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        תקציר תקציר תקציר תקציר                                                                                                                                                 
        
  

של ילדי  ע  ) עדיי� חלקי(של ניסיו� שילוב  תוצאותיו את גיצמטרת העבודה הנוכחית היתה לה

בי� שנבנה במטרה לבחו� את איכויות הקשר , כלליקשות בבית ספר נכויות התפתחותיות 

שילוב על התקדמות ואת השפעות ה ,נכויות הקשותהתלמידי  הרגילי  ובי� התלמידי  ע  ה

  .י  החברתיי  והלימודיי התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות הקשות ב תחומ

ת עד קשות אשר למדו יו  אחד הנבדקי  היו ארבעה ילדי  ע  נכויות התפתחותיות בינוניו

כל (ובמהל� השנה נבדקה התקדמות  , )ילד אחד למד יומיי  בשבוע(בשבוע בבית ספר כללי 

  .בתחומי  החברתיי  והלימודיי ) תלמיד ביחס לעצמו

  " הערכת יחסי עמיתי  במסגרת תוכנית שילוב: "לצור� המחקר נעשה שימוש בשני כלי 

 ,(Guralnick, M.J., 1990) מחקר זהעוה �  .רכה לימודית שנכתבה במיוחד לצור

הצביעו על כ� שמעורבות  של ילדי  ע  נכויות התפתחותיות בבית ספר כללי  הממצאי 

כמו כ� נמצא כי ככל שהחשיפה של . משפיעה לחיוב על התפתחות  ה� החברתית וה� הלימודית

ההתקדמות , רב יותר ס הרגיל נמשכת זמ�"ילדי  ע  נכויות התפתחותיות לבני גיל  בביה

  .בתחומי  אלה משמעותית יותר

וכל נבדק הגיב באופ� שונה להזדמנויות , נראה כי הממצאי  אינ  חד משמעיי , יחד ע  זאת

יתכ� ולא כדאי להיצמד לפילוסופיה  של  ,משו  כ�. שנפרשו בפניו במסגרת תוכנית השילוב

אלא להתאי  לכל ילד את ,) FULL INCLUSION" ( שילוב מלא"אחד ויחיד המצדד ב " מודל"

כותרות או תנועות , תחת אופנות" להעל "ולא לתת לו , השילוב המתאימה למידותיו" חליפת"

  ).Bricker,1995(סינגור אלה או אחרות 

חשיבותו של המחקר הנוכחי הינו ה� בתרומתו לידע המצטבר בתחו  השילוב של ילדי  ע  

כאשר , וה� בתחו  המעשי, לליי  ע  עמיתיה  בני גיל נכויות התפתחותיות קשות בבתי ספר כ

כמות ואיכות הזדמנויות  ינוישהדעת העתידי בעניי�  יהוו חלק משיקולהתוצאות והמסקנות 

  .במערכת החינו� הכלליתהחשיפה והמעורבות העתידית של הילדי  מ� החינו� המיוחד 
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        מבואמבואמבואמבוא: : : : 1111פרק פרק פרק פרק 
  

מראשית ימיה של האנושות היו קיימי  אנשי  השוני  במראה החיצוני או בהתנהגות מרוב בני 

של את ההתייחסות לצרכיה  נית� למצוא במהל� ההסטוריה על רצ/ הנע מקיצוניות . האד 

  .דחייה מוחלטת והוצאה להורג ועד לגישה הרואה בה  חלק אינטגרלי ושווה זכויות בחברה

התפתחו תמיד במקביל להתפשטות הידע על המוגבלויות השונות וביחס , השינויי  הסוציולוגי 

  .ישר לתרבויות ותפיסות חברתיות

המתיימרות להיות  ,מערביות, ג  בחברות דמוקרטיות, מוצאי  כיו , על א/ התפתחות הידע

כי שולטות בקרב רוב הציבור דעות קדומות וסטריאוטיפי  המונעי   ,פתוחות וחופשיות

מיעוט מבני ציבור בעלי גישה נגישה  –לראיה (התייחסות עיניינית ואינדווידואלית לחריג ולצרכיו 

י ספר לנכי  וכ� מיעוט התלמידי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות המושמי  השמה מלאה בבת

  ).English,1971( )רגילי 

 ג  אלא, ההבנה כי החריגות אינה פועל יוצא של מאפייני  אישיי  הקשורי  לילד בלבד

שראה בחריגות בעיה , הסיטה את המוקד מ� הדג  הרפואי, בדרישות הסביבה ממנו

ומלי� הרואה בחריג תוצר מורכב של יחסי ג, אל הדג  האקולוגי, )בדומה למחלה(אינדווידואלית 

  ).Kirk & Gollagder, 1983) (קהילה(והרחוקי  ) משפחה(ע  כוחות הסביבה במעגליה הקרובי  

זכות ("שהתייחס תחילה להיבטי  תחוקתיי  בלבד , מתו� תפיסה זו נולד  רעיו� הנורמליזציה

ואליו התחבר רעיו� השילוב שמשמעו לאפשר לקבוצות ע   ,)'וכו" האד  לקבל שרותי  רגילי 

כי לא , ההנחה. לויות התנסויות ותנאי חיי  הדומי  ככל האפשר לאלה של אנשי  רגילי מוגב

נית� לפתח אצל האד  ע  פיגור דפוסי התנהגות נורמליי  בסביבה לא נורמלית הביאה לסגירה 

הנחה דומה מנחה אותנו . ומסגרות דומות קהילתיי  הדרגתית של מוסדות ולפתיחת הוסטלי 

מיצוי פוטנציאל היכולת הלימודית יתאפשר בסביבה : השוני  הנהוגי  כיו בניסיונות השילוב 

