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. הכללית החינוך מערכת שלבבתי ספר כיום משולבים עם מוגבלויות יותר ויותר ילדים 

של ילדים  םהשתתפותמונח המשמש לתיאור תהליך , (inclusive education) "מכילחינוך "

ווים ש חבריםהבסיסית להיות  םאת זכות לממש הםמאפשר ל ,הרגילה החינוך מערכתבאלה 

הפרדה ובידוד. יחוו ש ןהסיכומקטין את  נוסף לכךו, הרגילבחברה וללמוד בסביבה טבעית 

מערכת החינוך אלא  לגביכיום בעולם לא רק  רווחתאת ההשקפה ה מממש מכילה חינוךה

 .   תיומוגבלו עם אדם בנישל בחברה  םמקומל ביחסגם 

 גם כמו, תומשפח הם של כל בניחיי על השלכות מכילה חינוךה במסגרת ילד של לשילובו

ת יואלו הובילו קבוצת הורים לילדים עם מוגבלו השלכותעל התפתחות זהותו האישית. 

תומך  צהרון"של  ייחודית תוכניתעם בית איזי שפירא  יחדים לקדם כלליהלומדים בבתי ספר 

 . "שילוב

 

 

 מבוא

מתמשכת, המכתיבה לילד מורכבת והוא מציאות חיים  מוגבלותגידול של ילד עם 

בסביבתם. משפחות אלה  בדרך כלל הרווחים מאלוולמשפחתו דפוסי חיים שונים 

. גידול יםורגשי ים, חברתיים, פיזייםכלכלי - מתמודדות מדי יום עם קשיים ולחצים שונים

 אחד מצד דפוסי הסתגלות שיאפשרו להם לפתחדורש מההורים  מוגבלותשל ילד עם 

 האחר הצד ומן, ילדםשל  המוגבלותמהנובעים  והתפקודייםלחיות עם הקשיים הרגשיים 

לנהל את חייהן ככל  זכאיות אלומשפחות  .המשפחה בני כלמערך חיים איכותי עבור לבנות 

 לא והכספיים הרגשיים משאביהן אתו זמנן את השקיעלעליהן להיות מסוגלות ו ,המשפחות

 .  המשפחה בני כלברק בילד עם המוגבלות אלא 

מערכת ב משולביםה תיומוגבלו עם לילדים ההוריםן משלישים  כשניהישראלית,  במציאות

להשתמש בשירותי חינוך וטיפול לאחר שעות הלימודים, היות  נאלצים תכלליהחינוך ה

 וריםה ,רבים במקרים. להם קיםימספ אינם הספר בית במסגרת הניתנים התמיכה ששירותי

גרינבאום ) בעצמם ים הללואת השירות יםנמממ אף המשולב ילדם את לקדםהמעוניינים 

 תחת ניתניםאינם  טיפוליםהכלל  בדרך, לכך נוסף (.2013מילשטיין וריבקין, ; 2011ריד, פו

 שונים מקומותל ,שונים למטפלים לדהי את לקחת נדרשים ההוריםלכן ו, תאח גג קורת

 .משפחה תקינים חיי לנהל עליהםמקשה מצב זה כמובן, . שונים ובזמנים
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 העצמתו  עלשל הילד ו העצמיתהשילוב על התפתחות הזהות  השלכות

