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תקציר
של זכויות ולשוויון לנורמליזציה מהחתירה חלק הוא הרגיל בחינוך מוגבלויות עם תלמידים שילוב
כשליש המיוחד. בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים כ1,200 לומדים בישראל בחברה. אלה תלמידים
נתונים אין הרגיל. בחינוך משולבים מהם מעטים רק תקינה, אינטליגנציה עם ילדים הם מתוכם
המועט מספרם בודדות. לעשרות ומגיע מאוד נמוך שהוא מעריכים מומחים אולם מספרם, על מדויקים
להיענות ומהקושי נפרדות, במסגרות אלה ילדים של שמקומם הגורסת אידיאולוגית מתפיסה נובע

הרגילות. במסגרות לצורכיהם

המשולבים מוחין שיתוק עם לתלמידים תמיכה מרכז  המח"ר תכנית בירושלים הוקמה 1994 בשנת
ולספק וחברתית לימודית מבחינה אלה תלמידים של לשילובם לסייע היא התכנית מטרת הרגיל. בחינוך
ביתהספר צוות עם הקשר על מושם בתכנית הדגש זקוקים. הם להם הפרהרפואיים הטיפולים את להם
בארץ, חדשני ניסיון מהווה התכנית התלמיד. של המיוחדים צרכיו עם בהתמודדות להדריכו כדי הקולט,
בשנת הרגיל. בחינוך המשולבים מיוחדים צרכים בעלי בתלמידים לטיפול הדגמים אחד לשמש ועשויה

זה. בדוח מובאים שממצאיה בהערכה התכנית לוותה תשנ"ו הלימודים

והחברתי הלימודי השילוב הוערך אלה, תלמידים של לשילובם התכנית של תרומתה את להעריך עלמנת
על והשפעתה מטרותיה הושגו בה והמידה התכנית של יישומה מידת נבדקו אלה. תלמידים של
עם עומק ראיונות בה ונכללו (Qualitative) איכותנית היא המחקר שיטת המשולבים. התלמידים

המח"ר. וצוות המשלבת מהכיתה תלמידים מוריהם, הוריהם, המשולבים, התלמידים

הן לימודית, מבחינה מאוד טובה ואפילו טובה בצורה משולבים מהתלמידים גדול שחלק מצאה ההערכה
על חיובי באופן השפיעה המח"ר תכנית בכיתה. התלמידים לשאר ביחס והן האישית ליכולתם ביחס
בתיווך לכיתות הוכנסו מחשבים ארבעה הכתיבה. בתחום ניכרת העיקרית ההשפעה הלימודי. השילוב
ונושא בעיסוק, וריפוי מתקנת הוראה שיעורי במסגרת גם נעשה הכתיבה איכות שיפור התכנית. צוות

פירות.

חברתית. מבחינה מוצלחת בצורה משולבים בתכנית המשתתפים התלמידים שניםעשר מתוך עשרה
עלידי גם ולעתים המורה עלידי המח"ר, תכנית מנהלת עלידי המשלבת הכיתה של שלהכנה נמצא
באמצעות מוחין. שיתוק עם התלמידים של החברתית הקבלה על מכרעת השפעה יש המשולב, התלמיד
איך יודעים לא אך אותו, רואים שכולם "הסוד" על לדבר לגיטימציה ניתנה המח"ר של ההדרכה
בינם מוחין שיתוק עם תלמידים של מפגש יצירת הוא החברתי השילוב של נוסף ממד אליו. להתייחס
חשובה שהיא ציינו רובם המשולבים. התלמידים של תמיכה קבוצת מקיימת המח"ר תכנית עצמם. לבין

ומכאיבים. קשים הם בה העולים התכנים אך מאוד, להם

מהשירותים אחד כיעילים. הם גס הוכחו ולהורים למורים הניתנים והתמיכה הייעוץ ההדרכה,
ההורים, לדברי המהווים, פרהרפואיים טיפולים של הספקה הוא התכנית עלידי הניתנים המרכזיים
ליכולת תורמים ההורים, על מקילים ובכך אחת, גג קורת תחת הניתנים הטיפולים לילדיהם. "חמצן"

חיצונית. והופעה אכילה דיבור, בניידות, המשולבים התלמידים של התפקוד



הפיזי. המבנה התאמת לצורך למסגרות שניתן הייעוץ הוא פרהרפואיים לטיפולים הקשור נוסף תחום
המשולב. התלמיד חיי איכות על ניכרת השפעה בעל הוא זה תחום

את המאלץ מיוחד, לחינוך בביתספר הפיזי למיקומה קשור התכנית ביישום העולים הקשיים אחד
לגבי עלה נוסף קושי במודע. שלא או במודע לזהותם, הקשורות בעיות עם להתמודד התלמידים
הצורך עולה המח"רל תכנית של או ההורים של ביתהספר, של היא האחריות האם לשילוב: האחריות
מסגרת למציאת האחריות את עצמה על תיקח החינוך מערכת וברור. מוסכם באופן האחריות את לחלק
איתור, וכן הפיזית; והנגישות ההתאמה על פיקוח ההורים; על תוטל זו שמשימה מבלי לילד לימודית
המח"ר מתכנית הדרכה ולקבל למורה כפופים להיות צריכים הסייעים הסייעת. על ופיקוח מימון בחירה,

התכנית. מצוות פורמלית הדרכה ולקבל להמשיך צריכים המורים כמוכן, המורה. עם יחד

מכרעת אף ולעתים חיובית השפעה לה ושיש במלואה מיושמת המח"ר שתכנית מצאה ההערכה לסיכום,
אינטליגנציה בעלי אלה תלמידים של שילובם הרגיל. בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים של שילוב על
להמשיך מקום שיש מראים הממצאים כמוצלח. ומוכח אפשרי הוא מתאימה מתמיכה הנהנים תקינה,
מתאים. שזה במקרים הרגיל, בחינוך פיזיות נכויות עם תלמידים לשלב הקיימים הניסיונות את ולהרחיב



תודות

זה. דוח של לכתיבתו שתרמו אלה לכל להודות היא נעימה חובה

העברית, באוניברסיטה סוציאלית לעבודה מביתהספר רואר דורית לד"ר מוקדשת מיוחדת תודה
ונעימה. מחכימה בהדרכה הדרך כל לאורך אותנו שליוותה

ולצוות המשלבות בכיתות למורים להוריהם, המח"ר, בתכנית המשתתפים לתלמידים תודה הרבה
ולשיפור. לשינוי וברעיונותיהם בקשיים הנחת, ברגעי אותנו ושיתפו מזמנם לנו שתרמו המח"ר,

במהלך שסייעו ברוקדייל, מכון צוות לכל הערותיה; על מג'וינטישראל ירון אילנה לד"ר מודות אנחנו
על אלון לבלהה המחקר; של השונים בשלבים שעזרו שטרוסברג, ולנורית דולב לטלל ובמיוחד העבודה,

בהדפסה. העזרה על שיזגל ולאילנה וייט ולשירה העריכה

לרפואה, הפקולטה בעיסוק, בריפוי מוסמך לתואר סנדלרלף אביטל של גמר עבודת על מבוסס זה דוח
שנעשתה נאון, דניז וגב' רוארסטריאר דורית ד"ר של בהנחייתן בירושלים, העברית האוניברסיטה

ברוקדייל. מכון במסגרת
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זו מגמה הרגיל. החינוך במסגרות מוגבלויות עם תלמידים שילוב של למגמה עדים אנו האחרונות בשנים
עם ילד של שהשמתו העיקרון, על מבוסס החוק ב1988. שנחקק המיוחד החינוך בחוק לגיטימציה קיבלה
כיתה דרך רגילה בכיתה משילוב החל מגבילה', פחות הכי ב'סביבה תהיה חינוכית במסגרת מוגבלויות

מיוחדת. למסגרת ועד רגיל בביתספר מיוחדת

שבאופיין המרכזית, העצבים מערכת של נוירומוטוריות להפרעות כולל תיאורי מונח הוא מוחין שיתוק
ביציבה ,בניידות, בתנועתיות היא ההפרעה המוקדמת. בילדות או בלידה בהריון, ושמקורו מתקדמות אינן
התופעות לילד. מילד מאוד שונים וחומרתה הנכות ביטויי המתפתח. במוח כלשהו בנזק ומקורה ובתנוחה,
ילד של ההערכה שכלי. פיגור גם ולעתים בראייה בעיות ובדיבור, בבליעה בעיות מוטורית, פגיעה כוללות
מיומנויות רכישת על מושם הדגש שונים בטיפולים צוות. עבודת מצריכים בו והטיפול מוחין שיתוק עם
. (Cnchton, Mackinnon <ef White 1995; 1989 ווינטר (גרניט הילד של לעצמאותו שיביאו ואחרות מוטוריות

(המידע פיזיות ונכויות מוחין שיתוק עם תלמידים כ1,200 המיוחד החינוך במסגרות למדו בתשנ"ו
אלה, תלמידים לומדים בהם בתיהספר מנהלי לדברי החינוך). במשרד מיוחד לחינוך מהאגף התקבל
בדרגות שכלי פיגור גבולית, משכל מנת כגון הפיזית, לנכותם הנלוות מבעיות מהתלמידים רבים סובלים
להגיע יכלו קוגניטיבית מבחינה אשר תקינה, אינטליגנציה עם ילדים ישנם זאת, עם שפה. בעיות או שונות

התלמידים). מספר על בוודאות המצביעים נתונים (אין גבוהים להישגים

(עיוורים חושים ליקויי עם מהתלמידים כ800/0600/0 הרגיל בחינוך משולבים החינוך משרד נתוני פי על
בחינוך משולבים מוחין שיתוק עם מעטים תלמידים לעומתם, שמיעה). וכבדי חרשים ראייה, ולקויי
בודדות. לעשרות ומגיע מאוד נמוך שהוא מעריכים מומחים אולם מספרם, על מדויקים נתונים אין הרגיל.

מיוחדים. בבתיספר לומדים מוחין שיתוק עם התלמידים של הגדול רובם

אידיאולוגית מתפיסה נובע הרגיל בחינוך המשולבים מוחין שיתוק עם תלמידים של המועט מספרם
אלה תלמידים של לצרכים להיענות ומהקושי נפרדות, במסגרות אלה ילדים של שמקומם הגורסת
יוכלו שהתלמידים כך הפיזית הסביבה בהתאמת (1) כרוך אלה תלמידים של שילובם רגילות. במסגרות
במימון (2) לכיתה, מחוץ והחברתית הלימודית ההתרחשות למקום ולהגיע לכיתה להיכנס ניידים, להיות
בהתאמת ו(3) ובכתיבה, בשירותים בשימוש בניידות, עצמאיים שאינם התלמידים את שתלווה סייעת

וכדי. לכיסא הגבהה לכתיבה, אמצעי שיהווה מחשב כגון מתאימים, אישיים מסייעים עזרים

ובהשקעה ההורים של ביוזמתם לרוב נעשה מתקיים שאכן השילוב לעיל, המפורטים מהקשיים כתוצאה
לקבל שתסכים המסגרת את בעצמם למצוא ההורים נאלצים קרובות לעתים מצידם. רבים מאמצים של

ילדם. את

שיתוק עם ילדים בשילוב ולעזור לעודד שמטרתן ארגונים, של מקומיות יוזמות החלו האחרונות בשנים
להתפתחות המרכז במסגרת מ1991 הפועל טיפולי מרכז היא כזו ליוזמה דוגמה הרגיל. בחינוך מוחין
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המקבלים א'ה', בכיתות תלמידים לשמונהעשר שירותים מעניק זה מרכז סורוקה. בביתהחולים הילד
שלהם, החברתיות המיומנויות את לקדם שמטרתם ושירותים ייעוץ שירותי פרהרפואיים, שירותים

הרגיל. בחינוך בשילובם ולסייע

שהתפתחה התכנית, רגיל). חינוך (מרכז המח"ר לשילוב, נוספת תכנית של תרומתה נבחנת זה בדוח
עם ונוער לילדים מיוחד ביתספר שהוא מאילנות צוות של הורים, של ביוזמה לפעול החלה בירושלים,
ומטרתה 1994 מאוקטובר פועלת התכנית נכים). לילדים (ארגון איל"ן ושל פיזיות, ונכויות מוחין שיתוק

הרגיל. החינוך במסגרות מוחין שיתוק עם תלמידים של והחברתי הלימודי בשילובם לסייע

את התכנית משיגה מידה באיזו ללמוד שמטרתה בהערכה, לווה יישומה וניסיונית. חדשנית זו תכנית
במסגרת מוחין שיתוק עם תלמידים של לשילובם המח"ר תכנית של התרומה נבחנת בדוח מטרותיה.

הרגיל. החינוך

ספרות סקירת .2]

שאינם תלמידים לומדים בה בכיתה מוגבלויות עם תלמידים של השמה הוא החינוך בתחום שילוב
של ולקבלתו להבנתו בחברה, וצדק שוויון של להשגה החותרת רעיונית תנועה מהווה השילוב מוגבלים.

.(Salisbury et al. 1995; Hocutt 1996; YorkBarr et al. 1996) לחברה הייחודית תרומתו ושל האחר

ביניהם הדדי תמיכה מערך ומפתחים יחד משחקים לומדים, הילדים בה קהילה ליצור היא השילוב מטרת
ארצותהברית, אוסטרליה, כמו בעולם, מפותחות בארצות שהחל תהליך זהו .(Stainback ct al. 1994)

(מושל ישראל גם ובהן נוספות רבות במדינות ומתפתח בחוקים מעוגן התהליך ואנגליה. סקנדינביה קנדה,
. (Center, Ward 8c Ferguson 1991 ;1993

ועדת תעניק חריג, ילד של השמתו לקבוע "בבואה כי קובע ב1988 בארץ שנחקק מיוחד חינוך pin
ההשמה ועדת החליטה מיוחד... לחינוך מוסד שאינו מוכר, חינוך במוסד להשמתו קדימה זכות ההשמה
שיינתנו מיוחדים, שיעורים או טיפולים על הוועדה תמליץ כאמור, חינוך, במוסד חריג ילד של השמתו על
החידוש חדשה. אינה בארץ השילוב מגמת ב'). סעיף ג' פרק ,1988 מיוחד, חינוך (חוק מוסד" באותו לו

.(1989 (רייטר זו למגמה שניתנה החוקית ובמשענת שילוב, של מגמה על בהצהרה הוא מהחוק, הנובע

ומחתירה נורמליזציה, של מאידיאולוגיה נובע ארצות, במספר לחקיקה בסיס שהיווה שילוב של הרעיון
בהוכחות צורך אין ובערכים, באמונות שמדובר מכיוון .(Danby 8c Cuiien 1988; 1989 (רייטר מוסרי לשוויון
שירותי להענקת ביותר המתאימה המסגרת לגבי הסוגייה זאת, עם בנורמליזציה. התועלת של אמפיריות
של בהקשר רק לא עולה זו סוגייה הציבורי. היום סדר על לעלות ממשיכה מוגבלויות עם לתלמידים חינוך
עם תלמידים לגבי השילוב של והחסרונות היתרונות מהם לבדוק ניסיון של בהקשר גם אלא חברתי, צדק
הניתנים השירותים יפחתו הנורמליזציה אידיאולוגיית של יישומה שבעקבות חשש קיים מוגבלויות.

ייפגעו. להם הזקוקים והילדים זו, לאוכלוסייה
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השילוב של וחסרונות יתרונות 2.1
השוו אלה מחקרים השילוב. של ובחסרונות ביתרונות הקשורות השאלות על לענות ניסו רבים מחקרים
במצב תלמידים של לתפקודם משלבות, במסגרות הלומדים מוגבלויות עם תלמידים של תפקודם את
על השילוב משפיע כיצד (1) הם: שנבדקו העיקרים הנושאים מיוחדות. במסגרות השוהים דומה מוגבלות
החברתי בתחום התלמיד על השילוב משפיע כיצד (2) והלימודי; ההתפתחותי בתחום התלמיד
והן הלימודים, רמת מבחינת הן מוגבלויות, ללא התלמידים על השילוב משפיע כיצד (3) וההתנהגותי;

המוגבלויות. עם התלמידים את שלהם התפיסה מבחינת

המוגבלויות עם התלמידים של ולימודיהם התפתחותם על השילוב השפעת (א)
בתחום לצורכיהם מענה יקבלו אלה שתלמידים הוא, מוגבלויות עם תלמידים של לשילובם העיקרי התנאי
להישגים אלה תלמידים של הלימודיים ההישגים את השוו שונים מחקרים ביתהספר. במסגרת הלימודי
נבדקו מהמחקרים בחלק המיוחד. החינוך במסגרות הלומדים דומה, מוגבלות במצב תלמידים של
מוגבלות. עם תלמיד כל של האישית החינוכית בתכנית שהוצבו למטרות בהשוואה הלימודיים ההישגים
מוגבלויות עם מהתלמידים גדול שחלק היא הישגים של להערכה כבסיס האישית בתכנית לשימוש הסיבה
עם בתלמידים מדובר כאשר במיוחד בכיתה, הרגילים התלמידים של להישגיהם להגיע צפויים אינם
של ההישגים עם השוואה נערכה לא לכן קשים. למידה ליקויי או פיגור כמו התפתחותיות, מוגבלויות

כיתה. באותה איתם הלומדים מוגבלות ללא התלמידים

גבוהים אינם המיוחד בחינוך המוגבלויות עם התלמידים של הלימודיים שההישגים מראים המחקרים
מוגבלויות עם התלמידים .(Haiiahan et ai. 1988) הרגיל בחינוך אלה תלמידים של הלימודיים מההישגים
בחיי ובמיומנויות מוטורית בהתפתחות הלימודי, בתחום האישית בתכניתם מהמטרות ניכר חלק משיגים
תקינה, אינטליגנציה בעלי פיזיות מוגבלויות עם שהתלמידים נמצא .(KaskmenChapman 1992) היומיום
אלה תלמידים כמוכן, האישית. תכניתם לפי מתקדמים ועליסודיים, יסודיים בבתיספר ששולבו
שרואיינו מוגבלויות, עם תלמידים התלמידים. לשאר בדומה בכיתה הנלמד החומר עם להתמודד מסוגלים
Jackim) המשלבת לכיתה חבריהם עם התחרות הוא בהצלחתם חשוב שגורם מציינים מהמחקרים, בחלק

.(>ef Lacey 1991

התלמידים של הישגיהם על הרגילות המסגרות של ההשפעה לגבי מידע מספיק עדיין אין הלימודי בתחום
של שונות קבוצות על השילוב של ההשפעה את לבחון צורך שיש נראה .(Sale <ef Carey 1995) מוגבלויות עם
לימודיים הישגים על השילוב של בהשפעה אלה קבוצות בין שונות שקיימת מכיוון זאת מוגבלויות, סוגי

.(Center etal. 1991)

החברתי התחום על השילוב של השפעה (ב)
לקשרים מייחסים מומחים היסודי. ביתהספר בגיל חברתיים קשרים ליצירת רבה חשיבות ישנה
הביןאישית היכולת התפתחות האינטלקטואלית, ההתפתחות על השפעה זה בגיל חיוביים חברתיים
ההתבגרות בגיל והפרעות בעיות למנוע שעשוי גורם מהווים אלה קשרים כמוכן הרגשית. וההתפתחות

.(Parker 8c Asher 1987) ובבגרות
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ירחיב מוגבלויות ללא ילדים עם מוגבלויות עם תלמיד של ששילוב היא בשילוב הדוגלים של היסוד הנחת
בדעות לשינוי יתרום לדעתם, השילוב, אלה. לתלמידים המוצעות החברתיות האפשרויות של הטווח את
ההתנהגות את יחקו מוגבלויות עם תלמידים כמוכן, מוגבלות. ללא התלמידים בקרב נכויות על הקדומות

.(Center et ai. 1991) חברתיות מיומנויות וילמדו מוגבלויות ללא התלמידים של

אחדים מורכבת. מוגבלויות, עם תלמידים של החברתי השילוב לגבי במחקרים המצטיירת התמונה
לעתים להתמודד מוגבלויות עם התלמיד נאלץ איתה מציאות חברתית בבדידות רואים מהחוקרים
מוגבלויות עם תלמידים של החברתי שהסטטוס נמצא מהמחקרים בחלק .(Jacklin 8c Lacey 1991) קרובות
.(Sale 8c Carey 1995) מוגבלויות להם שאין לכיתה חבריהם של החברתי מהסטטוס משמעותי באופן נמוך
Jacklin 8c Lacey 1991;) להצקות לקורבן הופכים מוגבלויות עם תלמידים והנידוי, החברתי לבידוד מעבר
כיסא עם ילד של קיצונית דוגמה במאמרה מביאה (1995) Llewellyn .(Thompson, Whitney 8c Smith 1994

עזרה. הציעו ולא ממנו התעלמו באירוע שנכחו הילדים הרצפה. על אונים חסר ושכב שהופל גלגלים

(Buysse 8c חברתי בשילוב הצלחה על אחרים מחקרים מצביעים לעיל, שהוצגה הקודרת התמונה לעומת
באופן חברתית משולבים פיזיות, ממוגבלויות הסובלים שהילדים טוענים אלו מחקרים .Bailey 1993)

לכיתה. חבריהם מאשר יותר גבוהים ציונים קיבלו שהם מראה הסוציומטרי מצבם של בדיקה מוצלח.
רגשות להביע התלמידים של יכולתם באי או אלה, לתלמידים מיוחדת באמפתיה מוסברים אלה ממצאים

.(DeApodaca et ai. 1985) נכויות עם תלמידים כלפי שליליים

לדוגמה, התוצאות. כיוון על השפיעו החוקרים השתמשו בהם הכלים כי מסתבר המדידה כלי בבדיקת
תלמידי בין חברתיות אינטראקציות של בחינה באמצעות נבדק החברתי השילוב כאשר נמצא חיובי שילוב
לממצאים בניגוד זאת, אלה. בכיתות הקיימות החברתיות הרשתות אחר מעקב ובאמצעות הכיתה,
Framer 8c) החברתי השילוב את להעריך עלמנת סוציומטרי במבחן השתמשו החוקרים כאשר שהתקבלו
בוחרים פיה על סוציומטרי, מבחן עלידי החברתי השילוב בדיקת של שהשיטה ייתכן .(Framer 1996
הקשרים על מצביעה אינה בכיתתם, אהוד פחות הכי וכתלמיד ביותר האהוד בתלמיד התלמידים
לבחור עשויים נמוכה, החברתית שקבלתם שתלמידים היא לכך הסיבה בכיתה. התלמידים של החברתיים
כמוכן איתם. קשר שום להם אין שבפועל למרות במיוחד, עליהם כאהודים בכיתה, פופולריים בתלמידים
חלק עלידי כאהודים גם סומנו שהם למרות כדחויים, ייחשבו מסוימים שתלמידים לכך גורמת השיטה

.(Framer 8c Framer 1996) מהתלמידים

סוקרות (1993) Buysse 8c Bailey החברתי. השילוב מידת על השפעה יש התלמידים שלגיל נראה
אלה בגילים החברתי שהשילוב נמצא .53 גילאי ילדים של החברתי השילוב על מחקרים שישהעשר
חברתיות בפעילויות השתתפות ובמידת אחרים ילדים עם באינטראקציה מתבטאת ההצלחה מוצלח.
עם או ונוירולוגית פיזית מוגבלות עם תלמידים של החברתי שהשילוב נמצא, המחקרים באחד שונות.
קשיים מתעוררים עליסודי ביתספר בגיל זאת, לעומת היסודי. ביתהספר בגיל מוצלח חושים, ליקויי
של הלימודיים הישגיהם כאשר גם לעתים קיימים אלה קשיים לכיתה. חבריהם עלידי בקבלתם
מוגבלות ללא התלמידים יותר הגבוהות שבכיתות הוא זו לתופעה מההסבר חלק טובים. אלה תלמידים
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חברתית מבחינה והן אקדמית מבחינה הן חריגים לקבל מוכנים ופחות וסבלנות, סובלנות פחות מגלים
.(Center etal. 1991 (פלאוט1977;

הממצאים סוגי שני בין שההבדלים נראה זה. בתחום בספרות הממצאים בין הבדלים ישנם לעיל, כאמור
להגדרה מהקריטריונים (3) המשולבים; הילדים של מהגילים (2) שנבדקו; המוגבלויות מסוגי (1) נובעים

החוקרים. השתמשו בהם המחקר מכלי ו(4) חברתי; בשילוב הצלחה של

הכיתה של הילדים, של מאפיינים לאתר כדאי לעומקו. הנושא את ולחקור להמשיך צורך שיש נראה
חברתיים קשרים יצירת על כולם המשפיעים  חברתי שילוב לקדם שתפקידן תכניות ושל המשלבת,

מוגבלויות. ללא התלמידים לבין מוגבלויות עם התלמידים בין והדדיים חיוביים

בכיתה מוגבלויות ללא התלמידים על השילוב השפעת (ג)
של הקבלה יכולת על השילוב של החיובית ההשפעה את מזהים שהמורים טוענת (1991) שכטמן
מ1981 הבריטי החינוך בחוק המופיעים התנאים אחד מהם. השונה האחר את "הרגילים" התלמידים
בלימודיהם ייפגעו לא מוגבלות ללא שהתלמידים הוא רגילה בכיתה מוגבלויות עם תלמידים לשילוב
בהן הטרוגניות בכיתות ההישגים ממוצע בין שהשווה במחקר .(Dunby <ef Cullen 1988) מהשילוב כתוצאה
הבדל נמצא לא הומוגניות, בכיתות ההישגים ממוצע לבין מיוחדים, צרכים עם אחד ילד לפחות משולב
הכיתה לעומת יותר גבוה הישגים ממוצע נמצא ההטרוגניות הכיתות באחת הכיתות. בין משמעותי

.(KaskinenChapman 1992) סטנדרטיים הישגים מבחני של ציונים פי על נעשתה ההשוואה ההומוגנית.

