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  רקע לתוכנית

  

 ה� מתגוררי� מגיל צעירש כ�, של אנשי� ע� פיגור שכלי הינה בעלת אורח חיי� קבוע ברובואוכלוסייה 

בנוס  ליחס ( המכתיבות אורח חיי� אשר מגביל את אפשרויות ההשתלבות, במסגרות מוסדיות שונות

לא מזדמנות לה� מספיק אינטראקציות , כחלק מכ�. בתחומי החיי� השוני�) המפלה של החברה

  . חברתיות ע� אנשי� בקהילה

הביאה  ,ב האד� ע� פיגור בחברה ועקרו� הנורמליזציההמדיניות  של שילו, )2006(לפי חובב ועמינדב 

�כמו כ� . לפיתוח תוכניות ומסגרות לשעות הפנאי תו� שימוש במתקני� ושירותי פנאי אוניברסאליי

המועדו� נועד לתת אפשרות  .מא מועדוני�מופעלות מסגרות לאוכלוסייה ולצרכיה המיוחדי� כמו לדוג

ברתיי� של המשתתפי� להגביר את פעילות� בשעות הפנאי ולסייע לבילוי חברתי וכ� לפיתוח כישורי� ח

  .בשילוב במסגרות בילוי ופנאי בקהילה

ישנו דגש על נושא שילוב� של אנשי� ע� פיגור שכלי בפעילות פנאי ע� אנשי� רגילי� ועל השפעת 

  .הפעילות על הדימוי העצמי וההתנהגות המסתגלת בחברה

ת השילוב  ה� לראות את האד� ע� פיגור שכלי ומשפחתו במרכז העקרונות העומדי� מאחורי תוכניו

תו� פיתוח שירותי� ותוכניות בקרבת אזור מגוריו וסביבתו הטבעית ברצ  ובמגוו� לכל רמות התפקוד 

�. מקומית ושיתו  המשפחה והמטופלזאת תו� אחריות הרשות ה, והגילאי� ולכל אור� שלבי החיי

  ). 2006 ,בתו� חובב וגיטלמ� 2003, כה�(

  

שימוש זאת על ידי  &נבקש לתת מענה לתחו� מיומנויות קריאת ספרי� ולתחו� החברתי תוכנית זוב

מודרי� מספריות  אנשי� ע� פיגור שכלינוצר מצב בו כיוו� ש, הדגש הוא על כ� .בספרייה עירונית

מוגבלות עירוניות בקהילה ואינ� מודעי� מספיק לתחו� זה לעומת מרבית האנשי� שאינ� בעלי 

�מפגישות שערכנו  ע� אנשי מקצוע שוני� עלה  .המבקרי� דר� קבע בספריות עירוניות במקו� מגוריה

ידי הקהילה והדרה על ידי צוות הספרניות אשר חסרות הכשרה וניסיו�  ישנה הדרה חברתית על כי

�  . מתאי� בעבודה מול אנשי� ע� פיגור שכלי ולכ� עובדה זו מנציחה את המצב הקיי

חד מהנושאי� עליה� מוש� דגש בבית איזי שפירא הינו של הנגשת שירותי� לטובת בעלי צרכי� א

�  .וג� אנו מצאנו לנכו� להתייחס לנקודה זו בפרוייקט שלנו, מיוחדי

, נגישות אינה רק עניי� של גובה: "פרק הנגישות, קטע מתו� חוק השוויו� תמצטט) 2006( פלדמ�

�נגישות השירות . לוגיי� אלא יש בה מרכיב אנושי ממדרגה ראשונהמרחק ואמצעיי� טכנו, שיפועי

�הכוונה , מת� הדרכה, כוללת אמצעי עזר ושירותי עזר לרבות טכנולוגיות לסוגיה� וכ� התאמת נהלי

 �ומידע בשפה המובנת לאד� ע� מוגבלות שכלית או נפשית או לאד� ע� אוטיז� באמצעות כוח האד

�   ".הקיי



  

� דומי� מעטי� נעשו בתחו� זה בישראל ונראה שיש צור� לפתחמחקרי� ופרוייקטי  �את התחו

  .והנושא עוד

המארחת  ילדי� ונוער בעלי פיגור שכלי , שני� באוניברסיטת חיפה פרוייקט דומה נער� כבר מספר

במהל� בניית התוכנית . במסגרת בית ספר� בליווי מורות וסייעות הקבוצה מגיעה, בינוני בספרייה

ואספנו כלי� שעזרו לנו לפתח  באוניברסיטת חיפה וצפינו באחד המפגשי� לצור� למידת התחו� ביקרנו