נחוצה להתפתחות האישית והחברתית של הילד עם  הילדים שארהלמידה יחד עם 

, לשאוף להוכיח את עצמו ולהגיע עם אתגרים להתמודד אותו מדרבנתהיא  :מוגבלותה

 לחברה מסייעהשילוב  לצד זאת, .שיסייעו לו בהמשך דרכולהישגים לימודיים טובים 

באופן בלתי אמצעי. לאינטראקציה החברתית חשיבות  וולהכירהילד  אללהיחשף  הכללית

 ןמקומ .בתקופת בית הספרהן הראשונות לחייו ו שניםב הן ,ברות של הילדכי הח  יבתהל רבה

 זהותה את מעצב ואבאמצעותן ה שכן, הילד עבורלמשמעותי  נהיה שוויםהת ושל קבוצ

 השווים קבוצות, כן כמו. שלו עצמיהביטחון את הומפתח  עצמיהערך ה את מגבש העצמית,

ומסייעות מקור לתמיכה אינסטרומנטלית ורגשית, מציעות תחושת שייכות  משמשות

  .(Tarrant, 2002)תחושת שגשוג  לטפח

הוא ילד עם מוגבלות במערכת החינוך הכללית של שילוב בהיתרון המרכזי  ,החברתי בהיבט

שאינם מתמודדים  ועם בני גיל ושל והאינטראקציות החברתיותהרחבת טווח ההתנסויות 

מרכיבים חיוניים  ןחברתית ההקבלה ה תותחוש שוויםה קבוצתהשתייכות לה. מוגבלות עם

עם  לקבל מענה. אמוריםילד ההחינוכיים של  צרכיומכילה, שבה כל  תבית ספריבסביבה 

מיעוט בבתי הספר,  קבוצת הםת יומכיוון שילדים עם מוגבלולשילוב יש גם חסרונות. זאת, 

 & ,Hutzler, Fliess) הייחודיים אינם מקבלים מענה מספק רכיהםוצלעתים קרובות 

Chacham, 2002) הקשורים קשיים מתמשכים  עם להתמודד נאלצים. במקרים רבים, הם

כמו גם עם מציאות לו,  ץבין כותלי בית הספר ומחו ,(Frazee, 2003) חברתיתה םהשתלבותל

עם  ילדה ,כלליבבית ספר . (Taylor & Houghton, 2008)הדרה חברתית מטרידה של 

 מצב .אינם מבינים את הקושי שלושילדים שאינם חווים ו בחברת יום-יוםנמצא  מוגבלותה

ילדים  .ובדימוי העצמי שלו העצמי בביטחוןלפגוע  ועלול תנו  השו   תחושתמעצים את  זה

 קבוצתאלא גם ל שוויםה קבוצת בני של תםלחבר רק לאאפוא  זקוקים תיומוגבלורבים עם 

וקשיים ת יומוגבלו דומות לאלו שלהם אשר מתמודדים עם ילדים עם יכולות - עמיתים

אין להם מספיק הזדמנויות  מכיוון שבמרבית המקרים .שהם מתמודדים עמם האלל יםדומ

השילוב עלול  ,בבית הספר הכללי שכזו לקיים אינטראקציות עם בני קבוצת עמיתים

 ,קורןוסימן טוב, קרון -העצמית )מרום, בר םזהותאת  שלהם לגבש הקושילהחריף את 

2006.) 

 מתחושתלסבול מתפיסה עצמית שלילית כתוצאה  עלוליםמאחר שילדים עם מוגבלויות 

חוויות דומות  החוויםילדים  - קבוצת עמיתים שלבידוד, רשת תמיכה הו דרהההשונות, ה

לחזק , חיובית עצמית זהותלגבש  להם סייעיכולה ל - בכיתות הזרם המרכזי םבהתמודדות

 .(Lindsay & McPherson, 2012)אישית  העצמהשל  תחושה לטפחוהעצמי  נםביטחו את

 השיח. חברתייםבמונחים של חסמים  "מוגבלות" מושגהאת המודל החברתי הגדיר מחדש 
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 .אלו הבנה של חסמיםבחוויה וב לילדים לשתף זה את זהמאפשר אפוא  עמיתיםה בקבוצת

להיות  הן בזכותו להכירעם מוגבלות המתמודד  לילד עשויה לסייע הזהות הקבוצתית כמו כן,