כלפי מוגבלות, ללא התלמידים של והיחס העמדות על השילוב של ההשפעה את שבדקו המחקרים מעטים
במסגרות (1992) KaskinenChapman שביצעה סקר כיתה. באותה איתם הלומדים מוגבלויות עם תלמידים
שלילית לעמדה הוכחה נמצאה לא שילוב של שנתיים שלאחר הראה, מוגבלויות עם תלמידים ששילבו
עמדות בשיפור משמעותי מרכיב מהווה שהזמן נמצא כמוכן, המשלבים. התלמידים מצד השילוב כלפי 1

פיזיות, מוגבלויות עם לתלמידים לעזור המשלבת בכיתה התלמידים של שהנכונות מצאה החוקרת אלה.
ל590/0. מ470/0 נכויות עם לילד לעזור המוכנים התלמידים שיעור עלה שנה לאחר הזמן. עם עולה

לשילוב תכניות של מאפיינים 2.2
תרומת של ובאיתור בבדיקה מתמקדת בשילוב העוסקת המקצועית מהספרות גדול חלק לעיל, שפורט כפי
כולל אלה מחקרים מתמקדים בו נוסף תחום המשלבת. בכיתה ולילדים מוגבלויות עם לילדים השילוב
השילוב. בהצלחת פוגעים לחילופין, או, המקדמים, שילוב, תכנית של למאפיינים הקשורות סוגיות
של ההצלחה בקידום המורה של תפקידו (1) הם להלן ושיפורטו זה בהקשר שנבדקו עיקריים נושאים
של ותדירותם בשילובם לסייע כדי מוגבלויות עם לתלמידים הניתנים השירותים סוגי (2) השילוב;
להתאים ונכונות השילוב, כלפי המשולבים התלמידים ושל ביתהספר צוות של עמדות (3) אלה; שירותים

המשולב. התלמיד של לצרכים הפיזית הסביבה את
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השילוב של ההצלחה בקידום המורה של תפקידו (א)
משמעות ומייחסת השילוב בהצלחת המשלבת בכיתה למורים עצום תפקיד מייחסת המקצועית הספרות
לרשת הכיתה את להפוך שתפקידו כמחנך זה בהקשר נתפס המורה שינוי. כסוכני שלהם למחויבות גדולה
המורה של וליחס המשולב, לתלמיד המורה בין לאינטראקציה כקהילה. המתפקדת חברתית תמיכה
פלאוט ;1993 מושל ;1993 ושביט (פינברג המשולב התלמיד של הישגיו על חיובית השפעה יש כלפיו,

.(HamreNietupsky et al. 1992; YorkBarr et al. 1996; Wigle 8c Wilcox 1996 ;1977

מרכיב מהווים לשלב, מצידם גבוהה מוטיבציה ורמת המשלבת, בכיתה המורים של חיוביות עמדות
שליליות הן שילוב כלפי המורים שעמדות בספרות, המקובלת הדעה למרות השילוב. בהצלחת משמעותי

.(Sale <ef Carey 1995 ;1991 (שכטמן ההיפך את רבים מחקרים מוכיחים

של עמדות שבדקו ,1995 עד 1958 מאז המחקרים כל בין סינטזה ביצעו (1995) Scruggs 8c Mastropieir
משתנה לשלב הנכונות השילוב. ברעיון תמיכה הביעו מהמורים ש650/0 מצאו הם שילוב. כלפי מורים
דורשים שאינם תלמידים לשלב מהמורים 86.90/0 של גבוהה נכונות ישנה המוגבלות. לסוגי בהתאם לעתים
כאשר זאת, לעומת קלה. פיזית מוגבלות עם תלמידים לדוגמה מיוחדת, התארגנות או היערכות מהמורה
נכונותם יותר, רב מאמץ מהם הדורשת פיגור, כמו קוגניטיבית בבעיה או מורכבת פיזית בבעיה מדובר

בכיתתם. אלה תלמידים לשלב מוכנים מהמורים ש310/0 נמצא יורדת.

השילוב המשלבת. בכיתה התלמידים לגבי בשילוב הטמונים הרבים היתרונות על מסכימים המורים
כמוכן, ודמוקרטיה. פלורליזם של ערכים הנחלת ומאפשר בכיתה, החיובית האווירה על לדעתם, משפיע,
לתלמיד שלו התרומה וכלפי שילוב כלפי שליליות שעמדות לציין, מעניין למורים. אתגר מהווה הוא
שרמת נמצא מוגבלויות. עם תלמידים בשילוב התנסו שטרם מורים עלידי בעיקר הובעו המשולב,
מושפעות שילוב כלפי המורים של העמדות בשילוב. ניסיון לאחר עולה השילוב תרומת עם ההסכמה
של מיוחדים לצרכים מענה לתת לרשותו העומד מהזמן השילוב, על שלו הידע מרמת המורה, מאישיות
(פלאוט בביתהספר הארגונית המסגרת מצד והתמיכה ומהיחס להתמודד, מנכונותו המשולב, התלמיד

.(Scruggs 8c Mastropnen 1996; Sale <ef Carey 1995; KaskinenChapman 1992; 1991 שכטמן ;1977

ההצלחה מידת על להשפיע עשויה המוגבלויות עם התלמיד כלפי המשלבת בכיתה המורים של התנהגותם
עם התלמיד של השילוב את וכמקדמות כמשמעותיות המורים עלידי שצוינו הנקודות השילוב. של
ניתן למה בידיעה כאינדיוידואל, בתפיסתו שווים, בין שווה כאל התלמיד אל ביחס קשורות המוגבלויות,
עלמנת שונות פעילויות ולבצע ליזום הצורך על דיווחו המורים כמוכן, לחבבו. ובלמידה ממנו לצפות
לעזור שאחראי תורן מינוי הן אלה לפעילויות דוגמאות בכיתה. התלמידים בין האינטראקציה את לקדם
בשילוב הקשורות בעיות על פתוחות שיחות של קיומן המשולב, התלמיד כולל בכיתה עזרה שצריך מי לכל
HamreNietupsky et al. 1992, YorkBarr et al.) אלה בעיות לפתרון דרכים ליזום הכיתה את לעודד וניסיון

.(1996; Wigle 8c Wilcox 1996

המורים על רגילה, במסגרת מוגבלויות עם תלמידים בלימוד עליהם המוטל התפקיד את לבצע עלמנת
המורים כמוכן .(1991 (שכטמן השילוב של והביצוע ההחלטה קבלת בתהליך מלאים שותפים להיות
על בהקלה ולסיוע המשולב לתלמיד הנלמד החומר בהתאמת לסיוע מתמשך, ולייעוץ להכשרה זקוקים
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בעיות עם להתמודדות דרכים הוא נוסף חיוני מידע המשלבים. התלמידים עם האינטראקציה
.(Scruggs 8c Mastropieri 1996; KaskinenChapman 1992) המשולב התלמיד של ורגשיות התנהגותיות

בשילובם לסייע עלמנת מוגבלויות עם לתלמידים הניתנים שירותים (ב)
כדי מספיקה אינה מוגבלויות עם התלמידים של הפיזית שההשמה העובדה על מצביעים רבים מחקרים
התעלמות פירושו אין מוגבלויות עם תלמידים שילוב בחברה. והיטמעותו השונה קבלת של תהליך ליצור
עשויה מהם התעלמות אלה. תלמידים של לצורכיהם התייחסות מחייב השילוב וממוגבלותם. מחריגותם

.(Shapiro 1995; Stainback et al. 1994) ולניכור חברתי לבידוד להביא

לתלמיד תמיכה שירותי המקרים, ברוב כולל, רגילה, במסגרת מוגבלויות עם תלמידים של השילוב
הניתן ייעוץ פרהרפואים, טיפולים בכיתה, סייעת הן זו לתמיכה דוגמאות המשלבת. ולמסגרת המשולב
של לצרכים ולהתאמתה התמיכה למידת .(Buysse 8c Bailey 1993) וכד' מיוחד לחינוך מורה עלידי
להינתן צריכה התמיכה .(Center et al. 1991) השילוב הצלחת על חיובית השפעה יש המשולב התלמיד
יכולה והיא המשלב בביתהספר ממוקמת להיות צריכה אינה זו תמיכה רבמקצועי. צוות עלידי
תפקידים וחלוקת מלא פעולה שיתוף תוך לעבוד התומך הצוות על בקהילה. אחר במקום גם להתמקם
התלמיד את ללוות שיש כך על השונים החוקרים בין הסכמה ישנה .(Jacklin 8l Lacey 1991) ברורה
לגבי דעות חילוקי ישנם זו, הסכמה למרות שונים. תמיכה בשירותי המשלבת המערכת ואת המשולב
.(Lindsay 1989) אלה מרכזים של עבודתם דרך ולגבי השונים, התמיכה מרכזי של התפקיד תפיסת
להם שסייעו הגורמים המשלבים, המורים של תפיסתם פי על היו, מה בדקה (1992) KaskeninChapman

בשילוב להם שסייע גורם בכיתה, איתם שעובד נוסף במורה ראו המורים ביותר. הרבה במידה בעבודתם
בעיסוק מרפאים כמו פרהרפואיים, מטפלים החינוכי. היועץ צוין ולאחריו ביותר הרבה במידה

בשילוב. המורה לפעולות ישירה עזרה במתן נמוך ציון קיבלו ופיזיותרפיסטים,

ונכונות השילוב, כלפי המשולבים התלמידים ושל ביתהספר צוות של עמדות (ג)
המשולב התלמיד של לצרכים הפיזית הסביבה את להתאים

על השפעה יש השילוב, כלפי בפרט, ביתהספר מנהל ושל בכלל, בביתהספר, הצוות של חיוביות לעמדות
של לצרכים ביתהספר של הפיזית הסביבה בהתאמת להשקיע המנהל על השילוב. של ההצלחה מידת
שאינה סביבה במסגרת. ניידותו ואת זה תלמיד של עצמאותו את לאפשר עלמנת המשולב התלמיד
קרוב להיות המשלב ביתהספר על המשולב. התלמיד של החברתי בידודו את להגביר עשויה מותאמת
אחרהצהריים בשעות חברתיים קשרים של היווצרותם לעודד כדי המשולב התלמיד של לביתו

.(HamreNietupsky et al. 1992; Llewellyn 1995)

יכולתם על המשפיעות שילוב כלפי מוגבלויות עם התלמידים של לעמדותיהם מיוחסת רבה חשיבות
נתקלים בהם הקשיים למרות כחיוביות, התגלו אלה עמדות התהליך. הצלחת ועל הקשיים עם להתמודד
חזרו והתלמידים בשילוב כישלונות היו כאשר שגם העובדה, לנוכח מתחזק זה ממצא התלמידים.
Jacklin <cf Lacey 1991;) רגיל במסגרת להשתלב ולנסות לחזור רצונם את הביעו הם מיוחדת, למסגרת

.(Llewellyn 1995
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שילוב של והחסרונות היתרונות לגבי שונים הדגשים יש המקצועית שבספרות לומר ניתן לסיכום,
הדרכים ולגבי לשילוב הקריטריונים לגבי מלאה הסכמה אין הרגיל. בחינוך מוגבלויות עם תלמידים
עם התלמידים כל את לשלב ורצוי שניתן טוענים מהכותבים רבים בו. המעורבים בגורמים לתמיכה
להתחשב הצורך על מצביעים אחרים כותבים מוגבלותם. לחומרת קשר ללא רגילה בכיתה מוגבלויות
את לשלב ממליצים אלה כותבים המשולבים. התלמידים של והאישיותיים הקוגניטיביים במאפיינים
סיוע עם רגילה בכיתה לתפקד להם מאפשרת שמוגבלותם התקינה, האינטליגנציה בעלי התלמידים
Lindsay 1993; stainback et ai. ;1993 (פיינברג הקשיים עם להתמודד גבוהה מוטיבציה ובעלי ותמיכה,

.(1994

הצורך ולגבי בשילוב, שינוי כסוכני למורים שיש הרבה החשיבות לגבי מובעת הכותבים של מלאה הסכמה
התייחסות לכלול צריכה זו התערבות המוגבלויות. עם התלמיד של ההשמה את שתלווה בהתערבות
לצוות והדרכה המוגבלויות עם התלמיד של חברתי לשילוב אסטרטגיות פיתוח הפיזית, הסביבה להתאמת

המשלב.

p : ; ■■■■ : ■§^^^^^^^^^^ התכ3§ו3:; ן^וו^אור
של במבנה 17.0014.00 בשעות בשבוע פעמים שלוש פועלת והיא 1994 באוקטובר נפתחה התכנית
בחינוך הלומדים מוחין, שיתוק עם לילדים שירותים מספקת התכנית בירושלים. אילנות ביתהספר
המינהל החינוך, במשרד מיוחד לחינוך האגף עלידי מופעלת היא ותיכון. יסודי ביתספר גילאי הרגיל,
כאמור, היא, התכנית מטרת התלמידים. והורי ירושלים שק"ל ירושלים, איל"ן עמותת ירושלים, לחינוך

הרגיל. בחינוך אלה ילדים של לשילובם לסייע

בתכנית המשתתפים התלמידים תיאור (א)
שונים אלה תלמידים .178 גילאי תלמידים 12 המרכז במסגרת שירותים קיבלו תשנ"ו הלימודים בשנת
פיזיותרפיה, פרהרפואי: טיפול של לפחות אחד לסוג זקוק מהם אחד כל שלהם. הפגיעה ברמת מזה זה
בכיתה לומדים רובם תקינה. אינטליגנציה בעלי הם התלמידים כל תקשורת. קלינאות או בעיסוק ריפוי
בה ולומדים רגילה מכיתה קטנה זו כיתה רגיל. בביתספר מיוחדת בכיתה לומדות שתיים רגילה.
בכיתה המקצועות ברוב משולבת זו בכיתה הלומדות התלמידות אחת בלימודיהם. המתקשים תלמידים
תלמידים של מצומצם מספר משולבים בה רגילה, כיתה שהיא פרויקט בכיתת לומד נוסף תלמיד רגילה.
עוד הכיתה, למחנך בנוסף מלמד, זו בכיתה למידה. מליקויי סובלים כלל שבדרך מיוחדים, צרכים עם
עם לנוער (הוסטל תמר" ב"בית לבית מחוץ גרים המתבגרים התלמידים מיוחד. בחינוך המתמחה מורה

בירושלים). מוחין שיתוק
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בתכנית* המשתתפים תיאור :1 לוח
הזדקקות 1 הזדקקות 1 לתלמיד יש האם 1 כיתה התלמידים1
למהשב למכשירי אישית סייעת
לכתיבה ניידות בביתהספר

כן גלגלים כיסא לשירותים כן, ב' 1~
וכתיבה

כן לא לא _ב> 2

באופן כן, לא לא פרויקט כיתת ב' 3
חלקי
_לא הליכון לא מיוחדת כיתה בי 4
_לא לא לא <}_ 5
לא הליכון חלקי באופן רק כן, ג' 6~

במדרגות לעלייה
לא גלגלים כיסא וכתיבה לשירותים כן, גי 7
לא הליכה מקלות לא 'n_ 8

_לא הליכון לא הי 9~
לא גלגלים כיסא כן >v_ 10
לא גלגלים כיסא כן לומדת מיוחדת, כיתה  י' IF

בכיתה המקצועות רוב את
רגילה

| לא | גלגלים כיסא 1 כן | יי ן 12

השונים. בלוחות אחיד שאינו אקראי בסדר מוספרו התלמידים הפרט צנעת על לשמור כדי *

התכנית צוות (ב)
בעיסוק, מרפאה פסיכולוגית, הכולל רבמקצועי צוות בו ועובד חינוכית יועצת עלידי מנוהל המרכז
הצוות חברי כל וסייעת. מתקנת להוראה מורה למחשבים, מורה פיזיותרפיסטים, שני תקשורת, קלינאית

נכויות. בעלת אוכלוסייה עם עבודה שנות מספר של ניסיון ובעלי לפחות ראשון תואר בעלי הם

התכנית ידי על הניתנים שירותים (ג)
שירותים מספקת היא הרגיל. בחינוך אלה תלמידים של לשילובם לסייע למטרה לה שמה התכנית

ביתהספר. ולמסגרת המשלבות בכיתות למורים להוריהם, המשולבים, לתלמידים

המשולבים לתלמידים הניתנים שירותים (1)
הם הטיפולים רוב והידרותרפיה. תקשורת קלינאות בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, רפואיים: פרה טיפולים
לכל גלגלים. לכיסא זקוקים שאינם התלמידים משתתפים בה מוטורית להפעלה קבוצה מלבד פרטניים,
הוחלט ושעליהם מקבל הוא אותם הטיפולים את הכוללת שעות מערכת מותאמת מהתלמידים אחד
הטיפולים בשבוע. לשניים אחד טיפול בין כלל בדרך מקבלים התלמידים השנה. בתחילת צוות בישיבת
מתמקד בעיסוק בריפוי הטיפול התלמידים; של הניידות בשיפור עוסקים ובהידרותרפיה בפיזיותרפיה

ריור. ובמניעת באכילה בדיבור, מתמקד תקשורת בקלינאות והטיפול ידנית; בכתיבה
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העבודה לשבוע. אחת ובעברית, בחשבון מהתלמידים לחלק הניתנים פרטיים שיעורים מתקנת: הוראה
בכיתה. הנלמד לחומר בהתאם נעשית

אלה מתלמידים לחלק בכתיבה. המתקשים לתלמידים קבוע באופן הניתנים שיעורים מחשב: שיעורי
עיקרי. כתיבה כלי בעתיד, ישמש או המחשב, משמש

ולמתבגרים והפסיכולוגית, התכנית מנהלת של בהנחייה יסודי ביתספר בגיל לתלמידים תמיכה: קבוצות
מתמודדים איתם בקשיים ומתמקדות בשבוע פעם מתקיימות הקבוצות הפסיכולוגית. בהנחיית

מוגבלותם. בגין בכיתה דופן יוצאי בהיותם המשולבים, התלמידים
בהתאם התכנית של הפסיכולוגית עם מתקיימות הן קבועות, אינן אלה שיחות אישיות: ייעוץ שיחות

פסיכולוגי. טיפול מהוות אינן הן לצורך.

ובבתיהספר המשלבות בכיתות למורים הניתנים שירותים (2)
לצורך. בהתאם שונים, בנושאים ייעוץ ושיחות עיון ימי שני למורים: הדרכה

צורך יש כאשר מקצועית הדרכה נותן התכנית צוות ביתהספר: של הפיזי המבנה בהתאמת הדרכה
מעלון הוספת לדוגמה מסייעים. עזרים לילדים להתאים או ביתהספר של הפיזי המבנה את לשנות

וכדי. המחשב ליד והישיבה בכיתה הישיבה התאמת גלגלים, לכיסא
הכיתה לילדי הדרכה ניתנת התכנית, משתתפי לומדים בהן מהכיתות, לחלק המשלבות: בכיתות הדרכה
מוחין, שיתוק על הסבר וכוללת התכנית מנהלת עלידי מועברת ההדרכה המשולבים. התלמידים בנוכחות

שאלות. על ומענה דיון

המשולבים התלמידים של להורים הניתנים שירותים (3)
היסודי. בביתהספר הלומדים התלמידים להורי ומיועדת לחודש אחת המתקיימת תמיכה קבוצת

והפסיכולוגית. התכנית מנהלת עלידי מונחית הקבוצה
לצורך. בהתאם שמתקיימות חדפעמיות ייעוץ שיחות ייעוץ:

^^=ן ההערכה מטרת A

שילוב של השונים להיבטים תרומתה ומה המח"ר תכנית מיושמת מידה באיזו לבחון היא ההערכה מטרת
הרגיל. בחינוך מוחין שיתוק עם ילדים

= התכנית יישום לבחינת ביחס ההערכה שאלות
מראש? שנקבעה בתדירות ניתנים הם והאם לספק, אמורה שהתכנית השירותים כל מסופקים האם (1)

צוות ישיבות קיום ילד, לכל אישית טיפול תכנית בניית כגון התכנית, של העבודה נוהלי מיושמים האם (2)

וכדומה?
בתכנית, המשתתפים לילדים שירותים הנותנות אחרות מסגרות לבין התכנית בין הקשרים מהם (3)

אלה? מסגרות לבין התכנית בין התיאום ומידת

לשילוב: התכנית לתרומת ביחס ההערכה שאלות
והחברתי? הלימודי לשילוב התכנית תרמה מידה באיזו (1)
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היומיומיות? הפעילויות בביצוע הילדים של להתקדמות התכנית תרמה מידה באיזו (2)

מהתכנית? בשילוב המעורבים הגורמים של שביעותהרצון מידת מהי (3)

וההורים? המורים הילדים, של הצרכים על המח"ר תכנית עונה מידה באיזו (4)

בכיתה והילדים המורים בקרב השילוב, כלפי בעמדות חיובי לשינוי התכנית תרמה מידה באיזו (5)

המשלבת?

|sgef#* ההערכה ושיטת מערן .5

את מראש לזהות ניתן לא בהם למחקרים מתאימה זו שיטה .(Qualitative) איכותנית היא המחקר שיטת
המעגלי במהלך מתאפיין האיכותני המחקר ביניהם. קשורים הם בו האופן ואת הרלוונטיים הממדים כל
נעשית, התיאוריה בניית בתהליך. יותר מוקדמים לשלבים לחזור ואז ברורות, בעיות לנסח ניתן בו שלו,
Mertens <ef Mclaughlin 1995; ;1995 יהושע בן (צבר בסופו רק ולעתים המחקר ביצוע כדי תוך לעיל כאמור
הגורמים כל בעיני בתכנית וההשתתפות השילוב נתפסים כיצד לבחון מאפשרת השיטה כמוכן, (Yin 1984

כאחד. ממנה ומושפעים התכנית על משפיעים אלה שגורמים מכיוון חשוב הדבר המעורבים.

