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  תמצית מחקר
  

שמטרתה לקדם , ליםשל אש" שילוב כשותפות"חקר ההערכה של התכנית בדוח זה מוצגים ממצאי מ

לבין ילדים הלומדים , ספר של החינוך המיוחד-שילוב חברתי בין ילדים עם נכויות הלומדים בבתי

מהחינוך הרגיל ומהחינוך , ספר-במסגרת של שותפות בין שני בתיהתכנית מתבצעת . בחינוך הרגיל

הספר וגילאי הילדים הלומדים -ריטריונים של קרבה פיזית בין בתיהמותאמים על בסיס ק, המיוחד

גומלין בין שתי  מטרת השותפות הנה לקיים יחסי. ) בחינוך המיוחד14-8- בחינוך הרגיל ו11-9 (בהם

מחנכי , מורות מקצועיות(ידי צוות מקצועי -קבוצות הילדים במפגשים סדירים המונחים ומלווים על

פעילויות משותפות עוסקים בכני המפגשים ות ).מיוחד ויועצים חינוכייםסייעות חינוך , הכיתות

ולאחריהם , הספר השונים לסירוגין-המפגשים מתבצעים בבתי. החברה והספורט, בתחומי האמנות

שילוב בין  מתבצע, הבנוסף למפגשים אל. מוקדש זמן לעיבוד המפגש בשתי קבוצות הילדים בנפרד

טקסים ופעילויות , כמו טיולים, עילויות אחרות במסגרת הלימודיםקבוצות הילדים השונות גם בפ

כלל -ספר לחינוך מיוחד שאינם נחשפים בדרך-מיועד להעניק לילדים מבתי" שילוב כשותפות ".תרבות

זוהי , ילדים הרגיליםל. רגילים הזדמנות למפגש ואינטראקציה עם ילדים, גילם בחינוך הרגיל-לבני

  .גילם השונים מהם-לקבל את בנילהבין ו, הזדמנות להכיר

  

ואת תוצאות , להעריך את תהליך יישום התכנית בארבע שותפויות שונות ייתה המטרת המחקר

כללו מפגשים בין ילדים עם שיתוק ) אביב-בעפולה ובתל( שתיים מהשותפויות .התכנית למשתתפים בה

כללו מפגשים בין ילדים ) ושליםאביב וביר-בתל(והשתיים הנותרות , ספר רגילים-מוחין לילדים מבתי

נבחנו סוגיות כמו קשיים , במסגרת בחינת תהליך היישום. ספר רגילים-עם פיגור שכלי לילדים מבתי

מידת ; אופן ביצוע היישום בפועל והתאמתו לביצוע המתוכנן; ובעיות שעלו בשלבי היישום השונים

אום בין הגורמים המעורבים מידת שיתוף הפעולה והתי; ההכנה שניתנה למשתתפים בתכניות

בחנו האם המפגשים העלו את תפיסת היכולת , במסגרת בחינת תוצאות התכנית. בתכניות ועוד

האם חל שינוי ; של הילדים להשתתף בפעילויות יחד עם בני הקבוצה האחרת) החוללות העצמית(

יות האם התרחשה עלייה באינטנסיב; בעמדותיהם של הילדים כלפי בני הקבוצה האחרת

האם עלתה נכונות הילדים להשתתף ; האינטראקציה בין שתי קבוצות הילדים לאורך המפגשים

ואת מידת שביעות רצון של כל הגורמים המעורבים ; בפעילויות שונות עם בני הקבוצה האחרת

  . בתכניות

  

מדידה : וכלל שתי מדידות,  הורכב ממחקר מעקב שנערך בכל אחת מהשותפויותמערך המחקר

ומדידה שנייה מיד לאחר סיום , כלל בראשית שנת הלימודים-בדרך,  תחילת המפגשיםנה לפניראשו

הותאמה , ספר רגיל-לכל קבוצה של ילדים מבית, כן-כמו. לקראת סיום אותה שנת לימודים, המפגשים

ההערכה בוצעה במהלך . ספר סמוך שאינם משתתפים במפגשים-קבוצת השוואה של ילדים מבית

, ראיונות מובנים עם ילדי החינוך הרגיל) 1: (מקורות המידע היו. ג"ב ותשס"ים תשסשנות הלימוד

ראיונות עם הורי הילדים ) 2(; וילדי קבוצות ההשוואה, ילדי החינוך המיוחד שהינם בעלי שיתוק מוחין

