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תדריך מיון וקליטה לחניך חדש עם מוגבלות 

 במכינות הקדם צבאיות

 כתיבה: גיא פינקלשטיין, יפעת קליין

 

 (ctrlיש לבחור את השורה+ )למעבר לפרק המבוקש  תוכן עניינים

 פתח דבר

 התכנית על

 מוגבלות עם אנשים עם בעבודה ועקרונות בסיסיים מושגים

 חניכים גיוס

 ומיונים ראיונות

 לפני תחילת השנה ראשונית קליטה

 הראשונים השבועות

 נספחים

 שאלון הכרות – נספח א' 

 שאלון איסוף מידע מגורמים מקצועיים – נספח ב' 

 טופס ויתור סודיות – נספח ג' 

 מעקב היערכות לקליטת חניך עם מוגבלות)צ'ק ליסט(   – נספח ד' 

 

 *נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לגברים ונשים כאחד
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 פתח דבר

 בשנה הקרובה. המכינאיםעשיתם את הצעד! החלטתם לקבל חניך עם מוגבלות כחלק מקבוצת 

התכנון האוניברסלי וההנגשה של שירותים אתם חלק מתנועה עולמית שפועלת לקדם את 

 לאנשים עם מוגבלות ומכירה בתרומתה של השונות לכל קהילה ומסגרת.

כניסתו של החניך עם המוגבלות למכינה דורשת התאמות בכל שלבי ההשתתפות, החל 

 מהראיונות והמיון, דרך ההכנה, הפעילות השוטפת ועד לסיום שנת הפעילות והקשר עם הבוגרים.

מסמך זה כולל הנחיות ראשוניות וטיפים חשובים לצליחת החלק הראשון של השנה, 

במהלך התכנית תקבלו כלים נוספים והכלים הקיימים ישוכללו ויותאמו בהתאם 

 להתנסות ולפידבקים שלכם.

כרו שככל שיושקע מאמץ בלמידה והכנה מתאימה יצטמצמו האתגרים במהלך הפעילות ז

 השוטפת.

איתו )ודרכו( כל השותפים לה עומדים לרשותכם ויוכלו לסייע לכם ביישום מנהל התכנית ו

 ובהתמודדות עם אתגרים לא צפויים.

אנו רואים בצוות המכינה צוות מקצועי, חינוכי וערכי הנכון לאתגרים חינוכיים וחברתיים ומתמודד 

ימת שלהן עם עמם בעבודה השוטפת, זהו עוד מהלך בתוך העשייה של המכינות וההתמודדות הקי

אוכלוסיות הדורשות התאמה נוספת )עולים, אוכלוסיות מוחלשות וכו'(. התכנית כוללת את 

 הכלים, הידע והתמיכה לאתגרים הנוספים הייחודיים להשתלבות של חניכים עם מוגבלות. 

 

 בהצלחה לכולנו!
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 על התכנית

ומטרתן היא הכנת החניכים  המכינות הקדם צבאיות פועלות על פי חוק המכינות הקדם צבאיות 

החניכים  לשירות מלא בצה"ל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית תוך לקיחת אחריות ומנהיגות.

במכינות מגיעים מכל שכבות החברה בישראל וההשתתפות במכינות מאפשרת להם לרכוש כלים 

בות חברתית של מנהיגות, ניהול עצמאי, סנגור ולפתח זהות עמוקה, מבוססת וחזקה תוך מעור

 משמעותית.

עבור צעירים עם מוגבלות השתתפות במכינה קדם צבאית היא הזדמנות שווה לחיות חיים מלאים 

והיא גם מאפשרת פיתוח כישורי עצמאות חשובים, בניית מעגלי תמיכה מגוונים,  ,בקהילה

 ד.התנסויות שיסייעו בהתמדה בשירות הצבאי, במגורים עצמאיים ובהשתלבות בעבודה בעתי

בוגרי המכינות משתלבים בתפקידי מפתח ומנהיגות בצבא ובחברה ועל כן בכוחה של התכנית 

 להשפיע על יכולתם של אנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה.

צעירים עם מוגבלות מודרים על פי רוב ואינם מקבלים הזדמנות שווה להנהיג ולהוביל. נדרשת 

המוגבלות שמשמעותה קידום זכויותיהם ואיכות  התייחסות הן לפיתוח מנהיגות של הצעירים עם

חייהם, והן התייחסות לדור המנהיגים ומקבלי ההחלטות העתידיים המתחנכים בחלקם במכינות 

 הקדם צבאיות.

     מטרות                                                                                                                        

מתן זכות שווה לצעירים עם ובלי מוגבלות להשתלב במכינות הקדם הצבאיות כהכנה  מטרת על:

 רים משולבים בחברה הכללית.לשירות צבאי משמעותי ובכך להשפיע על עתידם כבוג

 :מטרות משנה

 הכנה של צעירים עם מוגבלות לעצמאות והשתלבות מיטבית בחברה כבוגרים  .1

 הכנה של צעירים עם מוגבלות לשירות צבאי משמעותי .2

הצמחה של צעירים עם מוגבלות להשתלבות בנקודות מפתח והשפעה בחברה  .3

 הישראלית

ניכי המכינות כאזרחים משמעותיים בחברה יצירה של מעגלי חשיפה והשפעה על כלל ח .4

 ומקבלי החלטות עתידיים 
 

     קהל יעד                                                                                                                      

 צעירים עם מוגבלות בוגרי החינוך הרגיל והמיוחד 

 של המכינה לאחר קבלת ההתאמות הנדרשות  עומדים בדרישות הקבלה 
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  מתגייסים או מתנדבים לצבא 

 במהלך תקופת הפיתוח נפעל לבחון את האפשרות לשלב גם מי שמתנדבים לשרות לאומי אזרחי

                דרכי פעולה                                                                                                       

 תקופת הפיילוט תארך חמש שנים, יפותחו שני מודלים:

 שילוב יחידני: חניך או שניים במכינה,  .1

משתתפים שיפעלו כקבוצה נפרדת עם תכנית יומית שתהיה  3-5שילוב קבוצתי: קבוצה של  .2

בחלקה משותפת עם הקבוצות האחרות של המכינה ובחלקה נפרדת. מיועד בעיקר למי שיש 

מוגבלות שכלית התפתחותית או מוגבלות קוגניטיבית אחרת. מודל השילוב הקבוצתי להם 

 יפותח במהלך השנה הראשונה ויחל לפעול במקביל החל משנת הפעילות השניה.

שני המודלים יפעלו תחת אותה הפלטפורמה ברמה הארצית ויכללו התייחסות לכל מרכיבי 

 עמדים ועד לגיוס/ התנדבות לצבא:הפעילות במכינות החל משלב האיתור וגיוס המו

 טרום שנת הפעילות

  איתור וגיוס 

 הכנה לצוות 

 הכנת התאמות 

 הכנה למועמדים עם המוגבלות 

 הכנה לקבוצה 
 

 במהלך שנת הפעילות

 חינוכית/ בנית תוכנית לימודית מותאמת-הנגשת תכנית לימודית 

 הנגשת פעילות בקהילה שמחוץ למכינה )משימה, התנדבות 

 קבוצתי בתוך המכינה  -מערך חברתי 

  הכנה לשירות משמעותי 

 מערך תומך לחניכים עם מוגבלות 

 מערך תומך לצוות המכינה 
 

 לאחר הגיוס

רכז בוגרים שיעבוד בממשק עם רכזי הבוגרים במועצת המכינות, עם מנהל התכנית והרפרנטים. 