  .בנושאא  נער� מחקר  בעקבות המפגשי� שקיימה אוניברסיטת חיפה .את התוכנית

בודק  את נטיותיה� האישיות של בני נוער ע� פיגור שכלי בבחירת  )1998(צוק ושח  , מחקר� של סבר

�מטרת המחקר הינה לבחו� את ההמלצות בספרות המקצועית בדבר הגשת חומרי� . סיפורי� וספרי

לתת למשתתפי� בפרויקט את ההזדמנות לפעול  בסביבה ספרייתית , ספרייתי� לבעלי פיגור שכלי

לפי דרישה וכ�  לבחו� את נטיותיה� האישיות של בני נוער ע� פיגור שכלי בבחירת , באופ� עצמאי

�במגוו� נושאי� רחב של ספרי� ולא בחר  התעניינותהשות  לפרוייקט הראה  וערהנ. סיפורי� וספרי

  .בתחו� אחד ספציפי

, כי אוכלוסייה של בעלי פיגור מסוגלת לפעול באופ� אקטיבי בסביבת ספרי� וספריה, עוד נמצא במחקר

 �  .זאת בעזרת תיוו� מתאי�, מה� תוליהנולבחור ספרי

  

ע� פיגור שכלי בינוני אשר שילב   אנשי�ע� קבוצה של מספר שני�  לפניפרוייקט נוס  נער� בהרצליה 

במהל� בניית  .קריאת ספרי� וכ� סדנא חוויתית בהתא� לנושא הספר, ביקור בספרייה עירונית

התוכנית נפגשנו ע� אחראית הפרוייקט לצור� למידת התחו� ואספנו כלי� שעזרו לנו לפתח את 

  . התוכנית

  

הינה העדר ספרי� המתאימי� לאוכלוסייה זו למעט סדרת ספרי�  ,שא זהנקודה נוספת לציו� בנו

בנוס  אי� דעה חד משמעית בעניי� אילו ספרי� . שיצאה לאחרונה ופונה לקהל יעד זה ח"בהוצאת מט

יכולי� להתאי� לאוכלוסייה זו כיוו� שרמת המסוגלות שונה מאוד מאד� לאד� ומפני שיש צור� 

  . ת הבנת� של הבוגרי� א� מצד שני שלא יהיו ילדותיי� מידיבמציאת ספרי� שיתאימו לרמ

  

ועל כ� , במסגרת מיפוי הצרכי� נתקלנו בקושי במציאת חומר עיוני בנושא כיוו� שהוא מצומצ� מאוד

מה  &חשוב לציי� כי ג� ה� לא מצאו חומרי� בנושא. נעזרנו במידעניות מקצועיות ממספר ספריות באר*

 �  .פרויקטי� דומי� ולמידה נוספת ומעמיקה של התחו�שמדגיש את הצור� בקיו

  

של שילוב בי� אנשי� ע� פיגור שכלי לבי� עול�  נגזר מכ� כי תחו� זה ,שחקרנו ולמדנולאור כל מה 

מתוק  כ� מטרתנו לבנות תכנית , נמצא עדיי� בחיתוליו ג� באר* וג� בעול� הספרי� והספריות

  . פי�שתשמש מודל להפצה למוסדות נוסהתערבות  

  

  אוכלוסיית היעד

  ".מועדו� הבוגרי�"פעמי� בשבוע את  3מפעיל הארגו� , במסגרת השירותי� הניתני� בבית איזי שפירא

 21וקל בגילאי מועדו� הבוגרי� מקיי� פעילות חברתית ותוכנית פנאי והעשרה לאנשי� ע� פיגור בינוני 

  .בהוסטלי� שוני� בעיר רעננההמתגוררי�  ומעלה

  



  

  

  תכניתמטרות ה

  .נורמטיביתיצירת בסיס חברתי בי� בוגרי� לבי� אוכלוסייה  .1

 .פיגור שכלי קל ושימוש בספרייה לבוגרי� ע� הקניית מיומנויות קריאה .2

מת� כלי� להתמודדות ועבודה ע� האוכלוסייה של אנשי� ע� פיגור שכלי קל לצוות הספריה  .3

 .בה הפעילות מתקיימת

  

  יעדי�

 .גרי�בו 10 &6הקבוצה תכלול בי�  -

כל מפגש . אשר יתקיימו אחת לשבוע למש� שעה וחצי מפגשי� 10הסדנאות תכלולנה  -

  . יתמקד בנושא אחר על פי הספר הנבחר על ידינו

 .בשעות הפעילות הסדירה של הספרייה עירוניתסדנאות בספרייה  6יתקיימו לפחות  -

-  �שפירא כהכנה ספריות באזור בית איזי  3מפגשי� ע� צוותי הספרניות מלפחות  3קיו

 .לשילוב הבוגרי� בספריות וכעזרה והכוונה לבניית הסדנאות

  

