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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
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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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  1

  בואמ. 1
  

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה גוברת של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך 

ספר -גילם הלומדים בבתי- אינטראקציות חברתיות עם בניהשילוב זה מאפשר לילדים אל. הרגיל

חוק חינוך מיוחד שנחקק בשנת . מאי בחברה הרגילהומסייע להם ללמוד לתפקד באופן עצ, רגילים

שיש לילד זכות , החוק קבע. קבע את זכותו של הילד לחינוך המותאם לצרכיו ולהתפתחותו, 1988

 מדיניות המכוונת לשילוב תובכך היווה הצהר, בהתאם למצבו" מסגרת הפחות מגבילה"להימצא ב

 7'  התקבל תיקון מס2002בשנת .  לכלל הילדיםילדים עם מוגבלויות ככל שאפשר במסגרות המיועדות

. הקובע את זכויותיו של התלמיד המשולב ואת המנגנונים הפורמליים הדנים בהן, לחוק חינוך מיוחד

ליקויי , למשל(ילדים רבים בעלי מוגבלויות . הזכות לשילוב תלויה בסוג המוגבלות של הילד ובחומרתה

חלק משמעותי מבעלי המוגבלויות , עם זאת. וך רגילותאכן שולבו במסגרות חינ) ראייה ושמיעה

, ללא הזדמנות לחשיפה, הספר לחינוך מיוחד-נותרו בבתי) פיגור ואוטיזם, כמו שיתוק מוחין(הקשות 

 שולבו במסגרות הרגילות הילדים אל. גילם הלומדים בחינוך הרגיל-לילדים בני, ולו אף חלקית ביותר

בין שני המצבים . ת יוזמה של ארגוני הורים ברמה המקומיתבעקבו, רק במקומות מועטים בארץ

החל , חלקי ישנו רצף אפשרי של מצבי שילוב,  מאידך, והיעדר שילוב, מחד,של שילוב מלא, הקיצוניים

מפגשים חברתיים בין ילדים בעלי מוגבלויות באמצעות  משילוב לימודי חלקי ועד לשילוב חברתי

   .לילדים ללא מוגבלויות

  

חדשנית של שילוב חברתי בין ילדים עם נכויות הלומדים  מהווה תכנית "שילוב כשותפות" טפרויק

במסגרת של התכנית מתבצעת . לבין ילדים הלומדים בחינוך הרגיל, ספר של החינוך המיוחד-בבתי

 על בסיס שנעשית ביניהם התאמה ,מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד, ספר-שותפות בין שני בתי

מטרת השותפות הנה לקיים . הספר וגיל הילדים הלומדים בהם-רבה פיזית בין בתים של ִקקריטריוני

ידי צוות מקצועי -גומלין בין שתי קבוצות הילדים במפגשים סדירים המונחים ומלווים על-יחסי

עוסקים כני המפגשים ות). סייעות חינוך מיוחד ויועצים חינוכיים, מחנכי הכיתות, מורות מקצועיות(

הספר השונים -המפגשים מתבצעים בבתי .החברה והספורט, לויות משותפות בתחומי האמנותפעיב

, הבנוסף למפגשים אל. ולאחריהם מוקדש זמן לעיבוד המפגש בשתי קבוצות הילדים בנפרד ,לסירוגין

, כמו טיולים, שילוב בין קבוצות הילדים השונות גם בפעילויות אחרות במסגרת הלימודים מתבצע

ספר לחינוך מיוחד שאינם -מיועד להעניק לילדים מבתי "שילוב כשותפות" .פעילויות תרבותטקסים ו

ילדים ל. רגילים הזדמנות למפגש ואינטראקציה עם ילדים, גילם בחינוך הרגיל כלל לבני-נחשפים בדרך

התפיסה התיאורטית . גילם השונים מהם להבין ולקבל את בני, זוהי הזדמנות להכיר, הרגילים

 גורסת כי יש ליצור מערך חינוכי וארגוני המפגיש בין ילדי שתי הקבוצות פרויקטדת מאחורי ההעומ

לקבוצת : רצף זה מאפשר לילדים הנכים השתייכות כפולה. ומאפשר רצף דינמי של שילוב ביניהם

 ,בכך נמנע הניתוק הטוטלי של ילדים נכים מאוכלוסיית הילדים הרגילים. הנכות ולקבוצה הרגילה

קיום . מאידך, ותחושת הבידוד שלהם במסגרות שבהן הם משולבים בתוך החינוך הרגיל, מחד

 כתנאי הכרחי פרויקטידי מתכנני ה-אינטראקציה בין שתי הקבוצות במסגרת השותפות נתפס על

   .לעתיד משותף בחברה אחת
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   :הינן" שילוב כשותפות "פרויקטמטרות 

 הפחתת ;תחושת היכולת לתקשר עם ילדים רגילים אתהעל: הספר לחינוך מיוחד-מבתי ילדיםל  )1

פיתוח מיומנויות חברתיות בסיסיות הנחוצות לאינטראקציה עם ו ;חרדות הקשורות למפגש עמם

וכן עלייה באינטנסיביות , עם התקדמות המפגשיםהחברתיות  צפוי שיפור במיומנויות .ילדים רגילים

  . יליםהאינטראקציה והפעילות המשותפת עם הילדים הרג

  

 ;פגש ולפעול יחד עם ילדים נכיםיהעלאת תחושת היכולת לה :הספר הרגילים-ילדים מבתיל) 2

 נכים העלאת הנכונות להיפגש עם ילדים ;עם ילדים נכיםהפחתת חרדות הקשורות למפגשים 

עם . אוטיפיות ביחס לילדים הנכיםישינוי עמדות ותפיסות סטרו ;ולהשתתף עמם בפעילויות שונות

מות המפגשים צפויה ירידה ברמת ההסתגרות הקבוצתית ועלייה באינטנסיביות האינטראקציה התקד

  .והפעילות המשותפת עם הילדים הנכים

  

מחקר . ג"ב ותשס" הלימודים תשסתושנביושם במקומות שונים בארץ " שילוב כשותפות "פרויקט

 שתי שותפויות כללו .ושלים וירתל אביב, ארבע שותפויות בעפולהשנים אלה מהלך בההערכה ליווה 

ושתי ,  לחינוך מיוחד שהינם בעלי פיגור שכליספר-בית רגיל לילדים מספר-ביתמפגשים בין ילדים ב

 לחינוך מיוחד שהינם בעלי ספר-בית רגיל לילדים מספר-ביתשותפויות כללו מפגשים בין ילדים ב

   .שיתוק מוחין

  

   מטרות המחקר1.1
  . ואת השלכותיה" שילוב כשותפות"הליך יישום תכנית בחון את תל תהיימטרת המחקר ה

  

  "שילוב כשותפות"בחינת אופן יישום תכניות . א
  ?יושמו כמתוכנן, על מרכיביהן השונים, באיזו מידה התכניות 

  ? האם היו קשיים טכניים בהפעלת המפגשים? אילו קשיים ובעיות התעוררו במהלך יישום התכניות 

  ?של הילדים ושל ההורים, הצוותיתה הכנה מספקת של יהאם ה 
 ומהי מידת ,)' וכוההורים, הספר-ביתצוות (מי הם הגורמים המעורבים ביישום התכניות  

  ?מהי מידת שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים השונים? ההמעורבות של גורמים אל

  

  "שילוב כשותפות"בחינת תוצאות תכניות . ב
 השתתף בפעילויות יחדשל הילדים ל) המסוגלות האישית(האם המפגשים העלו את תפיסת היכולת  

  ?הקבוצה האחרת עם בני

  ?בני הקבוצה האחרתהאם חל שינוי בעמדותיהם של הילדים כלפי  

 ? המפגשיםאורךשתי קבוצות הילדים לאינטנסיביות האינטראקציה בין האם התרחשה עלייה ב 
  ?אלה עם אלהונות הילדים להשתתף בפעילויות ששל קבוצות נכונות ההאם עלתה  

 מהם תחושותיהם? הוריהם ומוריהם מהמפגשים, הרצון של הילדים- מידת שביעותמהי 

  ? כלפי תכנית השותפות) בחינוך הרגיל והמיוחד(ותפיסותיהם של המורים 
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   ומקורות המידע מערך ההערכה1.2
לעומת  שנה במהלך התכניותההערכה התבססה על מדידת השינויים שחלו בקרב הילדים שהשתתפו ב

  . קבוצת השוואה

  

  : כללו מקורות המידע

לאחר . ילדי החינוך המיוחד וילדי קבוצת ההשוואה, ראיונות מובנים עם ילדי החינוך הרגיל .א

הוחלט שלא לראיין את ,  לילדים בעלי פיגור שכליהספר-בתיהתייעצות עם צוותי ההוראה בשני 

 הקושי להתאים את השאלונים לסוג עקב, הספר הללו-הילדים המשתתפים בשותפויות מבתי

   .הלקות שלהם

  . ראיונות מובנים עם הורי הילדים מהחינוך המיוחד והורי הילדים מהחינוך הרגיל  .ב

מהחינוך הרגיל ומהחינוך , ראיונות מובנים למחצה עם המורות והמנהלות שהשתתפו בתכנית  .ג

   .יםנטיווהרל) םמרכזי תמיכה יישוביים אזוריי(אות "וכן עם נציגות המתי, המיוחד

  . תצפיות על הילדים וצוותי ההוראה בזמן המפגשים ופגישות הצוות  .ד

  

   כלי המחקר והמדדים שבהם נעשה שימוש1.3
 בתיקופו Siller של ןשאלוה  פריטים המבוסס על19שאלון בן : עמדות כלפי ילדים עם נכויות. א

 ולסוג הנכות של ילדי החינוך דים לגיל הילתוך התאמה מסוימת, )Weisel et al., 1988 (הישראלי

הילדים התבקשו להביע את מידת הסכמתם לגבי כל פריט על ). פיגור שכלי או שיתוק מוחין(המיוחד 

ציון גבוה יותר מציין "). מתנגד", "קצת מסכים וקצת מתנגד", "מסכים(" דרגות 3סולם תשובה בן 

לילדי החינוך המיוחד הועבר . נוך המיוחדעמדה חיובית יותר ופחות סטריאוטיפית כלפי הילדים מהחי

 מוצגות המהימנויות 1 בלוח. הבנוגע לעמדותיהם כלפי מפגשים כאל)  פריטים10(שאלון עמדות מקוצר 

 אלפא קרונבך הוא .בשתי המדידות,  כמכלולתכניות השונותבשל פריטי העמדות ) אלפא קרונבך(

מדד זה בוחן עד כמה הפריטים . ההתנהגותמקדם המהימנות המקובל ביותר במדעי החברה ובמדעי 

 נעשה, מאחר שמדד זה מושפע ממספר הפריטים בסולם. בסולם המדידה קשורים האחד לרעהו

המתקן את מקדם המהימנות בהתאם למספר הפריטים , שימוש במדד מתוקן של אלפא קרונבך

המהימנויות של , לןוכפי שניתן לראות בלוח שלה, ומעלה נחשבת סבירה. 70מהימנות של . בסולם

הכלולים  קשר טוב בין הפריטיםל עמדדי המחקר במדידות השונות הן משביעות רצון ומעידות 

  .בסולמות המדידה

  

ארבע כל ב, של פריטי העמדות בשתי המדידות )adjusted alpha(מהימנויות אלפא קרונבך  :1 לוח
  כמכלול התכניות

 השוואהוצת קב חינוך רגיל )שיתוק מוחין( חינוך מיוחד 
 .78 .74 .91 1 זמן
 .82 .74 .71 2 זמן

 
 Banduraשל ) self-efficacy( שאלון החוללות העצמית מבוסס עלועבר הי שהכל: חוללות עצמית. ב

לגיל הילדים ולמאפייני המפגשים החברתיים עם ילדים בעלי   השאלון הותאם באופן ספציפי).1982(
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הילדים התבקשו לציין עד כמה יהיה להם קל .  פריטים18 זה כלל שאלון. פיגור שכלי או שיתוק מוחין

לבקש מילד : "לדוגמה, או קשה לבצע שורה של פעילויות עם ילדים בעלי פיגור שכלי או שיתוק מוחין

 1-סולם התשובה נד מ". להסביר לילד מפגר חוקים של משחק שבו אתה משחק", "מפגר כלי כתיבה

פריטי . בוה יותר מציין רמת מסוגלות גבוהה יותר לבצע את הפעילויותציון ג"). קשה ("3-ל") קל("

מסוגלות לבצע פעולות קלות יחסית שאינן מצריכות קשר אישי לאורך (הסולם נעו מדרגת קושי נמוכה 

מסוגלות לבצע פעולות קשות יותר (לדרגת קושי גבוהה ) שיתוק מוחין/זמן עם ילדים בעלי פיגור שכלי

לילדי החינוך המיוחד בעלי ). שיתוק מוחין/שי הנדרש עם ילדים בעלי פיגור שכלימבחינת הקשר האי

עם פריטים המותאמים להם מבחינת )  פריטים10(שיתוק המוחין הועבר שאלון חוללות עצמית מקוצר 

 ארבע התכניותבשל פריטי החוללות ) אלפא קרונבך מתוקן( מוצגות המהימנויות 2בלוח . הניסוח

המהימנויות של סולם המדידה הן משביעות רצון , כפי שניתן לראות בלוח. המדידות ובשתי כמכלול

מהימנות השאלון שהועבר (בדרך כלל ומעידות על קשר טוב בין הפריטים הכלולים בסולמות המדידה 

  ).  היא נמוכה מעט יותר2לילדי החינוך המיוחד בזמן 

  

 ארבע התכניותכל בל פריטי החוללות העצמית ש )adjusted alpha(מהימנויות אלפא קרונבך  :2 וחל
  ובשתי המדידותכמכלול 

  ואהוקבוצת הש חינוך רגיל )שיתוק מוחין( חינוך מיוחד 
 .87 .80  .71 1זמן 
 .87 .81 .60 2זמן 

  

 פריטים שהתייחסו 4נבחנה באמצעות  מהמפגשים רצון של הילדים בקבוצת הניסוי שביעות. ג

האם אתה רוצה להמשיך : "דוגמהל, נות להמשיך בעתיד במפגשים דומיםלמידת שביעות הרצון והנכו

הילדים התבקשו לציין את  "?האם אתה מרוצה מהמפגשים" "?במפגשים הללו גם בשנה הבאה

בוצע היפוך של הפריטים כך שציון גבוה יותר "). לא ("3-ל") כן ("1-שביעות רצונם על גבי סולם שנע מ

  . כיתה וכתובת מגורים של הילדים, מין, בנוסף נאספו נתונים על גיל .תרציין שביעות רצון גבוהה יו

  

 פריטים העוסקים באמונות ורגשות כלפי מפגשים 12  נבחנו:ינוך הרגילחעמדות הורי הילדים מה. ד

 ספר-בתיילדים מלנעימה   מהווים חוויה לאהמפגשים כאל: "דוגמהל, בין שתי קבוצות הילדים

ההורים התבקשו לציין את  ".ספר רגילים חרדות- גורמים לילדים מבתיהלמפגשים כא", "רגילים

ציון גבוה יותר מציין "). מתנגד ("3-ל") מסכים ("1-על גבי סולם שנע מ, מידת הסכמתם עם כל פריט

  . עמדות חיוביות יותר כלפי המפגשים

  

יטים המתייחסים  נמדדה במדידה השנייה באמצעות שלושה פרשביעות רצון ההורים מהמפגשים. ה

באיזו : "דוגמה ל,לנכונות של ההורים להמשיך במפגשים גם בשנה הבאה ולשביעות רצונם מהמפגשים

במידה ", "במידה רבה(" סולם התשובה כלל שלוש דרגות ."?רצון מהמפגשים הללו-מידה אתה שבע

מקצוע שלהם ומקום ה, אודות גיל ההוריםעל נאספו נתונים , בנוסף לכך ").במידה מועטה", "בינונית

  .עבודתם

  

בין פיגור שכלי ל/ שיתוק מוחיןעמדות ההורים מהחינוך המיוחד כלפי מפגשים בין ילדים בעלי. ו

 פריטים העוסקים באמונות ורגשות כלפי מפגשים בין שתי 12  נבחנו:ספר רגילים-ילדים מבתיה



  5

פיגור שכלי /שיתוק מוחין אני שמח על כל הזדמנות שיש לילדים בעלי: "דוגמהל, קבוצות הילדים

ציון גבוה יותר מציין עמדות "). מתנגד ("3-ל") מסכים ("1-סולם התשובה נד מ". לפגוש ילדים רגילים

  . חיוביות יותר כלפי המפגשים

  

סמוך : צוותי ההוראה רואיינו בשתי נקודות זמן,  כאמור לעיל:עמדות ותפיסות צוותי ההוראה. ז

הראיונות בוצעו באמצעות שאלונים .  ולקראת סוף שנת הלימודים,הספר-לתחילת המפגשים בבתי

התבקשו המורות להשיב על שאלות העוסקות בתפיסתן את מטרות , במדידה הראשונה. מובנים-חצי

ותהליך ההכנה לקראת , ציפיותיהן וחששותיהן מהתכנית, ערכות וההתארגנות מצידןיהה, התכנית

בעיות , אודות הערכתן את יעילות התכניתעל נשאלו ת המורו, במדידה השנייה. הפעלת התכנית

אופן יישום התכנית והשלכותיה על שתי קבוצות , הצעות לשיפור התכנית בעתיד, והתמודדות עמן

  . הילדים

  

 בו נערכה הספר-ביתהחל מרגע הגעת הילדים ל,  התצפיות בוצעו במשך זמן המפגשים:תצפיות. ח

כולל ביצוע משוב מילולי של ,  מהלך המפגש עצמו וסיומו,התארגנות לקראת השיעור, הפעילות

נערכה תצפית גם בשלב , לשעת ההפסקהנשארו כאשר הילדים . הילדים לגבי שביעות רצונם מהמפגש

במהלך התצפיות הושם דגש על בחינת אופיים ואיכותם של ביטויי הקשר והחברות בין ילדי שתי . זה

מידת ההיענות של הילדים למורים ומידת , ת אישייםהמידה שבה נוצרו קשרי חברו, הקבוצות

בוצעו , כן-כמו. מעקב אחר נשירה והסיבות לה וניתוח מאפייני הפעילות במפגש, נכונותם לשתף פעולה

   .תצפיות בחלק ממפגשי ההכנה וישיבות הצוות

  

    המחקרמהלך 1.4
ההכנה בעת פגשים ובוצעה לפני או בתחילת המבקבוצות הניסוי וההשוואה המדידה הראשונה 

הראיונות עם . פנים-אל-הראיונות עם הילדים והמורות נערכו פנים. הספר השונים-לקראתם בבתי

  . הורי הילדים נערכו בטלפון

  

. הספר השונים- על מפגשי השותפות בבתיתות שיטתיותצפי ובוצע בין המדידה הראשונה לשנייה

   .עד את מהלכםולת,  לעקוב אחר יישום המפגשיםו נועדהאלת ותצפי

  

 מדד שביעותובמדידה הראשונה נכללו  את אותם המדדים שהבוצת הניסוי כללה השנייה בקמדידה

 ולפני סיום שנת פרויקט לאחר תום ההתקיימהמדידה זו . המפגשיםמהילדים וההורים  רצון של

והראיונות , פנים-אל-הראיונות עם הילדים והמורות בוצעו פנים, מדידה הראשונהבכמו . הלימודים

שוואה כללה את המדדים שבמדידה הקבוצת הה השנייה במדידה. עם ההורים בוצעו טלפונית

  . הראשונה והתבצעה באותה מתכונת
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  סיכום עבודת השדה בשותפויות השונות  1.5
   נקודות הזמןשתי ב בכל אחת מהשותפויות מרואייניםמספר ה :3לוח 

  ' דשותפות  'שותפות ג  'שותפות ב  'שותפות א  
חינוך   

  מיוחד
חינוך 
  רגיל 

קבוצת 
  השוואה

חינוך 
  מיוחד

חינוך 
  רגיל 

קבוצת 
  השוואה

חינוך 
  מיוחד

חינוך 
  רגיל 

קבוצת 
  השוואה

חינוך 
  מיוחד

חינוך 
  רגיל 

קבוצת 
  השוואה

 זמן
1  

10 
  הורים

33 
  ילדים

30 
  הורים

25 
  ילדים

8 
  ילדים

8 
  הורים

21 
  ילדים

16 
  הורים

21 
  ילדים

5 
  הורים

11 
  ילדים

11 
  הורים

30 
  ילדים

   ילדים7
6 

  ***הורים

22 
  ילדים

22 
  הורים

27 
  ילדים

                          
 זמן

2  
11 

  הורים
33 

  ילדים
29 

  הורים

24 
  ילדים

8 
  ילדים

8 
  הורים

13 
  ילדים

10 
  הורים

21 
  ילדים

5 
  *הורים

10 
  ילדים

10 
  הורים

26 
  ילדים

   ילדים7
   הורים7

21 
  ילדים

19 
  **הורים

25 
  ילדים

   ה רק לגבי שביעות רצון מהתכניתיאם אחת רואיינה במדידה השני, י שפהבשל קשי  *
   תראיין ואם אחת לא ניתן היה לאתררבו להישני הורים ס  **