 אישית למנהיגות. הרכז ילווה את הבוגרים בתיווך לתכניות המשך ובעידוד התפתחות

 מעטפת התכנית

 מנהל תכנית במשרה מלאה, רכז ידע והשתלמויות 
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 )קבוצת השתייכות לרפרנטים )רפרנט מכל מכינה 

 כלים לשימושם של בעלי התפקידים השונים 

  פעולות לשינוי עמדות והגברת מודעות 

 מכינתית-קבוצת שווים בין 

 מחקר מלווה 

 נגישות מבנים והצטיידות 

  )הקצאת תקנים ייעודיים לחניכים עם מוגבלות )נוסף על התקנים המוקצים לכל מכינה 
 

    שותפים                                                                                                                       

האגף הביטחוני טחון ישפ"י ; משרד הבמנהל חברה ונוער, האגף לחינוך מיוחד,  -משרד החינוך

אשלים ; משרד הבריאות ; משרד הרווחה ;  -; מועצת המכינות הקדם צבאיות ; ג'וינטחברתי

 יורק-פדרציית ניו ;הקרן לפיתוח שירותים לנכים -המוסד לביטוח הלאומי

 

 מושגים בסיסיים ועקרונות בעבודה עם אנשים עם מוגבלות

 כמה עקרונות שחשוב לזכור:

  .במיונים יש לבחון את החניך עם המוגבלות הוא קודם כל חניך כמו כל החניכים

 לאופי של המכינה, לקריטריונים הבסיסיים שלה ולערכים שלה. התאמתו

  המוגבלות היא רק אחד מהמאפיינים שלו. הוא רוצה ומתנגד ואוהב ושונא וחווה הצלחות

 ן גילו.וכשלונות ויש לו שאיפות בתחומים השונים כמו כל ב

 חשוב שהחניך יהיה שותף להחלטות הנוגעות אליו. 

  חשוב לייצר מערכת יחסים שתאפשר לכם ולחניך לדבר על הדילמות, השאלות והצרכים

 .באופן פתוח וכנה

 כמה מושגים שכדאי שתכירו:

 השתלבות והכלה 

עם לאורך השנים חלו שינויים חברתיים משמעותיים הנוגעים לתפיסה החברתית את האנשים 

ל הרפואי לאנשים עם דהמוגבלות ומקבלים ביטוי בחקיקה ובשירותים. בעבר התייחס המו

 רחבת פעולותמוגבלות כאנשים חולים שמחלתם גורמת למגבלות בחיי היום יום שלהם, עם ה

תנועות הנכים שדחפו לשינויים, התפתח המודל החברתי הטוען כי האנשים עם המוגבלות הם 

, המוגבלות היא חלק מהשונות הקיימת והמבורכת בחברה, והמוגבלות אנשים ככל שאר האנשים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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כאשר אדם עם מוגבלות לא יכול  -נוצרת כתוצאה מהדרתם על ידי החברה. לשם ההמחשה

איננו מותאם למגבלת השמיעה שלו, בעבר התייחסו להכנס למבנה שאיננו נגיש או לצרוך שירות ש

ות שלו. כיום התפיסה היא שהאדם יכול וזכאי לכך כמגבלה של האדם הנובעת ממחלתו/ מהנכ

להכנס למבנה או לצרוך את השירות, מה שמונע מבעדו לעשות כן היא לא המוגבלות שלו אלא 

 החסמים שהחברה לא השכילה להסיר כמו מדרגות או זמינות השירות באמצעים כתובים. 

יהם של האנשים עם הניסיון להפוך את חי -בתוך המודל החברתי דובר אז על נורמליזציה

ככל האפשר. הביקורת על גישה זו גרסה כי היא מתיימרת להגדיר מי ומה  "םינורמלי"המוגבלות ל

"נורמלי" ומי ומה "לא נורמלי" וכתוצאה מכך התפתחה גישת איכות החיים, השמה דגש על 

שיוויון  בר לא מדובר עלהבחירה האינדיבידואלית של האדם והגדרתו את רצונותיו והעדפותיו. כ

לכולם מגיעה הזדמנות שווה להגיע ליעדיהם, אך אנשים שונים זקוקים  -ויון הזדמנויותואלא על ש

כלומר, אדם עם מוגבלות עשוי להזדקק לתמיכות לדברים שונים כדי שההזדמנות תהיה שווה. 

  .אחרות על מנת לקבל הזדמנות שווה להגיע ללימודים אקדמיים או לשירות צבאי

קבוצה מסויימת משלבת  -מדברים על השתלבות ולא על שילוב )שילוב הוא חד צדדיכיום אנו 

קבלה ללא ) הכלה(, ועל ורב מימדית קבוצה אחרת, והשתלבות מאפשרת התייחסות כוללת יותר

 (.הכנסה לתוך הכלל( והכללה )רצון לשנות

 תכנון אוניברסלי esignDniversal U 

הוא תכנון הלוקח בחשבון את השמישות. דהיינו, עיצוב  תכנון אוניברסליאו  עיצוב אוניברסלי

אוניברסלי הוא עיצוב שמטרתו להפוך את המערכת )מבנה, מכשיר, נוהל, מערך שיעור וכיוצא 

בזה( לכזו שמגוון האנשים היכולים לתפעל אותה ביעילות או לקבל ממנה שירות יעיל, הוא 

ק את האדם המייצג את הצורך מקסימלי. התפיסה היא כי התאמת המערכת תשרת לא ר

רמפה בכניסה למבנה תשמש אנשים עם מוגבלות וכן עגלות  -הספציפי אלא את כולם. לדוגמא

תינוקות, שימוש באפני קליטה מגוונים בשיעור תשרת את האדם עם לקות הלמידה, אבל גם 

 תתאים את השיעור טוב יותר עבור הלומדים האחרים וכו'.

  ,והקלות התאמותנגישות 

ההנגשה היא יצירת מצב שבו השירות בר השגה עבור קהל היעד המדובר. ההנגשה יכולה 

האדם ה התאמת השרות. לא מדובר בהקלה שאותלהעשות באמצעים שונים, העיקרי שבהם הוא 

מקבל עקב היותו אדם עם מוגבלות, אלא התאמה של הדרישות באופן שיאפשר לו לקחת חלק 

שינוי במסגרת שעות, הצגה של מידע בכמה  -התאמה יכולה להיותולהנות משיוויון הזדמנויות. 

דרכים, שינוי גובה של רהיטים, הקצאת חונך לשם תיווך הסיטואציה ועוד. לעיתים ההתאמות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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תכנים מקדימים לשיעור ישלחו באופן קבוע לכל החניכים(  -יהפכו לשירות הבסיסי )לדוגמא

המורה יפגש עם החניך רבע שעה  -בלות )לדוגמאולעיתים ההתאמות ייועדו רק לחניך עם המוג

 לפני שכולם מגיעים ויכין אותו לשיעור(.