. תיומוגבלו עם עמיתים לקבוצת בהשתייכותהטמונה  בתועלת והן הכללית החברהמחלק 

בחשבון כי  להביאיש  ,תכלליחינוך המערכת הב עם מוגבלויות ילדיםשל  בשילוב, אם כן

או  תיומוגבלו עםעמיתים עם  יםקשרליכולתם לקיים חשיבות רבה  ישרבים מהם  מבחינת

 . (Hornby, 2015)כרונולוגי ה םגיל בניילדים  עם שלהם יםנוסף לקשר ,דומות יכולות

 

 צהרון תומך שילוב

-16:30 הצהריים, לאחר יום הלימודים )בשעותאחר מסגרת לשעות צהרון תומך שילוב הוא 

הלומדים בשילוב מלא במערכת החינוך  12-5בגיל  עם מוגבלויות  ילדיםל המיועדת (,13:30

 .תהכללי

בעלת ידע ומומחיות בשילוב.  רכזת ידי-על הלתומנ התוכנית. ילדים 12-10 מונה הצהרון

 הצהרון כיום. ומתנדבים שונים פעילות יאחרא   ,פיזיותרפיסטית, צוות הצהרון כולל סייעים

 את פעילותו להרחיב אפשרות בחנתנו ,פעם בכלשעות  שלוש למשךבשבוע  פעמייםפועל 

 . פעילותה במימון משתתף הרווחה שרדמ. בשבוע םלשלושה ימי

 

 הצהרון תומטר

  העמיתיםלספק מסגרת חברתית עם קבוצת. 

 להם  םזכאי שהם המקצועיים לקבל את הטיפולים יםלספק מסגרת המאפשרת לילד

 טיפול רגשי(.ו)פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת 

 יםהתיאום בין הדמויות השונות המטפלות בילד את לשפר. 

 

 היעד  אוכלוסיית

  בשלב הראשון( ג' גיל גן חובה ועד כיתהמילדים(. 

 עם נכויות מוטוריות משמעותיות ילדים. 

 זכאים לסל טיפולים במסגרת קופות החוליםהסומטיים וכמוגדרים ה ילדים. 

 כלליתבמערכת החינוך ה משולביםה ילדים. 
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  הצוות

 עם ילדיםת ובשילוב יובשכר בעלת ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלו רכזת 

 .הכללית החינוך במערכת תיומוגבלו

 כדי שיוכלו גם סייע וגם סייעת חשוב שהצוות יכלול .שהיגבר וא - בשכר סייעים שני ,

 שירותים. ב וביקור החלפת בגדים כמו אינטימיות לעזור לילדים בביצוע פעולות

 ("לחיים קו" מעמותת) לאומי שירות בת.  

 וירידהממקום למקום  מעבר, להיאכמטלות שונות, כגון ב המסייעים מתנדבים שישה 

 .סאימכ

 

 בצהרון טיפוליםה

 פיזיותרפיסטית המפעילה את הילדים בקבוצות קטנות  :קבוצתי פיזיותרפיה טיפול 

  .דקות בכל פעם 45 ,משתתפים שישהשל עד 

 (מתנדבת) חיים בעלי באמצעות סיועהבתחום  מטפלת. 

 (מתנדבת) תיומוגבלו עם לילדים מותאמתפעילות  המנחהליוגה  מורה.  

 (. "ַאְרָקָנה" ת)גיטר תיומוגבלו עם לילדים מותאםהנגינה  כלי אמצעותב יקהזבמו העשרה  

 

  

 

 

 

 

 יוםה סדר

 שונים אחרי הלימודים. הספר המגיעים בהסעות מבתי  הילדים

 .חברתי מפגשלגם הזדמנות  מספקתה ,בצוותא יםיצהר וארוחת התכנסות - 13:30

 .קטנות בקבוצותפעילות  - 14:30

  .יקהזמושיעור /חברתית פעילותובעלי חיים  באמצעות: סיוע 'ב יום    

  .אחת לשבועיים לסירוגין לןסנוז/תרפיהפיזיואו  /יוגהו: פיזיותרפיה 'ה יום   

 .משותפת סיום פעילותו ארבע ארוחת - 16:00

 .(ההורים ידי-עלהסעה )יציאה הביתה  - 16:30
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 הורים ה מעורבות

 הוריםהזמי הרעיון. ומונה שלושה הורים שהם גם י ,בשנה פעמים כמהשנפגש , ההורים ועד

התמודדות עם בעיות הוכן לחשיבה על דרכי  ,על אופן פעילות הצהרון להחלטה שותפים

 פעמים כמהצהרון נפגשים ה ילדיל כלל ש הוריםהואתגרים המתעוררים במהלך הפעלתו. 