וההסתגלות החברתית הטובה ביותר תמצא את עצמה ג  היא בחברה הנורמטיבית , נורמטיבית

  ).1972, וולפנסברגר(

יש " (השתלבות"לשימוש במונח , )INTEGRATION" (שילוב"חל מעבר משימוש במונח , באחרונה

 –המונח השתלבות מתייחס לשני הצדדי  . INCLUSION –") הכלה"שג שמשתמשי  במו

ומטרתו להביא לאיכות חיי  משותפת מתו� התחשבות בצרכי  , המשולבי  והמשלבי 

  ).2000,גומפל(הייחודיי  של כל אינדווידואל בחברה 
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, )יהאינטגרצ(של השמת האד  ע  המוגבלות במסגרת נורמטיבית " פאסיבית"השילוב אינו פעולה 

הכנת תוכניות לימודי  , אלא פעולה אקטיבית הכרוכה בצעדי  מאומצי  בכיוו� של שינוי עמדות

  .Mirenda,1998)(שילוב טכנולוגיה והדרכת צוותי  חינוכיי  וכדומה , חדשות ומותאמות

� � להוציא לפועל אתה: הוא משמעותי ביותר הניצב בפני המחנכי  בימינוהאתגר החינוכי , אי לכ

על להשפיע וה� התפיסתי כי על האד  ע  הנכות ההתפתחותית להיות חלק מ� הקהילה  נויהשי

בנושא על ידי חינו� דור חדש לשותפות אמיתית בי� כל האנשי  השוני   עמדות החברה

  .המרכיבי  את החברה האנושית

  

ות קשות של ילדי  ע  נכויות התפתחותי) עדיי� חלקי(עבודת מחקר זו באה לתאר ניסיו� שילוב 

במטרה לבחו� את איכויות הקשר  בי� התלמידי  הרגילי  ובי� התלמידי  ע  , בבית ספר רגיל

ואת השפעות החשיפה לתנאי  שוני  מאלו שהתלמידי  המיוחדי  היו , הצרכי  המיוחדי 

שוני  מבתי הספר  כלליי בתחומי  החברתיי  והלימודיי  בתי הספר ה(רגילי  לה  עד עתה 

  ).ה� בדרכי העבודה וה� בהרגלי הלמידה, � במספר הילדי  בכיתההמיוחדי  ה

הממצאי  יהוו חלק מהשיקול לשנות את כמות ואיכות הזדמנויות החשיפה והמעורבות העתידית 

  .של הילדי  מ� החינו� המיוחד בדפוסי חיי  טבעיי  ויומיומיי  המתאימי  לגיל 
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        רקע רקע רקע רקע : : : : 2222פרק פרק פרק פרק 

חלקה השני של ו ,יוקדש להגדרת אוכלוסיית המחקר ומאפייניה חלקה הראשו� של הסקירה

  .על רמותיו השונות" שילוב"הסקירה יוקדש להבהרת המושג 

כפי , חלקה השלישי יוקדש לסקירת ספרות ומחקרי  הדני  ביעילות של שילוב אקדמי וחברתי

  .תשהוא מיוש  בשטח עד עתה ע  אוכלוסית תלמידי  בעלי נכויות התפתחותיות קשו

        ....הגדרה ומאפייני  קוגניטיביי  וחברתיי הגדרה ומאפייני  קוגניטיביי  וחברתיי הגדרה ומאפייני  קוגניטיביי  וחברתיי הגדרה ומאפייני  קוגניטיביי  וחברתיי     � � � � ילדי  ע  פיגור שכלי ילדי  ע  פיגור שכלי ילדי  ע  פיגור שכלי ילדי  ע  פיגור שכלי . . . . 2.12.12.12.1

אלא הוא דבר אשר מגדיר ,"לב טוב"כמו עיניי  כחולות או , "משהו שיש לאד "אינו פיגור שכלי 

, פיגור הינו מצב תפקודי". אד  ע  פיגור שכלי", כמו אד  גבוה או שמ� כ�. את האד  עצמו

פיגור שכלי משק/ את . י� ה� במוגבלות אינטלקטואלית וה� הסתגלותיתומאופי, המתחיל בילדות

  .בי� יכולתיו של אותו אד  ובי� ציפיותיה של הסביבה שבה הוא חי ממנו" ההפרש"

, בהתנהגות הסתגלותיתוה� אינטלקטואלי  מוגבלות משמעותית ה� בתפקודכפיגור שכלי מוגדר 

  .18המוגבלות מתרחשת לפני גיל . ופרקטיות ,חברתיות, והוא מתבטא במיומנויות תפיסתיות

 )AAMR 2002.(  

אינ  מדברי  בכלל וכמעט אינ  , רמות הפיגור יש אנשי  שאינ  ניידי  בכללהנמו� של  בקצה 

ישנ  אנשי  ע  פיגור , הגבוה, בקצה השני. מסוגלי  ליצור קשר ע  הסביבה או להגיב אליה

ול  העבודה ולקיי  מסגרת חיי  נורמלית בעזרה להשתלב בע, המסוגלי  לרכוש השכלה יסודית

סיוע , התמצאות, בי� שני הקטבי  הללו נית� למצוא רצ/ של יכולת למידה. מינימלית זו או אחרת

  .כושר עבודה והסתגלות חברתית, עצמי

, הסקת מסקנותבתחומי  כגו�  מתבטאי  של אוכלוסית הפיגורבתחו  הקוגניטיבי עיקר הקשיי  

מודעות עצמית , חשיבה מופשטת,שיפוט תופעות וארועי ,פתרו� בעיות, קצר וארו� תכנו� לטווח

חוסר יכולת ו כושר ריכוז נמו� ,היצמדות רבה לרוטינה או טקסי  לעיתי מת קיי, כמו כ�. וכדומה

  .הסתגלות למצבי  חדשי  ושינויי 

חוסר שימוש , קשרחוסר רצו� ל, בתחו  החברתי הקשיי  יכולי  להתבטא בהתנהגות לא וורבלית