  כלי מדידה ליעדי�

ייבדק שיתו  הפעולה של חברי הקבוצה לאור� המפגשי�  &השתתפות •

� .ורמת ההשתתפות שלה

י "תיבדק ההתמדה של חברי הקבוצה בהגעת� למפגשי� ע &התמדה •

 .בדיקה של נוכחות בכל מפגש

מפגשי הערכה לאור� הסדנאות ובסופ� ע� צוות יתקיימו  &הערכה •

 .צוות ההוסטל וע� חברי הקבוצה, הספרייה

  

  תוכניתה מהל�

בו  הדיירי�אנשי� ע� פיגור שכלי קל מהוסטל הממוק� ברעננה ואשר  8שביצענו לקחו חלק  בתכנית

נשי� ע� ייקחו חלק א הוחלט כי בתכנית. בית איזי שפיראלוקחי� חלק במועדו� הבוגרי� שמפעיל 

המשכיות של זאת על מנת ליצור יכולת , וכתיבהפיגור שכלי קל אשר הינ� בעלי ידע בסיסי בקריאה 

�המפגשי� התקיימו בספרייה  .השאלת ספרי� ושימוש בספרייה באופ� עצמאי ג� לאחר סיו� המפגשי

  . עירונית הסמוכה לבית איזי שפירא

, שבוע והיו בנויי� מכינוס כללי של חברי הקבוצהמפגשי� שנערכו אחת ל 10 הכלל, שביצענו התכנית

בספרייה  לצור� בחירת ספר והשאלתו הסתובבות חופשית , ות קצרה בנושאקריאת ספר וביצוע פעיל

בסיו� המפגש נער� כינוס כללי  ,וכ� על מנת ליצור מפגש ע� אוכלוסייה נורמטיבית המגיעה לספרייה

  . � סיכו� של הפעילותשבו כל אחד סיפר קצת על הספר שבחר ונער

בי� ). חגי�(הפעילויות והספרי� נבחרו לפי נושאי� שעניינו את חברי הקבוצה ובהתא� ללוח השנה 

פורי� , ספרי� ,רגשות, אוכל, בעלי חיי�, היכרות ופרידה: הנושאי� בה� עסקנו במהל� הסדנאות

 זאת לש�, ית הגדולההעירונ הפיילוט התקיימה פגישה של הקבוצה בספרייהלקראת סיו� . ופסח



את המפגש התחלנו בהוסטל בו . ספרי� ולשאולהיכרות שלה� ע� ספרייה נוספת שבה יוכלו להגיע 

מההוסטל המשכנו ביחד ע� הבוגרי� , ו זאת להיכרות ע� מקו� מגוריה�מתגוררי� הדיירי� וניצלנ

�ודא כי ה� יוכלו לעשות כל זאת על מנת לו &לתחנת האוטובוס ודאגנו כי ה� יקנו את הכרטיסייה לבד

לאחר הביקור בספרייה ליווינו אות� . את הדר� הזו ג� באופ� עצמאי ללא ליווי שלנו בתו� הפרוייקט

  .שוב לתחנת האוטובוס וחזרנו אית� להוסטל

הוש� דגש חשוב על כ� שהפעילות תתקיי� בספרייה עירונית ובשעות שבה� הספרייה פתוחה לציבור 

מסיבה זו מומל* לתא�  ,ישנה אינטראקציה ע� האוכלוסייה הנורמטיביתדא שזאת על מנת לוו &הרחב

  .ז"מראש את המפגשי� ולשלב� בלו

  

בבית י הסטודנטיות שקיימו הכשרה מעשית "יש לציי� כי שלב מיפוי הצרכי� החל עוד שנה קוד� לכ� ע

מפגשי� . ת הנושאהסטודנטיות ערכו מספר מפגשי� ע� אנשי מקצוע בתחו� לצור� למיד. איזי שפירא

  .אלו היוו את הבסיס לתוכנית זו

  

 �נרשמה הצלחה ונית� לראות כי רוב היעדי� אשר הוצבו בשלב  וא  במהלכה התכניתביצוע בסיו

חברי קבוצה נטלו חלק בעשרת המפגשי� מ 6זאת נית� לראות בכ� שלפחות . הקמת הפרוייקט הושגו

שהושג חלקית הוא בנושא מפגשי� ע� צוותי עד י.  ומרבית� הקפידו להתמיד ולהגיע מידי שבוע

. לא התקיימו מפגשי� ע� צוותי ספרניות פרט למנהלת הספרייה בה התקיימה התוכנית. הספרניות