בנוסף .(2 לוח (ראה המח"ר תכנית של התפוקות ואת התהליכים את התשומות, את בודקת ההערכה
רק לא מאפשרת זו כוללנית הערכה מטרותיה. הושגו בה והמידה התכנית של יישומה מידת מוערכת לכך,
לתפוקות שהביאו והתהליכים התשומות את להבין מאפשרת גם אלא והתפוקות, התשומות של תיאור

.(Stulffebeam 1983; Popham 1975 ;1989 (כרמון לשיפורו לתרום במטרה אלה,

לשילוב התכנית של התרומה הערכת
זאת, עם לשילוב. התכנית של לתרומתה כאינדיקטור השילוב של ההצלחה בדיקת על מבוססת ההערכה
התכנית, של הפעלתה ללא שגם ייתכן שכן המח"ר, לתכנית השילוב הצלחת את בוודאות לשייך ניתן לא
שיתוק עם ילדים כלומר ביקורת, קבוצת לבחון היה ניתן לא בהצלחה. משולבים מהתלמידים חלק היו
בדרך אלה ילדים לעיל, שהוזכר שכפי מכיוון, תמיכה, בתכנית כלל משתתפים אינם אך שמשולבים מוחין
פי על ראשית, דרכים: בשתי לשילוב התכנית של תרומתה את לבחון ניסיון נעשה משולבים. אינם כלל
את לבודד ניסיון באמצעות ושנית, התכנית; של תרומתה את השילוב בתהליך המעורבים כל של תפיסתם
נאסף כמוכן, השילוב. להצלחת קשורים שנמצאו הגורמים מבין התכנית מהתערבות שנובעים הגורמים
וצוות המשלבת בכיתה מורים הוריהם, משולבים, תלמידים בשילוב: המעורבים רבים ממקורות מידע
על התכנית של הספציפית התרומה לגבי הגורמים כל בין הסכמה שתהיה שבמידה בהנחה התכנית,

ותקף. כמהימן זה מידע ייחשב השילוב,
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התכנית של ההתערבות מודל :2 לוה
[ תפוקות | ביניים תפוקות 1 תהליכים תשומות

לימודי: שילוב שילוב כלפי חיוביות עמדות הגברת פרהרפואיים,שיעורים טיפולים המשתתפים התלמידים מאפייני
לימודית ברמה התלמיד הימצאות  המשלבת, בכיתה התלמידים בקרב מחשב לימודי מתקנת, הוראה של מצב התפקוד, רמת גיל, בתכנית:

הכיתה לרמת המתאימה ביתהספר וצוות המורים לילדים תמיכה וקבוצות כל של והמוטיבציה חברתי מצב לימודי,
של הלימודית ביכולתו שיפור  ולמתבגרים בתכנית להשתתף (1) מהם: אחד

לעצמו וביחס לכיתה ביחס התלמיד ;י בביתהספר להשקיע (2) בה; ולהשקיע
= חברתי שילוב הנכות של קבלה יכולת פיתוח אישית חינוכית תכנית של בנייה הרכב התכנית: צוות של מאפיינים

של האינטראקציה במידת שיפור  מוחין שיתוק עם התלמיד עלידי המקצועיות רמת הרבמקצועי, הצוות
כיתתו בני עם המשולב התלמיד השכלתם, רמת התפקידים, בעלי של

הכיתה תלמידי של בנכונות שיפור  המוטיבציה רמת הקודם, ניסיונם
המשולב לתלמיד לעזור המשלבת התקנים ומספר במרכז לעבוד שלהם
המורה בין חיובית אינטראקציה 
התלמיד לבין המשלבת בכיתה

המשולב
היומיום בחיי העצמאות שיפור הפיזית הסביבה התאמת הדרכה ומתן תמיכה קבוצת ביתספר ב"אילנות" המרכז מיקום

המסייעים והעזרים בביתהספר להורים ונכויות מוחין שיתוק עם לילדים מיוחד
המשולב התלמיד של לצרכים פיזיות

התכנית לקוחות של שביעותרצון והכוחות המוטיבציה של הגברה למורים והדרכה קשר יצירת התלמידים, הורי של מאפיינים S/
להם הניתנים מהשירותים מוחין שיתוק עם התלמיד של ולצוות המשלבות בכיתות ובהקמתה בתכנית מעורבותם

השילוב עם להתמודד בביתהספר

ההורים של הכוחות הגברת לסייעת הדרכה ביתהספר של ההתחלתית הנכונות
השילוב עם להתמודד המשולב התלמיד את לקלוט המשלב

ביתהספר של הנכונות מידת המשלבת לכיתה הדרכה
התלמיד את לקלוט המשלב

המשולב
העולות בעיות לפתרון כלים פיתוח טובה תקשורת של מנגנונים קיום
המורה עלפי מהשילוב כתוצאה בצוות פעולה שיתוף ושל
הפרה בתחום הצרכים על מענה לצוות מקצועית הדרכה
בעיות ובפתרון בהדרכה רפואי,

| | בשילוב הקשורות | ן 1
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התכנית של התרומה לבחינת ממדים
זו מסיבה רבים. היבטים בעלת מורכבת חברתית תופעה הוא הרגיל בחינוך מוגבלויות עם תלמידים שילוב
הלימודיים להישגים רק ולא השילוב, של רבים להיבטים התייחסות השילוב הצלחת של הבדיקה מחייבת

המשולב. התלמיד של

בחיי עצמאי תפקוד המאפשרות המיומנויות רכישת ואת החברתי השילוב את לראות ניתן ראשית,
בשינויים כרוכה השילוב הצלחת שנית, בלימודים. הצלחה של למטרה ערך שוות כמטרות היומיום,
הטיפולים ריכוז כגון שונים, בתחומים סיוע ובמתן השילוב בתהליך המעורבים כל של ובתפיסה בעמדות
מרכיבים (2 לוח (ראה ועוד המשולב התלמיד של לצרכים הפיזית הסביבה של התאמה הפרהרפואיים,
במסגרת ייבחנו הם השילוב להשגת בסיס מהווים שהם ומכיוון התכנית של ביניים מטרות מהווים אלה

ההערכה.

המחקר אוכלוסיית
המצומצם מספרם בגלל .(1 לוח (ראה בתכנית המשתתפים התלמידים שניםעשר את כוללת זו אוכלוסייה
לדגום לא הוחלט המוגבלות, ובחומרת בגיל המתבטאת ביניהם, הרבה והשונות בתכנית המשתתפים של

כולה. את לבדוק אלא האוכלוסייה את

המחקר כלי
בכיתה התלמידים והסייעות, המורים הוריהם, המשולבים, התלמידים עם התקיימו עומק ראיונות
לריאיון פרוטוקול פי על נערכו הראיונות שבוצעו). הראיונות את מפרט 3 (לוח המח"ר וצוות המשלבת
נוסף מידע כל להעלות המרואיינים התבקשו בנוסף, נספח). (ראה מראש שהוכנו נושאים רשימת שכלל
הוקלטו, הראיונות כל בפרט. המח"ר, תכנית של ולהערכה בכלל, השילוב, של להבנה רלוונטי להם שנראה

הקלטות. של התמלול מתוך נעשו הראיונות של הניתוחים במילה. מילה ושוכתבו

המרואיין תפקיד פי על שבוצעו, הראיונות פירוט :3 לוח
הראיונות מספר 1 י 1

הערות שבוצעו המרואיין
12 בתכנית המשתתפים תלמידים

רואיינו* לא מורים 3 10 המשלבות בכיתות מורים
התלמידים של הורים שלושה רואיינו לא 9 המשולבים התלמידים של הורים

בהוסטל הגרים
בכל לילדים הצמודות הסייעות רואיינו 2 י סייעת

השיעור בזמן כולל היום שעות
מקרי באופן נבחרו המרואיינים **4 המשלבת בכיתה תלמידים

9 המח"ר תכנית של הצוות חברי
משתתף שאינו משולב תלמיד

1 והוריו במח"ר
לשיתוק מיוחד ביתספר מנהלת

1 1 1 | אביב בתל פיזיות ונכויות מוחין
המורים. כל רואיינו לא ולכן אלה, לראיונות אישורים להשיג בעיה היתה *

ארבעה. רק רואיינו לכן המשלבת בכיתה התלמידים עם לראיונות אישורים להשיג בעיה "היתה
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לתקף שמטרתן ,(Mertens 8c Mclaughlin 1995) משתתפות לא פסיביות תצפיות התקיימו לראיונות בנוסף
נדבך ולהוסיף מוגבלויות עם תלמידים שילוב של התוכן עולם את להכיר מהראיונות, העולה המידע את
החוקרת. תתמקד בה נושאים רשימת הוכנה תצפית כל לפני השונים. המידע ממקורות הנאסף לידע
לממצאים פרשנות בין להפריד יהיה שניתן כדי מהממצאים, בנפרד התצפית, במהלך נכתבו ההתרשמויות
המידע של האפשר ככל רב דיוק על לשמור כדי לאחריהן, מיד נערך התצפיות של סיכומן האובייקטיביים.

שמתקבל.

של התוכן עולם את ללמוד עלמנת המח"ר בתכנית המשתתפים כל של האישיים התיקים נקראו כמוכן,
משתמשים בהם הטפסים סוגי של דוגמאות נאספו הטיפולים. של התיעוד שיטות את וללמוד המחקר

המטפלים.

המידע איסוף
,1996 ספטמבר ועד 1995 נובמבר מחודש חודשים, עשרה במשך אחת חוקרת עלידי נאסף כולו המידע

הקיץ. ובחופשת תשנ"ו הלימודים בשנת

= באמצעות נאסף המידע
בגלל בוטלו תצפיות (שלוש תצפיות תשע נערכו בסךהכל התלמידים. משולבים בהן בכיתות תצפיות
שני כללו התצפיות רוב התצפית). נקבעה בו ביום המשולב התלמיד של מחלה עקב או בתיאום בעיות

והפסקה. שיעורים

התקיימו התצפיות בשבוע. פעמיים של בתדירות חודשים שלושה במהלך התקיימו המח"ר במיכז תצפיות
המשתתפים. של בפרטיותם לפגוע לא עלמנת התמיכה בקבוצות מלבד השונים הטיפולים סוגי בכל

צוות. ובישיבות במרכז שנערך עיון ביום תצפיות נערכו כמוכן

והמרואיין. המראיינת נכחו בו נפרד בחדר התקיימו הראיונות ראיונות. 48 בוצעו בסךהכל ראיונות:
עם הראיונות גרים. הם בו בהוסטל או בבתיהם נערכו והוריהם המשולבים התלמידים עם הראיונות
במרכז, התקיימו המח"ר צוות עם הראיונות בבתיהספר. נערכו המשלבים והתלמידים סייעות מורים,
כרבע ארכו הילדים עם הראיונות המרואיינים. עובדים בהם נוספים עבודה במקומות או הפרטיים בבתים
הכנה שיחת בוצעה הראיונות תחילת לפני שבוע לשעתיים. שעה בין ארכו המבוגרים עם והראיונות שעה,
של מטרתה הוסברה אלה בשיחות בתכנית. המשתתפים התלמידים והורי המשולבים, הילדים עם

ההערכה.

מספר להשיג שנועד מידע, מקורות של רב במספר שימוש נעשה ההערכה במסגרת לעיל, לראות שניתן כפי
מטרות:

שונים, גורמים מעורבים בשילוב שלו. המאפיינים ושל השילוב של האפשר ככל רחבה ראייה (1)

ועל השילוב הצלחת על למידע ייחודית תרומה יש מהם אחד לכל ולכן שונים, תפקידים הממלאים
זו. להצלחה המח"ר תכנית של תרומתה
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לבין המח"ר, תכנית של תמיכה ומקבלים הרגיל בחינוך המשולבים תלמידים בין הבדלים זיהוי (2)
ניסיון נעשה כך לשם התכנית. של תמיכתה את מקבלים אינם אך הרגיל בחינוך המשולבים תלמידים

אותם. ולראיין האחרונים את לאתר
בתכנית. מעורבים שאינם מפתח אנשי בעיני השילוב תפיסת בחינת (3)

הנתונים ניתוח
לקטגוריות בהתאם למשתנים ומוינו התצפיות, וסיכומי ריאיון מכל ההיגדים נאספו הנתונים ניתוח בשלב
בין הוצלב מהמשתנים אחד כל לגבי שהתקבל המידע הממצאים. פרק של השונים בסעיפים המפורטות

שלבים: בשלושה השונים המקורות
לאתר ניסיון תוך בתכנית, המעורבים השונים מהגורמים שהתקבל המידע בין הצלבה באמצעות ניתוח (1)

משולבים תלמידים מורים, הורים, המשתתפים: מקבוצות אחת לכל המשותפים ביטויים או נושאים
על השפעתה ואת התכנית את תופסים הם בו האופן בהבנת לסייע יכולים המשותפים הנושאים וכדי.

השילוב.
מקורות כל בין הצלבה באמצעות המשולבים התלמידים כל של מהתחומים באחד פרופיל של בנייה (2)

וחבריו בתכנית שלו המטפל עצמו, הילד הילד, הורי בכיתה, המורה למשל, אליו, הקשורים המידע
לכיתה.

בשילוב. המידע מקורות ממלאים אותם השונים התפקידים בין הצלבה באמצעות המשתנים ניתוח (3)
התלמידים כל הצוות, אנשי כל המורים, כל של בהיגדים מרכזיים נושאים למצוא ניסיון לדוגמה,

ביניהם. ולהשוות שרואיינו, ההורים וכל המשולבים

ומהימנות תוקף
או למוסד, לימודים, לתכנית לתופעה, חברתי, למצב המדעיים וההסברים התיאור כהולמות מוגדר "תוקף
במאפיין מקורה האיכותני במחקר הפנימי התוקף חולשת .(100 עמ' ,1995 יהושע בן (צבר לסביבה"
גם זה אולם, אמצעיות. הבלתי התיעוד ושיטות ההתרחשות במקום כצופה החוקר נוכחות  שלו המובהק
ניתוח מאפשרים זמן לאורך הנתונים ואיסוף המחקר באתר החוקר הימצאות השיטה. של כוחה מקור
של החיים מציאות לבין שנמצאו הקטגוריות בין ההתאמה את ומאשר המזכך ומשווה, מתמשך

.(1995 יהושע בן (צבר המשתתפים

הראיונות במהלך שנערכו פעולות באמצעות הממצאים של תקפותם את להבטיח ניסיון נעשה זו בהערכה
ולאחריהם: והתצפיות,

שאין המידע למקורות הובטח ותצפית ריאיון כל בתחילת ראשון. מכלי נאסף המידע מקורות: זיכוך (1)
בנוסחים עצמן על חזרו השאלות רוב סודיות. והובטחה שלהם, הקריירה על השפעה שום לחוקרים
כוונתו, את שהבינה לוודא כדי המרואיין דברי על המראיינת חזרה הראיונות במהלך שונים.
בניסיון השתמשנו בו המידע בשאלותיה. התכוונה אליהם המושגים את בדיוק הבין ושהמרואיין

אחת. מפעם יותר עצמו על שחזר זה הוא הממצאים את להסביר
ניסיון נעשה אלה. מקורות בין (tiranguiation) הצלבה ונערכה ומגוונים שונים ממקורות נאסף המידע (2)

לקבל שלא בחרו הוריו אך שמשולב תלמיד לדוגמה, הנחקר. הנושא על שונות דעות בעלי להביא
בשילוב. תומכת שאינה ביתספר ומנהלת מהתכנית שירותים
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העמיתים שלב. בכל הניתוח על לחזור יהיה שניתן כך במילה, מילה ושוכתבו הוקלטו הראיונות כל (3)

נמצאה שלהם. הניתוחים ועל מתראיינות חלק על עברו שלו, התוכן בעולם הבקיאים למחקר,
שלהם. הניתוח דרך ועל הממצאים הבנת על השונים החוקרים בין הסכמה

אלטרנטיביות השערות העמיתים העלו המידע ניתוח במהלך אלטרנטיביות. השערות של בדיקה (4)

פירוש על הסכמה שנוצרה עד מחדש נבחן שנאסף המידע ההערכה. של ולמסקנות לממצאים ביחס
.(Yin 1984) הממצאים

התכנית "שום 6.1
מסופקים אכן מידה באיזו כלומר, מרכיביה, כל על התכנית מיושמת מידה באיזו נבחן זה בפרק
את נבחן כמוכן שנקבעו. העבודה נוהלי כל מתקיימים מידה ובאיזו בתכנית שנכללו השירותים
של הכולל התמיכה מערך במסגרת התכנית של מיקומה ואת התכנית, ליישום ביחס הצוות שביעותרצון

ומוריו. הוריו הילד,

הילדים, של אישיים תיקים מבדיקת התכנית, צוות עם מראיונות התקבל זה בפרק המובא המידע
התכנית. של השעות וממערכת אישיות טיפול מתכניות

תמיכה שירותי של הספקה (א)
לתלמידים שירותים (1)

נקבעה תדירות. ובאיזו יקבל, אותם הטיפולים נקבעו בה השנה, בתחילת אישית תכנית נקבעה תלמיד לכל
הטיפולים. שעות מפורטות בה תלמיד לכל שבועית מערכת

במועדם. מתקיימים תלמיד לכל שנקבעו והשירותים מלא, באופן מבוצעת האישית שהתכנית נמצא

שירותיםלהורים (2)
בתכנית. המשתתפים יסודי ביתספר גילאי התלמידים של להורים תמיכה קבוצת מציעה התכנית
מראש. שנקבע כפי לחודש, אחת של בתדירות תשנ"ה, הלימודים שנת כל לאורך ברציפות נפגשה הקבוצה
מנצלים שההורים נמצא הצורך. בעת לשילוב, הקשורים בנושאים ייעוץ שירותי להורים מציעה התכנית
כלל בדרך פונים ההורים לבקשותיהם. מהיר ומענה פתוחה דלת של מדיניות על ומדווחים זה שירות
ההורים עם ישיר קשר מתקיים כמוכן, הספציפי. לנושא בהתאם הצוות, לשאר גם אך התכנית, למנהלת

השונים. בטיפולים תלמיד כל של ההתקדמות על מדווח בהם הורים, בימי בשנה פעמיים

למורים שירותים (3)
תשנ"ו הלימודים בשנת לשילוב. הקשורים עיון ימי ומקיימת הדרכה שירותי למורים מציעה התכנית
בתיספר. משלושה נציגים הגיעו אך צוותים תשעה הוזמנו אליו מראש, שתוכנן כפי עיון, יום התקיים
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החינוך משרד עלידי המוכרת בהשתלמות ייחשב העיון שיום הציע העיון מיום שנעדר המורים אחד
בהתנדבות. לבוא יצטרכו לא ושהמורים

הסיבות המשולבים. התלמידים את שמלמדים המורים שניםעשר מתוך תשעה עם קשר מקיימת התכנית
באמצע עבר אליו חדש בביתספר לומד אחד תלמיד הן: מסגרות בשלוש מורים עם קשר של קיום לאי
עם קשר נוצר לא עדיין הראיונות ביצוע בשעת לקבלו. שתסכים אחרת מסגרת נמצאה שלא לאחר השנה
כי זו יוזמה דחה הוא אך פעמים, מספר עמו קשר יזם התכנית שצוות כך על דיווח אחד מורה זה. ביתספר
בגלל נקטע הוא אך התכנית, צוות לבין המורות אחת בין קשר התקיים בעבר לבד. מסתדר שהוא הרגיש

זה. קשר של קיומו המשך את שמנעה ביתהספר, מנהלת של התערבות

בה בכיתה מלבד אחת, פעם לפחות המשולבים התלמידים לומדים בהם הכיתות בכל ביקר התכנית צוות
הדרכה של למטרה או תצפיות עריכת של למטרה נערכו הביקורים חדש. לביתספר שעבר התלמיד לומד

המשלבת. בכיתה

למרות המבנה, בשינוי הצורך עלה בהם מבתיהספר בחלק הפיזית הסביבה להתאמת ייעוץ התקיים
התכנית. מרכיבי בין זה מרכיב נכלל לא התכנית הפעלת שבתחילת

כיתות בחמש משלבות. כיתות בשש התכנית מנהלת עלידי הדרכה התקיימה תשנ"ו, עד תשנ"ה בשנים
מנהלת ושל המורה של להערכתן בהתאם בכך, הצורך עלה שלא מכיוון הדרכה התקיימה לא נוספות
נתק בגלל בה, הצורך שעלה למרות הדרכה, של קיומה ביתהספר מנהלת מנעה אחד, במקרה התכנית.

התכנית. מנהלת לבין בינה

מתבצעים אכן המח"ר תכנית עלידי להינתן שאמורים התמיכה שירותי אלה, מנתונים לראות שניתן כפי
הוחלט עליהם הטיפולים וניתנים המורים, ועם ההורים עם קשר מתקיים  מראש שנקבע התכנון פי על

ילד. כל של האישית בתכנית

המשתתפים התלמידים בין והקשרים "אילנות" בביתספל המרכז של מיקומו (ב)
בתכנית

בתכנית. המשתתפים התלמידים שאר עם הקשר את לטובה ציינו בתכנית המשתתפים מהתלמידים חלק
לחינוך המשתייך אילנות, בביתספר התכנית של למיקומה הקשור קושי העלו שונים גורמים זאת, עם
הצוות ומחברי מהתלמידים מההורים, חלק אחרים. נכים ילדים עם התלמידים של ולמפגש המיוחד,
המיקום המיוחד. החינוך עם אסוציאטיבי באופן יקושר שלא נייטרלי, למקום המרכז העברת על המליצו
שניים כמוכן, ילדם. של לזהות הקשורות שאלות עם להתמודד כאחד והתלמידים ההורים את מחייב
המשתתפים מוחין שיתוק עם נוספים תלמידים עם המפגש עם שלהם לקושי התייחסו מהתלמידים

= בתכנית

הם בתכנית הילדים את אוהב לא "אני כמוך"; ילדים עם להיות כיף לא "זה
למרכז". לבוא שונא אני נורמלים, ילדים של חבר להיות רוצה אני חנונים,
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ממקום המרכז של הפיזי מהריחוק הנגרמת התלמידים, של הרבה העייפות הוא שעלה נוסף קושי
התלמידים כמוכן, ארוכים. מרחקים לנסוע נאלצים הם ממנו שכתוצאה מהתלמידים, חלק של מגוריהם

בביתהספר: הלימודים יום לאחר מיד במרכז, רבות שעות שוהים

שהתכנית רוצה "אני לי"; נעים לא זה הצהריים, אחר כל את לי מבזבז "זה
עייף". פחות אהיה אני ואז לביתהספר קרובה תהיה

להמתין אותם תחייב שלא בצורה המערכת ארגון ועל במרכז שוהים הם בו הזמן קיצור על המליצו חלק
להסעות.

העבודה נוהלי ביצוע (ג)
כוללים: בתכנית העבודה נוהלי

הטיפולים מפורטים בה הלימודים שנת של בתחילתה תלמיד לכל אישית טיפולים מערכת של בנייה (1)

דוחות גס מצורפים לתיק זו. מערכת מפורטת בו אישי תיק יש תלמיד לכל ילד. כל יקבל אותם
בשנה פעמיים בעבר. טופלו בהם שונות ממסגרות שנתקבלו בתכנית המשתתפים על קודמים
בכיתות שנערכו פגישות וסיכומי ממטופליהם אחד כל לגבי התקדמות דוחות הצוות חברי מוסיפים

והמורים. ההורים עם ושיחות המשלבות
הקשורות בעיות על דיונים כלליים, לעדכונים המיועדות בשבוע פעם המתקיימות צוות ישיבות (2)

מסוים. לתלמיד הקשורים דיונים או לעבודה
להוראה המורה הפרהרפואיים, המקצועות בעלי הצוות מחברי אחד כל עלידי הנבנית אישית תכנית (3)

טיפולית. ותכנית אופרטיביות מטרות קביעת והכוללת מטופל, כל לגבי למחשבים, והמורה מתקנת

של השעות מערכת של מבדיקה ילד. לכל אישית טיפולית תכנית קיימת שאכן נמצא התיקים מבדיקת
כפי מתקיימים השונות התמיכה וקבוצות שהטיפולים נמצא התכנית של פעילותה בשעות ותצפיות המרכז

מיושמים. לעיל המפורטים העבודה נוהלי כל כלומר, זו, בתכנית שנקבע

לתלמיד שניתן הכולל התמיכה מערן במסגרת השילוב על האחראי הגורם (ד)
ולמוריו להוריו המשולב,

מטפלים המח"ר, צוות הורים, מורים, הכוללים רבים תמיכה במקורות משתמש המשולב התלמיד
על השונים הגורמים בין הסכמה אין וכדי. בביתהספר יועצת תמר", "בית של צוות סייעים, פרטיים,
רואים מההורים, ואחדים התכנית מנהלת בהם מהצוות, חלק לשילוב. אחראי מי לשאלה התשובה
ולכן לביתהספר שייך התלמיד במסגרתו. מוחין שיתוק עם התלמיד לשילוב האחראי את בביתהספר
של וכדי) לה ומימון סייעת של השגה פיזית, (התאמה הצרכים את לספק שצריך זה הוא ביתהספר
לסיוע היוזמה הצורך. בעת מייעצת כתובת להוות צריך תפיסתם, פי על שהמח''ר, בעוד המשולב, התלמיד

הדדית: להיות צריכה לביתהספר שיינתן

ואנחנו שלנו הילד זה המסר: את כללנו וגם בבולדוזר לביתהספר נכנסנו "פעם,
על והטלתי אחריות מאוד הרבה לקחתי ובאמת שצריך. מתי אלינו תפנו בו, נטפל
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קבועה וכתובת הדרכה צוות באמת אנחנו היום אחריות. מאוד הרבה הצוות
את לביתהספר להעביר הראשון, בשלב כבר משתדלים, מאוד אבל לבתיהספר,
לקבוע. לא לעזרה, רק פה אנחנו שלכם. וההתמודדות שלכם הילד זה המסר:
בעצם אז האחריות, את הזמן כל אלינו מחזירים שבביתהספר שברגע ראינו
ביתהספר באחריות ולא אחר אבא לו שיש חריג ילד עדיין והוא משולב לא הילד

שלו".