מבנה, תשתית וסביבה )כניסה למבנה, חניה, ריצוף, ריהוט,  -נהוג להבדיל בין נגישות מתו"ס

דלתות, שירותים וכו( ונגישות השירות )התאמת המקום, הנהלים, הכלים של נותני השירותים, 

  וההנחיות המדוייקות מפורטות בתקנות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  המידע וכו'(

 שפה וסמנטיקה 

הגישות השונות באות לידי ביטוי בין היתר בשפה המדוברת והכתובה, לכן, בעוד המודל הרפואי 

עבר היה נפוץ הוגדרו אנשים עם מוגבלות כחריגים, מפגרים, מוגבלים, חולי נפש וכו'. השינוי והמ

 -למודל החברתי יתבטא בשפה הרואה קודם כל את האדם ורק אח"כ את המוגבלות כחלק ממנו

אנשים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם לקות שמיעה, אנשים עם אוטיזם 

 וכו'...

ולכן השימוש  בחומרים כתובים ובשיחות רשמיות נדרשת רגישות לשפה בדיבור היומיומי ובודאי

כדאי לשאול את  -בכל מקום שבו יש התלבטות. צעיר עם מוגבלותים ברוב המקרים הוא המתא

 הצעיר עם המוגבלות מה המונח שאיתו ירגיש נוח.

 חקיקה 

 -, לדוגמאובתקנות אותם שינויים חברתיים באים לידי ביטוי גם בחקיקה

o חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

o עם מוגבלות האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים 

o התיקון לחוק החינוך המיוחד 

o חוק חקירה והעדה התאמה לאנשים עם מוגבלות 

 ועוד ועוד...

 

 גיוס חניכים

 לפני תחילת המיון יש לקיים תהליך של חקירה והגדרה עצמית:

 מהם שלושת הערכים המרכזיים של המכינה? 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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 מהם שלושת הרכיבים שמאפיינים את המכינה? 

 אצל המועמד המתאים מהם המאפיינים החשובים? 

 מהם מאפייני הבוגר הרצוי של המכינה? 

 מה הקווים האדומים שעליהם לא מתפשרים? 

 על מה כן אפשר להתפשר? 

 היכן לגייס

 )בתי ספר )משולבים יחידנית בכתה כללית, כתות חינוך מיוחד בבתי ספר כלליים 

 עם מוגבלותישנם עו"סים האחראים על הטיפול באנשים  -אגפים לשרותים חברתיים 

 )עמותות נותנות שירותים לנוער )בית הגלגלים, כיוונים, שמחה לילד, אלווין ועוד 

  )משרדי הממשלה השותפים בתכנית )משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות

 באופן מרוכז באמצעות מנהל התכנית

 לאחר למידה מתהליך הגיוס הנוכחי יורחבסעיף זה 

 

 ראיונות ומיונים

 סףדרישות 

 :ועדת ההיגוי של התכנית הגדירה מה הן דרישות הסף לקבלת חניך למכינה במסגרת התכנית

  מי שמתעתד לשרת בצה"ל, או קיבל פטור משירות צבאי והתחיל/ יתחיל לפני תחילת השנה

בתהליך ההתנדבות לצה"ל )ייתכן שבהמשך ניתן יהיה לשלב גם את מי שמתעתדים לשרת 

 בשירות הלאומי(.

  שזקוק להתאמות מחמת מוגבלותו על מנת לעבור את מבחני הקבלה ולהשתלב בפעילות מי

 השוטפת של המכינה.

  מי שלאחר קבלת ההתאמות המוצעות בתכנית יוכל להיות משתתף פעיל ושווה מפעילות

ות חברתית, מגורים עצמאיים המכינה )השתייכות לקבוצה, לימודים, פעילות קהילתית, פעיל

מפעילות המכינה  30%במודל השילוב היחידני ובלפחות  90% -המנחים הם כ . הקוויםוכו'(

 במודל הקבוצתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וקוגניטיבית.

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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  מי שהביע נכונות לשתף פעולה באופן מלא בהגדרת הצרכים וההתאמות )בשיתוף בני

משפחה ו/או אנשי מקצוע מעורבים(, כולל העברת אבחונים שיסייעו לספק התאמות 

והנגשות, הגעה למפגשים אישיים לפני תחילת השנה, דיבור גלוי וכנה בנוגע לצרכים עכשוויים 

פני אנשי הצוות, לעיתים חשיפה של המוגבלות בפני חברי ועתידיים, חשיפה של המוגבלות ב

 המכינה בהחלטה משותפת

 ראיון ואיסוף מידע

 שלב זה יכלול

  איסוף מידע ראשוני טרום הפגישה 

 תמצאו שאלון מפורט שיוכל לסייע  א'בנספח  -ראיון הכרות אישי ואיסוף מידע תוך שיחה

י הראיון. תוכלו להעביר את חלקו כשאלון מקדים למילוי עצמו לכם באיסוף המידע תוך כד

 ., או למלא את כולו תוך כדי הפגישהעל ידי המועמד ולעבור עליו ביחד איתו בפגישה

 במידה ובמכינה שלכם נהוג ראיון קבוצתי, אנא התייעצו עם מנהל התכנית  -ראיון קבוצתי

וצרכי בנוגע להתאמות/ חלופות תוך התייחסות לפורמט המיון הספציפי הנעשה אצלכם 

 של המועמד הספציפי. הנגישות וההתאמות

  נספח ב'השלמת מידע לפי הצורך מהורים וגורמי חינוך וטיפול המכירים את המועמד- 

 טופס ויתור סודיות – נספח ג', שאלון איסוף מידע מגורמים מקצועיים והורים

 איסוף מידע ראשוני

באמצעות הטופס הקיים של המכינה. תוכלו להיעזר במנהל התכנית על מנת לשלב שאלות 

ניכים עם המוגבלות. במידה ואתם יודעים נוספות שיסייעו לכם לזהות מבין החניכים את הח

מראש שלחניך יש מוגבלות בקשו ממנו להעביר לכם את האבחונים הרלבנטיים טרום הפגישה 

 ולימדו אותם. במידה ולא ידעתם מראש, בקשו מהמועמד בפגישה להעביר אותם מיד לאחריה.

 ראיון אישי

  חסמים ויצירת קשר, שיאפשרו על מנת לאפשר תהליך של הסרת  הקצו כשעה וחצי לראיון

את המכינה חניך ה לשאת החניך ו שיחה על נושאים רגישים והכרות מעמיקה שלכם

 תכם. וא

 ללא גירויים מוגזמים של  דעת דאגו לקיים את הראיון בחדר נקי עד כמה שאפשר מהסחות(

גיש ( שקט עד כמה שאפשר )מרעשי חוץ, מצלצולי טלפון וכו'( ובמידת הצורך נןובלגצבע 

ומותאם לסוג המגבלה של המועמד )לאנשים עם לקות ראיה עדיף חדר עם תאורה שאיננה 
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חשופות, לאנשים עם מוגבלות פיזית ללא מדרגות או מכשולים, לאנשים עם  פלורסנטנורות 

 וכו'(.  , כסא בגובה מתאים למי שמתנייד עם הליכוןלקות שמיעה חדר עם אקוסטיקה סבירה

  השני בזוית קלה וללא מפרידים כמו שולחן משרדי ביניכם )שולחן רצוי לשבת אחד מול

 סלוני נמוך יכול להתאים(.