ועם אנשי המקצוע , ראיונות עם המורות והמנהלות שהשתתפו בתכנית) 3(; מהחינוך המיוחד והרגיל

תצפיות על יותר ) 3(; וכן מטעם אשלים )מרכזי תמיכה יישוביים אזוריים (אות"במתילוונטיים הר
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, הכל-בסך. וכן על ישיבות צוות ופעילויות הכנה לקראת המפגשים, ממחצית המפגשים בכל שותפות

 ילדים 93;  ילדים מהחינוך המיוחד15;  ילדים מהחינוך הרגיל שהשתתפו במפגשים77רואיינו 

 28- הורים של ילדים מהחינוך הרגיל שהשתתפו במפגשים ו65; וך הרגיל בקבוצות ההשוואהמהחינ

  . הורים של ילדי החינוך המיוחד שהשתתפו במפגשים

  

 הרלוונטיות לכל סוגיות מרכזיותעלו מספר ,  של כל ארבע תכניות השותפותתהליך היישוםבבחינת 

  :התכניות

מהו היחס המספרי :  והמיוחד המשתתפים במפגשים הילדים מהחינוך הרגיליהיחס בין מספר 

ריבוי ילדים (כפי שאירע באחת השותפויות , נראה שפער מספרי גדול ביניהם? הרצוי בין הילדים

עלול לגרום לתחושת איום בקרב ) מהחינוך הרגיל לעומת מספר קטן של ילדים בחינוך המיוחד

הספר הרגיל זוכים להזדמנות לקשר ישיר -ולכך שלא כל הילדים מבית, הילדים מהחינוך המיוחד

פער גדול הופך לבעייתי עוד יותר כאשר כמה ילדים מהחינוך המיוחד  .עם ילדי החינוך המיוחד

 לפער מספרי גדול יש גם יתרון בכך שהוא מאפשר לילדי החינוך ,לעומת זאת. נעדרים מהמפגש

בשתיים מהשותפויות . סוימתמהאינטראקציה כאשר הם חווים קושי בפעילות מ" לסגת"הרגיל 

כאשר מספר הילדים מהחינוך הרגיל כפול ממספר ילדי החינוך , 1:2הפער בין הילדים היה לערך 

משום שהוא מאפשר לילד מהחינוך הרגיל החווה קושי מסוים , פער כזה הוא אופטימלי. המיוחד

 .  יוחדואינו יוצר תחושת איום בקרב ילדי החינוך המ, זמנית מהפעילות" נסיגה"
הספר -האם לבחור כיתה שלמה של ילדים מבית :בחירת הילדים והצוות לתכניות השותפות 

? או לאפשר לילדים ממספר כיתות מקבילות לבחור האם ברצונם להשתתף במפגשים, הרגיל

והיו לכך השלכות על מהלך השותפות ומעורבות , בשותפויות שונות ננקטו אסטרטגיות שונות

הדבר בלט במיוחד באחת . ל המוטיבציה שלהם לתרום להצלחת המפגשיםוכן ע, הילדים בה

במיוחד בפרק , והיעדר המוטיבציה של הילדים ניכר, בה לילדים לא ניתן חופש בחירה, השותפויות

, שבה ניתנה לילדים אפשרות להתנדב לפרויקט, בשותפות אחרת. הזמן הראשון של השותפות

מערכתיים -לכך גם שיקולים ארגוניים מתלווים, עם זאת. ניכרה מעורבות גדולה יותר מצידם

ובכך לפגוע בלימודים התקינים , האם לאפשר לילדים משתי כיתות לצאת לפרויקט, לדוגמה(

חשוב להתייחס גם למאפייני הילדים בכיתה הרגילה שנבחרה להשתתף ). באותו יום בשתיהן

, פיינים העלולים להקשות על המפגשיםעל מנת למנוע מצב שבו דווקא בכיתה זו יש מא, במפגשים

גם לבחירת . כפי שהיה באחת השותפויות, כמו ריבוי בעיות התנהגות בקרב הילדים הלומדים בה

כאשר מתאפשר לבחור בצוות . הצוות המעורב במפגשים והמוטיבציה שלו יש חשיבות רבה

 . חת הפעילותהדבר מגביר את הסיכוי להצל, שמעוניין להצטרף לתכנית וחדור מוטיבציה
פעילויות הכנה לילדים  :קיום פעילויות הכנה והדרכה שוטפת לילדים המשתתפים במפגשים 