המשלבים. בתיהספר של מהאחריות כחלק נתפס לא עדיין ילדם של שהשילוב דיווחו מההורים שניים
לצרכים הדאגה את מחובתם כחלק רואים המשלבים בתיהספר בו למצב בחתירה הצורך את העלו הם
התלמיד על ביתהספר של האחריות באילקיחת הקושי במסגרתם. הלומד מוחין שיתוק עם התלמיד של

= המח''ר בתפקוד ישיר באופן אלה, הורים לדעת קשור, אינו המשולב

שהם תלמיד כאל אליו מתייחסים לא הם העשרה, חוג שלי בילד רואה "ביתספר
למצוא (כמו תפקידים עלי נופלים בביתהספר... שלו לצרכים לדאוג צריכים
דואג שביתהספר כמו בדיוק המשלבת, המסגרת של להיות צריכים שהיו סייעת)

הזה". לילד גם לדאוג צריך הוא שלי הילדים שאר של לצרכים

אלה הם ההורים: על כמוטלת לשילוב האחריות את תופסים ומההורים מהצוות אחדים זאת, לעומת
גורמים קיימים לא אם הצורך. בעת המתאימים לגורמים ולפנות לעזרה זקוק הילד מתי לראות שצריכים
של להקמתו דחיפתם היא זו ליוזמה דוגמה הקמתם. את ליזום ההורים של מתפקידם לסייע, שיכולים
בה ביתהספר של במבנה לשינויים האמהות אחת שניהלה המלחמה היא לכך נוספת דוגמה המח''ר. מרכז

בנה. לומד

על האחראי לגבי הבהירות אי ראשית, הם: מסודר מענה ללא נותרו בהירות חוסר שבגלל נושאים, שני
את בעצמם למצוא נאלצו תמר" "בית ומנהל מההורים שלושה המשולב. לתלמיד לימודית מסגרת מציאת
התקיימה לילד ביתספר על "המלחמה" מהמקרים בחלק המוחין. שיתוק עם התלמיד ילמד בה המסגרת

ההורים: זאת שמתארים כפי שילובו. על החליטה כבר ההשמה שוועדת למרות

ב28 האחרון. ברגע אותו קיבל שלא מסוים בביתספר ללמוד צריך היה ..."
האפשריות הפרוטקציות כל את הפעלנו לימודית, מסגרת לנו היתה לא באוגוסט
אחותו כי בוכה, כולו ממש, בחוץ חיכה "הילד ללמוד"; איפה לילד שיהיה כדי
אחרי בבית. איתי יישאר שהילד אמרתי אני לביתספר. הלכה כבר קטנה היותר
התקשרתי רגיל. לביתספר ניסיון לתקופת התקבל הילד האיומים, כל
החינוך ממשרד נחמדה נורא מישהי הסתיימה. ההרשמה ובכולם לבתיהספר
עוד נשאר איפה לראות לבתיהספר וחייגה ישבה היא לנו, לעזור בסוף החליטה

מקום".
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האחראי מי יודעים שאינם מדווחים המורים עליה. ולפקח הסייעת את למצוא אחראי מי ברור לא שנית,
מקרים שישה מתוך בשלושה שלהם. המדויקת התפקיד הגדרת ומהי אותם, להדריך אמור מי לסייעים,

דוגמאות: מפיטורים. שנבעו אנשים חילופי היו סייעת, מעורבת היתה בהם

להיות צריכה לא אני אחראי, ומי מי, נגד מי ברור שלא כזה, דמדומים אזור "זה
מה עושות תמיד לא שהסייעות היא הבעיה ענייני. לא באמת זה שלהן, המעסיק
לא שזה וברור לילד, פה לשמש בשביל כאן שהן חושבות מהן חלק מהן, שמצפים
,... של הסייע את אוהבים לא שהם לי כתבו בכיתה "הילדים ככה"; להיות צריך
שהסייע שיעור אותי. וביקר התערב הזמן כל הוא נורמות, על לשמור ידע לא הוא
הוא שביתהספר ידעתי לא בכלל אני הילדים... על זה את הרגישו מיד אוהב לא
בן של עבודתו את אפסיק שאני אני מי נעים, לא נורא היה זה שלו, המעסיק

אדם".

השונים. הגורמים בין פעולה שיתוף של החיוניות על הצביעו הגורמים כל

ועד המורים, את המח"ר תכנית צוות של ההנחיות מחייבות כמה עד הוא זה, בהקשר שעלה נוסף נושא
ביטולה היא לכך דוגמה התכנית. עלידי המאורגנות בפעילויות חלק לקחת האחרונים אלה מחויבים כמה
של להערכתה התכנית. מנהלת עלידי המשלבות הכיתות באחת להתקיים היתה שאמורה הדרכה של 
הלומדת מוחין שיתוק עם תלמידה של החברתי בשילוב קשיים לאור נדרשה ההדרכה התכנית, מנהלת
קשיים בגלל שתיהן, לדברי זאת, ביתהספר. מנהלת של בהוראתה התבטלה ההדרכה ואולם זו, בכיתה
סמכות לתכנית שאין בגלל זה שבמקרה ייתכן התכנית. מנהלת לבין ביתהספר מנהלת בין בתקשורת

המשולבת. הילדה טובת נפגעה הדרכה, מתן לחייב

ההורים ושל הצוות של שביעותהרצון (ה)
תקשורת ישנה לדבריהם ביניהם. הפעולה ומשיתוף מהתקשורת שביעותרצונם על דיווחו הצוות חברי
התקשורת במסדרונות. הטיפולים בין המתקיימת פורמלית בלתי ותקשורת הצוות בישיבות פורמלית
או כוללני בעיות לפתרון יותר קשורה בישיבות התקשורת ואילו אדהוק, לבעיות נוגעת פורמלית הבלתי

לפעם. מפעם זאת ועושים זה עם זה להתייעץ נוח מרגישים הם ארוך. לטווח לתכנון

הפסיכולוגית עלידי או התכנית מנהלת עלידי להם הניתנת פורמלית בלתי הדרכה על דיווחו הצוות חברי
התלמידים של והחברתי ההתנהגותי הרגשי, בתחום בעיקר עוסקת זו הדרכה בתכנית. העובדת

זה. בתחום לצורכיהם מלאה היענות ועל עת בכל לפנות יכולת על דיווחו הם בתכנית. המשתתפים

הדרכה בתחום. מומחה עלידי מקצועית בהדרכה צורך על דיווחו הפרהרפואי הצוות אנשי זאת, עם יחד
בשנה: פעמיים לפחות שתיעשה כדאי אבל שוטף, באופן להתקיים צריכה אינה לדבריהם, זו,

כדי זמן לכמה אחת שלי מהמקצוע שונים אנשים עם להתייעץ רוצה "הייתי
מוסיף תמיד "זה צריכה"; שאני הנושאים את שכיסיתי לדעת שקטה, להיות

עליה". חשבת שלא מזווית הדברים את לך ומאיר מומחה שבא
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של משותפת ראייה הכוללת בעבודה מעוניינים היו שהם כך על דיווחו רפואי הפרה הצוות מחברי אחדים
טיפול. כיווני על משותפת והחלטה תלמיד, אותו את כולם

עם בילדים המטפלים השונים השירותים בין נתק שיש לה שמפריע כך, על דיברה הצוות מחברות אחת
להיות כדי בארץ, אחרים ממקומות שונים גורמים עם רציף יותר בקשר מעוניינת היתה היא מוחין. שיתוק

בעיות. אותן עם לילדים שמוצעים שונים טיפולים על להורים להמליץ מסוגלת

מההורים, שניים עלידי שניתנו המלצות עם אחד בקנה עולות הפרהרפואי הצוות חברי של אלה דעות
הדוגמה: שממחישה כפי הפרהרפואי, הצוות ובפיתוח בריכוז להשקיע שהציעו

עושים שהם בגלל המקצוע, אנשי של הבעייה היא שלנו העיקרית הבעייה "תראי,
מרכז עדיין לנו אין אז מתחלפים. והם שלהם אחרות לעבודות כתוספת זה את
כולם הם אחד מצד ארוך. לטווח אותו ובונה התהליך כל את שמרכז מי או פיזי
עמוד מספיק לזה אין הזאת, בתפיסה מפורק עדיין משהו יש אבל מקסימים,

הפרהרפואיים". השירותים את שירכז מישהו צריך הארוך בטווח שדרה,

סיכום (ו)
בתכניתם שנקבעו השירותים את מקבלים התלמידים (1) לתכנון: בהתאם ומיושמת מתבצעת התכנית
בהתאם ייעוץ ושיחות הורים ימי תמיכה, קבוצת הכולל ההורים, עם רצוף קשר מתקיים (2) האישית;
אך עיון, יום והתקיים השונות במסגרות ביקורים נערכים הדרכה, מקבלים המורים (3) לצורך;
(5) בכך; הצורך עלה בהם המקרים ברוב המשלבות בכיתות הדרכה נערכה (4) דלה; היתה בו ההשתתפות
על לשמור שתפקידם מנגנונים וקיימים הצוות אנשי בין טובה תקשורת ישנה נשמרים, העבודה נוהלי

זו. תקשורת של רציפותה

בהדרכה צורך (2) במחלוקת; שנוי המרכז מיקום (1) והמלצות: קשיים מספר עלו התכנית יישום במהלך
לגבי איבהירות קיימת (3) לצורך; בהתאם צוות, לעבודת מנגנונים ויצירת הפרהרפואי לצוות מקצועית
של היכולת מידת לגבי איבהירות קיימת (4) בשילוב; המעורבים מהגורמים אחד כל של התפקיד תפיסת

להם. מציעה שהתכנית לשירותים להיענות ביתהספר צוות את לחייב התכנית

לימודי שילוב 6.2
הילדים של המאפיינים מהם לימודית, מבחינה בכיתה משולבים הילדים מידה באיזו נבחן זה בפרק

הזה. בתחום לשילוב המח"ר תכנית של תרומתה ומה בלימודים, מהאחרים יותר טוב המשולבים

מדדים (א)
וצוות הוריהם מוריהם, המשולבים, התלמידים שונים: ממקורות מידע נאסף הלימודי השילוב בהערכת
שאר של הישגיהם לבין המשולב התלמיד הישגי בין להשוואה הקשורים נושאים על מידע המח"ר.
זה במקרה גם בלבד. המורה עלידי כלל בדרך ניתן ליכולתו, ביחס הלימודי ומצבו בכיתה, התלמידים
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השילוב ההערכה. של הפנימי תוקפה את המחזק דבר השונים, המידע מקורות בין גבוהה הסכמה נתגלתה
כל של ההשתתפות (1) הבאים: המדדים באמצעות הוערך מוחין שיתוק עם התלמידים של הלימודי
(2) וכד'; לימודיים סיורים שונים, במקצועות שיעורים כגון בביתהספר, הלימודיות בפעילויות תלמיד
של מצבו בדיקת (3) לכיתה; ביחס השונים במקצועות בלימודים המשולב התלמיד של ההישגים בדיקת
שהתלמיד בלימודים התמיכה סוג של בדיקה (5) הילד; של הכתיבה יכולת בדיקת (4) ליכולתו; ביחס הילד
המשולב, התלמיד של הלימודיים בהישגיו שחלו השינויים בדיקת (6) השונים; מהגורמים מקבל המשולב
זיהוי (9) הילד; של הלימודי עתידו (8) אלה; לשינויים הסיבות איתור (7) לכיתה; וביחס לעצמו ביחס

הלימודי. בתחום קשיים

ממצאים (ב)
שפורטו מהמדדים חלק פי על מהתלמידים אחד כל של הלימודי השילוב את מפרט הבא בעמוד הלוח
מבחנים עלידי מחונן הוגדר אף מהם אחד תקינה. אינטליגנציה בעלי הם המשולבים התלמידים כל לעיל.
הלימודי הפוטנציאל מהם. ואחד אחד כל של הלימודית ביכולת הבדלים ישנם זאת, עם סאלד. מכון של
התלמידים של הגדול רובם המורים הערכות פי על כגבוה. מוריהם עלידי נתפס התלמידים רוב של
הלימודית שההתמודדות להסיק ניתן מכאן האישיות. ליכולותיהם ביחס מאוד טוב עד טוב במצב נמצאים
להישגים. להנעה תורמת אף ואולי שלהם, הפוטנציאל את למצות אלה לתלמידים מאפשרת רגילה בכיתה
ומצבם נאים, להישגים המשולבים התלמידים כל כמעט מגיעים הכיתה תלמידי לשאר בהשוואה גם

הכיתה. לשאר ביחס נמוכים שהישגיו אחד לתלמיד פרט מאוד, טוב עד כבינוני מוגדר

נמוכים ההישגים בו ספציפי מקצוע נמצא לא השונים המקצועות בין הלימודיים ההישגים של בהשוואה
המקצוע הוא שחשבון לציין יש זאת עם יחד המקצועות. לשאר ביחס משמעותי באופן יותר גבוהים או
או מתקנת להוראה מורה עם מכיתתם בנפרד לומדים כחלשים, המוגדרים התלמידים שלושת שבו היחידי

שלהם. הסייעת עם

חלק בהם התעמלות, שיעורי מלבד בכולה, כמעט או הלימודית הפעילות בכל משתתפים התלמידים רוב
לא מורתו, לדברי אולם, מוזיקה, בשיעורי משתתף אינו התלמידים אחד חלק. לוקח אינו מהתלמידים

לנכותו. קשורה זו השתתפות אי אם ברור

האישית ליכולתם ביחס המוחין שיתוק עם התלמידים של הלימודי השילוב לגבי המצטיירת התמונה
טובים עד טובים לתלמידים נחשבים המשולבים התלמידים מחצית מאוד. חיובית היא לכיתתם וביחס
כבעל שאובחן התלמידים, אחד של הגבוהים הישגיו במיוחד בולטים כאמור, לכיתתם. ביחס מאוד
טוב עד טוב במצב נמצאים מהתלמידים שנישלישים לכיתתו. ביחס מאוד טוב ונחשב גבוהה אינטליגנציה
זאת שמתאר כפי הלימודים. את אוהבים שהם סיפרו מהתלמידים רבים ליכולתם. ביחס בלימודים מאוד

= מהם אחד
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השונים המדדים פי על המשולבים מהתלמידים אחד כל של הלימודי השילוב תיאוד :4 לווז

התלמידים
12 11 10 9 8 7 6 543 2 1 לימודי לשילוב מדדים
\ ++ + + . \+ + + ++++++++ לכיתה ביחס בלימודים הישגים

\+ + + + ++ \ ++ ++ ++ ++ ++ ++ האישית ליכולת ביחס בלימודים מצב
+ +++ ++ + .+++++++++ הלימודי במצב שינוי

+ + . . \ . + \+ ++++++ בחשבון מצב

++ + + \ ++ ++ ו ++ + + ++ בעברית מצב
+ . \ ++ / ++++++++ ובמדעים בטבע מצב m

++++.. \ +++\\\\ \ באנגלית מצב
++ + +++ \ ++ ++ \ ++++++ היסטוריה בתורה/ מצב

ננננגנמפננננ ללמוד נשאר  נ הבאה: בשנה לימודי מצב
פרויקט,* לכיתת עובר  פ כיתה, אותה עם

מיוחדת** לכיתה עובר  מ

ידוע. לא מצב = \ מאוד, טוב/טוב מצב = ++ בינוני, מצב = + טוב, לא מצב =  מקרא:
.3.1 בסעיף הגדרה ראה *

.3.1 בסעיף הגדרה ראה **



השיעורים". להכין ואפילו... חדשים, דברים ללמוד אוהב נורא "אני

מהתלמידים שניים אצל הלימודיים. בהישגיהם שיפור יש הזמן שעם נמצא התלמידים מחצית אצל
הידרדרות, היתה אחת תלמידה אצל שינוי. אין התלמידים שאר ואצל בהישגים ירידה נמצאה המשולבים

התקופה. באותה בראייה מירידה נבעה זו אך

בכתיבה, איטי קצב (1) קשיים: מספר השונים המידע מקורות מתארים לעיל המתוארת ההצלחה עם יחד
באמצעות אלה קשיים על מתגברים מהתלמידים חלק בהמשך. ולפערים לימודיים לקשיים להביא שעלול
השנה: לאורך מסיבית בתמיכה צורך (2) במחשב; לכתוב לעבור צפויים אחרים אחרים. תלמידים של סיוע
המשולבים התלמידים שניםעשר מתוך שבעה בלימודים. כלשהי תמיכה מקבלים מהתלמידים 750/0

שני מחשבים. בלימודי וחלקם מתקנת בהוראה חלקם המח"ר, מתכנית לימודית תמיכה מקבלים
או מהסייע, בביתהספר עזר שיעורי מקבלים ושלושה לתגבור, פרטיים שיעורים מקבלים תלמידים

מתקנת. להוראה ממורה

בה בכיתה וללמוד להמשיך המשולב התלמיד של היכולת הוא בלימודים להצלחה האינדיקטורים אחד
תמיכה עם לכיתה עברו ושניים כיתתם עם יחד בתשנ"ז למדו התלמידים מבין עשרה כיום. לומד הוא
רגילה. בכיתה מהמקצועות חלק ללמוד תמשיך מקדמת לכיתה שעוברת התלמידה יותר. גבוהה לימודית

הלימודי העתיד לגבי המורות אחת כשנשאלה תלמידיהם. לגבי חיובי לימודי לעתיד מצפים המורים
= ענתה המשולב לתלמיד המצפה

אפילו". כיתה יוקפץ הוא במחשב, הכתיבה על לחלוטין "כשישתלט

בישיבה לימודים לו צופים הוריו ואילו באוניברסיטה, לימודים התלמידים לאחד צופה אחרת מורה
הנוספת המורה של התמיכה שעם צופה מקדמת לכיתה שעבר התלמיד של מורתו גבוהה. ברמה תיכונית

ליכולתו. ביחס נאים להישגים זה תלמיד גם יגיע

המשולבים התלמידים של הלימודיים ההישגים על המשפיעים גורמים (ג)
חיובית השפעה כבעלי הבאים הגורמים צוינו מהתלמידים, אחד כל של הלימודי לפוטנציאל בנוסף

לימודית: הצלחה וכמסבירים

שניים לגבי להצלחתם. עיקרי כגורם המורים עלידי צוינה התלמידים של הגבוהה המוטיבציה רמת (1)

אחת נמוכה. מוטיבציה על דווח האישית, ליכולתם ביחס בינונית ברמה שנמצאים מהתלמידים
ציינה: התלמידות

בלימודים". ולא חברתיים בעניינים עסוק שלי "הראש

להיעדר דוגמה במוטיבציה. לירידה הקשורה בלימודים הרעה על דיווח השני התלמיד של המורה
לכיתה. משקפיים של ההבאה באי מתבטאת מוטיבציה
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והיותה המשלבת בכיתה המורה של שעידודה סיפרה לכיתתה ביחס גבוהה שרמתה התלמידות אחת (2)
רגילה בכיתה מהמקצועות חלק לומדת זו תלמידה ולהצליח. להתקדם לה שגרמו הם לצרכיה, קשובה
חיזקה המורה אך לפרוש, חשבה והיא אותה הפחיד הרגילה בכיתה העומס לדבריה מקדמת. בכיתה וחלק

הצליחה. היא ובזכותה אותה

בקול וחזרה מהלוח בהעתקה הצורך צמצום כמו באסטרטגיות משתמשות שהן ציינו מהמורות שתיים (3)
ולא הכיתה כל לגבי כיעיל הוכח זו באסטרטגיה ששימוש דיווחה מהן אחת לכתוב. שיש הדברים על רם
של לצרכים הנלמד החומר של בהתאמה צורך על דיווחו לא המורים שאר המשולב. התלמיד לגבי רק

המשולב. התלמיד

הלימודי השילוב על המח''ר של השפעה (ד)
לארבעה הניתנת מתקנת הוראה (1) מישורים: בשלושה מתקיימת הלימודי בשילוב המח"ר של התמיכה
מתוך לשלושה מחשבים של הספקה (3) מהתלמידים; לחמישה הניתנת במחשבים תמיכה (2) תלמידים;
אמור אותו סיוע מוגדרת אינה המחשבים הספקת בכיתה. במחשב שמשתמשים התלמידים ארבעת

לספק. המח"ר

חל מהמח"ר, מתקנת בהוראה תמיכה או במחשב, תמיכה המקבלים התלמידים שבעת מתוך ארבעה אצל
לא שאצלם התלמידים משני אחד שינוי. חל לא נוספים שניים אצל השנה. במשך בלימודים חיובי שינוי
השנייה התלמידה ואילו לתמיכה, זקוק היה שלא וייתכן בכיתתו, המצטיינים מהתלמידים הוא שינוי חל
תמיכה מקבל זה תלמיד הרעה. חלה אחד תלמיד אצל מקדמת. בכיתה הבאה בשנה ותלמד יותר חלשה
תלמידים שני לגבי בו. בשימוש תומך אינו והמורה תקין, אינו בכיתתו המחשב אולם מהמח"ר, במחשבים
על במוז"ר להם הניתנת התמיכה של החיובית ההשפעה את ספציפי באופן המורות ציינו נוספים
התלמיד של להתקדמותו וכתורם כחיובי במחשבים הסיוע צוין תלמידים שלושה לגבי התקדמותם.

המשולב. ן

רלוונטי להיותו מעבר זה, נושא הכתיבה. בנושא כלל בדרך מתמקדת במח"ר הלימודית התמיכה
שבעה הנמוכות. בכיתות בלימודים הכובד מרכז את מהווה מוטורית, מבחינה בכך שמתקשים לתלמידים
ציינה אחת מורה ב'ג'. נמוכות בכיתות לומדים המח"ר עלידי שירותים המקבלים התלמידים 12 מתוך
בהתאם תפעל ושהיא בכיתתה, התלמיד של האיטית הכתיבה של הבעיה לפתרון ככתובת המח"ר את

זה. בתחום שתקבל להוראות

על רבה השפעה ילד כל של האישית למוטיבציה יש הלימודי, לפוטנציאל שמעבר לומר ניתן לסיכום,
שיכול משתנה הם אף מהווים המשולב, לתלמיד המורה של והעידוד היחס כמוכן, הלימודית. יכולתו
בחלק המשולבים. התלמידים של הכתיבה על חיובית השפעה יש המח"ר לתכנית הצלחה. להסביר
ממקורות חלק לדעת המשולב. לתלמיד כתיבה כלי שהיווה המחשב את סיפקה התכנית מהמקרים

לכתיבה. הקשורות בעיות בפתרון לסיוע כמשאב נתפסת התכנית המידע,
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חברתי שילוב 6.3
מדדים (א)

התלמיד של השתתפות (1) שונים: מדדים באמצעות הוערך המשולבים התלמידים של החברתי השילוב
(2) וכד'; טיולים ספורט, ימי טקסים, כגון בכיתה, לשיעורים מעבר בביתהספר בפעילות המשולב
במקום פיזי באופן נמצא הוא כמה עד בהפסקה, החברתית בפעילות המשולב התלמיד השתתפות
(3) תלמידים; עוד עם במגע נמצא שהוא או לבדו נשאר הוא האם עושה, הוא מה החברתית, ההתרחשות
הוא האם לו, מציקים האם לאחרים, פונה הוא האם אליו, פונים האם כגון חברתי, לקשר ביטויים
שאר מצד המשולב התלמיד כלפי שמופגן היחס וכד', איתם משחק הוא האם אחרים, עם משוחח
לדוגמה, לו; לעזור בכיתה התלמידים נכונות (4) כלפיהם; מפגין המשולב שהתלמיד והיחס התלמידים,
בביתהספר חברים עם קשרים (5) מהלימודים; היעדרו בעת לימודי חומר בהשלמת עזרה או פיזית עזרה
ההורים, של שביעותהרצון (7) לביתהספר; לבוא המשולב התלמיד של רצונו מידת (6) לו; ומחוצה
של החברתי בשילוב השנה במשך שחלו שינויים (8) החברתי; מהשילוב המשולב והתלמיד המורים

המשולב. התלמיד

המשולבים, התלמידים את וכוללים רבים הם המידע מקורות שנבדקו, התחומים בשאר כמו זה, בתחום
צוות את המשלבות, בכיתות מהתלמידים חלק הסייעת, את המשלבות, בכיתות המורים את הוריהם, את

המח"ר. ובמרכז וההפסקות, השיעורים בזמן בבתיהספר שנערכו התצפיות ואת המח"ר,

נמצאו כאשר השונים. המידע מקורות בין גבוהה התאמה נמצאה שנבדקו המדדים של הגדול ברובם
במפורט. זאת נציין השונים, המידע המקורות בתפיסת הבדלים

ממצאים (ב)
לעיל. שפורטו המדדים פי על מהתלמידים אחד כל של החברתי השילוב מתואר 5 בלוח

מסיבות טקסים, טיולים, כגון לו, ומחוצה בביתהספר הרשמיות הפעילויות בכל משתתפים התלמידים כל
לדאוג כגון מיוחדת, התארגנות ונדרשת מתאים אינו בביתהספר הפיזי המבנה מסוימים במקרים וכדי.
מאחד נדרש לעתים ההתרחשות. למקום הגלגלים כיסא עם התלמיד את שירים מישהו שיהיה לכך

זו. בפעילות חלק לקחת יוכל שילדם כדי לטיולים להצטרף המשולבים התלמידים של ההורים

לו לעזור למשל, פיזית, מבחינה המוגבל לילד לעזור הכיתות בכל התלמידים מצד נכונות קיימת כמוכן,
וכדי. מהתיק חפצים להוציא מדרגות, ולרדת לעלות

לחלק לדוגמה, החברתי. השילוב של האחרים בהיבטים התלמידים בין שונות נמצאה זאת, לעומת
בהפסקה בפעילויות משתתפים חלקם מעטים; חברים רק יש ולחלק בכיתה חברים הרבה יש מהילדים
פרט חיובי, כלל בדרך הוא המשולב התלמיד כלפי המופגן היחס חלקי. באופן רק משתתפים וחלקם
שאר לגבי בדידות. ועל במשחקיהם אותה לשתף לכיתה חבריה של רצון חוסר על שדיווחה אחת לתלמידה
באהדה. אותם ומקבלים חיובי באופן אליהם מתייחסים לכיתה מחבריהם חלק שלפחות דווח התלמידים
בכיתה להם שמציקים תלמידים של מועט מספר שישנם דיווחו זו בקבוצה שנכללים מהתלמידים שניים

ובביתהספר.
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שונים מדדים פי על המשולבים, מהתלמידים אחד כל של החברתי השילוב תיאור :5 לוח
תלמידים

u n 10 987654321 חברתי שילוב של מדדים
++ 7+ ^ ^7 ++ ++ 7+ ^ ++ ++ ++ ++ בביתהספר בפעילויות השתתפות
+ + ++ . + ++ ++ ++ + ++ ++ בהפסקה בפעילויות השתתפות
ן ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ לעזור בכיתה התלמידים של הנכונות

פיזית מבחינה לתלמיד
לתלמיד שמציקים תלמידים יש

לא לא לא כן p לא לא לא לא לא לא לא המשולב
++ + ++ + + + ++ ++ + ++ ++ המשולב התלמיד כלפי המופגן היחס
+ + + + + + + +++++++ מהכיתה חברים של קיומם