  באם יש למועמד מלווה )חונך, מתרגם לשפת סימנים וכו'( ודאו איתו שזה בסדר שהמלווה

ולא למלווה שלו. המלווה הוא כמו  לדבר למועמד עצמומצטרף לשיחה ושימו לב כל הזמן 

כלומר הוא תומך ומתווך  -מקל נחיה לעיוורים או כסא גלגלים לאדם ללא יכולת הליכה

אתה  –ואיננו המרואיין. במידה שמגיע מתרגם לשפת סימנים, צורת הישיבה הנכונה היא 

 מנית.והמתרגם בצד אחד והחניך בצד השני. בצורה כזו הוא יוכל לראות את שניכם בו ז

 התייחסו לדרך וההגעה למקום,  -הקדישו את הדקות הראשונות ליצירת קשר ושבירת קרח

 שאלו מאיפה מגיע, אפשר להתבדח, לערוך הכרות אישית וכו'. 

  ,כדאי לפתח שיחה חופשית שתכלול כמה שיותר מידע מטופס הראיון באופן פחות פורמלי

 ה. ובסיום הראיון להשלים את השאלות שלא קיבלו מענ

 .שימו לב גם לתקשורת המילולית וגם לתקשורת הבלתי מילולית 

  חשוב לשאול את המועמד האם יש אנשים נוספים שמכירים אותו היטב ויכולים לסייע לכם

ללמוד כיצד לסייע לו להשתלב בצורה המיטבית. הציעו לשוחח עם ההורים, עם חונך, עם 

רפואי. לפני שיחה עם מורים, -ו הפראמורה בביה"ס, מטפלים ממקצועות הטיפול הרגשי א

  '(.נספח ג)מטפלים או חונכים, תדרשו להחתים את החניך ואת הוריו על טופס ויתור סודיות 

 להכיר לו את האזורים השונים, להראות את  -עם המועמד סיור במכינהל להקדיש זמן מומלץ

מה מלהיב, מה מאיים, אילו שאלות נשאלות  -לוחות הזמנים והפעילות ולשים לב לתגובות

עם המוגבלות  חלק מהמועמדים ,ולא נשאלות. זכרו שבניגוד להרבה מהמועמדים האחרים

אינם בעלי רשת קשרים שתאפשר להם לאסוף את המידע בעצמם. חשוב לוודא שיש להם 

 את כל המידע ולסייע להם לקבל אותו.

  חושב ומרגיש, מה מלהיב אותו, ממה הוא חושש בסיום הראיון שאלו את המועמד מה הוא

 וכו'.

 בראיון הקפידו לבצע את כל הראיון או לפחות את רובו עם המועמד ללא  -מעורבות הורים

תוכלו ללמוד הרבה ממעורבות ההורים בתהליך וכן תוכלו להעזר בהם. הם בעלי ההורים. 

  הניסיון הרב ביותר והמומחים ביותר לצרכים של ילדם.

האם זה בגלל שהמועמד לא עצמאי  -לב האם ההורים מעורבים יתר על המידה שימו

ותלוי בהם? האם זה בגלל שהם אינם מאפשרים לו להיות עצמאי? האם זה בגלל שהם 

 מעוניינים לשלב אותו כל מחיר עקב היעדר פתרונות אחרים?
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תלוי האם זה בגלל שהמועמד עצמאי ולא  -שימו לב האם ההורים לא מעורבים כלל

 בהם? 

נסו להבין האם אתם זקוקים לעזרתם של ההורים בתכנון ההתאמות, האם הם יוכלו 

 להוות עבורכם כתובת, איך המועמד מרגיש עם האפשרות שתהיו בקשר ישיר עם הוריו?

חשוב לזכור שעל אף שהמועמד עשוי להיות תלוי בהוריו הוא אדם בוגר ואין לדבר עם 

 כל שיחה עם ההורים גם המועמד יהיה נוכח ושותף לשיחה. . רצוי שבללא ידיעתוהוריו 

 השלמת מידע

צרו קשר עם אנשי המקצוע והוריו על טופס ויתור סודיות,  המועמדלאחר שהחתמתם את 

הרלבנטיים, הסבירו להם שאתם נמצאים בתהליך הכרות עם המועמד ובוחנים את האפשרות 

לקבלו למכינה ולומדים את ההתאמות להם הוא יזדקק במידה ויתקבל. ספרו להם על המכינה 

ושאלו אותם כיצד הם רואים השתלבות של המועמד במכינה. כדאי להתחיל משאלה פתוחה 

חר מכן לבקש התייחסות לשאלות ספציפיות שמעסיקות אתכם. תוכלו להעזר בשאלון ולא

 '.בנספח שב

 דחיההחלטה על 

במידה והחלטתם לא לקבל את המועמד, זכרו שמדובר באדם שככל הנראה התמודד עם דחיה 

והדרה פעמים רבות. הוא והוריו עשויים להגיב בהבנה אך הם גם עשויים להגיב בתוקפנות 

במידת האפשר, תנו פידבק לחניך והסבירו מדוע לא התקבל )שמחתי מאוד להכיר ובהפעלת לחץ. 

הבות שלך, מהכשרון שלך ל..., כמו שאתה יודע מתקבלים למכינה רק אותך, התרשמתי מההתל

מועמדים והפעם בחרנו מועמד אחר שחשבנו שמתאים יותר, אנחנו חוששים שאין  5אחד מ

, נוכל לקבל רק את מי שיתגייס או יתנדב באפשרותנו לתת לך את כל ההתאמות שאתה זקוק להם

אפשרויות  מה שצפוי כרגע וכו'(. כדאי להציע לצבא בתוך שנה ולמדתי מהשיחה איתך שזה לא

אחרות אם אתם מכירים כאלה )מכינות המיועדות לאנשים עם מוגבלות, שירות לאומי וכו'. אפשר 

 להפנות לעו"ס במחלקה לשרותים חברתיים שתוכל להציע שירותים נוספים.

 השונים.לקראת השנה הבאה נספק לכם נספח נוסף עם הצעות להפניות באזורים 

 קליטה החלטה על 

 לאחר תהליכי המיון והמידע שנאסף, יש להקדיש מחשבה למספר נקודות:
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 רשימה של האתגרים  גבשלאחר הבדיקות הנ"ל חשוב לבדוק את תכנית השנתית ול

. התייחסו לכל תחומי החיים במכינה: לימודים, מגורים, התנדבות בקהילה, סביבה העיקריים

 .נספח ד'() גחה רפואית, תמיכה רגשית, תמיכה סיעודית וכו'השהכנה לצבא, חברתית, 

  הפתרונות שתוכלו להציע. סמנו את הפתרונות שתוכלו לתת מתוך ליד כל אתגר כתבו את

ישנם מענים רבים משאבים פנימיים ואת אלו שתוכלו לתת באמצעות משאבים של התכנית. 

קצוע בקהילה, לסייע להם במיצוי זכויות ולהשתמש באנשי משהחניכים זכאים להם וחשוב 

יעת על פי זכאותם בהתאם למוגבלותם. אין למכינה יוטכנולוגיה מס ליווי, מכשור רפואי

חניך הגר במכינה וזקוק לשירותים, עבור השירותים ומיצוי הזכויות, אולם  אחריות על מתן

אם יש כדאי להתייעץ ולהשקיע בכך. מיצוי הזכאות משרת הן את החניך והן את המכינה ו

התייעצו עם מנהל  -מערכות אלה שלושאתגרים נוספים שלא יכולים לקבל מענה באמצעות 

 התכנית, עם החניך, הוריו ואנשי המקצוע המלווים אותו. 