  רבה להתראיין בתחילת התכניתיאם אחת ס ***
  

  יותשותפו בארבעת ההערכת תהליך היישום. 2
  

   בחינת אופן יישום התכנית2.1
   .תיושותפורבע  אבמסגרת המחקר הוערכו, כאמור

   תותיאור התכני. א
 ילדים 14-ו, תל אביבבדרום   יסודיספר-ביתמ'  ילדים מכיתה ד33  השתתפותכניתב :'שותפות א

 הרגיל הספר-ביתנמצא בסמיכות רבה לה לילדים הלוקים בפיגור שכלי קל עד בינוני ספר-ביתמ

-רב(ומחציתם בעלי פיגור בינוני , למחצית הילדים הינם בעלי פיגור ק). במרחק של כמה דקות הליכה(

לחלק גדול מהילדים היו גם ). על הפיגור  סובלים מבעיות נוספותה ילדים אל,דהיינו, בעייתי ומורכב

, עשר שניםכהיה שתי הכיתות ממוצע גיל הילדים ב. בעיות התנהגותיות ורגשיות בנוסף לפיגור השכלי

כפי שמקובל בהרכב , 14- ל8בין : וחד היה רחב יותר לחינוך מיספרה-ביתאם כי טווח גילאי הילדים ב

והיתר עולים , היו ילידי ישראלבחינוך הרגיל רבעים מילדי הכיתה -שלושה. הכיתות בחינוך המיוחד

). וילד נוסף מפולין, ריתהב-צותלמעט ילד אחד מאר (המועצות לשעבר-בריתממדינות  רובם, חדשים

, שובים סמוכים לתל אביביתושבי י, ארבעה היו ערבים, ניתתכמבין ילדי החינוך המיוחד שהשתתפו ב

  . והיתר יהודים ילידי הארץ, המועצות לשעבר-מבריתשלושה עולים 

  

 אחר ספר-ביתב'  ילדים מכיתה ד27 נבחרה קבוצת השוואה של, לכיתת הילדים מן החינוך הרגיל

.  בנות16- בנים ו8 זו נכללו בקבוצה. הספר שבו נערך הפרויקט-הסמוך מאוד לבית, תל אביבבדרום 

 מסכים הספר שהי-תי בהכיתה נבחרה מתוך. ממוצע גיל הילדים זהה לגיל הילדים בקבוצת הניסוי

 גרים בשכונות המאופיינות הספר-בתי הילדים משני . מתבקשהלו הי,  השותפותתכניתלהיכלל ב

  . נמוךכלכלי-חברתיבתושבים ממעמד 

  

במהלך שנת , על פי התכנון. למשך שעת לימודים אחת, ועתדירות המפגשים נקבעה לפעם בשב

 11-ו,  הרגילספר-בית מפגשי שילוב במסגרת שיעורי חינוך גופני ב13ב התקיימו "הלימודים תשס
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משך השיעור ).  מפגשים24 מתוך 14-נערכו תצפיות ב( לחינוך המיוחד הספר-ביתשיעורי מוזיקה ב

ובפעמים מועטות ,  שעה שלמהארכוהמפגשים , בפועל. ת דקו45תוכנן לשעת לימודים אחת הנמשכת 

  .גם להפסקה משותפתנשארו הילדים 

  

 ילדים 10- ו, יסודי בעפולהספר-ביתמ) ב"תשס('  ילדים מכיתה ה21 השתתפו תכניתב: 'שותפות ב

בעיקר ( לילדים הלוקים בקשיים מוטוריים על רקע פגיעה במערכת העצבים המרכזית ספר-ביתמ

בשנת .  בחינוך המיוחד12- הרגיל והספר-בית ב שנים11ממוצע גיל הילדים עמד על ). ןשיתוק מוחי

גירושין של ( ילדים מסיבות שונות 6  הרגילהספר-ביתעזבו את ) ג"תשס', כיתה ו(ה יהלימודים השני

משום כך השתתפו בתכנית . רבו להמשיך במפגשיםי ושני ילדים ס)שינוי מקום המגורים, ההורים

הצטרפו בשנה השנייה עוד שני ילדים עם ,  המיוחדהספר-ביתב.  מהילדים13יה רק יהשנבמחצית 

 של מרבית הורי הילדים כלכלי-החברתיהמעמד . 12-שיתוק מוחין ומספר הילדים שהשתתפו עלה ל

  .נמוך-הוא בינוני

  

שנה ילדה אחת הצטרפה ב( ילדים 23נבחרה קבוצת השוואה של , לכיתת הילדים מן החינוך הרגיל

בקבוצה זו נכללו .  שבו נערך הפרויקטהספר-בית בעפולה עילית הסמוך לספר-ביתב' מכיתה ה) יהיהשנ

האפיון .  שנים11 -ממוצע גיל הילדים זהה לגיל ילדי החינוך הרגיל בקבוצת הניסוי .  בנות15- בנים ו8

  .היה דומה הספר-בתי של הורי הילדים בשני כלכלי-החברתי

  

ב "במהלך שנת הלימודים תשס. למשך שעת לימודים אחת, קבעה לפעם בשבועייםתדירות המפגשים נ

נערכו תצפיות ( מפגשים 10ג התקיימו "התקיימו שמונה מפגשי שילוב ובמהלך שנת הלימודים תשס

.  דקות45משך השיעור תוכנן לשעת לימודים אחת הנמשכת ). עשרה-בעשרה מפגשים מתוך השמונה

  ).ראו על כך להלן( מכך בשל בעיית מימון ההסעות כו פחותארבפועל המפגשים 

  

   בנים 7מתוכם ,  יסודי בירושליםספר-ביתב'  ילדים משתי כיתות ה11 השתתפו תכניתב: 'שותפות ג

שאר הילדים ). ילד נוסף פרש באמצע התכנית בשל התנגדות האב לכך שבנו יפסיד לימודים( בנות 4-ו

 לילדים ספר-ביתמהחינוך המיוחד נבחר . יל באותה שעהשלא השתתפו בתכנית המשיכו ללמוד כרג

ממוצע גיל הילדים .  בנות2- בנים ו3:  ילדים מכיתה אחת5 השתתפו תכניתב. הלוקים בפיגור שכלי

  .  בחינוך המיוחד13- בחינוך הרגיל ו10.5 שהשתתפו בתכנית היה

  

 בשכונת הספר-ביתב' מכיתה ה ילדים 30נבחרה קבוצת השוואה של , לכיתת הילדים מן החינוך הרגיל

 19בקבוצה זו נכללו .  שנים10.5, ממוצע גיל הילדים זהה לגיל הילדים בקבוצת הניסוי. פסגת זאב

  .  בנות11-בנים ו

  

לא (רוב המפגשים נמשכו כשעה ורבע .  מפגשים בתדירות של פעם בשבועיים12התקיימו בשותפות זו 

זמן זה מקביל למסגרת הזמן של שתי ). 'גן החיות וכדהמתנה לכניסה ל, כולל זמן ההגעה למפגשים

  .פרויקטשנקבע בתחילת ה) שעה וחצי(שעות לימודיות 
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 8מתוכם , תל אביב יסודי בשכונה בצפון ספר-ביתב'  ילדים מכיתה ו22 השתתפו תכניתב: 'שותפות ד

ה יהשני.  הוריואחד מהם לא השתתף בשל התנגדות. שני ילדים לא השתתפו בתכנית.  בנות14-בנים ו

נבחר , מן החינוך המיוחד .החלה את התכנית אך מאוחר יותר החליטה שאינה מעוניינת ליטול בה חלק

בעיקר שיתוק ( לילדים הלוקים בקשיים מוטוריים על רקע פגיעה במערכת העצבים המרכזית ספר-בית

  שנים12 הילדים עמד על ממוצע גיל.  בנות3- בנים ו4:  ילדים מכיתה אחת7השתתפו  תכניתב ).מוחין

   .15- ל11בין : אך טווח גילאי הילדים בחינוך המיוחד היה רחב יותר

  

 יסודי ספר-ביתב'  ילדים מכיתה ו28 נבחרה קבוצת השוואה של, לכיתת הילדים מן החינוך הרגיל

 12, סויממוצע גיל הילדים זהה לגיל הילדים בקבוצת הני.  בנות11- בנים ו17בקבוצה זו נכללו . ביפו

 . מתבקשהלו הי,  השותפותתכנית מסכים להיכלל בהספר שהי-תי בהכיתה נבחרה מתוך .שנים

גרים בשכונות המאופיינות בתושבים , הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד, הספר-בתיהילדים משני 

  . י נמוך יחסיתכלכל-חברתיממעמד 

  

בפועל היו כמה מקרים . לפעם בשבועייםתדירות המפגשים נקבעה .  מפגשים13התקיימו בשותפות 

רוב המפגשים נמשכו בין  .ומהביטולים וכד,  נמוכה מפעם בשבועיים בשל חגיםהייתהבהם התדירות 

זמן , בפועל. זמן זה מקביל לשתי שעות לימודיות כפי שנקבע. שעה וחצי לשעה וארבעים וחמש דקות

.  עד שההסעות הגיעו ועד שהילדים התארגנוהיה קצר יותר שכן עבר זמן) הזמן נטו(הפעילות עצמה 

  .משך הזמן הממוצע של הפעילות עצמה היה כשעה

  
תוך התייחסות למרכיבים ספציפיים של , בשותפויות השונותבפועל  יפורט תהליך היישום בהמשך

  . שלב היישום

  

   סיון קודם עם תכניות שילובינ. ב
 הספר-בתיבין שני ,  למשל,כך.  שילוב שונותותתכני היו מעורבים עוד קודם לכן בהספר-בתימרבית 

, הספר-בתימפגשים מוצלחים בין תלמידי שני מספר במהלך השנים הקודמות נערכו ', בשותפות א

 העבר היווה מניע ניסיון. ועוד' "זהירות בדרכים" תכנית, מפגשים לקראת חגים: באופנים שונים

 לא היו בעבר במפגשים "שילוב כשותפות"נית התלמידים שנכללו בתכ, עם זאת. לשותפות הנוכחית

   . האחרהספר-בית התנסותם הראשונה באינטראקציות עם ילדים מהייתהוזו , האל

  

 למדו יומיים בשבוע בכיתה המקבילה  המיוחדהספר-ביתמשתי בנות שם ', בשותפות ד נוספת דוגמה

 לתכנית השילוב של שתי את הבסיסלמעשה השילוב של שתי בנות אלו היווה . הרגיל הספר-ביתב

 הספר-בית בזמן שביקרה יחד עם כיתתה ב הרגילהספר-ביתבהרעיון עלה אצל המחנכת . הכיתות

  . המיוחד
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   הרכב צוות ההוראה המלווה את המפגשים. ג
רוב את מחנכות הכיתה וכן מורות -פי- השונות היו מגוונים למדי וכללו עלתכניותי ההוראה בצוות

שולבו בפעילויות השונות לרוב , כן-כמו. מוזיקה ואמנות,  כמו חינוך גופני,שוניםמקצועיות בתחומים 

  . סטודנטים או תלמידים בכיתות בוגרות יותר כמערך סיוע, גם סייעות

  

נראה כי .  שילוב או בעלות רקע בחינוך מיוחדתכניותחלק מהמורות בחינוך הרגיל היו בעלות ניסיון ב

, מבחינת הקצאת כוח האדם לפעילויות.  גבוהה יותרהייתה שלהן מידת המוטיבציה, במקרים אלה

 המלווה את הפעילויות כוח אדםבחלק מהשותפויות הורגש לעתים מחסור בהתצפיות העלו כי 

סטודנטים או סייעות שהיו במקום הפעילות אך  ( קייםכוח אדםעדר ניצול יעיל של יאו ה, במפגשים

שיצר תחושה של ריבוי מבוגרים , כוח אדםחרים הורגש עודף במקרים א. )לא סייעו בפועל לפעילות

   .המסתובבים במקום הפעילות

  

 הנחיה הייתה ולא הספר-בתי שהיה שייך לכוח אדםמרבית הפעילויות בשותפויות נערכו באמצעות 

המורות והמנהלות חשבו שניתן להסתפק באנשי צוות מתוך , באופן כללי. חיצונית כלשהי של הפעילות

  : אחת המנהלות אף הדגישה זאת באומרה.  ושאין צורך בהנחיה חיצונית קבועההספר-בתי

-ביתאנחנו רוצים שזה יהיה נכס של . אני מאמינה בפיתוח כוחות פנימיים והישענות עליהם"

   ".הספר

  

 יביאו מדי פעם גם מורים מיוחדים לצורך אשלים רוצה שהייתהמנהלת אחרת ציינה ש, עם זאת

, כן-כמו . כתוצאה מהפעלת התכניתהספר-ביתות על מנת להקל על העומס המוטל על הפעלות מיוחד

המורות והמנהלות חשבו שיש לאפשר הנחיה כזו מדי פעם כדי להקל מעט על  ,בשותפות אחרת

  :  לחינוך מיוחדהספר-ביתכפי שאמרה יועצת של . המורות וכדי לרענן ולגוון מעט את המפגשים

אבל צריך לבדוק היטב . מרעננת] הדרכה כזו[בחוץ כי הצוות מתעייף ואפשר להיעזר בהדרכה מ"

  ". בציציות שלהם אם ההפעלה מוצלחת וזה צריך לעבור הדרכה והנחיה שלנו

  

לא כל המורות עדיין מספיק בשלות , לעתיםש הרגילים העלתה את הנקודה הספר-בתיאחת ממנהלות 

  . פיד מאד בתהליך הבחירהלקחת חלק בתכניות שילוב כאלה ולכן יש להקכדי 

  

, תל אביבא ב"משה בתפקיד נציגת המתיישגם ש, ' בשותפות ד לחינוך מיוחדהספר-ביתהיועצת של 

 נמצאת כדי לקחת הייתה שאם היא לא הייתהתחושתה . פרויקטציינה את החשיבות שבמינוי רכז ל

לעומת . ף היה מתמוססה אזי השיתוי ולדחוף את המחנכות קדימה לעשיפרויקטאחריות על ריכוז ה

 חשבה שהבעיה אשליםנציגת . היא הרגישה שהתפקיד די עייף אותה ותבע ממנה משאבים רבים ,זאת

א צריך "נציג המתי, לדעתה. פרויקט שהרכזת העמיסה על עצמה אחריות רבה מדי לריכוז ההייתה

יות לעצם הניהול להיות אחרא) או שתיהן( ועל אחת המחנכות ,להיות רק בתפקיד של פיקוח ומעקב

, פרויקט היא חוסר הבהירות לגבי האחריות על ניהול הפרויקטאחת הבעיות של ה. פרויקטשל ה

  .דהיינו מי אחראי על ניהולו וביצועו
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  ושיתוף הפעולה ביניהםבשותפויות השונות מעורבות של הצוותים המידת . ד
עם . נה בכל אחת מן השותפויות שוהייתה, מעורבות של הצוותים ושיתוף הפעולה ביניהםהמידת  

עניין מוטיבציה ו המיוחדים הביעו מידה רבה יותר של הספר-בתיהצוותים של , נראה כי לרוב, זאת

  .תכניתב

  

ונכונות , תכניתכל המורות הביעו עניין רב ומוטיבציה גבוהה להשתתף ב ,'בשותפות א,  למשל,כך

דלים במידת המעורבות של המורות ומידת כרו הבינ, עם זאת. לתרום ולהשקיע מאמצים להצלחתה

על המוטיבציה של התלמידים השפיע ונראה כי לעתים הדבר , ההשקעה שלהן בהכנת השיעורים

 שיעורי המוזיקה נוהלו בדרך כלל, דוגמה ל,כך. והמידה שבה נהנו מהשיעור ונטלו בו חלק פעיל

חולקה קבוצת הילדים המשותפת אך בחלק מן המפגשים , בשיתוף פעולה בין שתי המורות למוזיקה

ונראה היה , המורות הנחו את השיעורים באופן שונה מאוד זו מזו, הבמקרים אל. לשתי כיתות

נטלו חלק פעיל יותר בשיעור ונהנו יותר , "שלהם"שהילדים הרגילים לשיטת ההוראה של המורה 

  ). מיוחדבמיוחד נכון הדבר לגבי השיעורים שהנחתה המורה למוזיקה מן החינוך ה(

  

 ן במידת המעורבות שלהפרהס- הבדל בין המחנכות בשני בתינראה שהיה, 'בשותפות ב, לעומת זאת

 לחינוך מיוחד לקחה חלק יותר פעיל ויוזם בפעילויות וניכר היה הספר-ביתהמחנכת מ. בפעילות

 שהיא  ובכך,חלק מהפעילויותהיא עצמה העבירה הדבר גם התבטא בכך ש. מאודחשובה לה שהצלחתן 

 הרגיל בחרה הספר-ביתהמחנכת מ, לעומתה.  הרגילהספר-ביתגם ניסתה רבות ליצור קשרים עם ילדי 

היא כמעט שלא נטלה חלק בהעברת הפעילות ויזמה קשר מועט עם ילדי . בעמדה פחות אקטיבית

עם . עיקר תפקידה היה להעיר לילדי כיתתה אם עולות בעיות משמעת של הילדים. החינוך המיוחד

שיתוף הפעולה בין הצוותים היה ש חשו הספר-בתינראה שבאופן כללי המנהלות והמורות משני , זאת

  .והן לא דיווחו על קשיים מיוחדיםבשנה השנייה של התכנית הרבה יותר טוב 

  

למידת המוטיבציה של המחנכות יש השפעה ישירה גם על רמת המוטיבציה של הילדים ועל ההתנהלות 

נפגעת ,  כאשר צוות אחד מרגיש שהוא תורם בעוד הצוות השני נשאר פסיבי.של המפגשים עצמם

או ,  הרגיל בחלק מן המפגשיםהספר-ביתהנחיה אישית של מחנכת . האווירה החיובית של המפגשים

 מרגישה הייתהבמקרה זה המחנכת .  יכלה למנוע מצב זה,ה משותפת עם מחנכת החינוך המיוחדהנחי

. למפגשים מאחר שהאחריות להצלחת המפגשים מתחלקת בין שני הצוותיםשהיא תורמת באופן ישיר 

  . החינוך המיוחד מחייבת אותה ליצור יותר קשר עם ילדי הייתהפעילות כזו גם 

  

 הוטלה על מחנכות פרויקטשבה האחריות על ניהול ה, 'בשותפות ג נוספת לכך ניתן לראות דוגמה

, מסיבות אישיות,  מעוניינת ליטול חלק בתכניתייתהה הרגיל לא הספר-ביתאחת המחנכות מ. הכיתה

 הדבר .מחנכת זו ציינה שלא היה לה בחירה בעניין. יהיומשום כך הוטלה המשימה על המחנכת השנ

 המיוחד הספר-ביתמחנכת הכיתה מ. בא לידי ביטוי במידת המעורבות שלה בתחילת הפעלת התכנית

 הספר-ביתמחנכת , עם זאת. גשים ופגישות הצוותלקחה על עצמה את עיקר האחריות של ארגון המפ

 נלהבת הרבה הייתההרגיל ציינה שלאחר זמן מה היא שמחה מאוד על ההזדמנות לקחת חלק בתכנית ו

החשים מחויבות , נקודה זו ממחישה את החשיבות הרבה בבחירת מורים עם מוטיבציה גבוהה. יותר
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לוב משפיעה ומשנה עמדות גם בקרב המורים ולא ניתן לראות שתכנית השי, כן-כמו. להצלחת התכנית

   .רק אצל התלמידים

  

כמו שאמרה . ויוניתו הוגנת ושהייתה הספר-בתישתי המחנכות ושתי המנהלות חשבו שהשותפות בין 

  :  הרגילהספר-ביתמנהלת 

   ". הרגישו נתרמיםהספר-בתישני ... דיאלוג בין שווים"

  

 צריכה לדרבן הרבה יותר את המחנכת הייתהישה שהיא  המיוחד הרגהספר-ביתהמחנכת מ, עם זאת

 הוא פרויקט הרגיל ההספר-בית לגביהדבר יצר אצלה תחושה ש. יה ושעיקר העומס נפל עליהיהשנ

  :  חשוב ביותרפרויקט המיוחד ההספר-בית לגבי ואילו ,משני בחשיבותו

אני הייתי צריכה .. . רציני והם תפסו את זה כמשהו יותר קטןפרויקטאנחנו תפסנו את זה כ"

  ..."ללחוץ אותם ולדרבן ולהזכיר

  

 דבר שאכן יצר ,רק קבוצה קטנה של ילדיםהשתתפה  הרגיל הספר-ביתהדבר קשור לכך שבשיתכן י

 צוות ידי-עלשהודגש מאוד (עובדה זו מחזקת את הצורך .  משני בחשיבותופרויקטתחושה שמדובר ב

 לחינוך ספר-בתיחשוב גם לזכור ש. ילות מסוג זהשכיתה שלמה תיקח חלק בפע)  הרגילהספר-בית

למחנכות יש מספר ילדים קטן יחסית והן גם מקבלות עזרה , ים מסוג זהפרויקטמיוחד יותר רגילים ל

