת ירי טילי קאס� מתמש�  בגלל – בדרו�. והשפיע על גיוס חניכ� חדשי�

טחוני זה הצרי� ימצב ב. בקיבו� אורי�החניכי� ומציאת מקו� חלופי לתקופה מסוימת פינוי ג� 

בימי� אלו  . סייע לגיבוש הצוות והחניכי� בכל מכינהג�ח אד� לתמיכה וליווי א� ותוספת כ

 –ובדרו� ,  לפעול באמצעות עמותת כיווני�וסיפה המ,שי של המכינה בצפו�ימסתיי� המחזור הש

השתתפו בתוכנית עד כה .  באמצעות עמותת גווני�,ור הרביעי של המכינה המחזמוסי� לפעול

 .בהכשרות או בעבודה בשוק החופשי, חניכי� וה� נמצאי� בלימודי�מאה כהמכינה 

 

סייעו בידה ו, וול�� חגית הכה�ר" בראשותה של ד"מתווה"ידי צוות ממכו� בהמחקר המלווה נער� 

המחקר התנהל כמחקר . דקלה מארק' בטי סבו וגב' בג,  להערכהי�ברגישות ובמקצועיות ראוי

המלצות הציע סייע בהמשגת המודל ו, זיהה גורמי� מקדמי� ומעכבי� בפיתוח המודל, מעצב

      .לשיפור

 

הקר� למפעלי� מיוחדי�  :פיתוח התוכנית באמצעות שתי קרנותבהמוסד לביטוח לאומי סייע 

הקר� לפיתוח שירותי� לנכי� סייעה במימו�  ,סייעה במימו� מודל ההפעלה והמחקר המלווה

 את שתי המכינות בשנה הראשונה ובהנגשת הדירות ששימשוהשיפוצי� וההצטיידות במבני� 

 � את התוכנית שליוו לנציגות המוסד אנו מודי�.  העצמאיות בקהילה עבור החניכי� בשנה השנייה

 .ריבי דנקונה' אבלגו� וגב�כרמלה קורש' גב

 

גמיש  ובפיתוח בקליטת החניכי� בתוכניות שיקו� אישיות –אג� השיקו� וח הלאומי עוד סייע בביט

'  אנו מודי� לגב.צעירי� ע� מוגבלויותהצרכי� השיקומיי� הייחודיי� של אוכלוסיית מעני� ל של

�לחניכי וסייעו שהתגייסו על בסניפי� ולעובדיה� למנהלי מחלקות שיקו� , רחל נפתלי מהאג

 .לצורכיה�וכנית השיקו� התוכנית בהתאמת ת

 

 פיתוח בשני� האחרונותכוללת  לביטוח לאומיאג� לפיתוח שירותי� במוסד התוכנית העבודה של 

 היא חלק ממער� "כנפיי�"תוכנית המכינה לחיי� . מער� של תוכניות מעבר לצעירי� ע� מוגבלויות

 בהכנה וליווי של צעירי� העוסקת" שילוב מנצח" כגו� ,זה וכיו� נמצאות בפיתוח תוכניות נוספות



משרד ,  עמותת אשלי�– שותפי� לדר�האנו מקווי� כי יחד ע� . ע� צרכי� מיוחדי� לשירות צבאי

 ויהיה בכ� ,תוכניות מעבר לצעירי� ע� מוגבלויות נמשי� לפתחפיתוח  –הרווחה ומשרד הבריאות 

 .יי� בכל תחומי החישו� החוק לשילוב אנשי� ע� מוגבלויות בחברהשל יהמש� 

 

� מוראי�שרית בי

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�





 חברי ועדת ההיגוי

 

 

 מנהל המכינה בצפו�, ל עמותת כיווני�"מנכ   גידי צור

 מכינה בצפו�, רכזת השירות הלאומי  סוז� ניירנס

 )2009שנת עד (עמותת גווני� , מנהלת המכינה בדרו�  אורנית ד�

  גווני�עמותת, ראש תחו� צעירי�  נירית רימו�

 ל עמותת גווני�"מנכ  ניתאי שריבר

 )2009משנת (מנהלת המכינה בדרו�  אשכנזי�מור� אדלר

 משרד הרווחה, אג� השיקו�, דיור חו� ביתי, מפקחת ארצית  אורנה יוגב

 משרד החינו�, אג� לחינו� מיוחד, רכזת תוכנית בוגרי� ברק�ליאורה שור

 )2007שנת סו� ד ע(עמותת אשלי� , מנהלת תוכניות  יעל נאמ�

 )2008משנת  (עמותת אשלי�, מנהל תוכניות  ר� בראו�

 ל קר� גנדיר"מנכ  רונית עמית

 מכו� מתווה , מנהלת המחקר  וול��חגית הכה�

 מכו� מתווה, עוזרת מחקר   בטי סבו

 המוסד לביטוח לאומי, מפקחת באג� השיקו�  רחל נפתלי

 המוסד לביטוח לאומי, רותי� לנכי�הקר� לפיתוח שי, רכזת מקצועית  ריבי דנקונה

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

 

 





 תמצית

 

יזמה , יוחדי�העוסקת בפיתוח שירותי� ותכניות לקידו� צעירי� בעלי צרכי� מ, "כיווני�"עמותת 

ובדרו� ) בוסת� הגליל(מופעלת במקביל בצפו� ההתכנית פיתוחה של ". מכינה לחיי�"את התכנית 

, עמותת גווני�, עמותת אשלי�, אג� השיקו� במשרד הרווחה: לווה על ידי מספר גורמי�) שדרות(

 .  האג� לחינו� מבוגרי�– משרד החינו�, המוסד לביטוח לאומי

 

שהיו משולבי� , בעלי מוגבלויות, 21 עד 18צעירי� בני וריות יועדה התכנית לפי מטרותיה המק על

 ללא תכנית המש� שתשמש לה� י� צעירי� אלהע� סיו� לימודיה� נותר. במערכת החינו� הרגילה

 מטרת העל של התכנית ,לפיכ�. או השירות הלאומי/מסגרת המקבילה למסגרות אחרות כמו הצבא ו

, ה את חניכיה בתהלי� של יציאה מבית ההורי� למגורי� עצמאיי� יחסיתהיא להציע מסגרת המלוו

 . השתלבות בשירות לאומי נורמטיבי בקהילה והשתלבות בלימודי� במכללה

 

 ,מפתחי המכינה מאמיני� כי באמצעות שלושה מרכיבי� עיקריי� של התכנית הנמשכת שנתיי�

י חיי� לתפקוד עצמאי ויכולת להשתלב הזדמנות לפתח כישור) החניכי�(תינת� למשתתפי המכינה 

, למשל, פעולות התנדבותית, לימודי� אקדמיי� או הכשרה מקצועית: בעול� התעסוקה ובקהילה

� .ביתית�שירות לאומי ופיתוח כישורי חיי� ומיומנויות חברתיות במסגרת חו

 

כ� שיוזמי  מצביעי� על , שליוותה את התכנית הנסיונית במש� למעלה משנתיי�,ממצאי ההערכה

המצליח לפתח בקרב המשתתפי� כישורי חיי� לתפקוד , התכנית ומפעיליה השכילו לבנות מודל

יכולת להיפרד , פיתוח מיומנויות עבודה, שיפור מיומנויות חברתיות ויכולות אישיות, עצמאי

בהשוואה לתחילת , ע� זאת. תחושת מסוגלות ואמונה ביכולת� לחיות חיי� עצמאיי�, מההורי�

 .היו מתוחי� לקראת העתיד �חניכיהבסיומה מרבית , כינההמ

 

החיי� בתנאי פנימייה סייעו לחניכי� לרכוש כלי� רבי� וניסיו� לא מבוטל בניהול חיי� עצמאיי� 

טחו� העצמי שלה� יהבעלה תכנית בעקבות ההשתתפות ב. ופיתוח כישורי חיי� לתפקוד עצמאי

 . כיוו� שלה� בחיי� מחו� לבית ההורי�תחושת המסוגלות שלה� למצוא את ההתחזקה ו

 

ממשיכי� לחיות חיי� עצמאיי� בה� , להוציא אחד,חניכי שתי המכינות  בתו� השנתיי� במכינה

תמונת מצב דומה . עובדי� בשכר ודואגי� לכלכלת ומשק הבית שלה�, שוכרי� דירות, ה� לומדי�

 מהחניכי� לא �50%בה� כ, )'ב�'מחזורי� א(עולה מנתוני המחזורי� הראשוני� של מכינת צפו� 

  . מהחניכי� לומדי��75% מהחניכי� עובדי� בשכר ולמעלה מ�50%כ, ההורי�חזרו לבית 

 

 צוותי המכינות ומסירות� :ביניה�, התכניתהצלחתה של מספר גורמי� זוהו כמקדמי� את 

עבודת , תמשמעת עצמי, מרכיב השירות הלאומי שתר� לפיתוח מחויבות למקו� העבודה ,לחניכי�

התארגנות והכנות לקליטת החניכי� במקומות השירות ; לקיחת אחריות ועוד, קבלת מרות, צוות

 ותמיכת קשרי� ביו צוותי המכינות לבי� משפחות החניכי�; הלאומי ובמוסדות הלימודי�



פרויקטי� מיוחדי� ; ועבודה פרטנית ומת� מענה לצרכי� אינדיווידואליי� של החניכי� ;המשפחות

 . הכנסת שינויי� במודל ההפעלה של התכניתילויות חברתיות וופע

 

היעדר מער� שיווק שיטתי לגיוס : ביניה�, כניתעכבי� את הצלחתה של התמספר גורמי� זוהו כמ

�ד ובעייתיות מבחינת שיקולי עלותוקטנות מא(גודל הקבוצות של החניכי� , מועמדי� לתכנית

 עמידה של חלק מהחניכי� בקריטריוני� שהוגדרו אי, )תועלת ומבחינת הדינמיקה הקבוצתית

 . ד של משאבי� ועודולתכנית מלכתחילה מה שהצרי� השקעה מרובה מא

 

צור� בהקמת מער� : ביניה�, ח מובאות מספר המלצות להמש� ההפעלה של התכניתבסיו� הדו

 לנכויות השקעה נוספת בשיפור נגישות והתאמה, שיווק מקצועי ומיומ� לגיוס מועמדי� לתכנית

פיתוח תכניות הכנה לקראת פרידת , המגורי� והלימודי�, השונות של מקומות השירות הלאומי

� ותכנ, נאי הקבלה והמיו� למכינה ותמכלול הקריטריוני� בחינה מחודשת של, החניכי� מהמכינה

ודל ההפעלה של המכינה כחלק וניסוח מ, של המכינותתכנית הדרכה לצוות המדריכי� פיתוח ו

 . ניית התורהמב

 

מקד� , בצפו� ובדרו�, ממצאי מחקר ההערכה מראי� שהמפעל הנסיוני של מכינת כנפיי�, לסיכו�

, ומסייע לה� להפו� לאזרחי� יצרניי�, במידה משמעותית צעירי� ע� מוגבלויות לא פשוטות

מה מימוש שאיפות וחלומות בדו, החותרי� לחיי� עצמאיי�, אשר אינ� תלויי� בזולת�, תורמי�

 . לצעירי� אחרי� בני גיל�
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 תיאור התכנית

 

  מכינה לחיי�–המפעל המיוחד 

יזמה , העוסקת בפיתוח שירותי� ותכניות לקידו� צעירי� בעלי צרכי� מיוחדי�, "כיווני�"עמותת 

אג� : יעו�יליוזמה שותפי� מספר גורמי� במימו� וב". מכינה לחיי� –יי� מכינת כנפ"ית את התכנ

המוסד לביטוח , )תחו� ילדי� ונוער ע� צרכי� מיוחדי�(עמותת אשלי� , השיקו� במשרד הרווחה

אג� (ומשרד החינו� , )הקר� לפיתוח שירותי� לנכי� והקר� למפעלי� מיוחדי�, אג� השיקו�(לאומי 

 � ). מבוגרי�לחינו

 

וע� סיו� , שהיו משולבי� במערכת החינו� הרגילה, 20 עד 18התכנית מיועדת לצעירי� בני 

 �שלא כמו התלמידי� הלומדי� במסגרות החינו� המיוחד (לימודיה� נותרו ללא תכנית המש

אינ� יוצאי� , ל ג� לא כמתנדבי�"רוב� אינ� מגויסי� לצה). 21הזוכי� להמש� לימודי� עד גיל 

 . בעיקר בגלל מגבלותיה�, תיכוניות�מסעות בעול� ואינ� משתלבי� במסגרות לימודיות עלל

 

מכינת  "להל�( פתחה המכינה בבוסת� הגליל ז"בשנת תשס:  בשני מוקדי� במקבילהופעלההתכנית 

  על ידי עמותת גווני� והמכינה בשדרות,את שעריה לחניכי המחזור השלישי של המכינה") צפו�

ו ופתחה שעריה לחניכי המחזור הראשו� בתחילת "שהוקמה בקי� תשס, ")נת דרו�מכי"להל� (

 .ז"תשס

 

 מאפייני� מרכזיי� –אוכלוסיית היעד 

אשר הוגדרו על ידי יוזמי התכנית והמוסד לביטוח , הקריטריוני� של אוכלוסיית היעד של המכינה

 : לאומי ה�

 21�18 צעירי� בגילאי .1

 ע� נכויות שאינ� סיעודיי� .2

 )עיוורו� או חירשות(ית או חושית זנכות פי:  הנכויותסוג .3

 נורמטיביתבעלי יכולת קוגניטיבית  .4

 בעלי תעודת בגרות מלאה או חלקית,  שנות לימוד בבתי ספר רגילי�12סיימו  .5

 בעלי מיומנויות חברתיות בסיסיות .6

 בעלי מוטיבציה ליציאה מהבית .7

 

 .  חניכי�15�נה כשל המכיבכל מחזור היו אמורי� להיות פי התכנו�  על

 

 19מרבית� בני ,  שלה שמונה חניכי�'מחזור גבמסגרת ת צפו� ז קלטה מכינ"ל תשס"בתחילת שנה

, C.P) 3(, מתקשה בהליכה C.P )2(, עיורו� מלידה) 1(: ע� הלקויות הבאות, ובעלי בגרות חלקית

בעזרת  הליכה( CP )5(, )בעזרת קביי�הליכה (בפלג גו� תחתו� שיתוק ) 4(, מתקשה בהליכה ובדיבור

התחת� החני� האחרו�  .תאונהקטוע רגל עקב ) 8(,  לכיסא גלגלי�ריתוק) 7(, לקות ראייה) 6(, )קביי�
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 של המכינה במהל� 'מחזור דאול� הצטר� ל, הי ולכ� לא המשי� לשנה השני,בסו� השנה הראשונה

  .שבעה חניכי� במכינת צפו� 'מחזור ג סיימו את ס� הכולבש, כ� .נישואיוהשנה לאחר 

 

 עזבו השנהבמהל� אול� , ז שמונה חניכי�"מכינת הדרו� קלטה ע� הקמתה בראשית שנת תשס

מצב ו, תהלי� חזרה בתשובה, ל"רצו� להתנדב לצה: את המכינה שלושה חניכי� מהסיבות הבאות

, יהיח אחד החניכי� לא היה בשל למעבר לשנה שנ"בפתיחת שנת הפעילות תשס, בנוס�. נפשי ירוד

במטרה שיוכל ללמוד שנה נוספת את הכלי� והמיומנויות הניתני� לחניכי , 'מחזור בלולכ� צור� 

 לכיסא גלגלי� ריתוק, אטרוגרופוזיס) 1(: פרופיל החניכי� שנותרו במכינה ע� סיומה. שנה א

 בעזרת ליכהה, CP; נכויות מולדות�רב) 3(, מרותקת לכיסא גלגלי�, ספינה ביפידה) 2(, חשמלי

כתוצאה  ידניכיסא גלגלי� ריתוק ל) 4(, מתקשר באמצעות לוח מחיק, לקוי ראייה ושמיעה, יכו�הל

 במכינת דרו� 'מחזור א סיימו את בס� הכול .מעט עוויתות ומתקשה בשמיעה,  קלCP) 5(, מפציעה

 .חניכי�חמישה 

 

בצפו� , ותפרופיל החניכי� שהחלו השתתפות� בשתי המכינ, ל"כפי שנית� להתרש� מהנתוני� הנ

במכינת הדרו� החניכי� :  א� יש הבדלי� בי� הקבוצות, למדידומהז "ל תשס"ובדרו� בשנה

בצפו� נקלטו . סובלי� מנכויות פיזיות קשות בעוד שבצפו� מתאפייני� החניכי� ג� בלקויות חושיות

 . שני חניכי� בני מיעוטי� לתכנית

 

: נת דרו� שניי� מהחניכי� אינ� ילידי האר�במכינת צפו� כל החניכי� ה� ילידי האר� ואילו במכי

במכינת דרו� אחד החניכי� .  חילוניי�ה�מחצית מהחניכי� . חני� יליד רוסיה ואחר יליד אתיופיה

בצפו� אחד החניכי� הצהיר שהוא אתיאיסט ושאר החניכי� מדווחי� על אורח חיי� ,  דתיהוא

 .מסורתי

 

רתו ישניי� מחניכי מכינת דרו� ש: יו� התיכו�חניכי� השתתפו במסגרות אחרות לאחר ס ארבעה

במפעל של הקיבו� וחני� אחר התנדב במקביל ללימודיו חני� ממכינת צפו� עבד , שירות לאומי

  .בעמותה לשוויו� וצדק לנכי�

 

 מטרות ויעדי�

מטרת העל של התכנית כפי שהוגדרה על ידי יוזמיה היא להציע מסגרת קבוצתית רבת עצמה 

השתלבות בשירות , יכיה בתהלי� של יציאה מבית ההורי� למגורי� עצמאיי� יחסיתהמלווה את חנ

 . לאומי נורמטיבי בקהילה והשתלבות בלימודי� במכללה

 :המטרות שהוגדרו לתכנית ה�

o הבית ומחוצה לו � .פיתוח כישורי חיי� לתפקוד יומיומי עצמאי בתו

o  פיתוח , העצמה, ולות אישיותשיפור מיומנויות חברתיות ויכ –פיתוח כישורי� אישיי�

בניית זהות ערכית , ויכולת נפרדות מההורי� פיתוח אחריות, עצמאות ואוטונומיה אישית

 .שיפור הדימוי העצמי וטיפוח מודעות עצמית, חיובית

o או הכשרה אשר יסייעו ברכישת מקצוע ובהשתלבות תעסוקתית בעתיד/רכישת השכלה ו ,

 .ה ופיתוח קריירה וחיי� עצמאיי� בקהילהוהתנסות מעשית כחלק מהכנה לתעסוק
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 :מטרות אלה מבוססות על שתי הנחות יסוד

שלמדו במערכת החינו� הרגילה כתלמידי , לצעירי� הסובלי� מנכויות פיזיות ולקויות חושיות .1

 .אי� מסגרת המש� בתו� לימודיה� בבית הספר התיכו�, "שילוב"

ת יכולי� לתרו� לקהילה ולהשתלב בה כמו צעירי� הסובלי� מנכויות פיזיות ולקויות חושיו .2

  .צעירי� אחרי� בני גיל�

 

 צעירי� בוגרי מערכת החינו� הרגילה אשר בתו� ה�רבי� מבי� המועמדי� הפוטנציאלי� לתכנית 

, בפועל. לימודיה� מקווי� להשתלב באופ� עצמאי בשירות הלאומי או לחילופי� להשתלב בצבא

צעירי� אלה מגלי� שכשנה עד שנה וחצי מיו� סיו� לימודיה� ו, הדבר אינו קורה, ברוב המקרי�

 אחרי שצעירי� אלה הבינו 20 או 19בגיל . להתנתק ממנו/ומתקשי� לעזוב, ה� עדיי� יושבי� בבית

כי השתלבות� בשירות צבאי או לאומי משמעותי אינה מובנת מאליה ה� מחפשי� מסגרות בה� 

 .  לבית ההורי�ולקיי� חיי� עצמאיי� מחו� השתלביוכלו ל

 

עידוד , עזרה בלימודי�, כלומר(תכנית ליווי ותמיכה כפי שמציעה המכינה , לאור הנחות אלה

�ומת� מענה שיקומי, חינו� ללימודי� ולעבודה, והשראה מהקבוצה�היא חיונית )  טיפולי לכל חני

המכינה יוזמי  .ליכולת� של הצעירי� להגיע למימוש מכסימלי ולהשתלב שילוב מלא בקהילה

להשתלבות טובה ת הצעירי� ביא אבמכינה יקד� ויהתמהיל של המרכיבי� השוני� מצפי� ש

 .בקהילה ובעול� העבודה

 

  ומרכיבי המכינהשלבי פעולה

 :כאשר התהלי� כולו כולל ג� שלבי� מקדימי�, התכנית במכינה נמשכת שנתיי�

 . בשנות הלימודי� האחרונות בבתי הספר–שלב איתור ומיו�  •

 . בשנה האחרונה ללימודי� בבית הספר– הכנה כולל הכנת הורי� שלב •

 .הסתגלות ורכישת מיומנויות בסיסיות,  גיבוש–המכינה שלב א  •

מסלול לימודי� אקדמי :  המורכב משלושה מסלולי� המשלימי� זה את זה–המכינה שלב ב  •

 התנדבותי מסלול, או הכשרתי במכללת הגליל המערבי ומכללת האקדמית ספיר שבשער הנגב

פיתוח כישורי חיי� ומיומנויות חברתיות במסגרת , )שירות לאומי במגוו� אתרי� ותחומי�(

 .ביתית�קבוצתית חו�

 

 . על מרכיביו השוני�להל� יפורטו כל אחד משלבי הפעולה של המכינות

 

  מיו� והכנה לתכנית, איתור

תיאו� ; כינה וגיוס� לתכנית ההכנה לתכנית כוללי� את איתור המועמדי� הפטנציאליי� למשלבי

יצירת ; הכנה רגשית לקראת היציאה מהבית;  וע� משפחת�ציפיות ע� המועמדי� למכינה

סיוע למשתתפי� בבחירת מסלול ההשתלבות המתאי� ביותר במכללה ; מוטיבציה לקראת התכנית

 .תהליכי� אלה יתוארו להל� בנפרד לכל אחת מהמכינות. ובשירות הלאומי
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 מכינת צפו�

אות "מנהלי התכנית מנסי� לאתר את המועמדי� לתכנית דר� מתי:  לתכניתתהלי� האיתור והגיוס

בבתי הספר ,  מרכזי� שהוקמו לתת מענה למורי� בחינו� הרגיל–מרכזי תמיכה אזוריי� (

שמעתי על . "לשכות הרווחה ואג� השיקו� בביטוח הלאומי, עמותות, בתי הספר, )המשלבי�

 מנהלי�ה". ' כשהייתי בכיתה יבתל אביבה שהתקיי� בי� עיוורי� וכבדי ראיהמכינה בכנס לאנשי

ההישגי� בבית . מציגי� את התכנית ומשוחחי� ע� ההורי� והצעירי�, מגיעי� לבתי החניכי�

 לא משקפות את המצב בבית הספרהספר לא מהווי� גור� במיו� החניכי� כי לפעמי� התוצאות 

דרגת הסיעודיות ומורכבות , כולת הקוגניטיבית של המועמדהי"מה שכ� משפיע הוא . הלימודי

למנהלי� חשוב שהחניכי� ישתלבו בקבוצה ולא יהיו יוצאי דופ� בגלל ". המגבלה והבריאות הנפשית

 .חוסר עצמאות מוחלט או נכות נפשית אקטיבית

 

 מפגשי� התקיימו מספר, מספר חודשי� לפני פתיחת המכינה: תיאו� ציפיות והכנה כללית למכינה

שיחקנו , היו פעילויות שונות"החניכי� הגיעו לסופי שבוע ". למת� הסברי�"לגיבוש הקבוצה ו

הפעילויות בסופי  ."בהתחלה לא בישלנו. הכרנו את הצוות, 'אי� אתה רואה עצמ� במכינה'משחקי� 

 וחשיפה התנסות בכישורי חיי�, הכנה לשירות: כנית כ� שהיה ייצוג לשלושת מרכיבי התהשבוע נבנו

היו חניכי� אשר לא המשיכו : לסופי השבוע הראשוני� היה ג� מרכיב מיוני. לאפשרויות לימודי�

 .מרצונ� או על פי החלטת הצוות

 

, במפגש הוצג סרט על המכינה. התקיי� מפגש ע� ההורי� והחניכי�, שבוע לפני פתיחת המכינה

צוות  לדברי אנשי ה.חובות וזכויות, העלות להורי�, הציגו את הפעילויות השונות ומטרותיה�

הצוות הקדיש ". להכיר את החניכי� ולדעת עליה� כמה שיותר דברי�"סייעו ג� לה� מפגשי� אלה 

 ". להערכות ובניית תכנית לפיתוח החני� ברמה האישית וברמה הקבוצתית"תשומת לב רבה 

 

 מכינת דרו�

במסגרת . 2005לתכנית החל באוקטובר איתור מועמדי� לתהלי� ה : לתכניתתהלי� האיתור והגיוס

 :תהלי� זה מנהלת המכינה פעלה במספר ערוצי�

 .מנהלי מרכזי שיקו�, עובדי רווחה ושיקו�, שיווק התכנית ליועצי� חינוכיי� .1

 .ועמותות שירות לאומי" בית הגלגלי�" :למשל, פרסו� התכנית בארגוני� שוני� .2

 .ירושלי� גוש ד�, הדרו�פנייה כתובה לכל הרשויות המוניצפליות באזור  .3

 .טלוויזיה ופרסו� באתרי אנטרנט המיועדי� לנכי�, רדיו, פנייה לתקשורת הכתובה .4

 . לשמוע�צוות התכנית סיפר על התכנית לכל מי שהיה מעוניי" מפה לאוז�" .5

 

לא מנהלת המכינה סבורה כי . תהלי� האיתור והגיוס של מועמדי� לתכנית לווה בלא מעט קשיי�

פליי� ע� יהשיקו� והגורמי� המוניצ, השילוב, החינו�, של גורמי הרווחהמספיק פעולה שיתו� היה 

 של המכינה 'מחזור ב ('מחזור א ב שהקשה על איתור הצעירי� הפוטנציאלי� לתכניתמה, התכנית

פוטנציאל את הגבילו  21�18של הגיל הקריטריוני� , בנוס� .)כבר הופנה על ידי יועצי� חינוכיי�

. א� התקשורת לא נרתמה לעזרת מכינת הדרו� באיתור מועמדי�. מתאימי� לתכניתהצעירי� ש
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מפה "ובית הגלגלי� , מכינת כנפיי� צפו�: חניכי מכינת הדרו� הגיעו למכינה דר� הערוצי� הבאי�

 ".לאוז�

 

כולל לינת (מפגשי� בני יומיי� שה ו ושלחד יומי  מפגשוכלל תיאו� ציפיות והכנה כללית למכינה

נעשתה הכנה לקראת מגורי� , במסגרת מפגשי� אלה הכירו החניכי� אחד את השני ).לילה

הכנה לקראת , הכנה רגשית לקראת היציאה מהבית, הצור� להתחשב אחד בשני, משותפי�

 . שירות לאומי ולימודי�: המרכיבי� השוני� של התכנית

 

 לדרו� בחודש אוקטובר המועמד השמיני עבר ממכינת הצפו�( מועמדי� 7את שלב ההכנה עברו 

 ).  ולכ� לא השתת� בשלב ההכנה2006

 

מסלול לימודי� אקדמי או הכשרתי :  המשלימי� זה את זהרכיבי�שלושה מהחיי� במכינה כוללי� 

שירות לאומי (מסלול התנדבותי , במכללת הגליל המערבי ומכללת האקדמית ספיר שבשער הנגב

 .ביתית�י� ומיומנויות חברתיות במסגרת קבוצתית חו�פיתוח כישורי חי, )במגוו� אתרי� ותחומי�

 .נביא להל� פירוט לגבי כל אחד ממרכיבי� אלה כפי שהתבצע בפועל בכל אחת מהמכינות

 

 חיי פנימייה ופיתוח תפקוד עצמאי וכישורי חיי�

 

 מכינת צפו� 

ועיי� כאשר פע� בשב,  בוסת� הגלילביישובבשנה הראשונה פעלה המכינה חמישה ימי� בשבוע 

פע� בחודש יצאו החניכי� לסו� שבוע כבר ביו� חמישי ופע� . תה פתוחה עד יו� שישי בצהריי�יהי

  .בחודש החניכי� נשארו במכינה בסו� השבוע

 

, תרבות(ישיבת ועדות , שיחת קומונה: במכינה התקיימה פעילות קבועה במהל� השבוע הכוללת

יציאה לבריכה , עריכת קניות בישול וכביסה,  חדרי�ניקיו�, זמ� ללימודי�, )'קביעת תורנויות וכו

בצהריי� ובערב החניכי� מכיני� ארוחות בעזרת אחד . ערב חופשי, בימי שלישי, ואחת לשבוע

 .עורכי� את השולח� ואוכלי� ביחד, מאנשי הצוות

 

חניכי� עברו מהקומונה הגדולה לחיות בקומונות ה. ה המכינה פעלה במתכונת שונהייבשנה השנ

מתו� . געתו�רחוב ויצמ� והדירה ברחוב  הדירה ב:יהי בשתי דירות נפרדות בנהרוהתגוררו טנותק

;  בחיי� עצמאיי� יותרהתאפיינה במכינת צפו� שנייהשיחות ע� החניכי� והצוות עלה כי השנה ה

ופ�  באההוצאות על מוניות ובכ� צמצמו את,  החניכי� בתחבורה ציבוריתהשתמשו שנייהבשנה ה

 את ארוחות הערב וג� את המסיבות ארגנו, לקניות וסידורי�, ת בעירלבלוה� יצאו . ימשמעות

הטיפול בדירה , על ההתארגנות בבוקר, אחראי� על חלוקת התפקידי� בניה�היו ה� . והטיולי�

 . והכנת הארוחות

 

לכל ". אחרת מאשר בבוסת�... מקו� חדש "'אלדברי .  קשה בהתחלההייתהההתאקלמות בדירה 

במקרה הצור� . יכולי� להיות יותר לבד, פחות פיקוח מצד הצוות, יש יותר פרטיות"ד חדר משלו אח
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�חלוקת החניכי� בי� הדירות נקבעה על ידי הצוות בסו� השנה ". פוני� לצוות ובעיקר למדרי

. את ההרכבתאפשר לה� לשנות י, א� יהיה צור�,  ונאמר לחניכי� שאחרי שישה חודשי�,הראשונה

 .לאז� את ההרכב בדירה/כדי לתגבר, המחזור הראשו� של המכינהבוגרת דירות צורפה לאחת ה

 

הקבוצה עברה כמה , לדברי המנהל.  אפשרה יותר מקו� למנהיגות וליוזמות אישיותשנייההשנה ה

 ,אחד המהלכי� הדרמטיי�. תהליכי� משמעותיי� שהתבטאו בסינגור עצמי וכוח להוביל דברי�

; כאשר החניכי� הביעו התנגדות לחלוקה בי� הדירות, בחודש ינואר, שנה באמצע ה היה,לדעתו

 והביעו התנגדות החניכי� ערערו על ההחלטה. בל החלטה לשנות את ההרכב בדירותיהצוות ק

 .  לאחר דיו� סוער נקבעה חלוקה שונהואכ�, לחלוקה זו

 

גדולה יותר בי�  הצוות ש� לב שנוצרה ג� תלות ,תחושת העצמאות של במקביל להתפתחותה

 . יותררבהצמה נושאי� שבינו לבינה הוצפו בע, ותריבי� ותחר, התרחשו יותר חיכוכי�, החניכי�

קנאה בחניכי� אשר זכו להיות בדירה בגעתו� /רגשת קיפוח תחרות סמויה בי� שתי הדירות ההייתה

 ).לדבריה�, "נהרייההשינקי� של ("

 

 מכינת דרו�

.המהווה חלק מהקיבו� העירוניו, חוב השקד ברמכינת הדרו� שוכנת בשדרות
1

 חניכי המכינה גרו 

 בקומה התחתונה מגורי�שלושה חדרי , במש� שנתיי� בבית פרטי צמוד קרקע הכולל גינה קטנה

, סלו� ובו טלוויזיה, מטבח, מקלחת, שירותי�, בנוס� יש בבית. ושני חדרי מגורי� בקומה העליונה

 . מחשב וחיבור לאיטרנט

 

�כמו. ופע� בשבועיי� שישה ימי� בשבוע,  פעלה מכינת הדרו� חמישה ימי� בשבועאשונהבשנה הר

בעקבות מתקפת הקסאמי� ומצב . אחת לחודש יכלו החניכי� להישאר בסו� השבוע במכינה, כ�

עזבו החניכי� את המכינה תחילה לבתיה� ואחרי חג , 2007 שהחל במחצית מאי, החירו� בשדרות

לבקשת , 2007 בראשית חודש יוני.  בקיבו� אורי�"בית הגלגלי�"� להשבועות חזרו החניכי

זאת תחת כללי התנהגות , אישר פיקוד העור� את חזרת� למכינה בשדרות, החניכי� וצוות המכינה

 . חמישה ימי� בשבוע–בתקופה זו עברה המכינה לפעילות של שבוע עבודה מקוצר . נוקשי�

 

, ניקיו�, בישול: יכי� ליטול חלק במשימות הבית השונותנדרשו החנז "תשסבמהל� שנת הפעילות 

וכול� , כל החניכי� השתפרו בהיבט זה, במהל� השנה, על פי דיווח צוות המכינה. קניות ועוד, סדר

, יש עוד מקו� לשיפור בהיבט זה, לדעת אנשי הצוות. משתתפי� כיו� בביצוע עבודות הבית השונות

כי כול� מרגישי� , מראיונות ע� החניכי� עולה. ע את המטלותבעיקר ביכולת החניכי� ליזו� ולבצ

. בזכות המכינה למדתי להסתדר לבד. "שבזכות המכינה יכולת התפקוד שלה� היומיומית עלתה

 ;"אבל עכשיו יותר קל, ו להכי� אוכללשטו� א, למשל, בתחילת השנה היה לי קשה לעשות דברי�

                                                 

1
, ביחד ע� תושבי שדרות, במסגרת זו תושבי הקיבו�. הרעיו� של קיבו� עירוני הוא קיו� מסגרת קהילתית שיתופית 

' ר. ועודהקהילה , החינו�, שואפי� למעורבות קהילתית וחברתית בעיר הבאה לידי ביטוי בתחומי העבודה

www.migvan.org.il 
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אבל המכינה חיזקה . ולכ� אני עצמאית בהרבה מובני�', תעשי לבד': המשפחה שלי כל הזמ� אמרה"

רשימות , קניות, למדתי במהל� השנה לנהל דירה. ולימדה אותי דברי� נוספי� שתורמי� לעצמאותי

 ."של נכי�, ר לכוו� ָשיש לגובה שלי גיליתי שאפש–בישול , ניקיו�, קניות

 

 גילוחברי הקבוצה . ינה הראשונה במכמבחינה חברתית הקבוצה התגבשה מאוד במהל� השנה

 מהעלאת ביקורת זה כלפי זה וא� לא נמנעוובד בבד , אכפתיות ודאגה אחד כלפי השני, אחריות

 שיש לה המגבלות הקשות ביותר ',ג הנהיגהאת הקבוצה . לדרוש מחבריה� לבצע מטלות ומשימות

 מנהיגה – מאוד ערכית, מוערכת, לדברי מנהלת המכינה היא אהודה. מבחינה פיזית במכינה

כיוו� שהיא מנהלת אורח חיי� דתי בעוד שכל שאר ,  יחס אמביוולנטי כלפי הקבוצה'לי. אמיתית

יש , א� מצד שני, א מקור לתמיכה היא יודעת שהקבוצה הי,מצד אחד. חברי הקבוצה ה� חילוני�

 . מגורי� ע� בני� ועוד, לה קונפליקט פנימי ע� נושאי הכשרות

 

. בלתי יציבהבטחוני המצב המכינה לתפקד תחת איו� הקאסמי� ו המשיכה ה,שנייהבשנה ה

שלא להגיע למכינה ולהישאר בבתיה� או , לא אחת,  שהחניכי� התבקשוהייתהמשמעות הדבר 

במהל� השנה , בנוס�. לחילופי� שהות� במכינה התקצרה וה� פונו לבתיה� באמצע שבוע הפעילות

חר� הקשיי� הבטחוניי� בשנת . למכינת הצפו�פונו החניכי� פעמי� משדרות לקיבו� אורי� ו

ופע� בשבועיי� שישה ימי� , ")קצר"שבוע (ח פעלה המכינה חמישה ימי� בשבוע "הלימודי� תשס

עקב המצב הבטחוני והעלות הכלכלית הגבוהה של פתיחת המכינה בסו� "). ארו�"שבוע (בשבוע 

, ובגלל המצב הבטחוני, ת החניכי�לבקש. השבוע התקיימו בשדרות רק שלושה סופי שבוע משותפי�

עוד סו� שבוע משות� מחו� לשדרות הוצע . התקיי� סו� שבוע משות� נוס� בקיבו� כפר עציו�

 .ועל כ� התכנית לא יצאה לפועל, א� החניכי� לא היו החלטיי� לגבי השתתפות�, לחניכי�

 

. מצומצמתהייתה במכינה נוכחות הצוות המלווה שנייהבשנה ה
2

 הייתהדריכה החברתית המ,  כלומר

והחניכי� ישנו לבד בדירה, בדירה פעמיי� בשבוע בלבד
3

,  ערכו קניותקרי,  עצמאיי� וניהלו חיי�

פעילות , תיאטרו�, אומיביטוח ל, ח"קופ, למשל, צרכו שירותי� שוני�, בישלו, סידרו וניקו את הבית

 כל החניכי� השתלבו היטב 'מחזור אלדברי הצוות המלווה את . שחייה בבריכה ועוד, בחדר כושר

אול� יש חניכי� שעדיי� היו . כול� ידעו והיכרו את המלאכות והתורנויות המוטלות עליה�. בדירה

לדברי החניכי� צמצו� שעות הצוות . צריכי� דרבו� ותזכורות רבות על מנת שיבצעו את הנדרש מה�

החיי� במכינה "; "ר לבדלומדי� להסתד, כאשר הצוות לא נמצא יותר טוב. "במכינה היה טוב

השנה אנחנו הרבה יותר "; "למדתי שאני יכולה לקבל החלטות טובות לבד. תורמי� לעצמאות שלי

לפעמי� צרי� את אנשי . 'יושבי� לנו על הורידי�'ולא , אנחנו מרגישי� גדולי�. זה טוב. עצמאיי�

ל הצוות במכינה הוא המינו� ש. צרי� את הצוות שיעשה סדר. ה'הצוות כשלא מסתדרי� ע� החבר

 ".סביר

 

                                                 

2
 .בשנה הראשונה הצוות המלווה נמצא כל יו� בדירה של החניכי� ומדריכת לילה ישנה בדירה 
3
 .אול� בתו� הטיפול וההתארגנות לשנת לילה אי� איש צוות בדירה, חניכה סיעודית מקבלת את הטיפול לו היא זקוקה 



 

8 

, יחסית לשנה הראשונה,  הצטמצמושנייה הבמהל� השנה, מבחינת הגיבוש החברתי של הקבוצה

. על יישו� התכניות האישיות של כל חני� וחני�, והדגש הוש�, הפעילויות החברתיות הקולקטיביות

ושיתפה , הנהיגה את קבוצההיא הובילה ו.  במכינה נוכחות משמעות גדולה מאודהייתה, 'לג, כאמור

גבלותה הפיזית היא מלאה את מטלותיה ולמרות מ. פעולה בפעילויות החברתיות של הקבוצה

במהל� . למרות ההבדלי� המהותיי� בינה לבי� חבריה,  השתלבה בדירה היטב'י. ותורנויותה בדירה

ות לאחזקת השנה היא שיתפה פעולה בפעילויות החברתיות השונות ובמטלות השוטפות הקשור

. הצוות וחבריו כסציומט אשר נוטה לא למלא את חובותיו ומטלותיו בבית נתפש על ידי, 'א. הדירה

�, 'נ. יכול לנהל חיי� עצמאיי� מלאי� בה� הוא דואג לכל צרכיו' אברור לצוות המלווה כי , מאיד

 שנייהשנה ה בשל חוסר בשלות לקראת המעבר ל'מחזור בל' נח עבר "בשנת הפעילות תשס ,כאמור

 הייתה והשתלבותו בדירה 'מחזור בהוא הפ� למנהיג , בשל דמותו והוותק שלו, בשנה זו. במכינה

הוא מילא לרוב את חובותיו ורכש כישורי חיי� .  טובה מאודהייתה במכינה 'חהשתלבותו של . טובה

 . אשר מאפשרי� לו לשכור דירה לבד ולהתנהל בה באופ� עצמאי

 

 סדנה להכנה לעבודה, לימודית/אליו נוספי� ג� הכשרה מקצועית, רות הלאומיהשי – שירות לאומי

 רכישת מיומנויות עבודה ולמידת –מיועדי� להכנת החניכי� לעול� העבודה , ופיתוח כישורי חיי�

השירות הלאומי היווה מרכיב חשוב לקידו� החניכי� לחיי� . דרכי התמודדות ע� מצבי� חדשי�

 .ומה רבה בפיתוח אישיות� והעצמת� של חניכי המכינה לו תרהייתהעצמאיי� ו

 

 כי אחד המדדי� המשמעותיי� עולהמחקרי� רבי� מ, )להל�' ר(כפי שציינו בסקירת הספרות 

 �להעצמתו הפסיכולוגית ולהתפתחותו האישית של המתבגר היא היכולת להקדיש מזמנו הפנוי לצור

בני הנוער המתנדבי� ה�  מראה שמחקרה). 1999, פישר(פעילות התנדבותית למע� עצמו וקהילתו 

ככל . בעלי תחושת העצמה ותחושת שייכות ומעורבות גבוהה יותר מאלה שאינ� מתנדבי�

הוא מעורב יותר בפעילויות ומרגיש יותר כ� , בעל תחושת העצמה גבוהה יותרהוא שהמתבגר 

, שירות הלאומי או הצבאיצעירי� ע� צרכי� מיוחדי� רבי� מבקשי� ליטול חלק ב. שייכות לקהילה

להרגיש שה� תורמי� , בקשה שמביאה לידי ביטוי את רצונ� להיות פעילי� בחברה הכללית

 ).2006, גזית וקינג(ולחוש עצמאיי� יותר , למדינה

 

 מכינת צפו� 

השתלבו באופ� חלק וללא בעיות "אחדי� . כל החניכי� השתלבו בשירות לאומי בשנה הראשונה

 .מתארת המנהלת העמיתה, "יה קשה יותר ונדרש ליווי צמוד יותרמיוחדות לאחרי� ה

 מאודסוגי התעסוקה ומקומות התעסוקה של החניכי� במקומות השירות הלאומי היו מגווני� 

ל "עבודת פקידות במרכז מרש :למשל, והותאמו בקפידה ליכולות ולצרכי� של כל אחד מהחניכי�

סיוע , )שיקו� ופנאי, ה המסייע במת� מגוו� שירותי ייעו�מרכז רב שירותי� לעיוורי� וללקויי ראיי(

בספרייה , עבודה במרכז יו� לקשיש, למורה בבית ספר לילדי� הסובלי� מאוטיז� ובעיות תקשורת

 מסגרת תומכת לילדי� וצעירי� בעלי צרכי�(הדרכה במרכז אביטל , חניכת תלמידי�, האזורית

 . נהרייהב עבודה בבית החולי� , בקיבו� אפקמיוחדי�
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אחד : למשל, של החניכי�, בלתי מתוכננות, במהל� השירות הלאומי התגלו יוזמות מיוחדות

קשר מקו� אחר ובעקבות  החל לתרג� תפריטי מסעדות לשפת ברייל בנוס� לשירות שלו בהחניכי�

� ליזו� ולארג"בדר� כלל מתקשה חני� זה לדברי הצוות . רג� ארוחות חינ� לו ולחבריויאזה הוא 

התלווה בעת ש. קוד שלו ובתרומתו לקבוצהומשימה זו גרמה לשינוי מסוי� בתפ" פעולות פשוטות

חניכה . � כרטיסי� מוזלי� למופעלמנהלת העמיתה בחיפוש אחר מקו� לינה לקבוצה הוא ארג

 את האתר ניהלההיא . בניית אתר אינטרנט למקו� השירותביזמה פרויקט משות� ע� אחיה אחרת 

 .  את המרכז ולהגדיל את הכנסותיו לקד�עזרהו

 

 התבססו במקומות ,בשירות הלאומיחמישה חניכי� המשיכו חניכה אחת פרט ל שנייהבשנה ה

 האזורית האזורית ספרייהשלושת החניכי� שעבדו ב. התפתחו ורכשו מיומנויות נוספות, העבודה

אחת  י בראשותה שלה� יצרו צוות עבודה עצמא. לארכיו� של הספרייהסרקו תמונות ומסמכי� 

". ולקחה לעצמה את חלוקת המטלות וניהול הצוות הקט�"כדברי הספרנית " ראש גדול" שהיא מה�

והפכה את פינת המטבח , רכשה מסכי מחשב גדולי�, ספרייה שיפרה את הנגישות בספרייהמנהלת ה

ר  המשיכה לשרת בהתמדה ובהצלחה רבה כסייעת בבית ספ'מ. והשירותי� לנגישי� לנכי�

ת וזו פע� ראשונה שהגיעה אלינו בת שירות לאומי ע� מוגבל ", לדברי מנהלת בית הספר."חורשה"

 ".מאודקשה והיו לנו חששות אול� היא עמדה במשימה יפה 

 

 מכינת דרו�

במסגרת מגווני� השתלבו היטב במקומות התנדבות , להוציא אחד, בשנה הראשונה חניכי המכינה

  שעות40� ל30ונע בי� ,  ההתנדבות שלה� במסגרות השונות שונההיק� שעות. השירות הלאומי

 שביצעויש חניכי� .  מהחניכי� במקומות ההתנדבות השוני� שונהשנדרשהאופי העבודה . שבועיות

, גווני�, טק�ספיר, בית ספר( שירותי� לקהל שנתנויש חניכי� , )חוות הסוסי� בניר ע�(עבודה פיזית 

  ).טק�ספיר, בית המתנדב( בעבודות משרדיות עסקושיש חניכי� ) משרד הרווחה

 

הוכנסו ת הקאסמי� ופינוי החניכי� משדרות ומתקפ ששרר באזור עקב  החירו�בעקבות מצב

חניכי� שיכלו להמשי� ולהתנדב במקומות השיבו� שלה� המשיכו . שינויי� במקומות ההתנדבות

לבו בעבודה התנדבותית בקיבו� השת, בעוד שחניכי� שלא יכלו להגיע לשדרות וסביבתה, זאת

הוכחתי לעצמי שאני יכולה לעשות  ": השירות הלאומי תר� לה המו�, אחת החניכותלדברי. אורי�

אבל , בעבר לא רציתי לעבוד ע� מחשב, למשל. הוכחתי לעצמי שיש לי כישורי� ויכולות. המו�

 ."מיזה דבר שלמדתי בשירות לאו. במהל� השנה למדתי ואני מאוד נהנית מזה

 

 שנייהיכלו חניכי המכינה לבחור א� להמשי� ולשרת שנת שירות ) ח"תשס (שנייהבתחילת השנה ה

שתי חניכות החליטו . או לסיי� את השירות הלאומי בתו� מילוי מכסת השעות הנדרשת מה�

 את 2008ושלושה חניכי� סיימו במהל� שנת , שנייהלהמשי� ולשרת במסגרת השירות הלאומי שנה 

אחד מה� התקבל לעבודה . וסיימו שירות לאומי שנמש� שנה אחת, שעות הנדרשת מה�מכסת ה

 .  הוא עובד בשכר במקו� השירות הלאומי שלו2008והחל מינואר , באותו מקו� ותפקיד
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 או הכשרתיי�/מכינת כנפיי� שמה לה למטרה לשלב את חניכיה בלימודי� אקדמיי� ו – ימודי�ל