הספר הרגילים לא נחשפו קודם -במיוחד כאשר ילדי בתי, המשתתפים במפגשים הן חשובות ביותר

יש צורך שההכנה תהיה ספציפית לסוג המוגבלות של הילדים שישתתפו . לכן לילדים עם נכויות

ושההכנה תספק לילדי החינוך הרגיל , כפי שבוצע באחת השותפויות, ולא כללית מדי, מפגשיםב

כדאי להיעזר בהמחשות כגון , אם ניתן. כלים להתנהגות באינטראקציה עם הילדים בעלי המוגבלות

-וחיי היום, סרטים המתארים אינטראקציות עם ילדים בעלי סוג המוגבלות שהשתתפו במפגשים

-חשוב ליצור מנגנון של סיוע ותמיכה שוטפת לילדים על. כפי שבוצע בחלק מהשותפויות, יום שלהם

כפי , עזרה זו צריכה להינתן באופן רצוף ולא רק במצבי משבר אקוטיים. ידי אנשי מקצוע זמינים

 . שאירע באחת השותפויות
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שלעתים , םהספר הרגילי- נחוצות גם בקרב צוות המורים מבתיפעילויות הכנה לקראת המפגשים 

ובהנחיה של קבוצה גדולה של ילדים שיש לה יכולות , לא התנסו במגע עם ילדי החינוך המיוחד

 . הטרוגניות
 ההתאמה של תוכני הפעילות לשתי קבוצות :התאמת תוכני הפעילויות לשתי קבוצות התלמידים 

ות מסוימת לעתים הורגש במהלך התכניות שפעיל. התלמידים היא חשובה ביותר להצלחת התכנית

וילדי הקבוצה השנייה השתעממו או , קרובה יותר לליבם של תלמידים מאחת הקבוצות בלבד

כדאי לבחון את התאמת הפעילות לילדי שתי הקבוצות גם במהלך , כן-כמו. שהתקשו בפעילות

באחת השותפויות התברר . ובמקרה הצורך לבצע שינויים או התאמות של הפעילות, המפגשים

ובמחצית השנייה של הפעילות , לא התאימו לילדים) ספורט ואמנות(חרו מלכתחילה שהתכנים שנב

 . ששיפר את המעורבות של הילדים והאווירה החיובית במפגשים, המשותפת נבחר סוג פעילות אחר
ישיבות הצוות נועדו להעברת משוב בין הצוותים המעורבים : קיום מסודר של ישיבות צוות 

קיומן , בפועל. העלאת פתרונות וכן תכנון המשך הפעילויות המשותפותליבון קשיים ו, בתכנית

גמול למורות על ההשתתפות בישיבות אלה כולל נושא הִת, נתקל בקשיים שונים בחלק מהשותפויות

חשוב לבחון את התנאים הנדרשים . כאשר הן מתקיימות לאחר שעות הלימודים או בימי חופשה

באחת . בשל חשיבותן הרבה להצלחת המפגשים, הצוותלהבטחת הקיום המסודר של ישיבות 

-שהתקיימו אחת לארבעה(השותפויות חברי הצוות הביעו חוסר שביעות רצון מריבוי ישיבות צוות 

 ישיבות במהלך 3-רק כ(אך בשותפות אחרת הייתה תדירות הישיבות פחותה מדי , )חמישה שבועות

בשותפויות אחרות נמצאו אפיקי תקשורת . קותדבר שלא אפשר ליבון הדדי של בעיות ומצו, )השנה

 .   ונראה שגם שיטת עבודה זו הייתה יעילה, אחרים לקבלת משוב הדדי ותכנון פעילויות עתידיות
, מאחר שלכל ילד: הספר-ידי נציגי שני בתי-ה משותפת עלהדדיות במיקום המפגשים והנחי 

יש , בחברת צוות ההוראה המוכר לוו, יש יתרון יחסי בסביבתו הרגילה והמוכרת, באופן טבעי

כפי שאכן היה בכל , הספר יארחו את המפגשים-חשיבות להדדיות במיקום המפגשים כך ששני בתי

הספר -הדבר מאפשר לילדים גם ליהנות ממשאבים שלעתים קיימים רק באחד מבתי. השותפויות

ינתן הזדמנות שווה הספר ת-חשוב שלנציגים משני בתי). למשל ציוד ספורט או מוזיקה מיוחד(

הספר אחראית על העברת -כך שלא ייווצר מצב שבו רק מורה מאחד מבתי, להנחות את השיעורים