 קשריםמַת  , ונוסף לכךשונות בסוגיות דיוןלקיים ו היכרות עם הצוות כדי לערוך בשנה

 מידעוןאת ההורים לגבי הפעילות באמצעות  מעדכן הצוות. ואטסאפ קבוצת דרך ביניהם

 בהתאם לצורך.מקיים עמם קשר שוטף חודשי ו

  

  מימון

 המחלקות דרך ,הָד ָע הו  באמצעות טופסי  ןהצהרו פעילות אתהרווחה מתקצב  משרד 

 . ברשויות המקומיות חברתיים לשירותים

 העשרה נוספת צורך הורים להמשרד הרווחה אינם מתירים לגבות כסף מ נוהליכיוון ש

   . למטרה זו ייעודיות תרומותההורים פועלים כדי לגייס  ,של הפעילות

 

 הפיתוח שלבי

 והפעלתה.   התוכנית פיתוחמתאר את שלבי להלן  התרשים

 

הגדרת הצורך 
והיוזמה

תחילת ההוצאה
לפועל של הרעיון

הפעילות לקידום  
המענה  

הפעלת פיילוט  
במתכונת מצומצמת 

ביסוס התוכנית  
והרחבתה  
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   הצורך

 הלומדותפיזית מוטורית/מוגבלות  עם  בת ותילדשלוש של  הוריםבין  במפגש נולדה היוזמה

כדי  יםיהצהר אחר בשעותאיזי שפירא  ביתל באו. הילדים תהכללי חינוךה מערכתב ןכול

 על שוחחו הם ובה השיחבין ההורים  ההתפתחההמתנה  בעת .לקבל טיפולי הידרותרפיה

 חינוךה מערכתהמשולבים ב תיולילדים עם מוגבלו הורים מתמודדים עמםש אתגריםה

 : משפחותיהם ובני הילדיםהניצבים בפני  אתגרים כמה. בשיחה עלו תכלליה

 

 caseהיה הצורך בפיתוח תפקיד של גורם מתאם )בין ההורים  בשיחה שעלה נוסף ושאנ

manager), את המתאם ו מקבל הילדשאת כל מערך השירותים והטיפולים  המתכלל

 לקדם כדי הכקבוצלפעול יחד  הרעיוןאצלם  תגבשה הדרגהב. החינוך מערכתהקשר עם 

בני ו הילדיםבפני  הניצבים אתגריםה עלשייתן מענה  ,שיקומי צהרון של הקמה

 :עיקריות קטגוריות שתישיספק הצהרון ל המענה את חילקו ההורים. משפחותיהם

 המשפחה חיי על השלכותיו וצמצום והילד המשפחה על הפיזי העומס הקלת.  

 מוגבלותה בשל הן מורכבותרגשיות  חוויותהמתמודדים עם  ,ילדיםלרגשית  תמיכה מתן 

 תיםולע ,ה שבה הם לומדיםבכיתמוגבלות  עם היחידים ילדיםה שהם מאחר הןו עצמה

 . כולו ספרה בבית אף

 

 הרעיון לפועל של ההוצאה תחילת

 ואת של הילדים ומשפחותיהם הצרכיםאת  כדי להציג מסמךכתבו ו מצגתהכינו  ההורים

 פרויקט את לאמץ בבקשהאיזי שפירא  ביתלהנהלת  פנומכן הם  לאחר .המוצע הפתרון

. אחת גג קורת תחת לילדים הנדרשים והשירותים הטיפוליםאת  שיספק", שיקומיהצהרון ה"

 חווה הילד"רק אני חריג": •
ת בכיתה נו  תחושת שו  

בבית הספר הרגילה. אין 
עם מוגבלות  נוספיםילדים 

 דומה לשלו.
 