הן צריכות , ים מסוג זהפרויקט הרגילים אינן רגילות בהספר-בתיהמחנכות ב, לעומתן. מסייעות

מבחינה רגשית (משום כך הן אולי גם פחות פנויות . להתמודד עם כיתה גדולה ואין להן סיוע נוסף

 ציינה שלא היה ברור לה מי  הרגילהספר-ביתהמחנכת מ.  מסוג זהפרויקטלהשקיע ב) ומבחינת זמן

רכזת תכניות הדרכה להורים (היה אחראי לקבוע את הפעילויות ולתאם את הסיורים וההסעות 

הכיתה  רק בהכנה לקראתו וסיוע למחנכת  אלאפרויקטוותה את התכנית לא עסקה בריכוז הישל

 האחריות לניהול ולביצוע של דהיינו, שהועלתה לעילעובדה זו מתקשרת לנקודה . )מהחינוך הרגיל

השאיפה היא שאחת , בפועל. נהליתי אינו מגדיר באופן מפורש על מי האחריות המפרויקטה. התכנית

פעלו יחד כשכל פעם האחריות נופלת על  או ששתי המחנכות י,המחנכות תיקח על עצמה תפקיד זה

הבנות דוגמת -יש מקום לקבוע הנחיות ברורות יותר בנושא זה על מנת למנוע אישתכן יי. הצד המארח

  . זו שלעיל

  

    צוותי ההוראהידי-עלההכנה למפגשים . ה
רם בטעוד , רביםהושקעו זמן ומאמצים , בחלקן.  שונה בין השותפויותהייתהמידת ההכנה למפגשים 

נפגשו  'בשותפות א, דוגמה ל,כך. בין הצוותים השונים בתכנון הפעילות ובתיאום ,תכניתתחילת ה

 ובתכנון תכניתלצורך דיון במטרות ה, חלקם בליווי צוות אשלים,  כמה פעמיםהספר-בתיצוותי 

שיעורי החינוך ( הפעילות תכניתחלק מן המפגשים התקיימו בהרכב חלקי לצורך בניית . המפגשים

נעשה בישיבות ,  חגים וכדומה,תכנון אירועים חריגים בהתאם ללוח השנה). הגופני ושיעורי המוזיקה

נראה שבשלב קביעת התכנים והפעילויות נחוץ שיתוף פעולה רב בין המורות . הצוות במהלך השנה

ואת תחומי הפעילויות , הספר-ביתכל מורה מכירה היטב את היכולות של ילדי . משני הצוותים

ע מצב בו הפעילות מתאימה ליכולות ולעניין נתכנון משותף של המורות מו. םבשבילמוצלחים ביותר ה

ושינוי ,  חשוב לשמור על מידה של גמישות במערך השיעור,עם זאת. של ילדים מקבוצה אחת בלבד
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 ידי-עללמרות שהונחו ותוכננו ברובם , שיעורי הספורט. בעקבות תגובות התלמידים, במידת הצורך

יש לשער שהדבר נבע גם . הילדיםכל הצליחו לעורר עניין והנאה רבה בקרב ,  הרגילהספר-ביתהמורה מ

. אך גם מעצם המשיכה של ילדי שתי הקבוצות לשיעורי ספורט, מן ההכנה המשותפת שנעשתה

 פער במידת העניין וההנאה שהפגינו ילדי שתי הקבוצות,  כאמור,ניכר, בשיעורי המוזיקה לעומת זאת

  .בחלק מהשיעורים

  

המחנכת והמורה לאמנות , 'בשותפות ג,  למשל,כך,  מצומצמת יותרהייתהבשותפויות אחרות ההכנה 

 פעם אחת לצורך תכנון המפגשים ופעם אחת : המיוחדהספר-ביתקרו פעמיים בי הרגיל בהספר-ביתמ

יל לא עברה  הרגהספר-ביתהמורה להתעמלות מ.  המיוחדהספר-ביתלצורך תצפית על הילדים שב

אם היו , לדעתה. הכנה מיוחדת לקראת המפגשים אם כי היא בוגרת תכנית ספורט ושיקום נכים

מעבר .  מעדיפה לקבל ידע על כל ילד באופן ספציפיהייתההיא , מחליטים שהיא אכן זקוקה להכנה

  .  מכך והן גם לא הרגישו צורך ביותר, הרגילהספר-ביתלכך לא נעשתה עוד הכנה לצוות ההוראה מ

  

למורות המקצועיות תוכנן . צרכים של הילדים משתי הכיתותההמחנכות נפגשו ועמדו על ' בשותפות ד

מעבר לכך הן לא עברו הכנה אך השתתפו .  שבסופו של דבר לא יצא אל הפועלהספר-בתיסיור משותף ב

המקצועיות המורות .  המקבילהספר-בית הכירו את הילדים והמורות משבובמפגש השותפות הראשון 

 צורך בהכנה נוספת מכיוון שהן כבר היו מנוסות במפגשי ן לחינוך מיוחד חשו שלא היה לההספר-ביתמ

גם .  הרגיל חשה שהיה לה צורך בהכנה נוספתהספר-ביתאחת המורות לאמנות מ, לעומתן. שילוב

היו זקוקות  הרגיל הספר-בית חשבה שהמורות מ,כזה את התכניתי לחינוך מיוחד שרהספר-ביתיועצת 

  . להכנה רבה יותר

  

כל המרואיינות ציינו את הצורך ,  ואכןלא התקיימו ישיבות הכנה מסודרות, 'בשותפות ב, בשונה מכך

 ציין את הצורך שלהם לקבל מידע על המאפיינים של הילדים המיוחד הספר-ביתצוות . בהדרכה נוספת

 , רצו יותר הכנה להן ולילדים הרגילרהספ-ביתהמורות מ.  הרגיל לפני כניסתם לתכניתהספר-ביתמ

  :  וכפי שאמרה המחנכת,ובמיוחד הן רצו יותר מידע בנוגע לשיתוק מוחין

  ".' המיוחדהספר-ביתתו מתמודדים ילדי יכנסו יותר לעולם שאישהילדים שלנו י"

  

, ף באופן רצו, ובמהלכם, אנשי מקצוע עוד לפני התחלת המפגשיםידי-עלמתן הכנה והדרכה נראה כי 

 ולהשפיע על הרצון , עשויה להעלות את מסוגלות הצוות להתמודד עם המשימה שהוצבה בפניוהייתה

נראה שיש צורך להבטיח שצוות ההוראה אכן מקבל את כל . והנכונות להשתתף ולתרום למפגשים

  לחינוך הרגיל שהן פחות מנוסות בתכניות שילובהספר-ביתמורות שההכנה הדרושה לו אם כי נראה 

  . במיוחד קוקות לכךז

  

   ישיבות צוות. ו
כך נצפו הבדלים בתדירות ישיבות הצוות בין , בהתאם להבדלים ברמת ההכנה לקראת הפעילות

 -   במהלך תקופת הפעילותנערכו שמונה ישיבות צוות, 'בשותפות א,  למשל,כך. השותפויות השונות

;  מטעם אשליםפרויקטם ומנהלת הבשיתוף מנהל התחו, תכניתשתי ישיבות לצורך תכנון וגיבוש ה

וישיבת ; במהלך תקופת הפעילות עצמה,  מטעם אשליםפרויקטכחמש ישיבות צוות בהנחיית מנהלת ה
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נערכו מפגשים , שיועדו לפורום הרחב, מלבד ישיבות אלה. סיכום בסוף השנה בנוכחות כל הצוות

א השתתפה בחלק "טעם המתירכזת מ. המורות המקצועיות וכדומה,  בין המנהלות- בחתכים שונים

  .מן הישיבות

  

תפיסת , תכניתהישיבות שהתקיימו לפני תחילת המפגשים עסקו בתכנון ובגיבוש עמדות הצוות בנוגע ל

בישיבות הועלו התלבטויות לגבי המידה שבה יש להדגיש את השונות . המוגבלות והיחס לחריג

האם להנחות את ,  בפני הילדיםיתתכנכיצד להציג את מטרת ה, במפגשים לעומת הזהה והמשותף

כיצד : דוגמהל.  בנושאים שונים דעותכן הובעו-כמו.  ועוד,הילדים לקראת התנהגות חברתית מסוימת

? ילדים חריגים? ילדים מפגרים?  ילדים בעלי צרכים מיוחדים-לכנות את הילדים מן החינוך המיוחד 

בחלק מן המקרים ?  לטשטש את הפעריםוהאם ניתן והאם יש צורך, מה משמעות של כל תיוג שכזה

. נהגה כל אחת לפי ראות עיניה, עדר תפיסה מגובשתיולעתים נראה היה שבה, הגיעו המורות להסכמה

, ושנחוצות ישיבות במהלך ביצוע הפעילות, שלוש מורות ציינו שהישיבות הללו היו רבות וארוכות מדי

 מה שאילץ ,זה נערכו הישיבות בתקופת החופשהחשוב לציין שבשלב  .לפני כן" באופן תיאורטי"ולא 

  .ללא תגמול נוסף, הספר-ביתאת המורות להגיע במיוחד לצורך כך ל

  

במהלך זמן ,  צריכה להתקיים ישיבת צוות לאחר כל שני מפגשי שילובהייתה, על פי התכנון המקורי

מבנה זה הוצע . ומורות ממלאות מקום ילמדו בכיתות, ערך מפגשיכך שבמועד זה לא י, הפעילות

ולא ניתן היה לתאם מועד , הצהריים-כיוון שנראה היה שלא ניתן להפגיש בין המורות בשעות אחרמ

-נערכו ישיבות אחת לארבעה, במהלך תקופת המפגשים, בפועל. פגישה אחר המתאים לכל המורות

ילויות ותכנון לקראת הפע, ביצוע משוב לפעילויות הקודמותבסיכום וב שעסקוחמישה שבועות 

בחינת מועדים מיוחדים , בישיבות גם ניתן מקום לפורקן רגשות של המורות בנוגע למפגשים. הבאות

ישיבת הסיכום עסקה בעיקר בתכנון המשך הפעילות לקראת השנה . ערכות בהתאםיבלוח השנה וה

  . הבאה

  

.  בחלקןא השתתפה רק"ורכזת המתי,  מטעם אשליםתכנית מנהלת ההייתההמנחה בישיבות הצוות 

שתי מורות ,  איש מקצוע מן החוץידי-עלבסוף השנה לגבי הצורך בהנחיית הישיבות נשאלו כשהמורות 

, נחוצה הנחיה אובייקטיבית, מורה אחת ציינה שכאשר מתעוררות בעיות, אמרו שכלל אין בכך צורך

  . דוושתי מורות אחרות העריכו את ההנחיה שניתנה כנחוצה ויעילה מא

  

היה בעייתי ) בשעת המפגשים(מועד הישיבות שנקבע שציינו רוב נשות הצוות , ף השנהבסו, כן-כמו

המורות ראו , שנית;  עלות נוספת של מילוי מקום, כאמור,שעה זו מחייבת, ראשית. מכמה סיבות

הרוב המכריע של נשות הצוות ציינו שמינון הישיבות היה , כן-כמו; ילדיםלבביטול המפגש הפסד גדול 

. אלא לבחון לפי הצורך במהלך השנה, וחלקן הוסיפו שאין מקום לקבוע מינון קבוע לישיבות, יגבוה מד

בעיקר לצורך ארגון המפגשים ודיון בבעיות , כולן ציינו שיש חשיבות רבה בישיבות אלה, עם זאת

  .המתעוררות במהלכן

  

שנה תוכננו חמש בתחילת ה: ם יותרי נקבע מספר פגישות מתא'בשותפות דנראה כי , לעומת זאת

. בנוסף נקבעו ארבע ישיבות של המנהלות. ומפגש מסכם) בתדירות של אחת לחודש לערך(ישיבות צוות 
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 היו הספר-בתיצוותי ההוראה משני , מעבר לכך. א"ישיבות הצוות התקיימו בהנחייתה של רכזת המתי

 בחודש את כלל הצוותים התקיים ליווי של פסיכולוגית חינוכית שהדריכה פעם, בנוסף. בקשר טלפוני

. ןהמנהלות נפגשו כמה פעמים במהלך השנה וקיימו קשר טלפוני ביניה. תל אביבשל תכניות השילוב ב

  . ה ואין צורך בהגברת ישיבות אל,נראה שמספר מפגשי הצוות אכן הספיק לקיום הסדיר של התכנית

  

הן . מנת לתאם את הפעילויותעל , תכניתהמנהלות נפגשו מספר פעמים לפני תחילת ה, 'בשותפות ג

היה ביניהן קשר טלפוני בכל פעם שהתעוררה בעיה , בנוסף. נפגשו שוב באמצע השנה ובסוף השנה

.  טובה ושלא היה צורך ביותר מכךהייתהכלשהי ושתיהן ציינו שהן הרגישו שהתקשורת ביניהן 

שר טלפוני בין שתי היה ק, בנוסף לכך.  פעם בחודשאשליםהמחנכות נפגשו עם מנהלת התכנית ב

 ציינה שהיה קושי בתיאום הפגישות מיוחד ההספר-ביתמחנכת , עם זאת. המחנכות לפני כל מפגש

חלק מהסיבה לכך היה שהיא תפסה את הפרויקט כיותר משמעותי מאשר מחנכת , לדעתה. החודשיות

-בית מחנכת ,לעומתה. שפגישות הצוות יהיו יותר ממוסדותלה  ולכן היה חשוב , הרגילהספר-בית

עוץ מקצועי י הרגיל ציינה שהפגישות הכבידו עליה שכן היא חשה שעיקר מטרתן היה דיווח ולא יהספר

  . הן לא הצדיקו את הזמן שהשקיעו בהן, לדעתה, ולכן

  

. גם ישיבות הצוות לא התקיימו באופן מסודר, בדומה למפגשי ההכנה, 'בשותפות ב, לעומת זאת

.  אך בפועל הדבר לא נעשה,חודשיים תתבטל פעילות לטובת ישיבת צוותהתכנון המקורי היה שפעם ב

. בשנה הראשונה התקיימו רק שתי ישיבות צוות כאשר בישיבה הראשונה נכחו רק חלק מהמורות

בשנה .  נוכחות מלאה אך היא נועדה לצורך ביצוע הערכה ותכנון להמשךהייתהבישיבה השנייה אמנם 

  .התקיימה רק ישיבת צוות אחת) רי לתכניתבתקופת הליווי המחק(ה יהשני

  

;  של ישיבות צוות בתחילת השנה ובמהלכה הוא חשוב ומאפשר שיתוף פעולה יעיל בין המורותןקיומ

 וליבון בעיות המתעוררות ,מתן משוב בצורה רציפה; בחירת פעילויות המתאימות לשתי הקבוצות

ו בפועל נבע מבעיות תקציביות המספר המצומצם של ישיבות הצוות שהתקיימ. במשך השנה

שיחות לצורך תכנון המפגשים נעשו אך ורק . ולוגיסטיות שלא אפשרו הקצבת מספיק זמן למטרה זו

 כללו רק תזכורות ולא תכנון השיחות אל). אחת לחודש(באמצעות הטלפון ובתדירות נמוכה יחסית 

 המורה ידי-עליה הועברו ייש לציין שחמישה מהמפגשים בשנה השנ, עם זאת(מעשי של הפעילות 

עדר יה).  מדריך חיצוני ולכן לא היה צורך בהכנה משותפתידי-על או המיוחד ספר-ביתלאמנות מ

 ניהלה את ) המיוחדהספר-בית מללכרך בד(מפגשי הצוות גרם לכך שבמקרים רבים מורה מצוות אחד 

התכנים כך לא תמיד כתוצאה מ. כל הפעילות מכיוון שלא התאפשרה פגישה לצורך הכנה משותפת

נראה שראוי לוודא מראש . התאימו לשתי קבוצות הילדים ולעתים הפעילות הסתיימה מוקדם מהרגיל

שלהן חשיבות מכרעת בהצלחת , מבחינה ארגונית ותקציבית את אפשרות קיומן של ישיבות צוות

  . התכנית

  

   תגמול למורות. ז
על אף שבחלק , זאת. תכניתהשתתפותן בעבור בבלו גמול מיוחד יהמורות לא ק, באופן כללי

. להכנת הפעילויותזמן נוסף או להקדיש , הן נדרשו להגיע למפגשים במהלך החופשות, מהמקרים

 כשעות תכניתנבחנה האפשרות להגדיר את שעות המעורבות ב, 'בשותפות אלהצעת אחת המנהלות 
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רוב . מכמה סיבות, לבסוףשה הצעה זו לא מומ, אולם. מה שיעניק גמול מסוים למורות, השתלמות

מעורבותן , ציינו שרק כאשר המפגשים והישיבות נערכים במסגרת שעות עבודתן' בשותפות אהמורות 

). אך במקביל גם הוטחה ביקורת על עריכת ישיבות הצוות על חשבון מועד המפגשים( אפשרית תכניתב

   .גם ללא תשלום ממשי, בורןעבותיקות אמרו שתחושת הסיפוק מהווה גמול מספק ושתי המורות ה

  

, דו מאים חשוב,תכנית והקדשת הזמן מצד המורות המשתתפות ב,עבור מאמציהןבנושא התגמול 

יש לבחון . גיבוש עמדות המורות ועבודת הצוות, תכניתבפרט כאשר מושקע זמן רב בתהליך גיבוש ה

ות גם מחוץ למועד המפגשים כיצד ניתן לעגן באופן מובנה תגמול מסודר למורות שיאפשר ביצוע ישיב

  .אף שזו חשובה ביותר, אין להסתמך על תחושת הסיפוק האישית כתגמול. עצמם

  

י שעה "כל אחת מהמחנכות מהמתבלה יק 'בשותפות ג, המצב בשלוש השותפויות האחרותלעומת 

בהירות בנוגע - איהייתה, עם זאת.  בתכניתן על ההשקעה שלהשבועית נוספת על מנת לכסות

המחנכות לא היו מודעות לכך שעליהן למלא טופס מיוחד לשם . צדורה הנדרשת לקבלת התשלוםלפרו

שעה , המחנכות גם הרגישו שבסופו של דבר. י" ורק לקראת סוף השנה הבינו זאת מרכזת המת,כך

אחת המחנכות ציינה זאת בהקשר של העומס הרגשי . שבועית זו אינה מכסה על כל ההשקעה שלהן

היא גם טענה שאינה מעוניינת להתעסק עם כל הניירת הדרושה בשביל . פרויקטבות בהכרוך במעור

  . לקבל את השעה השבועית הנוספת

  

   בחירת הילדים. ח
בקרב הילדים ו, גיל הילדים: בשותפויות השונות על פי מספר קריטריונים מרכזייםהילדים נבחרו 

 'בשותפות א.  שילובתכניותיסיון קודם בוכן נ, מהחינוך המיוחד נבחנה חומרת הלקות או הפגיעה

על מנת שיוכלו '  נבחרו ילדי כיתה ד- הרגיל נעשתה בעיקר על פי גילם הספר-ביתמבחירת הילדים 

 ".נכונות ורצון טוב"שבחרה כיתת ילדים עם ציינה  המנהלת ,מלבד זאת. שנתית- דותכניתלהשתתף ב

 הספר-ביתית לגילאי הילדים מרבלימה מ המיוחד נבחרה כך שתהיה ההספר-ביתכיתת הילדים מ

שיכולים להפיק תועלת מן המפגש " לחינוך מיוחד אמרה שנבחרו ילדים הספר-ביתמנהלת . הרגיל

בחרו ילדים שאכן ,  שמחד, מטעמה הוסיפהתכניתרכזת ה. "ולהעשיר את הכישורים החברתיים שלהם

, עדר זאתישהרי בה, וגבלות מובהקתחיפשו ילדים בעלי מ, מאידךו, יכולים להפיק רבות מן המפגש

שה יבני כיתתה ענו על שני הקריטריונים הללו ומלבדם נוספו עוד ש, לדעתה. ייעוד המפגשים מטושטש

כך , הילדים הנוספים נבחרו, לפי המלצת המורה לספורט, בהמשך לכך. ילדים משתי כיתות נוספות

 והן ילדים בעלי יכולת ,דוית טובה מאספורטיב-שייכללו ביניהם הן ילדים בעלי יכולת מוטורית

קבוצת הילדים מן החינוך המיוחד נבחרה כך שתהיה הטרוגנית הן , למעשה. ספורטיבית חלשה יותר

והן מבחינת מידת המוגבלות הקוגניטיבית , מבחינת היכולת הספורטיבית והפגיעה הגופנית

במהלך שנת הלימודים התעוררה . יילדי החינוך הרגיל לא נבחרו באופן איש, לעומתם. וההתנהגותית

ובחרו לעשות כן , והן לא חויבו להמשיך להשתתף, התנגדות מצד שתי בנות להשתתף במפגשים

לאפשר  או, םילדיהן לערוך סינון כלשהו בי תכן שיש לשקול האם כדאייי. רק לאחר זמן מה, מרצונן

ותם להשתתף ולהשקיע את כדי להגדיל את נכונ, זאת. תכניתלהם יכולת בחירה האם להשתתף ב

  . מרצם במפגשים
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נעשתה מאחר שהכיתה כבר  לחינוך מיוחד הספר-ביתמהבחירה בכיתה  'בשותפות ב, לעומת זאת