, מצב זה עלול גם לגרום לירידה במוטיבציה של המורה שאינה מעבירה את השיעורים. השיעורים

 .כפי שהיה באחת השותפויות, ולפגיעה באווירה החיובית של המפגשים
הורגש לעתים בחלק  ,בתצפיות שנערכו על מפגשי השותפות:  לליווי המפגשיםח אדםוהקצאת כ 

או היעדר ניצול יעיל של כוח , מהשותפויות מחסור בכוח אדם המלווה את הפעילויות במפגשים

שיצר תחושה של ריבוי מבוגרים המסתובבים , במקרים אחרים הורגש עודף כוח אדם. אדם קיים

מאפייני הילדים והפעילות ולדאוג להקצאה נכונה ולשימוש יעיל יש להתחשב ב. במקום הפעילות

 . בכוח אדם קיים
ההתאמה הפיזית של  : הלוגיסטיים והכלכליים בניהול השותפויות, בחינת ההיבטים הפיזיים 

מכיוון שישנם , הספר המיוחד היא סוגיה מרכזית-הספר הרגיל לצורכיהם של הילדים מבית-בית

נושא הניידות . ות על מנת לאפשר גישה של ילדים עם כיסאות גלגליםספר הזקוקים להתאמ-בתי

הספר -מכיוון שכאשר המרחק בין שני בתי, ספר אחד למשנהו ראוי לבחינה מיוחדת אף הוא-מבית

יש לתכנן מראש את זמני המפגשים כך , כן-כמו. גדול מדי יש לתקצב הסעות במקרה הצורך

ספר אחד -זמן הנסיעה מבית, למשל, כמו(ם בחשבון מובאי" איבוד זמן"שגורמים אפשריים ל
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כדאי לשקול מתן תגמול כלשהו למורות , בנוסף). ואחריה למשנהו וזמן התארגנות לפני הנסיעה

על , )כמו טקס בסיום השנה שבו יחולקו תעודות הוקרה(ולו אף תגמול סמלי , המעורבות בתכנית

 . על ההשקעה הרבה" פיצוי"ן מעין מנת להגביר את המוטיבציה של המורות ולהעניק לה
נושא זה עלה כמעט : התזמון והמינון של פעילות בלתי מובנית ואינטראקציה חופשית בין הילדים 

האם לאפשר לילדים ? האם לאפשר לילדים זמן חופשי לפעילות בלתי מובנית. בכל השותפויות

התשובה ? ים ובאיזה מינוןבאיזה שלב של המפגש, ואם כן? התנסות בפעילות כזו במשך ההפסקות

בשתיים מהשותפויות נראה שהיה מחסור בזמן לאינטראקציה חופשית בין . לכך היא מורכבת

נראה שפעילות בלתי מובנית . ובשותפות נוספת ניכר שהוקדש זמן רב מדי לפעילות כזו, הילדים

 דווקא את עלולה ליצור, או במשך זמן רב מדי בכל מפגש, בשלב מוקדם מדי בסדרת המפגשים

קבוצתית של הילדים ובידוד ילדי החינוך המיוחד מילדי החינוך -הסתגרות תוך: ההיפך מהרצוי

ראוי לאפשר אינטראקציה חופשית רק לאחר שההיכרות בין שתי קבוצות הילדים , לפיכך. הרגיל

 .ולזמן מוגבל בלבד, התגבשה
לאחר הפעילויות שצוות  עיבודשיחות משוב ו:  קיום שיחות משוב ועיבוד המפגשים עם הילדים 

הן חשובות לצורך ונטילציה של רגשות , הספר השונים-בנפרד בבתי, ההוראה מקיים עם הילדים

לא תמיד הן התקיימו לאחר הפעילות וייתכן שלעתים . והתמודדות עם מצוקות הקשורות למפגשים

שיסייע בעיבוד ) פרהס-ס או פסיכולוג של בית"עו(נחוץ ליווי של איש מקצוע מתחום הרווחה 

 . המפגש על החוויות שבו
נראה שיש לתת את הדעת לנושא המעורבות של הורי הילדים בתכניות : קשר עם ההורים 

ולשקול דרכים להגברת השיתוף שלהם בתכניות או להעברת משוב תקופתי על , השותפות

. קרה הצורךרצוי להשתמש בהורים כמנוף לשילוב וכאמצעי לתמיכה בילדים במ. הפעילויות

ההורים מהווים גם אמצעי להשפעה רחבה יותר של התכנית במעגל החברתי המקיף את , בעקיפין