 שיאפשרו מתן  בכל שנה יקבלו כמה מכינות מימון להתאמת מבנים והצטיידות מתאימה

מימון מותנה בהתחייבות לקליטת חניכים נוספים מאותו סוג . המענה לחניכים שישתלבו

 מעלות השיפוץ.  20%מוגבלות גם בשנים הבאות ובמימון של 

  גלו גמישות עד כמה שאפשר, אך תוך שמירה על גבולות סדר היום של המכינה והעקרונות

חה תוכלו להחליט לפטור את החניך משיעור אחד ביום כדי לאפשר לו מנו -שלה )לדוגמא

והתארגנות או מיום אחד בשבוע על מנת לשהות בבית ולקבל טיפולים שהוא זקוק להם, אך 

 לא כדאי לפטור אותו מכלל התורנויות/ הועדות(.

  ניתן לעשות  תיאום ציפיות, חובות, זכויות.  -" ברורחוזה" להסכים ביניכם עלחשוב מאוד

 זאת בע"פ או בכתב.

 חשוב לפנות לבית 21אמור להמשיך ללמוד עד גיל באם החניך הוא זכאי חינוך מיוחד ו ,

או  עזיבת החניך לפני תום זכאותוולקבל החלטה משותפת על  הספר ביחד עם ההורים

 . ר והשתלבות במכינה עם סיום הלימודיםפמיצוי הזכות לחינוך מיוחד בבית הס

  לתקן נוסף משרד הבטחון מקצה מידי שנה כמה תקנים )דח"שים( ייעודיים ומכינה שזקוקה

עבור קליטת החניך עם המוגבלות תפנה למנהל התכנית. בכל שנה יפורסמו מספר התקנים 

 הקיימים והקריטריונים לקבלתם.

 התכנית  לאחר אישור התכנית בועדות הבטוח הלאומי תפעיל במהלך השנה הראשונה

ם. לשם המתאים לשנת פעילות וכן ציוד לאירועי שיא וטיוליהנגשה מאגר השאלה של ציוד 

הכנת התאמות לטיולים וימי שדה תוכלו להעזר בחוזר המנכ"ל וההנחיות של משרד החינוך 

                                להנגשת טיולים בקישור הבא 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLi

mudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm  
 

 

 

 קליטה ראשונית

השלב החשוב ביותר בשנה הוא שלב ההכנה והקליטה הראשונית. התמודדות בשלב זה באופן 

ית שתאפשר להתמודד טוב יותר תותבסס תשעורר בהמשך תמיטבי תצמצם קשיים שעשויים לה

 עם קשיים ומשברים עתידיים. 

יש לקחת בחשבון כי בשונה מחניכים אחרים, צעירים עם מוגבלות נמצאים פעמים רבות 

 במסגרות המאופיינות בהגנה רבה עליהם ובנגישות מרבית ועל כן רבים מהם לא התנסו

רת כללית. עובדה זו משפיעה גם על הניסיון ובהשתלבות אינטנסיבית במסג בהמצאות מחוץ לבית

על פי רוב עם מיומנויות חברתיות חסרות ועם ניסיון מועט  -החברתי שאיתו הם מגיעים

 צת שווים של צעירים ללא מוגבלות.בהשתייכות לקבו

הקליטה הראשונית דורשת התייחסות לחניך עצמו ולמעגלים השונים סביבו. חשוב מאוד לתאם 

חניך עצמו ולקבל ביחד איתו החלטות הנוגעות להכנות הנדרשות. עם זאת יש את ההכנה עם ה

להעמיד גבולות ולדרוש מרכיבים מסויימים גם אם החניך איננו מעוניין לצוות המכינה לגיטימציה 

 בהם.

 הכנה לחניך  

שהחניך לא התנסה בהם ולבנות איתו ועם  בסדר היום המכינתיכדאי לאתר את המרכיבים 

חניך שמעולם לא ישן  -משפחתו תכנית שתאפשר לו להיערך עוד לפני כניסתו למכינה. לדוגמא

מחוץ לבית יתנסה בלינה מחוץ לבית )אצל בני משפחה או חברים( פעם בשבוע, חניך שאיננו 

חניך שאיננו ממלא  ,עצמאיות מתנייד עצמאית בתחבורה ציבורית ייקח על עצמו תרגול של נסיעות

מטלות יומיומיות בבית כמו ניקיון והכנת אוכל יתאמן בבית בעזרת בני המשפחה וכו'(. חשוב 

להדגיש שהאחריות על היערכות זו איננה אחריות המכינה, אך כדאי להבהיר את חשיבותה ולעודד 

 את החניך לפעול בהתאם.

ם מוגבלות מכל המכינות בקבוצות המותאמות בהמשך התכנית יתקיים סמינר הכנה לחניכים ע

לרמות התפקוד השונות. בסמינרים אלה יתנסו החניכים בלינה בתנאי מכינה וביום פעילות מלא 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm
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וביחד עם המדריכים יזהו מה האתגרים הצפויים ויפתחו כלים להתמודדות. כמו כן קבוצת השווים 

 של סמינר ההכנה תלווה אותם במהלך השנה.

את החניך לכמה שעות במכינה עם הרפרנט שיהווה עבורו כתובת. בפגישה חשוב  כדאי להזמין

לעבור ביחד על סדר היום, להסתובב באזורים השונים במכינה, לשוחח על האתגרים, לתת 

לגיטימציה לחששות, להרגיע אותן ולתכנן ביחד דרכי התמודדות. זה גם הזמן לתכנן ביחד מה 

 .ת וכיצד להכין אותם )ראה סעיף הכנה לחניכים(לומר לשאר החניכים על המוגבלו

 הכנה לצוות 

צוות המכינה כולל בעלי תפקידים מגוונים, חלק מההכנה משותף לכולם וחלק יותאם למשימותיו 

 של כל אחד.

התכנית כוללת פיתוח ידע וכלים שישמשו את המכינות ומשותפים לכל החניכים עם מוגבלות 

 תאמים למאפייני המכינות והחניכים הספציפיים.שייקלטו, וכן הכשרה וכלים המו

 ידע וכלים כלליים:

 הכשרה מקיפה לרפרנט אחד מכל מכינה .1

 כתיבת תדריך הפעלה .2

 (כלים יישומיים לבעלי התפקידים השונים )מדריכים, סרטוני הסברה וכו' .3

 הכשרה וכלים למכינות:

ותותאם למאפיינים . הכשרה זו תתקיים במכינה שעות הכשרה לצוות לכל מכינה 12 .1

הספציפיים של המכינה והחניכים. הניצול של שעות אלה גמיש ויכול להתבצע בשני ימי 

הערכות צוותיים או בימי הכשרה לאחר תחילת השנה וההכרות עם היכולות והקשיים של 

החניך. במקרים מסויימים ולפי צרכי המכינה יאשר מנהל התכנית שימוש בשעות אלה 

 ורך השנה.בצמתים אחרים לא

אנשי . תוכלו להזמין ייעוץ מקדים של שעות ייעוץ מקצועי עבור כל חניך משתלב 10 .2

מרפאה בעיסוק להתאמת רהיטים וציוד, מורה שיקומית להכנה של חניך עם -מקצוע, כגון

מוגבלות בראיה להתנהלות עצמאית, מורשה נגישות להתאמת מבנים ותשתיות, מומחה 

ים להתאמת החומר הנלמד וכו'. גם כאן במקרים מסויימים ולפי לפישוט לשוני להדרכת המור

 צרכי המכינה יאשר מנהל התכנית שימוש בשעות אלה בצמתים אחרים לאורך השנה.