קוגניטיביות , הילדים בכיתה זו בעלי יכולות חברתיות, בנוסף. התנסתה בשילובים מוצלחים בעבר

גיל נעשתה על מנת להתאים פחות או  הרהספר-ביתבחירת הכיתה מ.  מתאימות לפרויקטותקשורתיות

. הכיתה שנבחרה היא כיתה שמורכבת כמעט כולה מבנים. יותר את גיל הילדים לילדי החינוך המיוחד

- בית ואילו מנהלת ,"ככיתה סוערת אך הילדים הם בעלי נכונות"מחנכת הכיתה הגדירה את הכיתה 

כיתה זו , לדברי המנהלת, כאמור. "כיתה עם קשיי התנהגות לא פשוטים"תיארה את הכיתה כ הספר

  .  אחרפרויקטכיוון שהכיתה המקבילה כבר השתתפה במנבחרה 

  

בשנה הראשונה של ? האם יש לחייב את הילדים להשתתף בתכניתשאלה נוספת שעלתה הייתה 

לא  "המנהלת וכפי שציינה פרויקט להשתתף ב' הרגיל בשותפות בהספר-ביתהפעילות אולצו כל ילדי 

. החובה להגיע למפגשים פגמה במוטיבציה של הילדיםשתכן יי]". של הילדים[ך של בחירה היה תהלי

לאחר אירוע . סירבו להגיע למפגשרבים ילדים , "ערב ליל סדר פסח"לקראת מפגש , כפי שיתואר להלן

רובם בחרו להמשיך להשתתף . אם להשתתף במפגשיםהזה הוחלט לתת לילדים חופש בחירה 

הן עדיין חשו , תנה לילדיםישתי המחנכות ציינו שלמרות אפשרות הבחירה שנ, עם זאת. במפגשים

  הרגילהספר-ביתהכיתה במחנכת . שחלק מילדי החינוך הרגיל שהגיעו למפגשים בעצם לא רצו בכך

 ולאפשר לילדים נוספים אפשרות פרויקטהציעה להרחיב את מעגל הילדים שיכולים להשתתף ב

יש שייתכן .  או משתי שכבות קרובות זו לזו מבחינה גיליתהספר-ביתאולי ברמת השכבה ב, בחירה

לאחר מפגשים . הספר-בתיביקורים הדדיים של הילדים בלערוך  פרויקטטרם התחלת העוד בלשקול 

מתן בחירה חופשית לילדים עשויה . ניתן לתת לילדים לבחור האם הם רוצים להמשיך במפגשים, האל

נים יוכמובן מבטיחה שרק המעוני, התאמץ על מנת שהמפגשים יצליחולהגביר את המוטיבציה שלהם ל

  . ישתתפו במפגשים,בעלי המוטיבציה הגבוהה מלכתחילה, ביותר

  

בעלי רמת ', שבה הילדים היו בגילים קרובים לכיתה ה המיוחד הספר-ביתב נבחרה כיתה 'בשותפות ג

המנהלת והמחנכת יכלו להתמודד עם  ושלדעת , יחסית וללא בעיות התנהגות קיצוניותתפקוד גבוהה

בשל . תקשורתבהתנהגות או קשות בשני ילדים מהכיתה לא השתתפו בשל בעיות . המפגשים כאל

 המיוחד עמדה על כך שלא לכלול בתכנית כיתה שלמה הספר-ביתמנהלת , המספר המועט של תלמידים

ן מספר הילדים הרגילים למספר  גדול מדי ביפערעל מנת שלא יהיה , זאת.  מהחינוך הרגילהספר-ביתמ

אחד הילדים ( ילדים 12משום כך נבחרו רק . דבר שעלול מאוד לפגוע בשילוב, הילדים בעלי הפיגור

'  הרגיל ציינה שהבחירה בכיתה ההספר-ביתמנהלת . 'משתי כיתות ה) פרש מאוחר יותר מהתכנית

לא נבחרו שכן תוכנן ' ילדי כיתה ו. ון שלדעתה ילדים צעירים יותר היו מתקשים במפגשיםונעשתה מכי

בחירת הילדים מתוך הכיתות נעשתה באמצעות . שאותם ילדים ימשיכו בתכנית גם בשנה שלאחר מכן

מתוך הילדים שהביעו רצון להשתתף . מילוי שאלון בו נשאלו הילדים על רצונם להשתתף בתכנית

 לשתף ילדים עם בעיות  דאגו שלאפרויקטנערכה הגרלה כאשר המחנכת והמנהלת שליוו את ה

  . התנהגות

  

בשנה   המיוחדהספר-ביתמשילוב לימודי של שתי בנות מ ,כאמור , היוזמה לתכנית החלה'שותפות דב

- בית המיוחד והן בהספר-ביתהן ב(נבחרו הכיתות בהן למדו הבנות , באופן טבעי.  לתכניתשקדמה

חינוך מיוחד היא שכל ילד יעבור  להספר-ביתהמדיניות ב, בנוסף. להשתתף בתכנית)  הרגילהספר

עברו בעבר  המיוחד הספר-ביתכל ילדי הכיתה ב, ואכן.  במהלך לימודיו"שילוב"לפחות שתי תכניות 
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 הילדים גם היו בעלי יכולות תקשורתיות. ה והם יכלו להרוויח ממפגשים אל"שילוב"תכניות 

 הספר-בית באחתשכיתה גם ציינה  ,כזה את התכניתיהיועצת החינוכית שר.  יחסית וניידים,מתאימות

 והקשר עם ילדים רגילים עשוי , לא צורפה שכן הילדים הלומדים בה הם בעלי מחלות סופניותהמיוחד

א המחנכת שהיא בעלת רקע בחינוך י הרגיל ההספר-ביתעוד סיבה לבחירת הכיתה ב. להעיק עליהם

  . מיוחד ושהביעה את נכונותה ורצונה לקחת חלק בתכנית כזו

  

   היחס המספרי בין הקבוצות. ט
. כיתת ילדים רגילהמספרם בעומת מספר הילדים בכל כיתה בחינוך המיוחד קטן באופן משמעותי ל

מכיתות  ונוספו להם ילדים, נבחרו ילדי כיתה אחת מן החינוך המיוחד, בכל אחת מן השותפויות, לכן

 .בהתאמה 3:1 עד 2:1  יחס שלןאשר נע בי פער מספרי בין הילדיםשותפויות היה רוב הב. אחרות

כאשר הילדים מתחלקים . נראה היה שהפער המספרי יוצר בעייתיות מסוימת,  למשל,'בשותפות א

דבר העלול , יכול להיווצר מצב שבו ילד אחד מן החינוך המיוחד מוקף בכמה ילדים רגילים, לקבוצות

וכים להזדמנות לקשר ישיר בעבודה לא כל הילדים הרגילים ז, מלבד זאת.  איוםה שללתחושלו לגרום 

, לריבוי היחסי של ילדי החינוך הרגיל יש גם יתרון, עם זאת.  המיוחדהספר-ביתעם ילדים מ, בזוגות

הוא מאפשר לילד שמתקשה .  לחינוך המיוחדהספר-בית מטעם תכניתכפי שציינה רכזת ה

  .להיוותר מחוץ לקשר, באינטראקציה

   

הקפידו המורות שם ', נמצא בשותפות א, על בעיית הפער המספריאחד הפתרונות על מנת להתגבר 

, דוגמהל.  כאשר הילדים נדרשו להדגים משימה או כשמינו ראשי קבוצהספר-ביתלתת נציגות לכל 

 הספר-ביתהיא הפעילה בהדגמה ילד אחד מ, להדגים תרגיל בהתעמלותביקשה בכל פעם שהמורה 

  .וילד אחר מן החינוך המיוחד, הרגיל

  

אך בכל מקרה יש לשקול מהי , קשה למצוא מענה לבעיית הפער המספרי בין הילדים, באופן עקרוני

ומתי , מתי יש לבצע פעילות בקבוצה גדולה: ובאיזה שלב של היכרות, הדרך העדיפה ליצירת הקשר

, רבה בין הילדיםנראה שהבניה הדרגתית של מידת הִק. קבוצות קטנות ולזוגותלניתן להתחלק 

 בהמשך תאפשרמו, דו נכונה מאאהי', כפי שניתן היה לראות בשותפות א, שיעורבעות משימות באמצ

  . מגע אישי בין הילדים ביוזמתם

  

לדברי . על כל ילד מהחינוך המיוחדהספר הרגיל -היו יותר משלושה ילדים מבית, 'בשותפות ד

 "הלכו לאיבוד"ך המיוחד הדבר גרם לכך שלפעמים ילדי החינו,  לחינוך מיוחדהספר-ביתהמחנכת מ

דבר זה . עדרויות בקרב ילדי החינוך המיוחדיהבעיה החריפה כאשר היו ה. בין כל ילדי החינוך הרגיל

אחת המורות המקצועיות . השפיע במיוחד על הפעילויות בהם הילדים חולקו לסדנאות השונות

 לחינוך הספר-ביתדה אחת מ הרגיל ורק ילהספר-בית ילדים מ9התלוננה על כך שבסדנה שהעבירה היו 

ה אינטראקציה ית מודעת לכך שלא היהייתההיא כלל לא , למרות שהילדה נהנתה מהפעילות. מיוחד

לדעתן של רוב המורות היחס הרצוי בין הילדים משתי הכיתות היה צריך . בינה לבין שאר הילדים

 חשבו שגודל הקבוצה משנה  הרגילהספר-ביתהמחנכת והמנהלת של , עם זאת. 2- ל1-להיות לא יותר מ

  . פחות כל עוד מדובר על שילוב של שתי כיתות הומוגניות
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במחצית , אולם. 2:1 של היה פרויקטבתחילת ה היחס המספרי בין הילדים 'בשותפות ב, לעומת זאת

החינוך  עזבו ולפרויקט הצטרף ילד נוסף מ הרגילהספר-ביתמכיוון שחלק מילדי , פרויקטה של היהשני

מכיוון שצוות ההוראה נתן לילדים את האפשרות לבחור . 1:1היחס בין הילדים היה כמעט , דהמיוח

 לא הגיעו באופן קבוע למפגשים במחצית  הרגילהספר-בית ילדים מ2, האם ברצונם להגיע למפגשים

 לא תמיד הגיעו באופן סדיר  הרגילהספר-ביתגם ילדים אחרים מ, בנוסף. פרויקטה של היהשני

 מאשר החינוך המיוחד שהיו יותר ילדים מפעם כך שקרה לא ,)לרוב בעקבות מחלה(למפגשים 

 לטובת ילדי 1:2כל המורות ציינו את העובדה שהיחס המספרי האידיאלי צריך להיות . החינוך הרגילמ

  . החינוך הרגיל

  

   הכנת הילדים ועיבוד המפגשים. י
,  הרגיליםהספר-בתיב.  הסדיריםהמפגשיםלת ילפני תחלילדים בכל השותפויות נערכו מפגשי הכנה 

 , המיוחדהספר-ביתמאפייני ,  לחינוך מיוחדהספר-בתיהמפגשים כללו תיאור של מוגבלויות הילדים מ

 ,כך. ובמקרים מסוימים הדיון התרחב לדיון כללי יותר בנושא של חריגות חברתית וכבוד האדם

בשיעורי . שנמשך כשלוש פגישות,  הרגילספרה-ביתנערך תהליך הכנה לילדים מ, 'בשותפות א, דוגמהל

 לחינוך המיוחד ותיארו את ילדי הספר-ביתההכנה הגיעו מחנכת הכיתה והמורה לחינוך גופני מ

 הספר-ביתאודות על  הן שוחחו עם התלמידים כן-כמו". ילדים בעלי קצב התקדמות אחר"כיתתם כ

המורה לחינוך גופני תיארה ). ני הלימוד ועודכות, משך הפסקות, כגון גודל הכיתות(המיוחד ומאפייניו 

נותר , מלבד זאת. תוך הדגשת יכולתם הטובה של הילדים בספורט, הספר-ביתאת שיעורי הספורט ב

האם הם " "?האם יש להם שיעורי בית" "?האם הם ישרתו בצבא: "זמן למענה על שאלות הילדים

- בית והמורה לחינוך גופני מתכניתכזת ה רידי-עלשנערך , בשיעור אחר. ועוד" ?מבטאים את עצמם

. תוך דיון בנושא כבוד האדם, הילדים צפו בסרטים קצרים העוסקים בחריגות חברתית,  הרגילהספר

שהציגה את ) תכניתשהיא רכזת ה(הכנת הילדים כללה שיחה עם המחנכת ,  לחינוך מיוחדהספר-ביתב

רוע מסכם ילפני ראש השנה התקיים א. םוהעלתה ציפיות להתנהגות נאותה במהלך המפגשי, תכניתה

במועד זה נפגשו הילדים לשעה קצרה כדי לתת אלה . לתהליך ההכנה שהיווה גם מעין מפגש ראשוני

  .לאלה כרטיסי ברכה לקראת השנה החדשה

  

ועשויה להשפיע במידה רבה על הצלחת , הכנה נאותה של הילדים לקראת המפגשים הינה חיונית

רוב . המורות נשאלו לדעתן לגבי נחיצות ההכנה ומידת הצלחתה.  הראשוןלפחות בשלב, המפגשים

ד להתחיל במפגשים ו ארוכה מדי והילדים רצו מאהייתה הרגיל טענו שההכנה הספר-ביתהמורות מ

יתכן שבשל כך הילדים יו, הסרטים לא עסקו בנושא של פיגור שכלי אלא בחריגות באופן כללי. עצמם

 חוו מפגשי שילוב הספר-בתיחשוב לציין שהילדים משני . ה בצפייה בהםלא הפגינו התעניינות רב

   ".שילוב כשותפות "תכניתמה שחיזק את מוכנותם למפגשים במסגרת , במסגרות אחרות כבר בעבר

  

לאחר השיעורים עצמם נערכו עם הילדים מפגשי עיבוד בהם שוחחו על תחושותיהם במפגשים ועל 

  .ההתנהגות בהם

  

 נערכו שני מפגשי הכנה שבהם הרגיל ספר-ביתב. 'בשותפות ב הספר-בתי בשני רכהדומה נעהכנה 

ונערכה שיחה על , הילדים צפו בקלטת שבה תוארו חיי היומיום של ילד הלוקה בשיתוק מוחין
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ניתנה  הרגיל הספר-ביתמלחלק מהילדים , בנוסף. ועל חיי החברה של הילדים הללו, המוגבלות הפיזית

 לחכות בסבלנות ,דוגמה ל-  המיוחדהספר-ביתילדי  כיצד לעבוד עם  המיוחדהספר-ביתהדרכה מצוות 

את תיארה  המחנכת לחינוך מיוחד הספר-ביתב.  יסיים לדבר,שיש לו בעיות דיבור, םילדיהעד שאחד 

 חוו מפגשים דומים במסגרות  המיוחדהספר-ביתמאחר שילדי . והועלו ציפיות לקראתם, המפגשים

טוב היה אם , למרות שהם מנוסים ורגילים כבר לשילובים. ה הכנה נוספת מעבר לכךלא בוצע, אחרות

 הספר-בית ולו רק לשם הכרת מבנה , הרגילהספר-ביתהייתה נערכת להם פגישה מקדימה עם ילדי 

  .הרגיל

  

ששיחות עיבוד עם בני כיתתה התקיימו באופן קבוע בשנה   ציינה' הרגיל בשותפות בהספר-ביתמחנכת 

ם י הקשידיברו עלהילדים , בשיחות.  אך הן לא נערכו מיד בתום הפעילות אלא בשעת חברה,ונההראש

 יפל בשנה השנייה עשיחות העיבוד נעשו . )CP(שיתוק מוחין והרתיעה שלהם מחלק מן הילדים בעלי 

שיחות העיבוד בשנה . לטענת המחנכת לא תמיד היה לילדים צורך לדבר על המפגשים. דרישת הילדים

 ציינה  לחינוך מיוחדהספר-ביתמחנכת . יה לא היו במתכונת קבועה והתקיימו אחת לשני מפגשיםיהשנ

  .שלא היו שיחות עיבוד משמעותיות עם בני כיתתה

  

  הרגילהספר-ביתמרבים רבו ילדים י ס"ערב ליל סדר פסח"לקראת פעילות , במהלך השנה הראשונה

  הרגילהספר-בית לבוא ל המיוחדהספר-ביתס מ"הוזמנה עו, בעקבות התנגדות זו. להגיע למפגש) 10-כ(

ס חילקה את הילדים לשלוש "העו. ולשוחח עם הילדים על רגשותיהם והסיבות להתנגדותם למפגשים

נניח שבמשחק : הייתההשאלה הראשונה . קבוצות וביקשה מכל קבוצה לענות על כמה שאלות

?  הרגילהספר-ביתם מני מרגיש במפגש עם ילדי איך א-  המיוחדהספר-ביתתפקידים אני מגלם ילד מ

אני שמח שהם הזמינו "; ..." הרגילהספר-ביתמ םאני מקנא בילדי ":תנו לשאלה זו היויהתשובות שנ

עם מה  "הייתהשאלה נוספת ". ואני לא יכול ללכת, אני מרגיש רע כי כולם יצחקו עליי"; ..."אותנו

לק מהילדים ציינו שלא קשה להם וחלק נתנו תשובות ח". ?החינוך המיוחדקשה לי במפגש עם ילדי 

אני מתבייש כשאני עושה פעילות "; "בא לי להקיא"; "תםיקשה לי לאכול אחרי שאני נפגש א: "כמו

מה עושה לי המפגש עם ילדי "לבסוף נשאלו הילדים ". איתם כי הם לא יכולים לשחק כדורסל וכדורגל

; "זה עושה לי טוב על הלב"; "זו הרגשה טובה לעזור להם": תשובות שניתנו היו". ?החינוך המיוחד

המפגש מראה לי שיש בעיות שהן "; "קשה לי להבין אותם"; "מגיע להם כבוד למרות שהם שונים"

ס גם "בעקבות המפגש עם העו". הרבה יותר קשות מסתם בעיות קלות שחושבים שהן סוף העולם

משבר זה מדגים עד כמה . נם להשתתף במפגשיםהוחלט לתת לילדים את האפשרות לבחור אם ברצו

 צורך לתת למורות הדרכה מקצועית על אופן עריכת שיחות תכן גם שישיי. חשוב לעבד את המפגשים

  . מנגנון להסתייעות שוטפת באנשי מקצוע לפי הצורךואף לשקול , העיבוד

  

הסבירה ר שא המחנכת  הכנה לקראת המפגש הראשון יחד עם ילדי החינוך המיוחד עברו'בשותפות ג

נערכה לפני כל מפגש , בנוסף לכך.  ההתנהגות הראויה במפגשעמם על ושוחחה , הצפוי במפגשיםעל

  . םילדילד ומאעזר והדבר היה קריטי ,  המחנכתלטענתו הכנה

  

 שהסביר להם על מהות המיוחד ספר-בית הרגיל שמעו הרצאה מפי היועץ החינוכי של הספר-ביתילדי 

 מהמפגש החינוך הרגילבשיחה זו עלו הרבה חששות שהיו לילדי . די החינוך המיוחדהנכות של יל
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 על המאפיינים הספציפיים של ילדי החינוך המיוחדלאחר מכן הם שמעו מהמחנכת של . הראשון

  . או שעסקו בנושא של פיגור ושהותאמו לילדיםיהילדים צפו בשתי קלטות ויד, בנוסף. םילדיה

  

שיחות המשוב נועדו להעלות .  להתקיים שיחות משוב עם הילדים לאחר כל מפגשותפי המודל צריכל ע

 לחינוך הספר-ביתב. במהלך המפגשיםעברו קשיים ובעיות ולאפשר עיבוד רגשי של החוויות שהילדים 

 הרגיל לא נערכו שיחות משוב הספר-ביתב. שיחות עם הילדים לאחר כל מפגשערכה מיוחד המחנכת 

למרות שהמחנכת ציינה שרצתה לקיים שיחות .  המיוחדהספר-בית מהפעילויות במלבד בנסיעה חזרה

. ה לה הזדמנות לעשות זאתית היא לא קיימה אותם מכיוון שלטענתה לא הי, ושהיה בכך צורך,משוב

  . רוב הילדים לא השתתפו בתכנית וגם הילדים שהשתתפו היו משתי כיתות שונות

  

מחנכת ילדי החינוך המיוחד . בכיתות לפני תחילת המפגשיםלא נערכה הכנה מרובה  'בשותפות ד

. אמרה שילדי כיתתה היו רגילים בשילובים ובמפגש עם ילדים רגילים ולכן לא היה צורך בהכנה כזו

הסיבה להכנה .  הרגיל לא נעשתה הכנה מרובה מלבד פגישה של היועצת עם התלמידיםהספר-ביתגם ב

. נה לפני כן לקראת שילובן של שתי הבנות מהחינוך המיוחדהמועטת היא ההכנה שנעשתה בכיתה ש

  המיוחדהספר-בית ונפגשו עם היועצת מ, וקבלת האחר"חריגּות"באותה תקופה הם עברו שיעור על 