עם המשולב התלמיד של הקשר
_ + + _ + .++++ לביתהספר מחוץ לכיתה חבריו

בשנה החברתי בשילוב שחלו שינויים ^
++ ++ +++.++. + ++ + + האחרונה "

המשולב התלמיד של רצונו מידת
++ + + + + ++++ ++++++++ לביתהספר לבוא

היעדרו בעת בשיעורים לעזור נכונות
+ , ++ ++ , , \ ++ + ++ ++ 1 מביתהספר

הגורמים של שביעותרצון
++ + + + + + . ++ + ++ ++ החברתי מהשילוב המעורבים

ידוע. לא מצב = ו מאוד, טוב/טוב מצב = ++ בינוני, מצב = + טוב, לא מצב =  מקרא:



על המרואיינים של הדיווח לבין לעיל, שפורטו חברתי, שילוב של המדדים בין התאמה שיש נראה
יותר גבוהה היתה שביעותהרצון של הסובייקטיבית ההערכה כלומר, החברתי. מהשילוב שביעותהרצון
ושהיחס בכיתה, חברים להם שיש ההפסקה, בזמן חברתיות בפעילויות שמשתתפים התלמידים אצל
נתפס בתכנית המשתתפים התלמידים שניםעשר מתוך עשרה של החברתי שילובם חיובי. כלפיהם המופגן
נוספים וחמישה מאוד מוצלח באופן משולבים מתוכם חמישה השונים: המידע מקורות פי על כחיובי
חבריהם בקרב טוב מרגישים מאוד, מוצלח באופן המשולבים התלמידים טובה. בצורה כיום משולבים
חורגים והקשרים בהפסקה החברתית מההתרחשות חלק מהווים הם חיובי, אליהם היחס לכיתה,
לחוג מהכיתה חברו את שמרכיב בילד החל ואופטימיים, חיים היו התיאורים ביתהספר. מסגרת מגבולות

המורה: ולדברי לידו, תשב מי ביניהן רבות בכיתה שהבנות בתלמיד וכלה שלו הקלנועית על שחמט

בנוכחותו". לחמאה הופך בכיתה ביותר המפריע "התלמיד

המופגן והיחס החברתי ממצבם שבעירצון למוצלח נחשב החברתי ששילובם הנוספים התלמידים חמשת
במיוחד בולטים אשר מסוימים, חברתיים בקשיים נתקלו אלה תלמידים זאת, עם יחד חיובי. אליהם
אחד אף בהפסקה. בפעילויות חלקי באופן משתתפים הם כמוכן ביתהספר. למסגרת מחוץ בקשרים
כלל בדרך מתבטא הדבר הלימודים. לשעות מחוץ לכיתה חבריו עם קשר על שומר אינו אלה מתלמידים
בקרב אלה מגורמים לשביעותהרצון בהשוואה מהשילוב המורים ושל ההורים של שביעותרצון בפחות
סופה, עד השנה מתחילת אליהם ביחס שיפור על להצביע ניתן מתוכם ארבעה אצל הראשונה. הקבוצה

התלמידים: אחד זאת שמתאר כפי

נשארים". הם היום בורחים, היו כולם מגיע הייתי כשאני השנה, ''בתחילת

מספר: נוסף תלמיד

חכם שאני ראו הם צחקו, לא כבר הם ב' בכיתה כך ואחר עלי, צחקו "בהתחלה
איתי". לדבר ושטוב

על מספרת מהם אחת יותר. ובעייתית מורכבת תמונה מצטיירת התלמידים שניםעשר מתוך שנים אצל
אותה ישתפו שכן כדי לנהוג כיצד יודעת לא ושהיא איתה, לשחק רוצים שלא כך על ובדידות, שעמום
החברתית ההתרחשות למקום לחצר, להגיע פיזי קושי ישנו השני התלמיד אצל בהפסקות. במשחקים

לו: ומציקים במחשב פוגעים בכך, צורך כשאין אותו שמרימים מקרים וישנם בהפסקה,

רשות". בלי המקלות את לי לוקחים "הם

החברתי. מהשילוב נמוכה שביעותרצון על אלה הילדים שני לגבי דיווחו השונים הגורמים

החברתי לשילוב התורמים המשולבים הילדים של מאפיינים (ג)
מוצלח באופן המשולבים לילדים משותף מכנה לאתר קושי וישנו התלמידים, בין רבה שונות קיימת

/ חברתית. מבחינה מוצלח באופן משולבים שאינם לילדים המשותף מכנה לחילופין, או, חברתית, מבחינה
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בשילוב ההצלחה אי או מההצלחה חלק הבאות לנקודות ייחסו השונים המידע מקורות זאת, עם
= החברתי

אם בהפסקה, החברתית ההתרחשות למקום להגיע המשולב התלמיד של והיכולת העצמאות מידת
הוא כך יותר, עצמאי שהילד ככל בקלנועית. או גלגלים בכיסא בשימוש אם או עזרים עם הליכה באמצעות

לה; ומחוצה בכיתתו בפעילות יותר מעורה
וכד'; סימפתיה לעורר יכולת עדינות, אישית, כריזמה כמו הילדים, של אישיותיים מאפיינים

המשולבים; לתלמידים היחס ועל החברתי, השילוב על לרעה משפיעים וריור מטופחת לא חיצונית הופעה
של אירצונם על המשפיעה התמודדות דופן, ויוצאי שונים היותם עם המתבגרים של ההתמודדות בולטת
הם בביתהספר, כלפיהם שמופגן החיובי היחס למרות הקיץ. מחופשת לביתהספר לחזור תלמידים שני
של לדעתם אחרהצהריים. בשעות או הקיץ בתקופת ממשיך אינו הכיתה תלמידי עם שהקשר מתלוננים
לעומת הצעירים של ההתמודדות בין לפער מההסבר שחלק ייתכן התכנית, ומנהלת ההורים אחד
ההתכנסות החברתי. הבילוי באופי בשינויים גם כרוך ההתבגרות, גיל של למאפיינים מעבר המתבגרים,
מהמתבגרים מיוחדת היערכות הדורשים דברים וכד', העירה יציאה ריקודים, מסיבות כוללת החברתית

גלגלים. לכיסאות הזקוקים

החברתי לשילוב המורים תרומת (ד)
ההורים הילדים. של בשילובם למורה שיש המכרעת החשיבות את ציינו המח"ר וצוות ההורים המורים,
מהתלמיד, לדרוש יכולתו ואת שווים, בין שווה כאל התלמיד כלפי המורה של היחס את ציינו אף והמורים
מהמורים רבים החברתי. השילוב להצלחת התורמים מרכזיים כגורמים יכולתו, בגבולות הכרה עם יחד
כדברי או התלמיד של שילובו על להקל שלהם וניסיון החברתי הנושא עם שלהם התמודדות על דיווחו
יגיעו בכיתה שהילדים לוודא ניסו הם למשל, כך, חלקים". יהיו שהדברים "לעשות המורות: אחת
לגבי וכדי. ספורט ובימי בטקסים לילד תפקיד למצוא הוזמנו; אליה המשולב התלמיד בבית למסיבה
לגבי המשולב. התלמיד לבין בכיתה המורה בין והדוק חיובי קשר תואר הילדים שניםעשר מתוך תשעה
התלמידים המורים, מבין לפחות אחד מידע מקור עלידי זה בקשר קושי על דווח התלמידים מן שלושה
בגדים להחליף נאלצת שהיא סיפרה המורות אחת למשל, כך, ההורים. או המח"ר צוות המשולבים,
והוריו ילד או כמורה; תפקידה אינו שזה מובהק באופן חשה והיא בצרכיו שולט שאינו מכיוון לתלמיד
ביתהספר. את עליו ומשניאה בו פוגעת הילד, של הצרכים את מבינה אינה בכיתה המורה כי שציינו
התלמיד כלפי בביתהספר הכללית הגישה אולם הילד לקראת לבוא משתדל שהמורה צוין נוסף במקרה
קשיים תוארו בהם המקרים שלושת מתוך בשניים מקצועית. ולא שלילית היא הוריו, לדברי המשולב,
על שמצביע מה החברתי, שילוב של השונים במדדים קשיים גם התגלו בכיתה, לתלמיד המורה בין בקשר
אותו של החברתי השילוב לבין המשולב לתלמיד ביתהספר של או המורה של היחס בין אפשרי קשר

תלמיד.

החברתי לשילוב ההורים תרומת (ה)
צורך כשיש קונקרטי באופן לעזור ומתגייסים החברתי השילוב עם בהתמודדותו הילד את מלווים ההורים

האמהות: אחת שסיפרה כפי רגשית, בתמיכה כרוכים מההורים הנדרשים המאמצים בכך.
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כיתתית למסיבה אותה הזמינו כשלא הילדה, עם יחד בכיתי העידוד, כל "עם
מהילדים". חלק רק הוזמן שאליה

באופן בביתהספר הנערכים לטיולים מצטרפים המשולבים הילדים שניםעשר מתוך שבעה של הוריהם
לשילוב לתרום במודע האמורות בביתם, הולדת יום מסיבות לערוך ההורים מתארגנים לעתים קבוע.
להגיע יוכל שהילד כדי לביתהספר, קלנועית לילדם שקנו הורים היא נוספת דוגמה ילדם. של החברתי

ממנה. חלק להיות ויוכל קלות, ביתר בביתהספר החברתית ההתרחשות למקום

החברתי השילוב על המח"י תכנית של השפעתה (ו)
התלמיד אל המורים של וליחס ההורים של התמיכה לרמת הילדים, של האישיותיים למאפיינים בנוסף
שינוי על השפעה יש בפרט, התכנית, מנהלת של בכיתות ולהדרכה בכלל, המח"ר, שלצוות נמצא המשולב,

המשולב. התלמיד כלפי המשלבת בכיתה התלמידים של היחס

בכיתה מוחין שיתוק עם תלמיד של החברתי השילוב על המח"ר תכנית של וישירה עקיפה השפעה נמצאה
כפי החברתי, לשילוב התורמים הגורמים על המח"ר של בהשפעה מתבטאת העקיפה ההשפעה רגילה.
של החיצונית ההופעה לשיפור מתערבת התכנית בכך צורך יש בהם במקרים למשל, כך, לעיל. שפורט
למנהלת פנתה שהיא המורה דיווחה מכך, ומתלכלך שמרייר התלמידים אחד לגבי לדוגמה, התלמיד.
אותם להחליף לו תציע ושהיא בתיק, להחלפה בגדים תמיד יהיו שלילד לכך לדאוג לה הציעה וזו המח"ר
עבודה היא בתכנית, שעובדת התקשורת קלינאית עלידי שניתנה נוספת דוגמה מתלכלך. הוא כאשר
לתלמיד מאפשרת נכונה אכילה בכך. הצורך עולה בהם במקרים האכילה, איכות לשיפור במח"ר הנעשית
טיפולים ניתנים התכנית במסגרת כמוכן, החברתי. בשילובו תפגע שלא אסתטית בצורה לאכול
אחד אצל חל המורה לדברי בתכנית. המשתתפים של הניידות יכולת את לשפר שמטרתם פרהרפואיים
בזמן לחדר להגיע להספיק לו המאפשר דבר במדרגות, ולרדת לעלות ביכולתו ניכר שיפור התלמידים
שלה ההתמודדות ובדרך המשולב, לתלמיד שלה ביחס דרמטי שינוי על דיווחה אחרת מורה ההפסקה.

התכנית. מנהלת עלידי לה שניתנה מההדרכה כתוצאה איתו

כלפי בכיתה האחרים התלמידים של היחס שינוי על ישירה השפעה היא המח"ר של נוספת תרומה
מקורות לדברי הזמן. עם שיפור ניכר כלל ובדרך דינמי תהליך הוא החברתי השילוב המשולב. התלמיד
לעתים מוצלח. תהליך להמשך חשובים השילוב, בתחילת לילדים והסבר בכיתה ההדרכה השונים, המידע

= ההורים אחד זאת שתיאר כפי עצמו, הילד עלידי ניתן ההסבר

בילדים נתקל שהוא פעם כל עצמו את להציג כדי מנגנונים לעצמו מסגל "הילד
חושב אני מבפנים, כמוכם בדיוק אני כגון מפתח משפטי סדרת לו יש חדשים.

וכד'". חיצוני הוא השוני כמוכם,

של התערבותה בהם במקרים לנושא. הקשורה פעילות לכיתה מארגנת או שמסבירה זו היא המורה לעתים
בכיתה המח"ר תכנית מנהלת עלידי הדרכה התקיימה חברתיים, קשיים והתגלעו הספיקה לא המורה
התקיימו הילד. של מצידו גם לעתים אבל התכנית מנהלת מצד כלל בדרך באה להדרכה היוזמה המשלבת.
ההורים, תיארו מקרים בשלושה מרגשות. אף ולעתים כחיוביות הילדים עלידי שנחוו הדרכות שש
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כתוצאה המשולב התלמיד אל בכיתה הילדים של ביהס דימטי שינוי בכיתה, והמורה הילדים
המורות: אחת שמתארת כפי מההדרכה.

שיתוק רם בקול להגיד לי מותר אם ידעתי לא אני בשמו, לילד קראה "היא
הילד". של הקשיים את לילדים והבהיר מרגש היה הסיפור מוחין.

חיצונית. התערבות ונדרשה קשיים היו בהם במקרים שינוי חל המח"ר, תכנית של מההתערבות כתוצאה
זה מה בבירור ידעו לא הם המקרים שברוב מכיוון וזאת עצמם, למורים גם תרמה שההדרכה לציין חשוב
האחרות ההדרכות בשלוש לשילוב. הכיתה את להכין כיצד בביתהספר הדרכה קיבלו ולא מוחין, שיתוק
היחס אלה במקרים בעקבותיה. שינוי חל לא אבל חיובית היתה המשולב התלמיד ושל הכיתה של החוויה
על קונקרטי מידע במתן תרמה וההדרכה מלכתחילה, כללי באופן חיובי היה המשולב התלמיד כלפי
בין נתק בגלל וזאת הדרכה התקיימה לא החברתי בשילוב קשיים נתגלו בהם מקרים בשני מוחין. שיתוק
אותם הם ואלה החברתי בשילוב שיפור חל לא המקרים בשני המח"ר. תכנית לבין המשלבים בתיהספר

שלילי. יחס אף ולעתים בדידות החשים ילדים

במקרים עצמו. התלמיד או בכיתה המורה בידי ההדרכה נעשתה מהכיתות שבחלק לומר ניתן לסיכום,
ולעתים חיובית השפעה כבעלת המח"ר תכנית של ההתערבות התגלתה הספיקו, לא אלה הסברים בהם

לכיתה. חבריו מצד המשולב התלמיד אל ביחס תפנית הוללה אף

היומיום לח" הקשורות פעילויות 6.4
המידע ממקורות נאסף המידע חיצונית. והופעה בצרכים שליטה דיבור, אכילה, ניידות, התחומים: נבדקו
השונים. המידע מקורות בין התאמה נמצאה המח"ר. וצוות מורים הוריהם, משולבים, תלמידים השונים:
קלינאית עלידי נאסף האכילה איכות על מידע כגון מהמקורות, מחלק רק ייחודי מידע נאסף לעתים
הפיזיותרפיסטים עלידי נאסף גלגלים בכיסא השליטה מידת על ומידע המח"ר בתכנית התקשורת
מלבד נוספים גורמים עלידי הוגדר הוא שיפור מצוין בלוח שכאשר להדגיש, יש בתכנית. העובדים

המטפלים.

ניידות (א)
בתכנית, המשתתפים תלמידים ארבעה של ההליכה ביכולת משמעותי שינוי שחל לראות ניתן 6 מלוח
אצל ניכר השיפור שינוי. כל חל לא השבעה שאר אצל המשתתפות. אחת של ההליכה ביכולת והידרדרות
חל לא גלגלים לכיסא הזקוקים התלמידים אצל גלגלים. לכיסא נזקקים שאינם הצעירים, התלמידים

התפקוד. ברמת שינוי
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האחרונה בשנה שהלו והשינויים בניידות העצמאות מידת :6 לווו
* העצמאות במידת שינוי הל האם 1

האהרונה השנה במשך בניידות בניידות עצמאות תלמידים
לא היטב בו שולט ממונע, גלגלים כיסא 1_
לא בבית רק בו משתמש ממונע, גלגלים כיסא 2

כיסא לכיתה, אותו להעלות ניתן שלא מכיוון
של לתמיכה זקוק  בכיתה רגיל גלגלים

להפעילו כדי נוסף אדם
לא היטב בו שולט ממונע, גלגלים כיסא  3
לא היטב בו שולט ממונע, גלגלים כיסא 4
לא בהפעלתו עצמאי רגיל, גלגלים כיסא 5

לא מקלות 6_
ללא ללכת גם יכולה משמעותי, שיפור הליכון 7
עליו לוותר יכולה לא עדיין אך, הליכון

בביתהספר
בעבר בידיים, מתעייפת הידרדרות, גדולים למרחקים גלגלים כיסא + הליכון 8
למרחקים גלגלים לכיסא נזקקה לא

גדולים
ללא גם ללכת יכול משמעותי, שיפור במדרגות בעלייה סייעת קלנועית, הליכון, 9

פונקציונלי לא זה אך הליכון,
לעלות ביכולתו משמעותי שיפור במדרגות בעלייה איטי בהליכה, עצמאי 10

מדרגות
ובעלייה בהליכה משמעותי שיפור במדרגות בעלייה איטי בהליכה, עצמאי 11
הנפילות בתדירות ירידה במדרגות,

לא בהליכה עצמאי 12_

באכילה עצמאות (ב)
את לבד לאכול ומסוגלים באכילה עצמאים בתכנית המשתתפים התלמידים שניסעשר מתוך אחדעשר
המזון, מסוגי בחלק לפיו האוכל בהגשת לעזרה זקוק מהם אחד ובבית. בביתהספר הארוחות
שאר עם יחד בביתהספר ארוחותיהם את אוכלים התלמידים כל הסייעת. בכך לו עוזרת ובביתהספר

לכיתה. חבריהם

חל במח"ר התקשורת קלינאית לדברי כריכים. אכילת בעת קבוע באופן מעט מתלכלכים תלמידים שני
יש ולכך מבעבר, פחות וממירים מתלכלכים הם שלהם, האכילה באיכות התלמידים שני אצל ניכר שיפור

אסתטית. מבחינה רבה משמעות

דיבור (ג)
מהאותיות. חלק לבטא קשיים או ברור לא דיבור כגון בדיבור, בהפרעות מתבטא המוחית מהפגיעה חלק
ניכר. שיפור חל מהם חמישה אצל בדיבור, חלקיים קשיים יש בתכנית המשתתפים מהתלמידים לשישה
אינו השקט הדיבור בכיתה. אותם שומעים שבקושי כך שקט, מאוד בקול מדברים נוספים תלמידים שני

שיפור. ניכר אלה תלמידים אצל וגם המוחית, לפגיעה מיוחס
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הצרכים על שליטה (ד)
והם בהם, ולהשתמש לשירותים להגיע עלמנת לסייעת זקוקים גלגלים בכיסא המשתמשים התלמידים
הצורך. בעת אליו מתפנה אינו שהסייע מכך שנובעים קשיים על התלונן אחד תלמיד זה. סיוע מקבלים אכן

אחר. סייע יקבל התלמיד הבאה ובשנה פוטר זה סייע

אצל בצרכים. אישליטה של מקרים קרו בתכנית המשתתפים התלמידים שניםעשר מתוך שלושה אצל
ואצל המח"ר, בתכנית הטיפולים במהלך מתרחשת עדיין היא אחד אצל נפתרה, הבעיה מהם אחד

ובביתהספר. בבית שליטה, חוסר של מקרים ומתרחשים הוחרפה, הבעייה אחת תלמידה

במידה שיפור חל תלמידים שני אצל חדמשמעית. אינה בצרכים השליטה בתחום המח"ר של ההשפעה
המורה התלמידים אחד לגבי אולם השיפור. על התכנית של השפעה על ודווח השליטה, בתחום רבה
תכנית מנהלת עם התייעצות לאחר נקטה בה התערבות שהועילה, שלה להתערבות השיפור את מייחסת
אונים חסרי חשים וההורים בתופעה החמרה כאמור, חלה, השלישית התלמידה אצל זאת, לעומת המח"ר.
פתרון במציאת התכנית צוות של מעורבות אין זה במקרה פתרון. עדיין לה נמצא שלא התופעה מול אל
מקושי זו תלמידה אצל נובעת שליטה חוסר של שהבעיה חושבים והמורים המח"ר שצוות לציין יש לבעיה.

פיזית. מבעיה ולא רגשי

חיצונית הופעה (ה)
חלק מטופחת. לא חיצונית להופעה הקשורה בעייה נצפתה לא בתכנית המשתתפים תלמידים עשרה לגבי
של מוריהם תלמידים. ארבעה של והאסתטית המטופחת החיצונית הופעתם את לטובה ציינו מהגורמים
שיפור על מדווחים אלה מורים מריור. כתוצאה לכלוך של או ריח של בעייה על דיווחו תלמידים שני

הזמן. עם התלמידים שני של הריח ובבעיית החיצונית בהופעה

יומיומיות פעילויות בביצוע הידרדרות למניעת או לשיפור המח"ר תכנית תרומת (ו)
הפעילויות בביצוע הילדים עצמאות על להשפיע היא המח"ר במסגרת פרהרפואיים טיפולים מתן מטרת
התרומה זה. בתחום התכנית של רבה השפעה על דיווחו והמורים הצוות אנשי ההורים, לכן, היומיומיות.
הידרדרות מניעת באמצעות והן ודיבור, אכילה ניידות, בתחומי המצב בשיפור הן מתבטאת המח"ר של

הקיים. המצב על פעיל באופן שמרו הם אלמלא צפויה שהיתה התלמידים בקרב

שנבדקו מהתחומים אחד בכל ההידרדרות מניעת את או השיפור את ייחסו השונים המידע מקורות
ארבעה אצל שחל השיפור את לייחס ניתן השונים המידע מקורות של בתכנית.לדעתם הניתנים לטיפולים
שנצפה הילדים ארבעת לפיזיותרפיה. ובעיקר הפרהרפואיים לטיפולים בתכנית, המשתתפים מהתלמידים
מקבל מהם אחד מוטורית. בקבוצה ומשתתפים המח"ר בתכנית פיזיותרפיה מקבלים חיובי שינוי אצלם
או, בלבד, מהטיפולים כתוצאה חל השיפור האם בוודאות לדעת ניתן לא במים). (טיפול הידרותרפיה גם
פרטיים טיפולים גם במח"ר לטיפולים בנוסף מקבל האלה מהילדים אחד טבעית. התפתחות בגלל אולי,
מהטיפולים מי על בוודאות להצביע ניתן לא זה תלמיד אצל ובהידרותרפיה. מיוחדת בשיטה בפיזיותרפיה
פיזיותרפיים לטיפולים היא גם מיוחסת הקיים המצב על שמירה או הידרדרות מניעת לשיפור. שהביא
צפוי לא גלגלים. בכיסאות המשתמשים לאלה במיוחד מהתלמידים, חלק לגבי טיפולית כמטרה ומוגדרת
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הקיים המצב על השמירה הניידות. ביכולת משמעותית התקדמות תחול אלה ובגילים זו מוגבלות שבדרגת
בכיסא המשתמשים התלמידים חמשת מתוך ארבעה ולהידרותרפיה. לפיזיותרפיה מיוחסת בניידות
החמישי המח"ר. תכנית במסגרת פיזיותרפיים טיפולים קיבלו הקייס, המצב נשמר אצלם אשר גלגלים,

ייחודית. בשיטה פרטית במסגרת פיזיותרפיה קיבל

ששת של וההורים התלמידים משמעותית. היתה הדיבור בתחום התקשורת קלינאית של התרומה
שדיברו התלמידים שני מהטיפול. כתוצאה שנגרם שיפור על דיווחו בדיבור מקשיים שסובלים התלמידים

בכיתה. דבריהם את לשמוע ניתן וכיום השתפרו, בשקט מאוד

הטיפולים של תרומתם על מהילדים חלק גם הצביעו המח"ר בצוות המקצוע אנשי של לדיווח בנוסף
לשיפור המח"ר בתכנית

הרגליים, עם לי עוזרים "הטיפולים הרגליים"; עם להשתפר לי עוזר "זה
עוזר הכי זה בדיבור "ריפוי המחשבים"; את אוהב נורא "אני ולקרוא"; ובלכתוב
גם וקצת במחשב בית שיעורי לעשות לי עוזר "נורא השאר"; גם אבל מהכל לי
המרפאה עם עושה שאני מה ואת ובריכה מחשבים אוהב "אני בדיבור"; ריפוי

בכלל". ריר לי היה שלא זמן היה בדיבור, בריפוי שיפור מרגיש אני בעיסוק,

מהם אחד אצל השיפור את ליחס ניתן חיצונית, הופעה של בעיה אצלם שהיתה ילדים שני בקרב
האם המח"ר. תכנית צוות עם שהתייעצה לאחר להוריו העירה התלמיד של מורתו המח"ר. להתערבות
ציין המורה השני התלמיד אצל מתלכלך. שהוא למקרה להחלפה, בגדים התלמיד עם לשלוח מאז הקפידה