ה� בשל (חוסר הניסיו� הספונטני בחוויות . סטות שמנחות אינטראקציה חברתית'ברגשות ובג

חוסר בהצלחות  וחוסר בהדדיות ,  )מגבלות פיזיות וה� בשל הגנתיות יתר של ההורי  והסביבה

  ישנו קבעו�  מסויי  בשלב. מהווי  הפרעה משמעותית ביצירת קשרי  חברתיי אשר רגשית 

" ליד"רמת המשחק שניצפתה היא בעיקר . המשחק הסנסומוטורי וקושי לפתח משחק פונקציונלי

  ). Guralnick,1992; Odom, McConnell & McEvoy,1992" (עימ "יותר מאשר , החברי 
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פענוח קודי  "ו" כניסה לתו� קבוצת משחק"מחקרי  ציינו את רלוונטיות המאפייני  של 

וציינו אות  כלקויי  ביותר אצל ילדי  ע  , ית של ילדי  רגילי להתפתחות חברת" חברתיי 

  ).Guralnick,1992;Odom, et al.,1992(נכויות התפתחותיות קשות 

הכוונה היא למידת הסתגלותו . ליקויי  חברתיי  נוספי  ניצפו בתחו  ההתנהגות ההסתגלותית

כמו , בוצתו התרבותיתשל הפרט לסטנדרטי  של התנהגות חברתית הצפויי  מבני גילו בק

הסתגלות זו היא תוצר של השפעה הדדית בי� הכשרי  . עצמאות אישית ואחריות חברתית

  ).Grossman,1983(ציפיות החברה ממנו והזדמנויות הלמידה שהיו לו , והמיומנויות של הפרט

ו הקושי בפיתוח יחסי גומלי� ע  הזולת שיביאו למשחק משות/ או לכל אינטראקציה אחרת הינ

בגורמי מוטיבציה קשי  , משמעותי ותלוי לרוב במצבי רוח משתני  של הילד ע  הפיגור השכלי

  .מאוד לפענוח ובלקויי תקשורת שוני 

מתנסי  בנתיב התפתחות שונה משל הילדי  הרגילי  בנוגע להתפתחות  פיגורנראה כי ילדי  ע  

בסיס המיומנות הנדרשת יש חסר חמור ב ע  הפיגורלחלק ניכר מקבוצת הילדי  . חברתית

 ,Guralnick, Connor, Hammond, Gottman, & Kinnish 1995; Odom(להתערות חברתית מוצלחת 

Zerher, Li, Marqart, & Sandall,1998.(        

  ....הגדרה ומאפייני הגדרה ומאפייני הגדרה ומאפייני הגדרה ומאפייני     � � � � " " " " שילובשילובשילובשילוב""""המושג המושג המושג המושג     2222....2222

  ).Mirenda,1998( "בנוכחות בני גילו, השמה של תלמיד בכיתה רגילה: "השילוב מוגדר כ

בכיתה , כל הזמ�, קורה כאשר תלמיד ע  מוגבלות הינו שות/ מלא) INCLUSION(שילוב :"או כ

ומקבל כל תמיכה לה הוא , ס אליו היה הול� לו היה לולא מוגבלותו"בביה, רגילה ע  בני גילו

  ).Goetz,1995" (נזקק כדי להיות חלק שווה בקהילה ה� לימודית וה� חברתית

וב הוראתי וחברתי של תלמידי  בעלי צרכי  מיוחדי  ע  תלמידי  לשיל, כמוב�, הכוונה היא

השילוב מבוסס על תהלי� מתמש� של יצירת מגעי  ברמות שונות בי� ילדי  ע  נכויות . רגילי 

  ).Kaufman, Gottlieb, Agard & Kukic,1975(התפתותיות לבני גיל  בקהילת  

בטא את הרצו� לכלול את כל התלמידי  מ, Inclusion –� 'אינקלוז, המונח העכשווי לשילוב

במערכת חינו� אחת ומתייחס לתהלי� המתמקד בבית הספר וכרו� בנכונות להבנות מחדש את 

  ).Kavale,2000; Snyder,Garriot & Aylor,2001(תוכנית הלימודי  במענה לשונות תלמידיו 

תו� שימת , � הרגילמת� שירותי תמיכה לתלמיד החריג לפי צרכיו כאשר הוא בחינו, משמעותו

פדגוגיי  וכוללי  דרכי �גורמי מפתח בתהלי� ה  קוריקולריי . דגש על השתלבות בינאישית

ארגו� מחדש של הכיתות ושל בית הספר ושימוש , הוראה מגוונות והתאמות בתכנית הלימודי 

        .מושכל במשאבי  קיימי 
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        ::::סוגי שילובסוגי שילובסוגי שילובסוגי שילוב. . . . 2.22.22.22.2

לשלוש רמות המבטאות סוגי מגע בי� תלמידי    אל השילוב כמחולק והתייחסלפני מספר שני  

  .סלקטיבי וסגרגציה, שילוב מלא ):Mirenda,1998( רגילי  לתלמידי  ע  נכויות התפתחותיות

מייצגת ) ראה להל�(כיו  מתייחסי  אל השילוב לא כמחולק לרמות אלא  שכל רמה של שילוב 

  ). 1999,גומפל( סוג שונה של שילוב 

 כלליס "בבי, ע  בני גילו, נוכחות התלמיד בכיתה רגילה    ::::    FULL INCLUSION)((((שילוב מלא שילוב מלא שילוב מלא שילוב מלא  .1

  .במש� כל היו , בקהילתו

רק חלק , כלליס "בבי, נוכחות התלמיד בכיתה רגילה    ::::    ))))INTEGRATION(((( שילוב סלקטיבישילוב סלקטיבישילוב סלקטיבישילוב סלקטיבי .2