 זוהמחנכות לא חשו שהילדים היו זקוקים ליותר הכנה מ. פרה להם על ילדים עם שיתוק מוחיןישס

 ,האחרצד ה אך מ,ה מסוימים אכן אין צורך בהכנה מרובנראה שבמקרים, מצד אחד . להםנהשנית

  . חשוב שתיערך הכנה כלשהי לפני המפגשים

  

קשה י לחינוך מיוחד בהספר-ביתמחנכת . המחנכות ערכו שיחות משוב עם הילדים, לאחר המפגשים

 במיוחד ,מעבר לכך היא שוחחה איתם על מה שקרה בפעילות. מתלמידיה משוב כתוב לאחר כל מפגש

 מהחינוך הרגיל ערכה הספר-ביתגם מחנכת . נושאים שהיה צורך לדבר עליהםעלו ם במהלך המפגש א

  . אם כי היא ציינה שלקראת סוף השנה היא עשתה זאת פחות,משובים כתובים ובעל פה

  

   מקום המפגשים. יא
 ,בחירת מיקום המפגשים נבעה בדרך כלל משיקולים טכניים של מקום בו המשאבים רבים יותר

למיקום , אך מלבד שיקולים אלו.  מספר גדול של ילדיםבשבילוקיומן של כיתות גדולות מספיק 

 או , לסירוגיןהספר-בתיבשני  המפגשים נערכו, בכל השותפויות.  יש גם משמעויות אחרותתכניתה

 אחד ולאחר מכן ספר-בית כאשר לאורך מספר חודשים המפגשים נערכו באופן קבוע ב,באופן רציף

.  המיוחד יש חשיבות רבההספר-בית הרגיל להספר-ביתלעצם הגעת הילדים מ.  השניהספר-בית לעברו

. זהו מקום שבו דווקא לילדים מן החינוך המיוחד יש יתרון בהתמצאות ובתחושה הביתית, ראשית

כולל ילדים ( מצב זה מאפשר חשיפה רבה יותר של ילדי החינוך הרגיל לאוכלוסיה החריגה, שנית

ים ראו חשיבות בכך פרויקטהמורות שהיו מעורבות ב, כן-כמו).  אחרות ובעלי פגיעות שונותמכיתות

  .  על מנת שהילדים יחושו שהם גם מארחים וגם אורחיםהספר-בתישהמפגשים יתקיימו בשני 

  

התברר , 'בשותפות ב,  למשל,כך. השאיפה ליצור הדדיות במיקום המפגשים עוררה גם קשיים, אולם

 ישנן כמה הספר-ביתבכניסה ל.  לכיסאות גלגליםגישהחוסר  הרגיל ישנה בעיה של פרהס-ביתכי ב

 והצעה לבניית רמפה על המדרגות נדחתה עקב מגבלה ,מדרגות שלא מאפשרות מעבר בכיסאות גלגלים
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 ומאוחר יותר , נגישה בימים גשומיםהייתה לא הספר-ביתהגישה האחורית ל. ארכיטקטונית במבנה

 ,הספר-ביתחלק מהפעילויות נערכו ברחבת הכניסה מחוץ ל, בשל כך.  בעיית אבטחההיא נחסמה בשל

קרוב לוודאי שמבטים אלו עוררו . "מלמעלה"דבר שאפשר לילדי הכיתות האחרות לצפות במתרחש 

 שהמימון להסעה הספיק לרכב הייתה נוספת בעיה. החינוך המיוחדתחושות לא נעימות בקרב ילדי 

עובדה זו גרמה לעיכוב בתחילת .  צורך להגיע ולחזור בשני סבבים בכל פעם ולכן היה,אחד בלבד

  .הפעילות והמפגש נמשך כחצי שעה במקום שעת הוראה שלמה

  

   בחירת התכנים והתאמתם לילדים. יב
פעילות לקראת , אמנות, מוזיקה,  השונים כללו פעילויות ספורטהספר-בתימרבית מפגשי השותפות ב

, בחלק מהמקרים.  ופעילויות הקשורות ללמידה חווייתית על בעלי חיים,)ם ופסחפורי, חנוכה(החגים 

) מורות/מנהלות( מרואיינות 5, בנוסף לכך .בד בבד עם בחירת המורותים מעפלבחירת התכנים נעשתה 

 תחומים שבהם הליקוי של הילדים מן הכיוון שאלמספורט ומוזיקה נבחרו כי ציינו , 'שותפות אמ

לא צפוי להיווצר פער משמעותי בין ילדי , ההן ציינו שבתחומי פעילות אל. ד אינו בולטהחינוך המיוח

טובה ,  התגלו כבעלי יכולת ספורטיבית מצוינת המיוחדהספר-ביתמקצת מילדי , ואכן. שתי הקבוצות

  . יקליזבעלי כישרון מוהתגלו וחלקם , אף מזו של ילדי החינוך הרגיל

  

 הרגיל הספר-בית המורה לחינוך גופני מידי-עלשיעורי החינוך הגופני  תכניתנבנתה , באותה שותפות

היא ביקשה ליצור תהליך שיאפשר , התכניתב. תוך התייעצות עם המורה לספורט מן החינוך המיוחד

להגביר באופן הדרגתי את , ומאידך,  מחד,ספורטיבית-עלייה במורכבות השיעורים מבחינה גופנית

נערכו השיעורים , בתחילת השנה, כך. נטראקציה קרובים יותר בין הילדיםההזדמנות ליצירת קשר ואי

מעט מכשירים בומשימות הספורט ניתנו בהנחייתה הצמודה ובשימוש , בדרך כלל בקבוצות גדולות

של  )עד כמה שניתן, מעורבים(חולקו לקבוצות קטנות יותר ואפילו לזוגות הילדים , בהמשך. נלווים

עבודה בתחנות ספורט שונות שאפשרו ביצוע תרגילים התקיימה כפעילות ה .הספר-בתיילדים משני 

גם המתקשים יותר הצליחו למצוא משימות שיכלו , מחד, כך. בהתאם ליכולת האישית של כל ילד וילד

בדרך כלל . לא פחתה רמת העניין והאתגר שחשו הילדים בעלי היכולת הגבוהה יותר, ומאידך, לבצע

ניכר שהילדים משתי הקבוצות נהנו , למרות זאת. יל ניהלה את השיעוריםהספר הרג-המורה מבית

 בשיעורים האחרונים הילדים נדרשו לבצע .והשיעורים התאימו לכולם, מאוד משיעורי הספורט

ומתוך שיתוף , ללא הנחיה קרובה של המורה, משימות בתחנות ספורט מגוונות בציוד ובמכשירים

  .קבוצותפעולה הדדי בין הילדים משתי ה

  

, התנהלו חלק מהשיעורים בשתי קבוצות בהנחיית שתי המורות,  באותה השותפותבשיעורי המוזיקה

המורה מן . ומתוך מטרות שונות, כאשר כל מורה בחרה להעביר את השיעור באופן שונה לחלוטין

 עבודה על , כולל פיתוח מיומנויות מוזיקליות,החינוך הרגיל ביקשה לנהל שיעור מוזיקה ברמה גבוהה

להשתמש במוזיקה ככלי לפיתוח , לדבריה, המורה מן החינוך המיוחד ביקשה. מקצבים ועוד

ובחלקו נערכה גם , אחת לכמה שיעורים בוצע שיעור בפורום אחד. אישיותי של הילדים-פסיכולוגי

ים לקראת סוף השנה נוצלו השיעור. בנוסף לפרק המוזיקלי, )דוגמהציור ל(עבודת יצירה באומנות 

  . הספר-בתילביצוע חזרות לקראת הופעה משותפת של ילדי שני 
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כאשר החלו .  הרגיל והמיוחדהספר-ביתמ,  שתי המורותידי-עליקה נוהלו זשיעורי המו, כאמור

הופעה בשיר : לימדו שתי המורות את הילדים שני קטעים שונים, ההכנות לקראת ההופעה המוזיקלית

 והקשת מקצבים בכלי הקשה לאופרה קלאסית של מוצרט , לחינוך מיוחדהספר-ביתשנכתב ב

, עם זאת. בהתאם ליכולתם, ונראה היה שכל הילדים נהנים ומשתפים פעולה, "רמוןההבריחה מה"

ניכר שהילדים שהכירו את סגנון ההוראה של המורה או שהיו קרובים אליה , יקה אחריםזבשיעורי מו

 כאשר הנחתה את ,דהיינו. יותר מילדי הקבוצה השנייהנהנו והשתתפו בשיעור , יותר מבחינה רגשית

 הרגיל נטלו בו חלק רב יותר ומצאו הספר-ביתהילדים מ,  הרגילהספר-ביתיקה מזהשעור המורה למו

   . ולהיפך, לחינוך המיוחדהספר-ביתבהשוואה לילדי , בו עניין רב יותר

  

, יות נוספותספר-ביתבפעילויות השתתפו הילדים , אחת לשבועבאופן קבוע בנוסף לקיום המפגשים 

רע ביום הזיכרון לראש יכך א. בדרך כלל לקראת החגים או אירועים מיוחדים, הספר-בתיבשני 

 להשתתף הספר-ביתבנשארו שבו לאחר שיעור הספורט ילדי החינוך המיוחד , הממשלה יצחק רבין

ובשיחת פתיחה של ,  הרגילהספר-ביתבטקס נכחו גם כמה הורים לילדים מ. בטקס יום הזיכרון

הוזמנו ילדי , לקראת חג החנוכה. המנהלת היא ברכה את ילדי החינוך המיוחד שמשתתפים בטקס

ביום היצירה נערכו פעילויות בנושאי החג השונים תוך .  השניהספר-ביתהחינוך הרגיל ליום יצירה ב

ר הספורט נתנו ילדי בתום שיעו, ו בשבט"בט. בהם נטלו הילדים חלק פעיל, ביצוע עבודות אומנות

. אותה הם חלקו בקבוצות משותפות, החינוך המיוחד לילדים מן החינוך הרגיל צלחת פירות יבשים

ליום הפנינג בו נערך   המיוחדהספר-בית הרגיל להספר-ביתהוזמנו ילדי , שיעורי החינוך הגופני בסיום

עם הוריהם הגיעו  הרגיל הספר-ביתילדים מ, בסוף שנת הלימודים . בסגנון ברזילאי"קפוארה"מופע 

  . המיוחדהספר-בית ביוזמת צוות הייתהפגישה זו . המיוחד הספר-ביתלמסיבת הסיום ב

  

פעילות באומנות בשנה ה.  התכנים העיקריים שנבחרו בשנה הראשונה היו אומנות וספורט'בשותפות ב

לעצמה מטרה להפיק שהציבה , לחינוך מיוחד ספר-ביתהראשונה נערכה בהדרכת המורה ליצירה של 

 בקבוצות התקיים בדרך כללהשיעור . כל שיעור תוצר אומנותי אותו יוכלו הילדים לקחת הביתהב

  . ה התקיימו רק שני מפגשים באומנותיבשנה השני. הספר-בתיקטנות שכללו ילדים משני 

  

.  חיצוני מדריךידי-על נעשתה ן והנחיית,ייםחלי שלוש פעילויות בשנה השנייה הוקדשו לנושא בע

לילדים ניתנה אפשרות לגעת ולהתבונן מקרוב בנחשים . הפעילות הראשונה הייתה בנושא נחשים

השתמש ה הייתה בנושא תנינים ולצורך ההמחשה המדריך יהפעילות השני. הביא עמוהמדריך ש

נחשפו  התקיימה במוזיאון הטבע ביבנאל שם הילדים ייםחלי פעילות נוספת בנושא בע. בשקופיות

  .גוון חיותלמ

  

שהוכיחו שהתכנים ,  של שילוב בעברתל היו לאור ניסיונו"הסיבות לבחירה בשני התכנים הנ, כאמור

.  כבר היה ניסיון בסוג כזה של שילוב הרגילהספר-בית וכן העובדה שלמורה לספורט מ,הללו מוצלחים

פעילות גופנית עם  מאוד אוהבים לעשות םילדיה,  המיוחדהספר-ביתהכיתה מפי מחנכת ל ע, בנוסף

  .  מחשבה שפעילות הספורט לא תדגיש את נכותם של הילדיםהייתה ו,מוזיקה
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 מוצלחת שכן הייתהפעילות האומנות לא . בפועל הסתבר שהבחירה באומנות ובספורט לא התאימה

 שהיו ברובם  הרגילהספר-ביתם מילדיה,  הביעו התעניינות בפעילות זוהחינוך המיוחדלמרות שילדי 

ה רק ילד אחד ציין את הפעילות באומנות יבשיחת הפתיחה של השנה השני(השתעממו ממנה , יםבנ

 השתעממו מכיוון שהמשימות היו קלות מדי  הרגילהספר-ביתגם בפעילויות הספורט ילדי ). כמועדפת

. הספר-בתי למרות שהמורות ניסו לבחור פעילויות ספורט שיתאימו לילדים משני ,זאת. םבשביל

של סייעות ( ללא עזרה צמודה ה לא יכלו לקחת חלק בפעילויות אל המיוחדהספר-בית ילדי , לכךבנוסף

בעיה נוספת שנוצרה .  דבר שהדגיש את הפערים בין שתי הקבוצות,) הרגילהספר-ביתאו ילדים מ

  .  חיכוכים בין שתי המורות שהעבירו את הפעילות יחדהייתהבפעילות הספורט 

  

שהפעילויות שהתאימו ביותר היו פעילויות אינטלקטואליות של משחקי חשיבה בסופו של דבר התברר 

 ולהדגיש ,הילשנות את התכנים לקראת שנת הלימודים השניהחליט בשל כך הצוות החינוכי . וחידונים

ה שלוש פעילויות בנושא בעלי יהתקיימו בשנת הלימודים השני, בעקבות זאת. אליואת הפן האינטלקט

פעילויות אלו מאוד . ק במשחקי חשיבה ומפגש בו נערך משחק בינגו בנושא חנוכהמפגש שעס, חיים

לא הושם דגש על עבודה משותפת בין במפגשים למרות ש. עניינו והתאימו לילדים משתי הקבוצות

התקיימו גם .  אינטראקציה בין הילדים מכיוון שהם ישבו בקבוצות קטנות ומעורבותהייתה, הילדים

יצירת פסיפס ( הושם בהם דגש על יצירה משותפת , בשונה מהשנה הראשונה,ת אךשני מפגשי אומנו

כני הפעילות שיפר את המעורבות ונראה שהשינוי של ת. ולא על עבודה אישית) משותף בנושא מזלות

  . והאווירה החיובית במפגשים

  

 שיעור; מיקהעבודות יצירה בקר; כני המפגשים כללו ביקורים מודרכים בגן החיותות 'בשותפות ג

מפגש הסיכום כלל פעילות . "חינוך לבריאות"בישול ופעילות ; משחקי חברה; שיעורי ספורט; יקהזמו

 חברה המתמחה בהפעלות ידי-עלפעילות זו הונחתה . בגן ציבורי ומשחקי חברה) "סנפלינג"(אתגרית 

  . מסוג זה

  

א הושם דגש על פעילויות ל, משום כך. התכנים נבחרו מתוך כוונה שהפעילות תהיה שוויונית

אחת המחנכות גם ציינה . קוגניטיביות אלא יותר על פעילויות שיובילו לאינטראקציות חברתיות

נבדק אם התכנים אכן התאימו לשתי ואחריו שהפעילות נבנתה בצורה הדרגתית כאשר לפני כל מפגש 

  .קבוצות הילדים

  

 ובהדרגה הם עברו לפעילויות בעלות ,ישיתבפעילות יצירתית אבתחילה  המפגשים עסקו 'בשותפות ד

 כהמלבד המפגש הראשון בו נער(במפגשים הראשונים . אופי חברתי יותר או לפעילויות לא מובנות

 הפעילויות התמקדו ביצירה ,)"לשבור את הקרח"פעילות של שירה בציבור ומשחקי חברה שנועדו 

התכנון היה שבסוף כל . נגרות ומלאכה, חקלאות: הילדים חולקו מראש לסדנאות עבודה. יהיעשבו

.  או שניתן יהיה להציג,בו יוכלו להשתמשכלשהו לקחת איתם הביתה תוצר יוכלו פעילות הילדים 

- בית נבחרו מתוך מחשבה להעניק לילדי החינוך הרגיל פעילויות שלא ניתן לבצע בההעבודות בסדנ

 הוא בעל משאבים רבים כמו ך המיוחדלחינו הספר-בית(ושהילדים מאוד נמשכים לבצע ,  שלהםהספר

הפעילויות בסדנאות כללו עבודה אישית , בנוסף). הרגיל הספר-ביתנגרות וחממה שאין ב, חדרי מלאכה

התברר שבסדנת הנגרות ילדי החינוך . שאפשרה גם לילדי החינוך המיוחד להתקדם בקצב שלהם
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. ר שפגע בעקרון ההדדיות במפגשים דב,הרגיל התקדמו הרבה יותר מהר מאשר ילדי החינוך המיוחד

באחד המפגשים החליטו המורות על פעילות יצירתית שתהיה עבודה משותפת לכלל , משום כך

בדו עניין לאחר זמן י שלא היו מספיק חומרים וחלק מהילדים אהייתההבעיה בפעילות זו . הילדים

-ביתעבר של הפעילויות לעם המ. והחלו לשחק עם כדורים שהיו באולם הספורט בו התקיים המפגש

 דגש חברתי בעלותלעבור למתכונת של מפגשים בהם הפעילויות יהיו החליט הצוות ,  הרגילהספר

 כללו בעיקר משחקי חברה אך גם פעילות אמנותית , הרגילהספר-ביתשנערכו ב, המפגשים אל. יותר

פי  הילדים רקדו לןה ופעילות לא מובנית ב,פעילות ספורטיבית; )הכנת מסכות לפורים(יצירתית 

  . חקו כדורגלייקה או שזמו

  

   פורמלית בין ילדי הקבוצות השונות-הזדמנויות להיכרות בלתי. יג
ההתלבטות האם רצוי להקצות זמן חופשי לפעילות בלתי מובנית לצורך בכל השותפויות עלתה 

 הפסקות משותפות כמעט שלא התקיימו 'בשותפות א, דוגמה ל,כך. כרות בלתי פורמלית בין הילדיםיה

  הרגילהספר-ביתחלק ניכר מילדי , עם זאת. פורמלי בין הילדים בהן התאפשר מגע בלתי, לאורך השנה

נראה . החינוך המיוחד בקיום הפסקות משותפות יחד עם ילדי ם את רצונוהביע, שהשתתפו במפגשים

 המורות ואינו מוכוון ידי-עלשאינו מונחה , שגם בעיני הילדים יש חשיבות רבה לקשר בלתי אמצעי

  . למשימת השיעור

  

בדרך . א התקיימו הפסקות משותפות בהן התאפשר מגע בלתי פורמלי בין הילדים ל'בשותפות בגם 

 היו נשארים כדי לחכות לסבב  המיוחדהספר-ביתחלק מילדי , הרגיל הספר-ביתבסוף הפעילות ב, כלל

גם בפעמים אלה לא נוצר ). אחת-לם בבתלא היה מספיק מקום כדי לקחת את כו(השני של ההסעה 

ציינו את העובדה , מלבד אחת המורות המקצועיות, כל המרואיינות. קשר בלתי פורמלי בין הילדים

 הספר-ביתהכיתה מ מחנכת ידי-עלהן הועלתה הצעה ,  עם זאת.שעדיף לקיים מפגשים מובנים

. את הפעילותבעצמם דים לארגן לתת מדי פעם אפשרות ליל,  המורה לאומנותידי-עלוהן , המיוחד

ייתכן שעדיף  (ה אך יש לשים לב מהו הזמן המתאים ביותר למפגשים כאל,ראוי לבחון את ההצעה הזו

 יש לבחון האם הפעילות מתאימה ,כן-כמו.  ובאיזה מינון,) מפגשים מובניםכמהלקיימם רק לאחר 

ולהקטין את הרתיעה , דיםפעילות כזו עשויה להגביר את המוטיבציה של היל. לכלל הילדים

  .קבוצתית-וההסתגרות התוך

  

 ושאם , תמימות דעים בין המורות והמנהלות שהפעילות צריכה להיות מובניתהייתה 'בשותפות גגם 

יש לעשות זאת , רוצים לקיים מפגשים לא מובנים על מנת לאפשר קשר חופשי בין הילדיםבכל אופן 

בכל הפעילות , בהתאם לכך. בר נוצר קשר טוב בין הילדים ורק לאחר שכ,לזמן מוגבל, באופן מבוקר

 באחד .מובניתהייתה היו מספר פעמים בהם הפעילות לא , עם זאת. מובניתברובה  הייתההפגישות 

 וניתן ,כדורים וחישוקים, המפגשים שעסק בספורט חולקו לילדים בסוף השיעור צלחות מעופפות

  הרגילהספר-ביתהתבקשו ילדי ,  במפגש אחר. דקות20-לילדים לשחק עמם כאוות רצונם במשך כ

 במפגש הסיום שהיה ארוך .חקו ביניהםי ובחלק האחרון של השיעור הילדים ש,הלהביא משחקי קופס