לכך. גרם מה להסביר יודע לא והוא נעלמה, שהבעיה

הניתנת לפרשנות בהתאם סובייקטיבי, באופן מוגדרים ההידרדרות, או השינוי חוסר שהשיפוד, לציין יש
בכיסא משתמשים שאינם התלמידים אחד של ההורים לדוגמה, השונים. המידע מקורות עלידי להם
בגלל וזאת כהידרדרות, ילדם של מצבו את תופסים שיפור, אצלו חל לא שלו המטפלים פי ועל גלגלים,
להונגריה ילדם עם נסעו אלה הורים הילד. לגבי המטפלים של הציפיות לעומת שלהם בציפיות שוני
שילדם ציפו הם ; (conductive education) פטו בשם הידועה השיטה פי על טיפולים בסדרת שם והשתתפו
כמידה בעיניהם נתפס עצמאית הליכה אי של מצב כל ולכן כלל, מסייעים בעזרים שימוש ללא ללכת יוכל

הידרדרות. של מסוימת

המסייעים העזרים ושל הפיזית הסביבה של התאמה 6.5
במבנה יותר רבים שינויים נדרשים יותר, גבוהה הפיזית המוגבלות שחומרת ככל לצפות, היה שניתן כפי

לניידות. המסייעים לעזרים גישה שתתאפשר כך הכיתות, בסידור או ביתהספר של הפיזי

של המרכיבים כאחד בהתחלה נכלל לא הילדים לצורכי הפיזית הסביבה התאמת בתחום ייעוץ מתן
' התכנית. של ההפעלה במהלך למעשה, עלה, לבתיהספר בייעוץ הצורך התכנית.
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והשימוש בכיתה הישיבה צורת של האישית ההתאמה הכיתה, ושל ביתהספר של הפיזי המבנה נבדקו
של ומדיווחים ובביתהספר בכיתה מתצפיות נאסף זה בתחום המידע לכתיבה. עזר כאמצעי במחשב

המח"ר. צוות ושל המורים

של ובנייה לכיתה הכניסה דלת הרחבת גלגלים, לכיסאות מעלונים התקנת כגון הפיזית, בסביבה שינויים
בעידוד נערכו אלה שינויים התלמידים. משולבים בהן מסגרות בחמש נערכו מדרגות, במקום שיפועים
תכנון לגבי בתכנית מהפיזיותרפיסטית מקצועי ייעוץ התקבל מהמקרים ובחלק המח"ר, ותכנית ההורים

שהתבצעה. ההתאמה

של התאמה מחוסר הנובעות בבעיות עדיין נתקלים המשולבים התלמידים שניםעשר מתוך שישה
לא עדיין מהמסגרות חלק תשנ"ו הלימודים בשנת ,7 מלוח לראות שניתן כפי לצורכיהם. הפיזית הסביבה
המתקיימות בפעילויות חלק לקחת המשולב לתלמיד לאפשר כדי הנדרשים השינויים את ביצעו
לעזרה ונזקק ג' בקומה הממוקמת בכיתה לומד המשולב התלמיד בו המקרה במיוחד בולט בביתהספר.
הוא בכיתה המורה עלידי שניתן ההסבר לכיתתו. להגיע כדי הסמוך מביתהספר תלמידים של יומיומית
כך הביתספרי, המערך את לשנות מסובך והיה הלימודים שנת תחילת לאחר לביתהספר הגיע שהתלמיד
שינויים מתכננים מהמסגרות ובחלק אלה, לבעיות מודעות קיימת זאת, עם קרקע. לקומת תעבור שהכיתה

תשנ"ז. הלימודים בשנת להתבצע אמורים שהיו

בייעוץ המחשב הכנסת לוותה המקרים בכל כיתות. לארבע מחשב הוכנס ,25 בעמ' שצוין כפי = מחשבים
התכנית עלידי ניתנו המחשבים ארבעת מתוך שלושה המח"ר. בתכנית למחשבים המורה של ובתמיכה
מתעוררים אלה מחשבים בהכנסת התכנית. שמספקת מהשירות חלק מוגדר אינו שזה למרות כתרומה,
שירותי להזמין אחראי ומי לתקינותם אחראי מי ברור שלא ישנים, במחשבים שמדובר מכיוון קשיים
מצוא, לעת מחשבים כטכנאית במח"ר למחשבים המורה שימשה קרובות לעתים הצורך. במקרה תיקון

הרשמי. מתפקידה כחלק מוגדרת אינה זו שפעולה למרות

בצורה לשולחן להגיע לו לאפשר כדי לכיסא, המחוברת הגבהה סודרה התלמידים לאחד הושבה:
נוסף לתלמיד וביוזמתה. המח"ר, בתכנית העובדת בעיסוק המרפאה עלידי סודרה זו הגבהה פונקציונלית.
התלמידים שאר של לזה דומה בגובה ישיבה לו לאפשר כדי גלגלים, כיסא שאינו מותאם כיסא סודר
ניסיון תקופת לאחר אך המח"ר, בתכנית הפיזיותרפיסטית של וביוזמה בסיוע הוכן זה מושב בכיתה.
בכיסא רק עתה לעת המתאפשרות ספציפיות, לתמיכות זקוק התלמיד כי יעיל לא בו שהשימוש הוכח,
את לבדוק ערוך אינו בביתהספר שהצוות ציינו, מהמורים וחלק הפרהרפואי הצוות חברי הגלגלים.

במח"ר. הפרהרפואי הצוות בידי נעשית התאמה של יוזמה כל ולכן אלה, תלמידים של ההושבה
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המשולב התלמיד של לצרכים הפיזית הסביבה של התאמה אי קיימת בתם המקיים תיאור ;7 לוח
1 שינויים 1 1 1 1 1

לתשנ"ז שמתוכננים שהתבצעו שינוים ההתאמה אי תיאור ניידות מצב תלמידים
תעבור הכיתה  ג', בקומה הכיתה גלגלים כיסא T
הכניסה לקומת תלמידים שני

אותו מרימים
למעבר רמפה בניית  סייעת בעזרת צורך וקלנועית הליכון 2

קלנועית/כיסא ולרדת לעלות כדי
גלגלים מדרגות

לקומה תרד הכיתה דלת הורחבה ג', בקומה הכיתה בעלייה איטי F
ב' נבנה הכיתה לטפס צריך והוא במדרגות

לרכב גישה שביל קומות שתי
תמוקם הכיתה  ג' בקומה הכיתה בעלייה איטי 4"

יותר נמוכה בקומה לטפס צריך והוא במדרגות
קומות שתי

שינוי צפוי לא  ב', בקומה הכיתה בעלייה איטי 5
לרדת מספיק לא במדרגות

בהפסקות
שינוי צפוי לא לירידה רמפה בנו של לעזרה נזקקת גלגלים כיסא T

במדרגות להגיע כדי סייעת
לספרייה

צורך אין מעלון הותקן  גלגלים כיסא 7
גלגלים לכיסא

צורך אין מעלון הותקן  גלגלים כיסא 8~
גלגלים לכיסא ממונע

צורך אין לירידה רמפה בנו  הליכון 9~
במדרגות

צורך אין "  עזרים ללא 10
צורך אין   גלגלים כיסא TT

ממונע
| צורך אין |  [  | הליכון | 12 1

התאמה מוחין, שיתוק עם תלמיד של לצרכים עצמן התאימו מהמסגרות שחלק לומר ניתן לסיכום,
המתקיימות בפעילויות חלק לקחת יכולתו ועל המשולב התלמיד של חייו איכות על ישירות המשפיעה
הלימודים בשנת הכיתות סידור או המבנה של התאמה להתבצע מתוכננת מהמסגרות בחלק בביתהספר.

הנדרשים. השינויים לביצוע ייעוץ ובמתן ביוזמה משמעותי נמצא המח"ר תכנית של תפקידה תשנ"ז.

המח"ר מתכנית שביעותרצון 6.6
בפרקים שפורטו מהשירותים התכנית מלקוחות אחד כל של שביעותהרצון של המידה נבדקת זה בפרק
בשני נבדקה מהתכנית הלקוחות של שביעותהרצון להלן. שיפורטו נוספים ומשירותים הקודמים
דלת של מדיניות קיימת (האם התכנית צוות של היחס ו(2) בתכנית; הניתנים השירותים (1) מישורים:

שירותים). ולקבל לפנות נוח התכנית של לקוחותיה מרגישים מידה ובאיזו פתוחה,
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בה הניתנים מהשירותים התכנית לקוחות של שביעותהרצון מידת (א)
תלמידים (1)

הפרהרפואיים מהטיפולים שביעותרצון על מדווחים התלמידים קודמים, בפרקים דווח שכבר כפי
רבים זאת, עם .(6.5 פרק (ראה ותורמים חשובים אלה שטיפולים תחושה ועל בתכנית, להם הניתנים

הפיזיותרפיים: הטיפולים במיוחד להם, קשים שהטיפולים כך על דיווחו מהתלמידים

כואב". גם זה אבל חשוב, שזה יודע "אני

ואפילו הקבוצה את אוהבים שהם דיווחו חלק שונות; היו התמיכה קבוצות על הילדים של התגובות
לה: מחכים

האלה"; הדיבורים את צריך אני תמר, עם לקבוצה בחופש מתגעגע נורא "אני
בביתהספר". מרגישים איך על שיחות יותר "צריך

בקבוצה: העולים בתכנים הקשורים קשיים על דיווחו מהתלמידים חלק

השיחות. בגלל קשה לי "היה האלה"; הדיבורים כל לבכות לי גורם זה קשה. "זה
הרגש". כל את להוציא קשה זה

את לפרק הציע אחד תלמיד הבאה. בשנה הקבוצות את ולקיים להמשיך שצריך חשבו מהתלמידים תשעה
הפסיכולוגית עם אינדיווידואליות שיחות מעדיפים הם אבל לדבר, שחשוב ציינו תלמידים שני הקבוצה.

התכנית. של

הורים (2)
במיוחד התכנית. עלידי ולילדיהם להם הניתנים מהשירותים מאוד גבוהה שביעותרצון הביעו ההורים
כתובת ושישנה אחת גג קורת תחת מרוכזים שהשירותים העובדה את ביותר חשובים כמרכיבים ציינו

אחת.

מאוד אני המרכז. הקמת על לי וסיפרה אלי התקשרה כששרון שמחתי "מאוד
לעשות ומה אותם ולחפש שלו הטיפולים על לחשוב צריך ולא ביחד שהכל שמחה

איתו".

הבאות: הציטטות שממחישות כפי משתתפים, הם בה התמיכה מקבוצה רבה שביעותרצון הביעו ההורים

לי שיש הרגשתי תמך. באמת וזה חשובה, מאוד היא ההורים בין הזו "התקשורת
גם אחרים, מהורים פרופורציות קיבלתי מאוד, שם "נעזרתי לדבר"; מי עם
את "תראי, באתי"; ההורים ולקבוצת ויתרתי הכל על קשה, בתקופה כשהייתי

חשוב". נורא זה שם, מתפרקת
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תמיכה: של כזה בסוג מעוניין אינו שהוא ציין מהאבות אחד

שלא מעדיף אני הזה, בעניין שונים מאוד ואני אשתי אישית, נטייה של עניין "זה
ללכת".

ומההדרכה לביתהספר התכנית צוות של מהכניסה גם מרוצים מאוד שההורים לומר ניתן כללי, באופן
למורה: הניתנת

r'L

היא דחפה, היא צלצלה, היא לשאלות, גם התכנית) (מנהלת שרון את לי "היה
ואלה בזה, ספץ הוא במחשב, מצוין מסתדר היום "הוא מעשית"; לנו עזרה
ממש היה זה בביתהספר לתמונה נכנסה "כששרון באילנות"; למד שהוא דברים

המון". לה תרמה שהיא טלפון לי הרימה המורה נהדר,

ושלהם: ילדיהם של לצרכים המתאימים שירותים מציעה שהתכנית ההורים מדברי ניכר
עם הזמן כל שמתמודדים נכים לילדים שתהיה חשוב שמאוד חושבת "אני
מסגרת דווקא לה שתהיה ושלמים, מתוקנים שכולם ורואים הרגילה, המסגרת

מתוקנים". לא אנשים עם להיות יכולה היא ששם

משולב הבן מוחין. שיתוק יש שלה שלבן משפחה עם ריאיון במסגרת התקבל זו לתחושה נוסף חיזוק
בקשיים נתקלת שהיא ציינה זו משפחה התכנית. במסגרת שירותים מקבל אינו אך הרגיל בחינוך
של תמיכה בקבוצת להשתתף מעוניין שהיה סיפר הילד המשלבת. בכיתה המורים של בהדרכה הקשורים

התכנית. במסגרת כאמור, ניתנים, אלה שירותים כמוהו. תלמידים

מורים (3)
לפנות, למי להם שיש דיווחו המורים לשילוב. הקשורה בהדרכה צורך שיש כך על דיווחו המורים כל

הצורך: בעת בעצה לסייע שיכולים לשילוב מומחים ישנם ושבמח"ר

איתה". ולדבר אליה לפנות ונעים מומחית היא שרון. את לי שיש "טוב

אחת העיון. ימי במהלך שניתנה מההדרכה והן פורמלית הבלתי מההדרכה הן שבעירצון, הם כללי באופן
וממנהלת בכלל, במרו"ר, מהצוות שקיבלה הגדולה התמיכה ללא מסתדרת היתה שלא ציינה המורות
ובעצות התכנית צוות עלידי להם שניתן בידע משתמשים שהם דיווחו המורים בפרט. התכנית,

עלידם. הניתנות הקונקרטיות

השילוב עם להתמודד המורה של היכולת במידת התלמיד, של בצרכים תלויה המורים עם הקשר תדירות
בשירותים משתמשים אינם מהמורים חלק זאת, עם התכנית. צוות לבין המורים בין שנוצר ובקשר

עצמם. בכוחות השילוב עם להתמודד מסוגלים שהם מרגישים שהם משום וזאת להם, המוצעים
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הביקורים ריבוי בכיתה. מטפלים של ביקורים מדי יותר שיש לעתים חשו שהם ציינו מהמורים אחדים
שהיא מכיוון לה הפריעו בכיתתה שהביקורים ציינה המורות אחת בחריגותו. לב תשומת וממקד בילד פוגע
כמורה, לה מוסיפים אינם שהביקורים גם הרגישה היא בכיתה. שנערכו התצפיות לאחר משוב קיבלה לא
על התלוננה המורות אחת מכך. להרוויח יכולה היתה היא אחרת נעשים היו הדברים אם שלדבריה למרות

במחשב. השימוש לגבי המרכז צוות מצד כלפיה המופנות לטעמה, המופרזות הדרישות,

השונים לקוחותיו כלפי התכנית צוות של מהיחס שביעותרצון (ב)
לדברי הצוות. חברי עלידי להם הניתן החיובי היחס את במיוחד ציינו בתכנית המעורבים הגורמים כל
תחושה יש הצוות חברי בין גם מאוד. מהירה לצרכים וההיענות אליהם לפנות נוח השונים המידע מקורות

דוגמאות: מספר להלן כולם. של רבה ומסירות בעבודה נעימה אווירה של

"לא להתייעץ"; מי עם תמיד שיש מהעובדה הצוות, של מהיחס מוקסמת "אני
את הציעו "הם מיידיים"; הם לפנות, למי לך ואין מתקשרת שאת לך קורה

ולבקש". לחזור היה שנעים באופן עזרתם

אותם: אוהבים שהם כך ועל הצוות מצד נעים יחס על דיווחו מהתלמידים גדול חלק

אוהב". מאוד אני אותם הצוות מאת חוץ המרכז את שונא "אני

המשלבת הכיתה תלמידי על השילוב השפעת 6.7
התייחסו רובם המשלבת. הכיתה תלמידי על השילוב של חיובית השפעה על דיווחו שרואיינו המורים רוב

מישורים: בשני השילוב להשפעת התייחסו המורים ישיר. באופן כך על שנשאלו מבלי זו לנקודה
ולאחר: לשונה בסובלנות להתייחס התלמידים את מלמד שהשילוב המורים ציינו החינוכית ברמה (1)

ולא שונה, אדם לקבל ללמוד וסובלנות, פתיחות ליותר הילדים את מלמד "זה
כמוקצה". נכה שהוא אדם לראות

אחרים. תלמידים של שונים לקשיים לגיטימציה מתן מאפשר שהשילוב ציינו מהמורים חלק (2)
בעובדה הכרה אפשרה המשולבים, התלמידים של לעין הנראית הפיזית למוגבלות ההתייחסות
הקשיים של וקבלה וכד' חברתיים קשיים למידה, קשיי כגון תחומים, מיני בכל קשיים יש שלתלמידים

המורות: אחת שציינה כפי האלה,

לומדים שתלמידים זה עצם גם אנושית, מבחינה לכיתה המון תרם הוא "לדעתי
קושי או בחשבון, קושי בכתיבה, קושי להיות יכול זה אז הקושי, את לקבל באמת

בזה". להכיר למדו והם קשיים יש ילדים להרבה רחבה, קשת זה בהליכה,

כפי המשולב, התלמיד חווה אותם הקשיים עם מהתלמידים חלק של הזדהות של תהליך נוצר כמוכן,
המשלבת; בכיתה התלמידים אחד זאת שתיאר
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צוחקים היו ג'ינג'י, שונה, הייתי אני שלי בגן חברים, למצוא ... ל לעזור "צריך
אחד". כל עם משחק שאני כמו איתו משחק אני מרגיש, איך... יודע אני עלי

שיחות בעקבות נוצרה והיא בהכוונה, תלויה המשלבת הכיתה על שההשפעה ציינו מהמורים חלק זאת, עם
בכיתה. המורה עלידי שנערכו לנושא הקשורות

שילוב כלפי בתהליך המעורבים הגורמים של עמדותיהם 6.8
מאוד. חיוביות שילוב, כלפי השונים המקורות עלידי שהובעו שהעמדות לומר ניתן כללי באופן

המשולבים התלמידים (א)
ולא רגיל בביתספר ללמוד מעדיפים שהם ציינו המשולבים התלמידים שניםעשר מתוך אחדעשר

כ, רגיל: בביתספר לימודיהם כלפי חיובית מאוד עמדה הביעו הם כמוכן, מיוחד. בביתספר

תקווה לי נותן זה רגיל. עצמי את מרגיש אני רגילים, ילדים עם לומד "כשאני
אני מיוחד, בביתספר להיות רוצה לא "אני כמוהם", להצליח אוכל אני שגם
זה אילנות1 מאוד. כיף זה רגיל "ביתספר נורמלים"; ילדים עם רק ללמוד רוצה
רמה על ביתספר לא זה פיזיותרפיים. טיפולים יותר זה ביתספר, ממש לא

גבוהה".

היותם עם הרגשית ההתמודדות על עקיפה או ישירה בצורה דיברו מהם חלק החיוביות, העמדות למרות
כיום מוקף והוא מאוד למוצלח נחשב החברתי ששילובן התלמידים, אחד זאת שתיאר כפי דופן, יוצאי

בחברים:

שכולם לי ברור היה הראשונה בדקה ג', כיתה של הראשונים בימים "בהתחלה,
יצחקו...".

מהן: אחת זאת שתיארה כפי המתבגרים, אצל במיוחד בולטת זו התמודדות

רוצה לא אני לחזור, רוצה שאני לך להגיד לי וקשה חופש עכשיו האמת, "למען
בחופש דופן. יוצאת ולהרגיש הולכים ושכולם שונה שאני פעם שוב ולהרגיש לשוב

זה". את הרגשתי לא

בביתספר ללמוד רוצה היה אם נשאל כאשר מיוחד. בביתספר ללמוד מעדיף שהוא ציין הילדים אחד
= ענה מוחין שיתוק עם הם מסביבו כולם בו מיוחד

המיוחד. החינוך למערכת המשתייך פיזיות ונכויות מוחין שיתוק עם לתלמידים מיוחד ביתספר 1
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לא מיוחד בביתספר עלי, וצוחקים נופל אני עלי, צוחקים היו ילדים פה כי "כן,
עלי". צוחקים היו

אם אבל הלימודיות, האפשרויות בגלל רגיל ביתספר מעדיפה שהיא ציינה המתבגרות התלמידות אחת
להיות לא כדי בחיוב זאת לשקול מוכנה היתה היא גבוהה, לימודית ברמה מיוחד ביתספר מקימים היו
רגיל בביתספר חברים יותר לו יש כי רגיל, ביתספר מעדיף שהוא ציין אחר מתבגר לעומתה, דופן. יוצאת

מיוחד. בביתספר מאשר

המשלבת בכיתה תלמידים (ב)
מרשימה מקרי באופן נבחרו אלה תלמידים משלבות. כיתות משתי תלמידים ארבעה רואיינו ג' בכיתה
אישורים בהשגת קושי בגלל המשלבות מהכיתות תלמידים רואיינו לא הכיתות בשאר הכיתה. ביומן

חיובית: תופעה בשילוב רואים שרואיינו התלמידים ארבעת אלה. לראיונות

... של ידידות שהן ילדות אצלנו יש כיף. וזה לזה להתרגל צריך "לדעתי
יפה". איתו ומסתדרות

לא המשולבים הילדים את ללמד ושצריך שליליים היבטים גם יש שלשילוב ציינו ילדים שלושה זאת, עם
להיעלב:

בגלל עליו שצוחקים מזה להיעלב צריך לא הוא אבל איתנו לומד שהוא בסדר "זה
זה שנייה מסיבה להם. לעזור יכולים כי טוב, זה אחת "מסיבה הולך"; שהוא איך
אני אבל שילוב, על ממליץ אני שווים? כבר אתם מה להם: להגיד יכולים כי רע,
חברה להם תהיה לא אולי כי מוחין, שיתוק עם ילדים עוד להוסיף שצריך חושב
ללכת שיכולים ילדים מסביבו רואה הוא כי להיעלב, יכול "הוא הבסדר"; מהצד

נחמד". הכי לא וזה לא והוא

מורים (ג)
שיתוק עם ילד לקלוט מוכנים היו הם שילוב. כלפי חיוביות מאוד עמדות הביעו שרואיינו המורים כל
אלה, לילדים להתייחס איך ידעו לא הם כרוך: זה במה ידעו לא הם התהליך בתחילת אך בכיתתם, מוחין
האחרון, לרגע עד השילוב על ידעו לא מהמורים חלק שונותם. עם להתמודד וכיצד מהם לדרוש ניתן מה

המורות: אחת זאת שמתארת כפי

עם נכנסת ... של אמא את רואה אני ופתאום לכיתה נכנסתי הכנה קיבלתי "לא
בשוק". הייתי העגלה,
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מיוחד: בביתספר ילמד תקינה אינטליגנציה עם שילד סיבה שאין ציינו המורים

לתת להיערך צריך ביתספר מיוחד, חינוך צריך לא תקינה אינטליגנציה עם "ילד
שלא מה שם, מיוחד. בביתספר יהיה שהוא "חבל החריגים"; לילדים מענה

נמוכה". יותר תהיה תמיד הלימודית הרמה יעשו,

לילד: הניתנת חיובית הזדמנות בשילוב ראו המורים

לא?' אגיד שאני אני 'מי לו: אמרתי לכיתתי אותו לקבל ממני ביקש "כשהמנהל
יהיו". לא או שיהיו קשיים על חשבתי לא לילד, הזדמנות איזושהי יש אם

לילדים: הצלה בשילוב ראו אף מהם חלק

לפיגור". להידרדר היה יכול הוא באילנות נשאר היה הוא אם הצלה, זו "ל...

אישי: באופן להם השילוב של התרומה את במיוחד ציינו מהמורים חלק

ולעזור שבעתיים ופתוחה רגישה להיות לי גורם זה לי... גם מאוד הרבה תרם "זה
שהם". כמו דברים ולקבל לקשיים מודעת להיות יותר, עוד

שינוי על דיווחה המורות אחת בשמחה. השילוב על לחזור מוכנים שהיו ציינו שרואיינו המורים כל
הכיתה: עם להישאר כדי בתכניותיה

ייתנו אם אבל הבאה, בשנה שבתון לשנת לצאת זכאית שאני לך לספר רוצה "אני
עם להמשיך רוצה שאני הסיבות ואחת אשאר, אני שלי, הכיתה עם להישאר לי

."... בגלל זה הכיתה

צוות מתוך משלב במורה כלל בדרך בחר המנהל מקרי. באופן נבחרו לא המשלבים שהמורים לציין יש
לשילוב. הזדמנות ולתת לנסות, מלכתחילה הסכימו המורים המקרים וברוב בביתספרו, שעובד המורים
תהליך על דיווחו מהמורים וחלק בבתיהספר המורים עם בקשר הנמצאים המח"ר צוות חברי זאת, עם
לדבריהם, נובע, זה ידע אלה. ילדים עם התמודדות דרכי על בידע משמעותי שיפור ועל עליהם שעבר
ילדים לשלב בצורך יותר משוכנעים המורים היו זמן שעבר ככל המח"ר. צוות של ומהדרכה וטעייה מניסוי

אלה:

יותר, דואגת הייתי שרון ואת המח"ר את היה לא שאם ברור לי נראה "זה
הזו שהתכנית כדי הרבה ולעשות לתרום מוכנה אישית אני היום יותר.. ומוטרדת
חשוב נורא לי היה חריגים, ילדים על כלום ידעתי לא "אני תצליח"; השילוב של
תועלת להפיק יכול המורה אותי... הרגיעה כל קודם היא שרון התמיכה. הקשר,
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מוקסמת פשוט אני הגורמים. בכל ונעזר משתמש כשהוא בשילוב ולהצליח
מצליחים". היינו שבלעדיו בטוחה לא אני מהמרכז

פעמים מספר שצוינו גורמים השילוב. להצלחת הכרח גורמים מספר של בקיומם רואים המורים רוב
של הדחיפה להשתלב, התלמיד של גבוהה מוטיבציה המשולב, לתלמיד שלהם היחס הם: בראיונות

המח"ר. תכנית של התמיכה לעיל, וכאמור ההורים,

הורים (ד)
ההורים רגיל. ביתספר מלבד לילדם אחרת אפשרות כל רואים לא שהם ציינו שרואיינו ההורים כל
ההתמודדות מההורים חלק לדעת לילדם. חינוך להעניק חיובית דרך בו ורואים השילוב על שמחים

לחיים: להכנה כלי ומשמשת לילד הועילה

השילוב "כל היתרון"; זה בריאה. חברה עם להתמודד יצטרך הוא החיים "כל
של הרוח מצב לשני, אחד קשור הכל בלימודים, ההצלחה גם המון, עזר הזה
שמח הולך הוא ביטחון. המון לו נתן זה עצמו, בעיני שלו הערך פלאים, עלה הילד

לביתהספר".