להשתלב מבחינה תעסוקתית ולחיות חיי� , לפתח קריירה, רכוש מקצועבעתיד לבוגריה ל כדי לסייע

 .עצמאיי� בקהילה

 

 מכינת צפו�

שניי� התמידו בלימודיה� ,  של מכינת צפו�'מחזור גה מתו� שמונת החניכי� של בשנה הראשונ

�חניכי�  .ואזרחות� "תנ, בהיסטוריה וא� ניגשו לבחינות בגרות, ז" תשסשנת הלימודי� במש

לקות למידה או , )ידיעת קרוא וכתוב ועוד, שפה(שוני�  לא למדו מסיבות שקשורות בחסרי� אחרי�

 במכללת  בגרויותלמדו והשלימוחניכי� ארבעה  שנייהבשנה ה. שנייההדחיית הלימודי� לשנה 

פסנתר כנ� גדול לדירה עבורו הצוות השיג נגינה בפסנתר ואחד החניכי� למד . הגליל המערבי

 .ו�געתרחוב שב

 

 מכינת דרו�

במסגרתה , בשיתו� ע� מכללת ספיר, "טעימות" הופעלה במסגרת המכינה תכנית הראשונהבשנת 

ומי ייש: שוני�) טק�בספיר(או הכשרתיי� /בקורסי� אקדמיי� ו, יכלו חניכי המכינה להשתת�

א� , )תבתקשורת וספרו(שני חניכי� התחילו קורסי� אקדמיי�  ). חניכי�2(ציור , ) חניכי�3(מחשב 

, באנגלית, האחד: שני חניכי� השלימו ושיפרו מקצועות בגרות. לא עמדו בדרישות האקדמיות

: כינה במסגרות שונות בהתא� ליכולותיה�מ למדו חניכי השנייהבשנת ה. והשני ביוטופ בביולוגיה

חמדת "במכללת לימודי העשרה ביהדות , ר"אנגלית במסגרת פרטית לקראת מבח� אמילימוד 

, סיטה הפתוחהרביקורס ספרות באונ,  קורס טכנאות מחשבי�,קורס אסטרטגיות למידה, "הדרו�

 . טק�צורפות בספירולימודי , קורס יישומי מחשב

 

 במטרה לחזק את כישורי החיי� והמיומנויות היומיומיות הנדרשות – עילויות חברתיות והעשרהפ

דומה . לויות חברתיות וסדנאות העשרהבמהל� השנה השתתפו החניכי� במגוו� פעי, מחניכי המכינה

כי בשתי המכינות מזמנות פעילויות אלה לחניכי� התנסות והתמודדות ע� מטלות שונות הדורשות 

  .מה� אימו� ושכלול המיומנויות החברתיות וכישורי החיי� שלה�

 

 מכינת צפו�

, ודי� במכללהלימ, התקיימה במכינה שגרה שכללה בנוס� לשירות לאומי במהל� השנה הראשונה

תורנויות , תרבות(השתתפות בוועדות , שיחות אישיות, ג� שיחות קומונה, בישול וטיפול במשק בית

פעילות ההעשרה כללה סדנה לפיתוח מיומנויות . ארוחות חג וכ� פעילות העשרה, שעות פנאי, )'וכו

אנשי לדברי . יהשירות הלאומיחס� של החניכי�  על ,כ� לפי הצוות, עבודה אשר השפיעה לטובה

". לא לדבר בטלפו� הסלולרי ועוד,  לא לאחר–ה� למדו אי� להתנהג במקו� העבודה ", הצוות

,  חוג תנועה אחת לשבוע,שמונה מפגשי� בנושא חינו� מיני, סדנה לעזרה ראשונההתקיימה , בנוס�

י יו� השואה השתתפות בטקס, חו� אכזיב ועוד, כינרת, ירושלי�, לחמת גדר, של יו� ויותר טיולי�

ימי� של עצמאות בה� ניהלו החניכי� לבד את כל הפעילות ולצוות אסור היה להיכנס , יו� הזיכרו�

" יהודה הצעיר"עת אירוע מיוחד במכינה היה שילוב� של שני מתנדבי� מתנו. המכינה למתח�
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 הייתהו ז.  תחושה של שילוב מלאהייתהה� הכניסו משהו נורמטיבי לקבוצה ו ".כחניכי� לכל דבר

 .מסכמת המדריכה, "הצלחה מסחררת

 

 –גיע מהפעילות היומית שלו אחרי שכל אחד ה, בשעות אחרי הצהריי� ,שנייהבשנה ה

 לשיחות אישיות וקבוצתיות ע� נפגשו,  משותפות ארוחותהכינו ה� –שירות לאומי /לימודי�

 הסדנ: כגו�,  מגווני�השתלמויות בתחומי ידעוהשתתפו ב, שבועית לשחייה יצאו, המדרי� החברתי

 . בנושא נזקי העישו� ותזונה בריאה

 

צעירי�  ע� נפגשוה� :  וקיימה כמה ארועי� מיוחדי�טיולי�ל הקבוצה יצאה במהל� השנה

לילי " יצאו לפעילות אתגרית בחורשת ;במושב ארגמ�" עמיחי"צבאית �מכינה הקד�הלומדי� ב

 ערכו מסע הזדהות למע� החטופי� ;"אתגרי�" בעכו בהדרכת מדריכי� מקצועיי� מעמותת ,"שרו�

אהוד גולדווסר , גלעד שליט במצפה הילה: בתיה� של כל אחד ממשפחות החטופי�בבו עברו 

בתפילה בכותל המערבי ופגישה ע� , את המסע סיימו בירושלי�.  ואלדד רגב בקריית חיי�נהרייהב

לות וניהלו דיו� פורה ע� נציגי�  החניכי� קיימו מפגש ע� פורו� משפחות שכו;ל בית הנשיא"מנכ

  .ממשפחות ישראליות וערביות פלשתיניות שבאו להציג את סיפור� האישי

 

, באופני� שוני� ומיוחדי� 'מחזור דג בעומר ושאר החגי� ה� חגגו ע� "ל, פורי� פסח, את חנוכה

 .דשייט בקיאקי� ועו, לינה בחו�, ערב קריוקי, ארוחות משותפות בבוסת� הגליל: כגו�

 ומסיבת סו�  מבצעי נתינה, פרויקט יזמי� צעירי�:שתי התנסויות ייחודיות במיוחדהיו , בנוס�

  .שנה

 

 השתתפו בתכנית הארצית המכשירה בני נוער לפעילות 'מחזור גחניכי : פרויקט יזמי� צעירי�

וצרות חולצות כותנה עליה� משובצות אבני� שי –ת התכנית ה� פיתחו מוצר ייחודי במסגר. עסקית

גיוס , שיווק:  על הנושאי�ולמדו, "א� אתה לא רואה אז תרגיש"יחדיו את המשפט בכתב ברייל 

במסגרת הפרויקט יצאו לביקור במפעל של מיכל . מחור ועוד תכני� הקשורי� בפיתוח עסקית, הו�

, הנהרייהחולצות נמכרו בהצלחה רבה בהפנינג שנער� והופק בסני� המוסד לביטוח לאומי ב. נגרי�

 .בתחרות הארצית(!) והקבוצה זכתה במקו� שלישי 

 

במהל� חג החנוכה . ו פעמי� למבצעי נתינה קבוצתיי� יצאשנייהבמהל� השנה ה: מבצעי נתינה

 שבוע ששילב –ובסו� השנה יצאו לשבוע נתינה , החניכי� מכרו נרות בקניו� הצפו� למע� החטופי�

הפעילו ילדי� , ת השבוע בצפו� וניקו רצועת חו� י�ה� החלו א. מבצעי התנדבות ונתינה ע� טיולי�

 הייתהזו . � בירושלי�"העבירו פעילות לילדי� ע� נכויות בבית חולי� אלי, בכפר לילדי� אוטיסטי�

חוויה משמעותית במיוחד לשתיי� מהחניכות של המכינה אשר גדלו בבית החולי� במש� שנות 

לאילת הגיעו . ירושלי� ואילת,  ויפותל אביב, סנדרנחל אלכ, בהמש� טיילו באגמו� החולה. ילדות�

 .ימי ועוד�מצפה תת, טיול לילי, שחייה וצלילה, בתחבורה ציבורית ש� התנסו בשייט בסירת מירו�
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לקראת המסיבה .  החניכי� היו אחראי� על התכנו� והארגו� של מסיבת סו� השנה:מסיבת סו� שנה

 עמידה הייתההתוצאה . ברו על ידי פסיכודרמטיסטשהוע, השתתפו החניכי� בכמה שיעורי דרמה

 . בטוחה מול הקהל ומת� ביטוי לכשרונות הדרמתיי� ויכולת האלתור שלה�

 

 מכינת דרו�

התקיימו במכינת הדרו� מגוו� , מעבר לשגרה היומיומית של שירות ולימודי�, בשנה הראשונה

עסקה " צבע בכס�"סדנת  ;)עהתקיי� בדירה אחת לשבו(חוג בישול . פעילויות העשרה וחברה

 מפגש ע� מנהלי אגפי� ;רכש ועוד, ניהול תקציב אישי, פתיחת חשבו� בנק: כגו�, בהיבטי� פיננסיי�

שלאחריה ,  סדנת מתודולוגית העברת מסרי�;נכי�" מיצוי זכויות"בביטוח לאומי בשדרות בנושא 

 סיפורי ;סמי�, מטע� גנטי(החניכי� העבירו פרזנטציות שהכינו לכלל הקבוצה בנושאי� שוני� 

 פגישה ע� האמ� היוצר ; השתתפות החניכי� בטקסי� עירוניי� ביו� השואה וביו� הזיכרו�;)חיי�

: במהל� השנה יצאו החניכי� לטיולי� ברחבי האר�:  טיולי�;ג בעומר" ארגו� מדורת ל;מיכה ביטו�

על ידי חניכה מהמכינה בהצלחה אורג� (יו� כי� בתל אביב וטיול סו� שנה לצפו� , אילת, י� המלח

בילו החניכי� ,  בעזרת רכב שהועמד לרשות החניכי� על מנת שיוכלו לבלות מחו� לשדרות;)רבה

השתתפו בעצרת הזדהות ע� תושבי , בנתיבות" בשקל"בפסטיבל , י� באשקלו�בחו� הבבית קולנוע ו

שבוע "התקיימה במכינה היא פעילות נוספת ש. שדרות ועוט� עזה בתל אביב ונסעו לבלות בבאר שבע

בסו� השבוע הזה . בהצלחה רבה, בו ניהלו ותפעלו החניכי� את המכינה ללא עזרת הצוות" עצמאות

בנוס� לפעילויות ההעשרה והחברה התנדבו החניכי� אחת לשבועיי� . התקיי� ערב הורי� מרגש

 .ביגוד ועוד לנזקקי�, מצרכי�, בשדרות העוסק בחלוקת מזו�" מרכז חסד"ב

 

טחוני והחופשות לא הצליחו החניכי� לקיי� פעילות גופנית בשנה הראשונה בעקבות המצב הב

 חלק בלתי נפרד מפעילויות הייתה פעילות גופנית שנייה ההשנהאול� ע� תחילת . רצופה ומסודרת

בנוס� לפעילות . קי� בספורט בבריכה ובחדרי כושרעוס, על פי בחירת�, המכינה והחניכי�

, חוגי בישול:  סיפקה המכינה מגוו� פעילויות בה� השתתפו בדר� כלל כל החניכי�הספורטיבית

, סדנאות בנושא הכנה לעול� העבודה, מסיבות סביב חגי�, סדנת העצמת נכי�, כישורי חיי�, טיפוח

סדנת , קורס יישומי מחשב, מפגשי� ע� תזונאית, �"סדנת מסל, מפגשי� ע� מרפאה בעיסוק

 .טיולי�, תיאטרו�

 

".איילי�" נוצר קשר ע� עמותת שנייהבשנת הפעילות ה
4

קרבה את החניכי� " איילי�"ההתנדבות ב 

ה� בדירת החניכי� בשדרות וה� , על ידי יצירת פעילויות משותפות) בגיל(אל קבוצת השווי� לה� 

קהילתית של �חלק מבוגרי המכינה מצאו במסגרת החברתית, זאת ועוד. בכפר הסטודנטי� ביכיני

מלבד . הסטודנטי� ביכיני מקו� בו ה� יכולי� להקי� את בית� ולחיות את חייה� העצמאיי�כפר 

שסיי� את שעות ההתנדבות , ההתנדבות במסגרת איילי� מזכה את כל אחד מהחניכי�, זאת

במסגרת זו התנסו חניכי המכינה .  �8,000במלגה בגובה )  שעות שנתיות100(הנדרשות ממנו 

                                                 

4
במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות , ת צעירי� יוצאי צבא חבורעל ידי 2002 עמותת איילי� הוקמה בשנת 

תו� יצירת ,  צעירי�על ידהמונע , תפקיד העמותה הוא להחיות דג� ישראלי של התיישבות. החברתית בנגב ובגליל
אזורי� יזמות צעירה ב, זאת דר� חינו� לערכי ציונות. 21� בדג� המתאי� למאה ה�אקלי� ערכי וחידוש רעיו� הציונות 

 /www.ayalim.org.il:  מתו�.ובי� האד� לחברה, חיבור בי� אד� לאדמה: וטיפוח ערכי� כגו�, מועדפי�
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במסגרת זו יכלו החניכי� ליזו� פרויקטי� גדולי� . בני גיל�, סטודנטי�, י�בעבודת צוות ע� צעיר

ארגו� מסיבת רבת משתתפי� לצעירי� בלי מוגבלויות וללא , למשל, מחו� למסגרת המכינה

 חוג לבני תבמועדונית ילדי� בנתיבות והובלעבודה :  החניכי� התנדבו באופני� שוני�.מוגבלויות

 בשתי חוות סוסי� באזורעבודה , בבתי ספר" קהילה נגישה"סברה של פעילויות ה, ובנות מצווה

 . מועדונית נוערועבודה ב

 

 

 ליווי והדרכה אישית

 מכינת צפו�

 בבעיות עומק , לדברי המנהל, גדושה באירועי�הייתה 'מחזור ג במכינה של השנה הראשונה

 לקויות היו החניכי� לכל. והתרחשויות בלתי צפויות אשר הציבו בפני הצוות אתגרי� חדשי�

 אבחו� והוראה מתקנת על מנת לק� נמצא כי הלקויות קשות מאוד והצריכוכאשר לח, למידה

התגלה פער גדול מאוד בי� בוגרי החינו� המיוחד לבי� בוגרי� מהחינו� . שיוכלו להשתלב בלימודי�

 .המשולב

 

בעיות , מש� שני� רבותמעקב רפואי בהיעדר  (אצל חלק מהחניכי� התגלו בעיות רפואיות קשות

מאפייני� של הפרעת אכילה אצל , מש� שלושה חודשי�שפוז במחלה וא, שיניי� כתוצאה מהזנחה

חברתי מאוד /מספר חניכות הגיעו מרקע משפחתי).  ועודאחת החניכות בעקבות הקאות מרובות

� טיפול מה שהשפיע על השתלבות� בקבוצה והצרי, לדברי המדריכה, "סיפורי� קורעי לב", קשה

 .מיוחד של הצוות

 

קשיי , פערי� תרבותיי�, אקונומיי� במשפחה�שני חניכי� עברו משברי� על רקע של קשיי� סוציו

נעדר לעתי� קרובות וא� עזב אחד החניכי� . התאהבות וקושי לקבל את הכללי� של המסגרת, שפה

, ו� להישאר במכינה הטלטלה בי� הרצחניכה אחרת. את המכינה למספר שבועות וניתק קשר ממנה

היא נשארה בבית במש� . החני� האחרהלח� של המשפחה לחזור הביתה ומשבר עקב עזיבתו של 

 ". מחויבת למקו� של השירות הלאומי" אול� חזרה למכינה כי הרגישה ,שבוע

 

.  סיפר מנהל המכינה,"כמעט כל החניכי� דרשו טיפול מיוחד בבעיות שהוזנחו במש� שני�"

המדריכה ומנהלי . פריעו לתפקוד היומיומי והצוות לא יכול היה להתעל� מה�הסימפטומי� ה

, כשהתעוררו בעיות" דלת פתוחה", קיימו שגרה של שיחות אישיות ע� החניכי�) CM(המקרה 

 מעורבת באופ� יותר אינטנסיבי בהשוואה לשני� הקודמות והיה לה תפקיד הייתהואחות המכינה 

לקראת סו�  .כדברי המנהל, "הרבה ניסיו� ותבונה"פול שהצרי� טי. משמעותי בטיפול בחניכי�

השנה הצוות זיהה בקרב כמה מהחניכי� תופעות של רגרסיה וחשש רב מפני המעבר לדירות 

 .והפרידה מהליווי הצמוד של הצוות דבר שהצרי� שיחות ומעקב יותר אינטנסיבי של הצוות

 

י� בלתי צפויי� אשר הניעו את הצוות לפעול  גדושה באירועהייתה של המכינה שנייההשנה הג� 

לאחר שזיהו הזנחה של שני חניכי� מבחינה רפואית הפנו אנשי הצוות את . בתחומי� חדשי�

וכ� לאבחוני� דידקטיי� , טיפולי� פסיכולוגיי� ופסיכותרפויטי�, החניכי� לטיפולי� בריאותיי�
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ר התמקד בהדרכת החניכי� כיצד  התווס� לצוות מרפא בעיסוק אששנייהבשנה ה. ותעסוקתיי�

 . וכ� בהתאמת הסביבה לצרכי� הייחודיי� של החניכי�, להתמודד ולהתנייד טוב יותר

 

 הוא פגש אות� שלוש פעמי� :במהל� השנה המדרי� החברתי קיי� שגרה של פעילות ע� החניכי�

� של החניכי� קיי� פעילות חברתית וטיפל בהיבטי� המנהליי, בשבוע לשיחות קבוצתיות ואישיות

הוא הקדיש זמ� רב , לדבריו .בירורי� שוני� עבור החניכי� ועוד, כמו תיאו� פגישה אצל רופא

בעקבות " .לשיחות אישיות ולפעילות חברתית מובנית במטרה להוביל את החניכי� לחיי� עצמאיי�

, "ות ספורטוורי� חייבי� לעשהוא שיכנע אותי שעי .פעילות ספורטיביתהמדרי� אני עושה לח� של 

 .מ"סיפר א

 

בהבנת הנורמות התרבותיות של משפחות , בבניית קשר ע� הורי�, לדבריה�, חברי הצוות השקיעו

. תעסוקה ולימודי� בשנה שאחרי המכינה, וזאת על מנת לפתור בעיות הקשורות במגורי�, החניכי�

תי� קורות שלע כדי להפחית מתיחויות ה� נהגו לבקר בבתי� בעיקר במהל� החגי� והחופשות

ה� ליוו את החניכי� במפגשי� ע� נציגי המוסדות השוני� ועזרו לה� להגיע למיצוי . בתקופה זאת

 .זכויות מלא

 

 מכינת דרו�

 שיחות קיי�צוות המכינה .  ליווי ותמיכה שוטפי� מצוות המכינהקיבלוהחניכי� במהל� השנתיי� 

,  עמ� בנושאי� שוני�והתייעצו אות� פושיתרוב החניכי� , אישיות ע� החניכי� ועל פי דיווח�

 . נושאי� אינטימיי� ועוד, ענייני� חברתיי�, עבודה: כגו�

 

 צוות המכינה וכל חני� וחניכה בנו תכנית אישית אשר מארגנת את סדר היו� שנייהבתחילת השנה ה

שירות , קרי, תכנית זו הורכבה מכלל המחוייבות והפעילויות של המכינה. והשבוע של כל אחד ואחת

תורנויות , פעילות חברתית בדירה, פעילות ספורטיבית, לימודי�, התנדבות, לאומי או עבודה בשכר

 . טיפל ותמ� במקרי� המורכבי� של חניכי המכינה, ליווההמורחב צוות המכינה , בנוס�. ועוד

 

במש� שתי שנות המכינה הותאמו לחניכי� טיפולי� פסיכולוגיי� לפי צרכיה� , בנוס�

התפרצויות , התנגדות עזה לכל תחו� הלימודי�, קשיי התארגנות וארגו�, למשל(נדיבידואליי� האי

הטיפולי� ניתנו על ידי ).  ועודנפילות הקאסמי� פגיעות חרדה בעקבות, מצבי רוח קיצוניי�, בכי

שה חניכי� ושל. במימו� המכינה וחלק�  מומנו על ידי קופת חולי��חלק,  קליניעובד סוציאלי

  .אשר הציעה בעיקר התאמת אביזרי�, לו ייעו� ואבחו� ממרפא בעיסוקקיב

 

 פרופיל הצוות המלווה ותפקידיו  – אד� כוח

 

 מכינת צפו�

רכזת התחו� , מנהלת עמיתה/לית"סמנכ, ל העמותה"לל את מנכ צוות המכינה כבשנה הראשונה

 . חות ומזכירהא, א� בית, מדריכה חברתית, עובד סוציאלי, המקצועי והשירות הלאומי
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שיחות ,  אית� שיחות אישיותקיימההיא .  שעות24ה את החניכי� כמעט תווילהמדריכה החברתית 

א� . דמות משמעותית בחיי הפנימייהליוותה אות� לפעילויות מחו� למכינה והיוותה  ,קבוצתיות

 .לחניכי� בהכנת הארוחות ובטיפול השוט� במשק הביתעזרה הבית 

 

שהצטר� לצוות (המדרי� החברתי .  לצוות מדרי� חברתי חדש ומרפא בעיסוק� הצטרשנייהבשנה ה

ולהפתעת הצוות לא התקבל , יההוא כבד ראי )במכינה שנייהכחודש וחצי לאחר שהחלה השנה ה

. ה� העלו חששות שלא יוכלו להיעזר בו וביקשו מדרי� ללא מוגבלות. בהתחלה על ידי החניכי�

אבל אני הול� ומשתכנע שטוב שהכניסו .. . מדרי� שלא רואהחששתי מאוד כששמעתי שמביאי�"

 . אמר אחד החניכי�, "מדרי� נכה

 

מנהל המכינה ציי� כי בחרו במדרי� זה כיו� שסברו שהוא ראוי לתפקיד ומרשי� וקיוו שישמש מודל 

 המדרי� בנה ע� החניכי� יחסי תבהדרגתיו .משמעותי לחניכי� לאור ההתמודדות שלו ע� נכותו

מ� החניכי� סיפרו כיצד שוחח ע. "הוא מודל לחיקוי עבורי ",מ" אמר א,"מחובר אליואני " ;�מוא

והפ� להיות איש , ד� אית� על נושאי� הקשורי� למוגבלות שלה� ושלו, בגלוי על החששות שלה�

א� אצליח להתמודד כמוהו ע� הנכות שלי עשיתי את " .ד� של כמה מהחניכי� ומודל לחיקויסו

 .ח את ההשפעה שלו עליה"מה ע סיכ,"שלי

 

הנחייה של הצוות הצעיר דיו� וקבלת , מעבר שוט� של מידעלקיי� ישיבות על בסיס יומי הצוות 

תכנית עבודה שנתית למכינה ממנה גזרו מטרות לעבודה פרטנית  הייתהלצוות . ידיתיהחלטות מ

להתנהג ", "ניהול פנאי וזמ�" ,"מבצע נתינה", "הכנה לעול� העבודה: "כגו�, כי�וקבוצתית ע� החני

 . במסגרת מפגשי הצוותהההערכה הפנימית נעשת". עמידה מול סמכות", "בהתא� לגילה

 

" פתולוגיות"לדברי המנהל ה� נדרשו להתמודד ע� ,  כמערכת טיפוליתלא הוגדרהלמרות שהמכינה 

 בנוס�ומאוד  דמות משמעותית הייתההאחות . וצרכי� טיפוליי� ורפואיי� אצל מרבית החניכי�

 .ה בעיסוק/והורגש צור� במרפא

 

 מכינת דרו�

 :כשהתייצב הצוות הוא כלל, אול�. שינויי� בצוות מכינת הדרו�בשנה הראשונה היו 

 מנהלת המכינה .1

, אחראית רכש, רכזת שירות לאומי: מדריכה חברתית הממלאת תפקידי� נוספי� במכינה .2

עובדת בהיק� משרה (רה חוג בישול מעבי, אדמיניסטרטורית, אשת קשר ע� מכללת ספיר

 ). מלאה

התבוננות , מודעות עצמית, כישורי הדרכה, מדרי� חברתי אחראי על תחו� כישורי חיי� .3

 ).עובד בהיק� חצי משרה(נמצא במכינה פעמי� וחצי בשבוע . פנימית ועוד

 .אחראיות על ההתארגנות בבוקר.  ישנות לסירוגי� במכינה– מדריכות לילה 2 .4

 'כרכז מחזור א, האחד, ח"שישתלבו כרכזי� בשנת תשס) עד אוקטובר( הכנה זמניי�  מדריכי2 .5

 ). כרכזי� יעבדו בהיק� משרות מלאות(' מחזור בוהשני כרכז 
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המפגשי� עמו נערכי� אחת לשבוע או אחת . פסיכולוג קליני מלווה את צוות המכינה .6

 .ב החירו� בשדרותבעקבות מצ) פעמי�(הפסיכולוג נפגש ג� ע� הקבוצה . לשבועיי�

בפגישות אלה מחזק .  חניכי� אחת לשבוע2 נפגש באופ� פרטני ע� – קליני עובד סוציאלי .7

 .המטפל את ההיבטי� התפקודיי� היומיומיי� של החניכי�

 . יתקיימו פגישות קבוצתיות ע� התזונאית אחת לשבוע2007 החל מחודש נובמבר –תזונאית  .8

, )על פי צור�( תיפגש מרפאה בעיסוק ע� חניכי� 2007 החל מחודש נובמבר –מרפא בעיסוק  .9

 .אחת לשבוע

 

 :כלל צוות המכינה את בעלי התפקידי� הבאי�, שנייהבשנה ה

 מנהלת המכינה .1

 . אחראית ג� על מרכיב הלימודי�.  היק� משרה מלאה–רכזת אדמינסטרטיבית של המכינה  .2

 הייתהדה פעמיי� בשבוע עב.  משרה1/2 היק� עבודה – 'מחזור א – רכזת חברתית שנה ב .3

 .אחראית על כל התכנית החברתית ותיאו� עבודה מול עמותת איילי�

 של המכינה כעובדת סוציאליתעבדה .  היק� משרה מלא– 'מחזור ב – רכזת חברתית שנה א .4

 .ורכזת שירות לאומי

, ותמסייע). 'מחזור אכל לילה ישנה מדריכה אחת ע�  ('מחזור ב ישנות ע� – מדריכות לילה 2 .5

� .'מחזור אבחניכה סיעודית ב, כל לילה, ומטפלות, 'מחזור אל, במידת הצור

שיחות .  מגיע למכינה פעמיי� בשבוע לשיחות אישיות ע� החניכי�– 'מחזור אמדרי� חברתי  .6

 .אלה ה� וולנטריות ומבוססות על הקשר שנוצר בי� המדרי� לחניכי� בשנה הראשונה

המפגשי� עמו נערכי� אחת לשבוע או אחת . כינהפסיכולוג קליני מלווה את צוות המ .7

וכ� ליווה , בעקבות מצב החירו� בשדרות) פעמי�(הפסיכולוג נפגש ג� ע� הקבוצה . לשבועיי�

 .וטיפל באחד החניכי� במהל� השנה

בפגישות אלה מחזק . שבוע חניכי� אחת ל2 נפגש באופ� פרטני ע� – קליני עובד סוציאלי .8

 .יי� היומיומיי� של החניכי�ההיבטי� התפקודהמטפל את 

 

 יי�זתנאי� פי

 מכינת צפו�

 במהל� .במבנה צנוע למדי, על חו� הי�, יל בבוסת� הגלפועלתהמכינה בשנה הראשונה , כאמור

החניכי� דאגו לתת צביו� יותר . הוספו פרטי ריהוט וספרי�, השנה טופחה הגינה בסביבת המבנה

 .קק חיי�ותמיד ש, שתמשי� בכיסאות גלגלי�נגיש ג� למהיה המטבח . אישי לחדרי� שלה�

יותר נגישות " ו"כיסאות למקלחות: כגו�, חסרי� מוצרי ניידות ",לדברי החניכי�, במבנה המכינה

 ".לעיוורי�

 

נתנו לה� מרוהטות והיו הדירות . בשתי דירות מרווחות, בנהרייההחניכי� עברו לגור  שנייהבשנה ה

 היה לכל אחד מהחניכי� .ודה ג� ליושבי� על כיסאות גלגלי� ונוח לעב המטבח נגיש.צביו� ביתי

 נגישות הייתהג� בדירות לא , כמו בבוסת� הגליל. המקלחת צמודע� חדר נפרד ולאחדי� ג� חדר 

 ".סא הגלגלי� לשירותי� ולפינת הכביסהיכנס ע� כייכולה להאני לא  ", לדברי החניכי�,מיטבית
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כיוו� ,  לאלו שלא גרי� בה מושא לקנאההייתהר ו ממוקמת במרכז העיהייתהאחת הדירות 

 . שאפשרה גישה נוחה ומהירה לאתרי קניות ובילויי�

 

 מכינת דרו�

, כל החדרי� צוידו במיטות. במהל� שנת הפעילות הראשונה נקנה ריהוט חדש ויפה לדירת החניכי�

ל הכונניות הוצבו ע. שידה ושולח� מחשב, חלל האירוח רוהט א� הוא בארונות. מזרוני� וארונות

 לעבור לכפר הסטודנטי� 'מחזור אאמורי� חניכי היו ח "בשנת הלימודי� תשס. ספרי קריאה רבי�

תשתיות וההתאמות הנחוצות שהכיוו� מ,  עברו לכפר הסטודנטי�לא ה�, בפועל. במושב יכיני

 . לא הושלמולמעבר� של החניכי� המוגבלי� פיזית

 

הקשיי� באי� לידי ביטוי .  על פעילות המכינהי�� לא מעטהמצב הבטחוני בשדרות הערי� קשיי

בשל , יתרה מזאת.  אז צרי� להעביר את כל החניכי� למרחב המוג� הדירתי,בזמ� נפילת הקסאמי�

 . סכנת נפילת הקסאמי� נאסר על החניכי� לטייל בשדרות באופ� חופשי

 

. החניכי� מהמכינה בשדרותפונו ) 2007 מחצית מאי עד מחצית יוני(בתקופת החירו� , כאמור

ואחר , )יו� כי� בתל אביב( הפגה אחת תתחילה שהו החניכי� בבתיה� והתקיימה פעול, בתקופה זו

את , במגבלות המקו�,  בקיבו� אורי� מש� המשיכו"בית הגלגלי�"כ� הועברו החניכי� ל

 .פעילויותיה� השגרתיות

 

מחזקת בה� את , � הבטחוני היומיומיתחת האיו, לדברי מנהלת המכינה שהות החניכי� בשדרות

זאת . ה� גאי� לחיות בשדרות ולתרו� לעיר ולקהילה בתקופה קשה זו. תחושת השליחות שלה�

 כי המצב הבטחוני בשדרות מהווה שיקול קט� מאוד בקבלת ההחלטות של ,ועוד מציינת המנהלת

 מסרי� – חניכי המכינה� ייתכ� כי הדבר נובע מהמסרי� שמעבירי. חניכי� חדשי� להצטר� למכינה

מי� קרובות מאוד לדירה של החניכי� לא אלמרות שהיו נפילות קס. פטריוטי� ואמיצי�, חיוביי�

  וחניכה אחתתגובות חרדה עלו בקרב שני אנשי צוות. החניכי�רוב  בקרב מיוחדותנראו תגובות 

 . שקיבלו טיפול תומ� מהפסיכולוג

 

לאור המצב הביטחוני וחוסר , לישית במכינת הדרו�שנה ש, ט"ע� פתיחת שנת הפעילות תשס

הוודאות הקיי� לגביו באזור הדרו� קיבלה הנהלת המכינה החלטה עקרונית לצאת משדרות ולעבור 

בימי� אלה עוסקת מנהלת המכינה באיתור דירות מתאימות . ליישוב אחר שיימצא מתאי�

קביל מתנהל מעקב אחר התפתחות ובניית במ. 'ג� ו'באליה� יעברו מחזורי� , ביישובי� פוטנציאלי�

ועל כ� נשקלת , איו� הקסאמי� קיי� ג� במכללת ספיר. כפר הסטודנטי� ביכיני והתאמתו לנכי�

 .חניכי המכינה ללימודי� במכללת אשקלו� האפשרות להעביר את
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 מחקר ההערכה

 

 מטרות ההערכה וגישתה

 .י שלוחותיו בצפו� ובדרו� בהערכה מעצבתעל שת, יהניסיונבמש� כשנתיי� וחצי לווה המפעל 

 של שעסקה בניתוח מודל הפעולה, הערכת הרציונאל) 1(: שה מוקדי�ושלההערכה התמקדה ב

ניטור , אחר התשומות והתהליכי� המתרחשי� בתכנית עקבכללה מש, הערכת ביצוע) 2(; התכנית

) 3(;  של כל מרכיב ומרכיבעמידה בסטנדרטי� המקצועיי�בחינת ה, התכנו�התכנית מול ביצוע של 

.שבחנה את התמורות במשתתפי התכנית בשלבי� שוני�, הערכת אפקטיביות
5
  

 

לבי�  (Comprehensive Evaluation) מערכתיתההערכה גישת הגישת ההערכה התבססה על שילוב בי� 

שיטות כלי ההערכה ה� על שיטות איכותניות וה� על התבססו לפיכ� . השגת יעדי�ה של הערכגישת ה

עיבוד השאלוני� לא )  חניכי� בשתי המכינות12(הקט� הסופי מספר המשתתפי� עקב  .כמותניות

 אלא באמצעות חקר וניתוח ,שאינ� תקפי� בשל גודל הקבוצה, נעשה בעזרת כלי� סטטיסטי�

 ).שני חניכי� מכל מכינה(וסיפוריי� אישיי� של ארבעה חניכי� במכינות ומשתני פער נתוני� 

 

מההכנות החל ,  של התכניתתהניסיוניזה מסכ� את ממצאי ההערכה לכל התקופה הערכה דיווח 

 אוגוסט (ח" תשסשנת הלימודי�סיומה של עד לו) 2006אוגוסט (ז במכינות "לפתיחת שנת תשס

דיווח זה מתבסס ה� על הנתוני� והממצאי� שהוצגו כבר בשני דיווחי הביניי� שהוגשו  ).2008

השנה האחרונה של  במהל� תקופת ההערכה וה� על ממצאי� נוספי� מבמסגרת הערכת התכנית

 . חות הביניי�שלא נכללו בשני דו, תהניסיוניהתקופה 

 

 מער� המחקר

, בנוס� . תהליכי הביצוע ואפקטיביות מיידיתנבחנו בוהיחידי  ז"מחזור תשסעמד במרכז ההערכה 

 .ו"תשסה ו"בחנו השפעות לטווח הבינוני על מחזורי המכינות תשסנ

 

כדי להקי� את הפרופילי� השוני� של החניכי� במכינות ולהיות מסוגלי� להכליל מעבר לשונות בי� 

 . כדלהל�, הערכה רוחבית והערכה לעומק,  שני מערכי הערכה במקבילהופעלוהמכינות 

 

באמצעות כלי� ,  בשתי המכינותתהניסיוניעל כלל החניכי� בתקופה  נערכה הערכה רוחבית. א

 במסגרת מער� זה נערכהכדי לזהות ולמדוד השפעות של המכינה על חניכיה . ניי� ואיכותניי�כמות

 :ההערכה הרוחבית כללה את הפעולות הבאות. בקרב החניכי�) Pre-Post(אחרי �השוואה לפני

 

ז " הועברו לכל החניכי� במחזור תשסאשר )פוסט/פרה(שאלוני� לחניכי� ) 1 (:פיתוח כלי�  1.א

בסיו� השנה הראשונה וע� סיו� השנה השנה , בתחילת המכינה: דות זמ�ש נקוובשל

                                                 

5
 .1נספח ' לפירוט פעולות הערכה שבוצעו ר 
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פיתוח :  המכינה מצופה להשפיע על החניכי�הייתההשאלוני� כללו מדדי� בה� . והאחרונה

פיתוח כישורי� אישיי� וחברתיי� והיבטי� הקשורי� , כישורי חיי� לתפקוד יומיומי עצמאי

בדקו ג� נבשאלוני הסיו� של כל שנה . י�בו בחר החנ רכישת מקצוע/במסלול ההשכלה

) 2(;  התכניי� והארגוניי�–היבטי� של שביעות רצו� החניכי� מהמכינה להיבטיה השוני� 

, ע� הורי�, מתווי� לראיונות עומק ע� חניכי�) 3 (טפסי� לדיווח על פעילות חודשית במכינה

 . ינותע� גורמי מפתח בתחו� הלימודי וע� אנשי צוות המכ, ע� מעסיקי�

 

מנהלי המכינות וצוותיה� מספר פעמי� בשנה בכל ) 1: (נערכו ע� הגורמי� הבאי� ראיונות  2.א

 מדדי� להערכת גיבוש; ההקשר והמטרות של הפרויקטלש� הבנת  מכינה אשר בוצעו

זיהוי ,  שוט� אחר התנהלות התכניתמעקב ; ופיתוח כלי� לאיסו� הנתוני�אפקטיביות

בנוס� לראיונות נערכו . פתחותה וההסתברות להשגת מטרותיהגורמי� משפיעי� על הת

 בסו� שנת –מעסיקי� ) 2(; באופ� שוט� שיחות התעדכנות טלפוניות ע� צוותי המכינות

 בסו� שנת הפעילות –גורמי� בתחו� הלימודי� ) 3(;  מעסיקי� בכל מכינה4 שנייההפעילות ה

 .  רואיינו שני גורמי� בכל מכינהשנייהה

 

 .  בכל מכינהתצפיות בכל שנת פעילותבוצעו שתי  – פיות על פעילויות חברתיות במכינהתצ  3.א

 

על פעילויות ומעקב על המסלולי� השוני� חודשיי� דיווחי� , מסמכי תכנו� – ניתוח מסמכי�  4.א

 . של חניכי המכינה במהל� השתתפות� במכינה

 

בקרב בוגרי נער� אשר ,  המכינותרכי הערכת האפקטיביות המתמשכת שלולצ סקר טלפוני  5.א

 נער�הסקר . התפתחות חייה� לאחר סיו� המכינהלש� בחינת  ,)'ב�'מחזורי� א(מכינת צפו� 

ו ובשנת המחקר "ה ותשס"כללו בוגרי מחזורי� תשסבשנות ההערכה הראשונות נ. חת לשנהא

 .ז"כללו ג� בוגרי מחזור תשסנהאחרונה 

 

 . ת של תכניות דומות בעול� לאוכלוסיית יעד מקבילה רלוונטיסקירת ספרות מקצועית  6.א

 

במוקד . )multiple case studies(ל חקר מקרי אירוע הערכה זאת התבססה ע – הערכה לעומק. ב

המייצגי� , משתי המכינותז " סיפורי� אישיי� של חניכי� ממחזור תשסארבעהמער� זה עמדו 

מספר אחת ל, ערכו ראיונות תקופתיי�נאלה ע� חניכי� . מאפייני רקע וצרכי� מיוחדי� שוני�

כדי לעמוד מקרוב על התהליכי� שה� עוברי� במהל� , ) ראיונות ע� כל חני�4 ס� הכולוב (חודשי�

ולהעמיק את , יתית ובמתכונת הדירה בקהילהיבמתכונת הפנימ, בשתי השני�, שהות� במכינה

 . ל"ההבנה לגבי תוצאות ההערכה הרוחבית הנ

 

במסגרת ההערכה (ראיונות אחת לשנה ע� משפחות החניכי� בוצעו , ות ע� החניכי�בנוס� לראיונ

 .על מנת להעשיר את נקודות המבט על המכינה והשפעותיה על החניכי�, )לעומק
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 סקירת ספרות

 

 הקדמה – מיוחדי� צרכי�ע�  צעירי�

 & ,Schulenberg, Bryant(המעבר מהתבגרות לבגרות הוא שלב התפתחותי חשוב עבור כל אד� 

O'Malley, 2004; Staff & Mortimer, 2003 from Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007  .(

עבור , אינו פשוט עבור א� מתבגרשובעוד , )Wells, Sandefur & Hogen, 2003(שלב זה מוגדר כקריטי 

 ,Blum, Hirsch(במיוחד אוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחדי� הוא טומ� בחובו קשיי� ואתגרי� רבי� 

Kastner, Quint & Sandler, 2002; Dornbush, 2000 from Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 

אינ� מרבי� , כמו ג� המחקר האקדמי,  ע� צרכי� מיוחדי�צעירי�התכניות המיועדות ל). 2007

רכי� מיוחדי� ברחבי  צע�וצעירי� רבי� , לספק מעני� לצרכי� הספציפיי� של תקופת מעבר זו

ההשערה היא שהצרכי� של אוכלוסיית הצעירי� ע� ). Gross, 2004" (נופלי� בי� הכיסאות"העול� 

הכשרה , השכלה: הצרכי� המיוחדי� דומי� בבסיס� לאלה של צעירי� מהאוכלוסייה הכללית

הלי� אול� ת, )Gross, 2004(דתית וכלכלית , חברתית, פעילות תרבותית, תעסוקה, מקצועית

וקיו� , פיתוח המיומנויות שיעזרו לה� להשתלב בחברה ובקהילה, היציאה מבית ההורי�

בעוד , בנוס�. אינטראקציה חברתית מחו� למסגרת מובנה ה� סבוכי� יותר לנוער ע� מוגבלויות

ומספר אחי� משפיעי� על , מבנה המשפחה, מוצא אתני, בקרב האוכלוסייה הכללית משתני גזע

, הרי שבאוכלוסיית הצעירי� בעלי הצרכי� המיוחדי� האפקט שיש לנכות, בוגרי�המעבר לחיי� 

 ).Wells, Sandefur & Hogen, 2003(ולסוג שלה הוא שנמצא מובהק 

 

מחקרי� רבי� שהתבצעו בעשורי� האחרוני�
6

 חוזרי� על אות� תוצאות לפיה� אוכלוסיית בעלי 

הכללית בפרמטרי� של כישורי� בי� הצרכי� המיוחדי� נמצאת מתחת לממוצע האוכלוסייה 

 ,Antle et al.,1999; DePoy & Werrbach( ותעסוקה השתתפות חברתית,  הישגי� אקדמיי�,אישיי�

1996; Cadman, Rosenbaum, Boyle & Offord, 1991; Wagner, Newman, Cameto & Levine, 2005 

from Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007 .( הישגיה� של הסובלי� מלקויות שיפור

חושיות ונכויות פיזיות והעלאת איכות חייה� דורש שינוי מדיניות וחדשנות מחשבתית באשר לאופ� 

נדרשת מחשבה , כ��כמו. שבו החברה צריכה להתאי� את עצמה בכדי לתת מענה לכלל אזרחיה

 . באשר לאופני� שבה� יש להתאי� את האוכלוסייה להשתתפות פעילה בחברה

 

להגדרת שלב ההתבגרות כקריטי ה� ) Wells, Sandefur & Hogen) 2003הסיבות העיקריות שמוני� 

 שהשלכותיה� , והצור� בקבלת החלטות הפורמאלית המוכתבת על ידי החברהסיו� המסגרת

בדאגת יתר והגנתיות מרובה , על פי רוב, עבור אוכלוסייה המאופיינת. משפיעות על הטווח הרחוק

היכולת לעבור לחיי� עצמאיי� ולקבלת החלטות כבדות משקל היא בעייתית , המצד המשפח

אחד הפתרונות המוצעי� כעשויי� להקל ולהועיל על המעבר לחיי� עצמאיי� הוא שהיה . במיוחד

                                                 

6
 השוואת המחקרי� מהשני� האחרונות לאלו שהתבצעו לפני שני עשורי� מצביעה על שיפורי� מסוימי� בקרב 

 .אול� שינויי� אלו אינ� מובהקי� סטטיסטית, וחדי�אוכלוסיית בעלי הצרכי� המי
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עצ� המעבר ממסגרת אחת למסגרת אחרת "מדווחי� כי ) 2006(גזית וקינג . במסגרת ביניי� תומכת

 ). 8' עמ" (אות של הנכה ואת התחושה שהוא אדו� לחייועשוי לחזק את תחושת העצמ

 

  מאפייני� והגדרות – אוכלוסיות ע� צרכי� מיוחדי�

עד כי , מתייחסת לקבוצה הטרוגנית ביותר" אוכלוסיות ע� צרכי� מיוחדי�"נראה כי הכותרת 

יל בתוכו מכל, על פי רוב, השימוש במושג. לעתי� רב השוני על הדמיו� בי� הקבוצות הנכללות בה

מחלות , יטיביותלקויות קוגנ, לקויות רגשיות, לקויות פיזיות, קבוצות של לקויות חושיות�תת

לצור� סקירה נציג בקצרה את המאפייני� והצרכי� של .  ועיכובי� התפתחותיי�תסמונות, כרוניות

.ה ומוגבלי� פיזיתיליקויי ראי, בעלי ליקויי שמיעה
7

 

 

 ליקויי שמיעה

.מתחרשי� וחירשי�, לוסייה סובלי� מליקויי שמיעה ביניה� כבדי שמיעהכחצי אחוז מהאוכ
8

 

1980,  פד�;1987,  מורס;1992, וויזל(  קיימות שלוש הגדרות שונות לחירשות
9

(: 

 .צמת הקול הדרושה בכדי שהאד� יחוש בצליל עעל פינקבעת ה, הגדרה אודיולוגית .1

 .יעה כאמצעי לקיו� תקשורת תפקוד מערכת השמעל פי נקבעת ,הגדרה פונקציונאלית .2

 . תחושת השייכות של האד� לאוכלוסיית החירשי�על פינקבעת ה, הגדרה סוציולוגית .3

 

, ה זו נבדלת משאר הלקויות והנכויות בכ� שמוגבלותה משפיעה על התפקוד התקשורתייאוכלוסי

,  תרבות את עצמה כקהילה בעלתמאפיי� המשפיע על האופ� שבו הקבוצה תופסת, ולא הגופני שלה

להבחי� את עצמה , רשי� נטייה להסתגר בתו� עצמהילקהילת הח.  וערכי� חברתיי� שוני�שפה

. וליצור מעי� מיקרוקוסמוס ע� חוקי� שוני�, מלקויי השמיעה המתבססי� על שרידי שמיעה

  לכ�ה דוגמ; שבה חוקי� חברתיי� שוני�,במועדוני החירשי� נית� לראות מסגרת חברתית נבדלת

והוא ייחוס חשיבות רבה לגיל ויצירת שכבות גילאי� , מאפיי� חשוב נוס� של הקהילהמהווה 

 .)2000, שוקו� וציבלי�(מופרדות 

 

בהיפרדות מההורי� ובאינטימיות , בחנה את קיומ� של הבדלי� בהערכה העצמית) 2003(לוינגר 

 ,� בשלושת המדדי�היא מצאה פערי� מובהקי. זוגית בי� אוכלוסייה חירשת והאוכלוסייה הכללית

ההערכה : "לדברי לוינגר. בשלושת� מצב החירשי� פחות טוב מהמצב באוכלוסייה הכלליתאשר כ

ונמצאה בקשר , העצמית מנבאת בצורה חזקה את יכולתו של הפרט ליצור יחסי� אינטימיי� בוגרי�

 שמידת ,ממצא נוס� העולה ממחקרה הוא". ע� יכולתו של הפרט ליצור היפרדות רגשית מהוריו

תרבותית � מצליח לבנות לעצמו זהות חברתיתהאינטימיות ע� ב� הזוג עולה ככול שהבוגר החירש

 .כפולה חזקה יותר

 