עם אנשים עם  התנסויות קודמותהכרות וחשוב לזכור כי כל אחד מאנשי הצוות מגיע למשימה עם 

חיוביות או  -יטימציה לתחושות מגוונותולעיתים דעות קדומות וסטיגמות. יש לתת לג מוגבלות

באופן עקבי וכו'( ולפעול  , רחמיםשליליות )סקרנות, דחיה, התלהבות, אתגר, עניין, ספקנות, חשש

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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ומתמשך להטמיע תפיסות חיוביות כלפי שונות בקבוצה ובחברה, אחריות הדדית ושיוויון 

אוכלוסייה ולראותן בהקשר הזדמנויות. כדאי לחבר תפיסות ערכיות אלה לקבוצות נוספות ב

כללי ולא רק בהתייחס לאנשים עם מוגבלות. תוכלו להעזר לשם כך בשעות  -ערכי -חברתי

)שאיננו החניך עצמו,  ההכשרה כדי להביא מרצים חיצוניים, ומומלץ להביא גם אדם עם מוגבלות

שיפגוש את הצוות כיוון שהכרות אישית היא הגורם המשמעותי  על מנת לאפשר שיח ניטרלי(

מערכי ההכשרה והייעוץ ייבנו על ידי הרפרנט מטעם  ביותר בצמצום סטיגמות ודעות קדומות.

 המכינה ומנהל התכנית.

 חניכיםכלל הכנה ל 

כמו הצוות, גם החניכים מגיעים עם חוויות קודמות, סטיגמות ודעות קדומות. להשתלבות של 

. גם מהם ידרשו התאמות, הם ידרשו לגלות ניכים עם מוגבלות תהיה השפעה על היומיום שלהםח

 פתיחות והבנה להתנהגויות מוכרות יותר ופחות ולהתמודד עם שאלות של זהות ושייכות.

ישנן כמה גישות הנוגעות להכנה מסוג זה. יש הטוענים שחשיפה של המוגבלות והכנה להתמודדות 

ויש הטוענים כי היא מצמצמת חוסר ודאות,  ,רתיעה ועשויה לפגוע בהשתלבותאיתה מתייגת ומ

 מגבירה סובלנות להתנהגויות שונות ומאפשרת לייצר את ההתאמות הטובות ביותר.

מוגבלות מראה כי הכנה וחשיפה כבר  ינות שהשתלבו בהן בעבר חניכים עםהניסיון של המכ

תר. השהות האינטנסיבית ביחד ומגוון בתחילת השנה הביאה לקבלה וסובלנות רבים יו

 האינטראקציות לא מאפשרים להסתיר את המוגבלות.

חשוב לחשוב ביחד עם החניך כיצד היה רוצה שהחניכים ישמעו על המוגבלות שלו ומה המסרים 

שהיה רוצה שיעברו. בקשו ממנו לספר לכם על התחלות חדשות שלו במקומות אחרים, למי סיפר 

 , מה למד מכך, מה היה רוצה לשחזר ומה לעשות אחרת.ת קיבלואיך, אילו תגובו

התייחסו להכרות עם המוגבלות, צמצום סטיגמות ודעות קדומות כלפיה, הבנה של חוויית היומיום 

 עם המוגבלות, הבנה של ההתאמות הנדרשות וכו'. 

 (:יםנוספ רעיונותהצעות לחשיפה )ניתן להשתמש באחת מהן, בשילוב של כמה מהן או לחשוב על 

 שיחה של הקבוצה עם החניך עצמו 

 הזמנת איש מקצוע שידבר עם הקבוצה 

  דיאלוג בחשיכה, משחק גדורסל  המחשה של המוגבלות יםמאפשראו פעילות שסיור(

 בכסאות גלגלים, רכיבה על אופני טנדם וכו'(

 'לימוד על קבלת השונה, ערבות הדדית וכו 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicke6p5oTNAhUIBcAKHY1sD4kQjRwIBw&url=http://www.anafa2012.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95.html&psig=AFQjCNEyek8VaSJwTPdBuGcS0RCRW0PrKQ&ust=1464800787399949
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHRhKqYiMkCFUZeGgodg4gFiA&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/minhaln&psig=AFQjCNGuo4dJW1Mf2JdjGnbejV-HL6YdTg&ust=1447325104543561
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyQ1NDCiskCFQK0Ggod4oQLYA&url=http://www.aluma.org.il/?CategoryID%3D163%26ArticleID%3D193&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNHTdF3P0x6OFSGiXRozkRXrzmD3_w&ust=1447405180115738
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitg6nj8YTNAhVGMBoKHTo5BA0QjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israeli_Ministry_of_Health_logo.png&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFTWlDVwQY4LADcgXcOcXmruHw8wg&ust=1464800874441725
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  למרכיבים באורח החיים הקבוצתי במכינה שיקלו משימה קבוצתית של איסוף מידע והצעות

 על החניך עם המוגבלות

 חוזה קבוצתי 

להתייחס גם לשותפים לחדר בנפרד, כדאי לקיים שיחה משותפת של הרפרנט ודרי  מומלץ גם

  , להתייחס למרחב בחדר וכו'.החדר, לבצע תאום ציפיות

 )צ'ק ליסט( אחר מרכיבי ההיערכות השוניםרשימת מעקב  -'דנספח  לשימושכם

 השבועות הראשונים

השבועות הראשונים לא פשוטים לכל חניך. החניכים מתמודדים עם שנוי ההרגלים, 

האינטנסיביות, המתח החברתי וההסתגלות לסדר יום שונה וסביבה שונה. הקושי גדול פי כמה 

ע עם חוויות של התחלות קשות, מתח עבור החניך עם המוגבלות שעל פי רוב ירגיש שונה, מגי

 ביחס לאחרים.  ניסיוןודחיה וכאמור עם הרבה פחות 

יש לקחת בחשבון שכלל החניכים עסוקים יותר במציאת מקומם וההתמודדויות האישיות מקשות 

 על פניות לצרכים של אחרים. 

ומהי תכנית  מה הדרך הנכונה עבורו להתחיל את השנהמראש כדאי לבחון עם החניך 

ההשתלבות שתסייע לו. תכנית ההשתלבות והתמיכות ישתנו לאורך השנה בהתאם להסתגלות 

 ולצרכים המשתנים.

יש אפשרויות מגוונות וכדאי לחשוב מחוץ לקופסא ולהתאים את התהליך לחניך הספציפי  

 והקבוצה הספציפית:

 כניסה מלאה למכינה ביחד עם כל הקבוצה 

 יום כן/ יום לא( והרחבה הדרגתית עד  -חלקית במכינה )לדוגמאלינה  -כניסה הדרגתית

 לשבוע מלא, השתתפות ביום לימודים חלקי והרחבה הדרגתית עד ליום לימודים מלא וכו'

בשבועות אלה חשוב במיוחד היחס האישי, שיחות אישיות תכופות למעקב אחר ההסתגלות, 

בשבוע הראשון וצמצום של החניך והרפרנט שיחה יומית יש לקבוע  תמיכה וזיהוי צרכים נוספים.