סיפרה, האמהות אחת בשילוב. ההתנסות לפני להם שהיו חששות על דיווחו מההורים חלק זאת, עם
כי החממה, של מהעזיבה מאוד חששה היא ילדתה, את לשלב אילנות ביתספר בהמלצת הוחלט שכאשר
המח"ר תכנית הוקמה כאשר גם אם, אותה לדעת פרהרפואיים. טיפולים לילדתה תשיג איך ידעה לא
בחינוך ילדתה את לראות רוצה לא היא אולם מספיקים, אינם הטיפולים כי פיזי, מחיר משלמת הילדה
למאמץ מופנית האנרגיה רוב כי מחיר משלם הילד שבשילוב לדעה הצטרפו נוספים הורים שני המיוחד.
אותם להכין היה שחשוב ציינו הורים שני זאת, עם מוזנח. קצת המוטורי הצד ואילו והחברתי, הלימודי
לדבריהם, כך, על מוותרים היו לא הם הרגיל. בחינוך ילדם של השילוב מהם שידרוש למה מראש יותר

מוכנים: יותר היו הם לפחות אבל

עוזבים שהילדים לפני הרבה השיקומי, בגן הדרכה שתהיה צריך "לדעתי
להסעות, לדאוג איך להם ולהסביר ההורים עם לשבת צריך אחרת. למסגרת

זה". את עשו שלא אנשים על נופל זה פתאום לטיפול. לליווי

המח"ר צוות (ה)
חברתית, לנורמליזציה חתירה של הכוללני בהיבט לשילוב התייחסו המח"ר צוות אנשי שהביעו העמדות

להלן: בדוגמאות לראות שניתן כפי

החברה את וללמד לחיים המשולבים] הילדים [את אותם להכין הנכונה הדרך "זו
איתס ולחיות אותם לקבל וללמוד ושונים, חריגים אנשים שיש צעיר, מגיל כבר
אדם כל של זכויות הוא קונספטואלית מבחינה ששילוב חושבת "אני ביחד";
שכל ולקבל לעבור ארוכה דרך לנו יש דמוקרטית... במדינה שוות זכויות לקבל

לאט". לאט מתפתח השילוב ולכן מהשני, שונה אחד
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מהשילוב: כתוצאה התלמידים שמשלמים למחיר גם התייחסו הצוות מאנשי אחדים זאת, עם

את עושים תמיד ביניהם האינטליגנטים ולפחות בתחרות הזמן כל "הם
יחשבו הם תמיד להם, ינקר זה ותמיד הנורמלי, הילד מול חריג אני של ההשוואה
כך על משפיע שזה ובזה שלו בריור נזכר היה הילדים אחד זה... את ויחפשו זה על

בוכה". היה והוא נזכר, היה שהוא זיק איזה היה חברים, לו שאין

יותר, פשרנית לעמדה מחיר, בכל שילוב, בעד קיצונית מעמדה מעבר של תהליך תיארו הצוות מאנשי חלק
הילד: של המאפיינים את בחשבון הלוקחת

למחיר הדעת את נתתי לא שפעם חושבת אני שלי, למידה של תהליך "זה
יותר אני מהם. למדתי משלמים... מוחין) (שיתוק C.P. ילדי המשולבים, שהילדים
שונים להיות של המחיר פשוט. לא זה כמה משלמים, הם מחיר איזה רואה ויותר
התומך הוא הבית תמיכה... והמון כוחות המון לזה וצריך גדול, די מחיר הוא
אני אבל משולבים להיות צריכים כן הם הילד. של הכוחות גם אבל המשמעותי,
החזקים רק הדרך, כל לאורך מסיבית, תמיכה שבלי וחושבת זהירה... יותר

ישרדו".

מכיוון התהליך. כלפי חיובית עמדה בעלי הם השילוב בתהליך המעורבים הגורמים שדווח, כפי
זו השפעה יחסית. קטנה המח"ר תכנית השפעת היתה חיוביות, עמדות בעלי אלה גורמים היו שמלכתחילה
בכיתה, שניתנה ההדרכה עלידי המשלבת בכיתה האחרים הילדים של היחס בשינוי בעיקר מתבטאת

התכנית: של הצוות מחברות אחת שדיווחה כפי האחרים. הגורמים של החיובית העמדה ובחיזוק

שזה חושבת אני עכשיו שילוב... לגבי מושג לי היה לא כאן עבודתי "בתחילת
את ומגביר שהם, ממה טובים יותר להיות לחיקוי, מודל זה קדימה, אותם מושך

להתאמץ". שלהם המוטיבציה

חיוביות. עמדות הן שילוב, כלפי המובעות בדבר המעורבים הגורמים כל של שהעמדות לומר ניתן לסיכום,
חיונית היתה המח"ר צוות של ושהעזרה בשנית התהליך על לחזור מוכנים שהיו המורים ציינו למשל, כך,
ישנה שונים. היותם בגין משלמים שהילדים למחיר מודעים השונים הגורמים זאת, עם התהליך. להצלחת
המשולבים הילדים את ללוות שיש המשלבת, הכיתה ותלמידי המח"ר צוות המורים, ההורים, בין הסכמה

התהליך. כל לאורך ובהדרכה בתמיכה

התכנית במסגרת מענה מקבלים שאינם צרכים 6.9
אינם אך להם, שיש צרכים ועל בתכנית, לבצע לדעתם שכדאי שינויים על נשאלו השונים המידע מקורות
כל מבצע אותו לתפקיד בהתאם משתנות זו לשאלה שניתנו התשובות התכנית. במסגרת מענה מקבלים
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והצוות, המורים ההורים, התלמידים, בתכנית, מהמעורבים שרבים לציין, יש המעורבים. מהגורמים אחד
שהיא. כמו להשאירה וכדאי בתכנית, בשינויים צורך שאין ציינו

שעלו: הנקודות מפורטות להלן
להגיע הילדים את שתעודד מהנה יותר אווירה ויצירת במרכז, החברתיות הפעילויות הרחבת (1)

המורות ואחת התכנית של בצוות חברות שתי התלמידים, אחד עלידי הובעה זו דעה השונות. לפעילויות
בביתהספר:

הילד, של בכי של בעיה תהיה שלא כדי לבוא, כיף יותר להם שיהיה צריך אבל יודעת, לא "אני המורה:
מתעוררת". שלפעמים

כאלה". ודברים משחקים כמו כיפים, יותר דברים שיהיו משנה, הייתי "הכי התלמיד:

העשרה, של פעילויות ליצור צריך טיפולים, טיפולים, מטיפולים, נמאס כבר האלה "לילדים צוות: חברת
אחרים, ילדים עם רגילים לחוגים ללכת יכולים לא האלה הילדים טיסנים..., חוג כמו

בחגים". ופעילויות טיולים להם מוסיפה הייתי כיפים, יותר דברים

אולי לנסות אלא עצמם, בתוך כאן איתם רק ולא החברתי, התחום על יותר חושבת "הייתי צוות: חברת
להביא יכול אחד שכל טיול או שלהם, לחברים גם שפתוח כזה חוג מין הילדים, את לשלב

חברים...". שני

שמפורט כפי העשרה, חוגי או באומנויות טיפולים כמו שירותים, שיתוספו הציעו ומהצוות מההורים חלק
הרגיל, בחינוך משולב שבנה משפחה רואיינה ההערכה במסגרת כאמור, הצוות. מחברות אחת עלידי לעיל
לסוג קשורה למרכז שלהם פנייה לאי הסיבה ההורים, לדברי התכנית. במסגרת שירותים מקבל אינו אך
הוליסטיות שיטות כגון אלטרנטיביות, בדרכים בילדה לטפל מעדיפה זו משפחה בו. הניתנים הטיפולים

התכנית. עלידי מוצעות שאינן שונות,

בסוגי וגיוון לילדים הניתנים הפרטיים והשיעורים הפרהרפואיים הטיפולים של התדירות הרחבת (2)

וטוענים הפרהרפואיים הטיפולים מתדירות שבעירצון אינם מההורים רבים להם. המוצעים הטיפולים
שיעורים או טיפולים של תוספת מקבלים התלמידים שניםעשר מתוך חמישה מספיקים. אינם שאלה
את הביעה בבריכה, טיפולים מקבלת שאינה התלמידות, אחת בתכנית. להם שניתן למה מעבר פרטיים

מאוד: לה עוזר היה זה טיפול שלדעתה מכיוון מכך, אישביעותרצונה

את לפעמים מחוממת. בבריכה לשחות לנכים חשוב מאוד שזה חושבת, "אני
מהבריכה". לצאת לך וקשה הולכת שאת מרגישה

בכיתות לילדים הנדרש לציוד הדאגה גם בהם שתיכלל כך המרכז, של האחריות תחומי הרחבת (3)
עם בהתמודדות להם שיש קושי העלו מההורים חלק הילד. של לצרכים שלו ההתאמה ובדיקת המשלבות
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נאלצו מההורים חלק זה. ציוד להשיג עלמנת השונות הרשויות עם ובמלחמות לילדיהם ציוד השגת
אחד של הורים ולימודים. ניידות של למטרות בביתהספר, בעיקר הילד את המשמש ציוד מכספם לקנות
הורים שיעוריו. את להכין שיוכל כדי הביתה, ומדפסת ומחשב לכיתה ומדפסת מחשב לו קנו התלמידים
נרכשה נוספת קלנועית בביתהספר. מקום לכל בעזרתה להגיע שיוכל כדי קלנועית לו קנו אחר תלמיד של
צורך ציינו ההורים כמוכן, וחוגים. לחברים ולהגיע בשכונתו בחופשיות לנוע שיוכל עלמנת לביתם
מחשבים, חדר בנו בנה לומד בו שבביתהספר סיפרה האמהות אחת לילדים, המבנה התאמת אחר במעקב
שצוות כך, על המליצה היא משתמש. הוא בו למחשב הדרושות ההתאמות את בו לחבר שאיאפשר

צוות: חברת לדברי ומבנים. ציוד של הפיזית בהתאמה מסודר יותר באופן יתערב התכנית

ולא ג' בקומה לומדים תלמידים ששלושה כזה, דבר עושים איך מבינה לא "אני
בהפסקה". לרדת יכולים, לא או מספיקים,

להשיגן. ניתן וכיצד המשולב, לתלמיד להינתן האמורות הזכויות על מידע ופרסום מידע במרכז צורך (4)

מציאת כגון ילדם, זכאי להם שירותים בארגון הקשורות רבות התרוצצויות על מדווחים מההורים חלק
מרכז היה המח"ר מרכז אילו נוח שהיה ציין ההורים אחד וכדי. ציוד של רכישה הסעות, ארגון סייעות,

המשולב: בילד הטיפול סביב להתארגנות הדרוש המידע כל את

מאוד. יקר למחשב זקוקים אנחנו ציוד, של השאלה מרכזי יש ראייה, של "בנושא
מהכנסת, שקיבל מתקציב כאלה מחשבים קנה החינוך שמשרד יודעים אנחנו
אמרו בתיאומים... עסוקים הזמן כל ההורים האלה? למחשבים מגיעים איך אבל
כל את לחבר צריך כשאתה אותה... משיגים איך ידענו לא סייעת, לנו שמגיעה לנו

לבדך". אתה ביחד המידע של הקצוות

לדוגמה, בילדים, השונות הטיפול שיטות על מידע הוא הצוות מחברי אחד לדברי שחסר מידע של נוסף סוג
ביופידבק.

|T™ "" ~ צות והמל דיון ,OD'cyli
זו מגמה הרגיל. החינוך במסגרת מוגבלויות עם תלמידים שילוב של למגמה עדים אנו האחרונות בשנים
של שהשמתו העיקרון, על מבוסס החוק ב1988. שחוקק המיוחד החינוך בחוק לגיטימציה קיבלה
בכיתה משילוב החל מגבילה', פחות הכי ב'סביבה תיעשה החינוכית במסגרת המוגבלויות עם התלמיד

מיוחדת. למסגרת ועד רגיל בביתספר מיוחדת כיתה דרך רגילה

תלמידים של המועט מספרם מיוחדים. בבתיספר לומדים מוחין שיתוק עם התלמידים כל כמעט כיום,
נפרדות, במסגרות אלה ילדים של שמקומם הגורסת אידיאולוגית, מתפיסה נובע הרגיל בחינוך המשולבים
מוחין שיתוק עם תלמידים של שילובם רגילות. במסגרות אלה תלמידים של לצרכים להיענות ומהקושי
ולהגיע לכיתה להיכנס ניידים, להיות יוכלו שהתלמידים כך הפיזית, הסביבה בהתאמת כרוך הרגיל בחינוך
שאינם התלמידים את שתלווה סייעת במימון לכיתה; מחוץ והחברתית הלימודית ההתרחשות למקום
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מחשב כגון מתאימים, מסייעים עזרים של ובהתאמה ובכתיבה; בשירותים בשימוש בניידות, עצמאיים
וכדי. לכיסא התאמה לכתיבה, אמצעי שיהווה

התכנית הרגיל. בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים של לשילובם לסייע במטרה הוקמה המח"ר תכנית
התכנית .178 בני תלמידים שניםעשר בה משתתפים אחרהצהריים. בשעות בשבוע פעמים שלוש פועלת
טיפולים הכוללים: המשלבות, בכיתות ולמורים להוריהם המשולבים, לתלמידים שונים שירותים מספקת
מהווה התכנית והדרכה. ייעוץ תמיכה, קבוצות ובמחשבים, מתקנת בהוראה שיעורים פרהרפואיים,
משיגה מידה באיזו ללמוד שמטרתה בהערכה, לווה יישומה אלה. בתלמידים בתמיכה חדשני ניסיון

בכך. המסייעים והתהליכים התשומות ומהם מטרותיה, את התכנית

את ובדקה התכנית של להפעלתה השנייה בשנה ,(Qualitative) איכותנית בשיטה התבצעה ההערכה
מבוססת השיטה ביניהם. הקשרים את להבין בניסיון המח"ר תכנית של והתוצאות התהליכים התשומות,
של המועט מספרם בגלל לשילוב. התכנית של תרומתה את בתכנית המעורבים של תפיסתם בחינת על
של ביקורת בקבוצת להשתמש היה ניתן לא הרגיל, בחינוך המשולבים מוחין שיתוק עם תלמידים
תכנית של הייחודית התרומה מהי לזהות עלמנת תמיכה, בתכנית משתתפים שאינם משולבים תלמידים

זו.

ועל מוגבלויות עם התלמידים כלל של השילוב הצלחת על להכליל ניתן לא זו הערכה של מהממצאים
מאפיינים בסיס על סלקטיבי באופן שולבו אלה שתלמידים מכיוון זאת, להצלחתם. זו תכנית של תרומתה
המורים התהליך. בהצלחת רבות להשקיע שהסכימו הוריהם, של ומוטיבציה תקינה אינטליגנציה כמו
מנהלי עלידי במכוון נבחרו הם המקרים שברוב מכיוון המורים, של האוכלוסייה כלל את מייצגים אינם
בלבד: נטורליסטית היא זו בהערכה ההכללה יכולת בכיתתם. אלה תלמידים לשלב והסכימו המסגרות
(צבר אישי" באופן מכיר הוא אותם למקרים התאמתם פי על עליהן מחליט הממצאים שקורא "הכללות

.(103 עמ' ,1995 יהושע בן

התכנית צוות המשלבת, בכיתה תלמידים מוריהם, הוריהם, בתכנית, המשתתפים התלמידים רואיינו
בבתיהספר תצפיות נערכו כמוכן, בתכנית. משתתף אינו אך הרגיל, בחינוך משולב שבנה ומשפחה
השילוב את תופסים הם בו באופן גבוהה התאמה נמצאה השונים הגורמים בין התכנית. פועלת בו ובמרכז
בין משותפת עבודה של איתן בסיס ועל הממצאים, של ומהימנותם תוקפם על מעיד זה דבר התכנית. ואת

אלה. גורמים

הלימודי שילובם לגבי המצטיירת התמונה תקינה. אינטליגנציה בעלי הם בתכנית המשתתפים התלמידים
הן לימודית, מבחינה מאוד טובה ואפילו טובה בצורה משולבים מהם גדול שחלק נמצא מאוד. חיובית היא
התלמידים שניםעשר מבין שניים זאת, עם התלמידים. לשאר ביחס והן האישית ליכולתם ביחס
צוות שעות של יותר רבה תמיכה עם בכיתות רגיל בביתספר ללמוד בתשנ"ז עברו בתכנית, המשתתפים

קטן.יותר. תלמידים ומספר

על חיובי באופן משפיעה המח"ר שתכנית נמצא, המשולבים והתלמידים ההורים הצוות, המורים, פי על
אחד שהוא הכתיבה, בתחום ניכרת העיקרית ההשפעה מוחין. שיתוק עם התלמידים של הלימודי השילוב
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ומהווה בתכנית, המשתתפים התלמידים רוב לומדים בהן הנמוכות, בכיתות המרכזיים הלמידה מנושאי
התכנית צוות בתיווך לכיתות הוכנסו מחשבים ארבעה מוחין. שיתוק עם לתלמידים בעיה כלל בדרך
של האישית בתכניתם שנקבע למה בהתאם מלא עד חלקי באופן התלמידים את משמשים מתוכם ושלושה
אחד מחשב. של ובהפעלה תמלילים בעיבוד שיעורים התלמידים קיבלו התכנית במסגרת אלה. תלמידים
המחשבים במח"ר. לו שניתנו לשיעורים זאת ומייחס בלבד, המחשב באמצעות לכתוב מסוגל התלמידים
שיפור על העבודה בכתיבה. מלאה, ולעתים חלקית, עצמאות אלה לתלמידים שמאפשר עזר כלי מהווים
והיא התכנית, במסגרת הניתנים בעיסוק, ובריפוי מתקנת הוראה בשיעורי גם נעשית הכתיבה איכות

פירות. נושאת

את להתאים עלמנת ספציפיות, ומיומנויות כלים בפיתוח הרבה החשיבות על מצביעים רבים מחקרים
באמצעי שימוש הכוללות שונות, בדרכים המשולב התלמיד של לצרכים ההוראה ושיטות הלימודים תכנית
נמצא (Buysse <£ Bailey 1993; HamreNietupsky et ai. 1992) אינטראקטיביות בשיטות ושימוש המחשה
ההעתקה צמצום כמו בכיתתה, המשולב התלמיד על להקל שנועדה באסטרטגיה נקטה המורה שכאשר
ולא כולה לכיתה הדבר תרם עבודה, בדפי ושימוש הלוח על הנכתבים הדברים על רם בקול חזרה מהלוח,
למורים מיומנויות והקניית למידה לקדם שיטות של פיתוח ולבחון להמשיך רצוי המשולב. לתלמיד רק
שיטות של בכוחן מזו, יתרה מוגבלויות. עם התלמידים של למידה לקדם כדי זאת, זה. בתחום המשלבים

הדוגמה. שמראה כפי כולה, לכיתה גם לתרום אלה

עם ונוער ילדים של השילוב הצלחת של להערכה המרכזיים התחומים לאחד נחשב חברתי שילוב
בתכנית המשתתפים התלמידים שניםעשר מבין עשרה .(Center et ai. 1991) רגילים בבתיספר מוגבלויות
כולל בביתהספר, הנערכות הפעילויות בכל משתתפים הם חברתית. מבחינה מוצלחת בצורה משולבים
בפעילות משתתפים רובם גבוהה. להם לעזור בכיתתם התלמידים של הנכונות וכדי. טקסים טיולים,
הלימודים בשעות מרוכזים החברתיים הקשרים רוב זאת, עם חברים. יש ולרובם בהפסקה החברתית
הרווחת הדעה עם אחד בקנה עולים אינם אלה ממצאים ובחופשות. אחרהצהריים בשעות נמשכים ואינם
המשולבים, התלמידים של חברתית בבדידות לעתים מתבטא השילוב מחיר פיה על המקצועית בספרות
שניים לעיל, האמור למרות .(Llewellyn 1995 ;1993 מושל ;1990 (רייטר נמוכה עצמית להערכה הגורמת
תלמידים של החברתי שילובם על להקל עלמנת בהתערבות צורך ויש מבדידות, סובלים מהתלמידים

אלה.

כלפי המופגן ופוגע שלילי יחס למנוע ואף לצמצם החוקרים, רוב לדעת עשויים, מתאים וליווי הכנה
אלה דברים .(Llewellyn 1995) כיתתם בני לבין בינם חיובית אינטראקציה ולעודד המשולבים, התלמידים
עלידי המח"ר, תכנית מנהלת עלידי הכיתה של להכנה זו. בהערכה שהתקבלו בממצאים חיזוק מקבלים
הקבלה על מכרעת, אף ולעתים משמעותית, השפעה יש עצמו, התלמיד עלידי אף ולעתים בכיתה, המורה
ניתנה המשלבת בכיתה התכנית מנהלת של ההדרכה באמצעות מוחין. שיתוק עם התלמיד של החברתית
סייעה ההדרכה אליו. להתייחס איך יודעים לא אך אותו, רואים שכולם "הסוד" על לדבר לגיטימציה

ומהמוגבל. מהשונה המשלבת בכיתה התלמידים של החרדות ובהפחתת מוחין שיתוק על מידע במתן

זהות של בשאלה ועסוקים דופן, יוצאי היותם עם מתמודדים הבוגרים שהתלמידים נמצא בהערכה
יש פיהם על בספרות הממצאים את תואמים אלה ממצאים הצעירים. התלמידים מאשר יותר חברתית
KaskemnChapman) פיזית ממוגבלות הסובלים מתבגרים של שילוב לבין צעירים של שילוב בין הבדל
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סובלנות פחות מגלים הגבוהות בכיתות מוגבלות ללא שהתלמידים בכך מוסבר מההבדל חלק .(1992

Center et; 1977 (פלאוט חברתית מבחינה והן אקדמית מבחינה הן חריגים לקבל מוכנים ופחות וסבלנות,
אלה. בגילים המשלבות בכיתות ההדרכה של בהרחבה מחשבה להשקיע שכדאי ייתכן .(ai. 1991

המשולבים שלתלמידים ייתכן זמן. לאורך השילוב של ההשפעה את לבדוק היה ניתן לא זו בהערכה
בעזרת וזאת ההתבגרות, בגיל העולים הקשיים עם להתמודד יותר קל יהיה צעיר מגיל כבר הרגיל בחינוך
להיות יגדלו בכיתה איתם הלומדים שהתלמידים ובהנחה השנים, לאורך רוכשים הם אותם הכלים

מהם. השונה האחר, כלפי יותר וסבלניים סובלניים

מוגבלות. אותה בעלי תלמידים בקרב מוגבלות עם תלמידים של שילובם הוא חברתי שילוב של נוסף ממד
עלמנת מוגבלות אותה בעלי אחרים תלמידים עם המשולב התלמיד של למעורבות רבה חשיבות ישנה
תמיכה קבוצת מקיימת התכנית .(Shapior 1995) כבוגר ומגובשת חיובית עצמית זהות לפתח שיוכל
קשים בה שעולים התכנים אך מאוד, להם חשובה שהיא ציינו התלמידים רוב המשולבים. לתלמידים
הקשיים על ולשוחח הנכות על לדבר התלמידים ושל ההורים של ליכולתם תרמו הקבוצות ומכאיבים.
בעלי נוספים תלמידים עם במפגש מתקשים עדיין המשולבים מהתלמידים חלק זאת, עם בשילוב. העולים
ייתכן התכנית. במסגרת זה בתחום העבודה בהמשך צורך שיש נראה כורח. בה ורואים מוגבלות, אותה
ואחד הצוות מחברי חלק שהציעו כפי משותפות, חברתיות פעילויות של לכיוונים המפגש של שהרחבה
מוחין. שיתוק עם התלמידים של בזה זה ההדדית לתמיכתם נדבך ותוסיף זה מפגש על תקל התלמידים,

המלמדים שהמורים לזכור יש לנושא. חיוביות בשילוב המעורבים הגורמים של העמדות היו מלכתחילה
החיובית עמדתם זאת, עם בכיתתם. אלה תלמידים לשלב והסכימו המסגרות מנהלי עלידי נבחרו בתכנית
החיובית מהתנסותם נובע השינוי פחתו. וחששותיהם הזמן עם התחזקה השילוב כלפי המורים של
לממצאים תואם זה ממצא ולכיתות. למורים המח"ר תכנית צוות של והייעוץ הליווי ומההדרכה,
שילוב כלפי המשלבת בכיתה התלמידים ושל המורים של עמדותיהם פיהם על בספרות, המפורטים
אם .(Gillies 8cshackly 1988; Scruggs <cf Mastropien 1996) זה בתחום הניסיון עם חיובי בכיוון משתנות
צורך שיהיה ייתכן מורים, של יותר רחבה אוכלוסייה בה ותיכלל השילוב, הרחבת של המגמה תימשך
חיובית שעמדה להניח יש שכן לשילוב, בכיתה התלמידים הורי את להכין המשלבת בכיתה למורה להמליץ

ילדיהם. של העמדות על גם בוודאי תשפיע ההורים של

טיפולים פרהרפואיים. טיפולים של הספקה הוא התכנית עלידי הניתנים המרכזיים השירותים אחד
הטיפולים את מקבלים המשולבים התלמידים לילדיהם. "חמצן" ההורים, לדברי מהווים, אלה
גג קורת תחת ניתנים הטיפולים האישית. לתכניתם בהתאם לקבל אמורים הם אותם הפרהרפואיים
של לעידכונם מנגנונים קיימים כמוכן רבות. התרוצצויות מהם וחוסך ההורים, על מאוד המקל דבר אחת,
מוחין שיתוק עם התלמידים של התפקוד ליכולת תורמים הטיפולים ילדם. התקדמות לגבי ההורים
עקיף באופן תורם אלה בתחומים השיפור כמוכן, חיצונית. והופעה אכילה דיבור, ניידות, בתחומים:

אלה. תלמידים של והלימודי החברתי לשילוב

למסגרות הניתן הייעוץ הוא התכנית צוות עלידי הניתן הפרהרפואים לטיפולים הקשור נוסף תחום
על ניכרת השפעה בעל הוא זה תחום המשולב. התלמיד של לצרכים הפיזי המבנה של התאמה לצורך
באופן הזה הייעוץ את להרחיב צורך שיש ייתכן ביתהספר. במסגרת המשולב התלמיד של חייו איכות

התכנית. עלידי הניתנים מהשירותים אינטגרלי לחלק אותו ולהפוך פורמלי
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חשיבה בעתיד לשקול כדאי אולי שונים. מסוגים טיפולים לילדיהם להוסיף נאלצים מההורים אחדים
במסגרת לספק רצוי נוספים טיפולים אילו לבדוק שמטרתה המח"ר צוות וחברי ההורים של משותפת
וכדי. טיפולית רכיבה ביופידבק, כגון נוספים, טיפולים של הצפויה התרומה לגבי ידע ולרכז התכנית,
הכנת כמו בנושאים הצורך בעת נוספת לימודית תמיכה של האפשרות את לבחון שכדאי ייתכן כמוכן,
נוסף טיפולי גורם מוסיפה פרטיים מורים של שהעסקה מכיוון זאת, וכדי. בלימודים תמיכה בית, שיעורי
עם תלמידים של להוראה מתאימה הכשרה קיבל בהכרח לא אשר להתמודד, הילדים נאלצים איתו

מוגבלויות.