לו"ז הטיפולים עומס: •

אחר הצהריים העמוס 
לבילוי  זמןאת המצמצם 

 .משפחה עם חברים ובני

 אתגרים חברתיים

נאלץ  הילד :ביזור•
טיפול  בין מרכזי להתרוצץ

 .שונים
 
אין גורם מקצועי  :סנכרון•

את  מתכללשמרכז וש
 .הטיפולים

 אתגרים טיפוליים

 טיפוליםהליווי הילד לשלל •
, על יםגוזל זמן רב מההור

 חשבון זמן עם בני המשפחה
 האחרים.

אחד ההורים נאלץ לעתים •
לעבוד )או לעבוד  להפסיק
 ( כדיתחלקי במשרה

להקדיש זמן לילד 
 .ולטיפולים

 .כל בני המשפחה נפגעים•

 .תעלויות כספיות גבוהו•

 תייםאתגרים משפח

https://www.beitissie.org.il/kb/item/%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9a-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%95%d7%aa/
https://www.beitissie.org.il/kb/item/%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9a-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%95%d7%aa/
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 מקצועות טיפולי שלבמימון  בבקשה לקבל סיועהבריאות  למשרדפנייה  נעשתה במקביל

 הצהרון.  במסגרת טיפולים שהם אמורים לקבל, להם שילדיהם זכאים הבריאות

 

  שפירא איזי בית תגובת

עמדה היחידה להתפתחות הילד  ,איזי שפירא ביתהנהלת ל שבה הוגשה הבקשה הבתקופ

 בית איזי שפירא יוכל בושהאופן  לגבי אפוא הלבטתההארגון  הנהלת .סגירה בפניבמקום 

 השירות תרומתב ההכרה לאור. בתוכניתלילדים  המתאים הטיפולי המענה אתלספק 

 שילוב קדםל התוכניתשל  בפוטנציאל גם כמו, יהםומשפחות יםילדה של םהחיי איכותל

 הקצותהארגון ל הנהלת ההחליט ,לומדים הם שבהן חינוךה במסגרות הילדים של מוצלח

 המענה םודילקעם קבוצת ההורים  פעלתש ת/קהילתית /סוציאלי ת/עובד של שעות

 . במסגרת בית איזי שפירא הדרוש

 

    לקידום המענה  הפעילות

הכוללת  סדורה תוכנית גיבשו הרעיון שהגו את ההוריםו קהילתיתההסוציאלית  עובדתה

להנהלת בית איזי שפירא.  להציגה במטרה ,הדרוש המענה למתן הנחוציםהצעדים  את

 כלל מרכיבים שונים:  התוכנית גיבוש תהליך

 

משרד הבריאות  
בקשה  

סיוע במימון 
של טיפולי מקצועות הבריאות 

שיינתנו במסגרת הצהרון

בית איזי שפירא
בקשה

הקצאת מקום והוצאה לפועל  
,  של תוכנית הצהרון

כולל מתן טיפולים והפעלה  
של קבוצת עמיתים לילדים

הגדרת קהל היעד לתוכנית•
ות    "איסוף נתונים ממתיא•

ביצוע בדיקה לגבי סוגי •
הטיפולים שהילדים זכאים  

לקבל מקופות החולים  
תעדוף הטיפולים•

ירושלים•
באר שבע•

ח  "קופ/משרד הבריאות•
משרד הרווחה  •
תרומות  •
השתתפות הורים• מיפוי גורמי  

המימון 

ביקורים  
בתוכניות 

קיימות 

איתור 
ילדים  

משולבים 
באזור 
השרון

זיהוי 
הטיפולים  

הנדרשים
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 בתוכניות קיימות   ביקורים