מאפיי� שהתפתח לאחרונה בקרב אוכלוסיית החירשי� הוא שימוש בתקשורת מבוססת מחשב 

 על קשר עי� היות שפת הסימני� מבוססת, עד לא מזמ�. ליצירת קשרי� וחיזוק� בתו� האוכלוסייה

                                                 

7
 .'ע� מוגבלויותאוכלוסייה 'נית� לה את הש� הכולל של ,  על מנת להשוות בי� אוכלוסייה זו לאוכלוסייה הכללית

8
 http://www.shema.tlv.k12.il/klali.htm נית� למצוא באתר,  מתו� נתוני שמע

9
 ".שמע" השיעור של קורס שפת סימני� ישראלית של המקורות מופיעי� כש� שנזכרי� במער� 
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מגבלה שהקשתה , הגבילה את יכולת התקשורת של המסמני� לאנשי� בסביבה גיאוגרפית קרובה

היכולת לתקשר מרחוק בשפת סימני� מקלה במיוחד על . על יצירת קשרי� חברתיי� ושימור�

  ).2000, שוקו� וציבלי�(ילדי� שטר� רכשו מיומנויות קריאה וכתיבה 

 

 היליקויי ראי

 משרד הרווחה כעיוורי� או על ידי אנשי� המוגדרי� 26,500 חיי� בישראל �2007 לינואר נכו� לראשו

  :הגדרות אלו מתבססות על שלושה פרמטרי�. יהיבעלי ליקוי רא

 .עדר ראייה מוחלטיה. 1

 מי שאינו מסוגל ,כלומר(ג� בעזרת משקפיי� ,  בעי� הטובה ביותר3/60חדות ראייה מרבית של . 2

 .) ג� בעזרת המשקפיי� הטובי� ביותרי� מטר3ממרחק של למנות אצבעות 

 .בעי� הטובה ביותר °20 צמצו� שדה הראייה כ� ששדה הראייה המרבי אינו עולה על. 3

 

ועקב כ� אפשרויותיה� לחקור את ,  חמור חווי� על פי רוב פחות גירויי�ראייהילדי� בעלי ליקוי 

 במקרי� קיצוניי� מחסור בגירויי� גורר .העול� הסובב אות� וללמוד אותו מוגבלות יותר

לעתי� יש צור� בהתערבות או הגברת המוטיבציה של . התפתחות קוגניטיבית מאוחרת או לקויה

הקושי בחיקוי התנהגות של מבוגרי� הוא . ילדי� אלו באמצעי� חיצוניי� על מנת לעורר בה� עניי�

.השתלבות בחברהגור� המשפיע על יכולת למידה חברתית ועלול להקשות על ה
10

 

 

ג� ביחס לאוכלוסיית בעלי ,  מתאפיינת בשיעור תעסוקה נמו� במיוחדראייהאוכלוסיית לקויי ה

קיימת , מעבר לשיעור התעסוקה הנמו�). 2004,  ברמ� ונאו�Nagel, 2001 from;(המוגבלויות 

 בעיה של תעסוקת חסרראייהבאוכלוסיית לקויי ה
11

 בעיה . מהאוכלוסייה הכללית3 גבוהה פי 

 המועסקי� היא עיסוק שאינו מממש את ראייהתעסוקתית נוספת עליה דיווחו כשליש מלקויי ה

  ).2004,  ברגמ� ונאו�Crudden & McBroom, 1999 from;(הפוטנציאל האישי במקו� העבודה 

 

לקויות פיזיות
12

 

ושרות לנכות חוקרי התחו� מסכימי� כי לא קיימות תכונות אישיותיות או התנהגותיות המקשבעוד 

ס�   זואוכלוסייהקיימות עדויות לכ� שבקרב , (Wright, 1960 from Harper, 1978)פיזית באופ� גור� 

 Call, 1958; Glick, 1953; Meyers, 1975; Miller, 1958(הרגישות לקשיי הסתגלות הוא נמו� יותר 

from Harper, 1978 .( 

 

ות אינ� מזדהי� ע� המודל הסטריאוטיפי של  נמצא כי נערי� ע� לקויות פיזימבחינה מגדרית

). Harper, 1978(וכי יש לה� נטייה להיות פסיביי� יותר מנערי� באותו גיל ללא אות� לקויות , זכרי�

 מינוני החשיפה היחסית נמוכי� שלה� להתנסויות חברתיות וחוסר על ידיממצא זה מוסבר 

עוד נמצא כי . רי� האחרי� באותו הגילמסוגלות� להצטר� לפעילויות שמעוררות את עניי� הנע

                                                 

10
 NICHCY)( National Dissemination Center for Children with המידע לקוח מסדרת מאמרי� שמפרס� האתר 

Disabilities .http://www.kidsource.com/NICHCY/ 
11
 .היא תעסוקה שבה העובד היה מעוניי� לעבוד יותר' תעסוקת חסר' 
12

 .להשוות בי� קבוצות) MMPI( מה� עולות המסקנות השתמשו במבחני� אישיותיי� מקובלי�  המחקרי�
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כתוצר לוואי של הצור� , כפי הנראה, נערות סובלות מחרדות גבוהות מהממוצע סביב דימוי הגו�

הפרופיל האישיותי שמאפיי� מתבגרי� ומתבגרות בעלי לקויות , ככלל. בקבלה של קבוצת השווי�

בעוד חלק ). Harper, 1978( ופסיבית לא ידידותית, מרוכזת בעצמה, פיזיות הוא של אישיות פסימית

כנראה בעקבות , המצב בקרב מתבגרי� אלו קיצוני יותר, מאפיוני� אלו נכוני� לגבי בני נוער בכלל

ובעקבות הבנה עמוקה ובוגרת יותר של משמעות , חשיבות המקובלות בחברת השווי� באותו הגיל

 ). Freeman, 1970 from Harper, 1978(הנכות 

 

ס� המצוי בכלל אוכלוסיית בני הנוער ומועצ� בקרב שני המיני� באוכלוסייה הסובלת מאפיי� נו

תחושה זו קשה במיוחד בגיל הנעורי� בה הרצו� . מלקויות פיזיות הוא תחושת הבדידות הגדולה

בעוד ההתרחקות מהחברה יכולה להיות מנגנו� של . שולט במרבית האוכלוסייה" להיות כמו כול�"

 ). Harper, 1978(א עלולה להחרי� את משבר הזהות שהמתבגרי� חווי� הי, הגנה עצמית

 

ממצאי� לגבי מתבגרי� צעירי� מצביעי� על כ� שסוג הנכות הוא גור� פחות משמעותי בהשפעה על 

 McDaniel, 1969; Meyerson, 1955; Wright, 1960(או עצ� קיומה , האישיות ביחס לפקטור הנכות

from Harper, 1978 .(Harper & Richman) 1978 ( השוו בי� פרופילי� אישיותיי� של מתבגרי� בעלי

בעוד מתבגרי� בעלי : לקויות אורטופדיות לבי� בעלי שפה שסועה והבחינו בהבדלי� בי� הקבוצות

, שפה שסועה מפקפקי� ביכולותיה� לקשור קשרי� חברתיי� ומגלי� דאגות וחששות בתחו� זה

  .� להתרחק מהחברה ולהתבודדבעלי לקויות אורטופדיות נוטי

 

קיימת אוכלוסייה , מ� מגיל צעירה ע� לקויות פיזיות או התמודדה עבנוס� לאוכלוסייה שנולד

אנשי� אלו חווי� על פי רוב . את הלקות במהל� חייה הבוגרי� בעקבות תאונה או מחלה" רכשה"ש

אינ� רשויות הרווחה ) 2006(לדברי גזית וקינג ). 2006, גזית וקינג(משבר אישי ומשפחתי קשה 

 �לטענת� לפיכ� .  ומפקירות אות� לשיקו� תפקודי ופסיכולוגי עצמאיהבנכי� אלמטפלות די הצור

מה� זכויותיה� , ללמוד על בשר� אי� להסתגל לסיטואציה החדשהאנשי� אלה נאלצי� 

 . ואי� להתאי� את אור� חייה� למצב� החדש, הסוציאליות

 

 עירי� בעלי צרכי� מיוחדי�גורמי סיכו� משותפי� לצ

ע� צרכי� מיוחדי� חשופי� יותר לגורמי� מסכני� וצעירי� נוער , ילדי�, במרבית הארצות כיו�

החברה הישראלית מתקשה במציאת פתרונות שיובילו להקטנת ג� . בעקבות היות� מוחלשי�

. וד הראוי לה�יספקו את צרכיה� או לפחות יעניקו לה� את הכב, הסיכוני� המאיימי� על הילדי�

 .להל� נסקור את הגורמי� העיקריי� המאיימי� עליה�

 

   חברתיתהדרה

ביניה� החברה  ,חברות רבות.  חברתיתלדי� ונוער בעלי נכות מצויי� בסיכו� מוגבר להדרהי

נוטות להבדיל את אוכלוסיות בעלי הצרכי� המיוחדי� משאר החברה ולהדיר אותה , הישראלית

זו באה לידי ביטוי בהכחשת היכולת של אזרחי� לממש את זכויותיה� הדרה . מבחינה חברתית

חובת המדינה כלפי אזרחיה היא לאפשר ). חברתית וכלכלית, אזרחית, מבחינה פוליטית(החברתיות 

אזרחות כלכלית משמעה השתכרות ונגישות . לה� למצות זכויות אלה ולהפכ� לאזרחי� פעילי�
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ת חברתית מתייחסת לפיתוח ותחזוקת מנגנוני� ורשתות אזרחו. לשירותי� כלכליי� מתאימי�

אזרחות פוליטית היא היכולת להשפיע על החלטות שיש לה� . תמיכה חברתיות ותחושת שייכות

בשנות השבעי� והשמוני� ק� קול מחאה גדול מצד ). Seyfang, 2003(השפעה על חייו של הפרט 

יאו לידיעת הציבור את ההגבלות שהחברה הנכי� שהעלו את מצוקותיה� לסדר היו� הציבורי והב

, ה� דרשו שהסגרגציה שמטילי� עליה� תיפסק. מטילה עליה� בהיות� בעלי צרכי� מיוחדי�

 ).Disability Conference Series, 2005(ושיהיו שווי� מבחינת החוק 

 

ועדה המוציאה לפועל של האיחוד האירופי מתייחסת לגורמי� למצב הנחשלות בקרב וה

וקובעת כי הדרה החברתית היא תוצר לוואי של חברה המבוססת על מבני� , וסיות המודרותהאוכל

הסוטות " אוכלוסיות שוליי�"קיפוח ). Seyfang, 2005(היררכיי� שיוצרי� מטבע� חוסר שוויו� 

הוא תוצר של תהלי� חברתי וכולל השפעה על כל תחומי החיי� של , מהנורמה ולו במעט

, אבטלה, הכנסה נמוכה ומיעוט חסכונות, חינו� לקוי,  בעיות דיור:ביניה�, האוכלוסייה המודרת

בחברה אי� מספיק ).  (Room, 1999; Seyfang, 2004פרגמנטציה קהילתית ועוד, בעיות בריאות

 מוטעות שיש תפיסותהבנה וקבלה של האד� בעל המוגבלויות שסובל מדעות קדומות ו, מודעות

 ).2001 ,מרו� ועוזיאל(לציבור כלפיו 

 

מחקרי� רבי� מראי� כי למרות שבמדינות מתקדמות כמו ארצות הברית וישראל ישנה , בנוס�

עדיי� קיימות עמדות שליליות כלפיו , התקדמות רבה ועלייה בסובלנות כלפי האד� ע� המוגבלות

 מצביעה פלשקס, בהתא� לכ�). 1990, שייני�; Florian & Kehat,1987, למשל' ר(בכל חברה כמעט 

,  על כ� שעמדותיה של החברה הישראלית כלפי אנשי� ע� מוגבלות ה� בעיקר� שליליות)1993(

חוסר רצו� , מ�יטוי בהתרחקות והימנעות מקשרי� עהדבר בא לידי ב, לדבריה. דוחות ועוינות

מביאה מחקרי� רבי� המראי� שהסיבות ) 1990(שייני� . להבינ� ולהעסיק�, להתייחס אליה�

ות כלפי אנשי� ע� נכות נובעי� מתחושת הזרות וחוסר הדמיו� בי� האד� החריג לעמדות השלילי

 .והאד� שאינו חריג

 

  הזנחה והתעללות

היות הילד הנכה חלש ביחס לילדי� אחרי� ותלותו בהוריו או מטפליו , כבר בילדות המוקדמת

די� חווי� אלא ג� בתא המשפחתי צעירי� ע� צרכי� מיוח, לא רק בחברה. מעלי� את פגיעותו

משפחות ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� לא תמיד מצליחות להתמודד ע� הקשיי� . הזנחה והתעללות

נטייה להגנת  : מאפייני� שכיחי� שנית� למצוא אצל הורי� אלו ה�.הרגשיי� שבהורות לילד מוגבל

פיות פיתוח ציפיות לא מציאותיות כלפי הילד וגילוי אכזבה כשזה לא עומד בצי, יתר כלפי הילד

, מרו� ועוזיאל(והפלייתו של הילד לרעה ביחס לאחיו , הזנחת הצרכי� הרגשיי� של הילד, הגבוהות

2001.( 

 

 מנתוני מדג� .הנתוני� לגבי תופעות ההזנחה וההתעללות בילדי� ע� צרכי� מיוחדי� מדאיגה מאוד

 � מצויי� בסיכו� ילדי� ע� נכויות, עולה כי בהשוואה לילדי� ללא נכויות, בארצות הבריתשנער

 Cross, Kaye. ( לחוות הזנחה פיזית1.6ופי ,  לחוות התעללות1.7פי ,  לחוות הזנחה רגשית2.8גבוה פי 

& Ratnofsky, 1993 fromמדג� מאוחר יותר שערכו ). 2001,  מרו� ועוזיאלSullivan and Knutson 
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 מועדי� לאחוזי התעללות מאשש את הממצאי� לפיה� בעלי נכות) 2001תו� מרו� ועוזיאל ב 1998(

 .2.2ומוסי� כי הסיכוי לניצול מיני גבוה בקרב אוכלוסיית בעלי צרכי� מיוחדי� פי , והזנחה גבוהי�

עוד עולה מ� המחקרי� לגבי גורמי� המשפיעי� על היווצרות עמדה כלפי אנשי� ע� מוגבלות כי 

במחקרי� שניסו . עמדה כלפיוקיי� קשר בי� חומרת הפגיעה של החריג לבי� עוצמת השליליות של ה

כי קיימות התייחסויות שונות כלפי , לבחו� את המבנה ההיררכי של עמדות כלפי החריגויות נמצא

יי� ואת בעלי זיה לקבל יותר את החריגי� בעלי הליקויי� הפייכאשר קיימת נט, סוגי חריגויות

ת או פיגור בינוני וקשה הפיגור הקל לעומת דחיה והסתייגות מחריגי� הסובלי� ממופרעות נפשי

 ).1990, שייני�(

 

ככל שהנכות מגבילה בתחומי� , ית ולא נפשית או קוגניטיביתזג� כאשר מדובר בנכות פי, ע� זאת

חמורה ובולטת ,  נראה כי ככל שהנכות גלויהכ��כמו. כ� הדחייה החברתית רבה יותר, רבי� יותר

כי בעלי פגיעה גופנית , עוד נמצא. חברתיתיותר ואסתטית פחות כ� יש יותר גילויי� של דחייה 

לעומת בעלי מחלות סופניות ובעלי פגיעה נפשית או , הניתנת לטיפול באמצעי� רפואיי� נדחי� פחות

 ). 2000, הוצלר(שכלית 

 

  עוני

בעלי הצרכי�  מספר). Gross, 2004(צעירי� ע� מגבלה נמצאי� בסיכו� גבוה להיות מובטלי� 

 שלא נער� א� ידועי� משו� אינ� באר� העבודה בכוח השתתפות� ושיעור ההעבוד המיוחדי� בגיל

אול� מחקר במקומות אחרי� בעול� , )2006, צדיק�וולדה, קינג, נאו�(בישראל  הנכי� על ארצי סקר

 ושהיציאה לשוק העבודה 80%� זו עלולי� להגיע לאוכלוסייהמצביע על כ� שאחוזי האבטלה בקרב 

אחוזי האבטלה בקרב נשי� . יומנויות תעסוקתיות מחמירה את הבעיהע� השכלה נמוכה וללא מ

 ).Gross, 2004(צעירות נכות גבוהי� יותר באופ� משמעותי ביחס לגברי� צעירי� 

 

פורס� מחקר שטח שנעשה באר� ושאל את אוכלוסיית הנזקקי� ) 2006(ח העוני האלטרנטיבי בדו

האחוז ( מהמשיבי� 34%. "?מתחת לקו העונימה הגור� או הגורמי� שהובילו אות� אל "לסיוע 

השיבו שבעיית בריאות או תאונה היו הטריגרי� לשינוי אור� חייה� וה� שדרדרו ) הגבוה ביותר

שלא ציי� את המרכיב , וי� הצהרות אלו לדעת הציבור הרחבא� משו. אות� למצב של עוני

הרי שבידנו , )2006, אלטרנטיביח העוני הדו(אחד מהגורמי� העיקריי� לעוני הבריאותי בתור א� 

ההבדלי� בי� ההסברי� שנותני� עניי� להסברי� שנותני� אנשי� מהציבור הרחב לסיבות : בעיה

 ועל גיוס הציבור וני ועלולי� להקשות על המלחמה בולעוני מצביעי� על פער בהבנת הגורמי� לע

 .למע� מלחמת צדק

 

 קיימת בעיתיות במציאת הכנסה ות פיזיתק שש לקבל עובד ע� מוגבלבמדינה בה לא כל מעסי

ג� מי שצולח את שלב מציאת התעסוקה מקבל על פי רוב משכורת נמוכה . חודשית קבועה

קושי כלכלי זה חובר לשורת הוצאות שוטפות גבוהה מ� הממוצע בשל . מהמשכורת הממוצעת במשק

 בניית פנסיה ,למשל ,ותצור� בהשקעות בתכניות פרטי, רכי תחבורה מיוחדי�וצ, צרכי� תרופתיי�

אי� לשכוח שמצוקה ). Disability Conference Series, 2005(וצרכי� טיפוליי� נוספי�  ,עצמאית

 .כלכלית מלווה על פי רוב בתנאי דיור ירודי�
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  בדידות ובידוד חברתי

תחושת (והיא מוסברת על ידי גורמי� התפתחותיי� ,  היא תופעה שחווי� מתבגרי� רבי�בדידות

, שינוי מעמד הגורר לקיחת יותר חובות ואחריות(חברתיי� �גורמי� מבניי�, )רוד מההורי�הפי

מהשוואה שערכה זלכה ). Brennan & Auslander, 1979(וגורמי� אישיותיי� ) ציפיות חברתיות

עולה כי עוצמת הבדידות עולה כפונקציה של , בי� מתבגרי� כבדי שמיעה למתבגרי� שומעי�) 1992(

 נטו ליצור פחות קשרי� , שאינ� מקבלי� את נכות�, מתבגרי� כבדי שמיעה.ת הנכותחוסר קבל

לגלות יותר התנהגויות שליליות ולחוש יותר בודדי� ממתבגרי� , להשתלב פחות בחברה, חברתיי�

. שתי קבוצות כבדי השמיעה חשו יותר בדידות מהקבוצה השומעת. כבדי שמיעה שקיבלו את נכות�

דפוס התנהגותי . ילדי� אלו ילכו עד כדי קיצוניות כדי לתפוס מקו� בחברהקיי� חשש אמיתי ש

יה לקשרי� ע� בעלי לקויות אחרי� במקו� ע� האוכלוסייה יהוא פנ, נוס� שבו נית� להבחי�

, חשוב לזכור ששינויי� התנהגותיי� רבי� בגיל ההתבגרות נובעי� משינויי� הורמונליי�. הכללית

שינוי . את היצר המיני ואת השינוי בהופעה הגופנית החיצונית, בי� היתר, וששינויי� אלו מעוררי�

בדמות הגו� מעורר פעמי� רבות את התחדשות המודעות לליקוי הגופני של בעל המוגבלות ומוביל 

. או ליצור חברויות ע� בעלי נכות אחרי� מחשש לדחייה של האוכלוסייה הכללית, אותו להתבודד

 ).1991, ניסי�(

 

ג� לחברה חלק בבידוד האוכלוסייה בעלת הצרכי� , לתחושה סובייקטיבית של בדידותבנוס� 

וההתמצאות במקרה של (קשיי הניידות , הקושי במציאת תחבורה שתהלו� את צרכיה� ;המיוחדי�

תיאטראות , בתי קולנוע, וחוסר התאמת מבני� ציבוריי� ביניה� מקומות בילוי, )ראייהלקויי ה

 .תערות בחברה� מקשי� על בעלי הצרכי� המיוחדי� לצאת מבית� ולהובתי שימוש ציבוריי

 

 מרכזיי� צרכי�  –צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� העצמאות 

שני צרכי� עולה שבקרב אוכלוסיית האנשי� ע� מוגבלויות יש ) 2006(גזית וקינג ממחקר� של 

צמאות היא המשמעות התפקודית של הע":  וקבלת החלטות עצמאיתתפקוד עצמאי: עיקריי�

בכל הקשור לתפקודו , יו� שלו�את מטלות היו�, בהתא� ליכולתו, הזכות של הנכה לבצע בעצמו

 ). 2006, גזית וקינג" (ולפעולות מחו� לבית בזירה הציבורית, לתפקוד בבית, האישי

 

יש הדוגלי� : ני� שוני�את המונח עצמאות באופמפרשי� חברי� שוני� באוכלוסייה נמצא כי 

אחרי� רואי� בחופש להסתייע בזולת את בעוד ,  טוטלית שבה לא נעזרי� בזולת בכללבעצמאות

מגדירה את עצמאותה אחרת קבוצה . ובלבד שה� אלו המבקשי� אותה מהסביבה, מרחב העצמאות

 . כחוסר תלות במשפחה ובחברי�

 

 כל כ� האוטונומיה בקבלת ההחלטות חשובה, וקא משו� המודעות למוגבלות� הפיזיתדו, בנוס�

קבלת ההחלטות בכל לחשיבות חברי הקהילה מייחסי� . לקהילת הצעירי� ע� הצרכי� המיוחדי�

 ,למשל,  קביעת סדר היו� וכלה בהחלטות כבדות משקל,למשל, החל מפרטי� יומיומיי�: הרמות

לרבי� בקרב האוכלוסייה תלונות על מעגל רשויות . לימוד מקצוע ובחירת הגורמי� המסייעי�

 .המתווי� לה� אור� חיי� מבלי להתייע� עמ�הרווחה 
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 ,Corbett, Froschl(בהגברת הרצו� והצור� בעצמאות , בי� היתר, המעבר מילדות לבגרות מתאפיי�

Bregante,& Levy,1983 (,
13

והיא אינה צומחת מתו� , אול� עצמאות אינה מתפתחת בי� לילה 

, התנסויות, נה במסוגלות עצמית יכולת קבלת החלטות ועבודה עצמאית דורשות אמו.ואקו�

 . מת� הזדמנויות להצליח מצד החברהולא פחות מכ�,  כישלונות והצלחותצבירת, תרגולי�

 

קיימי� צרכי� , בנוס� לצרכי� שנית� היה להכליל לגבי כלל אוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחדי�

 .שה� ספציפיי� לסוג הלקות

 

 בניית הזהות החברתית היא משימה ;תרבותית כפולה�הצור� בפיתוח זהות חברתית: ליקויי שמיעה

, עבור אוכלוסיית החירשי�). 2003,  מתו� לוינגרErikson, 1963(התפתחותית חשובה עבור כל אד� 

האוכלוסייה : שונות במקבילמשו� שהשתלבות� נעשית בשתי חברות , המשימה מורכבת עוד יותר

ורה טובה בקרב שתי אוכלוסיות מסייע ביצירת היכולת לתפקד בצ.  והאוכלוסייה הכלליתהחירשת

א� מצריכה פיתוח זהות כפולה , ) דוח שמעBat- Chevz, 1993, 1994 from(הערכה עצמית חיובית 

)Beker, 1987 ;Cole & Edelmann, 1991; Padden, 1996; Weinberg & Sterritt, 1986לוינגר �,  מתו

2003.(  

 

חסרה דמות )  מהמקרי�90%� נתוני שמע מדובר בעל פי(מעי� לילדי� חירשי� הנולדי� להורי� שו

בכדי להבנות את זהות� . בוגרת שבה ה� יכולי� להשתמש בתהלי� בניית הזהות החברתית שלה�

) 2003(לוינגר ). 2003, לוינגר(חירשי� זקוקי� למודל לחיקוי ולמגע ע� הקהילה החירשת , החברתית

, ומעי� לקהילה החירשתקצוע הוא לקרב את ההורי� השמוסיפה כי תפקיד חשוב שיש לאנשי המ

ויצירת מערכות , אלא ג� לאיכות חיי� גבוהה יותר, רבה שתתרו� לא רק להבניית זהות חברתיתק

 .יחסי� בריאות יותר בחיי החירש הבוגר

 

 שיש לה� באופ� ראייה צריכי� ללמוד אי� לנצל את הראייה ע� שרידי ראייהליקויי : ראייהליקויי 

עיוורי� זקוקי� לחידוד כושר . האפקטיבי ביותר ואי� להשתמש בעזרי� מיוחדי� לצור� זה

במיוחד הסברי� על תקשורת , השמיעה וללימוד מחוות התנהגותיות שאינ� בהכרח מודעי� אליה�

ידות ועזרה במציאת תחו� יצרכי� נוספי� כוללי� לימוד כישורי התמצאות ונ. בלתי מילולית

קיי� בקרב האוכלוסייה קושי ) בעיתו� או במודעות(� פרסו� משרות עבודה אופעקב . עיסוק

 שילוט  הצבת:למשל(מציאת מקו� עבודה מצריכה פעמי� רבות ארגו� מיוחד . במציאת עבודה

 ,Kirchner(ופתרונות לניידות , מציאת עזרי� לקריאה, )ב" וכיובורותטיפול בסכנות כ, מתאי�

Johnson & Harkins, 1997 from2004,  ברמ� ונאו�.( 

 

עיקר הצרכי� של האוכלוסייה המוגבלת מבחינה פיזית נוגעי� להנגשת מקומות :  פיזיתמוגבלי�

שירותי� , תחבורה ציבורית, גישי�נ מקומות :אודותעל ציבוריי� לצרכיה� ולפירוט מסודר 

 על מוגבלויות מידע חסר נוס� הוא על אמצעי� טכניי� שיכולי� להקל. ציבוריי� ומקומות בילוי
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28 

" חדשי� "מוגבלי�. ומידע על סוגיות העולות בקשר ע� מטפל אישי וע� מתנדבי�, שונות

 .נרכשת זקוקי� להנגשת הביתשמוגבלות� 

 

  גורמי� משפיעי� –  צרכי� מיוחדי�ע�עצמאות צעירי� 

ובזכותו הטבעית של כל אזרח , החברה הדמוקרטית מבוססת על האמונה בחופש האד� לבחור

אול� כשבוחני� , החברה הישראלית היא לכאורה דמוקרטית. וויו� הזדמנויות ולמימוש עצמילש

ובה מאזרחי� רבי� , את היחס שלה כלפי אזרחיה בעלי הנכויות והלקויות מתגלה תמונה אחרת

נביא להל� כמה מהגורמי� המשפיעי� על יכולת� של צעירי� . � הזדמנויותונשללת הזכות לשיווי

 .מיוחדי� להשתלב באופ� עצמאי בחברהבעלי צרכי� 

 

  הסביבה האקדמיתת התאמ

. שכררמת הלימודי� אקדמיי� מאפשרי� השתלבות בעבודות הדורשות ידע מקצועי ומעלי� את 

 עולה כי מוסדות ההשכלה הגבוהה אינ� ערוכי� למת� חומרי 2004 שנתממחקר שנער� באר� ב

, שהספריות האקדמיות אינ� מותאמות לה�, רכי אוכלוסיית העיוורי�ולימוד המספקי� את צ

מתריעה בפני ) 1997(גור ). 2004, ברמ� ונאו�(ושקיי� קושי בהשגת אישורי� לרכישת ציוד מתאי� 

שוויו� הזדמנויות "במאמרה . בקרב אוכלוסיית החירשי�" בריחת מוחות"תופעה מדאיגה של 

יני� בהשכלה גבוהה נוסעי� ללמוד היא מציינת שחירשי� המעוני" המקרה של החירשי� – ודיכוי

בשו� מוסד , באר� לעומת זאת. ש� יש אוניברסיטאות מיוחדות לליקויי שמיעה, בארצות הברית

 . אוניברסיטאי לא קיי� תרגו� לשפת סימני�

 

  שילוב תעסוקתי הול�

חושית או , שכלית, ה� אנשי� ע� מוגבלות פיזית)  איש600,000( מהאוכלוסייה בישראל 10%�כ

נפשית
14

65�18 ה� אנשי� בגיל עבודה 350,000�כ,  יותר ממחצית�.
15

 פוטנציאל התעסוקה של .

ושגיל� מתחת ,  איש מקרב מקבלי קצבאות שאינ� מועסקי�35,000. אנשי� ע� מוגבלות הוא גבוה

מורגנשטיי� , שטרוסברג(מדווחי� כי ה� מעונייני� לעבוד או להשתלב במסגרת תעסוקתית , 55�ל

אלא , מחקרי� וסקרי� שהתבצעו בישראל בשני� האחרונות מעידי� לא רק על רצונ�). 2003, ונאו�

 .ג� על יכולת� של אנשי� ע� מגבלות חושיות ופיזיות לעבוד

 

וורי� וכבדי יבוגרי אוניברסיטאות ע מקרב 80%, )2004, ברמ� ונאו�( לפי סקר ברוקדייל ,הכ� לדוגמ

ה ר ציינו כי עבודת� קשו60%. ית� עבדו במשרה מלאה ממחציותר. ח העבודהוהשתתפו בכ ראייה

 .  באוניברסיטהתחו� לימודיה�באופ� ישיר ל

 

ל היה דעות קדומות של המעסיקי� כלפי לקויי ראייה וודה כמכשבהגור� העיקרי שציינו מחפשי הע

 מוכני� אינ�גור� מקשה נוס� שדווח על יד� היה שמקומות העבודה לא מותאמי� או ). 76%(

 ).64%(עצמ� ללקויי ראייה את אי� להת

                                                 

14
קבועה או , נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, יתזאד� ע� לקות פי"אד� ע� מוגבלות מוגדר בחוק השוויו� כ 

 ".  החיי� העיקריי�אשר בשלה מוגבל תפקודו באופ� מהותי בתחו� אחד או יותר מתחומי, זמנית
15

וינט ישראל היחידה לנכויות 'ג, וינט מכו� ברוקדייל'ג�מאיירס) 2003. (עובדות ומספרי�:  אנשי� ע� נכויות בישראל
  .ושיקו�
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רות להתפתחות ש היו עניי� בעבודה ואפהעיוורי�דה וחשובי� למחפשי העבשנמצאו התנאי� 

ה דת מקו� העבוו מוכנ,) נגישות או קרבה למקו� העבודה:למשל(התאמות ללקות , מקצועית

 .עצמו ללקות ועבודה בשעות גמישות או במשרה חלקיתאת להתאי� 

 

. עור התעסוקה בקרב קבוצת אנשי� ע� מוגבלות נמו� מהשיעור באוכלוסייה הכלליתשי, בישראל

נכי תאונות עבודה או נכי� כלליי� , ל" נכי צה:והאומדני� משתני� לפי קבוצת השתייכות ייעודיות

 ).2005, פלדמ�(

 

וג� , תמעסיקי� רבי� נמנעי� משכירת שירותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות פיזיות או לקויות חושיו

לרוב אינ� משקיעי� בהכשרה ארוכת טווח מחשש מפני עזיבת� , א� ה� שוכרי� את שירותיה�

 ). 2004, ברמ� ונאו�(רכי בעלי הלקות ואו שאינ� מתאימי� עצמ� לצ, )2006,  צדיק�קינג וולדה, נאו�(

� ע�  להעסקת אנשיבאשר מדיניות פורמלית לא קיימת, ברוב החברות אשר פעילות למע� הקהילה

אנשי� ע� מוגבלות מתקבלי� לרוב על סמ� כישורי� ואישיות המתאימה לתפקיד . ותגבלומ

 . ומתמודדי� מול מועמדי� רבי� ללא מוגבלות

 

ת הקצאה של יחברות רבות אינ� יוזמות גיוס אנשי� ע� מוגבלות לשורותיה� ולא נרא, לעומת זאת

  .אחוזי העסקה של נכי�

 

הציבורי ובקרב , היק� ההעסקה של אנשי� ע� מוגבלות במגזר הפרטיאחד הגורמי� המשפיעי� על 

מהספרות . גופי� ללא מטרות רווח הוא מידת הקרבה וההיכרות של המעסיקי� ע� הנושא

המקצועית הבינלאומית עולה שהשיטות בה� משתמשי� לביסוס הקשר ע� המעסיקי� 

 הסתייעות במעסיקי� ,תעסוקהשיתו� המעסיקי� בפיתוח תכניות לקידו� : הפוטנציאליי� ה�

 Jobהפעלת המעסיקי� כמרצי� אורחי� ופיתוח פונקציות של , מפעלית�כנותני הכשרה פני�

Developer) 2005, קינג וולדה, נאו�.( 

 

פיתוח תכניות שיעזרו לה ללמוד כלי�  דורש ג� שילוב האוכלוסייה המוחלשת בשוק העבודה

 :כגו�, ד תכני� שיעצימו את המסוגלות התעסוקתיתלימו. הכרחיי� בשוק התחרותי של תעסוקה

, לה� והנחיות ולהישמע הוראות לקבל היכולת ,העבודה סביבת הכרת ,לעבודה מוטיבציה פיתוח

בצוות חשובי� במיוחד  ועבודה אישית-בי� תקשורת פיתוח ,בעבודה התמדה ,זמני� בלוחות עמידה

 ). 2006, צדיק�וולדה, קינג, נאו�(

 

  הקצבאותשינוי מבנה 

מסקנה בעקבות ה, שינויי� במערכת הרווחה והשירותי� החברתיי� בישראלחלו  2003החל מאמצע 

ממערכת רווחה המעניקה תשלומי . שלא נית� לצמצ� את הפערי� בעוני בעזרת מת� קצבאות בלבד

 נעשה מעבר למדיניות תעסוקה בה קיימת אחריות גדולה יותר על הפרט ועל מת�, העברה וקצבאות

המגמה היא לשנות את מבנה הקצבאות במטרה למנוע או לצמצ� את קבלת� , מצד אחד. שירותי�

ומצד שני לדאוג לשמר את רמת הקצבאות עבור אות� אנשי� שאינ� , בתור תמרי� שלילי לעבודה

מגמה נוספת היא בניית תכניות חברתיות ארוכות טווח שמטרת� . מסוגלי� להשתלב בשוק העבודה
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 חתירה , במילי� אחרות.לוסייה החלשה משוליות חברתית למיינסטרי� של החברהמשיכת האוכ

 ). 2006, צדיק�וולדה, קינג, נאו�(להכלה חברתית במקו� הדרה חברתית 

 

  ית במקומות ציבוריי�זהנגשה פי

ושירותי� הניתני� לציבור לצרכיה� של בעלי הנכויות , מבני�, ש צור� בהתאמת מקומות עבודהי

 רבי� העלו את הטענה שמרפאות רפואיות וציוד רפואי אינ� בעלי מוגבלויות, למשל. השונות

.מונגשי� לנכי�
16

,  מתו� גזית וקינג2004(לאור נתוני מחקר� של שטרוסברג ואחרי� חשוב  מידע זה 

המעלי� במחקר� את הנתו� כי שיעור השימוש בשירותי� רפואיי� בקרב מקבלי קצבת נכות ) 2006

66%�כללית מגיע ל . 

 

  שינוי גישת הטיפול

צריכה להיעשות ג� רכי צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� והתאמת מערכת הבריאות לצ מעלה כי המחקר

בעיתיות נוספת היא כי הגורמי� המטפלי� במערכת הבריאות רגילי� לעבוד  .מבחינת גישת הטיפול

, גזית וקינג (� לריפוי בריאותי הניתליקויבתו� מערכת ששמה דגש על טיפול מקומי ותחו� של 

 ה� צרכי� המיוחדי� ע� מערכת הבריאותבנקודות המפגש של אוכלוסיית הצעירי� בעלי ה). 2006

ופתרונות שיגדילו את השליטה על גופ� ועל , מחפשי� אינפורמציה שתעזור לה� לקבל החלטות

 . את הטיפול או הסיעוד שמערכת הבריאות מורגלת לתתו דוקאולא, חייה�

 

  ימשפחתתא הה

 סבו� יותר ה� בשל נטיית� של ההורי� הוריו מ או הצעיר ע� המוגבלותתהלי� ההיפרדות הנער

להגנתיות יתר על ילד�
17

ה� בשל תחושת המחויבות של הילד ) 2003,  לוינגר;2001, מרו� ועוזיאל (

 ).2003, לוינגר(וה� משו� התלות שחש ג� הנכה הבוגר בהוריו , כלפי הוריו

 

ות מההורי� מוביל להרחקה מהתנסויות חיוביות כשליליות ומונע מאוכלוסיית חוסר היפרד

ממצאי� אלו תקפי� עבור כלל . הצעירי� ע� הצרכי� המיוחדי� תרגול חשוב בקבלת החלטות

והמחקר הספרות הפמיניסטית . בקרב בנותבאי� לידי ביטוי חזק יותר אול� ה� , האוכלוסייה

בקרב האוכלוסייה הכללית החברה דוחפת בני� לעצמאות יותר  על כ� שג� י�הפסיכולוגי מצביע

 Gross)  from. מובטלות ועוני, ציפיות נמוכות מבנות גוררות תלותיות. מאשר היא דוחפת בנות

Russo, 20032004 ( לעצמאות חייב להתחיל מגיל צעיר מאוכיוו� מוסיפה כי �צור� יש , דשחינו

ואחוזי נשירה , שלה� יש אחוזי הרשמות נמוכי� יותר, ה יותר של תכניות לבנותבהתאמה טוב

בהקשר זה חשוב להזכיר שבקרב חלק מהמשפחות .  הגברי�בהשוואה לאוכלוסייתגבוהי� יותר 

מרקע סוציואקונומי נמו� קיימת תופעה של שימוש בקצבאות הילדי� לצור� תמיכה במשק הבית 

                                                 

16
דרו� בעקבות חוסר סציטוט של איש נכה המעיד כי עבר בדיקות רפואיות במ) 2006(מביאי� גזית וקינג ,  במחקר�

 ".אי� שו� גיניקולוג שמומחה לטיפול בנשי� ע� מוגבלות" המעידה כי ושל אישה, נגישותו לחדר
17

הורי� שומעי� אשר נולד לה� ילד : " מידת ההגנה על הילד החירש נמצאה שונה בי� הורי� חירשי� להורי� שומעי�
 ההיפרדות ובכ� ג� מקשי� על תהלי�, אינ� מודעי� ליכולות האמיתיות של ילד� לכ� ה� נוטי� להגנתיות יתר, רשיח

המושתתת על עצמאות , יוצרי� סביבה משפחתית שונה) חירשי�(מחקרי� הראו כי הורי� אלו ... של הילד מה�

דבר אשר עשוי לאפשר יכולת של היפרדות , )Schlesinger & Meadow, 1972(המותאמת יותר לגיל של הילד 
  .)2003, לוינגר" (וגיי� אינטימיי�מותאמת ויכולת טובה יותר ליחסי� ז
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עצמאות כדי לא לאבד את ההכנסה במקרי� אלה ההורי� אינ� מעודדי� את ילדיה� ל. השוט�

 . הנוספת

 

  הצוות המלווה

מחקר שטח בבריטניה שאל בני נוער ע� צרכי� מיוחדי� הנמצאי� על קו התפר בי� נערות לבגרות 

הנערי� השיבו שכוח ההנעה שלה� מגיע מהצוות . כנית הכי משפיע עליה� של התמרכיבאיזה 

ג� צוותי התכניות . ור� שבזכותו ה� יתקדמוהוא הג) ולא התכנית(ושהצוות , המלווה אות�

. והגורמי� המקצועיי� דירגו את הקשר ע� הצוות כגור� החשוב ביותר בשינוי מהותי אצל הילדי�

הנערי� שמו דגש על יכולת האמפטיה של המדריכי� ועל החשיבות בכ� שה� עצמ� עברו את אות� 

ראית מרקע דמות אח, לדברי בנדורה). Transitions Report(חוויות בעבר� ומשמשי� מודל לחיקוי 

  :מה הנער יקיי� קשר קבוע יכולה לשפר את תחושת המסוגלות העצמית באופ� ניכרדומה ע

"Seeing people similar to oneself succeed by sustained effort raises observers' beliefs that they 

too possess the capabilities master comparable activities to succeed." (Bandura, 1994: p. 71) 

 

  תחושת מסוגלות עצמית

, חושבי�, האופ� שבו אנו חשי�, מגדולי הפסיכולוגי� החברתיי� בימינו, Albert Bandura לטענת

המסוגלות העצמית ). self efficacy(מתנהגי� ודוחפי� את עצמנו מושפע מתחושת מסוגלות עצמית 

והיא , ומידת האמונה שהאד� הוא המכתיב את גורלו, ונה ביכולות האישיות מידת האמהיא

הכרות ע� אנשי� מרקע דומה , הצלחה חוזרת במיומנות:  עיקריי��מושפעת מארבעה גורמי

 ).Bandura, 1994(ועידוד מצב הרוח , שכנוע מילולי במסוגלות לביצוע המשימה, שהצליחו

 

, )Transitions Report( עצמי ביטחו�חשי� חסרי ישע וחוסר אנשי� הזקוקי� לסיוע , במקרי� רבי�

. תחושות המקושרות ע� השקפת עול� פטליסטית או אמונה נמוכה ביכולת שליטה על החיי�

ונמצאה להיות מקושרת ע� הצלחת , האמונה בשליטה בחיי� חשובה להובלת אור� חיי� עצמאי

 דוגמות). Gecas, 1989 from Schieman & Turner, 1998(טיפולי� רפואיי� ותחושת רווחה גבוהה 

טיפול ,  ה� הקישור של תחושת השליטה ע� דאגה לטיפול מונעציפיות יותר הרלוונטיות לענייננוספ

 ותלות נמוכה פחות מקרי חולי, י הצלחה טיפוליתאופטימיות לגב, מוקד� בבעיות בריאותיות

, מעבר להשפעה הבריאותית ).Seeman & Seeman, 1983 from Schieman & Turner, 1998(ברופאי� 

נמצא מתא� חיובי בי� תחושת שליטה גבוהה לבי� יכולת התמודדות מנטאלית המכילה פחות 

ובי� הערכה עצמית גבוהה ויכולת , )Pearlin et al., 1981 from Schieman & Turner, 1998(מתחי� 

  .)2003, לוינגר(היפרדות מההורי� 

 

 ולהתנסות במגוו� להתמיד, עלה את המוטיבציה להצליחות העצמית משיפור תחושת המסוגל

הוא מקנה אמונה ביכולת לשנות את העתיד ומפחית את הפגיעות למתח ודיכאו� , התנסויות

)Bandura, 1994 .( 
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  תחושת שליטה בחיי� ותחושת העצמה אישית

: ביניה�, י� מיוחדי�תחושת השליטה בחיי� של צעירי� ע� צרכקשורי� לספר מדדי� נמצאו מ

לגיל ולדרגת הנכות השפעות ). Schieman & Turner, 1998( ודרגת הנכות גיל, אקונומי�מצב סוציו

כ� שככל שדרגת הנכות גבוה יותר תחושת , שליליות ובלתי תלויות על תחושת השליטה בחיי�

הממצא האחרו� . ת יורדשליטה בחיי�תחושת ה, ככל שהגיל עולה. כ� ג� לגבי הגיל. השליטה קטנה

בגילאי� שבה� מתהווה הזהות נית� . צמה נמוכה יותראול� בע, לגבי האוכלוסייה הכלליתנמצא ג� 

למצוא את הפערי� הגבוהי� ביותר בתחושת השליטה בחיי� בי� האוכלוסייה הכללית לאוכלוסיות 

 וגובה משכורת ה תעסוק, קשר נישואי�: כגו�,אקונומי ולמדדי� נוספי��למצב הסוציו. ע� נכויות

 ).Schieman & Turner, 1998(ה עצמית בכל סוגי האוכלוסייה סהשפעה חיובית על תפי

 

בחנה את הקשר בי� תחושת ההעצמה ) 1999(פישר . משתנה אחר שנחקר הוא תחושת העצמה אישית

בעבודתה היא סוקרת מחקרי� רבי� . האישית לבי� התנדבות ומעורבות בקהילה בקרב בני נוער

ווחי� כי אחד המדדי� המשמעותיי� להעצמתו הפסיכולוגית ולהתפתחותו האישית של המד

 (המתבגר היא היכולות להקדיש מזמנו הפנוי לצור� פעילות התנדבותית למע� עצמו וקהילתו 

Quinn, 1995 ,פישר1996, סד� �מחקרה מראה פערי� ברמת המשאבי� האישיי� ). 1999,  מתו

ממחקרה עולה כי בני הנוער המתנדבי� ה� בעלי . נדבי� ולא מתנדבי�והחברתיי� של בני נוער מת

ושככל , תחושת העצמה ותחושת שייכות ומעורבות גבוהה יותר מאשר אלה שאינ� מתנדבי�

הוא מעורב יותר בפעילויות ומרגיש יותר שייכות , שהמתבגר בעל תחושת העצמה גבוהה יותר

,  הגור� המשמעותי ביותר למעורבות בקהילההיאעוד נמצא כי סביבה חברתית תומכת . לקהילה

צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� רבי� ). 1999, פישר(יותר מאשר רמת ההערכה עצמית ותמיכת משפחה 

בקשה שמביאה לידי ביטוי את רצונ� להיות , מבקשי� ליטול חלק בשירות הלאומי או הצבאי

  ).2006, גזית וקינג(עצמאיי� יותר ולחוש  להרגיש שה� תורמי� למדינה, פעילי� בחברה הכללית

 

  שינוי עמדות

�היות שבתקופת . נית� להשפיע ג� על שינויי עמדות,  להשפעה על תחושת המסוגלות העצמיתבהמש

מולכו , הראל(קל יחסית להשפיע עליה� , הנעורי� התנהגויות המתבגר נמצאות עדיי� בשלבי עיצוב

,  כי עמדות של אינדיבידואלי� מושפעות מאנשי� בחייה�כהנמ� וטברסקי מצייני�). 2002, וטילינגר

יכול לפיכ� לשנות את עמדתו של אותו , שינוי נקודת יחוס מאד� אחד לאחר. לה� מייחסי� חשיבות

הצגת דמות משמעותית ומכווינה בחיי ילד או נער יכולה לתת לו מודל לחיקוי וא� לשנות את . אד�

 & Kahneman & Tversky, 1979; Tversky(נהגות חברתיות עמדותיו בכל הקשור לקבלת נורמות הת

Kahneman, 1991 from Oxoby, 2004 .(מולכו וטילינגר , הראל)ל5%מצאו כי בי� ) 2002 �10% 

ה� מציעי� למצוא לנוער זה . מהנוער מתקשה לשוחח ע� הוריו על נושאי� שמטרידי� אותו

 .תי פורמאליתמקורות תמיכה ועידוד מהמערכת הפורמאלית או הבל

 

  הקניית יכולות בסיסיות במחשבי� ולימוד גלישה באינטרנט

 השגת מידע, שימור�, שרי� חברתיי�הגלישה באינטרנט מתגלה ככלי יעיל במיוחד ליצירת ק

קיימי� פורומי� . וקידו� העצמאות של אוכלוסיית הצעירי� ע� הצרכי� המיוחדי� באר� ובעול�

, בנוס�.  ואפשרויות להיכרויותת המספקי� תמיכה נפשית וחבריתונולסוגי לקויות ש מאודרבי� 
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שירותי , הזמנה מהסופר" (בשלט רחוק"קיימי� אתרי� המאפשרי� ביצוע פעילויות יומיומיות 

וקיימי� המוני אתרי אינטרנט ובלוגי� המכילי� מידע רב ועדכני לגבי ניהול אור� , )ב" וכיובנקי�

  .חיי� עצמאי

 

  זכויות ולשירותי סיועהגברת המודעות ל

.  פועלות רשויות רווחה ועמותות רבות המסייעות לאנשי� ע� נכויות ולקויות מסוגי� שוני�באר�

בעיקר הביטוח הלאומי (צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� רבי� הציפו את תחושת� כי רשויות הרווחה 

, גזית וקינג( לה� לא מציגי� בפניה� את הזכויות המגיעות) ואג� השיקו� ברשויות המקומיות

כמו ג� הגברת המודעות של האוכלוסייה לזכויותיה ולמענקי� לה היא , מת� סביבה תומכת). 2006

 ה� כלי� חשובי� מאוד בשדה מורכב בו קיימי� מקורות סיוע רבי� ממערכות וארגוני� ,זכאית

 בשלבי המעבר הבלקניזציה הזו קשה במיוחד. שוני� ומפולגי� הפועלי� לאור קריטריוני� שוני�

שתי נקודות בה� קיימי� מעברי� ג� בארגוני� , ובי� הבגרות לזקנה, בי� גיל הנערות לבגרות

 ).  Disability Conference Series, 2005(המסייעי� 

 

 לימוד ניהול משק בית

המעבר מחיי� בבית או במוסד לחיי� עצמאיי� מעמיד קשיי� חדשי� בפני אוכלוסיית הצעירי� 

בישול וכביסה ה� רק חלק מהמטלות החדשות , קניות,  ניהול פיננסי.י� במיוחדי�בעלי הצרכ

) 2006(צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� רבי� ציינו במחקר� של גזית וקינג . שעליה� ללמוד אי� לבצע

ידע מסוג זה הוא . כי היו מעונייני� בסיוע בתכנו� ההוצאות של משק הבית ובתקשורת ע� הבנקי�

אקונומי הנמו� עד בינוני שבו נמצאת מרבית � משק בית תקי� במיוחד במצב הסוציוהכרחי לניהול

 . האוכלוסייה הנכה

 

  על הרחבת המשפחה  וחינו�מידעמת� 

ה� במת� ייעו� , עלה הצור� בהדרכת נשי� נכות בהריו�) 2006( מחקר� של גזית וקינג במסגרת

.  לגבי אופ� ההתנהלות במהל� ההיריו� וה�שלכות הרפואיות של הכניסה להריו�מוסמ� לגבי הה

 . פעמי� רבות מהל� ההיריו� גורר ירידה תפקודית ברמה זו או אחרת ומצרי� עזרה נוספת בבית

 

  בעול�המיועדות לצעירי� ע� צרכי� מיוחדי�תכניות 

, על פי רוב, בעוד במדינות רבות יש מגוו� של תכניות לילדי� ולמבוגרי� בעלי צרכי� מיוחדי�

י� של אוכלוסיית המתבגרי� והמבוגרי� הצעירי� בעלי מוגבלויות שונות ברחבי העול� אינ� הצרכ

 יחסי משפחה, די� ומתרכזות בחינו�בניגוד לתכניות המיועדות ליל). Gross, 2004(מסופקי� 

התכניות שמיועדות למתבגרי� הצעירי� שמות דגש על שילוב תעסוקתי , ותהליכי סוציאליזציה

מציגה מספר מודלי� של תכניות שנועדו לקד� ) Gross, 2004 .(Gross) 2004(קהילה ואינטגרציה ב

 :עיקריה�, את הצרכי� של אוכלוסיית הצעירי� בעלי הצרכי� המיוחדי�

בעיתיות . תכניות ממשלתיות שנועדו לעזור לבעלי הצרכי� המיוחדי� לחיות חיי� עצמאיי� )1

ת באותה מדינה מציעות תכניות אחרות חוזרת שנמצאה היא שתכניות ממשלתיות אחרו

במקרי� רבי� תכניות . שאינ� מעודדות השתתפות במעגל העבודה והובלת חיי� עצמאיי�

 . מתגלות ככלכליות יותרהאל
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תכניות אלו יכולות להיות ספציפיות לאוכלוסיית . ח העבודהותכניות שמטרת� השמה בכ )2

המונה בתוכה ג� , דות לאוכלוסייה הכלליתהיעד של בעלי הצרכי� המיוחדי� או כאלו שמיוע

ח ומודל שכיח לש� השמת צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� בכ. צעירי� ע� צרכי� מיוחדי�

אול� בשני� , הוא הקמת מפעל שבו צעירי� ע� צרכי� מיוחדי� משמשי� כעובדי�, העבודה

י� אינה האחרונות יוזמות שונות ניסו מודל חדש ובו אוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחד

. אלא מקימה עסקי� קטני� וקואופרטיבי� ומתחזקת אות�, ח עבודה גרידאומשמשת כ

המודל החדש מוצג כיעיל יותר מאחר והוא עוזר לפתח כישורי שיווק במקביל לתפוקות 

 . האחרות

 מאחר שהיחס לאוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחדי� הוא ;תכניות במדינות העול� המתפתח )3

. אנו עדי� להתפתחות מודלי� חדשי� בקרב תרבויות שונות, לוי תרבותבמקרי� רבי� ת

, הלדוגמ, בברבדוס. אול� קל להדגימה על מדינות מתפתחות, קביעה זו נכונה בכל מקו�

כיצד להציג ולייצג בסביבת� החברתית ילדות בעלות צרכי� מיוחדי� אינ� לומדות בבית או 

 מיומנויות אישיות ולתת לה� הללמד נערות אלבמדינה הוקמה תוכנית ספציפית . את עצמ�

  .כלי� להשתלב בשוק התעסוקה

 
Gross) 2004 ( מציינת כי לא נמצא מודל שנתגלה כיעיל באופ� מובהק בהפחתת רמות האבטלה או

העלאת רמות ההכנסה
18

תכניות המיועדות לעזור , יותר מאשר בכל מקו� אחר,  בארצות הברית.