באמון תלויה הטיפול איכות הטיפול. באיכות חשוב כמרכיב נתפסת למטופל המטפל בין האינטראקציה
של המוטיבציה את מגביר הראשונים של החיובי היחס ולקוחותיהם. המקצוע אנשי בין חיובי וביחס
בו המשתמשים על חיובי באופן להשפיע זה שירות של היכולת מידת ואת השירות, את לקבל האחרונים
בכל לפנות ניתן אליה כתובת במרכז רואים והמורים המשולבים התלמידים ההורים, .(Donabcdian 1987)

החיובי הקשר לצורכיהם. מהיר ומענה וחם נעים יחס פתוחה, דלת של מדיניות על מדווחים הם עת.
השילוב. של להצלחה מפתח מהווה לקוחותיו לבין המח"ר צוות בין הרב והאמון

בביתספר התכנית של הפיזי ובמיקומה התכנית, של בתשומות הקשורה בעיה עלתה התכנית של ביישומה
ביתספר נוחות. ושל כלכלי חיסכון של בשיקולים קשור זה במקום המרכז הקמת של הרציונל אילנות.
גלגלים לכיסאות נגיש במבנה ממוקם הוא פרהרפואיים. טיפולים למתן לוגיסטית מבחינה ערוך אילנות
גם נהנים מהן בו, הלומדים לתלמידים צהריים ארוחות בו ניתנות כמוכן התלמידים. של ההסעה ולרכב
התלמידים את מאלץ המיוחד לחינוך בביתספר המרכז של המיקום זאת, עם התכנית. משתתפי
החשיבות את מדגישה המקצועית הספרות במודע. שלא או במודע בזהותם הקשורות בעיות עם להתמודד
(Shapironoii מוגבלות בעלי תלמידים עם הרגיל בחינוך המשולבים נכויות עם תלמידים של המפגש של
המתקיימים משותפים ולטיפולים למפגשים אלה תלמידים של הגעתם בעצם מתקיים זה מפגש .1995)

הרגיל בחינוך משולבים אינם אלה תלמידים מורכב. הוא באילנות התלמידים עם המפגש בתכנית.
התלמיד אצל שאלות להעלות עשוי עמם המפגש יותר. חמורה מוגבלות מרמת כלל בדרך וסובלים
שאני אומר זה לכאן בא שאני זה האם המיוחד? לחינוך או הרגיל לחינוך שייך אני האם כמו: המשולב
לכאן? אגיע בלימודים ש"אכשל" במידה האם מזדהה? יותר אני מי עם "רגיל"? יותר או "נכה" יותר
דגשים ומקבלות מתחדדות הן אך במח"ר המשתתפים עם מהמפגש כתוצאה ממילא עולות אלה שאלות
זו נקודה ציינו לא מאילנות, לשילוב שיצאו שהתלמידים לציין יש באילנות. הילדים עם במפגש שונים
בחינוך נכויות עם תלמידים לשילוב תמיכה תכנית שבדק מחקר של ממצא תואם זה ממצא כבעייתית.
תפסו שהתלמידים נמצא לשילוב. אלה תלמידים יצאו משם מיוחד לחינוך בביתהספר שפותחה הרגיל
Jacklin <ef Lacey) כוחות ואגירת תמיכה הגנה, המאפשרת חיובית, כחוויה המיוחד לביתהספר החזרה את
מהגן לשילוב יצאו כחיסרון, מיוחד לחינוך בביתספר המרכז של למיקומו שהתייחסו התלמידים .(1991

המרכז של מעבר לשקול שכדאי ייתכן זה. ביתספר עם ראשון מפגש בשבילם מהווה והתכנית השיקומי,
של בדרך לנושא התייחסות לשקול מקום יש כלכלית מבחינה אפשרי אינו הדבר אם נייטרלית. למסגרת

אחרת. בדרך או שיחה

של או ההורים של ביתהספר, של לשילוב, האחריות מי של  ארגונית בעיה היא שהתגלתה מרכזית בעיה
בהתערבות, המשולב התלמיד של הצורך את לאתר אחראי מי הן לכך הקשורות השאלות המח"ר? תכנית
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המקרים, ברוב כיום, וכדי. עזרים התאמת או כלשהי נוספת תמיכה המשלבת, בכיתה הדרכה כגון
המח"ר. צוות ושל המורים של ההורים, של עירנותם בזכות מענה המשולב התלמיד של הצרכים מקבלים
העולה לשאלה דוגמה תיפגע. לא הילד טובת בו מצב להבטיח עלמנת יוסדרו אלה שדברים כדאי זאת, עם
עבודתם דרכי את לשנות ביתהספר צוות את לחייב המח"ר צוות של הסמכות מידת מהי היא, זה בהקשר
הדדי קשר המקרים ברוב נוצר פורמלי, באופן הוגדרו לא אלה שסמכויות אףעלפי המשולב. התלמיד עם
בגלל המשלבת לכיתה הדרכה התבטלה אחד במקרה זאת, למרות התכנית. בצוות נעזרים והמורים חיובי,
כגון נתק של במקרה ביניהם. בתקשורת נתק ובגלל התכנית לבין ביתהספר בין סמכויות בחלוקת קושי

מוחין. שיתוק עם התלמיד של לשילובו לתרום התכנית של יכולתה נפגעת זה

חלוקת לערוך צורך יש אלה. תלמידים של המיוחדים לצורכיהם התייחסות דורש הרגיל בחינוך שילוב
מערכת המשולב. התלמיד של הצרכים את למלא מנת על החינוך, במערכת וברורה מוסכמת אחריות
על תוטל זו שמשימה מבלי התלמיד, את שתקלוט הלימודית המסגרת למציאת לדאוג צריכה החינוך
אבזר כל עם או גלגלים, כיסא עם לתלמיד ביתהספר של והנגישות הפיזית ההתאמה על לפיקוח ההורים;
למורה כפופים להיות צריכים הסייעים הסייעת. על ולפיקוח למימון לבחירה, לאיתור, אחר; ניידות
של התפקיד מוטל מי על בבירור לקבוע צריכה המערכת המורה. עם יחד המח"ר מתכנית הדרכה ולקבל
שברוב כפי המח"ר, תכנית צוות על מוטלת זו שאחריות שייקבע ובמידה המשלבים המורים הדרכת

רשמי. תוקף לקבל צריכה היא כיום, נעשה המקרים

מתמיכה הנהנים תקינה, אינטליגנציה בעלי מוחין שיתוק עם התלמידים של שהשילוב מראה זו הערכה
הניסיונות את ולהרחיב להמשיך מקום שיש מראים הממצאים כמוצלח. ומוכח אפשרי הוא מתאימה
לתלמידים כיום ניתנים כבר שילוב של פתרונות הרגיל. בחינוך פיזיות נכויות עם תלמידים לשלב הקיימים
מסייעים, עזרים של הטכנולוגי הפיתוח שעם ייתכן זו. אוכלוסייה לגבי גם ליישמם וניתן חושים ליקויי עם

הרגיל. בחינוך מוגבלויות עם תלמידים לשלב האפשרות ותגדל תלך וכד', נייד מחשב כגון

מתאימה. בתמיכה ללוותו יש השילוב הצלחת את לאפשר שעלמנת כך על מצביעים ההערכה ממצאי
(Llewellyn ;1993 מושל ;1989 (רייטר זה בתחום המקצועית הספרות עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים
על מכרעת, אף ולעתים חיובית, השפעה יש זו לתכנית מתאימה. לתמיכה דוגמה היא המח''ר תכנית .1995

ומסייעת יעדיה את משיגה התכנית כי עולה זו מהערכה הרגיל. בחינוך מוחין שיתוק עם תלמידים שילוב
מרוצים התכנית לקוחות היומיום. בחיי עצמאותו ובהגברת החברתי בשילוב בלימודיו, המשולב לתלמיד
רבים, תמיכה שירותי מקבלים משולבים שאינם התלמידים שגם לציין יש להם. הניתן ומהיחס מהשירות

המיוחד. החינוך במסגרת להם ניתנו אלה אך

כדאי המקומית. ברמה ומתבצעות מועטות הן זו אוכלוסייה של בשילוב לתמיכה בארץ הקיימות היוזמות
הניתן השירות איכות את להעלות עלמנת ובעולם בארץ הקיימות נוספות מתכניות וללמוד להמשיך
ולפתח השונים מהשירותים אחד כל של הייחודית התרומה את לזהות בשילוב, המעורבים לגורמים
לתמיכה נוספת תכנית בהערכת כיום מעורב המכון צוות מוצלח. שילוב מהו של בהערכה שיעזרו מדדים
מכיוון שבע. בבאר סורוקה בביתחולים המופעלת הרגיל, בחינוך המשולבים פיזיות נכויות עם בתלמידים
לאתר לנסות כדאי וכד', דופן יוצא להיות עם התמודדות הכוללים קשיים, מעורר מתבגרים של ששילוב
הדברים, את לזהות ולנסות מוצלח, באופן הרגיל בחינוך צעיר מגיל ששולבו מוחין שיתוק עם מתבגרים
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מקל אכן צעיר בגיל שילוב האם לבדוק, רצוי זה בהקשר השילוב. להצלחת במיוחד סייעו תפיסתם פי שעל
ההתבגרות. בגיל המשולב התלמיד של ההסתגלות על

ביותר הטוב השירות את להעניק כדי תועלת, מול עלות של היבטים הכוללת הערכה לבצע כדאי כמוכן,
הקיימות. התקציביות ההגבלות במסגרת אלה לתלמידים

וחותר מוגבלויות עם תלמידים משלב הוא בו למצב לחתור צריך לחברה במיקרוקוסמוס ביתהספר
את מהווה המח"ר תכנית המשולב. התלמיד של הייחודיים הצרכים מילוי על שמירה תוך חברתי, לשוויון

אלה. תלמידים של הצרכים למילוי הפתרונות אחד
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(המשן) נספח:
תיק צוות 1 ילדי 1 ==== 1 תלמיד 1

תצפית אישי סייעת המח"ר הכיתה מורה תורים משולב
לחיי הקשורות פעילויות

היומיום
7^ 7 7^ 7 7 7^ בניידות העצמאות מידת

לכיתה מחוץ
7^ 7 7~ 7 7" ולרדת לעלות יכולת

במדרגות
7 7" 7 7 7^ בניידות זמן לאורך שינוי

לשינוי והסיבות
7^ 7 7~ 7 7 7" בעזרים השימוש אופן

מסייעים
7 7~ 7 7 7^ באופן זמן לאורך שינוי

המסייעים בעזרים השימוש
זה לשינוי והסיבות

7^ 7 7~ 7 7~ באכילה העצמאות מידת
7^ 7 7" 7 7 בזמן היגיינה על שמירה

האכילה
7~ 7 * בעצמאות זמן לאורך שינוי

לשינויים והסיבות באכילה
אלה

7 7~ 7^ בשימוש העצמאות מידת
בביתהספר בשירותים

7 7 7 7~ צרכים על שליטה יכולת

7^ 7" לאישליטה סיבות
7~ 7 7" על לאישליטה פתרונות

צרכים
~~7~ 7^ 7 7 7^ הדיבור יכולת

7" 7 7 7 הדיבור ביכולת שינוי
זה לשינוי והסיבות

7 7 7^ 7~ חיצונית הופעה
7 7^ 7~ החיצונית בהופעה שינוי

לכך והסיבות
הסביבה של התאמה
של לצרכים הפיזית
המשולב התלמיד

~?~ 7 7^ 7"" הכיתה מיקום
7^ 7~~ 7^ 7 לשירותים נגישות
7~ 7^ 7" בכיתה הישיבה מקום
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(המשך) נספח:
1 תיק 1 1 צוות 1 ילדי 1 תלמיד 1

תצפית אישי סייעת המה"ר הפיתה מורה תורים משולב
7" 7~ 7 7 ההתרחשות למקום נגישות

(חצר בהפסקה החברתית
וכדי)

7^ 7 7^ ביתהספר של התערבות
את להתאים עלמנת

לתלמיד הפיזית הסביבה
מקום (שינוי המשולב
דלת הרחבת הכיתה,

וכדי) הכניסה
7 7 7 7^ על המח"ר תכנית השפעת

(הדרכה, הסביבה התאמת
עזרים ומימון ייעוץ

מסייעים)
הגורמים של עמדות

כלפי בתהליך המעורבים
שילוב

7 V~ 7 7" המורים של נכונותם מידת
עם להתמודד ההורים ושל

השילוב דרישות
7 7~ 7 7^ המורה של האמונה מידת

התלמיד של ביכולתו
מבחינה להשתלב המשולב

וחברתית לימודית
7 V~ המורה של האמונה מידת

לתלמיד לעזור ביכולתו
לימודית מבחינה להשתלב

וחברתית
7~ 7^ המורה של נכונותו מידת

קליטת עם בשנית להתמודד
מוגבלויות עם תלמיד

בכיתתו
7~ 7 7^ עם בעמדות שינוי חל האם

לכך גרם ומה הזמן
7^ 7 7^ הרגשית ההשקעה מידת

ובמחשבה בזמן וההשקעה
המשולב בתלמיד המורה של
דרישות של הסבירות ומידת
אחרות משימות לאור 1111אלה 111 | בפניו העומדות
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r ^

(המשך) נספח:
תיק 1 צוות 1 ילדי 1 1 1 תלמיד 1

תצפית אישי סייעת המוזהר הפיתה מורה הורים משולב
7 7 7 7^ 7 תלמידי של ההבנה מידת

מוחין שיתוק זה מה הכיתה
7 7^ בכיתה התלמידים האם

שתלמיד חושבים המשלבת
צריך מוחין שיתוק עם

בכיתתם ללמוד
7^ 7 7 7 7^ תלמידי של נכונותם מידת

תלמיד עם להתחבר הכיתה
בשעות מוחין שיתוק עם

הלימודים
7^ 7 7 7 7^ תלמידי של נכונותם מידת

עם להתחבר הכיתה
מחוץ המשולב התלמיד

ללימודים
7~ 7 7~ 7^ תלמידי של נכונותם מידת

לתלמיד לעזור הכיתה
פיזית מבחינה המשולב

7^ 7 7^ 7^ תלמידי של נכונותם מידת
לתלמיד לעזור הכיתה
בלימודים המשולב

7~ 7 7 7 V~ בעמדות שינוי חל האם
זמן לאורך הכיתה תלמידי

זה לשינוי גרם ומה
7^ 7 7^ 7~ כלפי הכיתה תלמידי עמדת

המח"ר תכנית של ההדרכה
בכיתתם

תלמידי על השילוב השפעת
המשלבת ייהכיתה 7 7~ 7^ מתלמידי השילוב דרישות

הכיתה
יי 7 יי 7" 7~ מהמורה השילוב דרישות

בכיתה
* 7^ של הלימודית ברמה שינויים

מהשילוב כתוצאה הכיתה
* 7~ 7^ 7^ המושקעת הזמן מידת

לעומת המשולב בתלמיד
בשאר המושקע הזמן

הכיתה ^תלמידי 7^ 7^ הסובלנות במידת שינוי
תלמידי של והסבלנות

התלמיד לבין בינם הכיתה
I 1111 111 ן עצמם לבין ובינם המשולב
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(המשך) נספח

1 1 תיק 1 1 [צוות ילדי 1 1 1 תלמיד 1

תצפית אישי סייעת המה"ר הפיתה מורה הורים משולב
7^ הפתיחות מידת

הניתנת והלגיטימציה
כגון קשיים, עם לילדים

העברית, בשפה בלימודים,
והאם וכד', וקריאה בכתיבה

לשילוב קשר לה יש
7 7^ השילוב של ההשפעה מהי

תלמידי על המורה בעיני
המשלבת הכיתה

מקבלים שאינם צרכים
התכנית במסגרת מענה

7 7^ 7 7^ המטפל הגורם לגבי מידע
הקשורים השונים בתחומים

= לדוגמה הילד, של לשילובו
סייעת, על ופיקוח מינוי

ומימון להשתתפות זכאות
פרהרפואיים בטיפולים

וכדי
7^ 7 7 * הניתנים ותמיכה טיפולים

מחוץ המשולב לתלמיד
המח"ר לתכנית

7^ * והשקעה נפשי כלכלי, עומס
מההורים הנדרשת בזמן

מהשילוב כתוצאה
7 7^ 7 7 7^ לבצע שכדאי שינויים

בתכנית
7^ למרכז הנסיעה מרחק

שוהה שהילד השעות ומספר
_בו

7 7^ 7 7 7^ ההורה/ הילד/ של צרכים
תלמידי הסייעת/ המורה/
וצוות המשלבת הכיתה
מקבלים שאינם המח"ר
התכנית במסגרת מענה

התכנית יישום
7~ 7^ 7 7 7^ אישית תכנית ישנה האם

ילד לכל
7^ 7~ 7 7^ התכנית של התאמתה מידת

התלמיד של לבעיותיו
^ 7 7 7~ זמנים בלוח עמידה
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(המשך) נספח:
1 תיק 1 1 ציות 1 ילדי 1 1 1 תלמיד ו

תצפית אישי סייעת המח"ר הכיתה מורו? וזורים משולב
7 * לתיעוד טפסים ישנם האם
^ ^~ התיעוד תדירות

* בחומר השימוש מידת
המתועד

* 7 7^ בין הפעולה שיתוף מידת
והמנגנונים הצוות אנשי

לכך המיועדים
7 ^ 7 7 7^ כל של קיומם מידת

המוצעים השירותים
בשילוב המעורבים לגורמים

^77ותדירותם 7 7^ המעורבים הגורמים האם
המשולב בתלמיד בטיפול
מקומית רשות (ביתספר,

של קיומה על יודעים וכד'),
ייהתכנית 7 7^ המח"ר בין הקשר

אילנות לביתספר
מתכנית שביעותרצון

המח"ר
7" 7 7^ ההורים בין כמתאם המח"ר

ביתהספר לבין
7 7~ 7 7 7^ בין הקשר את יוזם מי

המח"ר ובין להורים המח"ר
יילמורים 7 7 7^ לפתרון ככתובת המח"ר
בעיות

7 יי 7 7 V להעברת כמסגרת המח"ר
ידע

7 7 7 7~ לתמיכה כמסגרת המח"ר
נפשית

7 יי 7 7 7~ של וחסרונות יתרונות
המח"ר

7 יי 7 7 7~ התכנית צוות של היחס
ההורים, התלמידים, 111כלפי ו 111 והסייעת המורים
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Abstract

The integration of pupils with disabilities into the regular school system is part of an effort aimed
toward normalization and equal rights for these pupils. In Israel there are approximately 1,200
pupils with Cerebral Palsy (CP) in special educational frameworks; about a third are of normal
intelligence. Very few have been mainstreamed; according to estimates by experts, they number no
more than a few dozen. This low number stems rfom an ideological outlook which contends that
these children belong in a separate framework, and from the dififculty the regular school system
would have in meeting their needs.

The "Machar" Program  a support center for pupils with CP who have been integrated into the
regular education framework  was founded in Jerusalem in 1994. Its goal has been to assist in the
academic and social integration of these pupils and to provide them with the paramedical treatment
they require. The emphasis of the program is on contact with staff members of the absorbing
schools so as to provide them with guidance in coping with the special needsof pupils with CP. The
program constitutes an innovative experiment in Israel and could serve as one of the models for
treating all pupils with special needs who have been integrated into the regular school system.

In order to evaluate the program's contribution to the integration of pupils with CP, their
educational and social integration was closely examined. The degree of the program's
implementation, the extent to which its goals were achieved and its influence on the integrated
pupils were also studied. The methodology was qualitative and included indepth interviews with
the integrated pupils, their parents, teachers, classmates, and the Machar staff.

The evaluation found that a large segment of the pupils performed well, and even very well,
educationally, from the perspective of their personal abilities and in comparison to the rest of the
class. The Machar Program had a positive effect on this aspect of integration. The effect was most
pronounced in the area of writing. Four computers were placed in the classrooms through the
intervention of the program staff. Efforts to improve the quality of writing through remedial
teaching and occupational therapy were also fruitful.

Ten of the twelve pupils participating in the program were successfully integrated socially. It was
found that preparation of the class by the director of the Machar Program, the teacher and
occasionally even the integrated pupil, had a pronounced effect on the social acceptance of the
pupils with CP. The Machar guidance helped to legitimize discussion about what hitherto had been
taboo. An additional dimension to the integrated pupils' social integration was their contact with
other pupils with CP through a Machar Program support group; most of these pupils indicated that
the support group was very important to them, though the subjects that came up for discussion were
dififcult and painful.

The instruction, advice and support provided to teachers and parents also proved to be effective.
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One of the main services directly provided by the program was the paramedical therapies which,
according to the parents, were like "oxygen" for their children. The therapies were provided under
one roof and, as such, eased the burden of the parents and contributed to the integrated pupils'
mobility, speech, eating and appearance.

An additional area that is related to paramedical therapies is the consultation that was provided to
the frameworks on the suitabilityof the physical environment, which has profound influence on the
quality of lifeof the integrated student.

Oneof the dififculties arising from the program's implementation was related to the locationof the
special educational framework in the school, something which forces the pupils to grapple with
problems pertaining to selfidentity, either knowingly or unknowingly. Another dififculty had to do
with responsibility for the integration: Is it the responsibility of the school, the parents or the
Machar Program? There is a need to divide the responsibility in an agreedupon and clear manner.
The school system must assume responsibility for ifnding an educational framework for the pupil
instead of leaving this for the parents; for ensuring physical accessibility; and for selecting,
financing and supervising the activitiesof the teacher's aide who provides support for the pupil with
CP. The teacher's aides answer to the teachers and together with them receive Machar Program
instruction. Similarly, the teachers must continue to receive formal instruction from the program
staff.

In summary, the evaluation found that the Machar Program had been fully implemented, and that it
had a positive and sometimes even decisive influence on the integration of pupils with CP into the
regular education system. The integration of CP pupils with normal intelligence and who receive the
proper support is possible and has proven to be a success. The ifndings show that there is room to
continue and expand the existing attempts to integrate pupils with physical disabilities into the
regular education framework where integration is possible.
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