  .במקומות אחרי " חינו� מיוחד"בשאר היו  מקבל . ורק בחלק מהפעילויות, מהיו 

  .כלליי� תלמידי החינו� המיוחד והחינו� ההפרדה מוחלטת ב ::::סגרגציהסגרגציהסגרגציהסגרגציה .3

        

 �נציי� כי בישראל כיו  רוב הילדי  בעלי נכויות התפתחותיות חמורות מופני  למסגרות חינו

בינ  לבי� התלמידי  ) למעט פרוייקטי  חלקיי  ביותר(וקיימת הפרדה כמעט מוחלטת , מיוחד

 משרד החינו� ולחוק חינו� מיוחדשל  בניגוד למדיניות המוצהרת, זאת .כלליותהלומדי  במסגרות 

ומדגיש כי על ועדת השמה הבאה לקבוע , הממלי! להביא לשילוב נרחב בהרבה מ� המיוש  כיו 

חוק ( אינו מוסד לחינו� מיוחדאינו מוסד לחינו� מיוחדאינו מוסד לחינו� מיוחדאינו מוסד לחינו� מיוחדהשמתו של ילד חריג לתת זכות קדימה להשמתו במוסד חינוכי ש

  ).1988, ח"החינו� המיוחד התשמ

        ::::יישו  השילוביישו  השילוביישו  השילוביישו  השילוב        2.2.22.2.22.2.22.2.2

ני  מצייני  ארבעה תחומי  עיקריי  בה  אמור להתבצע השילוב בי� תלמידי  ע  חוקרי  שו

  :נכויות התפתחותיות קשות ובי� תלמידי  רגילי 

והרביעי , השלישי הוא התחו  החברתי, השני הוא התחו  האקדמי, הראשו� הוא השמה פיזית

להל� פירוט כל אחד מ�  ).Calculator,1994; Downing 1996; Obrien,1989(הוא מערכת תמיכה 

  .קשה בכיתות רגילות� בהתייחס לשילוב  של ילדי  ע  פגור שכלי בינוני, התחומי 

        

        ::::השמה פיזיתהשמה פיזיתהשמה פיזיתהשמה פיזית. . . . אאאא

ישנ  חוקרי  הטועני  כי ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות חמורות צריכי  להיות נוכחי  בכיתה 

על הילדי  להיות מושמי   ,כלומר. ב ובקנדה"כפי שמתבצע כיו  בארה, מהזמ� 70�80% �הרגילה כ

שילוב מסוג זה מאפשר לילדי  בכיתה לחשוב ולומר באופ� . ובאופ� קבוע, בכיתה רגילה רוב זמנ 

משפט כזה יעיד על …"הוא מבקר אצלנו לפעמי "ולא , " הילד הזה הוא ילד מכיתתנו: "טבעי

  ).Mirenda,1993(ו תפיסת החריג כחלק מ� הכיתה האורגנית ועל קיומ  של עמדות חיוביות כלפי
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        ::::שילוב אקדמישילוב אקדמישילוב אקדמישילוב אקדמי. . . . בבבב

ולהשיג את אות� הדרישות האקדמיות , היכולת של התלמיד להשתת/ בפעילויות הלמידה: הגדרה

  .שמוצגות לחבריו לכיתה

ומעורבות מלאה , השתתפות אקטיבית, השתתפות פאסיבית: ישנ� שלוש רמות של שילוב אקדמי

)Elliot & Mckenney,1998;Gosseling,1998(.  

א� עוסק במטלות לימודיות שונות , התלמיד נמצא בכיתה באופ� פיזי: השתתפות פאסיבית 1.ב

ושיטות ההערכה של הישגיו שונות , הציפיות האקדמיות ממנו שונות מאלו של חבריו. משל חבריו

משולבי  באופ� האקדמי המתואר , קשה�מהילדי  בעלי פיגור שכלי בינוני 50% �ב כ"בארה. ג  ה�

  .להל�

א� , התלמיד משתת/ באות� פעילויות אקדמיות כמו של חבריו: השתתפות אקטיבית 2.ב 

התלמידי  , ביחידת לימוד מדעית העוסקת בנושא סלעי : לדוגמא. מטרותיו הלימודיות שונות

יהיה אחראי לחלק " מיוחד"ואילו התלמיד ה, בכיתה יסתכלו בסלעי  תחת מיקרוסקופ" רגילי "ה

תוכנית (א "כפי שהיא נכתבה בתל, תמטרתו הלימודי. תו� קופסא נתונהלה  את הסלעי  מ

התלמיד : או, )על מנת לשפר תפקוד ידיי (התלמיד ילמד לאסו/ ולהניח : תהיה) לימודי  אישית

  .ילמד למיי� סוגי סלעי 

  ). Mirenda,1998(א� מטרותיו הלימודיות שונות , באופ� כזה התלמיד שות/ לפעילות

  , בית ברמה גבוהה יותר יכולה להיות כאשר התלמיד יעסוק באותה יחידת לימודהשתתפות אקטי

  .נמוכות יותר, כאשר הדרישות האקדמיות ממנו, ע  ההתאמות לה� הוא נזקק

א� לא לנתח את , יוכל הילד לשיי  את הסלעי  בלבד, באותה מעבדת סלעי , לדוגמא

  .תכונותיה  השונות

  

ע  ההתאמות לה� הוא , ת/ באותה פעילות נלמדתהתלמיד משת: מעורבות מלאה 3.ב

והוא מוער� באות  , לאלה של חבריושוות א� הדרישות ממנו , )'טכנולוגיה מיוחדת וכו(,נזקק

מעט מאוד מ� התלמידי  ע  הצרכי  המיוחדי  מצליחי  להיות משולבי  . סטנדרטי  של חבריו

  .ל"באופ� הנ
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        ::::שילוב חברתישילוב חברתישילוב חברתישילוב חברתי. . . . גגגג