התקיימו , מעבר לכך. נשאר זמן רב בו הילדים יכלו לשחק בלא מפריע במתקני הגן או בכדור, מהרגיל

 כאשר ,אחר המפגשיםל או , ההתארגנות שלפני המפגשיםפורמליים בין הילדים בדקות מפגשים בלתי

  . הספר-ביתהילדים חיכו להסעה שתחזיר אותם ל
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 פעמים והילדים התקיימה פעילות בלתי מובנית מספר 'בשותפות דבמהלך המפגשים , לעומת זאת

הפעילות הלא מובנית כללה כרבע שעה מזמן , באחת הפגישות הראשונות. חקו או רקדויפשוט ש

ון שחלק מהילדים סיימו את ו מכי דקותפעילות זו נמשכה כשעה ועשר, במפגש אחר. סקהההפ

בפעילות .  מתוכננתהייתהנראה היה שפעילות לא מובנית ארוכה כזו לא . עבודתם בפעילות המשותפת

סיונות רבים יזו ילדי החינוך המיוחד לא נטלו חלק מלבד שניים שהצליחו להשתתף רק לאחר נ

צלה זאת כדי י ומחנכת החינוך הרגיל נ,ר בסוף השיעוות דק25-שה אחרת נשארו כבפגי. דםימצ

ילדי . יקהזהבנות וחלק מהבנים מהחינוך הרגיל רקדו לצלילי המו. יקה שהבנות אהבוז מוהשמיעל

נראה היה שהם התקשו להסתובב (החינוך המיוחד לא יכלו להשתתף וחלקם אף היו עם הגב לרוקדים 

ון ו וזאת מכי, הילדים נהנו למרות שלא נטלו חלק פעיל בריקודים,מחנכת שלהםלדברי ה). בעצמם

המחנכת נתנה לילדים את האפשרות , באחד המפגשים האחרונים. יקהזשגם הם מאוד אהבו את המו

הילדים בחרו בפעילות . לבחור פעילות לא מובנית של ריקודים על פני פעילות מובנית של משחקי חברה

חלק מילדי החינוך המיוחד גם .  גם הציעו לאפשר לילדים שרצו בכך לשחק כדורגל אך,הלא מובנית

, לדעתה של המחנכת שלהם. קשו לשחק בכדורגל אך בפועל הם לא ממש הצליחו להשתלב במשחקיב

מהשיחות עם המורות והמנהלות נראה שהם חשבו שיש . בתוך כל ההמולה" הלכו קצת לאיבוד"הם 

כני ו ואפילו לתת לילדים להחליט ולקבוע בעצמם את ת,ילות לא מובניתמקום בגיל זה לאפשר פע

 וכן לדאוג לכך ,עלה גם הצורך לא לערוך פעילות כזוכבר בתחילת המפגשים  ,עם זאת. הפעילות

בעתיד יש מקום לצמצם שייתכן . שתהיה גם פעילות מובנית אליה ניתן יהיה לחזור אם יהיה צורך בכך

לויות הלא מובנות ולוודא שהילדים מהחינוך המיוחד אכן שותפים מלאים יותר את הזמן של הפעי

נראה גם שחלק מהסיבה לכך שנעשה שימוש רב יחסית בפעילות לא מובנית היה שרוב . לפעילות כזו

ניתן יהיה שבמידה .  הרגילהספר-ביתהנטל של הכנת המפגש והפעלתו נפלו על כתפיה של מחנכת 

  . מובנית יעשה פחות שימוש בפעילות לאי סביר שלהיעזר באנשי צוות נוספים

  

   מעורבות ההורים. יד
שונות מסוימת ברמת העדכון  אולם נמצאה, בכל השותפויות ההורים עודכנו על הפעילות, באופן כללי

הציגו את  'בשותפות א הספר-בתימנהלות שני , דוגמה ל,כך.  השוניםהספר-בתיובתגובות ההורים בין 

 לחינוך מיוחד נתבקשו הספר-ביתהורי הילדים מ. שנת הלימודים באסיפת ההורים בתחילת תכניתה

אם כי , המנהלות ציינו שנתקבל גיבוי מכל ההורים. תכניתהשתתפות ילדם בללחתום על אישור 

 לחינוך הספר-ביתמנהלת . בהמשך השנה התעוררה התנגדות בקרב אחת האמהות מן החינוך הרגיל

בסוף . ד במגע של ילדיהם עם החברה הרגילהוינים מאיה מעונספר-ביתים במיוחד ציינה שהורי הילד

 שביעות הרצון הרבה של הייתההשנה ציינו שתי מורות מהחינוך הרגיל שאחת התרומות של התכנית 

  .  זוכה ליותר הערכה מההורים בעקבות התכניתהספר-בית והעובדה ש,ההורים

  

 וכמעט שלא ,יין מעורבות מיוחדת של ההורים בתכניתצוות ההוראה לא צ 'בשותפות ב, לעומת זאת

 עדכנה את שבדרך כלל היאציינה  המיוחד הספר-ביתהכיתה במחנכת . התקבלו תגובות מצד ההורים

שלושה . ההורים על מפגשים שהתקיימו בעדכונים השבועיים להורים שהיא עורכת באופן שוטף

הסיבות שהם נתנו לכך היו שיפור הדימוי של . םמאנשי צוות ההוראה חשבו שיש לערב יותר את ההורי

מעורבות ההורים ; ההורים יראו שהילד נמצא בקשר עם החברה הרגילהכש בעיני הוריהם םילדיה
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ומעורבות של ההורים ;  יתייחסו למפגשים ביתר רצינות מהחינוך הרגילהספר-ביתתגרום לכך שילדי 

  .עשויה לסייע בשיווק התכנית למקומות אחרים

   

כל . ידעו על המפגשים באמצעות מכתבים שנשלחו אליהם או באסיפת הורים ההורים 'שותפות גב

 הרגיל שבמהלך הספר-ביתההורים הסכימו להשתתפות ילדם בתכנית מלבד הורה של אחד מילדי 

הורה זה כנראה לא הבין על מה , לדעת המחנכת. השנה החליט שאינו רוצה שבנו יפסיד זמן מלימודיו

ינים ביותר מעורבות י לחינוך מיוחד טענה שלדעתה ההורים אינם מעונהספר-ביתמחנכת . מדובר

  .במפגשים

  

רובם הגדול של , לדברי המחנכות. עודכנו על קיום המפגשים לפני תחילתם 'בשותפות דהורי הילדים 

 הרגיל אף אמרה שהופתעה ממידת הפתיחות וההבנה הספר-ביתמנהלת . ההורים תמכו בפעילות

.  הרגיל התנגדו לכך שבנם ישתתף בפעילותהספר-בית הוריו של אחד הילדים ב,עם זאת. ם לנושאשלה

לדברי המחנכת והמנהלת מדובר היה במקרה חריג שלדעתם לא נבע מאופי הפעילות אלא היה קשור 

.  הם כלל לא היו מעורבים בו,פרויקטמלבד העובדה שכל ההורים ידעו על ה. הספציפית להורים אל

 שאמרו שיש הגם אל.  המרואיינות מצוות ההוראה חשבו שאין לערב את ההורים בפעילות השילוברוב

 ןהסיבות שניתנו לכך ה.  חשבו שיש לעשות זאת בעדינות רבה,מקום לערב מעט יותר את ההורים

 ,יה הנמצאת תחת עול כבד של טיפול בילדישלגבי ההורים של ילדי החינוך המיוחד מדובר באוכלוס

מדובר  ,לדברי המנהלת,  הרגילהספר-ביתלגבי ההורים מ. ינת להוסיף לעצמה עוד מטלותיה מעונשאינ

להורים אלה אין את השקט הנפשי הדרוש . יום העסוקה בבעיות של עבודה ופרנסה-באוכלוסיה קשת

 תנה מדוע אין לערב את ההורים היא שמדובר בגיל בו גםיסיבה נוספת שנ. הכדי לעסוק בפעילויות אל

  .הילדים מעדיפים שהוריהם לא יהיו יותר מדי מעורבים בחייהם

  

   מימון. טו
מנהלת  'בשותפות ב,  למשל,כך. בחלק מהשותפויות הצוותים דיווחו על מחסור במשאבים כספיים

 אך הוא לא הספיק , היה מאוד חשוב ומשמעותיאשלים הרגיל טענה שהסיוע הכלכלי של הספר-בית

 לחינוך מיוחד אמרה שבסופו של דבר העול של המימון נפל הספר-בית מנהלת גם. לכיסוי כל ההוצאות

 וגם לא היה ,אשלים ידי-עלהיא גם ציינה שלא היה ברור מה נכלל בסיוע הכלכלי הניתן . עליהם

 מהחינוך הרגיל היה צריך לדאוג למציאת הספר-בית. מספיק ברור מה הפרוצדורות לקבלת הסיוע

הוצאות נוספות היו .  ולממן את שעות ההוראה שלה,פרויקטתלוותה למורה מחליפה למחנכת שה

וכרטיסי הכניסה לגן החיות  ,פרויקטוותה את הישעות העבודה של רכזת ההדרכה של ההורים של

 לחינוך מיוחד היה הספר-בית).  כבר היה מנוי שנתי לגן החיות מהחינוך המיוחדהספר-ביתלילדי (

 בגין ולדאוג למתן שעות נוספות ,ם מהכיתה שלא השתתפו בתכניתצריך לדאוג לסידור לשני ילדי

 אשלים ידי-עלמימון ההסעות נעשה . מורים מקצועיים שבאו במיוחד כדי להעביר פעילות לילדים

המימון נעשה ,  למימון הסעותי אין סעיף תקציבאשליםון שלומכי. לחינוך מיוחד הספר-ביתבאמצעות 

 הסבירה שהסיבה לכך שאין אשליםמנהלת התכנית ב.  מתכלים לחומריםיבאמצעות סעיף תקציב

 ילמדו כיצד לקיים את המפגשים בכוחות עצמם הספר-בתי שכדיא י למימון ההסעות היסעיף תקציב

 יוכלו בכל הספר-בתיעל מנת ש.  ולא ְיפתחו תלות במימון חיצוניפרויקט יצאו מהאשליםגם לאחר ש

 הנמצאים במרחק של עד ספר-בתיב מנסה תמיד לשדך בין תכנית השילו, זאת לקיים את המפגשים
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-בתי, בשותפות הנוכחית. ספר-ביתלספר -מביתקילומטר זה מזה על מנת שניתן יהיה להגיע ברגל 

  ). בזמן סביר( אכן היו קרובים זה לזה אך לא במרחק של הליכה הספר

  

 ידי-עלא ובחלקו " המתידיי-עלהמימון נעשה בחלקו . הסעותהמימון קושי בעלה  'בשותפות דגם 

 טענה כי בקושי רב הן תל אביבא ב"אחת מרכזות המתי.  הרגילהספר-ביתמשאבים פנימיים של 

הקושי במימון ההסעות גם היווה שיקול בקביעת תדירות , לדעתה. הצליחו למצוא תקציב להסעות

  . הפגישות המתוכננות לשנת הלימודים הבאה

  

בכל מפגש הגיעו , משום כך. ית אחד לשניז קרובים מאוד פיהספר-יבת שני 'בשותפות א, לעומת זאת

לא . דבר זה חסך את העלויות הגבוהות של ההסעות.  בו התקיימה הפעילות ברגלהספר-ביתהילדים ל

  . היו בעיות מימון נוספות מעבר למה שצוין לעיל לגבי שעות עבודתן של חלק מהמורות

  

   מפגשיםלאורך ה בחינת האינטראקציה בין הילדים 2.2
בשותפויות  קבוצות הילדים ביןהתרחש תהליך הדרגתי של עלייה בעוצמת הקשר , כלליבאופן 

ענות טובה של יניכרה ה, כבר בתחילת הפעילות בשיעורי הספורט 'בשותפות א,  למשל,כך .השונות

, עם זאת. הילדים הגיעו מוכנים למפגשים ונראה שרצו מאוד להשתתף בהם. הספר-בתיהילדים משני 

נראו מדי פעם ביטויים של חוסר סובלנות מצד חלק מהילדים מהחינוך הרגיל כלפי במשך הזמן 

חוסר סובלנות זה התבטא בדרך כלל .  מן החינוך המיוחדהספר-ביתהתנהגויות מסוימות של ילדים מ

ה לכך אם התלונה נגע, דוגמהל .המורות נתנו מענה נקודתי, הבמקרים אל. בתלונה לאחת המורות

  . המורה הציעה מקום חלופי, אחרלילד השילד אחד אינו מותיר מקום לפעילות 

  

. התעוררה התנגדות משמעותית בקרב שתי ילדות מן החינוך הרגיל להשתתף במפגשים, במהלך השנה

 ילדה המיוחד הספר-ביתחיבקה ילדה מ, רע כאשר במסיבה בה השתתפו ילדי שתי הקבוצותיהעניין א

בעקבות . אותו תפסה כמאיים וכתוקפני,  והאחרונה נבהלה מאוד מהחיבוק,הרגיל ספרה-ביתאחרת מ

אל ילדתה . אסרה עליה להמשיך להשתתף במפגשיםוהרגיל  הספר-ביתהתערבה אם הילדה מ, העניין

מדובר היה , לדברי צוות ההוראה. הצטרפה חברה נוספת שסירבה אף היא להשתתף במפגשים

והאם הגזימה , כל שהמעשה נעשה מתוך כוונה טובה- שהרי ניכר היה לעין"מהומה רבה על לא דבר"ב

. אך בהמשך השנה בחרו ביוזמתן לחזור ולהשתתף בה, הבנות הורשו לא להשתתף בפעילות. בתגובתה

שבמשפחתו יש הורה עם , הרגיל הספר-ביתסירוב להשתתף בפעילות היה אצל ילד מנקודתי של מקרה 

ובהמשך הוא אכן , אפשרו לילד להשתלב בתכנית כרצונו ולפי יכולתו, ות רבהברגיש, המורות. מוגבלות

  .הגביר את מעורבותו במפגשים

  

והתגבשו אף , נראה היה שהקשר בין הילדים הלך והתחזק מדי שיעור, הלמרות מצבים חריגים אל

הילדים . זוגותבמיוחד בא הדבר לידי ביטוי כאשר ניתנה הוראה לעבוד ב. חברויות אישיות בין הילדים

שעמו , זוג קבוע לאורך המפגשים- ולעתים העדיפו לבחור בן,יהיזוג מן הקבוצה השנ-בחרו לעצמם בן

  . הרגישו בנוח
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משמעי -לא ניתן לאפיין באופן חד, השתתפו ארבעים ושישה ילדים השונים זה מזהבתכנית ן שומכיו

צרו היו שונות ומגוונות בהתאם מערכות היחסים שנו. את טיב ואיכות הקשרים שנוצרו ביניהם

בשיעורי הספורט נוצרו קשרים שוויוניים למדי בין כמה , דוגמה ל,כך. לאופיים ומוגבלותם של הילדים

.  הרגילהספר-ביתלבין חבריהם מ, דוילדים מן החינוך המיוחד בעלי יכולת ספורטיבית טובה מא

-ביתחס של נתינה ופילנתרופיות מצד בנות ניתן היה לגלות לא פעם י, דווקא בקרב הבנות, לעומת זאת

 בשעת ההפסקות , למשל,אינטראקציה כזו בלטה. כלפי הבנות מן החינוך המיוחד,  הרגילהספר

  . המשותפות

  

שהרי בבסיסה הוצב יעד , תכניתמשקפים במידה רבה את הצלחת הומידתו טיב הקשר בין הילדים 

כבר בתכנון מהלך .  המורות והמנהלותידי-על יתתכנ תפיסת מטרות הה עלכפי שהוצג בסקיר, חברתי

או , האם להגדיר קשרים קבועים בין ילדים מראש: המפגשים עלו שאלות רבות הנוגעות לנושא זה

או לאפשר גם , האם להבנות את יצירת הקשר רק במסגרת השיעורים? לאפשר התקשרות ספונטנית

הגדיר את משימות השיעור לקבוצת האם ל? למשל בהפסקות, מסגרת לא מונחית לאינטראקציה

  ?ואולי גם לזוגות ולשלישיות, או לאפשר חלוקה לקבוצות קטנות יותר, הילדים כולה

  

המורה לחינוך גופני תכננה את השיעורים בסדר קושי עולה מבחינת רמת מורכבותם , כפי שצוין לעיל

ם בפורום משותף אחד של כל תחילה התנהלו השיעורי. אישי בין ילדי שתי הקבוצות-ורמת הקשר הבין

וללא ריכוז , לעבודה בקבוצות ובזוגות תוך מתן חופש פעולה לילדיםחולקו ובהמשך הילדים , הילדים

 והתאים לאופי הקשרים המתהווים ביניהם ,נראה שמבנה זה היה נכון מבחינת הילדים. סביב המורה

   .שהלכו והתהדקו

  

כאשר . בלטו חברויות קבועות בין הילדים, י המוזיקהיה של השנה בה נערכו שיעוריגם במחצית השנ

אך , הן הקפידו לאפשר לזוגות החברים להמשיך להיות ביחד,  את הילדים לקבוצותחילקו המורות

כך , במקביל גם ניסו לאזן את הקבוצות מבחינת הרמה הלימודית של הילדים ומבחינה התנהגותית

חלק ניכר מן השיעורים התקיימו בישיבה . ם פחותשבכל קבוצה יהיו ילדים מתקשים יותר ומתקשי

  . 'הקשת מקצבים וכד,  תשובה לשאלות- של הילדים מול המורה וביצוע המשימות שהיא מבקשת

  

-ביתגדלו החיכוך וההיכרות של הילדים עם יתר ילדי , במהלך המפגשים לציון האירועים המיוחדים

 הספר-ביתים הצטרפו לפעילות המקובלת בהילדים המתארח, ברוב המפגשים.  אליו הגיעוהספר

והדבר הגביר את ההיכרות האמיתית ותחושת השותפות עם , המארח ללא התאמה מיוחדת

  .האוכלוסייה המארחת כולה

  

זוג מסוימים -נראה שההתקשרות והחלוקה הספונטנית של חלק מהילדים לזוגות עדיפה על כפיית בני

זה הותיר מספר ילדים מן החינוך המיוחד ללא קשר אישי מצב , עם זאת.  המורהידי-עלעל הילדים 

ראו , לזוגותחולקו קרה שכאשר הילדים .  התערבות וגמישות מצד המורותה ולעתים נדרש,משמעותי

מצב זה הכרחי בקרב , בשל היחס המספרי(המורות ששני ילדים מן החינוך המיוחד עובדים יחד כזוג 

  . ון כך שמצב זה לא ישנהוהן ניסו לכו, ) הרגילהספר-ביתילדי 
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בעיה נוספת שעלתה היא שלאורך כל השיעורים שיתוף הפעולה בין הילדים נסב סביב משימות 

ולהיכרות , כמעט שלא נוצרו הזדמנויות לניהול שיחה חופשית. יקהזהספורט או החזרות בשיעורי המו

 חופשי להיכרות נראה שבתהליך בניית הקשר יש לאפשר זמן. שמעבר לזו הנדרשת בשיעורים

,  לשעת ההפסקההספר-ביתבנשארו כאשר הילדים .  במהלך ההפסקות, למשל,כמו, ולהתקשרות

בסוף . רע רק באופן נדיריאם כי דבר זה א,  זו הזדמנות מתאימה לכך והדבר אכן עלה יפההייתה

כך תכננו הן ואכן , דווהן טענו שפעילות משותפת בהפסקה חשובה מא, בענייןנשאלו המורות , השנה

  .את שנת הלימודים הבאה

  

 ראו שיפור במיומנויות ןגם המורות והמנהלות ציינו שהקשרים בין הילדים הלכו והתחזקו וה

 לידי ביטוי ה הרגיל ציינה שהתחזקות הקשר באהספר-ביתמורה אחת מ. התקשורת של הילדים

  הרגילהספר-ביתים מאחרת ציינה קשרי לימוד משותפים בהם ילד; בשיחות אישיות בין הילדים

 המיוחד ציינה קשרים הספר-ביתומורה מ;  ללא תחושת התנשאותהחינוך המיוחדמסייעים לילדים מ

  .  בינם לבין עצמם המיוחדהספר-ביתחזקים יותר של ילדי 

  

-ביתבתחילת תקופת הפעילות ילדי .  מורכבת יותרהייתה 'בשותפות בהתפתחות האינטראקציה 

הדבר התבטא ברתיעה מן המראה של .  לחינוך מיוחדהספר-ביתייגות מילדי הסתהביעו   הרגילהספר

מספר ילדים אף אמרו שהם אינם מסוגלים לאכול את ארוחת . חלק מהילדים בעלי שיתוק מוחין

החינוך בערך באותה תקופה התעורר משבר בו חלק גדול מילדי , כאמור לעיל. העשר מיד לאחר המפגש

-בית והיה צורך לזמן את העובדת הסוציאלית של ,להגיע למפגשי השילוב אמרו שאינם רוצים הרגיל

באותו מעמד גם הוחלט לתת לילדים את אפשרות הבחירה אם .  כדי לשוחח עם הילדים המיוחדהספר

-ביתהכיתה מעל פי מחנכת . שני ילדים החליטו שלא להמשיך להשתתף. ברצונם להשתתף במפגשים