 .  הילד גם בבית ובקהילה
  

גורמים , עם זאת. נראה שיישום השותפויות השונות היה מוצלח, בראייה של התהליך כולו לאורך זמן

בחלקן הורגש צורך , לדוגמה.  השותפויותבמקצת, בעיקר בשלביו הראשוניים, שונים הקשו על היישום

לעתים הורגש שהוקצה מעט מדי . הספר הרגיל לקראת המפגשים-בהכנה נוספת של הילדים וצוות בית

מה שיצר תחושה של ריבוי מבוגרים ( רב מדי -ובמקרים אחרים , כוח האדם מסייע לליווי המפגשים

ולניהול מפגשי השותפות , )כמו הסעות(ניים התעוררו קשיים הקשורים לנושאים טכ). במקום הפעילות

, הספר בכל שותפות ובחירה נכונה של תכנים למפגשים-יצירת שיתוף פעולה בין צוותי שני בתי(עצמם 

  ). ימצאו בהם עניין, הספר הרגיל והמיוחד-מבית, ששתי קבוצות הילדים

  

בבחינת התוצאות של : תהערכת השלכות תכניות השותפות על שינוי עמדות כלפי ילדים עם נכויו

ארבע התכניות כמכלול היה שינוי חיובי מובהק בעמדותיהם של ילדי כל בשנמצא , תכניות השותפות

. בין המדידה הראשונה לשנייה ,יחסית לילדים בקבוצות ההשוואה, החינוך הרגיל מקבוצות הניסוי

יחסית , ותפויותנראה שהאפקט של התכנית בשינוי עמדות היה גבוה יותר באחת הש, בנוסף

בקרב ילדי החינוך המיוחד בעלי שיתוק המוחין שרואיינו לא נצפתה מגמה . לשותפויות האחרות

בקרב הורי הילדים מהחינוך הרגיל לא נמצא הבדל מובהק . עקבית של שינוי בעמדות לאורך זמן

בוהה אך מרבית ההורים דיווחו על שביעות רצון ג, בעמדות כלפי המפגשים בין שני הזמנים



 v

בחינת עמדות . על נכונות להמשיך במפגשים גם בעתיד ועל כך שילדם נהנה מהמפגשים, מהמפגשים

הורי הילדים מהחינוך המיוחד בשתי המדידות העלתה כי העמדות כלפי המפגשים במדידה השנייה 

הורים אלה הביעו שביעות רצון גבוהה , עם זאת. בהשוואה למדידה הראשונה, היו פחות חיוביות

שממצאים אלה מעידים על כך שחלק מילדי החינוך המיוחד , נראה. מהמפגשים ורצון להמשכיותם

וקשיים אלה גרמו לכך שעמדות ההורים נעשו פחות חיוביות ויותר , חוו קשיים בתכנית השילוב

ההורים הביעו שביעות רצון גבוהה מהמפגשים מכיוון ששילוב , עדיין. ביקורתיות כלפי תכניות השילוב

  .מהווה ערך מרכזי וחשוב בשבילם

  

ארבע התכניות כמכלול נמצא שינוי כל ב: השלכות התכניות על תפיסת החוללות העצמית של הילדים

יחסית לילדי קבוצת , חיובי מובהק בין שתי נקודות הזמן בחוללות העצמית של ילדי קבוצת הניסוי

המסוגלות של ילדי החינוך הרגיל לבצע בין שתי נקודות הזמן חל שיפור בתחושת , דהיינו. ההשוואה

  . פעולות שונות עם ילדי החינוך המיוחד

  

בכל השותפויות : השלכות התכנית על האינטראקציה והקשרים החברתיים בין הילדים לאורך זמן

בחלק מהשותפויות . חלה עלייה בעוצמת האינטראקציה בין שתי קבוצות הילדים לאורך המפגשים

ידי -עלייה זו אופיינה על. ואף נוצרו קשרים אישיים בין הילדים, ת במיוחדעלייה זו הייתה בולט

  .והגברת הקבלה ושיתוף הפעולה ההדדיים, התקרבות הולכת וגוברת בין ילדי שתי הקבוצות
  

  .הממצאים הוצגו בפני הגורמים העוסקים בפיתוח התכנית כבסיס להמשך פיתוחה והפצתה

  

 .ומומנה בסיועם, אל ואשליםישר-וינט'העבודה בוצעה ביוזמת ג
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