  .חשוב לציי� שמנהלת הספרייה שיתפה פעולה לאור� כל התוכנית ותמכה בכל הפעילות

 �צוות ההוסטל וחברי , ת הספריהע� צוו באופ� לא פורמאלי הערכה התקיימה ביצוע התוכניתבסיו

וכ� עלו נקודות , על קיו� התוכנית ואופ� העברתה הועברו תגובות חיוביות במהל� ההערכה. הקבוצה

   .לשיפור להמש�

  

 פרוייקטדגשי� שעלו מה

 &הספרייה שבה התקיימו המפגשי� הייתה ספרייה שממוקמת צמוד לבית איזי שפירא -

מומל* . יחסית קטנה והפעילות בה לא מרובה א� היא ספרייה, דבר שהקל על ההגעה

 .לשקול נושא זה בעת בחירת ספרייה לש� ביצוע הפרוייקט

דבר שהקל ויצר יחס אישי , הקבוצה שעברה את הפיילוט הייתה קבוצה קטנה יחסית -

מומל* לשקול שילוב של מתנדבי� במידה והקבוצה . טוב בי� המנחי� לבי� הקבוצה

וה� , ועזרה לבוגרי� המתקשי�שמירה על יחס אישי יותר זאת ג� לש�  &גדולה יותר

יש לשי� דגש על . שר נוס  ע� אוכלוסייה נורמטיביתלש� יצירת הזדמנות לק

� .לפני תחילת השתתפות� בתכנית הכשרת� המקצועית של המתנדבי

מומל* להגדיל את כמות  נית� וא א� בעת קיו� התוכנית , מפגשי� 10בפיילוט נערכו  -

 �נית� להתעמק  במהל� התכנית. וא  להגדיר את התוכנית כתוכנית שנתיתהמפגשי

באמצעות אירוח אנשי  גוניותנית� להוסי  רב  וא , במש� מספר מפגשי�בכל נושא 

� .ש  בנושא האוכל או מספרת סיפורי� :'לדוג, מקצוע מהתחומי� הנלמדי

תי� הקשה על חלק דבר שלעי, המפגשי� בתכנית הפיילוט נערכו בספריית ילדי� ונוער -

מומל* לבחו� את העניי� בעת . מחברי הקבוצה שהתעניינו בספרי� למבוגרי� יותר

 .שתכלול ג� ספרי מבוגרי� &בחירת ספרייה



תו� כדי ביצוע הפיילוט שמנו לב כי פעמי� רבות הדגש המפגשי� עובר לפעילות ולא  -

כ�  & � בנושאוזיחשוב לשי� לב לא. בספרייה שהייהבהכרח לקריאת הספרי� או ל

שיהיו פעילויות שימשכו את חברי הקבוצה א� מצד שני יהיה דגש להסתובבות 

� .בספרייה ולקריאת ספרי

, בתכנו� זמ� המפגשי� יש לתת מקו� להעלאת נושאי� חופשיי� על ידי חברי הקבוצה -

 .צור� זה עלה בצורה חזקה במפגשי� ויש חשיבות גדולה לאפשר זאת

אשר בו התווספו במהל� המפגשי� צילומי� של , ית� קלסרלכל אחד מחברי הקבוצה נ -

לקלסרי� הייתה חשיבות . כריכות הספרי� אות� קראו וכ� הפעילויות אות� עברו

 .פרט ממזכרת ג� יצירת גאוות יחידה לקבוצה & רבה

-  �בסיו� הפרוייקט אנו קיימנו הערכה לא פורמאלית ע� מי שלקח חלק בקיו

וכ� , כי ההערכה תתקיי� באופ� פורמאלי ומסודר חשוב בעתיד לוודא. הפרוייקט

 .לקיי� הערכה ג� לאור� הפרוייקט ולא רק בסיומו

לצור�  זאת, מומל* לקשר בי� צוות הספרייה לצוות ההוסטל לפני מועד סיו� התוכנית -

 .המשכיות הקשר בי� הבוגרי� לספרייה

  
  

ה�  &� זה קיי� כיו� ידע מועט מאודבולט עד מאוד כי בתחו, לאור מה שלמדנו במהל� ביצוע התוכנית

�ועל כ� אנו ממליצות כי התוכנית תימש� , ברמת הספרות המקצועית וה� ברמת ביצוע פרוייקטי� דומי

�יש לשי� דגש על שיתו  פעולה מערכתי בי� כל הארגוני� שייקחו חלק   .וא  תורחב לגופי� נוספי

  . הוסטלי� ומוסדות, פריות העירוניותהרשויות המקומיות שאחראיות על הפעלת הס, בפרוייקט
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