 משרד של מימוןבו ביוזמה פועלת ,שנה כעשרים הקיימתזו,  מסגרת :בירושלים"ר מח מרכז

. במקום ניתנים ירושלים אזור מכלא' עד ט'  בכיתותילדים  שרתתומ "א(המתי)תחת  החינוך

 וספורט יםרגשי יםטיפול, דרותרפיהיפיזיותרפיה, ה :הבריאות מקצועות ממגווןטיפולים 

וההורים  ,הצוות אנשי שכראת  מןממ החינוך משרד בקבוצות קטנות לפי גיל. טיפולי

 הרשויות(. טיפוליםהאיל"ן )ומקבלים החזרים מקופ"ח עבור  לעמותת תוספת משלמים

 .הסעותה את מממנות לירושלים מחוץ המקומיות

זו, מסגרת שיקומית  :סורוקה החולים בית, הילד להתפתחות במרכז שיקומית מועדונית

משותף  מימוןבפועלת  ,ו'(עד  )כיתות א' 12-6 גילבלילדים עם לקויות מוטוריות המיועדת 

עמותת ו הילדים הורי, מתי"א/משרד החינוך, משרד הרווחה, שירותי בריאות כלליתשל 

המתנדבים טודנטים סבאמצעות מתגברת את הפעילות  ןבן גוריואוניברסיטת  .איל"ן

על מיומנויות מוטוריות, בקבוצות קטנות עבודה  כוללת הפעילות פר"ח.תוכנית במסגרת 

פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וקלינאי  בעזרתחברתיות, תקשורתיות ורגשיות, 

 תקשורת.

 

 השרון באזור משולבים ילדים איתור

 קריטריוניםעל הפנייה למתי"אות באזור כדי לאתר את הילדים המשולבים העונים  נעשתה

 אפשרויות כמה עלו האיתור במהלךשל המועדונית.  יעדה אוכלוסייתלשההורים הגדירו 

  :  כגון ,התוכנית יישוםל

  .גיל קבוצת לכל בשבועיום  והקצאתלקבוצות גיל  חלוקה על בסיסהתוכנית  הפעלת .א

את האחריות להפעיל על עצמה  קבלתרשות  כלש כךשונות  ברשויותהתוכנית  יישום .ב

 .בשבוע אחד יוםבגיל אחת או  קבוצתאת התוכנית ל

 די איןוש גיל קבוצותצורך חלוקה לל ילדים מספיקאין  כי סתברה תהליך האיתור בתום

גילים  טווחב ילדים תקבוצלואחד  במקום שירותלספק את ה הוחלט לכן .רשות בכל ילדים

 . '(ג כיתה ועד חובה גןמ למשל) יותר רחב

 

  תובנות

  :תוכניתהמנחים לבניית  קווים כמה התוו ההוריםהציגו ש והצרכים הלמידה תהליך

 לכל היותר ילדים 12מסגרת מצומצמת המונה  הקמת . 

 כל השנה במשךתציע פעילות שיקומית קבוצתית לצד פעילות חברתית,  המסגרת. 
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 העמיתים קבוצתאישית וקבוצתית באמצעות  להעצמהמיוחד  דגש מתן.  

 הילדים רכיולצ המענה התאמת.  

  לאורך כל השנה ובהפעלה בפיתוחמעורבים מאוד  להיות וריםההעל . 

החליטה ש ,להנהלת בית איזי שפירא התוכנית של מפורטת הצעה הוגשהזה  בשלב

 ראשון כפיילוט.  בשלב ,השירות את הפעיללהיענות לאתגר ול

 

 

 

 

 

 מצומצמת במתכונת פיילוט הפעלת

 בהשתתפות שישהבמתכונת פיילוט  לפעול הצהרוןהחל  ז"תשע הלימודים תשנ באמצע

זה משרד הרווחה ומשרד הבריאות עדיין לא הכירו בתוכנית,  בשלבש מאחרילדים. 