 צרכי� מיוחדי� לעבור ממסגרת לימודית לחיי� עצמאיי� התגלו לאוכלוסיית המתבגרי� בעלי

 מכתיב את Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) פדרליהחוק ה. כמפותחות במיוחד

 והמוסדות הציבוריי� לאוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחדי� מיו� היוולד� המדינות, יחס השלטו�

 .  שני�21ועד שימלאו לה� 

 

סקירה מקיפה של אתרי אינטרנט והתכתבות ע� נציגי התכניות עולה כי מרבית התכניות מיועדות מ

 ע� הפרעות למידה או ליקויי� קוגניטיביי� ולא ללקויות חושיות או 22�18למתבגרי� בגילאי� 

 . פיזיות

 

וסיית המיועדות לכלל אוכל, )post secondary programs(מטרותיה� העיקרית של תכניות המעבר 

בנוס� מעניקות .  והתנסות קהילתיתתעסוקתית,  מת� מסגרת לימודית: ה�,בעלי הצרכי� המיוחדי�

 ע ואסטרטגיות להתמודדות ע� קשיי�יד, רותי תמיכה המפתחי� מיומנויות רגשיותיהתכניות ש

התכניות ממקדות את תשומותיה� במגוו� ענפי� .  יכולות לימודיות ותעסוקתיותעל פיוהכוונה 

 נית� למצוא תכניות ששמו לה� למטרה להעלות את , למשל,כ�: פועל יוצא של השקפות עול� שונותכ

אחרות קבעו שמטרת� ,  על ידי מת� שפע התנסויות חיוביותמשתתפי�בטחונ� העצמי של ה

החברה והעול� בה� ה� לוקחי� , העיקרית היא להרחיב את פרספקטיבת הנוער לכלול את הקהילה

המכנה המשות� . שמו לה� למטרה ראשית את השתלבותו התעסוקתית של הנוערואחרות ש, חלק

ובכ� התכניות הללו , לתכניות אלו הוא מת� אפשרות לנוער נכה לפתח את כישוריו ויכולותיו במלוא�

                                                 

18
 .אול� המתודולוגיה שלה� אינה מאפשרת הסקת מסקנות סטטיסטיות מובהקות,  חלק מהמודלי� מוצגי� כיעילי�
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משוות את זכויותיה� של הנוער הנכה לאלה של אנשי� צעירי� ללא מגבלה ומאפשרות לנוער 

 ).Gross, 2004(באופ� מלא בכל התחומי� למצות את הפוטנציאל שלו 

 

 .להל� סקירה קצרה של פעילויות התכניות בכל אחד מהתחומי�

 
  לימודיתמסגרת 

 המייחד את תכניות המעבר מבחינה לימודית הוא לימוד תכני� העוני� על צרכי� ספציפיי� הגור�

ת ובחוויות בעקבות מרבית המידע המועבר בה� נועד לגשר על המחסור בהתנסויו. אוכלוסייהל

 . ובעקבות פערי ידע שיש לנוער זה עקב היות� בשולי החברה, נטיית הורי הילדי� לגונ� עליה�

 

 :ות לקורסי� שנבנו לתת מענה לצרכי� הספציפיי� הללומספר דוגמ

, ותחברה ואזרח, בריאות וחולי, חיי משפחה, מיניות, מלמד על מערכות יחסי�" סמינר מעבר" 

 .  ומעודד למחשבה על העתיד ותכנונומודעות עצמית, יתתרבות מודרנ

 

, הקשבה אפקטיבית,  חשיבה ביקורתית: כגו�, מתמקד בנושאי� יומיומיי�"כישורי חיי�"קורסי 

.  וסנגוריה עצמית אישיביטחו�דאגה ל, תזונה, היגיינה, שימוש בטכנולוגיה, מיומנויות תקשורת

,  במדידת כמויות,לעתי� לראשונה בחייו, ער מתנסהבחלק מהתכניות כלול קורס בישול בו הנו

�כנית אחת הזכירה שנותני� לנוער בסו� השנה העתקי� של המתכוני� ת. היבישול ואפי, חיתו

 .שאהבו

 

  .ניהול לוח זמני�, ניהול חשבו� בנק,  מלמד על תכנו� תקצוב"מודעות צרכנית" סמינר

 

כנית ת. רו� ומחשבי�תיאט, שירה, אמנות, יוגה, גינו� : כגו�, ניתני� במגוו� מקצועותקורסי העשרה 

  .אחת ציינה שהיא מנהלת קורסי נהיגה שמותאמי� לצרכי� של המשתתפי�

 
  התנסות קהילתית

התכניות משתמשות בהתנדבות משתי .  גדול מהתכניות קיימת פעילות התנדבותית כלשהיבחלק

התנהגות אדיבה , מתנדב מוסר עבודההראשונה היא התנסות תעסוקתית המפתחת בקרב ה: סיבות

 היא תחושת העצמה הנובעת מיכולת שנייהוה, ת הספרה במסגרת מחייבת מחו� לכותלי ביועמיד

 . הנתינה

 

חלק מהתכניות ציינו מסורת של עבודה קהילתית משותפת של הנוער בעל הצרכי� המיוחדי� ונוער 

 לפעילות כזו היא הדוגמ.  מטרה משותפתמהאוכלוסייה הכללית בתור קבוצות שווי� הפועלות למע�

 . ביצוע קטי� תפוחי�

 

  נסיו� תעסוקתי

 מקומות תעסוקה על מנת להעניק לנוער מגוו� פרבי� מס" סבבי�"מרבית התכניות מאפשרות ביצוע 

 למצוא את נקודות ולעזור לה�, סוגי� שוני� של בוסי� או אחראי�, התנסויות בסוגי עבודה שוני�

ההנחה היא כי לאחר מגוו� התנסויות הנוער ידע איזה כיוו� מוש� .  והעניי� שלה�קההחוז, החולשה
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 הטיפול בילדי� ובחיות, יית המזו�בולטת תעש, בי� יתר המקומות המוצעי�. או מעניי� אותו יותר

 . ועבודה בתחו� הטכנולוגיה

 

  והכוונהרותי תמיכה יש

חוסר , מו צלקות מיחס חברתי שלילי נושא עחלק מהנוער שמגיע לתוכניתמתו� ההנחה כי לפחות 

כל הצוות מוכשר לעזור לכל הנערי� ע� כל ,  עצמי נמו�ביטחו�מחסור בחברי� ו, הצלחה לימודית

כ� , באזור המגורי� של הילדי� הצוות המטפל או הצוות החברתי דואג לסבב תורנויות. הבעיות

כל , כניתע� הגיעו לת, בנוס�. עות ביממה ש24שהנוער יודע שיש מישהו מהימ� שנית� לפנות אליו 

אותו כישורי� חברתיי� ילמד , יעזור לו במציאת פתרונות, נער מוצמד ליוע� שיקשיב לקשיי� שלו

 .  ויקשר בינו ובי� הבית במקרה הצור�שיסייעו לו

 

 דגשי� נוספי�

בשנה : התכניתבחלק מהתכניות סגנו� המגורי� משתנה באופ� הדרגתי ע� התקדמות : סגנו� מגורי�

 באותה דירה ע� שני חדרי�  הנערי� ישני�שנייהבשנה ה, הראשונה שני נערי� ישני� באותו חדר

 .  ובשנה השלישית בבניי� דירותנפרדי�

 

בתנאי שהנוער הוא זה , הצוות עוזר לנוער לארג� עבור עצמו יציאות משותפות: ארגו� פעילויות

 .שמתקצב את היציאה ודואג לתחבורה הולמת

 

, הנוער נוטל חלק בבחירת התפריט של ארוחות הבוקר והערב: השתתפות מלאה בדאגה לתזונה

 .הניקיונותבישול הארוחות ו, רקניית המוצרי� בסופ

 

ערבי� מיוחדי� בה� פותחי� את , חוגי�, פעילויות ספורטיביות: פעילויות פנאי שהצוות מארג�

 .  סרטי� או קריוקיוערבי� של, המגורי� לפעילות מיוחדת ע� הקהילה

 

  להצלחת התכניותורמי� מקדמי� ומעכבי�ג

ועל , מספר מחקרי� מדווחי� על תנאי� והיבטי� חשובי� שהביאו לקידו� הצלחת תכניות המעבר

.גורמי� שעיכבו את הצלחת התכניות
19

 

 

 גורמי� מקדמי�

יווי שחווה על כנית הוא מציאת צוות לד התנאי� החשובי� ביותר להצלחת תאח: בחירת צוות. א

 ,Transitions Report;Gross(בשרו את קשיי הנוער הנכה ובהצלחתו בחייו הוא משמש מודל לחיקוי 

 מבחינה רגשית על ;אנשי הצוות צריכי� להיות בעלי כישורי� רגשיי� ומקצועיי� מפותחי� ).2004

 Transitions. (בומבחינה מקצועית הוא צרי� להיות בעל ידע רח, הצוות להיות אמפטי ולא שופט

Report .(מנ� נמצאו לגבי בני נוער בגילאי� מעט צעירי� יותר מאוכלוסיית היעד של ממצאי� אלו א

                                                 

19
 .22�18המחקרי� והמקורות עסקו באוכלוסייה של מבוגרי� צעירי� בגילאי ,  אלא א� כ� מצוי� אחרת
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עולה כי מודל לחיקוי מגביר את תחושת המסוגלות ) Bandora) 1994אול� מדבריו של , 22�18בני 

 .העצמית בכל גיל

 

מוקד� כבעל חשיבות עליונה בהצלחת מספר מחקרי� מציגי� את שלב התכנו� ה: תכנו� מוקד�. ב

). Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007; Stewart, Law & Jaffer, 2005(תהלי� המעבר 

התייעצות ע� גורמי� , התכנו� המוקד� כולל הכנה נפשית של הנער למעבר מסגרת ויציאה מהבית

דרגתי מעבר ה, ה הנער ישתת�כנית שבדיו� משות� בסוג הת, רויות ההמש�חינוכיי� לגבי אפש

 .  וכניסה הדרגתית לעול� התעסוקהמרפואת ילדי� לרפואת משפחה

  

 העצמי והסנגור העצמי ביטחו�על פרויקט מעבר טוב לבנות את ה: התמקדות בתכני� קריטיי�. ג

 ;Transitions Report; Unicef; Gross, 2004(של הנוער ולתת לה� כלי� להתמודד ע� בעיותיה� 

Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007  .(Gross) 2004 (מוסיפה שעל מנת להיחשב מוצלחות ,

קיימות תכניות . על תכניות אלו לפתח בקרב הנוער הנכה מנהיגות ומיומנויות לחיי� עצמאיי�

בינלאומיות שמטרת� הספציפית היא פיתוח מנהיגות בקרב בעלי צרכי� מיוחדי� במטרה לעורר 

 ,Stewart, Antle, Healyלדעת ). Gross, 2004(לאומית ובינלאומית בקרב הקהילה , ת מקומיתמנהיגו

Law, & Young) 2007( ,פתרו� בעיות ומת� כלי� לבניית מערכות :תכני� קריטיי� נוספי� ה� 

 מדגישי� שתוכנית טובה צריכה לכלול מגוו� רחב של אפשרויות לפיתוח אישיהחוקרי� . יחסי�

)Stewart, Law & Jaffer from Betz, 2004; Powers, Singer & Sowers, 1996 2005(. 

 

 ,Stewart(השתתפות פעילה של הנוער בשלבי המעבר ומת� משקל לדעותיו והערותיו לגבי התכניות . ד

Law & Jaffer, 2005; Unicef .( 

 

מצוא מסגרת כנית ול מהתמשתתפי�יש לתת את הדעת לאופ� יציאת ה: פיתוח תכניות המש�. ה

בתעסוקה ) במיוחד אלו ע� קשיי� גדולי� יותר(כלשהי שתמשי� לעקוב אחר השתלבות� של הנוער 

תכניות ההמש� יכולות להיות במרכזי� לחיי� עצמאיי� בה� ). Transitions Report(ובחיי הקהילה 

קבוצת  ורשת חברתית המכילה את הדרכה, תמיכה, רכי� מיוחדי� מידעמסופקי� לאנשי� בעלי צ

אפשרות נוספת היא לשיתו� בני המחזור שסיי� בחניכה של המחזור החדש ). Gross, 2004(השווי� 

בתור דמות של בוגר משמעותי ואפשרות אחרונה היא מת� ליווי של אד� בוגר בעל נכות לפגישה 

מש� היא מגורי� סמוכי� למיקו� התכנית וניצול שירותי כנית ה מעניינת לתהדוגמ. שבועית

 . כנית עוזרת לסדרקו� עבודה שהתכנית להגעה למסעה של התהה

 

תיאו� בי� כלל הגורמי� הנוטלי� חלק בעולמ� של ילדי� ונוער ע� : תיאו� בי� גורמי� מטפלי�. ו

בעיה הגוררת , רופאי� וקובעי מדיניות לרוב אינ� מתואמי� בשלבי מעבר, מחנכי�. צרכי� מיוחדי�

 ;Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007(ר בי� הגורמי� מחסור באינפורמציה וקושי במעב

Stewart, Law & Jaffer, 2005 .( 
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אול� , מנ� רוב הקושי במעבר מילדות לבגרות הוא קושי של הנוער המתבגרא: תמיכה הורית. ז

קביעה זו נכונה על אחת כמה וכמה בקרב הורי� לילדי� . חשוב לזכור שמעבר זה קשה ג� להורי�

מציעי� ) Stewart, Law & Jaffer)2005 .עליה� ה� חשי� צור� לגונ� יותר, ע� צרכי� מיוחדי�

וללמד , לעדכ� אות� במצב הילד, לתמו� בה�: לתכניות מעבר להקי� מסגרת תומכת ג� להורי�

ומשוחרר  אות� כיצד לעודד עצמאות ואי� ליצור מערכת יחסי� שתאפשר לנער להיות עצמאי

 . שדואגי� לומהדאגה להוריו

 

ת תכניות בני נוער בעלי צרכי� מיוחדי� שנשאלו לדעת� באשר לגורמי� להצלח: פעילות אהובה. ח

פעילויות שבני נוער אוהבי� כנית לכלול פרק זמ� מסוי� שיאפשר לה� לעשות השיבו שעל הת, מעבר

 ).Transitions Report( ולכיי� לעשות

 

 גורמי� מעכבי� 

, מחסו� תעסוקתי, נגישות פיזית:  גורמי� סביבתיי�ה�ריי� שנמצאו הגורמי� המעכבי� העיק

 ,Betz, 2004; Stewart( ויחס שלילי כלפי אוכלוסיית בעלי הצרכי� המיוחדי� הסטיגמה של החבר

Law, Rosenbaum, & Willms, 2001 from Stewart, Law & Jaffer, 2005.(  
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 ממצאי�

 

,  שתוארו לעילמרכיבי התכניתמשלבי הפעולה וחד מתייחסי� לכל אשיוצגו להל� הממצאי� 

 .לשביעות הרצו� של החניכי� מהמכינות ולהשפעות המכינה עליה�

 

 שיקולי החניכי� בהצטרפות למכינה

חלטה את השיקולי� העיקריי� בה, מתו� רשימת שיקולי�)  שיקולי�3עד (החניכי� התבקשו לציי� 

בדלי� משמעותיי� בי� חניכי המכינות השונות לא נמצאו ה". מכינת כנפיי�"הצטר� ללשלה� 

 .לפיכ� השיקולי� מוצגי� במשות� עבור שתי המכינות

 

 להצטרפות למכינה שהוזכר בשכיחות השיקול 1בלוח כפי שנית� להתרש� מהנתוני� המוצגי� 

הגבוהה ביותר על ידי מרבית החניכי� בשתי המכינות הוא השילוב של שירות לאומי ולימודי� 

הזדמנות להכיר אנשי� חדשי� : כשליש מהמשיבי� ציינו את שלושת השיקולי�, בנוס�. �עיוניי

 .לעשות שירות בדומה לבני גילי באר�, ללמוד לחיות באופ� עצמאי, מ� קשרור עוליצ

 

 שיקולי החניכי� להצטרפות למכינה: 1לוח 

 שיקולי� להצטרפות למכינה
N 

 מכלל %
 המשיבי�

 35.7% 5 קשר � וליצור עימ�הזדמנות להכיר אנשי� חדשי

 71.4% 10 השילוב של שירות לאומי ולימודי� עיוניי� 

 14.2% 2 הזדמנות לגור מחו� לבית ולמשפחה

 7.1% 1 עידוד מצד ההורי� לצאת ולחיות מחו� לבית

 14.2% 2 רצו� להכיר מקומות אחרי� מהסביבה המוכרת לי

 35.7% 5 ללמוד לחיות באופ� עצמאי

 21.4% 3 כלה ומקצועלרכוש הש

 7.1% 1 להתנסות בחיי קומונה

 35.7% 5 לעשות שירות בדומה לבני גילי באר�

 14.2% 2 לעזור לאוכלוסיות חלשות

 7.1% 1 החשש מהישארות בבית ללא מסגרת

 7.1% 1 להכיר אנשי� נוספי� ע� מוגבלות ולחיות בחברת�

 7.1% 1 שיקול אחר

  14  משיבי�ס� הכול

 

המוטיבציה היא נקודת החוזק העיקרית של חניכי שתי המכינות ע�  דיווחי הצוות עולה כיעל פי 

, מוטיבציה לשינוי,  רצו� להתפתח ולהתנסות בדברי� חדשי�גילוהחניכי� . הצטרפות� למכינה

 ביטחו� צור� לחזק את ההיהלרוב� , יחד ע� זאת. ורצו� להשתלב ולהצליח, שאיפה לעצמאות

 . ביכולת� להתמודד ע� המשימות השונותביטחו�הרגשת המסוגלות וה, עצמיהדימוי ה, העצמי
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 ציפיות החניכי� מהמכינה

ובאיזו , שאלוני� מה חשוב לה� לקבל מהמכינהאמצעות החניכי� בנשאלו , ע� הצטרפות� למכינה

 .2ציפיות החניכי� מהמכינה מוצגות בלוח . מידה

 

 רבה מאוד לרכוש כלי� שיעזרו לה� � מצפי� במידההחניכי, ה� במכינת צפו� וה� במכינת דרו�

 . לטפל בעצמ� כהכנה לחיי� עצמאיי� וללמוד תחומי לימוד חדשי�

 

נמצאו הבדלי� ברמת הציפיות בי� החניכי� בצפו� לבי� החניכי� , לגבי מספר היבטי� אחרי�

דב להתנ, �החניכי� במכינת צפו� מצפי� במידה רבה להכיר את היכולות האישיות שלה: בדרו�

החניכי� במכינת דרו� מצפי� .  ולהכיר את זכויותיה� כאזרחי� בעלי מוגבלויותולעזור לאחרי�

ואילו לגבי שאר הציפיות הגיבו באופני� , במידה רבה מאוד לרכוש מקצוע כדי שיוכלו לעבוד בעתיד

כי מכינת בהשוואה לחני, נמצאה שונות גבוהה יותר בתגובותיה� ביחס לציפיות השונות(שוני� 

 ). צפו�

. היכרות ע� אחרי� בעלי מוגבלויות מצופה במידה בינונית ומטה על ידי החניכי� משתי המכינות

, גבוהה במכינת צפו��קיימת במידה בינונית" להתמודד ע� קשיי� בקבוצת הדומי� לי"הציפיה 

 . ופחות מזה במכינת דרו�

 

 ציפיות החניכי� מההצטרפות למכינה :2לוח 

; מאודמעטהה במיד = 1  

  מאודרבהבמידה  = 6
תק�. ס ממוצע N מכינה  

 1.414 4.00 8 צפו�
 להכיר אנשי� אחרי� בעלי מוגבלות

 1.265 3.00 6 דרו�

 756. 5.50 8 צפו�
 להכיר טוב יותר את היכולות שלי

 1.472 4.83 6 דרו�

ללמוד לטפל בעצמי ולהתכונ� לחיי�  354. 5.88 8 צפו�

 516. 5.67 6 דרו� עצמאיי�

 926. 5.00 8 צפו�
 ללמוד תחומי לימוד חדשי�

 983. 5.17 6 דרו�

 518. 5.63 8 צפו�
 להתנדב ולעזור לאנשי� אחרי�

 1.941 4.83 6 דרו�

 1.188 4.38 8 צפו�
 לרכוש מקצוע כדי שאוכל לעבוד בעתיד

 1.225 5.50 6 דרו�

 1.604 5.00 8 צפו�
 מוגבלות להכיר את זכויותיי כאזרח בעל

 1.643 4.50 6 דרו�

 991. 4.88 8 צפו�
 לפתח מיומנויות חברתיות וקשרי� חברתיי�

 1.751 4.33 6 דרו�

להתמודד ע� קשיי� בקבוצת אנשי� דומי�  886. 4.75 8 צפו�

 1.862 3.67 6 דרו� לי
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  חששות החניכי� ביחס למכינה

, טרידי� אות� היבטי� שוני� ביחס למכינההחניכי� נשאלו באמצעות השאלוני� באיזו מידה מ

, בכל ההיבטי� עליה� נשאלו מראי� כי 3הנתוני� המוצגי� להל� בלוח  .ע� תחילת שהות� בה

למרות מספר (הביעו החניכי� במכינת דרו� מידה נמוכה יותר של חשש מזו של החניכי� בצפו� 

�מידת החשש שביטאו , � כלליבאופ). הבדלי� אלו נמצאו מובהקי� סטטיסטית, המשיבי� הנמו

להוציא החשש שרמת , חניכי מכינת דרו� בתחילת המכינה נמוכה ביותר לגבי כל ההיבטי�

החניכי� במכינת , לעומת זאת. שג� הוא במידה נמוכה למדי, הלימודי� תהיה גבוהה מידי עבור�

נית מעומס וחששות במידה בינו, מרמת לימודי� גבוהה מדי הביעו חששות במידה רבה, הצפו�

 מוצגי� האל. קושי בריחוק מהבית ומחוסר הפרטיות בגלל החיי� ביחד ,לימודי� ועבודה רב מדי

 .3בלוח 

 

 חששות החניכי� ביחס למכינה :3לוח 

 

; מאודמעטהבמידה  = 1  

  מאודרבהבמידה  = 6
תק�. ס ממוצע N מכינה  

מובהקות 
 הבדל

 1.832 3.25 8 צפו�
יהיה לי קשה מבחינה פיסית 

 000. 1.00 6 דרו�  בריאותית�
.012 

 1.408 2.38 8 צפו�
יהיה לי קשה להסתדר מבחינה 

 000. 1.00 6 דרו� חברתית
.036 

 1.506 3.63 8 צפו�

 יהיה לי קשה להיות רחוק מהבית
 408. 1.17 6 דרו�

.002 

 1.458 4.13 8 צפו�
עומס הלימודי� והעבודה יהיה רב 

 816. 1.67 6 דרו� מדי
.003 

 900. 5.14 7 צפו�
רמת הלימודי� תהיה גבוהה 

 1.602 2.83 6 דרו� מדי עבורי
.007 

 1.852 4.00 8 צפו�

 חוסר הפרטיות בגלל החיי� ביחד
 516. 1.33 6 דרו�

.005 

 1.408 3.38 8 צפו�
יהיה לי קשה לבצע את כל המטלות 

 1.329 1.83 6 דרו� הקשורות בניהול משק הבית

.060 

 

 

  החניכי� את המרכיבי� השוני� של חיי המכינהתפיסת

)  בדרו�'מחזור א בצפו� ו'מחזור ג(ו החניכי� בשתי המכינות בסו� שנת הפעילות הראשונה נשאל

 .שנייהכיצד ראוי לדעת� לחלק את הזמ� בי� המרכיבי� השוני� של המכינה בשנה הראשונה ובשנה ה
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בסיו�  ,מרכיבי החיי� במכינה את חלוקת הזמ� הרצויה ביו  החניכי� במכינת צפו�תפיסת : 4 לוח
 הראשונהשנת המכינה 

  
)%�ב(התפלגות הזמ� הרצויה בעיני החניכי� 

20
  

 השנה המרכיב

1חני�  5חני�  4חני�  3חני�  2חני�    8חני�  7חני�  6חני�  

'שנה א   20 20  -- -- 50 40 
 לימודי�

'שנה ב   40 25  30 -- 50 35 

'שנה א ות שיר 30 25 50 50  40 50  

'שנה ב לאומי   30 40  40 50 25 35 

'שנה א פעילות  25 25 50 50  30 30  

'שנה ב חברתית   30 30  30 50 25 30 

 

שהמכינה תתמקד עניי� ) שה שהשיבוימתו� ש(חניכי� ארבעה הביעו , בסיו� שנת המכינה הראשונה

לדעת שניי� מחברי הקבוצה לא .  חברתית ופחות בלימודי�בשנה הראשונה בשירות לאומי ובפעילות

שניי� הציעו ). סבור שאי� לשלב לימודי� בכללהיה אחד מה� (רצוי לשלב לימודי� בשנה הראשונה 

שניי� אלה ( מהזמ� 50�40% להקדיש ללימודי� וציעה מהזמ� יוקדש ללימודי� ורק שניי� 20%שרק 

ראות שהחניכי� נתנו משקל גדול יותר ללימודי� בהשוואה  נית� לשנייהלגבי השנה ה). מדואכ� ל

 . לשנה הראשונה

 

הממוצע , "  דומה לחלוקה הרצויההייתהחלוקת הזמ� בי� המרכיבי� השוני� במכינה "לשאלה א� 

שני חניכי� סברו כי החלוקה ). 4.17(של תשובתיה� מראה כי החלוקה התאימה לה� במידה די רבה 

 ואילו שניי� ציינו כי היא מתאימה לה� רק במידה מסויימת מאודרבה  – במידה רבהמתאימה לה� 

)3.(  

 

,  החניכי� במכינת דרו� את חלוקת הזמ� הרצויה ביו מרכיבי החיי� במכינהתפיסת :5לוח 
 בסיו� שנת המכינה הראשונה 

 
  )%�ב(הזמ� הרצויה בעיני החניכי� 

 השנה המרכיב

1חני�  �5 חני 4חני�  3חני�  2חני�    6חני�  

'שנה א  35  10 20 20 10 
 לימודי�

'שנה ב  40  0 10 35 80 

'שנה א שירות  10 40 50 50  35 

'שנה ב לאומי  40  50 60 35 10 

'שנה א פעילות  80 40 30 40  30 

'שנה ב חברתית  20  50 30 30 10 

 

                                                 

20
 :באותה תקופה שני החניכי� היו במשבר. בסו� השנה הראשונה רק שישה חניכי� מתו� שמונה השיבו על השאלוני� 

חני� עזב את המכינה למספר שבועות ואחת החניכות הייתה במצב רוח ירוד עקב עזיבתו וסירבה להתראיי� ולהשיב על 
 .השאלו�
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אלו� באופ� חלקי עקב מצב החני� השישי השיב על הש. חמישה מבי� ששת חניכי המכינה השיבו לשאלה

 . רוח ירוד מאוד ביו� מילוי השאלו�

 

סבורי� שבשנה הראשונה פעילות המכינה צריכה להתמקד בשירות הלאומי ואחר היו מרבית החניכי� 

 את חילקוהחניכי� . מרכיב הלימודי� הכי פחות חשוב בשנה הראשונה, לדעת�. כ� בפעילות חברתית

סבור שמרכיב שהיה להוציא חני� אחד , שנייה� עבור השנה המרכיבי המכינה באופ� דומה ג

חני� זה ילמד בשנה הבאה במסגרת . ( מזמ� הפעילות של המכינה80%הלימודי� צרי� להוות 

 ). האוניברסיטה הפתוחה והוא מצפה לכ� מאוד

 

ו תשובותיה� הרא,  רצויה לה�הייתהכאשר נשאלו א� חלוקת הזמ� בי� המרכיבי� השוני� במכינה 

 ).6�1 על סול� 4.00ממוצע ( כי למרבית� התמהיל מתאי� במידה די רבה 

 

כי השירות הלאומי הוא הדבר הכי חשוב לה� , מהראיונות ע� החניכי� עולה, בסו� השנה הראשונה

  .ואחריו הפעילות החברתית וניהול החיי� העצמאיי� בדירת המכינה

 

ינות לגבי היחס הרצוי בי� המרכיבי� של תכנית נראה שתשובותיה� של החניכי� בשתי המכ, לסיכו�

מה , משקפות בעיקר את ההטרוגניות הרבה המאפיינת אות� מבחינת המוכנות ללימודי�, המכינות

שמשפיע על החשיבות שה� מייחסי� למרכיב זה בתכנית הכללית ועל המשקל הנית� למרכיבי� 

  ).שירות לאומי ופעילות חברתית(האחרי� 

 

 החניכי� מהמכינהביעות רצו� ש

 

 מכינת צפו�

השוואה בי� שביעות הרצו� שהביעו החניכי� בתחילת המכינה לבי� זו שהביעו בסיומה מראה על 

הסברי� אפשריי� . פרט לשביעות רצו� ממקו� השירות הלאומי, ירידה בכל ההיבטי� שנבדקו

רות הביאו אית�  המגורי� בדישנייהלממצאי� אלה עשויי� להיות בכ� שלרוב החניכי� בשנה ה

באמת "דבר המשתק� בירידה בתחושת� כי חבריה� , קנאה ועוד, תחרות, אכזבות, מריבות וחיכוכי�

במגורי� המשותפי� או , חניכי� שהתנסו במצבי� חדשי� בלימודי�, כ��כמו". באמת מנסי� לעזור לי

כונת זו של שבמת, נזקקו לעתי� לתמיכה רבה ותשומת לב מיוחדת, בהתמודדות ע� משפחותיה�

 . חיי� עצמאיי� לא נית� היה לתת לה�

 

הסבר אפשרי הוא שהירידה . שמגמה זו נראתה כבר בסו� השנה הראשונה במכינה, חשוב לציי�

בסו� המכינה החניכי� , כלומר. הנראית בשביעות הרצו� נבעה מהעצמה אישית גדולה של החניכי�

בצורה ביקורתית יותר כלפי ההיבטי� השוני� ה� התבוננו , הביעו מחאה על תהליכי� שוני� שקרו

הסברי� נוספי� למגמה זו ייתכ� וקשורי� ה� . של המכינה ומכא� נבעה הירידה בשביעות הרצו�

מימוש כל הציפיות שהיו לה� בתחילת �לתחושת חוסר הוודאות לגבי העתיד המקצועי וה� לאי

 . י המכינה לה� לגבי התמהיל הרצוי של מרכיבהייתהה שסוהתפי ,המכינה
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 מכינת דרו�

, הליווי של צוות המכינה, החיי� בקומונה: בארבעה היבטי� עולה כי מניתוח ממצאי שביעות הרצו�

הפעילות החברתית במכינה והתנאי� הפיזי� עלתה מידת שביעות הרצו� של החניכי� מתחילת 

ומיו� של החניכי� בשנה ייתכ� כי המינו� ומידת המוערבות של צוות המכינה בחיי הי. המכינה לסופה

ירידה ברמת שביעות הרצו� ניכרת בשני , מאיד�. היא שגרמה לעלייה בשביעות הרצו�, שנייהה

, מכינת הדרו� מנתה. השירות הלאומי/חברתיי� שנוצרו ומקו� ההתנדבותהקשרי� ה: היבטי�

ולפיכ� ,  ומתחרגעי� ומצבי חיכו�חיי הקומונה האינטנסיביי� מזמני� לא מעט .  חניכי�5, כאמור

.  פחות שבעי רצו� מהקשרי� החברתיי� שנוצרושנייהשחניכי המכינה מרגישי� בסו� השנה ה, תכ�י

ההשמה של שני חניכי� מתו� החמישה , אשר לירידה בשביעות הרצו� בנוגע למקו� השירות הלאומי

 ייתכ� כי . מוצלחת וה� נאלצו להחלי� את מקו� השירות במהל� השנההייתהבשירות הלאומי לא 

�  .מידת שביעות הרצו� שלה� ממרכיב זה פחתה בשל כ

 

 חששות והיבטי� מטרידי�, חרדות

מילאו חניכי שתי המכינות שאלוני� בה� ) סו� � 2007 התחלה ויולי – 2006דצמבר (בשני מועדי� 

חלו כדי להערי� את השינויי� ש.  וכלפי עצמ�עמדותיה� והרגשותיה� כלפי המכינהנדרשו להביע את 

על ידי  "משתני פער"יצרנו לכל מדד בשאלוני� , בקרב החניכי� במהל� השנתיי� בה� שהו במכינה

סיכו� משתני הפער של כל . השוואת הציו� שנת� החני� למדד בתחילת המכינה לציו� שנת� ע� סיומה

 בה ולהערי� את השינויי� שחלו, החניכי� מעבר לתחומי� השוני� מאפשר לבחו� את הקבוצה כולה

 .נציג להל� את הממצאי� העיקריי�. לפי התחומי� שנבדקו במסגרת ההערכה

 

 מכינת צפו�

 החניכי� בצפו� נהיו פחות מוטרדי�. נראית ירידה בכל סוגי החששות, ע� סיומה, במכינת הצפו�

רמת החששות בקרב החניכי� ירדה  שנייה בסו� השנה ה, וא� למחציתה,לתחילת המכינהבהשוואה 

חוסר הפרטיות ,  מעומס הלימודי� והעבודהוחרדהתר של חשש  רמה נמוכה יוהביעו ניכי�הח .ודמא

 ,זאת ועוד. הריחוק מהבית והיכולת שלה� לבצע את המטלות הקשורות בניהול משק הבית, בדירה

שני היבטי� עדיי� , ע� זאת.  לתחילת המכינה לעשות טעויות בהשוואהנראית ירידה בחששות שלה�

 . החברתיבריאותי וההיבט �ההיבט הפיזי: בסיו� המכינה הטרידו אות�

 

העבודה ובניהול , נית� להסביר ממצא זה בכ� שבתו� המכינה החניכי� חוו הצלחות בתחו� הלימודי�

וכ� את היכולות האישיות , ה� הבינו והכירו יותר את מהות המכינה על כל מרכיביה; משק בית

בדירות , המגורי� בחדרי� אישיי�. שנייה במהל� השנה האלה היו הגורמי� להפחתת חששות, שלה�

� ג� את החשש מפני הקושי הפיזיובבד העל�אול� בד, הפחיתו את תחושת חוסר הפרטיות, בנהרייה

בריאותי עקב הריחוק מהצוות והקושי להסתדר מבחינה חברתית עקב ההתנסות שלה� בחיכוכי� על 

 .רקע חברתי

 

 מכינת דרו�

בסו� שנת .  נמוכה מאודהייתהלמכינה � הגיעע� חניכי מכינת הדרו� דיווחו עליה חששות הרמת 

להוציא חני� אחד ,  לא נמצא שינוי משמעותי ברמת החרדות והחששות של החניכי�שנייההפעילות ה
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למצב , האחד: את העלייה הזו נית� לייחס לשני דברי�. עלתה, בכל ההיבטי�, שמידת החשש שלו

בתקופת שהותו ) על ידי פסיכולוג(שטופל , דה שחני� זה היה נפגע חרדהולעוב, הבטחוני באזור

גר� ייתכ� ודבר ש, בעמותת איילי�בפעילות חווית חוסר הצלחה בשירות הלאומי ו, השני. במכינה

 .לעלייה בחשש מפני עשיית טעויות

 

רי� מוטרדי� פחות מכל ההיבטי� הקשו, להוציא אחד, החניכי�, שנייהבסו� שנת הפעילות ה

נית� . הירידה ברמת החשש מפני רמת לימודי� גבוהה, בקרב שלושה חניכי�, בולטת במיוחד. למכינה

חוו , ממצא זה בכ� שהחניכי� השתלבו במסגרות לימוד התואמות את יכולותיה� ונטיותיה�להסביר 

השנה חני� אחד בסו� , כאמור. כפי שסברו בתחילת המכינה, "השד לא נורא כל כ�"צלחה וגילו שה

קושי בביצוע מטלות הקשורות "להוציא את ההיבט , ההיבטי� הקשורי� למכינה מוטרד יותר מכל

וייתכ� כי עזיבה זו העלתה , לפני סיומה, נציי� כי חני� זה עזב את המכינה בחודשי הקי�". לבית

 לבצע את ייתכ� והחני� לא ציי� שיש לו קושי, זאת ועוד. אנטגוניז� כלפי המכינה ומרכיביה השוני�

ואי� הוא כור� ,  שהוא מבצע בחיי היומיו� כשהוא גר בגפוהיבטכיוו� שזהו , המטלות הקושורת לבית

 .אותו כהיבט של המכינה גרידא

 

 עמדות החניכי� כלפי נושאי� שוני�

רגשות והתנהגויות שונות , החניכי� התבקשו לדרג את מידת הסכמת� ע� היגדי� המתארי� תכונות

להל� פירוט עמדות ומידת ההסכמה של . הסכמה גבוהה מאוד מציי� מידת 6אשר כ 6�1על סול� 

  .החניכי� כלפי נושאי� והיגדי� שוני�

 

 תחו� העבודה

 

 מכינת צפו�

ומרבית� ייחסו רמת , בסיו� המכינה נראה שינוי בעמדת החניכי� במכינת הצפו� ביחס לעבודה

 את העבודה כגור� חשוב יותר י�סופה� ת. ה בהשוואה לתחילת המכינחשיבות גבוהה יותר לעבודה

בעקבות ההתנסות בעבודה . על התפתחותו והסיפוק שהוא יכול לחוש בחייו, המשפיע על חיי האד�

 כי העבודה י�ארבעה חניכי� חש, במהל� השירות הלאומי וההיכרויות שלה� ע� אנשי� נוספי�

 . מעגל החברי� והמכרי� שלה�תורמת להרחבת 

 

הגיעה חניכה זו ). 3  בנספח3לוח ' ר, 7חניכה ( עולה לגבי שינוי שעברה אחת החניכות ממצא מעניי�

ודווקא ע� סיו� המכינה ובעקבות ההתנסות ,  כי העבודה חשובה מאוד בחיי האד�תפיסהלמכינה ע� 

וע� סיו� המכינה איזנה החניכה את עמדתה כלפי , שעברה במהל� המכינה היא שינתה את עמדתה

 .אתה בגורמי� נוספי� כמשפיעי� על הסיפוק ונותני משמעות לחיי�העבודה ור

 

 מכינת דרו�

העבודה מדגישי� את חשיבות  מידת ההסכמה של החניכי� ע� היגדי� השנייהבסו� שנת הפעילות ה

, או העבודה בשכר/השמה המוצלחת במקו� השירות הלאומי ונראה כי זה פועל יוצא של ה. עלתה

 סבורי� שהעבודה היא אמצעי , בסו� השנה,חניכי� אלה. חוו במסגרות אלהוהחוויה החיובית שה� 
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עצמאות כלכלית , סיפוק, מקו� שנות� משמעות, מקו� בו מעגל החברי� מתרחב, להתפתחות בחיי�

תכ� כי נית� לייחס זאת יוי, נציי� כי עמדותיו של חני� אחד ירדו בתחו� זה. וקידו� אישי ומקצועי

 . במסגרת השירות הלאומישנייהחווה בשנה הלהשמה הלא מוצלחת ש

 

 התמודדות ע� פתרו� בעיות 

 

 מכינת צפו�

מגלי� ה�  , יותר ביכולת שלה� להתמודד ע� פתרו� בעיותמאמיני�בסיו� המכינה חניכי מכינת צפו� 

נית� לפתור בעיות ולהתגבר על " מתאמצי� מספיק"א� ורי� שוסב ,להתעל� מבעיות הייפחות נט

 ה� .משמעית� חדאינה ע� משברי� וקשיי� �התמודדותשניכר עדיי� , חר שנתיי� במכינהלא. קשיי�

 שלה� את החיי� וה� תפיסה נראה שינוי באול� ,משברי� ומצבי� מחלישי� אות�מודי� כי 

 ,"בה קורי� רק בעקבות משברי� קשי�בחיי� שלי שינויי� לטו"במידה מעטה יותר שמאמיני� 

 . י� לטובה אשר קרו ג� מבלי שיעברו משברי� קשי�להבחי� בשינוימסוגלי� ו

 

 מכינת דרו�

 התמודדות ע�החניכי� מבטאי� עמדות מורכבות כלפי  במכינה נראה כי שנייהבסו� שנת הפעילות ה

לפתור כל בעיה א� כי נית� ו, ה� סבורי� שצרי� לנסות לפתור כל בעיה,  גיסאמחד. בעיות ופתרונ�

ויש ענייני� בחיי� , ה� סבורי� שיש דברי� שמסתדרי� מאליה�,  גיסאמאיד�; מתאמצי� מספיק

 החניכי� סבורי� כי מצבי� קשי� ומשברי� מחלישי� אות�, זאת ועוד. "לא צריכי� להסתדר"ש

עשויות מורכבות ו, כאמור, עמדות אלה.  רק אחרי דברי� קשי�קרו בחיי� שלה�ושינויי� לטובה 

החניכי� לא מטשטשי� את נקודות .  וה� של המציאות ריאליות ה� של עצמ�תפיסותעיד על לה

אלא ,  צרי� לפתורחולא משלי� את עצמ� שכל בעיה או קושי בהכר, )משברי�(התורפה שלה� 

יחד ע� זאת נראה כי החניכי� מאמיני� ביכולת� . למשל, סבורי� שיש דברי� שמסתדרי� ע� הזמ�

 . יות ולפתור אות�עלהתמודד ע� ב

 

 מוטיבציה לשינוי

 

 מכינת צפו�

 ביכולת י�אמינממרבית� . פחות משינויי�וששי� החניכי� ח בסיו� המכינההממצאי� מראי� ש

כל שינוי יכול לגרו� "מסכימי� ע� האמירה לפיה  ופחות ,השפעותו החיוביתבלה� לעשות שינוי וש

י ובי�  כלפי חוויות חדשות ושינויי� באופ� כלל החניכי�נראה הבדל בי� גישת". להחמרת המצב

צרי� תמיד "באופ� כללי מעט יותר כי ה� סבורי�  בסו� המכינה :שינויי� שיקרו לה� באופ� אישי