  .התלמיד משתת/ בפעילויות חברתיות ע  ילדי  שאינ  מוגבלי הדרגה שבה : הגדרה

  ).Mirenda,1998(ומעורב , אקטיבי, תחרותי�שיתופי:   ג  לשילוב החברתי ישנ� שלוש דרגות

. התלמיד בוחר א  ומתי להיות מעורב באינטראקציה החברתית: תחרותי�שילוב שיתופי 1.ג

פעילות חברתית סדירה ג  בשעות הפנאי  וקיימת,  המעורבות שלו משפיעה על שאר חבריו

  .שמחו! לשעות הלימודי 

על קבוצת בני " משפיע"א� אינו בהכרח  , הילד משתת/ בפעילויות החברתיות :שילוב אקטיבי 2.ג

  .הצהריי � קיי  מגע לא סדיר ולא רצי/ בשעות אחר. גילו

לא משפיע , ממשתת/ יותר צופה, השתתפות פסיבית יותר בפעילויות ":מעורבות"שילוב ב 3.ג

        .ס"ואינו משתלב כמעט בכלל בפעילויות מחו! לביה, בנוכחותו כמעט בכלל על הקבוצה

        

        

        

        ::::מערכת תמיכהמערכת תמיכהמערכת תמיכהמערכת תמיכה. . . . דדדד

על מנת  תישנ� שלוש רמות תמיכה לה� יכולי  להזדקק ילדי  ע  נכויות התפתחותיות קשו

תמיכה ( אנושית שאינהתמיכה : לקבל את השרותי  שמציעה לה  מערכת החינו� שיוכלו

, משתמשי תקשורת תומכת חליפית(תמיכה אנושית חלקית , )טכנולוגית או הקלות חוקיות בלבד

זקוקי  לעזרה ולתמיכה בכל סוגי מטפלת ל/ליווי מסיבי של חונכת או, )או זקוקי  לעזרה פיזית

  ).Mirenda,1998(הפעילויות 

  

סוגי מגע בי� תלמידי    ישילוב המבטאה סוגי  של שלושמקובל להתייחס כיו  ל, לסיכו 

סוגי  תשלוש. וסגרגציה, שילוב סלקטיבי, שילוב מלא: רגילי  לתלמידי  ע  נכויות התפתחותיות

, השמה פיזית: לידי ביטוי בארבעה תחומי  עיקריי  בה  מתבצע השילוב י הללו בא השילוב

, ומשמעותי על השילוב להיות מכוו�, ככלל. התחו  החברתי ומערכת תמיכה, התחו  האקדמי

לעודד אינטראקציות שיתופיות לימודיות וחברתיות הכוללות שיתו/ פעולה מעורבות ותרומה 

  ).Favaazza & Odom,1997;Voeltz,1980,1982(הדדית 
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        ....כלליותכלליותכלליותכלליותמחקרי יעילות של שילוב ילדי  ע  נכויות התפתחותיות במסגרות מחקרי יעילות של שילוב ילדי  ע  נכויות התפתחותיות במסגרות מחקרי יעילות של שילוב ילדי  ע  נכויות התפתחותיות במסגרות מחקרי יעילות של שילוב ילדי  ע  נכויות התפתחותיות במסגרות         � � � � סקירת ספרות סקירת ספרות סקירת ספרות סקירת ספרות     2.32.32.32.3

  

בעיקר , קשה� השפעות השילוב של אוכולוסיית הפיגור הבינוני ישנ  מעט מחקרי  שבחנו את

ציינו תמיד את , המחקרי  שכ� התקיימו. בשל מיעוט התוכניות המשלבות ילדי  בדרגת חריגות זו

הקושי בבדיקת יעילות� של תוכניות שילוב מסוג זה בשל ההטרוגניות המשמעותית של 

  .ת התוצאותואת הקושי בבדיקת מהימנו, האוכלוסיה המיוחדת

ילדות  � גיל כרונולוגי(ילדי   15בולט מחקר שכלל , בי� המחקרי  המעטי  שנעשו בתחו  זה

המאובחני  כבעלי אחור התפתחותי משמעותי וגיל  המנטלי הוער� ) לא צויי� במדוייק, מוקדמת

דרכה שכללה ה לאחר תכנית התערבות). המיועד למדידת גיל מנטלי Griffithsעל פי סול  ( �0.61ב

כללי בחינו�  מוחלטת חודשי  וכללה השמה 5�25שנמשכה בי�  למורי  והתאמת תוכניות

ההתקדמות העיקרית . על פי אותו סול  0.72 �עלה גיל  המנטלי ל )בליוויי  והתאמות שוני (

  ).Barna, Bidder, Gray, Clements & Gardner, 1980( היתה בתחו  התפתחות הדיבור והבנת השפה

מה   35. שני  6בגילאי עד ) בנות 25 �בני  ו 25(ילדי   50כלל ,ב "בארה ס/ שנער�מחקר נו

המחקר בדק את . אינ  מוגדרי  במדוייק 2, כבעלי פיגור בינוני 13, הוגדרו כבעלי פיגור שכלי קשה

סול   באמצעות על הילדי  ע  הפיגור כלליבחינו� ה) כל השבוע,מש� שנה אחת( השפעת השילוב

, קוגניציה: מדדי תייחס לארבעה מה Uniform Performance  Assessment System (UPAS) �ההערכה 

ארבעת המדדי  הללו היוו בסיס לכתיבת תוכנית לימודי   .מוטוריקה ותקשורת, עזרה עצמית

מתו� הילדי  הראו שיפור  40כי  ממצאי המחקר הצביעו על כ�. טרנסדיספלינרית כבסיס לשילוב