לא משתחרר "יט שלא להגיע יותר למפגשים עשה זאת מכיוון שהוא  אחד הילדים שהחל, הרגילהספר

, לגבי הילד השני שסירב להגיע". החינוך המיוחדמתחושת הגועל שהוא חש כאשר הוא רואה את ילדי 

כל שאר הילדים החליטו ". לא רק לשילוב מסוג זה, ילד פסיבי לכל דבר"המחנכת הגדירה אותו כ

תמיכה . המחנכות הרגישו שחלקם לא ממש רצו בכך, בר צוין לעילכפי שכ,  אם כיפרויקטלהמשיך ב

הרו לחזור לעיסוקיהם האחרים בתום י מ הרגילהספר-ביתילדי , לכך ניתן לראות בעובדה שבדרך כלל

 כדי להמשיך להיות בקשר עם ילדי ,צלו את זמן ההפסקה או ההמתנה להסעהי ולא נ,המפגשים

  . החינוך המיוחד

  

התצפיות היה נראה שלאורך המפגשים קיימת התחזקות של הקשר בין קבוצות מ, למרות כל זאת

הדבר היה נכון במיוחד בשנה השנייה בה ניכר היה שילדי החינוך הרגיל הגיעו למפגשים עם . הילדים

זוג אחד מהילדים אף החל להיפגש גם . ושיתוף הפעולה בין ילדים מסוימים גבר, יותר מוטיבציה

יווצרו יותר חברויות יציינו כמעט כל המרואיינות שהן ציפו ש, כן-פי-על-אף. הרייםהצ-רבשעות אח

  .וקשרים בין הילדים מעבר לשעות הפעילות

  

בעיקר בקרב , נראה שהאינטראקציה בין הילדים הלכה והתחזקה לאורך שנת הלימודים 'בשותפות ג

היו קצת יותר מסויגים בשני המפגשים הראשונים ילדי החינוך הרגיל . הבנות שהשתתפו בתכנית

ילדי החינוך הרגיל כבר הרגישו יותר , לאחר מכן. מילדי החינוך המיוחד שניסו ליצור עמם קשר
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שנבנו פחות או יותר בצורה הדרגתית מבחינת מידת , תרמו לכך המפגשים .בטוחים בעצמם

  .האינטראקציה הדרושה וחייבו את הילדים לשתף פעולה

  

ברת האינטראקציה בין הילדים היה מספר הילדים שהשתתפו והיחס תרם להגשיתכן יעוד גורם ש

מספר , במקרה זה. )היו לו גם חסרונות, שכאמור לעיל (המספרי שבין שתי קבוצות התלמידים

התלמידים המועט אפשר למחנכות יותר בקרה על המתרחש וחייב את הילדים להתעסק במשימות 

הרגילה ילדים ה בתוך כיתת "נבלעו"נוך המיוחד לא ילדי החי, בנוסף. המפגש ולא בדברים אחרים

 ציינו הספר-ביתהמחנכות מ, עם זאת. אלא היוו חלק משמעותי מהקבוצה, יותרגדול שמספרם היה 

פעמים   הרגיל התחרו ביניהםהספר-ביתמ) בעיקר הבנים(הילדים , שמכיוון שלא היו זוגות קבועים

צו לפספס את ההזדמנות לקחת חלק פעיל בפעילות לא רמכיוון ש ,החינוך המיוחד על ילדי רבות

 "מאבק" החליטו מראש לוותר על ההחינוך הרגילשלפעמים חלק מילדי , הדבר גרם לכך. "שילובית"

אחת . וכתוצאה מכך הקשר שלהם עם ילדים מהחינוך המיוחד היה פחות משמעותי ואינטנסיבי

 שנוצרת בין "כימיה"ן הדבר תלוי בהמחנכות חשבה שאין מקום לקבוע מראש זוגות קבועים שכ

ניתן לתת ,  לדעתה,אך, ה חשבה שאין מקום לקבוע מראש זוגות קבועיםיגם המחנכת השני. הילדים

החלוקה היה ת וזוגם ולאחר תקופה מסוימת לומר לילדים שז-לילדים לבחור בתחילת השנה את בני

 אין מקום , במפגשים קבוצתייםאם מדובר.  היא גם ציינה שהדבר קשור לאופי הפעילות.הקבועה

הדבר בהחלט אפשרי  , אך אם מדובר בחוגים בהם יש מספר מצומצם יותר של ילדים,לזוגות קבועים

  . ורצוי

  

 הדואג לשתף במעגל החינוך הרגיל ילד מ:למנות לאינטראקציה טובה בין הילדים ניתן דוגמאותבין ה

  הרגילהספר-בית שואל ילד מהחינוך המיוחדד מ או מקרה הפוך בו יל,החינוך המיוחדאת אחד מילדי 

ילדי החינוך הרגיל שבדרך ; חיבוקים וליטופי שיער הדדיים של הבנות; מדוע אינו משתתף בפעילות

כאשר ; כלל יצאו לשער כדי לקבל את פניהם של ילדי החינוך המיוחד ותמיד נפרדו מהם לשלום

ילדי החינוך הרגיל ; הם אלא בצורה מעורבתהילדים התיישבו הם לא ישבו בקבוצות המקוריות של

במשחקים התחרותיים ילדי החינוך הרגיל לא ויתרו ; יםיהצהר-העלו בקשה לקיים מפגשים גם אחר

  . ועוד,לילדי החינוך המיוחד

  

ילדי החינוך המיוחד היו מעט יותר איטיים ולא תמיד הבינו , כמו קריאה או ספורט, בחלק מהמשימות

פה ושם היו גם כמה גילויי התנהגות .  סייעו להםהחינוך הרגילילדי , ים כאלהבמקר. את המשימות

ילדה , לדוגמה. החינוך המיוחדשניתן לפרש כביטויים פטרנליסטים של ילדי החינוך הרגיל כלפי ילדי 

 או ,על הצורה בה היא מבצעת משימה כלשהי" יופי "החינוך המיוחד שמעירה לילדה מהחינוך הרגילמ

למרות ( שלא ילכו על הסלעים כי זה מסוכן החינוך המיוחד המזהיר את ילדי נוך הרגילהחיילד מ

גם הביעו כיתתה ילדי , לדברי המחנכת מהחינוך הרגיל). עשו אותו דבר בדיוקהחינוך הרגיל שילדים מ

 דברים יותר קונקרטיים כמו סיוע בלימודים או משהו בדומה החינוך המיוחדאת רצונם להעניק לילדי 

. החינוך המיוחד של ילדי "ניצול"סיונות למעין יתופעה אחרת שניתן היה לזהות היא של נ. לכך

 למסור לו את קלח החסה החינוך המיוחד לשכנע ילד מ הרגילהספר-בית של ילד מניסיון, לדוגמה

מקרים אלה לא קרו הרבה וגם כשהם קרו היה מי שיגן על . האחרון כדי שיוכל להאכיל את הברווזים

 מנע מהילד השני  הרגילהספר-ביתהילדים מאחד ממלווי קבוצת , במקרה שלעיל, לדוגמה. "מנוצל"ה
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לקראת המפגשים .  הוא זה שיאכיל את הברווזיםהחינוך המיוחד ודאג שהילד מ,לקחת את החסה

ניתן היה לפעמים לשים לב לכך שהמחנכת מהחינוך הרגיל נאלצה להעיר מדי פעם לילדי , האחרונים

תכן י ויהספר-ביתהדבר קרה במיוחד בפעילויות שמחוץ ל. החינוך המיוחדלשתף את ילדי תה כית

  .  היו פשוט עסוקים בדברים החדשים אליהם נחשפו הרגילהספר-ביתשהילדים מ

  

הקשר .  שנוצרו בקרב הבניםההיה הבדל בטיב הקשרים שנוצרו בקרב הבנות לעומת אל, באופן כללי

בשני המפגשים .  בסוף השנה היה הרבה יותר הדוק מאשר אצל הבניםרהספ-בתיבין הבנות משני 

, אצל הבנים. האחרונים ניתן היה לראות את הבנות משחקות יחד או אפילו הולכות יחד יד ביד

 היה היחיד מהחינוך הרגילאחד הבנים , לדוגמה. התקיימוהם כרו פחות אך גם יגילויים כאלה נ

מחנכת החינוך המיוחד . בעיית תקשורת קשה  בעלהחינוך המיוחד שהצליח ליצור קשר עם אחד מילדי

הסבירה את הקשר הפחות אינטנסיבי בין הבנים בכך שכאשר הם היו צריכים להתמודד עם משימה 

 "קשוחה"מחנכת זו גם ראתה יתרונות בהתנהגות היותר . ה עם אלהמאתגרת הם יצרו פחות קשר אל

בעיניה . חרון הבנים מהחינוך הרגיל הרשו לעצמם להשתוללהיא תיארה כיצד במפגש הא. של הבנים

 במקום החינוך המיוחדזה היה הישג שכן הם הרגישו מספיק בנוח כדי להתנהג באופן טבעי ליד ילדי 

   .הצורך להיות מנומסים כל הזמן

  

המחנכת .  לאורך השנהקשר בין הילדים משתי הקבוצותעוצמת הנצפתה עלייה ב 'בשותפות דגם 

  הדבר,לדעתה.  הרגיל ציינה שלא ראתה שינוי ביחס של ילדי כיתתה לילדי החינוך המיוחדהספר-ביתב

וגם ,  באופן טבעי מלכתחילההחינוך המיוחדבלו את הילדים מינבע מכך שילדי החינוך הרגיל ק

 לחינוך מיוחד דיווחה על הספר-ביתהמחנכת מ.  טבעיתהייתה הההתייחסות שלהם לילדים אל

בקרב ילדי . חלו לאורך השנה הן בקרב ילדי החינוך הרגיל והן בקרב הילדים שבכיתתהשינויים ש

 כאשר מאוחר יותר הם התנהגו באופן ,התה המון זהירות במפגשים הראשוניםיהחינוך הרגיל היא ז

  . טבעי ומשוחרר

  

  : לדבריה

 הם ךכ-ר ואח]וחדדברים לילדי החינוך המי[פחדו לפגוע ולהגיד  ...בתחילה ילדי החינוך הרגיל"

   . ".c.p-למדו להכיר כל ילד והמטען שלו מעבר ל

  

אחד מילדי החינוך המיוחד פי לכם  שלהיחסהביטוי נוסף לשינוי שחל בהם היה , לדעתה של מחנכת זו

ככל שעברו יותר ,  אך לאחר מכן,בלו אותויבתחילה הם לא ק. שיש לו בעיות רגשיות וחברתיות

ילדי החינוך המיוחד היו מאוד נבוכים , לעומתם. ולקבל אותו יותרמפגשים הם הצליחו להבין 

אצל אחת הבנות . טחון עצמייעם הזמן הם רכשו יותר ב.  את עצמם במפגשים הראשונים"הקטינו"ו

לא (אצל ילד אחר החל קשר חברי עם אחד מילדי החינוך הרגיל . הדבר התבטא בשימוש מוגבר בסלנג

  ). ידוע אם הוא נמשך

  

כבר בתחילת השנה חשבו . לקשר החברי שתואר לעיל לא נוצרו חברויות לאורך זמן בין הילדיםמעבר 

 ,רוב המורות שאין הרבה סיכויים לקשר כזה שכן הילדים מהחינוך המיוחד גרים במקומות מרוחקים

  .יםיהצהר-דבר שאינו מאפשר להם להיות בקשר רציף עם הילדים האחרים אחר
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היו מקרים ,  כפי שצוין לעיל, אם כי,כלל שיתוף פעולה בין הילדים בדרךיש שגם מהתצפיות ניכר היה 

 התרחשו בעיקר כאשר המקרים אל. בהם הילדים מהחינוך המיוחד לא נטלו חלק פעיל במפגשים

מיעוט האינטראקציה עם הילדים מהחינוך הרגיל קשור גם לאופי הילדים .  לא מובניתהייתההפעילות 

מיוחד שהיו בטוחים יותר בעצמם ופחות מופנמים הצליחו ליצור קשרים טובים ילדי החינוך ה. עצמם

חלק מילדי החינוך הרגיל לא חוו , בשל גודל הכיתה. ומשמעותיים יותר מאשר הילדים המופנמים יותר

נראה שאחת הבעיות שהקשו על הגברת האינטראקציה . אינטראקציה מרובה עם ילדי החינוך המיוחד

. היחס המספרי בין שתי הקבוצות שהיה באופן מובהק לטובת ילדי החינוך הרגילבין הילדים היה 

הדבר גרם לכך שחלק גדול מילדי החינוך הרגיל יכלו להשתתף במפגשי השילוב בלא שבפועל יהיו 

המספר הגדול של תלמידים מהחינוך הרגיל גם . באינטראקציה ממשית עם ילדי החינוך המיוחד

 של כל אחד מהם לדאוג לכך שהתכנית תצליח ולשתף את ילדי החינוך הפחית מהאחריות האישית

  .המיוחד

  

   הערכת שביעות הרצון של הגורמים המעורבים במפגשים 2.3
  'שותפות א

  שביעות הרצון של הילדים מהמפגשים

מוריהם והוריהם , שביעות הרצון של הילדים: ל מהמפגשיםהחינוך הרגישביעות הרצון של ילדי 

וכן האם היו ,  נשאלו האם הם מרוצים מן המפגשיםםילדיה. בדקה בסוף שנת הלימודיםמהמפגשים נ

ענו בחיוב על שתי  )33מתוך ( ילדים עשרים ושבעה. רוצים להמשיך להשתתף במפגשים בשנה הבאה

ילד אחד אמר (ארבעה ילדים אמרו שאינם מעוניינים להמשיך בפעילות בשנה הבאה . השאלות אל

ככה "שני ילדים ענו ( ושלושה ילדים אמרו שאינם מרוצים מהמפגשים ,) אחד חסר ומקרה"ככה ככה"

ורק ,  ילדים בחיוב22השיבו , " מעניינתהייתההאם הפעילות "על השאלה ).  ומקרה אחד חסר"ככה

 עולים בקנה אחד עם הרושם שנתקבל ממהלך התצפיות הממצאים אל. שלושה ילדים השיבו בשלילה

 כפי שהוצג בפרק הסוקר את האינטראקציה ,תכנית ומן המעקב השוטף אחרי הלאורך שנת הלימודים

  . בין קבוצות הילדים

  

ילדי , )1.2סעיף (על השיטה כפי שצוין בפרק :  מהמפגשיםהחינוך המיוחדשביעות הרצון של ילדי 

יתן לא נ, לפיכך. בעקבות מגבלות שנבעו מקשיים בתקשורת עם הילדים, החינוך המיוחד לא רואיינו

עם . להביא ממצאים כמותיים לגבי עמדות הילדים מן החינוך המיוחד ושביעות רצונם מן המפגשים

-ושיחות בלתי, הראיונות עם צוות ההוראה, התצפיות -חשוב לציין שכל יתר מקורות המידע , זאת

 מעידים על שביעות רצונם הרבה מהמפגשים ומהאינטראקציה עם - פורמליות עם הילדים עצמם

 החינוך המיוחדאפשר לילדי ,  הרגילהספר-ביתשקיום שיעורי הספורט ב, נראה. לדים הרגיליםהי

תוך התנסות בחוויות ופעילויות שאפשריות , םספר-ביתחשיפה מעשירה לאמצעי הוראה שחסרים ב

התאימו , נראה שגם שיעורי הספורט וגם שיעורי המוזיקה, השניכפי שנאמר בפרק . רק בכיתה גדולה

   .וסיפקו את נטיותיהם ותחומי העניין שלהם, הילדים וליכולתםלרמת 

  

הושגה הצלחה רבה של , שביעות רצונם מן המפגשיםלמר שבהתייחס לעמדות הילדים וולסיכום ניתן ל

  .והן לגבי ילדי החינוך המיוחד, הן לגבי ילדי החינוך הרגיל, התכנית
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 שביעות הרצון של ההורים מהמפגשים
- שני, בסוף שנת הלימודים, לגבי שביעות רצונם מן המפגשיםנשאלו  הרגיל ההורים מהחינוךשכ

הביעו ) 9(ועוד שליש , הביעו שביעות רצון רבה מן המפגשים)  חסר1 מקרה ,28 מתוך 19( מהם יםשליש

ינים שילדם יאמרו שהם מעונ)  חסר1 מקרה ,28מתוך ( הורים 23, כן-כמו. שביעות רצון במידה בינונית

הורה אחד ציין שאינו מעוניין שבנו ימשיך במפגשים . תתף במפגשים הללו גם בשנה הבאהימשיך להש

.  מידה ילדם נהנה מן המפגשיםוההורים גם נתבקשו להעריך באיז. אמרו שאינם בטוחים) 4(והשאר 

 במידה בינונית או תכניתהעריכו שילדם נהנה מן ה)  מקרים חסרים2 ,27מתוך (עשרים וחמישה הורים 

  . הורה אחד ציין שבנו אינו נהנה מהמפגשים. ההגבו

  

מתוך ( הורים 7בתחילת השנה נראה ש,  הורי הילדים בחינוך המיוחדשביעות הרצון שלכשבוחנים את 

מתוך  (10-ובסוף השנה עלה מספר ההורים שסברו כך ל, ציינו שהמפגשים מביאים תועלת רבה) 10

כשנשאלו , בנוסף. ים אילו ילדם היה לומד בכיתה רגילה הורים שהיו שמח9 בשתי המדידות ציינו .)11

 הביעו 11 הורים מתוך 10, הורי הילדים בחינוך המיוחד בסוף השנה לגבי שביעות רצונם מן המפגשים

 לכך ןכל ההורים הביעו רצו. ומספר זהה ציינו שילדם נהנה מן המפגשים, שביעות רצון רבה או בינונית

  .ם הללו גם בשנה הבאהשילדם ימשיך להשתתף במפגשי

  

הן בקרב הורי , ורואים בהם חשיבות רבה, שבעי רצון מן המפגשים ההורים נראה שרוב, לסיכום

   .והן בקרב הורי הילדים בחינוך הרגיל,  לחינוך מיוחדהספר-ביתהילדים ב

  

  שביעות הרצון של הצוות והערכתו את תרומת התכנית

 אף ציינה שילדים  הרגילהספר-ביתהרכזת מ. חה מאודכל המורות והמנהלות ציינו שהתכנית הצלי

התרומה של התכנית , לדעתן של המורות מהחינוך המיוחד. קשו להצטרף לתכניתימכיתות אחרות ב

למידת התנהגויות חברתיות והגברת ;  בעצם ההנאה והלימוד במפגשיםהייתה החינוך המיוחדלילדי 

המחנכת גם הוסיפה את נושא . והתפתחות אישית; טחון העצמי בכל הנוגע למפגשים חברתייםיהב

 הספר-ביתרגל לבבעקבות ההליכה למדו ההליכה בכביש והשמירה על כללי הבטיחות אותם הילדים 

  . הרגיל

  

חינוך לסובלנות ויכולת ב; תרומת התכנית בסיפוק האישיראו את המורות , לגבי ילדי החינוך הרגיל

המנהלת ציינה גם שהתכנית סייעה . עולה עם אחריםיכולת לעבוד בשיתוף פבו; "אחר"קבלת ה

   .להעצים את היכולות המקצועיות של צוות ההוראה עצמו

  

  'שותפות ב
  שביעות הרצון של הילדים מהמפגשים

עות רצון כל הילדים מהחינוך הרגיל הביעו שבי : מהמפגשיםהחינוך הרגילשביעות הרצון של ילדי 

על ". האם הם היו מרוצים מהמפגשים"ענו בחיוב על השאלה )  ילדים13(כולם . גבוהה מהמפגשים

השיבו "  מעניינתהייתההאם הפעילות "ו" האם הם רוצים להמשיך בפעילות בשנה הבאה"השאלות 

  . בחיוב) 13מתוך ( ילדים 10
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. ילדים היו מרוצים מהמפגשיםהנראה שמרבית :  מהמפגשיםהחינוך המיוחדשביעות הרצון של ילדי 

ילד אחד אמר שלא היה מרוצה וילד . אמרו שהם היו מרוצים מהמפגשים) 10מתוך (דים שמונה תלמי

 ילדים 9השיבו " האם הם רוצים להמשיך בפעילות בשנה הבאה"על השאלה . '"ככה ככה"נוסף אמר 

  . בחיוב) 10מתוך (

  

 שביעות הרצון של ההורים מהמפגשים
שישה , לגבי שביעות רצונם מן המפגשים נשאלו בסוף שנת הלימודיםכשההורים מהחינוך הרגיל 

ועוד שלושה הביעו , של ילדי החינוך הרגיל הביעו שביעות רצון רבה מן המפגשים) 10מתוך (מההורים 

). הורה אחד אמר שאינו יודע( אף הורה לא הביע שביעות רצון מועטה. שביעות רצון במידה בינונית

) 10מתוך (תשעה הורים . נהנו מהמפגשים במידה רבהאמרו שילדיהם ) 10מתוך (שבעה הורים , כן-כמו

ורק הורה אחד ציין , נים שילדם ימשיך להשתתף במפגשים הללו גם בשנה הבאהיאמרו שהם מעוני