מנהל המכינה מעיר כי יש לקחת בחשבו�  . שינויי� בחייה�י�אוהבאול� פחות , "לחפש חוויות חדשות

, הבא לצד ההצלחות שהופנמו יש חרדה מפני שינויי� שיובילו לרגרסיה בשלב שנייהשבשנה ה

 .העצמאי
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 מכינת דרו�

 .השתנתה במידה מעטה, להוציא אחד, חניכי� המוטיבציה לשינוי של השנייהבסו� שנת הפעילות ה

 ובהתאמה ה� עצמ� תמיד מחפשי� חוויות, חניכי� סבורי� שצרי� לחפש תמיד חוויות חדשותה

 ו שעמדותי�החני. י� סבורי� שצרי� לשמור על המצב הקיאינ�נראה כי החניכי� , בנוס� .חדשות

לא סבור שצרי� תמיד לחפש חוויות חדשות , יה לשינוי לא אוהב שינויי� בחיי�ירדו בתחו� המוטיבצ

את הירידה בעמדותיו של . בחיי� וחושב שצרי� לשמור על הקיי� כי כל שינוי עשוי להתפתח לרעה

� וכל מה, ו� מול המכינההיה נתו� במשבר אמהוא בעת מילוי השאלו� ש, חני� זה נית� להסביר בכ

ייתכ� שעמדותיו הושפעו מהנסיבות שהיו בעת מילוי . שהוא חיפש באות� ימי� היה שקט ויציבות

 . שאלו� סו� השנה

 

 מוטיבציה

 

 מכינת צפו�

. עלתהומימוש עצמי ציאל האישי נלמיצוי הפוטשל החניכי� בצפו� רמת המוטיבציה , בסיו� המכינה

אד� לא יכול להיות מאושר א� הוא לא מגשי� את הפוטנציאל "תר ש יומידה רבה סברו בהחניכי�

מצב קשה טמונות אפשרויות לצאת ממנו לדברי� חדשי� ג� א� לא  בכל"הסכימו יותר ש ו,"שלו

 וג� תחילת המכינהל חניכה אחת גילתה צור� גבוה יותר ביציבות בהשוואה ".רואי� אות� מיד

 .לולהשיג הכח רצו� נית� והאמינה פחות כי בעזרת כ

 

 מכינת דרו�

כמעט ולא חניכי� ע� היגדי� הקשורי� למוטיבציה ה  של מידת ההסכמהשנייהבסו� שנת הפעילות ה

בעזרת כוח רצו� אד� יכול "מסכימי� ע� ההיגדי� , שנייהבסו� השנה ה, רוב החניכי�. השתנתה

עמדות , "פוטנציאל שלואד� לא יכול להיות מאושר א� הוא לא מגשי� את ה"ו" להשיג כל מה שירצה

של כל אחד ואחת ואת , ובעיקר בכוח רצו�, אלה מבטאות את האמונה שיש לה� בכוחות הפנימיי�

צריכי� "בסו� השנה החניכי� סבורי� פחות ש, ובאופ� סותר, מאיד�. החתירה שלה� למימוש עצמי

�למרות ,  אחרות במילי�."ג� א� המציאות והתנאי� קשי�, לעשות הכול כדי להגיע ליעדי� של

הדר� להגיע אליו לא בהכרח מצדיקה עשייה , והגשמת הפוטנציאלשהאושר הנו נגזרת של מימוש 

שמעבר לקשייה� , חשוב לציי� בהקשר זה של התמודדות ע� מציאות קשה. במציאות ותנאי� קשי�

ור האישיי� חניכי המכינה התמודדו באופ� מעורר התפעלות ע� המצב הבטחוני הקשה ששרר באז

 . בעת שהיית� במכינה, ל ובשדרות בפרטלהדרו� בכ

 

 � החניכי� את עצמתפיסות

 

 בריאות. 1

 מכינת צפו�

כי בסיו� המכינה החניכי� מודעי� יותר לבריאות הגופנית ,  מהממצאי� עולהבהיבט הבריאותי

� בסיורבה יותר דיכאו� מדווחי� על תחושת שה מה� ושל. ה� דאגו מעט יותר לבריאות�, שלה�

 .מצב בריאותי שלה� עלול להחמיראול� ניכרת ירידה ברמת החשש והדאגה שה, המכינה
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 מכינת דרו�

. להוציא חני� אחד,  החניכי� כלפי בריאות� בעמדותנראה שינוי קל שנייהבסו� שנת הפעילות ה

ירידה , כאמור .וה� אינ� חשי� כאבי� בכל הגו�, החניכי� דואגי� פחות שמצב� הבריאותי יחמיר

, בעיות שינה וקשה לו להירד� סבור שיש לו, שבסו� השנה,  הבריאות ניכרת אצל חני� אחדתפיסתב

את . ומערי� פחות שהבריאות הגופנית שלו טובה מאוד, )בהשוואה להתחלה(הוא מרגיש יותר דיכאו� 

 . הממצאי� האלה ייתכ� ויש לייחס למשבר שעבר החני� בתקופה שבה הוא מילא את השאלו�

 

  כלפי המוגבלות האישיתפיסותת. 2

 מכינת צפו�

המוגבלות האישית לבי� הכעס על עצ� חומרת   שלתפיסהבסו� המכינה נראה פער גדול יותר ב

מדוע זה קרה  ",בהשוואה לתחילת המכינה,  יותרתהוהחניכי� ". מה שקרה לי"המוגבלות שלה� ועל 

 ."שקרה לי" יותר על מה כעסווא� גבלות  מובעלילא היו  דמיינו מעט יותר מה יכלו לעשות לו, "לי

ה� כלפי חברי� למכינה וה� כלפי אנשי�  ,ביחס לאחרי�כאשר התבקשו לבחו� את מוגבלות� אול� 

 ,יתכ�י. הרגישו כי מוגבלות� פחות חמורה ויש לה� פחות בעיות מאשר לאחרי�ה� , בכללבעול� 

 שה� מסוגלי� לעשות דברי� שבסיו� המכינה ה� חוו חוויות אשר חיזקו בה� את התחושה

 מה היו יכולי� תפיסה אול� החשיפה וההתנסות החמירו בה� את התסכול וה,ולהתמודד ע� קשיי�

 . לא היו מוגבלי�לעשות לו

 

 מכינת הדרו�

בולט . ת� את מגבלת�ס בעמדות החניכי� ותפילי�ניכרי� שינויי� ק שנייהבסו� שנת הפעילות ה

ומרגישי� שיש בעול� אנשי� ע� יותר בעיות , ה שקרה לה�מעל הממצא שהחניכי� פחות כועסי� 

ה� מרגישי� בסו� השנה שיש לה� , עמיתיה� במכינה, כלפי קבוצת השווי�, מאיד�. ממה שיש לה�

 . יותר בעיות מאשר לאנשי� אחרי� במכינה

 

יש לי אני מאמי� ש"ת המגבלה הוא הירידה בהסכמה ע� ההיגד סממצא נוס� מצביע על שינוי בתפי

 זו משקפת בגרות והבנה שהתפקוד תפיסהשייתכ� ". נכותי/יכולת שליטה לטווח ארו� על מחלתי

עצמית  תפיסההבנה זו משקפת . נכות/נסיגת המחלה/ נגזרת של התקדמותהואהעצמאי ואיכותו 

  .חתכריאלית ומפו

 

 רשת תמיכה משפחתית וחברתית

 מכינת צפו�

,  מחבריה� ומשפחת�י� שה� חשביטחו�תחושת חות פ החניכי� מדווחי� על בסיו� המכינה

חברי� ומשפחה  יש לי "כי ה יותרפחותמדווחי� כי ה� חשי� במידה ה� . בהשוואה לתחילת המכינה

בסיו� , כ��כמו". שאני זקוק  ממשפחתי את העזרה והתמיכה הרגשיתאני מקבל"שו" שאוהבי� אותי

פחות על ו" לי חברי� שבאמת מנסי� לעזוריש "שמדווחי� על תחושה נמוכה יותר ה� , המכינה

תחושת הבדידות ירדה וה�  נראה כי ,יחד ע� זאת. �הבקשת עזרה מת ע� חברי� ופחות התייעצו

, למד על תהלי� היפרדות מההורי�זה עשוי לממצא . שיש לה� למי לפנותמדווחי� כי ה� יודעי� 

 ".מד בפני עצמיאני לא תלוי במשפחה אלא עו"ואמירה שתחושת עצמאות גוברת 
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 מכינת דרו�

נראה שתחושותיה� של שלושה חניכי� כלפי היגדי� המתארי� רשת  שנייהבסו� שנת הפעילות ה

, לעומת שני חניכי�, וה� מרגישי� בטוחי� יותר ברשת זו, תמיכה משפחתית וחברתית התחזקו

,  מרגישי� יותרהחניכי�מניתוח הממצאי� עולה כי . בהרגשת� כלפי רשת זו קטנהשניכרת ירידה 

שכאשר ה� זקוקי� לעזרה , שה� מקבלי� ממשפחת� את העזרה והתמיכה הרגשית לה ה� זקוקי�

למרות תחושות . יש לה� למי לפנות וכי ה� יכולי� לסמו� על החברי� שלה� כאשר מתעוררות בעיות

אמת ושיש לה� ב, בסו� השנה ה� מרגישי� פחות שיש לה� חברי� ומשפחה שאוהבי� אות�, אלה

  .ה בתחושת הבדידות שלה�יניכרת עלי, בנוס�. חברי� שמנסי� לעזור לה�פחות 

 

 מיצוי זכויות וחיפוש מידע

 מכינת צפו�

ה� ו, "את כל הזכויות שמגיעות לי ת/נכו� להיו� אני מקבל"חשו בסיו� המכינה כי חניכי מכינת צפו� 

 אול� כאשר נשאלו א� ה� מחפשי� .טובה יותר חשו כי ההיכרות שלה� ע� הזכויות לה� ה� זכאי�

 תחילת המכינהבהשוואה ל פחות במגבלה שלה� עסקומרבית� נראה כי , מידע על הבריאות שלה�

עסוקי� ה� על כ� ש להעיד עשוי זה ממצא. פחות אקטיביי� בחיפוש מידע על הבריאות שלה�והיו 

 כי האחריות הואנוס� אפשרי הסבר . �בריאותפחות עוסקי� ומוטרדי� מולכ� בנושאי� אחרי� 

יזמו ופחות פחות החניכי�  ולכ� , המכינהצוותל ש אחריותכה בעיני החניכי� סנתפלמיצוי הזכויות 

 . מידעחיפשו

 

 מכינת דרו�

ה� סבורי� שה�  וכנגזרת מכ�, בסו� השנה חניכי המכינה מתענייני� יותר בזכויות המגיעות לה�

ממצאי� אלה . � את כל הזכויות המגיעות לה�א� לא מקבלי, מכירי� חלק ניכר מזכויותיה�

מצביעי� על כ� שבמסגרת המכינה נחשפו החניכי� למידע רב על אודות הזכויות המגיעות לצעירי� 

מקבלי� ומה ה� מה ה� בפועל , נראה שבתו� שנתיי� ה� יודעי� מה מגיע לה�. בעלי מוגבלויות

מחפשי� פחות מידע על דווחי� כי ה� החניכי� מבסו� השנה שציי� חשוב ל .עליה� לדרוש עוד

 .המגבלה שלה�/הבריאות

 

 ומוקד שליטה עצמי ביטחו�

 מכינת צפו�

 ".החיי� שלי די מתוכנני� על ידי אחרי�: " נראית ירידה ניכרת בהסכמת� ע� ההיגדהמכינה יו�בס

 בחיי�"התחזקה בה� מאוד ההרגשה ש ו, התחושה שה� קובעי� ושולטי� בחייה�הייתהלחניכי� 

פי הניסיו� ל, י�ה� חש. שה� מוצלחי� ויכולי� להסתדר, "ה לעשות מה שאני רוצה/שלי אני יכול

החניכי� לא בטוחי� שה� ימצאו את הכיוו� ,  ע� זאת.שבסו� הענייני� מסתדרי� אצל�, שלה�

 .שלה� בחיי�

 

. נהחל שינוי במוקד השליטה של החניכי� בהשוואה לתחילת המכי במכינה שנייההבסו� השנה 

הכול בעול� מכוו� על ידי "אמנ� ה� עדיי� מאמיני� ש. בסיומה של המכינה מוקד השליטה יותר פנימי

במידה פחותה ע� מסכימי� ה� , אול� כאשר התבקשו להתייחס לחיי� שלה�, "סיבתיות מוחלטת
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 כי בחיי� שלה� הכול י�וחש, "אני מרגיש שאני לא יכול לקבוע כלו� לגבי מה שמתרחש"ההיגד 

 .אפשרי

 

 מכינת דרו�

 עצמי ביטחו�כלפי היגדי� המתארי� בתחושות מתונה ה י ניכרת עלישנייהבסו� שנת הפעילות ה

. ושה� סומכי� על עצמ�, כי ה� מוצלחי� כמו בני אד� ממוצעי� סבורי�החניכי� . ותחושת שליטה

ה� חשי� פחות וכי , מרגישי� החניכי� כי החיי� שלה� פחות מתוכנני� על ידי אחרי�, בהתאמה

החניכי� בסו� השנה מרגישי� פחות בטוחי� לגבי מציאת , נציי� כי, יחד ע� זאת. מבולבלי� ונבוכי�

וה� מרגישי� פחות שמה שה� עושי� כיו� הוא דבר בעל ער� משמעותי לעצמ� הכיוו� שלה� בעתיד 

 . ולאחרי�

 

� מכוו� על ידי סיבתיות  החניכי� מסכימי� יותר ע� ההיגד שהעולשנייהבסו� שנת הפעילות ה

אני מרגיש שאני לא יכול לקבוע : "אול� למרות זאת ירדה מידת ההסכמה שלה� ע� ההיגד, מוחלטת

  ".כלו�

 

  העתידתפיסת

 מכינת הצפו�

באופ� כללי יש לי הזדמנות להתקד� כמו לכל אחד " שי�אמינמחניכי מכינת צפו� , בסיו� המכינה

) 7 מתו� 5(מרבית� , עתיד� בהשוואה לתחילת המכינהלגבי  מעט יותר מתח חשואול� , "בחיי�

 . איזו עבודה תתאי� לה�יודעי�וארבעה מה� לא  ,ודאות לגבי עתיד� המקצועי� אי תחושתמבטאי�

 .ניכר שהחניכי� במכינת צפו� חשו בסיו� המכינה פחות בטוחי� לגבי הכיוו� התעסוקתי שלה� בחיי�

ה�  ,תהיה לה� עבודה,  שני� ה� יהיו בעלי מקצוע5ות שבעוד החניכי� התבקשו להערי� מהי הסביר

יקימו משפחה ויתנדבו , יגורו ע� בני משפחת�, יטיילו בעול�, יגורו בדירה משלה�, ילמדו

 .לאוכלוסיות חלשות

 

ה בסיו� המכינה ת של חניכי הצפו� את חייה� בעוד חמש שני� כמעט ולא השתנתפיסהה, בממוצע

 שיהיה לה� מקצוע וה� לא יחזרו לגור ע� ת�תחושית התחזקות ב זאת נראע�. בהשוואה לתחילתה

 לגבי עתיד� המקצועי ביטחו�חוסר ה� מדווחי� על תחושת  למרות שבסיו� המכינה ,זאת. הוריה�

 . הכיוו� התעסוקתי שלה�ו

 

 מכינת דרו�

ה� .  עתיד�מבטאי� עמדות אופטימיות לגבי, להוציא אחד,  החניכי�שנייהבסו� שנת הפעילות ה

, מתכנני� יותר את תכניותיה� לעתיד ,לא חושבי� שאי� לה� למה לצפות, פחות דואגי� לעתיד�

. בטוחי� יותר לגבי העבודה שתתאי� לה� ומרגישי� שיש לה� הזדמנות להתקד� ולשנות דברי�

  . הבהירות לגבי עתיד� פחתה�הוודאות ואי�וג� אי, החניכי� מרגישי� פחות מתח לגבי עתיד�

 

הוא מרגיש יותר שהתפתחותו נעצרה . מביע עמדות פחות אופטימיות כלפי עתידו, כאמור, חני� אחד

הוא לא סבור שיש לו למה לצפות בעתיד והוא חש שאי� לו , הוא דואג מאוד לגבי עתידו, מאז שהתבגר



 

51 

 נמצאה ייתכ� שעמדות אלה נגזרות מהעובדה שבסו� המכינה לא. הזדמנויות להתקד� ולשנות דברי�

 )."תמונת מצב "פירוט להל�' ר(והוא נאל� לחזור לבית הוריו , לחני� מסגרת המש� הולמת

 

ה�  ,תהיה לה� עבודה,  שני� ה� יהיו בעלי מקצוע5 מהי הסבירות שבעוד �החניכי� התבקשו להערי

 ויתנדבו יקימו משפחה, גורו ע� בני משפחת�י, יטיילו בעול�, יגורו בדירה משלה�, ילמדו

 .אוכלוסיות חלשותל

 

 5 עלתה מידת ההערכה של החניכי� כי בעוד שנייהכי בסו� שנת הפעילות ה, מניתוח הממצאי� עולה

שה� יחזרו , להערכת�, בנוס� ירדה מידת הסבירות .שני� ה� יהיו בעלי מקצוע ושתהיה לה� עבודה

 לעזור לאוכלוסיות יתנדבו, יקימו משפחה, שה� יטיילו בעול�, שה� ילמדו, לגור בבית ההורי�

 . חלשות

 

 הרגשה כללית

 מכינת צפו�

מצב הרוח שלה� עלה במעט בהשוואה לתחילת ,  שהחיי� יפי�י�חניכי הצפו� חש, בסיו� המכינה

 יש לה� משהו שנות� להרגשת�". רוב הדברי� שקורי� לי ה� מאכזבי�" שת�פחתה תחוש, המכינה

 ."חלה ועד עכשיו יש שיפור בהרבה דברי�בס� הכול בחיי� שלי מהת"טע� ומשמעות לחיי� ו

 

 מכינת דרו�

ל וובס� הכ, סבורי� שהחיי� יפי�, החניכי� מאושרי�, להוציא אחד, שנייהבסו� שנת הפעילות ה

בולטת במיוחד הירידה בהרגשתו הכללית של אחד קע זה רעל . החיי� מתחילת� ועד עכשיו משתפרי�

 נראה כי.  שיש משהו שנות� טע� ומשמעות לחיי�וסבור פחות, שמרגיש פחות מאושר, החניכי�

היה החני� נתו� במשבר אמו� , כאמור, אז,  אלה משקפות את מצב רוחו בעת מילוי השאלו�תחושות

 .מול הנהלת המכינה

 

 המכינהתרומות החניכי� את  תפיסות

 

 מכינת צפו�

והרגישו " אחר ממה שהייתיאני "ש,  חניכי מכינת צפו� כי המכינה שינתה אות�חשו, ע� סיו� המכינה

רמת השינוי שה� חוו . כי ה� חריגי� במצבי� חברתיי�) בהשוואה לתחילת המכינה(במידה פחותה 

 ). 5.14ממוצע ( גבוהה מאוד הייתהבעקבות המכינה 

 

את השינוי שחל בה� בעיקר בשירות ולי� תכי החניכי� מלמדי� להל�  6 לוחהנתוני� המוצגי� ב

. החיי� בקומונה משותפת והחברי� שלה� במכינה,  צוות המכינה,יתהריחוק מהב, הלאומי

 ". להבדיל מהבית אני לוקחת אחריות"אומרת אחת החניכות " התבגרתי"
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  של מרכיבי המכינה בצפו� על השינוי שחל בחניכי�הממוצע מידת ההשפע: 6לוח 

 תק. ס ממוצע מספר משיבי�  

 1.71 4.57 7 שירות לאומי

 1.39 4.57 7 ביתמה הריחוק

 1.51 4.57 7 הצוות

 0.97 4.43 7 קומונהחיי� בה

 1.67 4.14 7  במכינהחברי�ה

 1.06 3.86 7  חברתיתפעילות

 2.51 3.67 3 עבודה

 2.63 3.25 6 התנדבות

 2.03 2.86 7 לימודי�

 

 

 מכינת דרו�

י� ממה שהיו לפני  נראה כי החניכי� מרגישי� שה� השתנו וה� אחרשנייהבסו� שנת הפעילות ה

התכניות החינוכיות או : "בסו� השנה ה� מסכימי� יותר ע� ההיגד, יחד ע� זאת. שהגיעו למכינה

בולטת עמדתו של , מבחינה חברתית". השיקומיות שעברתי עד היו� הכינו אותי למה שאני עושה כעת

� .שבסו� המכינה מרגיש פחות שיי� במצבי� חברתיי�, אחד חני

 

על , 5.60ממוצע (שי� כי חל בה� שינוי במידה רבה מאוד מתחילת המכינה ועד סופה החניכי� מרגי

 ). 6�1סול� 

 

השפיעו עליה� במידה מרכיבי המכינה ש, לדעת החניכי�להל� מלמדי� ש 7לוח הנתוני� המוצגי� ב

והשירות , הריחוק מהבית, החברי� במכינה, החיי� בקומונה משותפת, צוות המכינה: רבה ה�

, התנדבות: על השינוי שחל בה� במידה די רבה ה�, לדעת החניכי�, המרכיבי� שהשפיעו. יהלאומ

במידה בינונית בלבד על לדעת החניכי� השפיע הלימודי� מרכיב . פעילות חברתית במכינה, עבודה

  .בה�השינוי שחל 
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 של מרכיבי המכינה על השינוי שחל בחניכי�ממוצע מידת ההשפעה : 7לוח 

 N ס ממוצע . תק

 1.41 5.00 5 צוות המכינה

 1.41 5.00 5 החיי� בקומונה 

 1.41 5.00 5 החברי� במכינה

 1.30 4.80 5 הריחוק מהבית

 1.52 4.60 5 שירות לאומי

 1.82 4.40 5 פעילות חברתית 

 1.71 4.25 4 עבודה

 1.87 4.00 5 התנדבות

 1.48 2.80 5 לימודי�

 

 תפיסה ואכ� נראה שינוי ב,חניכי� חשו כי המכינה שינתה אות� הבצפו�בסיו� המכינה  ,סיכו�ל

 תחושה שה� קובעי� ושולטי� הייתהלחניכי� . ובתחושת השליטה בחייה�, שלה� את החיי�

ה� הביעו ". ה לעשות מה שאני רוצה/בחיי� שלי אני יכול" והתחזקה בה� מאוד ההרגשה שייה�בח

תחושת , רמת החששות בקרב החניכי� ירדה מאוד. אמונה בעצמ� וביכולת� להתמודד ע� קשיי�

במהל� המכינה ה� חוו חוויות אשר . הבדידות ירדה ונראה כי ה� פחות חוששי� משינויי� בחייה�

 תחושות המסוגלות העלו, בבד�שבד, ייתכ� ו,חיזקו בה� את התחושה שה� מסוגלי� לעשות דברי�

לא הדברי� שה� יכולי� או ות לגבי בגלל החשיפה וההתנס. "מה שקרה לי"הכעס על את  בה�

 .  עלתה תחושת הכעס והתסכוליכולי� לעשות עקב מוגבלות�

 

, בהיגדי� הנוגעי� לעמדות בנושא רשת תמיכה משפחתית וחברתית דומה כי בסיו� המכינה

ה� הרגישו כי ,  שה� חשו מחבריה� ומשפחת� ע� זאתביטחו�החניכי� דיווחו על ירידה בתחושת ה

בס� הכול בחיי� שלי מהתחלה ועד עכשיו יש שיפור "ו שנות� טע� ומשמעות לחיי� ויש לה� משה

 ". בהרבה דברי�

 

מרבית החניכי� ייחסו חשיבות גבוהה יותר לעבודה והשפעתה על , בהשוואה להתחלת המכינה

הוודאות לגבי העתיד המקצועי שלה� התבטא בתחושת מתח ובלבול לגבי �ועל כ� אי, התפתחות�

 .העתיד

 

עברו החניכי� , שבתו� שנתיי� במסגרת המכינה,  מעידות על כ�הדרו�עמדותיה� של חניכי מכינת 

 כלפי תפיסותההתנסות במקומות העבודה השוני� חיזקה בה� את ה. בהיבטי� רבי� י�שינוי

בהתאמה . הסיפוק שהיא נותנת והקידו� האישי והמקצועי שהיא מעניקה לכל אד�, העבודה

ה� מודעי� יותר .  העצמי של החניכי� ויכולת השליטה שלה� על חייה�יטחו�בתחושת ההתחזקה 

 ההעצמה .זכאות�חותרי� למימוש א� , לוהכאינ� מקבלי� יודעי� ש, לזכויות המגיעות לה�

ת� הבוגרת והריאלית ס ותחושת המסוגלות ניכרת ביכולת� להתמודד ולפתור בעיות ובתפיהאישית

ה� מתוחי� לקראת , מצב הרוח של החניכי� טוב, באופ� כללי. ובל צרי� להסתדר טושלא תמיד הכ

י� את מצב� הגופני ה� תופס. העתיד אבל נכוני� לבחו� אפשרויות שונות ולא חוששי� משינויי�
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כיוו� שה� אינ� עסוקי� , והבריאותי באופ� כזה המאפשר לה� לתפקד כאנשי� נורמטיביי� בחברה

 . ב"יובכאבי� או טרודי� מבעיות שינה וכ

 

וסבורי� של כל מרכיב במידה די , י� את המכינה ומרכיביה השוני� בצורה חיוביתסהחניכי� תופ

  .רבה עד רבה יש תרומה לשינויי� שה� עברו במסגרת זו

 

  של החניכי� לאחר סיו� המכינהתמונת מצב

 

 מכינת צפו�

  : בחיי� עצמאיי�'מחזור גתת על השתלבות� של חניכי מונת מצב מתומצ מציג תלהל� 8לוח 

   של מכינת צפו� בחיי� עצמאיי�'מחזור גהשתלבות : 8לוח 

 מגורי� עבודה תכנו עתיד  נוכחיעיסוק ש�

 צ
ממשי� בתכנית 

 הבוגרי� של המכינה

 לומד למבח
 הפסיכומטרי

 מורה לשיעורי עזר
 דירה עצמאית

 ע� שותפי� 

 מ
 

 עתידה להתחת
 בקרוב

מחפשת עבודה בעזרת 
ודה בדר� עב"התכנית 

כסייעת בגני� " אחרת
לילדי� ע� צרכי� 

 .מיוחדי�

�מתגוררת ע� ב
� זוג במרכז האר

 ד
ממשיכה בתכנית 

 הבוגרי� של המכינה

לומדת יישומי מחשב 
במרכז שיקו� ע� 
התמקדות בתחו� 

 הגרפי

תעבור אבחוני� מקצועיי� 
התאמתה ללימודי�  לזיהוי

 גבוהי� בתחו� העיצוב

 דירה עצמאית
ע�  נהרייהב

 בוגרת נוספת

ממשיכה בתכנית  א
 הבוגרי� של המכינה

לומדת במכללה 
ומשלימה את 

הבגרויות בתכנית 
 מדורגת

מסיימת את חובותיה 
בשירות הלאומי ובמקביל 

מחפשת עבודה בעזרת צוות 
 .המכינה

 

ה "לימודי� במכינת על א
 בירושלי�

  סיו� מבחני הבגרות
בית חינו� 

 עיוורי�

ה "עללימודי� במכינת  א
 בירושלי�

השלמת בחינת 
 הבגרות בביולוגיה

מתעתד להמשי� ללימודי� 
 גבוהי�

 דירה עצמאית

ממשיכה בתכנית  ע
 הבוגרי� של המכינה

המש� לימודי במכללה

ממשיכה להתנדב במרכז 
תו� בחינת , "אפק"

השתלבות בעבודה בשכר 
 ש�

דירה עצמאית 
 ללא שותפי�

 

 לגור ושניי� עבר ; לא חזר לבית הוריו'מחזור גצפו� מכינת א� אחד מהחניכי� של , לסיכו�

אחת החניכות עברה להתגור במרכז האר� והיתר ממשיכי� לגור , בירושלי� במעונות סטודנטי�

השלמת בגרויות והכנה , לימודי מקצוע): 86%(ישה השתלבו בלימודי� ש.  בתכנית בוגרי�נהרייהב

 .תלב בעבודה במקביל ללימודיוהש) 14%(אחד מהחניכי� . לבחינה הפסיכומטרית

 

מוצגי� להל� . 'ב� ו'אמחזורי� ,  עקב צוות הערכה אחר בוגרי מכינת הצפו�שנייהבמהל� השנה ה

 .בוגרי מכינת הצפו�נתוני� על  10�9 לוחותב

 

חמישה מה� לומדי� במכללות ומוסדות אקדמיי� . לומדי�) 70%( שבעה חניכי� 'מחזור אמקרב 

לא חזרו לבית ) 40% (4.  לימודי תעודה ושניי� לומדי� בקורס מקצועילקראת תואר ראשו� או
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.  חזרו לגור בבית ההורי�,שישה, ההורי� וגרי� במעונות סטודנטי� או בדירות עצמאיות היתר

 .מה� אחת לומדת במקביל לעבודתה) 50%(חמישה מהבוגרי� עובדי� 

 

 .השתלבו בלימודי�) 88%(הבוגרי� מראה ששבעה מתו� שמונת  'מחזור בתמונת המצב של בוגרי 

. מה� ארבעה לומדי� לימודי� אקדמיי� או לימודי תעודה והיתר לומדי� קורסי הכשרה מקצועית

גרי� מחו� ) 50%(בעה אר,  מה� שלושה במקביל ללימודי�.עובדי�) 63% ('מחזור בחמישה מבוגרי 

ו לבית ההורי� או לקיבו� שבו  במעונות סטודנטי� או דירות עצמאיות ואחרי� חזר:לבית ההורי�

 .אחת הבוגרות עובדת בתעסוקה מוגנת ומתגוררת בהוסטל. גרו קוד�

 

 )שנתיי� לאחר סיו� המכינה(עכשווית תמונת מצב  – 'מחזור א –בוגרי מכינת צפו� : 9 לוח

 מגורי� היק� משרה תחו� –עבודה  מוסד לימודי�  לימודי�תחו� ש�

 א
 תואר ראשו

 חינו�ב
   ה"על, ירושלי�

מעונות 
 סטודנטי�

   סוכנות יהודית לא מוכנה להרחיב אנגליתקורס  א

 א
קורס 

ח"הנה+מזכירות
,  פרטיבית ספר

 רעננה
  ההורי�בבית  

יהימאפ   ג  דירה עצמאית  שעות ביו�4 

 בבית ההורי�  סלקו�   נ

 בבית ההורי�  ימי� בשבוע3 תל השומר. חשובמ   ש

 בבית ההורי�   תלתמכללת  עיצוב ורישו� ת

 ק
 תואר ראשו
 משאבי אנוש

מכללת גליל 
 מערבי

עבודות +שיווק
 .משרד

 מכינת כנפיי�

 בדירת בוגרי� משרה חלקית

 י
 מדעי ההתנהגות

 קרימיולוגיה+

מכללה למנהל 
 ראשו לציו

 דירה עצמאית  

 נ
 לימודי תעודה

 תרגו�
  ההורי�בבית   בית ברל

 

 )שנה לאחר סיו� המכינה( תמונת מצב עכשווית – 'מחזור ב –בוגרי מכינת צפו� : 10לוח 

 מגורי� היק� משרה תחו� –עבודה  מוסד לימודי�  לימודי�תחו� ש�

 קורס מנטורי�  ו
 אוניברסיטה

 תל אביב 
 דירת בוגרי� זמני�מלא מילופרי. מיו פירות

 בקיבו�  � מרכז שיקו� עכו יישומי מחשב ל

סוציולוגיה, א"מ א
הגליל מכללת 

 המערבי

. ח אד�ו כחלקתמ
. מפעל בקיבו� סאסא

 משרה חלקית

 דיור עצמאי יומיי� בשבוע

 נ

 תואר ראשו
 אנגלית וספרות

 עברית

   חיפהיברסיטתאונ
 מעונות

 סטודנטי�

 מעונות  בייבי סיטר מכללת תל חי חינו� מיוחד ר

 הוסטל   תעסוקה מוגנת   ש

 יישומי מחשב נ
מרכז שיקו� 

 חדרה

מפעל . אימחסנ
 בגדי�

 קיבו� מלאה

 תעשייה וניהול מ
מכללה למנהל 

 חיפה
 בית הורי�  
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 מכינת דרו�

ח לכל בוגר מכינה הוכנה תכנית בסיסית המאפשרת לו להמשי� "בסו� שנת הפעילות תשס

, צוות המלווה הציע לכל בוגרה. מצבו הגופני ומוגבלותו, נטיותיו, ולהתקד� בחייו על פי יכולתיו

בה איש צוות של המכינה , )בחודש � 100(בתשלו� סמלי , תכנית ליווי שבועית, ירצהשבמידה 

 ).ט"תשס(יבנה בצוותא יעדי� ותכנית אישית לשנה הקרובה , ייע�, ילווה

  :בחיי� עצמאיי� 'אמחזור מונת מצב מתומצתת על השתלבות� של חניכי  מציג תלהל� 11לוח 

  רו� בחיי� עצמאיי�של מכינת ד 'מחזור אהשתלבות : 11לוח 

 מגורי� עבודה תכנו עתיד  נוכחיעיסוק ש�

 ג

 במכללת לימודי�
הגליל המערבי בחוג 

 לקרימינולוגיה
 

אמורה להתחיל לעבוד 
 בשכר

 עברה לצפו
� האר

 י

ממשיכה לשרת במרכז 
כדי  (ההידרותרפי

לסיי� מכסת השעות 
 )לקבלת הטבות

לימודי� בקורס מדריכי 
 וכ הוצאת, חדר כושר

 .רישיו נהיגה
 

כדיירת שכירה 
 במכינה

  א

מחפש עבודה בתחו� 
 מתכנ, טכנאות מחשבי�

השלמת בגרות ולימודי 
 .נהיגה

זה מספר חודשי� 
 שכיר בעבודות גינו

בכפר 
הסטודנטי� 

 ביכיני

  
חיפוש מסגרת מגורי� 

 מוגנת מחו� לבית

בית עובד בספריית 
 3בירושלי�  ספר

 פעמי� בשבוע

חזרה לבית 
רי� עקב ההו

המוגבלות 
 הפיזית והחושית

 ח
�ממשי� לעבוד בספיר

טק בהיק� של חצי 
 .משרה

  
דירה עצמאית 

 בשדרות

 

 של מכינת כנפיי� דרו� 'מחזור א חניכי חמשתמתו� ארבעה  שנייהבסו� שנת הפעילות ה, לסיכו�

, רכבתהחני� שחזר לביתו נאל� לעשות זאת בשל נכותו המו. לא חזרו להתגורר בבית ההורי�

 שלושה חניכי� עובדי� בשכר וחניכה שנייהבסו� השנה ה. ובהיעדר מסגרת מתאימה לו באזור

לכל החניכי� יש שאיפות ותכניות בתחו� . הרביעית משלימה את חובותיה לשירות הלאומי

 . הוצאת רישיו� נהיגה, למשל, וכ� יעדי� ספציפיי� לשיפור איכות חייה�, הלימודי
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 יכו� ודיו�ס

היא להכי� את משתתפי המכינה לחיי� עצמאיי� תו� " מכינה לחיי�"העל של תכנית �מטרת

 . השתלבות מלאה בקהילה ובעול� התעסוקה

 

יוזמי ממצאי ההערכה שליוותה את התכנית הנסיונית במש� למעלה משנתיי� מצביעי� על כ� ש

רי חיי� לתפקוד  המצליח לפתח בקרב המשתתפי� כישו,מודלומפעיליה השכילו לבנות התכנית 

תחושת מסוגלות , מההורי�פרד ייכולת לה, שיפור מיומנויות חברתיות ויכולות אישיות, עצמאי

כפי שעלו מניתוח  ,במכינות השינויי� שעברו החניכי� .ואמונה ביכולת� לחיות חיי� עצמאיי�

, ישיי�עבודה הפרטנית ותשומת הלב האישית של צוות המכינה לצרכי� האה� פירות ה, הממצאי�

המכינה חיזקה אות� בתחומי� שבה� היו צריכי� את ; לבעיות והקשיי� של כל אחד מהחניכי�

 .ומתקבל הרוש� כי הותאמו פתרונות אישיי� בתו� המסגרת הכללית של המודל, החיזוק

 

  הישגי המכינות

 החיי� מחו� לבית ההורי�

מרגישי� )  במכינת דרו�'מחזור א� ו במכינת צפו'מחזור ג(במחזורי� שלוו בהערכה חניכי המכינות 

כלי� רבי� וניסיו� לא מבוטל בניהול , במש� שנתיי�, ה� רכשו יהיבתנאי פנימהחיי� בזכות כי 

, לעמוד על זכויותיה�, חשבונות בנק,  אלה מאפשרי� לה� לנהל משק ביתכלי�. חיי� עצמאיי�

להפחית את , לנהל משא ומת�, להתמודד ע� בעיות ולחתור לפתרונ�, לקבל החלטות באופ� עצמאי

פיתוח כישורי החיי� לתפקוד עצמאי הנו תוצר משמעותי של . התלות שלה� בהורי� ובמשפחה ועוד

התורמי� לחברה , לא תלותיי�, שואפי� להיות אזרחי� עצמאיי�, כיוו� שצעירי� אלה, המכינה

 תחושת המסוגלות וחיזקה את העצמי שלה� ביטחו�התכנית העלתה את ה. וקהילה בה ה� חיי�

 . שלה� למצוא את הכיוו� שלה� בחיי� מחו� לבית ההורי�

 

בתו� השנתיי� במכינה ממשיכי� לחיות חיי� , להוציא אחד,חניכי שתי המכינות , זאת ועוד

תמונת מצב . עובדי� בשכר ודואגי� לכלכלת ומשק הבית שלה�, עצמאיי� בה� ה� שוכרי� דירות

 מחזורי�  מחניכי50%�כ: )'ב�'מחזורי� א(הראשוני� של מכינת צפו� דומה עולה מנתוני המחזורי� 

  . מהחניכי� לומדי�75%� מהחניכי� עובדי� בשכר ולמעלה מ50%�כ,  לא חזרו לבית ההורי�אלה

 

  השירות הלאומי

היה אחד המרכיבי� במכינות השירות הלאומי ממצאי ההערכה מצביעי� על כ� שמרכיב 

. לחלק� א� היווה פריצת דר�ו, ות החניכי� כמעט בכל המישורי�המשמעותיי� ביותר בהתפתח

 אחד הגורמי� שהשפיעו על עמדותיה� של החניכי� ואנראה כי טיב ההשמה בשירות הלאומי ה

ואשר  מוצלחת הייתהחניכי� שהשמת� לא בקרב . כלפי נושא העבודה ועל שביעות רצונ� מהמכינה

 הרואות בעבודה מקור תפיסותעמדות והתחזקו לא הרגישו שעבודת� אינה משמעותית ומשעממת 

, לדברי החניכי�. מקור לקידו� מקצועי, מקור לסיפוק והתפתחות אישית, להרחבת מעגל חברי�

עמדו מול דרישות של , השירות הלאומי היה הפע� הראשונה שה� תפקדו כאנשי� עובדי�

במסגרת השירות . י עבודהמעסיקי� ומקו� עבודה ופגשו טיפוסי� שוני� של מעסיקי� וצוות
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אלו היו . ע� צרכי� מיוחדי�או /ובאו במגע ע� אוכלוסיות חלשות הלאומי חלק מהחניכי� 

הרגישו שזו  ו, כדברי שתיי� מהמעסיקות,"ב הלבחמלה וטו, יהתאמפ" גילוהמקומות בה� ה� 

 . קבלה במקו� של  במקו� של נתינה ותרומה ולאהזדמנות להיותעבור�  הייתהזו ". שליחות"

 

באמצעותו , בנוס�. מיומנויות לחיי� עצמאיי�, כישורי חיי�סייע לחניכי� לפתח השירות הלאומי 

על מה ה� אוהבי� לעשות , על היכולות שלה�, למדו על עצמ� ועל הנטיות המקצועיות שלה�ה� 

 לעבוד מנו� לחיפוש ומציאת מקו� עבודה קבוע בו הבוגרי� יכולי�היווה לאומי השירות ה .ומה לא

פייני� הדרושי� ההתנסות החיובית בשירות הלאומי ופיתוח המא. בשכר ולפתח עצמאות כלכלית

לקיחת , קבלת מרות, עבודת צוות, משמעת עצמית, מחויבות למקו� העבודהקרי , לעובד בשכר

 . אחריות ועוד הנ� אחד התוצרי� המשמעותיי� ביותר של השירות הלאומי במסגרת המכינה

 

היכרות של מעסיקי� ע� אנשי� בעלי מוגבלויות הוא המכינות נוס� שנית� לייחס לותי תוצר משמע

  .ארגוני� אות� ה� מנהלי�בבלת� ליטת� וקוק

 

  רכישת השכלה וידע

הכשרה מקצועית אפשר לחניכי� לרכוש השכלה או  להייתהמטרת הלימודי� במסגרת המכינה 

 לחניכיה לבחור  אפשרההמכינה. ל� העבודה כהכנה להשתלבות� בעוה� כישורי תעסוקהללפתח ו

 היו .לבשלות ולמוטיבציה שלה� ללמוד, זאת בהתא� ליכולת,  והיקפ�את מסגרת הלימודי�

היו שבחרו לימודי העשרה , )צורפות, קורס יישומי מחשב(שבחרו מסגרת לימודי� מקצועית 

, אזרחות, סטוריהיה(קדמית לימודי הכנה למסגרת אהשלמת בגרויות והיו שבחרו , )יהדות, פסנתר(

 והיו שבחרו לא )אוניברסיטה הפתוחה(היו שבחרו ללמוד במסגרת אקדמית , )מתמטיקה ואנגלית

התפתחות שלה� במרכיב הלימודי� היה פחות משמעותי עבור חלק מהחניכי� , בשל כ�. ללמוד

וחניכה בהתא� הלימודי� קידמו כל חני� שבקרב חניכי� אשר למדו נראה . לקראת חיי� עצמאיי�

 .שלה/ליכולות ולתכניות לעתיד שלו

 

אחרי שיחרור� מהצבא  ,מתלבטי� לגבי לימודיה� ,בדומה לצעירי� בני גיל�, בוגרי המכינות

פי� קצת לעבוד ולחסו� כס� למע� אלא מעדי, אינ� מעונייני� להתחיל ללמודו, ומשירות לאומי

 לאפשר לכל אחד מהחניכי� לבחור את נראה כי ההחלטה של צוות המכינה. כניותיה� בעתידת

חניכי� שבחרו להמשי� ,  ואכ�,הדר� שלו בתחו� הלימודי� התאימה להתפתחות האישית שלה�

,  אחרי�.בלו במהל� הלימודי�יללמוד חוו חוויות של הצלחה בזכות הליווי האישי וההתאמה שק

 . מדי� והתפתחו בתחומי עניי� אחרי�היו שבעי רצו� מהעובדה שאינ� לו

 

  את הצלחת המכינותמקדמי�הגורמי� 

  הכנות לקליטת החניכי� במקומות השירות הלאומי ובמוסדות הלימודהתארגנות ו

 לסדר היו� את העלתה לא אחתובמסגרות הלימוד אנשי� בעלי מוגבלויות במקומות עבודה נוכחות 

 ,בארגוני� השוני�במקומות ו,  חניכי המכינותקליטתבזכות . בעיית הנגישות של המקו� לנכי�

לאנשי� וחניות חדרי� , אביזרי�, עלתה רמת המודעות של מקומות אלה לצור� בהנגשת מבני�
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 חוו והמרצי�מעסיקי� ה. במקו�נכי� ולצרכי� המיוחדי� שלה� ואופ� הקליטה המיטבית שלה� 

את קשיי קליטת החניכי� וזיהו את הגורמי� המקדמי� את השתלבות� של אנשי� ע� צרכי� 

כניות ת ובנו הדרכהאחרי� ליוו אות� בתהלי� ה, חלק� קבעו שיטות עבודה מתאימות ;יוחדי�מ

היו שותפי� לתהלי� השינוי ונהנו מהפירות הבשלי� , ה� יצרו עמ� קשר מיוחד, ותלימודי� גמיש

 . והטובי� שצמחו בגינותיה�

 

  קשר ע� משפחות החניכי�

הג� שלא , לאור� השנתיי�, המשפחות.  אמו� רבבי� משפחות החניכי� לבי� צוותי המכינות יש

וכ� את , מעריכות ומוקירות את הפעולות שנעשות במכינה, תמיד היו בקשר הדוק ע� צוות המכינות

הקשר בי� צוותי המכינות למשפחות . הצוות המלווה המקדיש שעות רבות בליווי ובתמיכה בחניכי�

�, המקיימות קשר רצו� והדדי ע� צוות המכינהבעוד שיש משפחות . החניכי� משתנה מחני� לחני

לקראת סו� , הדרו�במכינת . יש משפחות שרמת הקשר בינ� לבי� צוות המכינה הנה נמוכה ביותר

משפחות החניכי� לבי� צוות רוב התחזק הקשר בי� ,  במכינה'מחזור אניכי תקופת השהות של ח

ננו למעבר מהמכינה אל מסגרת החיי� התכו, והבוגרי� וות המכינהביחד ע� צ, משפחותה. המכינה

  .רוב� מחו� לבית ההורי�, הבאה בה ימשיכו הבוגרי� לנהל חיי� עצמאיי�

 

יש " לטובת התהליכי� ארוכי הטווח"הבינו לדברי המנהל ש, במהל� השנה האחרונה ,הצפו�במכינת 

חיובית ע� המעורבות ה. החלה עבודה שיטתית יותר ע� ההורי�צור� בהתמקדות שונה בהורי� ו

ההורי� הגיעו להכרה ביכולות ובאיכויות של ילד� והצוות , הורי החניכי� חיזקה את שני הצדדי�

 . התרש� כי הצליח למנוע משברי� עתידיי�

  מענה לצרכי� אינדיווידואליי�

, בכל מכינה, ולמעשה, הרקעי� מה� ה� מגיעי� שוני�, למרות המאפייני� הדומי� של צעירי� אלה

התמהיל של מרכיבי המכינה היווה . יצרו החניכי� פסיפס אנושי מורכב ומגוו� מאוד, דרו�בצפו� וב

�צוותי המכינות השקיעו . את הבסיס לעבודה הפרטנית שנדרשה להתבצע מול כל חני� וחני

" החליפה"על מנת שזו תהיה , של כל חני� וחני�" החליפה האישית"מאמצי� רבי� בתפירת 

מעותי ביותר ותקנה לו את הכלי� הנכוני� ביותר לו הוא זקוק לקראת שתקד� אותו באופ� המש

בחליפות " תיקוני�", שוב ושוב, במש� שנתיי� ערכו צוותי המכינות. היציאה לחיי� עצמאיי�

את הרוח הזו . אפשר לעשות או להשיג�ואי� דבר שאי, "שהשמי� ה� הגבול"האישיות מתו� אמונה 

� השנתיי� נראה כי כל אחד מהחניכי� יוצא לדר� ע� חליפה ובתו, הטמיעו הצוותי� בחניכי�

  .התואמת את מידותיו

 

  הצוות

מצד , מבקשת המכינה לאפשר לחניכיה מסגרת חיי� נורמטיבית המתאימה לצעירי�, מצד אחד 

שתיית אלכוהול , תפקוד לא הול� במקו� השירות הלאומי, למשל, דילמות התנהגותיות, שני

העלו שאלות עקרוניות עמ� נדרשו אנשי הצוות , יחסי בני� ובנות ועוד, ילהעישו� נרג, במכינה

בו הנורמטיביות תעלה בקנה אחד ע� " שביל הזהב" למצוא את הייתהמטרת הצוות . להתמודד

בעזרת . מאיד�, ואינ� פוגעי� בזולת; מחד, עקרונות התנהגותיי� שאינ� מצמצמי� את חופש הפרט
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, למשל, ליווי הצוות על ידי אנשי מקצוע, מעורבות פסיכולוגית, תיותשיחות קבוצ, שיחות אישיות