הושמו ע  הפיגור השכלי  מהילדי   88%,כתוצאה מהמחקר.שנבדקו  המדדי ניכר בכל ארבעת 

  . בכיתה מיוחדת כללי הושמו בבתי ספר  8% �ו, הושמו בבתי  בקהילה 4%, כללי בבתי ספר 

)1980 ,Bricker & Dow.(  

מחקר שהתמקד בעיקר ביכולות תקשורתיות ומוטוריות של   Bricker & Sheehanערכו  1981 �ב

לשעתיי  , ימי  בשבוע 5 ס הכללי"שונות בביההילדי  הושמו בתכניות .   נכויות קשותילדי  ע

ילדי  היו לא  10. ילדי  בכל הגילאי  91במש� שלוש השני  בה� נמש� הפרוייקט נבדקו  .ביו 

רמת ההשכלה וההכנסה של הורי הילדי  . ולכול  היו יותר מבעיה התפתחותית אחת, ניידי 

 ,Student Progress Record( הילדי  נער� אבחו� לצור� קביעת גיל  המנטלי  לכל. היתה ממוצעת
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UPAS, Bayles Scales of Infant Development and McCarthy Scales of Children Abilities (  בכניסת

  .חודשי  נער� אבחו� חוזר 7ולאחר מכ� כל , לתוכנית

של תכניות שילוב הצביעו על יעילות ו, י מחקרי  הקודמהמחקר היו בהלימה לאלה של  תוצאות 

 נמצא במחקר כי . שונות על תחומי  שוני  בתפקוד  של הילדי  בעלי הנכות ההתפתחותית

השתפרו באופ�  ע  הנכויות ההתפתחותיות  מוטורית של הילדי  �הגיל המנטלי והיכולת הפסיכו

צאות הנמוכות יותר היו אצל כי התו ,ל"עוד נמצא במחקר הנ. בעקבות השילוב משמעותי ומובהק

כ� היתה , וכ� כי ככל שגיל הילדי  היה צעיר יותר, הילדי  ע  הקושי ההתפתחותי החמור יותר

  .למרות התקדמות שנרשמה בכל הגילאי , התקדמות  משמעותית יותר

�לי עלי פיגור שככבכל הילדי  הוגדרו ). 11 ובני, 10בני , 9בני (ילדי   151כלל , מחקר נוס/ שנער

תחומי . והתקדמות  נמדדה מש� שנה שלמה כלליי וכול  הושמו בבתי ספר , קשה� בינוני

  .מוטוריקה וכישורי  אקדמיי , עזרה עצמית, הבדיקה כללו את תחו  התקשורת

התקדמות משמעותית לעומת מצב הכניסה ההתחלתי חלה התוצאות הוכיחו כי בכל התחומי  

  ).Moore ,Fredericks &Baldwin, 1981(לפרוייקט 

הוכיחו כי ככל שהילדי  , מחקרי  נוספי  שבדקו את יעילות� של תוכניות שילוב בגיל צעיר

ילד ששולב כבר מגיל , ולכ�, כ� ה  מפיקי  יותר מ� המסגרת הנורמטיבית, שולבו בגיל צעיר יותר

חר יותר מאשר ילד שעבר למסגרת רגילה לא, ס"יפיק מקסימו  תועלת מהמש� דרכו בבי � הג�

  ).Bricer &Dow,1980 ;Sandaw,1981(שהות במסגרת בית ספר מיוחד 

מחקר אחד בלבד ער� השוואה בי� תוצאות ההשמה של ילדי  ע  נכויות קשות במסגרות כלליות 

 & ,Hunt, Davis,Beckstead,Curits(מול  השמה במסגרות החינו� המיוחד בתחו  החברתי 

Goets,1994 ( בקליפורני, המחקר �ס יסודי שהתפצלו "ילדי  בגילאי בי 16כלל , ב"ה ארהשנער

  .בבית ספר מיוחד, הושמו בכיתה נפרדת 8 � ו, ס כללי"שולבו שילוב מלא בבי 8: בהשמת 

הילדי  , על מנת לקבוע את דרגת נכות  ולחלק  באופ� השווה ביותר בי� שני סוגי בתי הספר

לקביעת דרגת ) SDS )Student Descriptor Scale(, )Goetz, Haring, & Gee,1991נבדקו על פי סול  

לבדיקת התפתחות   )SIB )Bruininiks, Woodcock, Weatherman, & Hill, 1985וכ� על פי סול  ,נכות 

י  איסו/ נתוני  מראיונות ע  מוריה  "שיטת המחקר היתה  ע. החברתית והתנהגות  המסתגלת

התוצאות הראו . על הסול  החברתי של הילדי  שסימנו באופ� ממוצע את מיקו  הילדי 

ה  אלו שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר ,שדווקא הילדי  ע  הנכויות הקשות ביותר

באופ� כללי נית� לומר כי רוב המיומנויות החברתיות הושגו באופ� טוב יותר . בהסתגלות חברתית

  .ס המיוחד"ס הכללי מאשר בביה"בביה
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. ב"ארה, ולימודיי  ניצפו במחקר אחר שנער� בוושינגטו� השוואה נוספת בי� הישגי  חברתיי 

שיטת . לסירוגי�, ס מיוחד"ס כללי וחלק בבי"ילדי  שהושמו חלק מהיו  בבי 9ל נבדקו "במחקר הנ

דקות מכל שעה ביו  ולבדוק באיזו מסגרת חינוכית היו יותר  2המחקר היתה לדגו  באופ� אקראי 

תוצאות . י  לימודיי  לילדי  ע  הנכויות ההתפתחותיותאינטראקציות חברתיות או פניה בנושא

יותר , ס הכללי היו יותר מפגשי  לימודיי "כי בביה, כמו במחקרי  הקודמי , המחקר הצביע

 ,Helmstetter, Curry(   ס המיוחד"ויותר אינטראקציות חברתיות מאשר בביה" אחד על אחד"למידה 