 המוגבלויות בתחום ובעבודה בשילוב ניסיון בעלת סטודנטית. במימונה ההוריםהשתתפו 

 סיוע קורסב סטודנטיםסייעת ומרפאה בעיסוק.  וגויס דהולצ ,הפעילות את לרכז נבחרה

 ,קבוצתית פעילות להנחותשהתקיים בבית איזי שפירא התנדבו  חיים בעלי באמצעות

 בית איזי שפירא.  ידי-על נתרמו הילדים של יםיוארוחות הצהר

 

 ארגון מחדש  -מהפיילוט  הלמידה

פעילות הצהרון למשך תקופת החופש הגדול.  הופסקה ,הקיץ בתחילת ,חודשים כמה לאחר

 . כמו כן,מהשירות רבה רצון שביעות ההוריםהביעו משוב אישיות וקבוצתיות  בשיחות

כ"צהרון  תוכניתה את והגדירו הצהרון היבטים שונים בהפעלתההורים והצוות שקלו מחדש 

 בהצלחת חשוב נדבך הוא עמיתיםה קבוצתהילד עם  של מפגשהתומך שילוב". התובנה כי 

 אחד כל עבור העמיתים קבוצת של הרגשית המשמעותכמו גם  התחדדה מאוד, השילוב

 מתעצם הילדים של העצמי הביטחוןביטאו את תחושתם ש ההוריםיתר על כן, . מהילדים

 של דימוי עצמי חיובי.  והתפתחותלוהמשותף ביניהם תורם להעצמה אישית  השיחוש
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 והמשפחות הילדים על בצהרון ההשתתפות השפעת

  לילדים התרומה

 להתנסות ואות ומושך הילד את מאתגרלו  דומים ילדים עם המפגש

 . שטרם התנסה בהןבמשימות ובפעילויות 

 בכיסא המתניידת וילדה הסמוכהלחורשה  יצאוהצהרון  ילדי ,לדוגמה

 עשותל לראשונה ביקשה ,לנדנדה לעבור תמיד רבהיסש ,גלגלים

 בפעילות להתנסות המנכונות ופתעהה אמהו נהנתה הילדה. זאת

  .החדש

 הביע רצון להיגמל היה גמול לאש, בן שמונה בערך ילד ,

 פגשובפעילות הצהרון  תתףששה לאחר מהשימוש בחיתול

 . נגמלו כברש במצבוילדים אחרים 

 והקושי המאמץ אף על, פתעל מוכנה הייתהבכיסא ממונע  ילדה, 

 מוכנים אחריםבצהרון שילדים  ראתהש לאחר ,להתנסות בעמידון

 . בו להתנסות

 מקבל, בשרירים חולשהב בטאתתשמ מזוהה בלתי סמונתת, נראית לא מוגבלות עם ילד 

 שיש ספרהבבית  סיפר לא הוא השתתפותו בצהרון עדלו להתנייד.  ותשמסייע תרופות

 לראשונה לבני סיפרהוא  ,בצהרוןהשתתף  בהםש אחדים חודשיםכעבור  .מוגבלות לו

 . יכולתו לעסוק בפעילויות שונותעל  יההשלכותבפניהם את  תיארו המוגבלות על כיתתו

 

 למשפחות התרומה

  מספר אתמהמשפחות  חלקבזכות קבלת הטיפולים במסגרת הצהרון, הפחיתו 

 תיופעילועסוק בל זמן רב יותר הלמשפח נותר. כך שלהן מקבל הילדש הטיפולים

 . תואחר תומשפחתי

  משתתף הואשו חברים יש שלילדמכך  הקלה תחושת יםחש םדיווחו כי ה המשפחבני 

 .פנאי בפעילויות

 המתמודדותאחרות  משפחות להכיר מקרוב הזדמנותלמשפחות השירות סיפקה  הקמת 

 רבה חשיבות הייתהבמידע  ולשיתוףעם אתגרים דומים. לתמיכה ההדדית בין ההורים 

 .םעבור
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  תיוהעדיפו סדרשל  מחדש מיקוד