 ופתרו� הדילמות שעלו  המכינות את עקרונות הפעלתהתוו צוותי המכינות, ועובד סוציאליפסיכולוג 

 .בחיי היומיו�

 

המדרי� שימש מודל לחיקוי , חר� הקשיי� שעלו .קלטה השנה מדרי� כבד ראייההמכינה , צפו�ב

ת המסוגלות שיפר את תחוש, היווה גור� חשוב בשינוי והתקדמות של החניכי�, חניכי�למרבית ה

 . כנגד אנשי� ע� מוגבלותהחניכי� אוטיפי� שהחזיקו בה� העצמית ומית� את הסטר

 

  פרויקטי� מיוחדי� ופעילויות חברתיות

חיי� , למשל, החיי� במכינות מזמני� לחניכי� התנסויות שונות בתחומי חיי� מגווני�, כאמור

לצד ההתנדבות במסגרת  .יזמות ועוד ועוד, תרומה לקהילה, פעילות גופנית, עבודה, קומונאליי�

עמותת  במסגרת בדרו� . התנדבות למע� הקהילה–התוו ער� נוס� של נתינה , השירות הלאומי

תת פשרו לחניכי� למבצעי� אלה א. מבצעי נתינה שוני� במהל� השנהבמסגרת  בצפו� ו,"איילי�"

להתמקד פחות בנכות ובמוגבלות שלה� ולמצוא את הכוחות והיכולות שלה� לתת ולעזור , מעצמ�

 הפרויקטי� והפעילויות החברתיות קרבה את החניכי� לקבוצת השווי� וג� חשפה אות� .לאחרי�

את התנסויות החברתיות המיוחדות הובילו  . ולקהילה בפרט,לקבוצות נוספות של בני גיל� בפרט

 .כל שנה תהיה חשיפה להתנסויות במישורי� שוני�מחזור בלקבלת החלטה שבכל  המכינה מנהלי

 

  שינויי� במודל ההפעלה של התכנית

הניסיו� הרב שהצטבר והתקדימי� שהתרחשו השפיעו על תהלי� קבלת ההחלטות לגבי מיו� 

עדר משתתפי�  בשל הידרו�ב . במהל� המכינה וכ� על תהליכי�,המועמדי� והקריטריוני� לקבלת�

וזיהתה את הצור� בהקמת תכנית המש� שיקומית ומלווה  + 21חניכי� בני המכינה  קלטה בתכנית

התורמי� לקהילה בה ה� , בלתי תלותיי�, יצרניי�, אשר תקד� את הצעירי� אל חיי� עצמאיי�

רי  הצוות המנהל זיהה את הפוטנציאל הקיי� בבוגבצפו� .חיי� ומרגישי� שחייה� מלאי משמעות

מנהל מכינת צפו� מציי�  .ה�שלהטובה ההתמודדות וההשתלבות חינו� מיוחד בעקבות מסגרות ל

הפניה לאיתור מועמדי� גבוהי� ממערכת החינו� המיוחד ששינוי קריטריוני הקבלה למכינה שכלל 

 �ולכ� אי� מדובר כא� , מערכת החינו� הפורמאליתבמסגרת  להתבצע כהצרי הייתה, שילובלצור

ההפחתה של המרכיב  שינויי� שהוכנסו למודל ההפעלה של המכינה ה� .מודל ההפעלה שינויב

הגברת השימוש בצוות מקצועי לצד המדריכי� , שנצברהלימודי בשנה הראשונה לאור הניסיו� 

 . החניכי�עבודה ע� הורי והכנסת שיטתיות להחברתיי�

 

  את הצלחת המכינותמעכבי�הגורמי� 

   לגיוס מועמדי� לתכניתהיעדר מער� שיווק שיטתי

הוא הקושי באיתור מועמדי� , בתקופת ההערכהכפי שעלה , אחד הקשיי� הגדולי� בתכנית

שיטה עדיי� מתלבטי� ומתחבטי� במציאת מובילי המכינות וחברי ועדת ההיגוי . מתאימי� לתכנית

התכנית  פרסו� לשפר את דרכי, איתור מועמדי�הקשיי� בהתגבר על שתסייע לה� ל, אפקטיבית

על מנת שהמכינות . התכניתכדי לשווק את הגורמי� השוני� בקהילה ובמגזר הציבורי לגייס את ו

יש לבנות מער� שיווק , על פי הקריטריוני� השוני� שנקבעו, תוכלנה לבחור את המועמדי� שלה�
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 מול יועצות בתי – משרד החינו� קרי, על באמצעות הערוצי� הקיימי�מקצועי ומיומ� אשר יפ

;  +)21באמצעות עובדי השיקו� נית� לאתר מועמדי� בני (עובדי השיקו� בביטוח הלאומי ; הספר

 . וכ� יפתח ערוצי� נוספי� בה� יוכלו לזהות מועמדי� פוטנציאלי�, עובדי השיקו� במשרד הרווחה

 

  גודל הקבוצות

קט� של הוא המספר ה, וכ� את ועדת ההיגוי, אחת הסוגיות המעסיקות את צוותי המכינות

. המרחפת מעל התכנית" העלות מול התועלת"הנגזרת של סוגיה זו היא שאלת , המשתתפי� בתכנית

הגדלת מספר המועמדי� ומספר המשתתפי� בתכנית יאפשר למובילי הפרויקט להרחיב ולגוו� את 

ולהפו� אותה לתכנית יוקרתית בה כל שנה מתווספי� עוד ועוד סיפורי , ערוצי הפעילות בתכנית

. התהליכי� החברתיי� המתרחשי� בחיי הקומונהגודל הקבוצות משפיע בהכרח על , בנוס� .צלחהה

עדרות של יכ� שבהות מאוד דבר הגור� ל קטנותקבוצמתגבשות , בשתי המכינות, בכל שנה, למעשה

המשפיעה על התפקוד " טלטלה גדולה"ה� עוברות , עקב מחלה או בעיה אחרת, כמה חניכי�

  .י� בתו� המכינותוהקשרי� החברתי

 

   של התכניתאוכלוסיית היעד

בעמידה בקריטריוני� הוא הקושי , שתי שנות המחקרמשעלה כפי , אחד הקשיי� הגדולי� בתכנית

חלק מהחניכי� שהתקבלו למכינה לא עמדו בקריטריוני� הפורמליי� . שהוגדרו לתכנית מלכתחילה

הנסיו�  .)בוגרי חינו� מיוחד(גיל הו ביתהיכולת הקוגניטי ,בעיקר בתחו� ההשכלה, של התכנית

דווקא  הייתהמכינה ההחניכה היחידה עד כה אשר המשיכה למסגרת הוסטלית לאחר הראה ש

כנית גרי החינו� המיוחד אשר הוזמנו לת בו,לעומת זאת.  פסיכולוגיהת במגמ רגילבית ספרבוגרת 

 מקבוצה זאת מהוות מנהיגות שתיי�ו, עמדו בקריטריוני� הקוגניטיבי� למרות הפערי� בהשכלה

 חניכי� אלה למרות שלא התאימו לקריטריוני הקבלה המתוכנני� של המכינות, כלומר. בקבוצותיה�

  ואשרהתכנית האישית שנבנתה לה�ג� בזכות , זאת. השתלבו בצורה טובה בכל מרכיבי המכינה

ימודיי� השקעה באבחוני� ל: למשל, והשקעת משאבי� רבה, מות מיוחדותהצריכה התא

 לבחו� מחדש את מאפייני אוכלוסיית היעד של התכנית וכ� את הקריטריוני� רצוי .ותעסוקתיי�

  .הנגזרי� ממאפייני� אלה

 

   המכינהפרידה והכנה לשנה שאחריתכנית 

בשתי . לקראת הפרידה מהמכינההחניכי�  להכנת תי שיטתית ומובנתכניתבמכינות כיו� לא קיימת 

ככל ש מעידי� על כ� – מחו� למכינה –חניכי� לקראת החיי� העצמאיי� החששות של ההמכינות 

 לקראת התקופה שלאחר להכנת החניכי� משאבי� קדשו מספיקוהלא , נראה עקב העומס השוט�ה

ס ורמת נחניכי� לעבוד ולהתפר ניכר פער בי� הרצו� הגדול של ההצפו�במכינת . סיו� המכינה

 או תחו� דאות שה� חשי� כלפי המקצועהוו�לבי� איה� מייחסי� לתחו� העבודה ת שהחשיבו

 . שתלב בעתיד הקרובהעבודה בה ה� יכולי� לה

 

  תחלופה של המדריכי� החברתיי�

 ולחניכי� עליה� המאפיי� הבולט של צוותי המכינות הוא המסירות הרבה למסגרת בה ה� עובדי�

בנוס� על . ציבות בהרכב�י� אלה הוא אי אחת מנקודות החולשה של צוותי�אול�. ה� אחראי�
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חלק מהצוות ,  התובעניוהשחיקה הרבה בתפקיד) בדרו�(המצב הבטחוני המקשה על יציבות הצוות 

 . דבר הגור� לתחלופת צוות רבה, הנ� סטודנטי� אשר לא נשארי� בתפקיד לאור� זמ�

 

מקד� , �בצפו� ובדרו, ממצאי מחקר ההערכה מראי� שהמפעל הנסיוני של מכינת כנפיי�, לסיכו�

, ומסייע לה� להפו� לאזרחי� יצרניי�, במידה משמעותית צעירי� ע� מוגבלויות לא פשוטות

מימוש שאיפות וחלומות בדומה , החותרי� לחיי� עצמאיי�, אשר אינ� תלויי� בזולת�, תורמי�

 . לצעירי� אחרי� בני גיל�
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 המלצות

 

 מאז תחילת התכנית. לתכניתער� שיווק מקצועי ומיומ� לגיוס מועמדי� מומל� להקי� מ  �

 .אחד הקשיי� הגדולי� בתכנית הוא הקושי באיתור מועמדי� מתאימי� לתכנית

הוספת סדנאות ומודולות הדרכה ו ,ת ללימוד כישורי חיי�יתכנית עבודה מובנמומל� לבנות   �

אזרחות , טיפוח אישי, ניהול התיק הרפואי, ניהול תקציב, יקט ניהול פרו:כגו� ,לחניכי�

 .ד כדי להכי� אות� לחיי� עצמאיי�ועו

ה� , מכרי� וליזו� מפגשי� ע� קבוצות צעירי� בני גיל�/להרחיב את חוג החברי� מומל�  �

 כדי לענות על הצור� שלה� להרחיב את זאת , השווי� וה� בחברה הנורמטיביתבקבוצות

 . מעגל החברי� וג� כדי לפתח ולשפר את המיומנויות החברתיות שלה�

, השירות הלאומי מותמקו והתאמה לנכויות השונות של  נגישותשיפורקיע עוד במומל� להש  �

,  בדירותובעצמאותלהתנהל בחופשיות שיפור ההנגשה יסייע לחניכי� . והלימודי�המגורי� 

  .השירות הלאומי/ העבודהמות ובמקובמכללות

כיוו� הכנה לקראת פרידת החניכי� מהמכינה במסגרתה יזוהה הלבנות תכניות מומל�   �

�המקצועי�, יבחנו פתרונות דיור המתאי� לכל אחד ואחד, תעסוקתי של כל חני� וחני

במטרה לחזק את תחושת  כל זאת, וישקלו חלופות הלימוד הרלוונטיות לכל אחד מהבוגרי�

  .ודאותהו�העתיד ולהפחית את החששות ותחושות אי לגבי ביטחו�ה

�   �מומל� לבחו� מחדש . טריוני� של התכניתקריהגמשת המנהלי שתי המכינות החלו בתהלי

�  קריטריוני. ולהבנות מחדש את תנאי הקבלה והמיו� למכינה,את מכלול הקריטריוני�

לפיתוח מודולות נוספות בתמהיל של המכינה כדי לתת מענה ברורי� ומוסכמי� יובילו 

, לפנייה שיווקית ממוקדת לאוכלוסיות מטרה נוספותו, מחד, הול� יותר למשתתפי�

� .מאיד

כדי להרחיב את הידע והמימנויות לפתח תכנית הדרכה לצוות המדריכי� מומל� לתכנ� ו  �

  .שמצטבר במהל� הטיפול בחניכי�עומס הרגשי שלה� וג� לאפשר לה� לפרוק את ה

לפתח שפה מומל� , ולאור הפערי� שמופיעי� עדיי� בהערכת הצוות את החני� ותפקוד  �

בנות סול� להערכת התפקוד של החני� המוסכ� על ידי כל לאחידה ומינוחי� מוסכמי� או 

 .אנשי הצוות

 באמצעות פסיכודרמההיה ניסיו� מיוחד לחזק את החניכי� , לקראת מסיבת סו� השנה  �

 , העצמיביטחו�לחיזוק ה מומל� לשקול לשלב כלי� אלה. )בדרו�(ושיעורי דרמה ) בצפו�(

  .גיל התבגרותהצפת בעיות דר� ל ו מכעסי� ותסכולי�השתחררות

לאחר התנסות של , כיו� .כחלק מבניית התורהההפעלה של המכינה מודל מומל� לנסח את   �

למצות את  המאפשר רבנראה שהצטבר ידע ,  מחזורי� בדרו�שניוארבעה מחזורי� בצפו� 

  : בי� היתר, ולהכי� ערכה שתכלול,מאפייני התהלי� והסוגיות העולות ממנו
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o פוסיי� של חניכי� המצטרפי� לתכניתאור של המאפייני� הטיית. 

o המכינה � החל משלב ,ההתמודדויות והקשיי� האופייניי� לשלבי� השוני� במהל

ההכנה לקראת הפרידה וכלה , ההשתתפות בכל מרכיבי התכנית, ההתארגנות, המיו�

 .בפרידה מהתכנית

o  �, רכי התמיכה והליווי של החניכי�ו צ–סוגיות מרכזיות המאפיינות את התהלי

בניית תכניות , קשר ע� גורמי� טיפוליי� בקהילה, מוקדי� שוני� במהל� השנתיי�

 .ב" וכיולימודי� אקדמיי�,  נגישות פיזית,השירות הלאומיהתאמת , ידואליותוואינדי

 

תחזית של המהלכי� הצפויי� במהל� צוותי המכינות העתידיי� בידי כתיבת התורה והמודל תית� 

לרשותו ות שלו לצרכי� השוני� של החניכי� ולאפשרויות העומדות גביר את המודעתהמכינה ו

 רבי� לסייע לחניכי� ולהפיק את המ לצוותתורה ומודל אלה יעזרו. לפעילויות העצמה והעשרה

 .מהתכנית
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 2008 יוני  שאלו
 סו� שנה– 1נספח 

 

 שאלון לחניכי המכינה – מכינת כנפיים
 

 רקע אישי. א

  ____________: עלייהשנת  __________:אר� לידה________: שנת לידה נ/ ז  :מי�

  *________________: ש�

זיהוי  .הינ� רשאי לרשו� ארבע ספרות אחרונות של מספר הטלפו� הסלולרי של�. אי� חובה לרשו� ש�* (
 ).השאלוני� של אותו אד� נחו� לצור� השוואה בי� זמני�

 

 ?  של המכינהשנייהבאילו פעילויות של המכינה לקחת חלק בשנה ה. ב
 

/ לאומישירות  היק�
עבודה / התנדבות 

מלא את הלוח (
בהתא� 

הפעילות)לפעילותי�

 מקו� 
 

, עבודה משרדית(סוג 
 שעות' מס ימי�' מס )טיפול, הדרכה

     שירות לאומי
     התנדבות

     עבודה
 

 לימודי� 

ת התשובה הק� בעיגול א(לימודי העשרה / לימודי מקצוע / השלמת בגרויות / לקראת תואר ראשו� 

 )המתאימה

 __________________________________________: תחו� הלימודי�

 __________________________________________: הלימודי� מוסד

 

 : )נא לפרט( פעילות חברתית ואישית בשעות הפנאי
 

 __ __________________________________________: טיולי�
 _____________________________________________: חוגי�

 ____________________________________: פעילות ספורטיבית
 ____________________________________________: אמנות

 _____________________________________________:אחר
 
דעה /פר המתאי� להרגשהפי בעיגול את המס/הק�(? באיזו מידה תרמה ל� המכינה בהיבטי� הבאי�. ג

 )של�
במידה 

רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 הכרות ע� אנשי� חדשי� ויצירת קשר עמ� .1

 1 2 3 4 5 6 פיתוח מיומנויות עבודה  .2

 1 2 3 4 5 6 חיי� במסגרת מחו� לבית ולמשפחה .3

 1 2 3 4 5 6מהסביבה המוכרת ליהכרות ע� מקומות אחרי�  .4

 1 2 3 4 5 6 חיי� עצמאיי� .5

 1 2 3 4 5 6 לימודי� עיוניי� .6

 1 2 3 4 5 6 רכישת מקצוע .7

 1 2 3 4 5 6 התנסות בחיי קומונה .8

 1 2 3 4 5 6 שירות לאומי בדומה לבני גילי באר� .9

 1 2 3 4 5 6 עזרה לאוכלוסיות חלשות .10

 1 2 3 4 5 6 ותהכרות ע� אנשי� נוספי� בעלי מוגבל .11
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 1 2 3 4 5 6 התנסות עצמאית בניהול בית .12

 1 2 3 4 5 6 מציאת מקו� עבודה  .13

 1 2 3 4 5 6 : אחר .14

 
 י/נא פרט? רכשת ידע חדש או מיומנויות חדשות שלא היו ל� קוד�,  במכינהשנייההשנה ההא� במש� . ד
 
 

 

 

י בעיגול את המספר המתאי� פ/הק�(? באיזו מידה?  מהמכינההשנהמה היה חשוב ל� לקבל . ה
 )דעה של�/להרגשה

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 להכיר אנשי� אחרי� בעלי מוגבלות .1

 1 2 3 4 5 6 להכיר טוב יותר את היכולות שלי  .2

 1 2 3 4 5 6 ללמוד לטפל בעצמי ולהתכונ� לחיי� עצמאיי� .3

 1 2 3 4 5 6 ללמוד תחומי לימוד חדשי� .4

 1 2 3 4 5 6 להתנדב ולעזור לאנשי� אחרי� .5

 1 2 3 4 5 6 לרכוש מקצוע כדי שאוכל לעבוד בעתיד .6

 1 2 3 4 5 6 מוגבלות להכיר את זכויותיי כאזרח בעל .7

 1 2 3 4 5 6 לפתח מיומנויות חברתיות וקשרי� חברתיי�  .8

 1 2 3 4 5 6 נשי� דומי� לילהתמודד ע� קשיי� בקבוצת א .9

 1 2 3 4 5 6 : אחר .10

 
 
פי בעיגול את המספר /הק�(? הדברי� הבאי� ביחס במכינה, באיזו מידה הטרידו אות� במש� השנה. ו

 )דעה של�/המתאי� להרגשה
במידה 

רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6  בריאותית�פיסית היה לי קשה מבחינה 

 1 2 3 4 5 6 היה לי קשה להסתדר מבחינה חברתית 

 1 2 3 4 5 6 היה לי קשה להיות רחוק מהבית

 1 2 3 4 5 6 עומס הלימודי� והעבודה היה רב מדי

 1 2 3 4 5 6  גבוהה מדי עבוריהייתהרמת הלימודי� 

 1 2 3 4 5 6 חוסר הפרטיות בגלל החיי� בדירה משותפת

היה לי קשה לבצע את כל המטלות הקשורות 
 בניהול משק הבית

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 : אחר

 
 
פי בעיגול את המספר המתאי� /הק�(? חלו ב� שינויי� במהל� השהות של� במכינת כנפיי�הא� . ז

 )דעה של�/להרגשה
 1כלל לא  2 3 4 5 6במידה רבה מאוד 
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פי בעיגול את המספר /הק�(? יע כל אחד מהדברי� הבאי� על השינוי שחל ב�השפ, לדעת�, באיזו מידה. ח
 )דעה של�/המתאי� להרגשה

במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 לימודי�

 1 2 3 4 5 6 שירות לאומי

 1 2 3 4 5 6 התנדבות

 1 2 3 4 5 6 עבודה

 1 2 3 4 5 6 עילות חברתית במכינהפ

 1 2 3 4 5 6 צוות המכינה

 1 2 3 4 5 6 החיי� בקמונה משותפת

 1 2 3 4 5 6 ________________________:אחר

 
 )י לכל סעי� וסעי�/התייחס(? מה ה� התוכניות של� לשנה הבאה. ט
 

 לימודי� 

הק� בעיגול את התשובה (מודי העשרה לי/ לימודי מקצוע / השלמת בגרויות / לקראת תואר ראשו� 

 )המתאימה

 __________________________________________: תחו� הלימודי�

 __________________________________________: הלימודי� מוסד

 עבודה

 ________________________________________________: תחו�

 __________________________________________: מקו� העבודה

 ___________________ : היק� המשרה

 

 מגורי�

 ____________________________________________: מקו� המגורי�

 ____________________________: ע� חברי�/ לבד / חזרה לבית ההורי� 

 _____________: עזרה___________________ : בקרבת הבית או המכינה

 ? באיזו מידה אתה מצפה לכל אחד מהדברי� הבאי�שנה הבאהלביחס . י
 .הקיפי בעיגול את המספר המתאי� ל�/נא הק� 

 

 הציפייה
במידה 

רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 להשתלב במקו� מגורי� חדש
 1 2 3 4 5 6 שכני� חדשי� / להכיר חברי� 

 1 2 3 4 5 6 להמשי� להיות בקשר ע� החברי� מהמכינה
 1 2 3 4 5 6 לעבוד במקו� מסודר וקבוע

, לימודי מקצוע, לימודי תואר(ללמוד משהו 
 )השלמת בגרויות, העשרה

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 לעמוד בדרישות הלימודיות של המוסד בו אלמד
 1 2 3 4 5 6 להסתדר בלי התמיכה של צוות המכינה

לבצע את כל המטלות הקשורות בניהול משק 
 הבית

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 לדעת למי לפנות בעת הצור� לבקשת עזרה
 1 2 3 4 5 6 : אחר
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נא ? מה מידת ההסכמה של� ע� כל אחד מה�. בטבלה הבאה מובאי� משפטי� שוני� לגבי בני אד�. יא
 .הקיפי בעיגול את המספר המתאי� ל�/הק�

 

מסכי� 
במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

מסכי� 
במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 אנשי� צריכי� לעבוד כדי להתפתח בחיי� .1

אנשי� צריכי� לעבוד כדי להרחיב את מעגל החברי�  .2
 והמכרי� שלה�

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 שינוי לטובה קורה רק אחרי משבר .3

 1 2 3 4 5 6  הרצו� אד� יכול להשיג כל מה שירצהכוחבעזרת  .4

 1 2 3 4 5 6 משמעות לחיי� של אנשי� עבודה נותנת .5

ג� א� , צריכי� לעשות הכל כדי להגיע ליעדי� של� .6
 המציאות והתנאי� ה� קשי�

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 בעד כל דבר טוב צרי� לשל� על ידי כאב וסבל .7

כל בעיה ג� א� היא נראית צרי� לנסות לפתור  .8
 חסרת פתרו�

6 5 4 3 2 1 

בסופו של דבר הענייני� בחיי� לא חייבי� להסתדר  .9

 טוב
6 5 4 3 2 1 

עדי� לשמור על המצב הקיי� מאשר להסתכ� בשינוי  .10
 שיכול לגרו� להתפתחות רעה

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 מכל דבר רע יכול לצאת טוב .11

 1 2 3 4 5 6 יה לה� סיפוק בחיי�אנשי� צריכי� לעבוד כדי שיה .12

 1 2 3 4 5 6 הדברי� בעתיד ה� כמו הדברי� שהיו בעבר .13

ה� נוטי� להיחלש , א� לא מתעסקי� ע� קשיי� .14
 ולהיעל�

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 אנשי� צריכי� לעבוד כדי להגיע לעצמאות כלכלית .15

 1 2 3 4 5 6 צרי� תמיד לחפש חוויות חדשות .16

יי� יציבות אפילו במחיר של ויתור צריכי� להשיג בח .17
 על שיפורי�

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 כשיש קשיי� חייבי� לעסוק בה� ולפתור אות� .18

אנשי� צריכי� לעבוד כדי לקד� את עצמ� מבחינה  .19
 מקצועית

6 5 4 3 2 1 

אד� לא יכול להיות מאושר א� הוא לא מגשי� את  .20
 הפוטנציאל שלו

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 ו� על ידי סיבתיות מוחלטתהכל בעול� מכו .21

הענייני� מסתדרי� , לטוב ולרע, בסופו של דבר .22

 מעצמ�
6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 אפשר לפתור כל בעיה א� מתאמצי� מספיק .23

 1 2 3 4 5 6 כל שינוי יכול לגרו� להחמרת המצב .24

בכל מצב קשה טמונות אפשרויות לצאת ממנו לדברי�  .25
 י� אות� מיד חדשי� ג� א� לא רוא

6 5 4 3 2 1 
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בתקופה י את המצב לגבי� /נא סמ�, לגבי כל תחושה. לפני� משפטי� המתארי� תחושות שונות. יב

� על ידי סימו� אחת האפשרויות ב,האחרונהX. 
 
 

 
תמיד

כמעט 
 תמיד

לעיתי� 
די 

קרובות

לעיתי� 
די 

רחוקות

כמעט 
 �א
 פע�

 �א
 פע�

       י ת לגבי הבריאות של/אני דואג

 ממשפחתי את העזרה והתמיכה הרגשית שאני ת/אני מקבל

  להה/זקוק
      

       ת שמצב בריאותי עלול להחמיר /אני דואג

       ה כאבי� בכל גופי/אני חש

       נת תכניות לגבי העתיד/אני מתכנ�

       ה לקבוע כלו� לגבי מה שמתרחש/ה שאני לא יכול/אני מרגיש

       המגבלה שיש לי/ת מידע לגבי בעיות הבריאות/אני מחפש

       ה תחושת חרדה/אני חש

       בסו� הענייני� מסתדרי� אצלי, לפי הנסיו� שלי

       משהו שנות� טע� ומשמעות לחיי�  יש לי

       יש לי תחושות של אי וודאות ואי בהירות לגבי העתיד

לא היו לי ולתי לעשות אילו  לי את כל הדברי� שיכנת/אני מדמיי�

 מגבלות בריאותיות
      

       ה דיכאו� /אני מרגיש

       ה בדידות/לרוב אני מרגיש

       ת/ה חלק ניכר מהזכויות לה� אני זכאי/אני מכיר

       ת למי לפנות/ יודעאני , לעזרהה/ זקוקאניכאשר 

        שינויי� בחיי� שלית/אני לא אוהב

        שיש הרבה דברי� שעדיי� לא הגשמתיה/ישאני מרג

       חברותי כאשר מתעוררות בעיות/ה לסמו� על חברי/אני יכול

       יש לי בעיות שינה וקשה לי להירד�

       ת כמו האד� הממוצע/ת את עצמי למוצלח/אני חושב

       רוב הדברי� שקורי� לי ה� מאכזבי�

       רו טוביש לי תחושה שהדברי� יסתד

       יש לי תחושה שאני לא שווה

        ע� אחרי�צת/כשיש לי בעיה אני מתייע�

        תמיד חוויות חדשותת/אני מחפש

       אני תוהה למה זה קרה לי

       ת את כל הזכויות שמגיעות לי/נכו� להיו� אני מקבל

       מאודהבריאות הגופנית שלי טובה 

        על מה שקרה לית/אני כועס

       אי� לי הזדמנות להתקד� ולשנות דברי�

       אני מנסה להתמודד ולפתור בעיות באופ� ישיר ומיידי
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       ה טוב ומצב הרוח שלי טוב/אני מרגיש

       ה שמשהו נורא יכול לקרות/אני מרגיש

       ה לגבי העתיד שלי/ מתוחמאודאני 

       נהנית מהחיי�/ת ונהנה/אני מאושר

       יש לי חברי� שבאמת מנסי� לעזור לי

       כה /ת ונבו�/אני מבולבל

       ת לעשות טעויות/אני חושש

       ת ממה שהייתי/שאני אחר, ה שהשתניתי/אני מרגיש

       ת איזו עבודה תתאי� לי/אינני יודע

       כת על עצמי /אני סומ�

       � לי למה לצפותיש לי תחושה שאי

       יש לי חברי� ומשפחה שאוהבי� אותי

       בדר� כלל הרצונות שלי לא מתממשי�

       ה שהחיי� יפי�/אני מרגיש

       ת טוב יותר בהשוואה לאחרי� במכינה/אני מסתדר

כשיש קשיי� אני נוטה להתעל� מה� ולא להתעסק אית� יותר 

 מדי
      

        לגבי העתיד אודמת /אני דואג

       החיי� שלי די מתוכנני� עבורי על ידי אחרי�

       ה לעשות מה שאני רוצה/בחיי� שלי אני יכול

       קרובי�, מכרי�, יש לי הרבה קשרי� ע� חברי�

ה שאי� לי יכולת להתמודד ע� הבעיות שיש לי /ה ומרגיש/אני עיי�

 בחיי�
      

       כת במצבי� חברתיי�/�ה לא שיי/אני מרגיש

       ה שאמצא את הכיוו� שלי בחיי�/אני בטוח

ה שמה שאני עושה כיו� הוא בעל ער� ומשמעותי /אני מרגיש

 לעצמי ולאחרי�
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רגשות והתנהגויות , המשפטי� הבאי� מתארי� תכונות. יג
באיזו מידה כל אחד מהמשפטי� הבאי� . של בני אד�

הקיפי בעיגול את /נא הק�? אר אות�נכו� לגבי� ומת
.המספר המתאי� ל�

מסכי� 
במידה 

רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

מסכי� 
במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 בחיי� שלי אי� לי הזדמנות להתקד�, באופ� כללי

התכניות החינוכיות או השיקומיות שעברתי עד היו� הכינו 

 ה שאני עושה כעתאותי למ
6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6  שההתפתחות שלי נעצרה כשהתבגרתיה/אני מרגיש

 1 2 3 4 5 6 יש לי יותר בעיות ממה שיש לאנשי� אחרי� במכינה

 1 2 3 4 5 6 יש לי יותר בעיות ממה שיש לאנשי� אחרי� בעול�

 1 2 3 4 5 6 משברי� ומצבי� קשי� מחלישי� אותי

 1 2 3 4 5 6 כל דבר יכול לקרות, ל אפשריבחיי� שלי הכ

יש שיפור בהרבה , מהתחלה ועד עכשיו, בס� הכל בחיי� שלי

 דברי�
6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 מעול� לא התעניינתי בזכויות המגיעות לי

יש לי הזדמנות להתקד� כמו לכל אחד אחר , באופ� כללי

 בחיי�
6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6  שאי אפשר היה לפתור אות�לא נתקלתי בחיי� שלי בבעיות

נכותי /נה שיש לי שליטה לטווח ארו� על מחלתי/אני מאמי�

עד כמה שזה , שהמצב ישתפר או לפחות לא יחמיר בעתיד(

 )תלוי בי

6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 מהתחלת חיי,  כל הזמ�ת/ שאני מתפתחה/אני מרגיש

 1 2 3 4 5 6 שברי� קשי�בחיי� שלי שינויי� לטובה קרו רק אחרי מ

 

דעה /פי בעיגול את המספר המתאי� להרגשה/הק�(? עד כהת רצו� מהמכינה /באיזו מידה הינ� שבע. יד
 )של�

�שביעות הרצו� שלי מ   
במידה 
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
די רבה

במידה 
מסוימ

 ת

במידה 
 מעטה

במידה 
מעטה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 6 החיי� בקומונה

 1 2 3 4 5 6 רתיי� שנוצרו הקשרי� החב

 1 2 3 4 5 6 הליווי של צוות המכינה

 1 2 3 4 5 6  העבודה/  השירות הלאומי/ מקו� ההתנדבות 

 1 2 3 4 5 6 הפעילות החברתית במכינה

 1 2 3 4 5 6 התנאי� הפיסיי�

 
? ברי� הבאי�את הדי /מהי הסבירות שתעשה?  שני� מהיו�5נת את חיי� בעוד /ה מדמיי�/כיצד את. טו

�אחת האפשרויות ב ני בכל סעי� את/סמ�X. 
 סבירות

מאודגבוהה 
 סבירות
 גבוהה

 סבירות
 בינונית

 סבירות
 נמוכה

     יהיה לי מקצוע

     תהיה לי עבודה

     אני אלמד 

     אגור בדירה משלי
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     אטייל בעול�

     אחזור לגור ע� ההורי� שלי

     אקי� משפחה

זור לאוכלוסיות אתנדב לע

 חלשות

    

     : אחר

 
 

 . רשמי אות� כא�/נא רשו�, הארות כלליות/ א� ברצונ� להוסי� הערות . טז
 

 

 

 

 

 

 .צוות מתווה, תודה על היענות�
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  סיפורי� אישיי� � 2נספח 

 

כנית השתתפו בת" מכינה לחיי�"את המפעל הנסיוני של מחקר ההערכה ה בה ליווה תקופבמש� ה

, כל אחד מה� הוא עול� מלא וייחודי בפני עצמו. ) במכינת דרו��5 במכינת צפו� ו7(חניכי�  12

תשומותיה האישיות לכל חני� וחניכה לפי צרכיו והשפעות , וקשה להעביר את מהות התכנית

 החלטנו לבחור במסגרת מער� ההערכה, לפיכ�. על ידי תיאור כוללני של כל החניכי� יחדיו המכינה

, ותק במכינה, השכלה, מי�, דומי� מבחינת גילבעלי מאפייני� , באופ� מדגמי בארבעה חניכי�

במהל� יותר אינטנסיבי פרטני ובאופ� צוות ההערכה ליווה חניכי� אלה .  המגבלה ועודחומרת

.בה� היו במכינההשנתיי� 
21

שניי� במכינת , סיפוריה� של ארבעה חניכי� במכינות, אפוא,  להל�

ה� שמות בדויי� על מנת לשמור על כא� השמות בה� ה� מוצגי�  .שניי� במכינת דרו�צפו� ו

 .החסיו� המתבקש

 

דיס ל  ש ה  ר ו ת פ י ר ו  ר

 רקע אישי

 19 בת הייתה, כדברי מנהל המכינה, "יפה, חזקה, מעניינת, מגוונת, מרשימה"דרורית נערה 

בעלת מוגבלות קשה ומתניידת , ת תיכו� ובעלת בגרות חלקיבית ספרבוגרת . ת הצפו� למכינכשהגיעה

והצרי� טיפול , כדברי הצוות" קורע לב"הסיפור האישי והרקע המשפחתי שלה . בעזרת קביי�

בעזרת עבודה . קשיי�ההתלבטויות ווחלקה איתו את ה פעולה ע� הצוות שיתפה דרורית .מיוחד

  ע� שתי חברותלמכינההגיעה היא .  הביולוגיתיצרה קשר ע� המשפחההיא שיטתית של הצוות 

ד ו מאהייתההיא . לדברי הצוות, השתלבה מהר בקבוצה וד עצמאית מבחינת התפקודו מא,נוספות

 בעלי מוגבלותהחיי� ע� אנשי� וטענה כי " לא מתאימה"רגישה ה לדבריה א� לפעמי� ,מעורבת

 בעלתהיא   דרורית". הטרוגנית,רגילה"רוצה לחיות בחברה תי י והילא טובי עושה ל"בלבד 

, ארג�התלא� התקשתה  ,כפי שתארו כל אנשי הצוות ומעסיקתה, גבוה בתחומי� רבי�פוטנציאל 

מה "בלה רטלי� י הופנתה לאבחו� דידקטי שבעקבותיו קדרורית שנייההבשנה . להתמקד ולהתמיד

 .לדברי המדרי�, "ולהיות בפוקוס בעבודה ובלימודי�שעזר לה להתארג� 

 

 וחששות ממנה ציפיות מהמכינה

 שחשוב לה במידה רבה ציינה  היא,"דברי� שחשוב לקבל מהמכינה" הנשאלה מה ה� דרוריתאשר כ

לרכוש , ללמוד תחומי לימוד חדשי�, להתכונ� לחיי� עצמאיי�,  להכיר את יכולותיה האישיותמאוד

 לפתח מאודחשוב במידה רבה היה  דרוריתל. ולהכיר את זכויותיה כאזרח בעל מוגבלות, מקצוע

חשוב לה במידה מעטה , לעומת זאת. ות חברתיות ולהתמודד ע� קשיי� בקבוצת הדומי�מיומנוי
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 פרט לחנו�(התקיימו ראיונות עומק ע� ארבעת החניכי� וע� הוריה� , בכל תחילת שנה ובסופה: במהל� המכינה 
התקיי� ריאיו� מקי� ע� מעסיקיה� , בתחילת המכינה ובסופה; )דוברי עברית ודנה שהוריה לא היו פנויי�שהוריו אינ� 

 ומנהל "טעימות"האחראי על תכנית , מרצה במכללה, וריאיו� מקי� ע� דיקא� המכללה, לקראת סו� השירות הלאומי
 .המנהלת העמיתה והמדרי� החברתי, נהמנהל המכי: בבנוס� התקיימו ראיונות שוטפי� ע� צוות המכינה. טק�ספיר

מניתוח , שהתקבלו מהמדריכי� החברתיי� ומנהלי המקרה, המידע על אודות החניכי� הושל� על ידי חוות הדעת
 .וממפגשי� ושיחות ע� אנשי צוות נוספי� השאלוני�
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 רוצה הייתהו) 6�1 על סול�  בתו� המכינה ובתחילתה2ציו� (בלבד להכיר אנשי� בעלי מוגבלות 

 .להשתלב בקהילה הרחבה ולפגוש אנשי� ללא ממוגבלות

 במידה רבה  מוטרדתהייתה אהי;  גבוהההייתההמכינה  דרורית בתחילתתחושת החרדה של 

 מיכולתה להסתדר ,חוסר פרטיות בגלל החיי� ביחד ע� אנשי� נוספי�מ, בריאותי�זימההיבט הפי

למגורי� בתחומי� הקשורי� .  הצפוי להיות במכינהעומס הלימודי� והעבודהממבחינה חברתית ו

 .  מעטהיתההי החששות שלה  והיכולת לנהל את משק הבית רמתרמת הלימודי�, מחו� לבית

 

  שינוייחס כלפי בציה וימוט

דרורית ייחסה חשיבות רבה עד רבה מאוד למיצוי הפוטנציאל האישי והשגת היעדי� ג� א� 

אול� בסיו� המכינה  ,"כל שינוי יכול לגרו� להחמרת המצב"היא לא האמינה כי , התנאי� קשי�

 בתחילת 4" (שיג כל מה שירצהח הרצו� אד� יכול להובעזרת כ"בחרה שלא לענות על ההיגד לפיו 

יותר לשמור על נטתה היא , לקראת סיו� המכינהמשיכה לחפש את היציבות וה דרורית). המכינה

 יו�סלקראת .  מוכנה לוותר יותר על שיפורי�הייתהבתמורה ליציבות . הקיי� ולחפש פחות ריגושי�

 יהיה חזרה על מה שקרה  אופטימית במידה רבה יותר והיא אינה סבורה שהעתידדרוריתהמכינה 

 .) בתחילתה�4 בסו� המכינה בהשוואה ל2 (בעבר

 

 כישורי חיי�, שירות לאומי, לימודי� –תהליכי הליבה במכינה 

 לימודי�

אול� ,  החלה ללמוד לבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של שלוש יחידותדרוריתבשנה הראשונה 

 במכינה החלה שוב את שנייהשנה הב. נתקלה בקשיי� גדולי� ונאלצה להפסיק את הלימודי�

למדה כל יו� בי� השעות . לקראת בחינת בגרות במתמטיקה, במכללת הגליל המערביהלימודי� 

 ליוותה אותה ובנוס�, כנית אישית בהתא� ליכולותיה האישיותבמכללה נבנתה לה ת. 8:00�13:00

 וא� עברה ,תמיד להדרוריתהפע� הצליחה  .מורה פרטית במימו� של המוסד לביטוח לאומי

 .בהצלחה את בחינת הבגרות

 

הגתה ,  ציירה ועיצבהדרורית. נגינה בגיטרה וציור, פיתוח קולללמוד  ניסתה דרוריתבמהל� המכינה 

: לדבריה .בלה החלטה להמשי� ולהתפתח בתחו� הציור והעיצוביוק, "יזמי� צעירי�"את הרעיו� ל

 ".שרו� שלייגיליתי את הכ"

 

  שירות לאומי

 במקו� שירות דהתקשתה להתמי היא .תהלי� קשה ומורכבכעבור דרורית שירות הלאומי החל ג� ה

יד "מחלקה לתשושי נפש בבית  – חזרה למקו� ההתחלתיפו של דבר  א� בסו,החליפה מקומות ואחד

ושימשה עוזרת למדריכה בהנחיית , עבדה חמישה ימי� בשבוע חמש שעות כל יו�ש� , "לקשיש

המראה החיצוני , הקשר הישיר ע� הקשישי� הפחיד אותה בתחילה. אמנותהקשישי� בעבודות 

 ".העבודה עייפה אותי רגשית"והסיפורי� ששמעה היו עצובי� , שלה� היה קשה עבורה ולא אסטטי

 רכזת סיפרה, " מתנה למקו�הייתה דרורית. "מהרגע שחזרה נעשה השינוי לטובה, אול�
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ה� הרגישו , ו אותה מאוד בזכות הקס� האישי שלההקשישי� התחברו אליה ואהב. "המתנדבי�

והיא הצליחה להביא אנשי� שמעול� לא החזיקו מכחול ביד ... חיוניי� שה� יכולי� לעזור לה

  .במסיבת הפרידה היא העניקה לכל אחד מה� פורטרט אישי שציירה". להעיז ולצייר

 

וא� יצאה ליו� עיו� , ה צמודהבלה הדרכיק,  השתתפה במפגשי הבוקר; הפכה לחלק מהצוותדרורית

 למד צוות המרכז, לדברי הרכזת. השתתפה בשיחות ובכל הפעילויות, היא שיתפה פעולה. מקצועי

תחושת  הצוות נת� לה. שחשוב להכניס אותה בהדרגתיות לתפקיד בגלל קשיי הארגו� שלה

יתפה אותה שקשר מיוחד ע� רכזת המתנדבי� ו יצרה דרורית. משפחתיות והתייחס אליה בחו�

יחסי אנוש טובי� ויכולת , קס� אישי, בחורה מיוחדת ובעלת יכולות. "בקשיי� ובמה שעובר עליה

 .תיארה אותה הרכזת, " האמנותי שלה הוא נכס לכל מקו�הכישרו�. ליצור קשר אישי ח�

, ותרתו היא אישה מיוחדת שלא מיהבוסית של... השירות הלאומי בנה אותי"כי העידה  דרורית

 ,תקשורת ויחסי אנוש, אחריות,  למדה על מוסר עבודה,לדבריה, בשירות". רשת בלי קשר לנכותדוו

 ". ת וסבי�ויש לי הרבה סבת"בעקבותיו ו

 כישורי חיי� 

השתפרה  בכל מה שקשור בניהול משק הבית ובזכות המכינה ביטחו� חסרת הייתה כי סיפרה דרורית

 . בית ובשאר מיומנויות שקשורות בניהול הבבישול

לדבריה .  יצרה קשרי� חברתיי� טובי� ע� מרבית החניכי� ותפסה מקו� מאוד מרכזי בקבוצההיא

כי יש יותר " : השפיע עליה לטובהשנייה קשה עבורה והמעבר לדירות בשנה ההייתההשנה הראשונה 

  בקנאות על המקו� הפרטי שלהשמרההיא . "יש פחות עומס, פשר לרדת לחנויותא. מרחב

 נפגעה מאוד וחשה שפלשו דרורית נהרייה לסו� שבוע בדירות ב'מחזור דת החליט לשכ� את וכשהצוו

 הזדמנות להראות את יכולת הייתהלדרורית  שנייה של השנה השנייהבמחצית ה. לפרטיות שלה

כאשר הצוות החליט לשנות את ההרכב בדירות ולנייד חלק הסינגור שלה וכושר המנהיגות 

הנהיגה את  ,להשפיע על ההרכב בדירותנלחמה  דרורית סיפר כיצד ה המכינמנהל, יירי�מהד

  .הסופיתחלוקה והשפיעה על הדיו� קבוצתי ל הקבוצה

 

 התנסויות מיוחדותפעילויות ו

ובבית הגלגלי� ,  לשחות בבריכה אחת לשבועיצאה, השתתפה בפעילויות החברתיות במכינה דרורית

 . לשירות הלאומיליוותה חוג לתיאטרו� וזאת בנוס�דריכה וה

 

. אחראית על כל תחו� העיצוב הייתה פעילה מאוד והייתהדרורית , "יזמי� צעירי�"פרויקט ב

... אפשר להצליח בכל מצב"למדה לדבריה כי ממנה ו, המפגש ע� מיכל נגרי� הרשי� אותה מאוד

ת גדולה וילפע הייתהזו . למדתי על עצמי שיש לי רעיונות וע� קצת תמיכה אני יכולה לעשות הרבה

 חלק פעיל בארגו� המסיבה ובהכנת דרוריתלקחה  ,לדברי המדרי�, ג� במסיבת סו� השנה ".וחשובה

 . לאורחי�הזמנות
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 טיפולי� ומעקב , הדרכה אישית , הצוותליווי

הצוות .  למספר ימי�בבית חולי� מאושפזת הייתהלא הרגישה טוב ו דרורית שנייהההשנה במהל� 

 לה כשאינה דואג  חשה שהצוותדרורית.  במעקב רפואי במש� שני� רבותיתההילא היא גילה כי 

לדבריה חסרה לה בעיקר תמיכה רגשית וגור� ". עדיי� חסר משהו", לדבריה, אול�. מרגישה טוב

 . איתו יכלה לחלוק ולשת� את החששות והמועקות

 

היא " . וקרובנמנעת מיצירת קשר אישיחברתי התרש� כי דרורית מתרחקת ממנו והמדרי� ה

, לעומת זאת" .פתח אלי כי אני חלק מהצוותי לא יכולה להא א� היא מרגישה שהי,מתייעצת איתי

ות כיצד דרורית קשרה קשר ח� וקרוב רכזת המתנדבי� במקו� השירות הלאומי סיפרה בהתלהב

 ".היא שיתפה אותי בקשיי� האישיי� שלה ובסיפור חייה",  וא� ביקרה בביתה,מהע

 עמדות 

בסיו� בעבודה מקור לעצמאות כלכלית ולהתפתחות בחיי� ורואה  רוריתד – תחו� העבודהב

נראה ).  בתחילתה5 בסו� המכינה לעומת 6(עמדתה א� התחזקה לגבי חשיבות העבודה המכינה 

 שינתה את  דרורית;"וד כדי להרחיב את מעגל החברי�אנשי� צריכי� לעב"שינוי משמעותי בהיגד 

 2 בסו� המכינה לעומת 6(בעבודה גור� משמעותי להרחבת מעגל החברי� הגישה שלה ורואה 

 ).בתחילתה

 דרורית . המכינה נראית הבחנה בגישה שלה כלפי פתרו� בעיותבסיו� – התמודדות ע� פתרו� בעיות

סו� המכינה בהשוואה  ב4(נ� חסרות פתרו� רי� להמשי� לנסות לפתור בעיות שהפחות שצ מאמינה

 5" (אפשר לפתור כל בעיה א� מתאמצי� מספיק"ול� סבורה במידה רבה יותר כי א, ) בתחילתה�6ל

 ).  בתחילתה�4בסו� המכינה בהשוואה ל

  עצמיתתפיסה

נראית דואגת יותר , הזנחה רפואיתבמהל� השנה הראשונה שאצלה התגלתה , דרורית – בריאות

ת גבוהה יותר למצב  היא פיתחה מודעו.) בתחילתה3 בסו� המכינה לעומת 5(לבריאות שלה 

 בסו� המכינה 4" (יש לי שליטה לטווח ארו� על מחלתי"הבריאותי שלה ומאמינה במידה די רבה ש