Brennan, 1998   .(  

ק תוצאות חברתיות של שילוב ילדי  ע  נכויות התפתחותיות כאשר מחקר נוס/ נועד לבדו

הממצא המשמעותי היה כי מירב האינטראקציות החברתיות בי� הילדי  ע  הנכויות 

. התרחשו דווקא בסיטואציות לימודיות מובנות, ההתפתחותיות לילדי  מבית הספר הכללי

 ,Hamre-Nietupski(סיה  החברתיי  זה תר  מאוד לבניית יח, כאשר הילדי  למדו יחד: כלומר

Hendrickson & Sasso, 1993.(  

מחקרי  נוספי  בדקו הא  טכניקות הלימוד שהוספו לכיתה על מנת לעזור בשילוב  של ילדי  

בעיקר מ� הבחינה , ומצאו כי השילוב היה מוצלח יותר, ע  פיגור תרמו לכיתה המשלבת

ניקות אלו יכולות ליעל את עבודתה ולהתאי  ככל שהמורה היטיבה להבי� כי טכ, הלימודית

  ).,2000Jackson,Ryndak & Bilingsley(לקשת רחבה של תלמידי  

  

מוביל להישגי   כלליתל נית� ללמוד כי שילוב במסגרת חינוכית "מסקירת הספרות הנ, לסיכו 

, זאתע  . מאשר הישגיה  בבתי הספר המיוחדי  טובי  יותר בקרב הילדי  מ� החינו� המיוחד

צנועות יותר ככל שרמת הפיגור מורכבת  נההיהמצופות תכי התוצאות , נמצא ברוב המחקרי 

" מודל"יתכ� ולא כדאי להיצמד לפילוסופיה  של , כמו כ�, )Milles,Cole,Jenkins & Dale,1998( יותר

השילוב " חליפת"אלא להתאי  לכל ילד את ,) INCLUSION" (שילוב מלא"אחד ויחיד המצדד ב 

כותרות או תנועות סינגור אלה או /תחת אופנות " להעל "מתאימה למידותיו ולא לתת לו ה

  ).Bricker,1995(אחרות 

  

בכל המחקרי  דנו בכ� שרמת ההטרוגניות של אוכלוסית הנכויות ההתפתחותיות מקשה מאוד על 

ת שבודק השפעת שילוב ילדי  ע  נכויו בניית המער� המחקרי וכ� על ביצוע מחקר אמי�

, בקבוצת ביקורת והשתמש י  לאמחקרה כלהעובדה כי  תלכ� נוסי/ א. ס כללי"התפתחותיות בבי

ולכ� , FOLLOW – UPשלא נעשו כמעט מחקרי יא הסתייגות נוספת ה .ולכ� ממצאיה  מוגבלי 
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ולראות הא  ההשפעות של התקדמות החברתית או , �קשה לעקוב על ההצלחות לאור� זמ

בעיה נוספת היא . והא  יש קשר לגיל וכדומה, וב המשיכו לאור� שני הלימודית במסגרת השיל

מדווחי  על רוב הילדי  : כלומר, הרווחי  מתוכניות שילוב" ממוצע"שרוב המחקרי  מתייחסי  ל

בקבוצות המחקר שכ� הצליחו להתקד  בעזרת השילוב ולא מנתחי  מספיק את קבוצות השוליי  

 & Buyess &Bailey,1993; Lamorey & Bricker,1993; Odom(שלא הגיעו לתוצאות דומות 

McEvoy,1998.(  
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        רציונלרציונלרציונלרציונל    2.42.42.42.4

כי החריגות , ההבנה השוררת כיו  בציבור המקצועי העוסק באנשי  ע  נכויות התפתחותיות

, הסיטה את המוקד מ� הדג  הרפואי, אינה פועל יוצא של מאפייני  אישיי  הקשורי  לילד בלבד

הרואה בחריג תוצר , אל הדג  האקולוגי, )בדומה למחלה(שראה בחריגות בעיה אינדווידואלית 

) קהילה(והרחוקי  ) משפחה(מורכב של יחסי גומלי� ע  כוחות הסביבה במעגליה הקרובי  

)Kirk,Beckman & Gallagher, 1983.(  

�, ובני אד  ע  לקויות שונותיש להניח כי מפגשי  שוני  והתנסויות אישיות ע  ילדי  , משו  כ

ואינטראקציות ברמות שונות יביאו בסופו של דבר לשינויי העמדות , מסייעי  לשינוי האווירה

  .הרצויי  ולקבלה אמיתית של האנשי  ע  הצרכי  המיוחדי 

ה� על השמתו של , כי על השינוי להיות מוכלל, האתגר החינוכי הניצב בפני המחנכי  בימינו הוא

  .במקביל ובהתאמה, ג וה� על עמדות החברההילד החרי

, )אינטגרציה(של השמת האד  ע  המוגבלות במסגרת נורמטיבית " פאסיבית"השילוב אינו פעולה 

הכנת תוכניות לימודי  , אלא פעולה אקטיבית הכרוכה בצעדי  מאומצי  בכיוו� של שינוי עמדות

  .יי  וכדומה שילוב טכנולוגיה והדרכת צוותי  חינוכ, חדשות ומותאמות

" סביבה פחות מגבילה"הרצו� לייש  את ההוראה שהופיעה לראשונה בחוק האמריקאי להשמה ב

הביאה את העוסקי  בחינו� למצוא ,) 1988,חוק החינו� המיוחד(וגובתה לאחר מכ� בחוק הישראלי 

א� בד בבד תהיה מתאימה ביותר , דר� בה ההשמה תהיה פחות מגבילה מבחינת ההתפתחות

  .י  החינוכיי  המיוחדי  שמציב בפנינו כל ילד בעל נכות התפתחותיתלצרכ

האלמנטי  המרכזיי  של שילוב מאפשרי  לילד ע  הנכות ההתפתחותית לשהות יותר זמ� בבית 

לקבל שירותי חינו� משולבי  ומותאמי  מ� החינו� הכללי ומ� , הספר בחברת בני גילו הרגילי 