אישית של הילדים.  העצמהבהצורך  והתחדדהצהרון  מטרותתועדפו מחדש המשוב  לאור

 תיומוגבלו עםאחרים  ילדים , שסיפקה לילדים הזדמנות להיפגש עםעמיתיםה קבוצת

 . חיוביותמשמעותי ומעצים המניב תוצאות  ככלי ההוגדר ,דומים וצרכים

 

   התוכנית הרחבת

 השירותים והרחבת החהרוו משרדמצד  התמיכ גיוס

 המחלקות באמצעות ,הרווחה משרד ידי-על בצהרון ילד של השתתפותו מימון 

 המקומיות.  ברשויותלשירותים חברתיים 

 קלטונ כניתוהת של והשלישית השנייה בשנה :לתוכנית נוספים לדיםי תקליט ,

 . ילדים 12לקלוט עד נערכה המסגרת  ,ילדים. בתום הפיילוט עשרה בהתאמה,

 פעמיים הצהרוןכבר פעל השנייה והשלישית  בשנה :בשבוע הימים מספר הגדלת 

ימי פעילות  להרחיבו לשלושה והאפשרות הצורך נבחנים ,ההורים עם יחד, כיוםבשבוע. 

 בשבוע.

 טווח הגילים הרחבת.  

 

 השירותים הרחבת

  לשירותים הניתנים בו: ההורים התרחבה פעילות הצהרון והתווספו בקשת בעקבות

 בשבוע יומיים הצהרוןפעל , החינוך מערכת שלהפסח  ופשתחב :פסחבחג ה קייטנה .1

 .קייטנהבמתכונת 

פעמיים בשבוע האפשרות להפעיל את הצהרון  נבדקת :קיץה בחופשת קייטנה .2

 .קייטנה במתכונת יולי חודש במהלך

 מהפעילות השוטפת של הצהרון.  כחלק ויוגה מותאמת יקליתזמו פעילות הוספת .3
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 לעתיד כיוונים

 פעילות של הערכה מתבצעת כיום: המטרות שהושגו ושלמסודרת של התוכנית  הערכה .1

 שביעות הרצון של הילדים וההורים.  מידתשל ו הצהרון

 משרד מימוןב בשבוע, ימים לשלושה מיומיים: הצהרון שלימי הפעילות  הרחבת .2

 לא יפעללהשתתף ולהשתלב במסגרות נוספות,  יםרצון לאפשר לילדה בשל. הרווחה

 הצהרון יותר משלושה ימים בשבוע.

כמו כן, קבלת אינו מספיק.  הרווחה משרד מטעם מימוןה :המימון מקורות הרחבת .3

 את מפסיק המשרדו ,רווחהרשויות הב מוכרות נההיתהמשפחות  כלש תמחייבהמימון 

לתקופה של חודשיים )ילדים עם לקויות מוטוריות  מהמסגרת נעדר כשילד המימון

 שכות(.ונאלצים לעבור ניתוחים ותקופות שיקום ממ

בהתפתחות בהעצמה והוא אמצעי התומך  הצהרוןש סבורים אנו :על מדיניות השפעה .4

מקדם את השתלבותם בבית הספר  הוא ולכן ,תיומוגבלו עם ילדים שלהעצמית הזהות 

 תפיסה זו שתתבסס על ממשלתיתמדיניות  לקדםפועלים  אנו ,לפיכךובקהילה. 

שילמד  חשיבהאלו אנו מקימים צוות  בימים .שילובה מסל חלקכ התוכניתשתאמץ את ו

   .כדאי להציעו ולאילו משרדי ממשלה לרשויות להציע מודל איזהויבחן  הנושא את