 ). בתחילתה3לעומת 

 ממשיכה לתהות במידה דרורית המכינה יו�ג� בס, בדומה לתחילת המכינה –  המוגבלותתפיסת

 אול� ." היו לי מגבלות בריאותאילו לא"ותמיד מדמיינת מה יכלה לעשות " למה זה קרה לי"רבה 

 ).  בתחילת המכינה6 בהשוואה לציו� 2ציו�  ("י מה שקרה לעל"ניכרת ירידה משמעותית בכעס 

נראה שיפור קל , בהיגדי� הנוגעי� לתמיכה משפחתית וחברתית – רשת תמיכה משפחתית וחברתית

מקבלת " די רחוקות היא בסו� המכינה דרורית חשה כי לעתי�; בתחושותיה ובעמדותיה של דרורית

בהשוואה לתחילת )  דרגות6 בסול� ב� 3ציו� " (את העזרה והתמיכה הרגשית שאני זקוקה לה

 חלה בנוס�). 2ציו� (חתית במידה מעטה המכינה אז חשה כי היא מקבלת עזרה והתמיכה המשפ

ועלייה , ) בתחילתה4 בסו� המכינה לעומת 3(עליה היא מדווחת  ירידה קלה בתחושת הבדידות

 2 בסו� המכינה לעומת 4" (לי חברי� ומשפחה שאוהבי� אותי"משמעותית יותר בתחושה שיש 

על "דרורית סומכת פחות , )בהשוואה לתחילתה(מעניי� לציי� כי נראה כי בסיו� המכינה ). בתחילתה

ופחות חשה כי )  בתחילתה�5 בסו� המכינה בהשוואה ל4" (עיותחברותי כאשר מתעוררות ב/חברי
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 תחושה שנובעת ,) בתחילתה5 בסו� המכינה לעומת 4" (יש לי חברי� שבאמת מנסי� לעזור לי"

 .שקרו בי� השותפי� לדירה ובינהבינאישיי� חיכוכי� מחיי הקומונה האינטנסיביי� וכנראה 

מודעת יותר לכל הקשור מדווחת כי הנה  דרורית, ע� סיו� המכינה – מיצוי זכויות וחיפוש מידע

 בתחילת 4 לעומת 5(היא מציינת כי היא מכירה ברמה טובה יותר את זכויותיה  .ויותלמיצוי זכ

 בסו� 6(שלה " בעיות הבריאות והמגבלה"אקטיבית יותר בחיפוש מידע בכל הנוגע ל , )המכינה

 5 לעומת 3" (מקבלת את כל הזכויות המגיעות לה"וחשה שאינה  ,) בתחילתה3המכינה לעומת 

 ).בתחילת המכינה

בסו�  .דרוריתה העצמית של ת בהערכפורשיה בולט בסיו� המכינה –  עצמי ותחושת שליטהחו�ביט

 6 בסו� המכינה לעומת 3" (תחושה שאני לא שווה "דרוריתתי� די רחוקות יש להמכינה רק לע

הענייני� "תקבל הרוש� שבסו� המכינה היא סומכת יותר על עצמה וחשה תמיד שמ). בתחילתה

 .תי� די קרובות שהרצונות שלה מתממשי�יא מבולבלת פחות וחשה לעה .אצלה" מסתדרי�

מכל דבר רע " מסכימה מעט יותר כי דרוריתבסו� השנה , בהשוואה לתחילת המכינה – מוקד שליטה

 בחרה דרורית" בעד כל דבר טוב צרי� לשל� על ידי כאב וסבל" אול� על ההיגד ."יכול לצאת טוב

 ).חילת המכינה בת4(בסיו� המכינה לא לענות ש

 בסו� המכינה לעומת 5.5ממוצע (ה ת כמעט ולא השתנדרורית העתיד של תפיסת –  העתידתפיסת

היא אינה יודעת לאיזה , )6( מתוחה לגבי העתיד שלה מאודהיא ממשיכה להיות  ). בתחילתה5.25

 ,) בתחילתה6 לעומת המכינה בסו� 5" (אינני יודעת איזו עבודה מתאימה לי"כיוו� תעסוקתי לפנות 

אי� לי למה " שהתחושה". בהירות לגבי העתיד�ודאות ואי�תחושות של אי"וכמעט תמיד חשה 

 ). בתחילתה3 בסו� המכינה לעומת 5(ע� סיו� המכינה התחזקה אצלה " לצפות

כמעט ולא נמצאו הבדלי� בי� , כאשר התבקשה לדמיי� כיצד היא רואה את עצמה בעוד חמש שני�

 .סו� המכינה בהשוואה לשאלוני תחילת המכינה פרט לסבירות שתטייל בעול�תשובותיה בשאלוני 

 ואילו בסו� המכינה היא בחרה לא ,בתחילת המכינה היא חשה שיש סבירות גבוהה שתטייל בעול�

 . להתייחס לסעי� זה

משהו "ויש " החיי� יפי�" שדרוריתרגישה הה יומבדומה לתחילת המכינה ג� בס – הרגשה כללית

, ושמהתחלה ועד עכ, ל בחיי� שליובס� הכ"משיכה לחוש היא ה, "טע� ומשמעות לחיי� שלהשנות� 

 די רחוקות לעתי�רה כי רק וסב, ) בתחילתה5 בסיו� המכינה לעומת 6(" יש שיפור בהרבה דברי�

התכניות "בתחילת המכינה ובסופה דרורית חשה כי ". רוב הדברי� שקורי� לי ה� מאכזבי�"ש

שעברה הכינו אותה במידה רבה להתנסויות והפעילויות שבמכינה והיא " שיקומיותהחינוכיות או ה

נראתה ירידה קלה בהרגשה הכללית , ע� זאת. ממשיכה להרגיש במידה רבה בשינוי שעברה

  ). בתחילתה5 בסו� המכינה לעומת 4(ובתחושת האושר שלה 

  כלפי המכינהתפיסות

ד של המכינה ליכולת שלה לחיות חיי� ו הרבה מא מציינת את התרומה דרורית– תרומת המכינה

להכיר אנשי� נוספי� בעלי מוגבלות ולעזור , לחיות בקומונה, עצמאיי� מחו� למסגרת של הבית

היא מתרשמת כי המכינה חשפה אותה למקומות חדשי� ותרמה לה במידה . לאוכלוסיות חלשות

כי המכינה תרמה לה במידה רבה  היא מעידה  בנוס�.רבה להתקד� בתחו� הלימודי� העיוניי�
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 דרורית ,לעומת זאת ,בהיבט של רכישת מקצוע ומציאת מקו� עבודה. לפיתוח מיומנויות עבודה

 . סבורה כי המכינה תרמה במידה מעטה בלבד

 שביעות רצו� מהמכינה

יתכ� שהדבר מעיד על התפתחות י. נראית ירידה קלה במרבית ההיבטי�בהשוואה לתחילת המכינה 

כרת יציבות בשביעות הרצו� הגבוהה ינ). מה שעשוי להעיד על העצמה אישית גוברת(קורתיות של בי

  . במכינהמהשירות הלאומי וירידה בשביעות רצונה מליווי הצוות והתנאי� הפיזיי�

 

 לאחר סיו� המכינהתכניות 

ירת ולהתגורר בד 22לאחר סיו� המכינה אמורה דרורית להמשי� בתכנית בוגרי�  התכנו�על פי

 וכ� להשתלב בתכנית שיקו�, ע� מינימו� הכוונה והתערבות מצד צוות המכינה, געתו� בנהרייה

 תחל ללמוד מיומנויות מחשב ועיצוב גרפי במרכז דרורית. של המוסד לביטוח לאומימקצועי 

 ...ישמור על קשר ויעקוב "שצוות המכינה דרורית  מצפה למרות סיו� המכינה .לשיקו� מקצועי

 במטרה, להרוויח כס� ורוצה לעבודמלבד זאת דרורית ציינה כי היא ". שלא ישכחו אותנומקווה 

  .באיזה תחו� תעבוד, לדבריה, א� לא ידעה ,להחזיק רכב פרטי

 

  שינויי� והתקדמות על פי חוות הדעת של הצוות

ותיי�  משמעמאודתהליכי� " עברה דרורית כי מלמדת ,2008מקי� ,  של הצוותחוות הדעת האחרונה

תפסה מקו� מאוד מרכזי , י היא התייצבה במקו� השירות הלאומ).כדברי מנהלת המקרה ("במכינה

היא מודעת היו� יותר . ירי�יזמה ותרמה רבות להצלחת פרויקט יזמי� צע, הובילה ,בקבוצה

על , בתחילת המכינה 3 המכינה לעומת ממוצע יו� בס4.5ממוצע ( ה� לנקודות החוזק שלה לעצמה

). בתחילת המכינה 3 המכינה לעומת ממוצע יו� בס4ממוצע ( וה� לנקודות הטעונות שיפור )6�1 סול�

 לעומת ציו� 5.5 המכינה בציו� ממוצע של ות שלה במכינה השתפרה והוערכה בסיו�מידת ההתמודד

 .  בתחילת המכינה4ממוצע 

 אישית וחברתיתהצוות התבקש לחוות דעתו על מאפייני� שוני� הקשורי� לתפקודה מבחינה 

ניתוח . )אסרטיביות ועוד, מנהיגות, אחריות, בשלות אישית, תחושת מסוגלות,  עצמיביטחו�(

 בסו� המכינה לעומת ממוצע 4.7ממוצע (מראה כי חל שיפור ניכר כמעט בכל המאפייני� הנתוני� 

 ). 6�1על סול� ,  בתחילת המכינה3.4

  סיכו�

א חושבת שהייתי מגיעה למקו� שבו אני נמצאת כיו� ל. " כי המכינה שינתה אותהחשה דרורית

, ביטחו� מרגישה בעלת אני. קוד� לא היה לי לא� ללכת. המכינה נתנה לי בית ...לולא המכינה

דמה מאוד קהמכינה  .'משופשפת יותר'מרגישה , לא חיה על חסדי� של א� אחד, חופשייה להתבטא

  ."אותי

                                                 

22
כנית מלווה את הבוגרי� הת.  תכנית המוצעת לבוגרי מכינת צפו� הנשארי� באזור–תכנית המש� של עמותת כיווני�  

סדנאות העמותה נעזרת ב. בהיבטי� הקשורי� ללימודי� ותעסוקה תו� עידוד להמש� פעילות התנדבותית וחברתית
החניכי� ממני� את שכר הדירה והעמותה נושאת בהוצאות . כנית השמה של בית הגלגלי�העשרה של מכינת כנפיי� ות

 .של פעילות ההעשרה
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במידה  לה והמכינה סיפק שלה והחוויות שחוותה במהל� תשומת הלב של הצוות לקשיי� הייחודיי�

התחזקה , בנוס�. והרגשת השייכות לה� היא זקוקה  האווירה המשפחתית,את התמיכהמסויימת 

הממצאי� העולי� מהשוואת עמדותיה והתייחסותה . בה התחושה שיש לה רשת תמיכה משפחתית

היא ,  זאת ע�.מית במידה רבה יותר אופטידרורית המכינה יו�בסמראי� כי , לנושאי� שוני�

ע� סיו� .  בכלל והעתיד המקצועי שלהודאות ודאגה רבה לגבי העתיד�ממשיכה לחוש תחושת אי

אי� "דבר שמגביר אצלה את ההרגשה ש, שלהתעסוקתי הכיוו� לא ברור לה מה יהיה ה עדיי� המכינה

 ".לי למה לצפות

שנותר לא ממומש , הצור� שלה את דרוריתה  הביעשנייהעומק שהתקיימו עמה בשנה הבראיונות 

  .בגור� מקשיב איתו יכולה לחלוק קשיי� ולקבל הכוונה, מה�במידת

 . בעצמה ואת הכישורי� לחיי� עצמאיי�את האמונההשירות הלאומי והחיי� במכינה חיזקו בה 

 לנקוט יכולת לבחו� את הסיכויי� והפעולות שצרי�וגישה בוגרת יותר בסו� המכינה היא הציגה 

 . והתמודדות ע� תהליכי� ומצבי� שוני� בחיי�פתרו� בעיותב
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ל ש ה  ר ו פ י ל ס ב נ  ע

 רקע אישי

סובלת מנכות קשה , בעלת בגרות חלקית, בוגרת תיכו�.  כשהגיעה למכינת צפו�20 בת הייתהענבל 

)CP( הכירו אותהש�,  חניכה בבית הגלגלי�הייתהבתקופת לימודיה בתיכו�  .ולקות למידה קשה  

 את היציאה שלה ואילו מאודהוריה עודדו . הגיע לביתה ושוחח איתה וע� הוריהשומנהל המכינה 

וא�  ," שעות ע� נכי�24לא רגילה להיות "היא שנאה בתחילה את רעיו� המגורי� מחו� לבית 

ביקור הראשו� היא הצטרפה  וכשנה לאחר ה,"הרעיו� התבשל לאט לאט", לדבריה. התנגדה לו

והיא ,  ובחודשי� הראשוני� היו לה התפרצויות בכימאוד קשה הייתהידה מהבית הפר. למכינה

לקח לה זמ� רב לפתח קשרי� , )שעתיי� בלילה�ישנה בסלו� לשעה(התקשתה לישו� במיטתה 

). אחת לחודש נדרשו לזה(שאר במש� שבועיי� במכינה יולא הצליחה לה, חברתיי� בקבוצה

ביקרו , נו בחדרה כמה מתקני� ששיפרו את הנגישות בחדרה� התקי.  דאגומאודבהתחלה ההורי� 

ע� השתלבותה בשירות הלאומי וכניסת חברה  .אותה במכינה ושמרו איתה על קשר טלפוני יומיומי

שכ� , ג� ההורי� נרגעו.  היא התגברה על החרדות והתפקוד שלה השתפר.ילחדרה התחולל השינו

 ".ה� יודעי� שטוב לי: "לדבריה

 ינה וחששות ממנהציפיות מהמכ

נראה שינוי משמעותי ברמת החששות , הבסיומ בתחילת המכינה לאלו ענבלמהשוואת התשובות של 

בתחומי� הקשורי� ענבל הביעה רמה גבוהה של חששות , כאשר התחילה את המכינה; שלה

ת  בתחיל6(אבד� הפרטיות במגורי� חיי הקומונה ו, ) בסופה2 בתחילת המכינה לעומת 6(בלימודי� 

 במידה רבה חששה ענבל,  המכינהבסיו�,  לעומת זאת.והמרחק מהבית, ) בסופה4המכינה לעומת 

 3(ולהשתלבותה החברתית , ) בתחילתה1 בסו� המכינה לעומת 4(בריאותי שלה �יזיותר לתפקוד הפי

 ).  בתחילתה1בסו� המכינה לעומת 

 מוטיבציה ויחס כלפי שינוי

לשמור על המצב הקיי� מאשר להסתכ� " במידה די רבה רוצהבסיו� המכינה ענבל ציינה כי היא 

 נית� לפרש את לכאורה. ) בתחילתה1 בסו� המכינה לעומת 4" ( רעהלהתפתחותבשינוי שיכול לגרו� 

אול� נית� לפרש זאת ג� כרצו� לשמור על השינוי שעשתה בהשוואה , התשובה כחשש משינויי�

 4" (חוויות חדשות" היא נוטה מעט יותר לחפש כיג� בהיגדי� האחרי� רואי� . להתחלת המכינה

 ). בתחילה3בסו� המכינה לעומת 

 כישורי חיי�, שירות לאומי,  לימודי�–תהליכי הליבה במכינה 

 לימודי�

השקיעה החלה ללמוד במכללת הגליל המערבי כבר בתחילת השנה הראשונה של המכינה ו ענבל

וית ולמרות הקושי וח. ל החומר העיוני הרבמאמצי� רבי� כדי להצליח בלימודי� ולהתגבר ע

. הבגרותלבחינות  ללמוד בשקדנות שנייההיא המשיכה ג� בשנה ה, שלו� בסו� השנה הראשונהיהכ

שלא כמו בבית ש� ההורי� דוחפי� " בלימודי� הזדמנות להתמודדות עצמאית ענבל ראתה

 הופנתה שנייההלימודי� הלקראת שנת ". במכינה זו הבחירה שלי א� ללמוד או לא... ודואגי�

. אשר הועילו לה ואפשרו הקלות בלימודי� והצלחה בבחינות, לאבחו� תעסוקתי ואבחו� דידקטי
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 ולדבריה התחברה ע� סטודנטי� אחרי� ושמרה אית� על קשר ג� מחו� לשעות ,במכללה נהנתה

 . הלימודי�

 

 שירות לאומי

במש� . פיע על הגדילה והבשלות שלה משמעותי עבורה והשמאוד היה ענבלהשירות הלאומי של 

כשנה וחצי היא הגיעה כל יו� למרכז אביטל שבקיבו� אפק והדריכה ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� 

שיהיו "מנות שוני� ולדאוג רי היה להדרי� אות� בהכנת חפצי אתפקידה העיק). פיגור שכלי(

י� כי ה� סובלי� מפיגור שכלי ישנ� ימי� קש", לדבריה". עסוקי� כל הזמ� ושלא יאבדו את הריכוז

 ". אסור לצעוק עליה�. וישנ� קונפליקטי�

ל להיות במקו� ש" מוזר"היה לה ". מלחי�"עידה כי השירות הלאומי היה בהתחלה די קשה וה ענבל

וזר שאני עוזרת ומ) אני ע� קביי�(לי יש צרכי� מיוחדי� ". הנותנת ולא במקו� של המקבלת

. � למדה להוקיר את האוכלוסייה המיוחדת ופיתחה אית� קשר מיוחדע� הזמ. "לאנשי� ע� פיגור

 לדברי ."ה� אוהבי� לראות אותי, י� מוזיקה ה� אוהב;שיש לה� רגשות וחוויותלמדתי להכיר "

� הרכיבו אותה על  ה–ענבל לבי� חניכי המרכז מנהלת המרכז התפתחו קשרי גומלי� יפי� בי� 

 .ו� והיא העסיקה אות� והדריכה אות�אופניי� ועזרו לה להגיע ממקו� למק

 ותשומת לב מיוחדת של צוות המכינהבעזרת הדרכת .  הדרגתיתהייתהההשתלבות שלה בעבודה 

היא רכשה כלי� להתמודד ע� מצבי� ,  העצמי שלהביטחו�מנהלת המרכז התחזקה תחושת ה

תפקדת כאד� מרכז כאישיות ומ נכנסת לענבלכיו� ". השתלבה והתנהלה באופ� עצמאי, �שוני

 למדה –היא פיתחה כישורי עבודה  "לדבריה.  את תקופת השירות של ענבלהמנהלתסיכמה , "רגיל

כשנכנסת ... לחשוב באופ� עצמאי, לקבל סמכות, לנהל את יו� העבודה, לעדכ�, לדווח על התקדמות

 להציע, ומתחילה להנחות את התלמידי�, למרכז היא מוסרת את הקביי� שלה לאחד הילדי�

 היא הפסיקה להשתמש .'בוסית'קש עזרה מההיא מנסה דברי� חדשי� וג� למדה לב. הצעות

 ".קשיי� שלה והפכה לתפקד כאד� רגילב

  גייסה את אחיה לטובת מרכז אביטל ובנתה אתר כדי לפרס� את עבודות האמנות ולמכורענבל

ה את השירות הלאומי תיאר ענבל.  אחראית על המכירותהייתההיא ניהלה את האתר ו. דרכו אות�

 ." לא חשבתי שאגיע לרמה כזו.  קשה אבל עוזר לי להתקד�מאוד,  כי�מאוד"כ

 

 כישורי חיי�

היא למדה לקו� בכוחות , לדבריה .ענבלהחיי� מחו� לבית היוו מקפצה משמעותית לעצמאות של 

תנייד לה,  ומההורי�להתמודד ע� המרחק מהבית, לבשל, לסדר את החדר, לבחור בגדי�, עצמה

בעזרת מנהלת ". להיות שקולה לגבי הוצאות על קניות"להשתמש בתחבורה ציבורית ו, באופ� עצמאי

 . החשבונות של המכינה היא למדה לנהל את חשבו� הבנק שלה ולעקוב אחר ההוצאות וההכנסות

ולחלוק את המרחב שלה ע� אנשי� ... " להיות ע� המו� אנשי�" להתרגל מאוד היה קשה ענבלל

לחופש שלה ובשנה הראשונה חיכתה בכיליו� , לדבריה היא הרגישה חדירה לפרטיות שלה. פי�נוס

, עבודות הקשורות לניהול הבית, המשימות. נהרייהעיניי� לסו� השנה ולמעבר לדירות הקטנות ב
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השינוי המשמעותי חל במחצית .  קשה לההיו והמפגש ע� טיפוסי� שוני�  החברתיתהאינטנסיביות

ענבל לקחה אחריות . אחרי� ע� המעבר לדירה אחרת וחיי� ע� שותפי� שנייה השנה ה שלשנייהה

ותפסה מקו� משמעותי יותר , כדברי המדרי� החברתי, על חלוקת התפקידי� בניהול משק הבית

 .  החברתי בדירהבמרק�

היא  ואילו במכינה גילתה כי "המטבח לא היה נגיש" מעול� לא בישלה כיוו� ש,סיפרה ענבל, בבית

עידה על עצמה ה,  לשותפיה לדירה בניקיו� הדירהעזרההיא . אוהבת לבשל ולימדה ג� אחרי� לבשל

את זמנה בי� ולחלק " להתמודד"לדבריה היא למדה , שלמדה להבליג ולהיות סבלנית למצבי� שוני�

 .העיסוקי� השוני� שלה

 פעילות והתנסות מיוחדת

,  השתתפה בסדנאות השונותענבל ,השיחות האישיותהשחייה ו, בוצתיי�בנוס� לשגרת המפגשי� הק

פעילות הדרכה שקשורה לשירות  יצאה לשלושה ימי שנייהובשנה ה, בטיולי� ובמבצעי הנתינה

 בבוסת� הגליל 'מחזור דהחניכות מ חנכה את אחת שנייההשנה ה של שנייהבמחצית ה. הלאומי

שיכה לנסוע אחת לשבוע למרכז המ, במקביל, והנחתה אותה בתחו� הבישול וניהול משק הבית

 .אביטל ועזרה בהדרכת החניכי� במרכז במסגרת השירות הלאומי

 טיפולי� ומעקב, הדרכה אישית ,ליווי

והמצב ) בעקבות הקאות מרובות(הצוות זיהה במהל� השנה הראשונה מאפייני הפרעת אכילה 

. לטיפול חיצוני במרכז מקצועיה רוב ההורי� והפניעי, הצרי� ליווי הדוק יותר ומעורבות גבוהה שלו

 ,"אחרי יו� קשה אי� ע� מי לחלוק את הקושי ואי� למי לפנות" חשה כי ענבלבשנה הראשונה 

שיחות שבועיות אישיות ע� , )מנהל המכינה( שלה �CMלמרות שקיימה שיחות אישיות ע� ה

,  הלאומי אחראית על השירות:אנשי צוות נוספי� במעקב של הייתההמדריכה החברתית והיא 

 המליצה לתת תשומת לב רבה יותר לצרכי� והחששות של חניכי ענבל. סוציאליתועובדת אחות 

 .לקיי� יותר שיחות אישיות ולאפשר לחני� לחלוק את העובר עליו, המכינה

יכולה היא חשה שהיא  פתוח ומשמעותי ע� המדרי� החדש ומאודיצרה קשר ענבל  ,שנייהבשנה ה

א� ":  לחיקויווה מודלי ההמדרי�עבורה . ולהתייע� איתו בכול אותו �לשת, אליותמיד לפנות 

 ".אצליח להתמודד כמוהו ע� הנכות שלי עשיתי את שלי

 עמדות

אנשי� צריכי� לעבוד כדי "אמינה במידה רבה יותר כי ה ענבל ע� סיו� המכינה –  העבודהתחו�

עבודה נותנת משמעות "וכי , )6�1 על סול�,  בתחילתה1 בסו� המכינה לעומת 4" (שיהיה לה� סיפוק

 בסו� 4(אמינה פחות שעבודה היא מקור יחיד לקידו� מקצועי ולהתפתחות אישית ה אול� ,"לחיי�

 ).  בתחילתה6המכינה לעומת 

יו� המכינה ציגה גישה אקטיבית ואופטימית הרבה יותר בסה  ענבל– התמודדות ע� פתרו� בעיות

 בסו� 1( כי ענייני� מסתדרי� מעצמ� חשה כלל לא היאבסיו� המכינה ; בהשוואה להתחלה

 ענבל המכינה יו�בס. רה יותר כי צרי� להתמודד ע� קשיי�וסב, ) בתחילתה6המכינה לעומת 

 .  להתעל� מה�טתהאמינה במידה רבה יותר ביכולתה להתמודד ע� בעיות ופחות נה
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  עצמיתתפיסה

).  בתחילתה6 בסו� המכינה לעומת 3 (המכינהלבריאותה בסו�  פחות דואגת ענבל ניכר כי – בריאות

 שהבריאות שלה טובה הרגישה ענבל ובסו� המכינה ,חשה פחות כאבי� בגופהמדווחת כי היא היא 

 .יותר יחסית לתחילת המכינה ולאחרי�

 בסו� 1ציו� ( עסוקה פחות במגבלה בסיומה ענבל, בהשוואה לתחילת המכינה –  המוגבלותתפיסת

 ). בתחילתה3 בסו� המכינה לעומת 2(ירד שלה וג� הכעס ) תחילת המכינה ב3 לעומתהמכינה 

רשת "שיש סביבה  רגישהה ענבל, כמו בתחילת המכינה – רשת תמיכה משפחתית וחברתית

נראה שינוי בשני , ובכל זאת ,"משפחתית וחברתית תומכת ומייעצת לעתי� די קרובות וכמעט תמיד

ויש ; ) בתחילת המכינה3לעומת  בסו� המכינה 2(ת בודדה  חשה פחוענבל המכינה בסיו�: היגדי�

 3ציו�  (לה היא זקוקה לה את העזרה והתמיכה הרגשית ירידה בתחושה שהיא מקבלת ממשפחתה

 .) בתחילתה5סו� המכינה לעומת 

חלק ניכר ענבל סבורה כי היא מכירה טוב יותר , בסיו� המכינה – מיצוי זכויות וחיפוש מידע

 ומרגישה שאינה מקבלת את כל ;) בתחילתה3 סו� המכינה לעומת 5 (היא זכאיתמהזכויות לה� 

 ענבל,  ג� בסופהכמו בתחילת המכינה ). בתחילה4 בסו� המכינה לעומת 3(הזכויות המגיעות לה 

 ).1(אודות בריאותה על אינה מחפשת כלל מידע 

תיה להיגדי� הקשורי� נה ענבל ביטאה בתשובובתחילת המכי כבר –  עצמי ותחושת שליטהביטחו�

שלה  העצמי ביטחו� המכינה נראה כי הסיו�ב, למרות זאת .גבוהה� בינוניתתפיסה  עצמיביטחו�ל

 די בסיו� המכינה ענבל חשה לעתי�.  ותחושת השליטה בחייה התחזקההיא חשה פחות בלבול, עלה

יותר על עצמה  היא סומכת ,) בתחילת המכינה3 לעומת 4 ("האד� הממוצע"מוצלחת כמו  קרובות

 בתחילת 3 לעומת 4" (בחיי� שלי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה" די קרובות מרגישה כי לעתי�ו

 ) .המכינה

וו� על ידי סיבתיות ל בעול� מכוהכ" שמאודמשיכה להאמי� במידה רבה ענבל ה – מוקד שליטה

שצרי� לשל� ) חילתה בת1 בסו� המכינה לעומת 3( המכינה היא א� סבורה יותר ובסיו�, "מוחלטת

 באמונה שמדבר מאודממשיכה להחזיק במידה רבה  היא, זאת ועוד. "בעד כל דבר טוב"בכאב וסבל 

 .רע יכול במידה רבה לצאת דבר טוב

מהשוואת עמדותיה מתחילת .  שני�5ענבל התבקשה לדמיי� היכ� תהיה בעוד  –  העתידתפיסת

 סו� המכינה לעומת 3(רגשה שיהיה לה מקצוע  התחזקה בה מעט הההמכינה לסיו� המכינה עלה כי

. משיכה להחזיק בעמדה שלא תחזור לגור ע� הוריה ותחושה זו א� התחזקהההיא ).  בתחילתה2

לא ידעה איזה תחו� מקצועי מתאי� ,  מתוחההייתה,  לגבי העתידמאודבתחילת המכינה היא דאגה 

 נראה כי בסיו� המכינה ."גבי העתידבהירות ל�ודאות ואי�תחושות של אי"וחשה כמעט תמיד , הל

 די רחוקות וא� לעתי� רק הופיעודאות והדאגה לעתיד והו�רדה רמת החרדה מהעתיד ותחושות איי

 לעבוד במקו� מסודר מאוד במידה רבה ציפתה היא ,מאודהכיוו� התעסוקתי ברור לה . פחות מזה

, י� חדשי� ולהמשי� ללמודברי� ושכנ להכיר חצתהרהיא  במידה רבה .וקבוע ולנהל משק בית

 .להמשי� להיות בקשר ע� חבריה מהמכינה) 3(מת אול� ציפתה רק במידה מסוי

בדומה ". משהו שנות� טע� ומשמעות לחיי� שלה"משיכה לחוש תמיד שיש ה ענבל – הרגשה כללית

נראית ירידה מועטה בתחושת ,  ע� זאת.טובה הייתה ענבלהתחושה הכללית של  ,לתחילת המכינה
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ה ענבל הרגישה את השינוי בעקבות החיי� במכינ).  בתחילתה5 בסו� המכינה לעומת 4(אושר ה

 ההבדל נראה, בנוס�).  בתחילתה4 בסו� המכינה לעומת 6" (שאני אחרת ממה שהייתי"ו, שעברה

 בסו� 4" (לא שייכת במצבי� חברתיי�"כיו� היא חשה פחות ; בהרגשתה במצבי� חברתיי�

ג� להתמודד ע� קשרי� בקבוצת השווי� לה חשוב לה פחות ו ,)ילתה בתח6לעומת המכינה 

 ).  בתחילתה6 בסו� המכינה לעומת ציו� 3(בהשוואה לתחילת המכינה 

  כלפי המכינהתפיסות

 בתחו� מאודעריכה כי המכינה תרמה לה במידה רבה ה ענבל,  המכינהסיו�ע�  – תרומת המכינה

לבוא במגע ע� , ות לאומי כמו בני נוער אחרי� בגילהבהזדמנות לשרת שיר, הלימודי� העיוניי�

 לנהל לחיות מחו� לבית ולדעת כיצד –בתחו� החיי� העצמאיי� , אוכלוסיות חלשות ולעזור לה�

 להרחיב את מאוד מציינת כי המכינה תרמה לה במידה רבה ענבל .וג� בתחו� החברתי, משק בית

 ולהכיר מקומות אחרי� מהסביבה המוכרת  ובלילהכיר אנשי� נוספי� ע� מוגבלות, מעגל החברתיה

 נתנה חשיבות רבה ללימודי� ענבללקח בחשבו� שבתחילת המכינה י מעניי� בהממצא זה. לה

 .ולשירות הלאומי ופחות חשיבות להיבט החברתי

פשר וא, ר� לה להכיר את היכולות שלה הוא ת,מאוד חשיבות רבה הייתהלשירות הלאומי , לדעתה

מודעת יותר לאוכלוסיות חלשות הפכה להיות מאז השירות הלאומי היא . ילהלה לתרו� לקה

על  4(רה כי המכינה תרמה לה במידה די רבה ענבל סב". יודעת להתנהג אית�"שקיימות בחברה ו

היא בתחו� של , תהסלתפי, אול� התרומה המעטה ביותר. לפיתוח מיומנויות עבודה) 1�6סול� 

 . בודהרכישת מקצוע ומציאת מקו� הע

  שביעות רצו�

 המכינה מצביעה על יו� בתחילת המכינה לבי� זו שהביעה בסענבל ההשוואה בי� שביעות הרצו� של

בהיבטי� ). 6(והשירות הלאומי , )4(חיי הקומונה , )3(רמה זהה של שביעות רצו� מהתנאי� הפיזי� 

חברתית והקשרי� הפעילות ה, ) בתחילתה6 בסו� המכינה לעומת 4( ליווי הצוות –האחרי� 

מה הבחינה בי� בעלי תפקידי� שוני� בצוות בראיונות ע.  ירידה בשביעות הרצו�החברתיי� נראית

מיוחד שהיה לה  ושיבחה את הקשר הקרוב והענבל חזרה שנייהבשנה ה. ושביעות הרצו� שלה מה�

 .לו בכעמושלדבריה שימש לה מודל ויכלה להתייע� , המדרי� החברתי ע�

  קדמות על פי חוות הדעת של הצוותשינויי� והת

 � מראה 2006 לחוות הדעת הראשונה מחודש דצמבר 2008ההשוואה בי� חוות הדעת האחרונה מקי

;  עברה תהלי� של התבגרות והבשלה משמעותיי� ביותר והגיעה להישגי� מרשימי�ענבלכי 

 מרכזי לפיתוח ההצלחה בשירות הלאומי וההתנהלות העצמאית שלה בניהול משק בית היוו ציר

 .  ותחושת המסוגלות לגור בדירה עצמאיתשלה העצמי ביטחו�ה

 בתחילת 5 בסו� המכינה לעומת 5.25ממוצע ( הגיעה למכינה ע� מוטיבציה גבוהה ענבל, אמנ�

פקודה הצוות ציי� כי ת. לב בקבוצה ולהתנהל באופ� עצמאי אול� היה לה קושי רב להשת,)המכינה

 ) .6�1 על סול�  בתחילת המכינה3.84 לעומת 4.83ע ממוצ (מאודהכולל השתפר 
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 מנקודת מבט של ההורי�השינוי 

מודעי� לקשיי� שלה בלימודי� ובקבוצה היו ה� . ענבלמיודעי� ומעורבי� בחייה של היו ההורי� 

, ענבל לגבי עתידה של דאגוההורי� .  מאוד את התרומה של המכינה לתפקוד העצמאי שלהוהעריכו

הלימודי� " תרכוש מקצוע כי להרגשת� שענבל היה לה� חשוב. תכנית המש� לבוגרי�� לוהביעו רצו

צוות המכינה צרי� להוריד את רמת הציפיות והחלומות " שרועוד ה� סב". במכללה לא מועילי� לה

 ...".אנו מקווי� שתלמד לקבל את המגבלה שלה ולא תחיה באשליות".  כי אי� לה יכולותענבלשל 

  סיו� המכינהלאחרכניות ת

אני מצפה ! השנה הגעתי למסקנה שאני לא חוזרת הביתה ויהי מה"כי הדגישה , בשיחות עמה, ענבל

להמשי� בלימודי� במכללה ,  לגור בדירה עצמאית של העמותהתכננההיא !" לזה אבל מפחדת רצח

ה להשתלב בשוק קיוות את החלומות שלה היא שכדי לממ. ולהשלי� את תעודת הבגרות שלה

 ללמוד חינו� מיוחד או היא מקווהבעתיד . שיו� נהיגהיוא� להוציא ר, העבודה ולעבוד כטלפנית

 ."להיות מדריכה"תחו� טיפולי אחר ו

 סיכו�

 הממצאי� העולי� מההשוואה בי� עמדותיה ותחושותיה בתחילת המכינה .ענבל עברה שינוי ניכר

בה והתחזקו , מודדות חיזקה אותהמראי� כיצד ההת, כפי שהשתקפו בשאלוני�, ובסו� המכינה

היא חשה פחות בודדה וחוששת פחות . האמונה בעצמה וביכולת שלה לחיות חיי� עצמאיי�

 פחות דאגההיא ,  למדה להכיר ביכולת שלה להתמודד ע� מצבי� חדשי�ענבל. ממצבי� חברתיי�

ותה בשירות בזכות הרגשת הסיפוק וההצלחה שחו. התעסוקה פחות במגבל הייתהלבריאות שלה ו

 שינתה את ענבלובהתנסות שלה לנהל משק בית באופ� כמעט עצמאי , בחיי� מחו� לבית, הלאומי

ברור לה יותר ורמת היה  הכיוו� התעסוקתי ובסיו� המכינה,  ולחברה בכלל,יחסה לעצמה בפרט

 .  ירדההחרדה שלה מהעתיד

שירות הלאומי ופחות חשיבות  חשיבות רבה ללימודי� ולייחסה החלה את המכינה היא ענבלכאשר 

ע� סיו� תקופת ; שינתה את סדר העדיפות לדברי� בחייה ענבלתקבל הרוש� כי מ. להיבט החברתי

. ד תחומי לימוד חדשי� וללמותר לפתח מיומנויות חברתיותו חשוב במידה רבה יענבל להמכינה

 � .רועי� חברתיי�יבא" לא שייכת"רגישה פחות ההיא , ע� סיו� תקופת המכינה נראה כיבנוס

חות בלבול וחוששת היא חשה פ.  חשה יותר שליטה על חייה ורצונותיהענבל ניכר כי בתשובותיה

תוכל לעמוד בקשיי�   כיסבורהלמרות הפחד מפני מה שצופ� לה העתיד היא , פחות משינויי� ולכ�

 .הצפויי�

, נויי� אישיי� גדולי�שיעברתי "מודעת לכ� שבמכינה  הייתההיא . מליצה על המכינהה מאוד ענבל

 ". נכונההייתההבחירה לבוא למכינה ... התבגרתי
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ל  ש ה  ר ו פ י הס נ י ד  ע

 רקע אישי

 .והיא מוגבלת בגפיה ונעה בעזרת כיסא חשמלי) אטרוגרופוזיס(עדינה נולדה ע� מו� בחוט השדרה 

בגרות את חוק לימודיה סיימה עדינה בהצלחה וע� תעודת .  היא חיה אצל משפחה אומנת6מגיל 

ש� שמעה על מכינת כנפיי� ,  פעילה בבית הגלגלי� במקו� מגוריההייתהבמש� שני� עדינה . מלאה

מבי� חניכי המכינה  .ידעה שתצטר�" ,)במכינה(לאחר המפגש הראשו� , וללא כל התלבטויות"דרו� 

, קשהלמרות הנכות ה, אול�. ומצריכה טיפול סיעודי יומיומי, הנכות של עדינה היא הקשה ביותר

היא דורשת מעצמה וסוחפת אחריה את  "– המנהיגה –זוהתה עדינה כדמות המשמעותית במכינה 

 ". למילה שלה יש משקל, ערכית, מוערכת, אהודה, חיובית; האחרי�

 ציפיות מהמכינה וחששות ממנה

שחשוב לה לקבל במידה רבה עד רבה מאוד את ההיבטי� , בתחילת המכינה ובסיומה, עדינה סברה

לפתח מיומנויות חברתיות וקשרי� , להתנדב, ללמוד לטפל בעצמי, להכיר את היכולות שלי: י�הבא

 סבורה עדינה כי שנייהבסו� שנת הפעילות ה: שינויי� בעמדותיה נצפו בהיבטי� הבאי�. חברתיי�

. לרכוש מקצוע ולהתמודד ע� קשיי� בקבוצת אנשי�, לימוד חדשי� חשוב לה פחות ללמוד תחומי

 . את חשוב לה יותר להכיר את זכויותיה כאזרחית ע� מוגבלותלעומת ז

ה� בתחילת השנה וה� בסו� שנת הפעילות , במידה מעטה מאוד, עדינה מבטאת תחושות חרדה

 ובסו� המכינה עדינה מוטרדת מהיבטי� שוני� במידה מעטה בתחילת, זאת ועוד.  במכינהשנייהה

 4( בתחילת המכינה במידה די רבה את עדינההטריד " רמת לימודי� גבוהה"ניכר כי ההיבט . בלבד

 . )1 (בעוד שבסו� המכינה היבט זה הטריד אותה במידה מעטה מאוד, )6�1על סול� 

 מוטיבציה והיחס כלפי שינוי

בסו� שנת . עדינה הגיעה למכינה ע� עמדות המשקפות מוטיבציה לשינוי וחוסר חשש מפני שינויי�

 . יי� בעמדותיה כלפי נושא זה לא נצפו שינושנייההפעילות ה

 כישורי חיי�, שירות לאומי, לימודי� –תהליכי הליבה במכינה 

טק והגישה �למדה עדינה ציור במכללת ספיר" טעימות"בשנה הראשונה במסגרת תכנית  – לימודי�

 במכינה חשבה עדינה שנייהלקראת השנה ה. ל" יח4בנוס� היא ניגשה לבגרות באנגלית . עבודת גמר

)  שני��20פחות מ(אול� בשל גילה הצעיר , חיל לצבור נקודות זכות לתואר בעבודה סוציאליתלהת

 . ר"ולכ� החליטה ללמוד רק אנגלית לקראת מבח� אמי, לא יכלה להתחיל ללמוד

ב היא החלה לחפש מקו� בו תוכל להתנדב במסגרת " תלמידת יהייתהעדינה  כאשר – שירות לאומי

כאשר בבדיקה מעמיקה יותר התברר שאי� ,  מקומות פוטנציאלי� לשירות8היו לי . "שירות לאומי

מבחינת , האלטרנטיבה של המכינה. סיכוי שאשרת ש� כי א� אחד מה� לא התאי� למגבלה שלי

אחד החששות שהיו לי לקראת השירות הלאומי .  הטובה ביותרהייתה, המרכיב של השירות לאומי

חששותיה של עדינה הופרחו ". כי זה מה שנותני� לנכי�, היה שישבצו אותי בתפקיד מזכירותי

ובמרכז יו� , ב�כאשר בשנה הראשונה היא שירתה בבית ספר מבועי� ש� עבדה ע� תלמידי כיתות א

בתו� שנת השירות הראשונה החליטה עדינה להמשי� ולשרת . לקשיש ש� עסקה בהדרכת מחשבי�

ובמחלקת שיווק , במחלקה לרווחת העובדי�, טק בתפקיד ארגוני�הפע� שובצה בספיר, שנייהשנה 
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במחלקת הרווחה הקימה עדינה את מועדו� ההטבות לעובדי  במסגרת תפקידה). טלמרקטינג(

 סיימה עדינה שירות 2008בקי� . לדברי מעסיקתה, "פרויקט שלא היה מבייש א� חברה"המכללה 

 .לאומי מלא המקנה לה ניסיו� תעסוקתי משמעותי בארגו� גדול

נושאי� כמו .  טריוויאליתהייתהלא ) טק�בספיר(תלבות של עדינה בסביבת עבודה אינטנסיבית ההש

מחוייבות ועוד הצריכו , הגדרת תפקיד, עבודת צוות, היעדרויות, איחורי�, עמידה בלוח זמני�

ולדרוש ממנה כפי שאני דורש מעובד , כמעסיק הייתי צרי� להתעל� מהמגבלות הפיזית. "למידה

 ".העבודה לא נעשת, א� לא עושי� את העבודה כמו שצרי�. היא יושבת על תק�, י� לזכורצר. רגיל

. במסגרת השירות הלאומי של עדינה צפה ועלתה שוב ושוב בעיית הנגישות במקומות בה� שירתה

במכללת ספיר משרד . אג� המנהלה והמזכירות לא היה נגיש לה, בבית ספר מבועי�, בשנה הראשונה

בעיה נוספת שהכבידה על . ועל כ� לישיבות צוות היה צרי� לאתר חדר חלופי, ה נגישהמנהל לא הי

בשל סירובה של עדינה להיעזר במלווה . המקו� בו עדינה שירתה היא נכותה המורכבת והקשה

ליווי , שתייה, אכילה, במקו� השירות נידרש צוות העובדי� לטפל בה בפעולות הבסיסיות ביותר

, י האמפתיות הרבה שגילו במקו� העסקתה של עדינה הנה גדולה וראויה לציו�נציי� כ. לשירותי�

אול� יש לקחת בחשבו� שלא כל מקומות העבודה יהיו אמפתיי� וערוכי� לכ� שצוות העובדי� 

ניסיו� העבודה ע� עדינה העלה את השאלה הא� , זאת ועוד. יישא את הנטל של הטיפול בעדינה

 . לי נכויות קשות כל כ� ללא ליוויהארגו� יקבל שוב מתנדבי� בע

.  המכינה אמרה עדינה שהיא רוצה ללמוד להיות כמה שיותר עצמאית בתחילת– כישורי חיי�

ומהנקודה ממנה היא יצאה היא ביקשה רק ללמוד כיצד , החיי� מחו� לבית היו מטרה, מבחינתה

, מאוד השתנתי. "ח� המקו� הראשו� בו היא חתכה סלט וערכה שולהייתההמכינה . לחיות לבד

ועכשיו אני מרגישה שאני , בלי יכולת לחיות לבד, תמימה,  בלי כישורי�הגעתיאני . התבגרתי, גדלתי

אני מתמצת , היכרתי אנשי� חדשי�, ביר את עצמיאני יכולה להס, ביטחו�יש לי . לויכולה לעשות הכ

אני . � בסדר גודל גדולבמכינה למדתי לארג� דברי... היכרתי את הדרו�, יותר בזכויות שלי

, שולחת מיילי�, מטפלת בנושאי� הכספיי�, מתקשרת לאטרקציות, מתקשרת למקומות לינה

 ." כל מה שצרי� לארג�, פקסי�

תרומה מיוחדת לפיתוח העצמאות וכישורי החיי� של עדינה יש לייחס לעובדה שבראשית השנה 

אי� ". בזכות הרכב נולדתי מחדש", דינהלדברי ע . במכינה היא קיבלה רישיו� נהיגה ורכבשנייהה

 .ספק שהרכב מקנה לעדינה עצמאות גדולה מאוד מבחינת הנתיידות ונגישות

 והתנסויות מיוחדותפעילויות 

 מאוד הייתההנוכחות שלה בדירה .  המנהיגה של המחזור שלה במכינההייתהעדינה , כאמור

, )'ניקיונות וכו, מבחינת בישול(רבה המוגבלות הפיזית שלה לא מאפשרת לה לעשות ה. משמעותית

 עבור עדינה מאוד הייתה במכינה שנייההשנה ה. אול� מטלות יומיומיות שיכלה לבצע בוצעו על ידה

הרצו� , הפעילויות של עמותת איילי� דרשו שעות וזמ�, השירות הלאומי היה מלחי� ותובעני. עמוסה

. כל אלה לא השאירו לעדינה זמ� פנוי רב, ר"לעסוק בפעילות ספורטיבית והמטרה לגשת למבח� אמי

גילתה מעורבות רבה ודחפה ,  בדירה תמיד השתתפה בפעילויות החברתיותהייתהכאשר , אול�

במסגרת הקשר של המכינת הדרו� ע� ). מסיבת סו� שנה, למשל(קדימה פרויקטי� קבוצתיי� 

. ריכה בחוג של בני ובנות מצווהעמותת איילי� התנדבה עדינה במועדונית ילדי� בנתיבות ובנוס� הד
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, היכרות ע� מקומות התנדבות נוספי�, הפעילות באיילי� פתחה דלתות להיכרות ע� סטודנטי�"

בעמותת איילי� ניתנה לה האפשרות ליזו� במסגרת הפעילות של עדינה ". ויתימשהו מאוד חו

ולות בה� השתתפו שתי מסיבות רבות משתתפי� בקיבו� גב, ק"ביחד ע� ח, ולהוציא אל הפועל

מחזור עדינה את הטיול השנתי של ארגנה , בנוס�. צעירי� בעלי מוגבלויות וצעירי� ללא מוגבלויות

 . פעמיי� בשבוע שחתה במרכז ההידרותרפי שער הנגב: פעילות ספורטיבית. 'א

 עמדות 

המכינה ועד סופה התחזקה עמדתה של עדינה כלפי נושא העבודה  מתחילת – תחו� עבודה

 3(הסיפוק שאד� משיג בעבודה : בולטת במיוחד מידת ההסכמה שלה ע� ההיבטי�. שיבותהוח

 3(העצמאות הכלכלית של האד� הנגזרת מעבודה , )6�1על סול� ,  בסופה�6בתחילת המכינה ו

 �5 בתחילת המכינה ו3(והקידו� האישי הקשור לקידו� המקצועי )  בסופה�5בתחילת המכינה ו

 ). בסופה

נראה כי , ובהשוואה לתחילת השהות במכינה,  בסו� שנת הפעילות– � פתרו� בעיותהתמודדות ע