  . שאינו בטוח בכך

  

 בכך שילדם ימשיך להשתתף בתכנית גם רצוןשל הילדים מהחינוך המיוחד הביעו ) 10(כל ההורים 

בדומה . שניים אמרו שאינם יודעים. יעו שביעות רצון מרובה מהתכניתשמונה הורים הב. בשנה הבאה

הורה אחד ציין שילדו . שמונה הורים בקבוצה זו אמרו שהילד שלהם נהנה מהתכנית במידה רבה, לכך

  .נהנה רק במידה מועטה והורה אחד אמר שאינו יודע

  

  שביעות הרצון של הצוות והערכתו את תרומת התכנית

. הספר נשאלו לגבי הערכתן את התכנית והמידה שבה יושמה בהצלחה-ת משני בתיהמורות והמנהלו

 השונים הספר-בתיניכר פער בין הצוותים מ) ב"תשס(בראיונות שנערכו בסוף שנת הלימודים הראשונה 

, מבחינתם. צוות החינוך הרגיל תפס את התכנית כמוצלחת. תכניתבנוגע לתפיסת מידת ההצלחה של ה

 צוות החינוך המיוחד ,לעומתם.  חשובההייתה המיוחד הספר-ביתילדים לילדים מה עצם החשיפה של

-ביתהמורות התאכזבו מחוסר המוטיבציה של הילדים מ: התייחס יותר לקשיים שהיו במהלך השנה

  הרגילהספר-ביתילדי  ":פרויקט והמנהלת ראתה כישלון בהשגת היעדים שהוצבו ל הרגילהספר

-ביתבעצם היציאה מחוץ ל, בעיניה,  התבטאהתכניתההצלחה של ה". מםוהמחנכת לא נותנים מעצ

  . והחשיפה לילדי החינוך הרגילהספר

  

 בעקבות תחושה מצד צוות החינוך המיוחד שצוות החינוך הרגיל מגלה יותר ,יה לפעילותיבשנה השנ

וך הרגיל ציינו צוות החינ.  לא ניכרו פערים גדולים ביחס למידת ההצלחה,אחריות ואכפתיות, מעורבות

המחנכת . כי המטרה של יצירת מוכנות לסוג כזה של מפגשים אצל ילדי החינוך הרגיל אכן הושגה

בעקבות  בצוות החינוך המיוחד ציינו שיש עלייה בדימוי העצמי של הילדיםוהמורה לספורט 

ים בעלי המנהלת ציינה שבעקבות המפגשים ניתנת הזדמנות לצוות החינוכי להעלות נושא. המפגשים

 לילדי תכניתלגבי התרומה של ה. ערך חינוכי משמעותי כמו אסתטיקה ותרבות דיבור בגיל ההתבגרות

 הספר-ביתמנהלת .  ציינו המרואיינות ערכים של סובלנות וכבוד כלפי ילדים חריגיםהחיוך הרגיל

, שמחת חייםש יילדים הנכים ל לומדים להכיר בכך שגם  הרגילהספר-בית ציינה שילדי לחינוך מיוחד

   .ביקורת ותחומי עניין שונים אצל כל ילד וילד, הבנה, שובבות
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  'שותפות ג
  שביעות הרצון של הילדים מהמפגשים

 גבוהה הייתהנראה ששביעות הרצון של הילדים מהחינוך הרגיל וכן של הילדים מהחינוך המיוחד 

  .מאוד
  

מהחינוך הרגיל אמרו שהם ) 10(ים כל הילד : מהמפגשיםהחינוך הרגילשביעות הרצון של ילדי 

מלבד ילד אחד שאמר שלא היה מרוצה מהמפגשים . מעוניינים להמשיך במפגשים גם בשנה הבאה

 מעניינת ושהם נהנו הייתהאמרו שהפעילות ) 9(שאר הילדים ,  מעניינתהייתהושהפעילות לא 

 שלהם מהמפגשים פרה שבשל ההנאה הרבהיוותה את הילדים סיהמחנכת של, עם זאת. מהמפגשים

  . הם השתדלו לא להיעדר בימים אלה

  

 לא הועברו שאלונים אך החינוך המיוחדלילדי :  מהמפגשיםהחינוך המיוחדשביעות הרצון של ילדי 

פרו על חוויותיהם ושביעות רצונם י הם סההמחנכת שלהם ערכה עמם שיחה בסוף שנת הלימודים ב

בכרטיסי ברכה שהם הכינו לילדי אותן לבה יאת האמירות שלהם ושהמורה אספה . מהמפגשים

  : אמירות אלו כוללות את המשפטים. החינוך הרגיל

לשחק יחד בכדור , תכםיהיה לי כיף להיות א"; ."..אוהבת, היה כיף להיות ביחד ולשחק ביחד"

; ."..היה לי כיף להיות ביחד. שמחתי להכיר אתכם! לחברים"; "ולהשתתף בפעילויות ספורט

  ."פגש שוביאני מקווה שנ. בהצלחה. תכםואני אוהב א, תכם ביחדישיחקתי א. לילחברים ש"

  

היו ) היום בו התקיימו המפגשים(הילדים ציפו מאוד למפגשים ובכל יום שישי , לדברי המחנכת

  :לדבריה. שואלים אם זה היום המתוכנן למפגשים

ודעת אם אפשר להשיג זה השאיר עליהם רושם רציני מאוד שאני לא י. הילדים מאוד נהנו"

  ". זה ממש ליווה אותם לאורך השבועיים... הם מאוד חיכו למפגשים. אחרת

  

אחד הילדים אמר שהוא שיחק עם .  מה הם עשו בחופשההם נשאלו, מחופשת הפסחחזרו כשהילדים 

המחנכת ראתה בכך משאלה סמויה ).  ידעה בבירור שאינו נכוןמחנכתדבר שה(החינוך הרגיל הילדים מ

היא ראתה שינוי בהתנהגות , לגבי ילדה אחרת. ל הילד להמשיך להיות בקשר עם ילדי החינוך הרגילש

ילד . החינוך הרגילסתה להתנהג כמו הילדות מיהילדה חדלה לצעוק במפגשים ונ. לאורך המפגשים

  אף הפתיע את המחנכת בביטויי רגש, מלקחת חלק פעילללכרך בדנמנע אחר שמאוד מופנם ובמפגשים 

 והתקשה ,החינוך הרגילהוא אמר שהוא אוהב את ילדי . חזקים שהביע בשיחת הסיכום שבסוף השנה

 שגם ילדי החינוך הרגיל וגם ילדי החינוך , אם כן,נראה. לקבל את זה שהמפגשים לא יימשכו יותר

  . המיוחד הביעו שביעות רצון גבוהה מהמפגשים

  

 שביעות הרצון של ההורים מהמפגשים
 כל ההורים של ילדי החינוך . הילדים שהשתתפו במפגשים הביעו שביעות רצון מהמפגשיםשלההורים 

רוב ההורים אמרו שהם . נים שילדם ימשיך להשתתף בתכנית גם בשנה הבאהיהרגיל ציינו שהם מעוני

, כפי שכבר צוין לעיל.  אך הורה אחד ציין שהוא שבע רצון רק במידה בינונית,שבעי רצון מהמפגשים

שהתקשרו למחנכת כדי לברר את מועדי המפגש על מנת שיוכלו לתכנן את חופשת סוף גם הורים היו 
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כל ההורים שהתראיינו ציינו אף הם . פגע בהשתתפותם של הילדים בתכניתתכך שלא השבוע 

שהחליט ) שלא נכלל בניתוח תשובות ההורים(היה גם הורה אחד , עם זאת. שילדיהם נהנו מהמפגשים

שביעות  ניכרה נוך המיוחדיהחבקרב הורי ילדי  גם. שאינו רוצה שבנו ימשיך בתכניתבאמצע השנה 

.  ימשיך במפגשים גם בשנה הבאהןכל חמש האמהות שרואיינו אמרו שהן מעוניינות שילד. רצון גבוהה

  .  אך אם אחת הביעה שביעות רצון רק במידה בינונית,ארבע מהאמהות הביעו שביעות רצון מהתכנית

  

  ת הרצון של הצוות והערכתו את תרומת התכניתשביעו

   : אמרה מהחינוך הרגילהספר-ביתמנהלת , לדוגמה. גם המחנכות והמנהלות היו מאוד שבעות רצון

אנחנו ..  משמעותית לשני הצדדיםהייתהזה היה הצלחה בכל המובנים והתרומה של המפגשים "

  ".קבלהאבל ממקום של הרבה . גם. לא יוצאים מהעמדה של תורמים

המחנכת מהחינוך המיוחד הביעה נכונות להמשיך .  בשנה הבאהפרויקטכולן הביעו נכונות להמשיך ב

המחנכת מהחינוך הרגיל התנתה את המשך המפגשים , עם זאת. מחנכת הכיתהכגם אם לא תמשיך 

   .בכך שכל ילדי כיתתה יקחו חלק בתכנית

  

  'שותפות ד
  שביעות הרצון של הילדים מהמפגשים

 יכרהבקרב ילדי החינוך הרגיל בקבוצת הניסוי נ:  מהמפגשיםהחינוך הרגילעות הרצון של ילדי שבי

רצו להמשיך במפגשים בשנה הבאה ) 21 מתוך 20(כמעט כל הילדים . שביעות רצון גבוהה מהתכנית

אמרו שהפעילות ) 21מתוך (עשר ילדים -שבעה. ושיעור דומה אמרו שהם היו מרוצים מהמפגשים

  .  מעניינת ואילו השאר אמרו שהיא מעניינת רק במידה מסוימתהייתה במפגשים

  

 ציינו) 7מתוך (החינוך המיוחד שישה מילדי : גשיםהחינוך המיוחד מהמפשביעות הרצון של ילדי 

  .  גם בשנה הבאההביע עניין להמשיך את המפגשים ושיעור דומה ,שהיו מרוצים מהמפגשים

  

 יםשביעות הרצון של ההורים מהמפגש
 הורים למעט מספר,  בדרך כללגבוהיםבשיעורים  שביעות רצון הביעוהורים של ילדי החינוך הרגיל ה

ינים שילדם ישתתף במפגשים יאמרו שהם מעונ) 19מתוך ( הורים 16, לדוגמה. שהיו פחות שבעי רצון

יעות רצון הביעו שב) 19מתוך (עשר הורים -שלושה. שאר ההורים לא היו בטוחים בכך. גם בשנה הבאה

אם אחת ( ואילו שאר ההורים אמרו שהם שבעי רצון רק במידה בינונית ,במידה רבה מהמפגשים

מתוך ( הורים 14, לבסוף). אף הורה לא ציין שהוא שבע רצון רק במידה מועטה. אמרה שאינה יודעת

 ,ינונית נהנה מהמפגשים במידה בילדםארבעה אמרו ש. ם נהנה מהמפגשים במידה רבהילדאמרו ש) 19

חשוב גם לציין שרק אחד מילדי .  נהנה מהמפגשים במידה מועטה בלבדילדוואילו הורה אחד אמר ש

 ציין שהוא אינו מרוצה ,חמשת ההורים שציינו שילדם נהנה מהמפגשים במידה בינונית או מועטה

  .מהמפגשים

   

ולם אמרו שהם כ.  הביעו שביעות רצון גבוהה מהמפגשיםהחינוך המיוחדגם ההורים של ילדי 

) 7מתוך (חמישה מההורים . ינים שילדם ימשיך להשתתף במפגשים מהסוג הזה גם בשנה הבאהימעונ



  37

כל . שניים מהם אמרו שהם מרוצים מהמפגשים רק במידה בינונית. אמרו שהם מרוצים מהמפגשים

  . אמרו שילדם נהנה מהמפגשים) מלבד אחת שענתה שאינה יודעת(ההורים 

  

  של הצוות והערכתו את תרומת התכניתשביעות הרצון 

חלק . פרויקטגם המחנכות וגם המנהלות הביעו נכונות ורצון להמשיך ב. נראה שגם הצוות היה מרוצה

 הספר-ביתב.  את מטרותיהם החינוכיותהספר-בתימהרצון להמשיך בפעילויות מסוג זה נובע מתפיסת 

על פיה אחת ממטרותיהם היא שכל ילד ) חי הנוכפרויקטעוד לפני ה( התקבלה החלטה לחינוך המיוחד

פעם אחת בכיתות הנמוכות ופעם אחת .  יעבור לפחות שני סבבים של תכנית שילוב חברתיספר-ביתב

 רוצה להרחיב את פעילות השילוב הייתה אמרה ש הרגילהספר-ביתגם מנהלת . בכיתות הגבוהות יותר

 רוצה שהשילוב הייתההיא . הספר-ביתל כך שתהפוך להיות חלק מהפעילות הרגילה והיומיומית ש

  . ולא רק חברתי,)באופן שבו ילדי החינוך המיוחד לומדים יחד עם ילדי החינוך הרגיל(יהיה גם לימודי 

  

כל ארבע  לשתמונת מצב : משתני המחקרבחינת השינויים ב. 3
   כמכלולהשותפויות

  
  יותבחינת השינויים בעמדות ובחוללות העצמית של הילדים בתכנ 3.1
הספר הרגילים שהשתתפו - זה נציג את השינויים בעמדות ובחוללות העצמית של ילדי בתיחלקב

יוצגו , הספר הרגילים-בקרב הילדים מבתי). תחילת השנה וסופה(בין שתי נקודות הזמן , בתכניות

נדון במגמות , בנוסף). שלא השתתפו במפגשים( תוך השוואה לילדי קבוצות ההשוואה השינויים אל

הילדים (הספר לחינוך מיוחד שהינם בעלי שיתוק מוחין -שחלו בין שתי נקודות הזמן בקרב ילדי בתי

אודות שינויים שחלו בעמדות ההורים כלפי על נביא ממצאים , לבסוף). בעלי הפיגור השכלי לא רואיינו

   .המפגשים בין שתי נקודות הזמן

  

לשנות את עמדות הצליחה " שילוב כשותפות "על מנת לקבל תמונת מצב כללית על המידה שבה תכנית

בין העמדות ) ההפרש(חישוב של ציון הפער  בוצע, הספר הרגילים-מבתישהשתתפו בה הילדים 

, לבין העמדות והחוללות במדידה השנייה, לפני ההשתתפות במפגשים, והחוללות במדידה הראשונה

לאחר מכן . ילדי קבוצות ההשוואהלכן ות ושותפוי ה4ל לכציון זה חושב . לאחר ההשתתפות במפגשים

, והמקום שבו התבצעו המפגשים) ניסוי או השוואה(בוצע ניתוח רגרסיה היררכית על סוג הקבוצה 

בהשוואה לקבוצה שלא נכללה , כל זאת .כמנבאים של ציוני הפער בין העמדות והחוללות בשני הזמנים

, ) בעמדות פעריםשלבניתוח ( מובהק למקום כאשר נמצא אפקט, בנוסף. ' הילדים משותפות ב- בניתוח

 הייתהניתוח המטרת ). השוואה/ניסוי(לסוג הקבוצה  תהספציפי שותפות בין ההינטראקצינבחנה גם א

תוצאות . ותות האחרשותפויהאפקט של התכנית היה גדול יותר בהשוואה ל, בשותפות זולבחון האם 

  .4 בלוח, מוצגות להלןניתוח זה 
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פער בין עמדות - כמנבאים של ציונישותפותתוצאות ניתוח רגרסיה של סוג הקבוצה והסיכום  :4לוח 
  2 ובזמן 1בזמן 

  β  B R2  המשתנה  צעד

1  
  סוג קבוצה

  )1=ניסוי(
  
*388.  

  
*295.  

  
*151.  

2  
  **שותפות

  'שותפות א
  
*261.  

  
*214.  

  

    -.088   -.101   'שותפות ד  
  .097   .009   .010   'שותפות ג  
  .034*  .305*  .303* לסוג הקבוצה' ציה בין שותפות אאקראינט  3

R2 Adjusted       *259.  
 *05.<p  

  .'שותפות ב הינה 0הקבוצה שקיבלה את הערך , שותפותה משתנה לגבי** 
  

נמצא אפקט מובהק לקבוצות הניסוי ,  כמכלולותשותפויכל ארבע הב ,4 כפי שניתן לראות בלוח

ניכר , בכל ארבע התכניות, דהיינו. פערים בין הזמנים בעמדותבניבוי ה) לעומת קבוצות ההשוואה(

נמצאה גם אינטראקציה , בנוסף. יחסית לילדי קבוצת ההשוואה, שינוי בעמדות של ילדי קבוצת הניסוי

.  לבין קבוצת הניסוי בניבוי הפערים בין הזמנים בעמדות)'שותפות א( בין אחת השותפויותמובהקת 

האפקט של התכנית בשינוי עמדות היה , ובהקת זו היא שבשותפות זוהמשמעות של אינטראקציה מ

 ידי-עלהמוסברת ,  שהשונות בפערי העמדות,ראוי לציין. יחסית לשותפויות האחרות, גבוה יותר

פערים לגבי גם ). P<.05 ;Adjusted R2=.259( גבוהה למדי הייתה, שותפותמשתני סוג הקבוצה וה

דבר , )לעומת קבוצות ההשוואה(א אפקט מובהק לקבוצות הניסוי נמצ ,בחוללות עצמית כקריטריון

יחסית לילדי קבוצות , המעיד כי בכל התכניות ניכר שינוי בחוללות העצמית של ילדי קבוצות הניסוי

ות שותפוינמצא הבדל מובהק בין הלא , עם זאת. )Beta=.265, P<.05, Adjusted R2=.080(ההשוואה 

   .ת בין הזמניםבניבוי הפער בחוללות עצמי

  

לא יכולנו לבצע , השתתפו בתכניות השותפות שיתוק מוחין שעםעקב מספרם הקטן של ילדים 

עיון , עם זאת. ניתוחים לבחינת ההבדלים בעמדות ובחוללות העצמית שלהם בשתי נקודות הזמן

ל  נצפתה מגמה קלה ש'שותפות בבתשובות הילדים העלה כי בקרב הילדים בעלי שיתוק מוחין ב

בקרב . החמרה בעמדות כלפי המפגשים ובתחושת החוללות העצמית בין המדידה הראשונה לשנייה

נצפתה מגמה קלה של עלייה בעמדות החיוביות כלפי המפגשים בין  ' החינוך המיוחד בשותפות דילדי

כלל מגמת ירידה בין המדידה -בחוללות העצמית נצפתה בדרך). למעט ילד אחד(שתי המדידות 

כיוון שלא בוצעו ניתוחי מ, מדובר בזיהוי מגמות בלבד, כפי שצוין ).למעט ילד אחד(ה לשנייה הראשונ

   .מובהקות

  

    ושביעות רצונם מהמפגשים השותפותתכניות עמדות ההורים כלפי 3.2
עמדות הורי הילדים מהחינוך הרגיל שהשתתפו ין הזמנים בעל מנת לבדוק האם חלו שינויים ב

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בעמדות ההורים בין הזמנים. Tצענו ניתוח יב, בתכניות השותפות

)t=.466,df=60; n.s..(  הצטיירה ,  כמכלולותשותפוי ה4בכל כאשר נבחנה שביעות הרצון של ההורים

 הורים דיווחו על שביעות רצון גבוהה ארבעים ושבעה .תמונה המעידה על שביעות רצון גבוהה
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 הורים ציינו שהם מעוניינים חמישים ושמונה. ו על שביעות רצון בינונית דיווח18ורק , מהמפגשים

 ורק הורה אחד ציין , ציינו שאינם בטוחים בכך8; שילדם ימשיך להשתתף במפגשים גם בשנה הבאה

 2ורק , דיווחו שילדם נהנה מהמפגשים במידה רבה) 46(מרבית ההורים , בנוסף. שאינו מעוניין בכך

 הורים דיווחו שילדם נהנה מהמפגשים במידה עשר-שישה. ם נהנה במידה מועטההורים דיווחו שילד

  .בינונית

  

על מנת לבחון את ההבדלים בין הזמנים בעמדות הורי הילדים מהחינוך המיוחד כלפי מפגשי 

 בעמדות )t=2.95; df=25; p<.01( מובהקת החמרהבמבחן זה נמצא כי חלה .  Tבוצע מבחן , השותפות

ה שבקרב הורי עול,  בנפרדותות השונשותפויבחינת עמדות ההורים בב.  תכניות השותפותההורים כלפי

ות שותפויובשאר ה, בין הזמניםכלפי המפגשים  לא היה שינוי ניכר בעמדות 'בשותפות דהילדים 

על חו לעיל שדוולאור הממצאים במקצת  ממצא זה מפתיע .נצפתה החמרה בעמדות בין שתי המדידות

הסבר אפשרי לממצאים הוא שחלק מילדי החינוך המיוחד  .ן הגבוהה יחסית של ההוריםשביעות הרצו

 גרמו לכך שעמדות ההורים נעשו פחות חיוביות ויותר הקשיים אל. חוו קשיים בתכנית השילוב

כיוון ששילוב מההורים הביעו שביעות רצון גבוהה מהמפגשים , עדיין. ביקורתיות כלפי תכנית השילוב

  .םבשבילמרכזי וחשוב מהווה ערך 
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