. השיחה יכולה לארוך גם דקות בודדות, אולם הדרגתי לאורך השבועות הראשונים לפי הצורך

חשוב לייצר פלטפורמה שתאפשר לחניך לחשוף קשיים ולבקש עזרה, ולרפרנט להכיר את 

 ההתמודדות ולסייע בשיחה אישית או בשינוי תכנית ההשתלבות.

בוגר של המכינה שמתאים להיות "אח בוגר". הוא יוכל להכיר את החניך בפגישות  מומלץ לאתר

באופן שיקל על ההתמודדות ועל  מקדימות ולהיות איתו בקשר טלפוני מספר פעמים בשבוע
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למידת השגרה החדשה. יש לערוך תיאום ציפיות של איש הצוות הרפרנט במכינה עם הבוגר בנוגע 

 שר שלו עם החניך ועם הרפרנט.לגבולות התפקיד ולהיקף הק

בנוסף, יש חשיבות רבה לתשומת הלב שתנתן לכלל החניכים סביב האתגר של ההשתלבות 

 בקבוצה. הם עשויים להתמודד עם קשיים או רגישויות ולהזדקק לתמיכה, יש לתת לכך לגיטימציה.

 

 נספחים

 הכרות שאלון -נספח א'

 תאריך______________

 פרטים אישיים

 .                                                                                                              משפחה:  שם שם ו

                                   _________________                       מס' ת.ז: ____                                                         ת. לידה:  

 (                )שנת עליה:                                                        ארץ לידה: 

                                                                                                  __________________________________                                                                          _____ כתובת מגורים:

 .                                                         טלפון בבית:                                               טלפון נייד:

                                               _____________         אמא  ____________                                               שם וטלפון הורים: אבא   

 שילוב יחידני/ כתה קטנה/ אחר  חינוך מיוחד/                                               שם בית הספר:  

 ____________________________    מגמה: 

 האם אובחן? האם הוכרו אחוזי נכות? -סוג המוגבלות

  נכות פיזית                                                                                                            . 

 ראיה/ שמיעה -נכות חושית                                                                                     .                                                                                       

 )הפרעות קשב וריכוז )עם/בלי היפראקטיביות                                                            . 

  הרצף האוטיסטי(הפרעות תקשורת(                                                                         . 
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   )מתמודד ) בריאות הנפש                                                                                       . 

 לקות למידה                                                                                                           . 

 ת(והנמכה קוגנטיבית )גבולי                                                                                     . 

 מוגבלות שכלית התפתחותית                                                                                   . 

 אחר                                                                                                                      . 

 

 ראיון

 -בהתאם לשאלות הבאות(ספר לי על עצמך )להתחיל עם שאלה פתוחה ולהמשיך ולכוון 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                         ______________                                               __________________     

 מה את/ה אוהב/ת לעשות )תחביבים, חוגים, תנועות נוער, פעילויות בבית מחוץ לבית(:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                   ______________                                                                         __________________ 

ה נוסע לבית הספר? מה )מתי את/ה קם/ה? מי מעיר אותך? איך את/ ?איך נראה סדר היום שלך

 .כו'ומי האנשים שלוקחים חלק בסדר היום שלך? את/ה אוהב/ת לעשות אחרי שעות בית הספר? 

 (שימו לב במיוחד עד כמה המועמד עצמאי או נזקק לסיוע

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________                                                                                                                                                                           

צא/ת מהשגרה? )האם ישן מחוץ לבית? האם מתי את/ה יומה אתה עושה בדרך כלל בחופשות? 

 אוהב גיוון או מתקשה ביציאה מהשגרה? מה עוזר כשיוצאים מהשגרה? עד כמה עצמאי?(

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 ?מה את/ה לא אוהב/ת לעשות
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 

 

בני כמה, האם גרים בבית,   -)מי גר בבית, סטטוס הורי מיוחד, אחים שלך?ספר/י לי על המשפחה 

 אופי הקשר, עם מי יש לך קשר משמעותי במשפחה וכו'(

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

                                                                                                                                 ?                                             גורם לך להגיע לכאן ולרצות להשתלב במכינהמה/ מי 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

האם משתמש בעזרים? האם זקוק להתאמה האם יש לך מגבלה אישית או רפואית כל שהיא? 

 נתית?תזו

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                        ______________                                __________________     

איך השתלבת חברתית במקומות אחרים? )האם רכש חברים? שמר על קשר? נזקק לסיוע? חשף 

 (האם מרגיש יותר בנוח עם אחרים עם או ללא מוגבלות? מדוע? את המוגבלות?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________     

האם את/ה אוהב/ת ללמוד? אילו מקצועות? האם למדת גם מחוץ לבית הספר? איך את/ה הכי 

 אוהב ללמוד? איזו סביבה נוחה ללמידה עבורך? לאילו תמיכות תזדקק/י?
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 

 

                                                                              )הנגשה, תיווך וכו'(? פרט/י:                                                                                                   נוספותה לתמיכות האם את/ה זקוק/

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________                                                                                        ______________________    

__________________                                                                                        ______________     

היכן רוצה לשרת? ? למה? האם רוצה להתגייס לצבא / שירות לאומי / פטור?האם קיבל/ה צו

                                                                                                                                                                           התנדבות?האם החל תהליך פניה  -במידה וקיבל פטור

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

                                                                                                                                                                         אנא פרטר כיום?  נעזבאילו שירותים נוספים אתה 

 איזה קשר מתקיים?שירותי רווחה )מחלקה לשרותים חברתיים ברשות(האם מוכר ב ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 )טיפול רגשי )פסיכולוג/ טיפול באמנות/ אחר 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 )טיפול פיזי )פיזיותרפיה/ אחר 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     
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 סיוע לימודי מיוחד 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 חונך 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 טיפול רפואי 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 אילו תרופות נוטל ולמה משמשת כל תרופה -טיפול תרופתי 

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________    

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

האם השירותים ניתנים באופן פרטי? במימון המדינה?  האם יזדקק להם גם במקביל  -שימו לב

יתן יהיה לקבל את השירות בשנת המכינה? האם עצמאי בקבלת לשהותו במכינה? כיצד נ

 השירותים?

__________________________________________________________________________________________

_                                                                                        _______________________________    

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

)אלרגיה, התקפים, הערכות  ?האישי והרפואי על הפעילות בחיי היום יום האם וכיצד משפיע מצבך

 מוקדמת, טיולים ופעילויות חוץ וכו'(

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     
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מהם? מה עשוי לסייע לך? מה/ מי סייע האם יש דברים שאת/ה צופה שיהיו קשים לך במכינה? 