עמדותיה משקפות נכונות לנסות , מצד אחד. עדינה בשלה יותר להתמודד ע� פתרו� בעיות וקשיי�

היא מביעה עמדה לפיה יש בעיות שעשויות להיפתר ע� , מצד שני; ולפתור כל בעיה באופ� ישיר

 . למשל, הזמ�

  עצמיתהתפיס

של עדינה לגבי רוב ההיגדי� הקשורי� לבריאותה לא השתנתה במהל� שהותה  תחושותיה – בריאות

, לא דואגת שמצבה הבריאותי יחמיר, נראה כי עדינה כמעט א� פע� לא דואגת לבריאותה. במכינה

 . ואי� לה בעיות שינה, לא חשה כאבי� או דיכאו�

, רגישה תחושת כעס או תמיהה כלפי מה שקרה לההיא לא מ,  לדברי עדינה– ת המגבלהסתפי

מידת ההסכמה שלה ע� .  מעטה מרגישה שיש לה יותר בעיות מאשר לאנשי� אחרי� בעול�ובמידה

 בסו� �3 בתחילת המכינה ו6(ירדה " אני מאמינה שיש לי שליטה לטווח ארו� על נכותי: "ההיגד

 . להיתכ� שממצא זה מעיד על סוג של השלמה ע� המגב). השנה

וכי , סביבה רשת תמיכה חברתית ומשפחתיתשיש תמיד  מרגישה עדינה – רשת תמיכה משפחתית

 .עמדותיה אלה לא השתנו מתחילת המכינה ועד סופה. היא א� פע� לא מרגישה בודדה

עדינה בסו� השנה מכירה יותר את זכויותיה ולעתי� קרובות היא  – מיצוי זכויות וחיפוש ידע

בזמ� השהות במכינה נחשפה עדינה לנושא מיצוי הזכויות והדבר ניכר .  שלהמקבלת את הזכויות

 4" (מעול� לא התעניינתי בזכויות המגיעות לי: "בשינוי ובירידה במידת ההסכמה שלה ע� ההיגד

 ).  בסו� השנה1לעומת , בתחילת שנה

מרגישה , וצעמרגישה מוצלחת כמו אד� ממ,  עדינה כמעט תמיד עד תמיד–  ותחושת שליטהביטחו�

בטוחה שתמצא את הכיוו� שלה בחיי� וחושבת שהיא עושה דברי� בעלי , סומכת על עצמה, שווה

 כי א� פע� היא לא תוכל לעשות הייתהבתחילת המכינה הרגשתה . ער� משמעותי לעצמה ולאחרי�

היא ע� ניסיו� וחוויות רבות היא מרגישה שתמיד , אול� בסו� המכינה, בחיי� את מה שהיא רוצה

 .תוכל לעשות את מה שהיא תרצה
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 תפיסותעדינה הביעה , באופ� טבעי, לקראת עזיבתה את המכינה, בסו� השנה –  העתידתפיסת

היא מתכננת תכניות ויודעת שיש דברי� רבי� שברצונה , מצד אחד. אמביוולנטיות כלפי העתיד

ות ודאגה רבה יותר כלפי מתיח, ודאות�היא חשה אי, שוואה לתחילת המכינהבה, מצד שני. להגשי�

 . העתיד

 על סול� 5( במכינה ולקראת יציאה לחיי� עצמאיי� מצפה עדינה במידה רבה שנייהבסו� השנה ה

תמשי� להיות בקשר ע� , תכיר שכני� וחברי� חדשי�, שהיא תשתלב במקו� מגורי� חדש) 6�1

 הלימודיות של המוסד תעמוד בדרישות, תלמד משהו, תמצא עבודה קבועה ומסודרת, חברי המכינה

בעת , תבצע את מטלות ניהול משק הבית ותדע לדעת לפנות, תסתדר בלי צוות המכינה, בו תלמד

 .לקבלת עזרה, הצור�

,  שני� היא תלמד5כי בעוד , )4�1סול� (בסבירות גבוהה מאוד ,  המכינה העריכה עדינהבתחילת

, תהיה לה עבודה,  כי יהיה לה מקצועהיא העריכה) 3(בסבירות גבוהה . תגור לבד ותטייל בעול�

 שני� 5כי בעוד ) 2(היא העריכה בסבירות בינונית , בנוס�. ושהיא תתנדב לעזור לאוכלוסיות חלשות

 במכינה נצפו שינויי� בהערכותיה שנייהבסו� שנת הפעילות ה. היא תגור ע� ההורי� ותקי� משפחה

 שני� 5י השאלו� היא העריכה שבעוד כ� שבעת מילו, עלתהבשני היבטי� הערכתה  :של עדינה

ובעת מילוי , ירדהבשלושה היבטי� הערכתה ; יהיה לה מקצוע ועבודה) 4(בסבירות גבוהה מאוד 

היא ) 3(בסבירות גבוהה ,  שני� היא תלמד5היא העריכה בעוד ) 2(השאלו� רק בסבירות בינונית 

 שני� 5היא העריכה שבעוד ) 1(ד ובסבירות נמוכה בלב,  שני� היא תטייל בעול�5העריכה שבעות 

הקמת משפחה והתנדבות בקרב ,  מגורי� עצמאיי�–בשאר ההיבטי� . היא תחזור לגור ע� ההורי�

 .  לא חלו שינויי� בהערכותיה–אוכלוסיות חלשות 

שאי� לה , בסו� השנה מרגישה עדינה רק לעתי� רחוקות שאי� לה יכולת לקבוע את אשר יתרחש

 לא מרגישה אא� פע� הי. ושהיא מרגישה מבולבלת ונבוכה, נות דברי�הזדמנות להתקד� ולש

  .שרצונותיה לא מתממשי� ושאחרי� מתכנני� את חייה

תמיד עדינה מרגישה , בדומה לתחושותיה הכלליות בתחילת השנה, סו� השנה ב– לליתתחושה כ

 . טוב ושיש טע� ומשמעות לחיי�המצב רוח, ת מהחיי�נהני, רתמאוש

 פי המכינה כלתפיסות

,  עדינה סבורה כי המכינה תרמה לה בכל ההיבטי� במידה רבה עד רבה מאוד– המכינהתרומות 

עמדה זו עולה בקנה אחד ע� העובדה שמרכיב הלימודי� ". לימודי� עיוני�"להוציא את ההיבט 

 וכ� ע� הממצא כי בתחילת, שנייההיה פחות משמעותי בתכנית האישית של עדינה בשנת הפעילות ה

מהזמ� ) 25%(רק רבע , התפיסתל, המכינה סברה עדינה כי למרכיב הלימודי� צרי� להקדיש

  .במכינה

בנוס� לתרומות הגבוהות שקיבלה מהמכינה ציינה עדינה את הדברי� הבאי� כידע חדש ומיומנויות 

ארגו� אירועי� והתנהלות בבית ללא , ידע בתחו� העבודה: "חדשות שרכשה במסגרת המכינה

 ."צוות

שביעות הרצו� של , בדומה לממצאי סו� השנה הראשונה, שנייה בסו� שנת הפעילות ה– שביעות רצו�

 ליווי – שביעות הרצו� של עדינה עלתהנציי� מרכיב אחד בו . עדינה מכל מרכיבי המכינה הנה רבה

 ). 6�1על סול�  (שנייה בסו� השנה ה�6 בסו� השנה הראשונה ל�4 מ–צוות המכינה 
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 אחר המכינהלתכניות 

במקומה החדש היא מצאה מקו� . על רקע משבר אישי עזבה עדינה את אזור הדרו� ועברה לצפו�

והיא ) שתי אפשרויות עומדות על הפרק(מקו� עבודה , ) בוגרת ממכינת הצפו�–ע� שותפה (מגורי� 

ומר צוות המכינה בדרו� ש.  להתחיל ללמוד קרימינולוגיה במכללת הגליל המערביהייתהאמורה 

נראה כי . עמה על קשר ויצר חיבור בינה לבי� צוות מכינת הצפו� אשר יסייע לה להתאקל� באזור

יכולותיה הקוגנטיביות והאינטליגנטיות וארגז הכלי� הגדול עמו , קסמה האישי, מבנה אישיותה

 .יצאה עדינה מהמכינה יאפשרו לה להתחיל ולבנות את חייה העצמאיי� במקו� שתבחר

 תקדמות שינויי� וה

). 6�1 על סול� 6(עדינה סבורה כי חל בה שינוי מהותי ומשמעותי במידה רבה מאוד בתקופת המכינה 

, התנדבות, שירות לאומי(את השינויי� היא מייחסת במידה רבה עד רבה מאוד לכל מרכיבי המכינה 

, ימודי�להוציא את מרכיב הל, )הריחוק מהבית, חברי המכינה, צוות המכינה, פעילות חברתית

 ). 6�1 על סול� 3(שלדעתה שינה אותה רק במידה מסוימת 

, ניסיו�, קיבלתי הרבה כלי�", מציינת שוב ושוב את הדברי� הרבי� שלמדה במסגרת זו עדינה

המכינה גרמה לי להגשי� את . אני מרגישה שקיבלתי הרבה יותר מצעירי� בני גילי,  עצמיביטחו�

, בני משפחתה, א� סביבתה הקרובה של עדינה". להגיע למכינההמטרות שלי ואני מאחלת לכל נכה 

המכינה תרמה לגלית להשגת מטרותיה וגרמה לה להמשי� . "סבורי� כי המכינה חוללה בה שינוי

הנפגשת ע� מערכות אזרחיות וקהילתיות , במסגרת זו היא הפכה לצעירה עצמאית. לחלו�

החוויות שלה ה� חוויות של צעירי� בני גילה , בסיוע המכינה, היא יוזמת וחולמת. ומתמודדת עמ�

  ".מעגלי� חברתיי�, לימודי�, דירה, תרומה למדינה, המתמודדי� ע� שירות

 לפי חוות הדעת של הצוותשינויי� והתקדמות 

, )18(למרות גילה הצעיר , למכינה בשלה מאוד ה הגיעעדינה מחוות הדעת של הצוות המלווה עולה כי

, תמודדה יפה ע� הפרדה מהביתהיא ה .רות הלאומי ובלימודי�יבש, בוצההשתלבה במהירות בקו

 דמות היוותההיא , כאמור .נוהגת ברכב שלהה ,עצמאית מאוד, ואט אט הפכה לאישה צעירה

מלכתחילה הערי� הצוות כי עדינה מודעת .  למרות המוגבלות הפיזית,מרכזית ומוקד הקבוצה

נראה , יחד ע� זאת. ועל כ� לא ניצפה שינוי בהיבט זה, )6�1 על סול�, 5ממוצע (לנקודות החוזק שלה 

בתחילת ). 3.5ממוצע (כי המודעות שלה לנקודות הטעונות שיפור א� הוא לא השתנה ונשאר בינוני 

, )5ממוצע (המכינה סבר הצוות כי יכולת ההתמודדות של עדינה ע� מרכיבי המכינה גבוהה מאוד 

בסו� השנה חל שיפור ניכר ביכולת התפקוד ). 3ממוצע (י להוציא את מרכיב התפקוד היומיומ

נציי� כי בשנה ). 3ממוצע (ואילו ההתמודדות ע� מרכיב הלימודי� ירד , )5.5ממוצע (היומיומי 

למרות , ע� זאת. ללימודי�פחות זמ�  התכנית האישית שנבנתה לעדינה השאירה לה שנייהה

 פער בי� המוטיבציה ללימודי� ,למשל, ו מראשבמהל� הלימודי� התבררו קשיי� שלא נצפ, שלמדה

 .שהביעה בעל פה לבי� המוטיבציה שהפגינה בפועל

 סיכו�

 שנייהלקראת סו� שנת הפעילות ה.  ומוקד שליטה פנימי עצמי גבוהביטחו� צעירה בעלת היא עדינה

את בעוד ש, ממקמת את תחו� הלימודי� והחיי� הקומוניאלי� בסדר עדיפות משני עדינה במכינה

היא ממקמת בסדר ) הכרת זכויות ועוד, טיפול בעצמי, למשל(התחומי� הקשורי� לחיי� עצמאיי� 
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עמדותיה החיוביות כלפי היגדי� הקשורי� .  ביטוי להיערכות שלה לחיי� עצמאיי�–עדיפות ראשו� 

, כאמור, עדינה.  הלאומית של ההשמה המוצלחת שעברה במסגרת השירותו נגזרהנ�" עבודה"לנושא 

לצאת לשוק העבודה , להתקד�, שלדבריה נת� לה אפשרות ללמוד, סיימה שירות לאומי משמעותי

  .ולהציג את הניסיו� הרב שרכשה במהל� השנתיי� האחרונות

מצד , יד אותהועל כ� הדבר לא הטר,  לא היה משמעותיעדינה מרכיב הלימודי� של שנייהבשנה ה

, מסגרת זו מותאמת לרמת התלמיד. � פרטי אנגלית למדה באופבשנה זו עדינה ,כאמור, א�; אחד

, אלא מותאמת ליכולותיה בתחו�,  גבוהה מידי עבורההייתהרמת הלימוד לא , התפיסתל, ועל כ�

 . מצד שני

השהות במכינה .  מבטאת גישה שקולה בהתמודדותה ע� בעיות ופתרונ�עדינה שנייה הבסו� השנה

, בירוקרטיי�, חברתיי�, תעסוקתיי�: שאי� שוני� התמודדויות לא פשוטות בנועדינהזימנה ל

ובנוס� , נראה כי ניסיו� זה הקנה לה ארגז כלי� בסיסי שישרת אותה בחייה העצמאיי�. זוגיי� ועוד

  .תר� לשינוי ועיצוב עמדותיה בנושא זה

 .ע� הסתייגות מסוימת, קבלת המגבלה שלהועמדותיה משקפות את , מולדתהמגבלה של עדינה 

 בלטהכרת מגבלתה �ביטוי לאי, מאיד�; איכות ומידת תפקודה נגזרות מנכותההא מבינה שהי, מחד

, זאת ועוד. ולתבוע את הטיפול בה מהקולגות שלה,  להגיע למקו� עבודתה ללא מלווהבסירובה

כמעט א� פע� היא לא מחפשת  הנושא לא מעסיק אותה והיאנראה כי למרות נכותה הפיזית הקשה 

 .  או המגבלה שלהמידע על בריאותה

� נציי� את. נראה כי בתו� שנתיי� במכינת הדרו� עדינה שבעת רצו� מכל מרכיבי המכינה, לבסו

לשינויי� דבר שנית� לייחס ,  עדינה כלפי מרכיב צוות המכינהבשביעות הרצו� שלהעלייה 

הצוות או למידת הנוכחות המצומצמת של / במהל� השנתיי� והפרסונליי� שנערכו בצוות המלווה

, ללמוד, עדינה מצפה לטוב בשנה הבאה בה היא תוכל לעבוד, בנוס� לכ� .שנייההמלווה בשנה ה

 .ליצור חברויות חדשות ולחיות את חייה בעצמאות מרבית, לשמור על קשר ע� חברי�
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ל ס ש ו  ר ו פ �י ו נ  ח

 רקע אישי

" קדמה"כפר הנוער  למד בפנימיית 13מגיל . תושב קריית מלאכי, צעיר ב� העדה האתיופית, חנו�

בעקבות פציעה הפ� חנו� לנכה לפני .  וניגש לבגרות אחת במקצוע קולנוע, שנות לימוד�12 ש� סיי

על מכינת הדרו� שמע . ונע באמצעות כיסא גלגלי�, הוא משותק בפלג גופו התחתו�, כארבע שני�

בנתי שהמכינה ה. "שיצרה קשר ע� מנהלת המכינה, "קדמה"מהעובדת הסוציאלית של כפר הנוער 

המקו� מוצא ... ה מאוד נחמדי�'החלטתי לבוא כי החבר. נותנת לי הזדמנות ג� לעבוד וג� ללמוד

המכינה היא המקו� בו , ותפיסתל". לא רוצה להיות זק�. אני מפחד מהישיבה בבית... ח� בעיני

מי  "ומבחינת ההתקדמות האישית שלו, מבחינה חברתית, נפתחו לו דלתות מבחינה תעסוקתית

במכינה יש מערכת שלמה של דברי� .  בית– עבודה – בית –שיושב בבית כל החיי� שלו זה קו אחד 

, חוש הומור, חנו� התגלה במכינה כצעיר בעל קס� אישי ".שמכירי� אות� לומדי� הרבה מאוד

 .דעת� ובעל מקו� מרכזי בקבוצה

 ציפיות מהמכינה וחששות ממנה

 ירידה בעמדותיו של חנו� כלפי ההיבטי� השוני� שאפשר לקבל  נראיתשנייהבסו� שנת הפעילות ה

ללמוד לטפל , להכיר טוב יותר את היכולות שלי, להכיר אנשי� אחרי� בעלי מוגבלויות(מהמכינה 

, להתנדב לעזור לאנשי� אחרי�, ללמוד תחומי לימוד חדשי�, בעצמי ולהתכונ� לחיי� עצמאיי�

להתמודד ע� , רח בעל מוגבלותז כאכויותיי להכיר את ז,לרכוש מקצוע כדי שאוכל לעבוד בעתיד

ניכרת , "פיתוח מיומנויות חברתיות וקשרי� חברתיי�: "בהיבט). קשיי� בקבוצת אנשי� דומי� לי

 ).6�1על סול� ,  בסו� המכינה4 בתחילת המכינה לעומת 1(עליה בעמדתו של חנו� 

בתחילת  .וה� בסו� שנת הפעילותה� בתחילת השנה , במידה מעטה, חנו� מבטא תחושות חרדה

ביצוע מטלות : להוציא היבט אחד, המכינה חנו� היה מוטרד במידה מעטה מאוד בכל ההיבטי�

 חנו� שנייהבסו� שנת הפעילות ה). 3(שהטריד אותו במידה מסוימת , הקשורות לניהול משק בית

 ). 3(עד מידה מסוימת ) 2(במידה מעטה , בכל ההיבטי�, מוטרד יותר

 יבציה והיחס כלפי שינוימוט

 �וכי הוא סבור כי שינויי� , שנת הפעילות ניכר כי עמדותיו של חנו� כלפי שינויי� בחיי� השתנובסו

צרי� לשמור על הקיי� , ותפיסתל, ועל כ�, אינ� בהכרח מניעי� את האד� למקומות טובי� יותר

 . ולא לחפש תמיד חוויות חדשות

 כישורי חיי�,  שירות לאומי,לימודי� –תהליכי הליבה במכינה 

הוא לא התעניי� תחו� . יניו של חנו�י בשנה הראשונה מרכיב הלימודי� לא עמד בראש מע– לימודי�

טק �כדי להתחיל את השירות הלאומי בספיר, אול�. מסוי� והיה קשה לשלבו במסגרת לימודית

 חשבתי בכלל שזה לא. לא ידעתי שו� דבר במחשבי�. "נדרש חנו� ללמוד קורס יישומי מחשב

בזכות קורס המחשבי� . אבל אני יודע שזה היה חשוב שאלמד, הלימודי� היו קשי�. התחו� שלי

לימודי המחשבי� היו צעד ראשו� ומשמעותי התהלי� ההשתלבות של חנו�  ".אני מצליח בעבודה

 הוא נהנה ,לדבריו, מצד אחד. טק� במכינה למד חנו� צורפות במכללת ספירשנייהבשנה ה. בלימודי�

צוות המכינה עבד קשה מאוד כדי לעודד אותו להתמיד , מצד שני. מהלימודי� והראה תוצרי� נאי�

ח "את שנת הלימודי� תשס. לבצע את מטלותיו ולקנות את החומרי� הדרושי� ללימודיו, בקורס
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רז למרות הקשיי� נראה כי במסגרת המכינה הבי� חנו� שלימודי� והשכלה ה� ז. סיי� בקושי רב

להשלמת  ט מתעתד חנו� ללמוד מקצועות"ועל כ� בשנת הלימודי� תשס, להצלחה והתקדמות

 .בגרות

, אול�.  בתחילת המכינה שירת חנו� באג� הספורט של המועצה האזורית שער הנגב– שירות לאומי

. ולכ� תפקודו היה לקוי מאוד, לא עורר בו עניי�, תפקיד זה לא מילא את יומו בצורה מספקת

, בדלפק הייעו� לסטודנטי� בבית ספר לאמנות, טק�בספיר, רות הלאומי של חנו� בתפקיד השניהשי

 סיי� חנו� שנת שירות 2008בינואר . היה הצלחה גדולה, ש� עבד מול אנשי המנהלה ומול סטודנטי�

בעקבות שביעות רצו� רבה של מעסיקיו התקבל חנו� . שנייהאחת ובחר שלא להמשי� לשרת שנה 

לדברי מעסיקו ).  שעות בכל יו�4(בהיק� של חצי משרה ) באותו תפקיד(טק � בשכר בספירלעבודה

, מתאי� מאוד לתפקיד שלו, מקבל מרות, משתלב, חנו� נעי� הליכות. "ההשמה של חנו� מצוינת

 ". מה שמצפי� ממנו הוא עושה. הוא כמעט ולא נעדר. הוא חלק מהצוות

שזו לא הפע� " היציאה מהבית לא היוותה קושי עבורו כיוו�  חנו� העיד על עצמו כי– כישורי חיי�

 המקו� הראשו� בו הוא למד הייתהכאד� מוגבל המכינה , אול�". הראשונה שני מחו� לבית

לקו� , לשטו� או להכי� אוכל, למשל, בתחילת השנה היה לי קשה לעשות דברי�. "להסתדר לבד

צברתי ניסיו� . נה הפכה אותי לאד� עצמאי יותרהמכי. אבל עכשיו יותר קל, בבוקר ולצאת מהמיטה

בבית לא הייתי יכול ללמוד את מה שלמדתי . התמודדתי ע� המוגבלות, רכשתי חברי�, בעבודה

 ". במכינה

עזב חנו� את , בעקבות ויכוח בי� חנו� למנהלת המכינה, )2008יוני (כחודשיי� לפני סו� המכינה 

אי� ספק ,  המר שליווה את עזיבתו של חנו� את המכינהלמרות הטע�. המכינה ושכר דירה בשדרות

ולהתרש� מהיכולת שלו לחיות חיי� , שהוא עצמו סיפק לצוות המלווה את האפשרות להתבונ� בו

אלה ה� החיי� . לשטו� כלי�, לבשל, אני יודע לנקות. עכשיו אני שוכר דירה לבד. "עצמאיי� לבד

תשלומי שכר (לעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו מלבד זאת נראה כי חנו� מצליח ". האמיתיי�

במקביל . ליו� עבודה במשרד, כל בוקר, וכ� לקו� בכוחות עצמו, )דירה ותשלומי חשבונות שוני�

 . כישת וקבלת רישיו� הנהיגה שלו הוא מקד� את תהלי�ר

 פעילויות והתנסויות מיוחדות

, בישול(לא הייתי רגיל לזה . "ד למלאהמטלות והתורנויות בדירה היו היבט שלחנו� היה קשה מאו

. יש� הרבה ואולי קצת יוצא. בבית אני מתפנק. 'אמא תעשי לי'הייתי רגיל לומר ). 'ניקיו� וכו, קניות

במהל� השהות במכינה התקד� חנו� בהיבט זה ומילא לרוב את חובותיו ומשימותיו ". לא יותר מזה

לקראת סו� השנה חלה ירידה . י� השיתופיי�א� כי עדיי� בלטה חוסר היוזמה שלו בחי, בדירה

ע� . והוא העדי� שאחרי� יבצעו את המטלות במקומו, )ייתכ� אווירת סו� שנה(בתפקודו בדירה 

למרות שתמיד ,  הוא נעשה פחות מעורב בפעילויות המכינה2008עזיבתו את המכינה בראשית יוני 

 .  מעטהההייתמעורבותו בתכנו� והשתתפותו במסיבת הסיו� . הוזמ�

אול� . יכינימושב את שעות ההתנדבות של חנו� במסגרת עמותת איילי� הוא החל במועדונית נוער ב

טק במקו� �בספיר, במסגרת איילי�, בשל מיעוט המשתתפי� נסגרה המועדונית וחנו� החל להתנדב

יימו מלבד זאת הוא היה שות� להפקת המסיבות המוצלחות שהתק ). שעות שבועיות6(העבודה שלו 
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, שהיה מדרי� חברתי של הקבוצה, ע� תמיר, באופ� קבוע, במהל� השנה נפגש חנו�. בקיבו� גבולות

 . חברית�במסגרת שיחה אישית

 הופסקהתקופה מסוימת , פעמי� בשבוע התאמ� בחדר כושר בשער הנגב: פעילות ספורטיבית

 . ספורטיבית עקב כאבי גבה ופעילות

 לי� ומעקבטיפוהדרכה אישית , ליווי הצוות

בשנה . חנו� הגיע למכינה לפני שסיי� את תהלי� השיקו� שלאחר הפציעה שהפכה אותו לנכה

הראשונה של שהותו במכינה הצוות המלווה השקיע מאמצי� רבי� על מנת שחנו� ישלי� את תהלי� 

 .תהלי� זה הושל� באופ� חלקי. שבסופו יכול לשהות במכינה מבלי להיעדר פעמי� רבות, השיקו�

במהל� השנה אושפז חנו� למש� .  נפגש חנו� ע� הפסיכולוג המכינה פע� בשבועשנייהבשנה ה

 .חמישה ימי� עקב מחלה

 עמדות 

. של חנו� כלפי נושא העבודה וחשיבתה התחזקו במהל� השהות במכינה עמדותיו – תחו� עבודה

ילת המכינה לעומת  בתח2(חנו� סבור כי העבודה היא מקור באמצעותו מרחיבי� את מעגל החברי� 

ומגיעי� )  בסופה5 בתחילת המכינה לעומת 3(מקבלי� משמעות לחיי� , )6�1על סול� ,  בסופה5

 ).  בסופה4 בתחילת המכינה לעומת 2(לסיפוק 

השהות במכינה זימנה לחנו� אינספור מצבי� בה� נדרש להתמודד  – התמודדות ע� פתרו� בעיות

קשיי� , מטלות בבית, קבלת סמכות, סדר וארגו�: שללמ, ע� בעיות וקשיי� בתחומי� שוני�

בסו� שנת הפעילות במכינה ירדה מידת ההסכמה של . זוגיי� ועוד, חברתיי�, רפואיי�, בירוקרטיי�

אפשר לפתור כל ", ) בסופה2 בתחילת המכינה לעומת 5" (צרי� לפתור כל בעיה: "ההיגדי� חנו� כלפי

ואילו מידת ההסכמה שלו עלתה ).  בסופה2כינה לעומת  בתחילת המ6" (בעיה א� מתאמצי� מספיק

 בתחילת 2" (בסופו של דבר הענייני� בחיי� לא חייבי� להסתדר טוב: "כלפי ההיגדי� הבאי�

  בתחילת2" (א� לא מתעסקי� בקשיי� ה� נוטי� להיחלש ולהיעל�", ) בסופה5המכינה לעומת 

 בתחילת 2" (הענייני� מסתדרי� מעצמ�, לטוב ולרע, בסופו של דבר", ) בסופה3המכינה לעומת 

עמדות אלה עולות בקנה אחד ע� תחושתו שלעתי� די קרובות הוא נוטה , ) בסופה5המכינה לעומת 

וכ� תחושת העייפות וחוסר היכולת להתמודד ע� , להתעל� מקשיי� ולא להתעסק אית� יותר מדי

 . הבעיות שיש לו בחיי�

  עצמיתתפיסה

בסו� השנה הוא דואג .  חנו� לגבי בריאותו השתנו במהל� שהותו במכינהשל תחושותיו – בריאות

בתחילת המכינה " א� פע�("אול� ניכרת עלייה בתדירות בה הוא חש דיכאו� , פחות לבריאותו

לעתי� "בתחילת המכינה לעומת " א� פע�("סובל מבעיות שינה , )בסו�" לעתי� די קרובות"לעומת 

לעתי� "בתחילת המכינה לעומת " א� פע�("אותי יחמיר הברי שמצבו ודואג מכ�) בסו�" די רחוקות

 ). בסו�" די רחוקות

המגבלה של חנו� השתנתה במהל� השהות במכינה והיא מבטאת  תפיסת – מגבלהה תפיסת

" כועס על מה שקרה לו"בסו� המכינה התדירות בה הוא , מצד אחד. אמביוולנטיות מסוימת

ונכו� לזמ� מילוי השאלו� רק לעתי� די קרובות הוא מרגיש את , הירד, "תוהה מדוע זה קרה לו"ו
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". כמעט תמיד"ו" תמיד"לעומת תחילת השנה אז חש את התחושות הללו , התחושות הללו

, מצד שני. הוא מדמיי� פחות את הדברי� שיכל לעשות אילו לא היו לו מגבלות בריאותיות ,בהתאמה

 פחות ע� ההיגד שחייו השתפרו מתחילת� ועד לתקופה מסכי�,  שני��4שהפ� לנכה לפני כ, חנו�

 ). 6�1על סול� ,  בסו� המכינה3 בתחילת המכינה לעומת 5(הזו 

יש לו ע� מי להתייע�  "לעתי� די רחוקות" השנה חנו� מרגיש ש בסו�– רשת תמיכה משפחתית

ר מתעוררות שהוא יכול לסמו� על חבריו כאש; בתחילת המכינה" א� פע�"לעומת , כשיש לו בעיה

למי לפנות " תמיד"ושהוא יודע ; בתחילת המכינה" א� פע�"לעומת , "לעתי� די רחוקות"בעיות 

נראה א� כ� כי חנו� מרגיש . בתחילת המכינה" לעתי� די רחוקות"לעומת , כאשר הוא זקוק לעזרה

בתחילת (עלתה תחושת הבדידות שלו , בסו� השנה, מאיד�. שהרשת החברתית סביבו התחזקה

תחושה זו מתחזקת ע� "). לעתי� די קרובות"לעומת סו� המכינה אז ציי� " א� פע�"המכינה ציי� 

, יש לו משפחה וחברי� שאוהבי� אותו, ")תמיד"לעומת " (לעתי� קרובות"שרק , הירידה בהרגשתו

לעומת , בסו� המכינה" לעתי� די קרובות("מכרי� וקרובי� , ושיש לו הרבה קשרי� ע� חברי�

 ) .  בתחילת המכינה"תמיד"

המכינה חנו� דיווח כי כמעט תמיד הוא מחפש מידע על בעיותיו  בתחילת – מיצוי זכויות וחיפוש ידע

. ובסו� המכינה הוא מדווח כי כמעט א� פע� הוא לא מחפש מידע מסוג זה, נכותו/הבריאותיות

גיש כי הוא מקבל את כל א� הוא הר, בתחילת המכינה דיווח חנו� כי הוא כלל לא מכיר את זכויותיו

א� מקבל רק חלק , בסו� השנה חנו� מרגיש שהוא מכיר חלק ניכר מזכויותיו. הזכויות שמגיעות לו

 . מה�

הוא מרגיש .  העצמי של חנו� בסו� המכינה עלתהביטחו� התפיסת – עצמי ותחושת שליטה ביטחו�

. מרגיש שהוא לא שווהלעתי� קרובות שהוא מוצלח כמו אד� ממוצע ורק לעתי� רחוקות הוא 

יוכל לעשות , בתחילת השנה דיווח חנו� על עצמו כי כמעט תמיד הוא מרגיש שהוא סומ� על עצמו

. בטוח שימצא כיוו� בחיי� וכי הוא עושה דברי� משמעותיי� לעצמו ולאחרי�, בחייו מה שירצה

 . ובות בלבדוהוא סבור שהוא מרגיש כ� לעתי� קר, בסו� השנה ניכרת ירידה בתחושותיו אלה

ועל כ� הוא מרגיש שהוא קובע את אשר , חנו� מעצב את אישיותו כאישיות בעלת מוקד שליטה פנימי

, שאי� לו הזדמנות להתקד� ולשנות דברי�, נבו�, ורק לעתי� רחוקות הוא מרגיש מבולבל, יתרחש

 .שרצונותיו לא מתממשי� ושחייו מתכונני� על ידי אחרי�

. של חנו� בסו� השנה כלפי העתיד מעידות על אופטימיות וציפייה לטוב יותפיסות –  העתידתפיסת

ודאות פחות מטרידה �אי, מרגיש שיש דברי� רבי� שהוא רוצה להגשי�, הוא מתכנ� את עתידו

הוא סבור שהוא יודע איזו ,  קרובות שדברי� יסדרו לטובהאומרת לעתי�האינטואיציה שלו , אותו

 . לגבי עתידו, לעתי� רחוקות, עבודה מתאימה לו והוא דואג

, להכיר חברי� ושכני� חדשי�, הוא מצפה במידה רבה עד רבה מאוד להשתלב במקו� מגורי� חדש

להסתדר בלי תמיכת צוות המכינה לבצע את מטלות משק הבית , לעבוד במקו� עבודה מסודר וקבוע

להיות בקשר ) 6�1ל סול�  ע4(הוא מצפה במידה די רבה . ולדעת למי לפנות בעת הצור� לבקשת עזרה

 . ולעמוד בדרישות הלימודיות של המוסד בו הוא ילמד, ללמוד משהו, ע� חברי� מהמכינה

,  שני� יהיה לו מקצוע ועבודה5שבעוד , בסבירות גבוהה מאוד, בתחילה ובסו� המכינה הערי� חנו�

 היאא יגור ע� ההורי� שהסבירות שהו, בנוס� הוא הערי�. יגור לבד בדירה ויטייל בעול�, הוא ילמד
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בתחילת השנה חנו� הערי� בסבירות , האחד: שינויי� בהערכותיו של חנו� נצפו בשני דברי�. נמוכה

הסבירות שיעזור , השני; והערכתו ירדה לסבירות נמוכה,  שני� הוא יקי� משפחה5גבוהה כי בעוד 

 . דלאוכלוסיות חלשות ירדה א� היא מסבירות בינונית לסבירות נמוכה בלב

נראה כי הוא   תחושותיו הכלליות של חנו� בסו� השנה ובתחילת השנה מהשוואת– תחושה כללית

 ושהחיי�  יותר שהדברי� שקורי� לו מאכזבי�חש, מרגיש שמצב רוחו פחות טוב, פחות מאושר

 . פחות יפי�

 

  כלפי המכינהתפיסות

סול� (מידה רבה עד רבה מאוד חנו� סבור כי המכינה תרמה לו ברוב ההיבטי� ב – המכינהומות תר

חיי� במסגרת מחו� לבית "הוא סבור שהמכינה תרמה לו במידה די רבה בלבד בהיבט ). 6�1

באותה מידה ). 3(וכ� בתחו� הלימודי� העיוניי� המכינה תרמה לו במידה מסוימת , "ולמשפחה

י זהו ביטוי לעובדה ייתכ� כ". עזרה לאוכלוסיות חלשות"הוא סבור כי המכינה תרמה לו ב) מסוימת(

 יכולה הייתהשחנו� לא השתלב בשירות לאומי או התנדבות בעמותת איילי� במקומות עבודה בה� 

 .להיות לו נגיעה לאוכלוסיות חלשות

  .כידע חדש ומיומנויות חדשות שרכש במסגרת המכינה" התנסות בעול� העבודה"ה חנו� ציי� את

 על 4( שביעות הרצו� של חנו� הנה די רבה שנייה ה בסו� שנת הפעילות– שביעות רצו� מהמכינה

מקו� השירות הלאומי והעבודה : ה�) 5(המרכיבי� מה� חנו� שבע רצו� במידה רבה ). 6�1סול� 

מייחס חנו� לצוות המכינה ושביעות רצו� ) 4(שביעות רצו� די רבה . ומהתנאי� הפיזיי� במכינה

 . � החברתיי� שנוצרו ולפעילות החברתית במכינהלקשרי, מייחס חנו� לחיי� בקומונה) 3(מסוימת 

 לאחר סיו� המכינהתכניות 

הוא רוצה למצוא את עצמו עסוק . למרות הקשיי�, חנו� נחוש בדעתו להמשי� לחיות בחברה רגילה

, לעבוד, בשנה הקרובה הוא מתכנ� להמשי� לגור בדירתו בשדרות". כדי לא ליפול", כל הזמ�

בעתיד הוא רוצה להיות בעל . להמשי� להתנדב ולתרו�, ו� נהיגה ורכבלקבל רישי, להשלי� בגרות

 .לי מוגבלויות וכאלה שאינ�ע ב–מועדו� אליו יגיעו אנשי� מכל הסוגי� 

 ינויי� והתקדמות ש

השירות הלאומי , ותפיסתל). 1�6 על סול� 6(חנו� סבור כי המכינה שינתה אותו במידה רבה מאוד 

והריחוק , חברי המכינה, החיי� בקומונה, צוות המכינה; )5( רבה והעבודה גרמו לשינוי במידה

ואילו , )3(הלימודי� גרמו לשינוי רק במידה מסוימת ; )4(מהבית גרמו לשינוי שחל בו במידה די רבה 

 ). 2(ההתנדבות והפעילות החברתית במכינה תרמו לשינוי שחל בו במידה מעטה בלבד 

, התפתחתי, גדלתי, התבגרתי. אד� משתנה ע� הזמ��כל ב�. "ולדברי חנו� החיי� במכינה שינו אות

אני יודע שההצלחה שלי . להרגיש כמו כול�, לדבר, לחיות רגיל. הבנתי שאני יכול להתסדר בחיי�

להיות , לעשות שירות לאומי, להכיר עול� אחר, כל צעיר צרי� לצאת מהבית, לדעתי. תלויה רק בי

 ". לא לשבת סת� בבית. ה'ע� חבר
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 על פי חוות הדעת של הצוותינויי� והתקדמות ש

הוא הפ� , מבחור צעיר שמתקשה לקו� ולהתארג� בבוקר. לדברי הצוות חנו� עבר שינוי דרמטי

הרצו� שלו להרוויח כס� ולהיות . לאד� המחויב למקו� העבודה שלו ומקפיד לא להיעדר ולא לאחר

, בטחונו האישי התחזק, מלבד זאת .יומיו�עצמאי ה� הכוח המניע את התנהלותו של חנו� בחיי� ה

סוגיית שתיית : למשל(, מתבטא בצורה רהוטה ובעת וויכוח, וכיו� הוא אד� הנלח� על דעותיו

 .בונה היטב את טיעוניו, )אלכוהול במכינה

. מחוות הדעת של הצוות עולה כי חל שינוי תהליכי משמעותי במודעות של חנו� לנקודות החוזק שלו

במחצית השהות במכינה התחזקה , )3.5ממוצע ( בינונית הייתהינה נראה כי מודעותו בתחילת המכ

ממוצע (ובסו� המכינה נראה כי חנו� מודע במידה רבה לנקודות החוזק שלו , )4.5ממוצע (מודעותו 

באשר למודעותו לנקודות בה� הוא צרי� להשתפר נראה כי לא חל שינוי מתחילת המכינה ועד ). 5

אשת צוות אחת מעריכה כי .  כי נשות הצוות אינ� תמימות דעי� בהערכת חנו� בהיבט זהנציי�. סופה

בעוד שאשת צוות אחרת סבורה , )3ממוצע ( בינונית היאמודעותו של חנו� לנקודות הטעונות שיפור 

 ).4ממוצע ( די רבה היאכי מודעותו לנקודות הטעונות שיפור 

לדעת שתי נשות . עד סופה ניכרי� שינויי� ותהפוכותביכולת התפקוד של חנו� מתחילת המכינה ו

על ,  בסופה5.5 בתחילת המכינה וממוצע 4ממוצע (הצוות בהיבט של תפקוד יומיומי חל שינוי לטובה 

כי לא חל שינוי בתפקודו ,  הצוותחברותסבורות שתי , בהיבט של תפקוד בתו� הקבוצה). 6�1סול� 

באשר למרכיב הלימודי� חלוקות בדעת� . ותו במכינהלכל אור� תקופת שה) 4ממוצע (של חנו� 

) 2ממוצע (כי תפקודו בתחו� זה היה נמו� בתחילת המכינה ובסופה , האחת סבורה.  הצוותחברות

 העריכה שנייההצוות החברת ). 4ממוצע (ואילו באמצע התקופה ניכרת יכולת תפקוד די רבה 

כאשר באמצע השנה , )4ממוצע (הה יותר מלכתחילה את תפקודו של חנו� במרכיב זה במידה גבו

שיפור תהליכי ומשמעותי ניכר ). 5ממוצע (במידה רבה , במרכיב זה, ובסופה הוער� חנו� על ידה

בתחילת המכינה הוער� תפקודו במידה בינונית . עבודה/בתפקודו של חנו� במרכיב השירות הלאומי

ובסו� , )4.5ממוצע ( במידה די רבה ,במרכיב זה, במחצית התקופה הוער� תפקודו, )3.5ממוצע (

 ). 6ממוצע (המכינה הוער� תפקודו במידה רבה מאוד 

 סיכו�

חנו� מילא את השאלו� .  חנו� את המכינה ועבר להתגורר בגפו עזב בכעס2008בתחילת קי� , כאמור

בד ע� כשהוא נמצא בקשר מסוי� בל, בסו� השנה בעיצומו של משבר אמו� מול הנהלת המכינה

כפי , אי� ספק כי משבר זה השפיע על עמדותיו המוצגות בדיווח זה. 'מחזור א המלווה ובני הצוות

יש לזכור כי בחנו� חלו , אול�. שמשברי� ומצבי� קשי� מחלישי� אותו, שהוא מעיד על עצמו

, ושאיפותיו וחלומותיו בעתיד מבטאי� רצו� ליזו�, שינויי� משמעותיי� מאוד בעת שהותו במכינה

 . שנות ולהשתנותליצור ל

כדי , מחו� למכינה, ניכר כי בעת מילוי השאלו� היה חנו� עסוק בפיתוח מסגרת חברתית חדשה

היה פחות , בסו� השנה, את שאר הדברי� שאפשר לקבל במכינה ולפיכ�, מבדידות, כנראה, להימנע

א� כי , �העלה את מפלס החרדות של חנו, לבד, המעבר המהיר למגורי� עצמאיי�. חשוב לו לקבל

  .עדיי� ה� נשארו בתחו� הנמו� של סול� המדידה
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גור� , כנראה, היוותה, ואחר כ� במסגרת עבודה בשכר, ההשמה המוצלחת של חנו� בשירות הלאומי

שגורמות לכ� שחנו� מחויב למקו� ,  כלפי נושא העבודההחיוביות בעיצוב וחיזוק עמדותיומשמעותי 

 . ומעסיקיו שבעי רצו� ממנו במידה רבה מאודנזהר שלא להיעדר ולא לאחר, עבודתו

חנו� ". הוציאה אותו מהרחוב"בראיונות עומק שהתקיימו ע� חנו� הוא אמר לא אחת שהמגבלה 

הנכות הוא הגיע לא� שהגיע /המגבלה" בזכות"אקונומית מאוד נמוכה מבי� כי �שגדל בסביבה סוציו

. ומות הנמוכי� ביותר בחברה הישראלית ולא התדרדר למק–עבודה בשכר ועוד , עצמאיי� חיי� –

  .וכיו� הוא חותר למימוש�,  לזכויותיוחנו�את  זאת ועוד השהות במכינה חשפה

נראה כי שהוא עובר משבר   תחושותיו הכלליות של חנו� בסו� השנה ובתחילת השנהמהשוואת

ורי� העצמאיי�  במקו� העבודה והמגביטחו�ייתכ� כי ה, אול�; מחד, שמעיב על מצב רוחו, מסוי�

  .מאיד�,  העתיד האופטימית שלותפיסתבדירה השכורה תורמי� ל

 



 

A number of factors were identified as promoting the success of the program.  These  

include the staff of the project program and their devotion to the participants; the 

component of National Service, which contributed to the development of a sense of 

commitment to a workplace, self-discipline, team work, acceptance of authority, taking 

responsibility, etc.; organization and preparation for absorption of participants in 

positions in National Service and in educational institutions; on-going contact between 

the staff of the projects and the families of the participants and support from the 

families; work on an individual level which enabled addressing needs of individual 

participants; special programs and social activities and the introduction of changes to 

the operational model of the program. 

 

A number of factors were identified as inhibiting the success of the program, including 

the absence of a methodological marketing apparatus for the recruitment of candidates 

for the program, the size of the groups of participants (very small and problematic from 

the perspective of cost-benefit considerations and in terms of the group dynamics) and 

the  failure of some of the participants to meet the criteria that were established for the 

program at the outset, thereby necessitating a tremendous investment of resources. 

 

At the conclusion of the report, a number of recommendations are included for the 

continuation of the operation of the program including:  The need to establish a 

professional and experienced marketing staff for the recruitment of candidates for the 

project, an additional investment in improving the accessibility for those with 

disabilities to the sites where National Service is performed, the residences and the 

places of learning by accommodating the physical conditions to the various types of 

disability, development of programs to prepare participants for the separation from the 

project, a reexamination of the entirety of criteria and terms of acceptance to the project, 

planning and development of guidance programs for the staff of counselors of the 

project, and the formulation of an operating model of the project as part of construction 

of the doctrine. 

 

In summary, the findings of the evaluation study demonstrate that the experimental 

undertaking of the Kenafayim project, in the north and the south, significantly advances 

young people with substantial disabilities and assists them in becoming creative and 

contributing citizens who are not dependent on others, who strive to achieve 

independent living and the realization of their aspirations and dreams, like other young 

people.   



 

 

Abstract 

 

The non-profit organization “Kivunim” ,which is involved with the development of 

services and programs for the advancement of young people with special needs, 

initiated the program “Project Wings”.  The development of the program, which is 

operated simultaneously in the north (Bustan Hagalil) and in the south (Sderot) was 

followed-up by a number of entities:  the Rehabilitation Branch in the Ministry of Social 

Services, the non-profit organization Ashalim, the Gvanim Association, the National 

Insurance Institute, and the Ministry of Education – the Branch for Adult Education. 

 

According to its original goals, the program was intended for young people between the 

ages of 18 and 21 with disabilities, who were integrated into the regular educational 

system.  Upon the conclusion of their education, these young people were left with no 

program parallel to other frameworks such as the army or National Service.  Therefore, 

the overriding goal of the program is to provide a framework that would follow the 

participants throughout the process of leaving their parents’ home for relatively 

independent living arrangements, integration into the mainstream National Service in 

the community and integration in colleges. 

 

The developers of the preparatory program believe that through three main components 

of the program, which continues for two years, the participants in the project will be 

given the opportunity to develop life skills to facilitate independent functioning and the 

ability to integrate into the employment market and the community through  academic 

studies or professional training, volunteer activities such as National Service, and the 

development of life skills and social experience in a framework outside of the home. 

 

The findings of the evaluation, which followed the experimental project for more than 

two years, indicate that the initiators of the program and those who operate it managed 

to construct a model which succeeds in developing life skills for independent 

functioning among the participants, improvement of social skills and personal abilities, 

development of work skills, ability to separate from parents, a sense of efficacy and 

belief in their ability to live an independent life.  However, in comparison to the 

situation at the outset of the project, at its conclusion more of the participants were 

experiencing some anxiety regarding the future. 

 

Dormitory living assisted the participants to acquire many tools and substantial 

experience in conducting independent life and to develop life skills for independent 

functioning.  In the wake of the participation in the program their self-confidence 

increased and their sense of their readiness to find their direction in life outside of their 

parents’ home was strengthened.   

 

At the conclusion of the two years in the project, the participants in both of the projects 

(third cohort in the north and first cohort in the south), with one exception, continued to 

live independently, including studying, renting apartments, being gainfully employed 

and taking care of their household needs.  A similar picture arises from the data of the 

first and second cohorts of the project in the north in which approximately 50% of the 

participants did not return to their parents’ homes, approximately 50% of the 

participants are gainfully employed and more than 75% of the participants are studying. 
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