 במקרים דומים בעבר?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                                     ______________                   __________________     

 

 האם יש דברים נוספים  שחשוב לך שנדע?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 

 התרשמות המראיין

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

               ____________                                                                            __________________    

__________________________________________________________________________________________

                                                       ______________                                 __________________     
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 שאלון איסוף מידע מגורמים מקצועיים -'בנספח 

 .                                                   שם משפחה                                            שם פרטי  

          .                                                                                                                 תפקיד                                                 מקצוע

 .                                               משך ההכרות                                          ארגון/ מוסד

                                                              .                                                             דוא"ל                                                  טלפון

 ייעוץ/ הנחייה להורים/ לפי הצורך/ טיפול רפואי וכו'(אופי הקשר )מפגש שבועי/ 

__________________                                                                                        ______________     

 אנא תאר לי את המוגבלות של המועמד?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________     

 יום?-כיצד היא באה לידי ביטוי ביום

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 -אנא התייחסו ל

מיומנויות חברתיות )יצירת קשר וחברות, שימור חברויות, השתלבות בפעילות קבוצתית, יכולת 

 בקשת עזרה וכו'(
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

יכולת ביטוי והבנה, שפה עשירה/ דלה, יצירת קשר עין, יכולת יכולת ורבאלית, ) מיומנויות תקשורת

 לבטא רגשות וכו'(

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 / עצמאית, סגנונות למידה וכו'(מיומנויות לימודיות )יכולת למידה בהרצאה/ בקבוצה/ בזוג

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 יכולת קוגנטיבית

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 יכולות פיזיות )שימוש בעזרים, אכילה עצמאית, טיפול עצמי, לבוש וכו'(

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 , הגיינה, ניקיון הסביבה וכו'(מיומנויות עצמאות )מגורים עצמאיים, ניהול סדר יום, הכנת אוכל

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 תארו את סדר היום במכינה

 ם לו? מה יהיה לו קשה?כיצד אתה רואה את המועמד משתלב בסדר יום כזה? מה יתאי

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                        ______________                                                __________________     

 אילו סוגים של התאמות נדרש לספק לו?
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

מה האם יודע לבקש עזרה או מתמודד לבד?  כיצד מתמודד איתם? ?ומשבר עבורו מצבי דחקמהם 
 מסייע לו?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                                        ______________                __________________     

 

 מיהם הגורמים שניתן להעזר בהם? איזה קשר יש לו איתם?

 משפחה

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________     

 מטפלים

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

      ______________                                                                                  __________________     

 אנשי חינוך

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________                                                                                        ______________     

 אחרים

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                                              ______________                          __________________     

 האם יוכל להתגייס או להתנדב לצבא? איזה תפקיד יכול להתאים לו?
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 מה עוד חשוב שנדע?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

          ______________                                                                              __________________     

 

 האם נוכל להיעזר בך במידה ויתקבל למכינה?     כן   /    לא

 ויתור סודיותטופס  -'גנספח 

 לכבוד

                                               . 

 הגורם המתבקש למסור מידעיש למלא את שם 

 

אני החתום מטה, נותן בזה רשות לעובדיכם ו/או לכל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם למסור 

ולמנהל התכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות                          מכינה הקדם צבאית ל

והמידע הנוגעים למוגבלות לרבות מצב פיזי,  את כל הפרטים במועצת המכינות הקדם צבאיות

קוגניטיבי ונפשי, להנגשות וההתאמות הנדרשות ומידע אחר הרלבנטי להשתלבות במכינה קדם 

 .באופן שיידרש על ידי המבקשצבאית 

הנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת 

נ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי אליכם כל לע שמירה על סודיות בכל הנוג

 .טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל

 למשך שנה מיום החתימה.כתב ויתור סודיות זה יעמוד בתוקף 

 

  המועמדפרטי 

 __________           ___ת"ז:  _______          ____________ שם פרטי:         _שם משפחה: __
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  _____                     ________עיר: ______________                             כתובת: ___

 ____________________:תאריך: ___________________ חתימה

 ()במקרה של קטין או חסוי ההורים/ האפוטרופוס פרטי 

 __________           ___ת"ז:  _______          ____________ שם פרטי:         _שם משפחה: __

 __________           ___ :קשר למועמד

  _____                     ________עיר: ______________                             כתובת: ___

 ____________________:תאריך: ___________________ חתימה

 לקליטת חניך עם מוגבלות מעקב היערכות -'דנספח 

 הכרות מעמיקה עם החניך 

 הכרות עם הורי החניך 

 כולל קשר עם בית הספר איסוף מידע מגורמים מקצועיים 

 קבלת אבחונים ומסמכים רפואיים ומקצועיים 

 של החניך והרפרנט שיהווה עבורו כתובת, בניית "חוזה" מפגש אוריינטציה אישי במכינה 

 אתגרים ותמיכות* מיפויסיכום המידע שנאסף ו 

 מיפוי הזכויות שיש לוודא את מיצוין 

 בניית מערך הכשרה והכנה לצוות 

 )בניית מערך הכנה וחשיפה לחניכים )ביחד עם החניך עם המוגבלות 

 בניית מערך תמיכה אינטנסיבי לשבועות הראשונים  

 מגורים

מגורים משותפים, טיפול לינה מחוץ לבית, הגיינה וטיפול אישי, הרגלי שינה, התעוררות בבוקר, 

 סיעודי

 לימודים

, פיזי סיוע, מסייעת טכנולוגיה) מיוחדות התאמות אילו, לימודית התמודד כיצד, בעבר השתלב כיצד

 , חלופותוכו'( מיוחדיםם מוריהטרמה, פישוט לשוני, , חושי
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 התנדבות בקהילה

 עם רצוי) ומונגש מותאם התנדבות מקוםהכנה מראש של , האישיות והנטיות הכישוריםלמידת 

 .וצרכים נגישות הערכתו ביקור מקדים ביחד עם החניך (,החניכים שאר

 חברתי

, יצירה ושימור של קשרים חברתיים, השתייכות לקבוצה, השתלבות רגישויותו חולשה, חוזק נקודות

 בתורנויות וועדות, היכולת לבקש עזרה

 רפואי

התרופות וקיום מלאי מספיק, עצמאות בלקיחת התרופות, אילו תרופות וטיפולים רפואיים, רכישת 

 אחסון התרופות, הגעה לטיפולים רפואיים

 תזונה

 רגישות למזון, הגבלות תזונתיות עקב לקיחת תרופות

 רגשי

 זיהוי מצבים רגישים וסטרסורים, המשך תמיכה קיימת, זיהוי צרכים לתמיכה עתידית

 שירות משמעותי

דים מתאימים, תהליכים בהתאם מול הצבא, התאמת מד"סים שרות סדיר/ התנדבות, תפקי

 ופעולות הכנה לשירות במסגרת המכינה

 התאמת מבנה, ריהוט והצטיידות

ב בחדר לעזרים ולתנועה, התאמת שרותים ומקלחות, כלי התאמת המיטה, גובה כסאות, מרח

 מטבח מותאמים, שבילים, מדרגות, רוחב דלתות וכו'

 תנאי שטח

 ועזרים, מסלולים נגישים, חלופותנגישות שטח 

 

 הערות תמיכות אתגר תחום
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 מגורים

   

   

   

 

 לימודים

   

   

   

 

התנדבות 

 בקהילה

   

   

   

 

 חברתי

   

   

   

 

 רפואי

   

   

   

 

 תזונה

   

   

   

 

 רגשי

   

   

   

שרות 

משמעותי 
)כולל 

 הכנה(

   

   

   

התאמת 
מבנה, 
ריהוט 

 וציוד

   

   

   

 

תנאי 

 שטח
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