רייטר ,אבישר(ת מרובות לאינטראקציה חברתית ע  בני גילו החינו� המיוחד ולהנות מהזדמנויו

  ).2001,ולייזר

המלווה פרוייקט יחיד במינו באר! של שילוב ילדי  בעלי נכות התפתחותית (המחקר הנוכחי 

יוכל להוות תוספת ידע משמעותית לידע הנאס/ ונאגר אט אט בישראל ) קשה�בדרגת פיגור בינוני

אילו תרומות הוא מפיק עבור הילדי  ע  הנכויות . השילובעל איכויותיו וכיווניו של 

  .ובאילו תחומי  בדיוק נתר  הילד ע  הנכויות ההתפתחותיות ובאילו לא, ההתפתחותיות

תוצאות המחקר יוכלו לכוו� אותנו לבנות באופ� מדוייק יותר תוכנית אישית עבור הילדי  ע  

ושתוביל אות  לחיי  באיכות , עבור  "הכי פחות מגבילה"הנכויות ההתפתחותיות בסביבה 

  .החיי  הגבוהה ביותר שנוכל לאפשר
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        מטרות המחקרמטרות המחקרמטרות המחקרמטרות המחקר        2.52.52.52.5

  .כלליתקשה במסגרת  �עבודה זו באה לבחו� תכנית שילוב של תלמידי  ע  פיגור שכלי בינוני

לא יצליחו לא יצליחו לא יצליחו לא יצליחו ,) בעיקר בגיל הצעיר(באופ� אידיאלי קיימת הכמיהה למצב שבו הילדי  הרגילי  

אלא שיוכלו לפתח אלא שיוכלו לפתח אלא שיוכלו לפתח אלא שיוכלו לפתח , , , , ההבדלי  ההתפתחותיי  הפיזיי  או ההתנהגותיי  של חבריה ההבדלי  ההתפתחותיי  הפיזיי  או ההתנהגותיי  של חבריה ההבדלי  ההתפתחותיי  הפיזיי  או ההתנהגותיי  של חבריה ההבדלי  ההתפתחותיי  הפיזיי  או ההתנהגותיי  של חבריה להתעל  מ� להתעל  מ� להתעל  מ� להתעל  מ� 

  .ומתו� כבוד ותמיכה בשוני  מה ומתו� כבוד ותמיכה בשוני  מה ומתו� כבוד ותמיכה בשוני  מה ומתו� כבוד ותמיכה בשוני  מה ,,,,עימ  יחסי  חברתיי  מתו� מודעות למוגבלותיה  עימ  יחסי  חברתיי  מתו� מודעות למוגבלותיה  עימ  יחסי  חברתיי  מתו� מודעות למוגבלותיה  עימ  יחסי  חברתיי  מתו� מודעות למוגבלותיה  

בי� שתי מערכות המתפתחת כבר בגיל צעיר חברתית הבדידות ההיטב  בשטח ניכרת במציאות

 �   ).2000, ח מרגלית"דו( שתי האוכלוסיות ה  מינימליי והקשרי  בי� ) והמיוחד כלליה(החינו

  .כדי לתמו� בהתפתחות של יחסי  חיוביי  מסוג זה עלינו להשקיע עבודה מאומצת ומכוונת

תלמידי  ע  פיגור שכלי  ארבעה את השפעת השילוב של מטרה ראשונה בעבודה זו היתה לבדוק 

 )אחד הילדי  הול� פעמיי  בשבוע( ,בשבועבמש�  יו  לימודי  של   כלליתקשה במסגרת � בינוני

  .חברתיי  והלימודיי על תפקוד  בתחומי  ה

הילדי  ע   בה  )משחק חופשי וכדומה, יוזמה חברתית(תחומי  ה נבחנו , בתחו  החברתי

ולבנות את " להשעי�"כדאי היה ועליה  , יותר" חזקי "להיות  והנכויות התפתחותיות יכל

להגיע לשילוב איכותי ולאינטראקציות כמה  נוכלכ� ש, לכוו� את התיוו� �ה פי לעהאינטראקציות ו

  .שיותר טבעיות

בזכות היות  , התקדמותחומי  הילדי  ע  הנכויות ההתפתחותיות  נבח� באילובתחו  הלימודי 

תבנה בהמש� על תוכניות לימודי  ש נית� יהיה להחליט ועל פי נתוני  אלו, בסביבה טבעית

  .למיצוי מקסימלי הפוטנציאל הלימודי של הילדי  שתביאכ� , בהתא 

ראה (' להציע המלצות חינוכיות המתבססות על ממצאי חלק אמטרה שניה של המחקר היתה 

של המחקר להמש� שילוב  של הילדי  בעלי הנכויות הקשות באופ� היעיל ביותר במסגרות ) להל�

 �  .בשני  הבאות הכלליהחינו

ת להחליט באופ� מושכל על המש� בניית תכניו ית�ל נ"חקר הנאס/ במהל� המנעל סמ� המידע ש

כ� שיוכלו הילדי  ע  הנכויות ) המתקיימות מעט מאוד באר! ע  אוכלוסייה מסוג זה(דומות 

ההתפתחותיות להפיק מה� את מירב התועלת ולהשתלב בחברה הרגילה באופ� שיממש את 

  .יכולתיה  באופ� מקסימלי

  .וה� בתחו  האקדמי תיאורטי, יישומי, � ה� בתחו  המעשילעבודת מחקר זו ער: כלומר

על רקע , בתחו  המעשי המחקר יוכל לסייע לאנשי החינו� לנווט באופ� מושכל ובדוק יותר

תוצאות מחקריות ופחות באופ� אינטואיטיבי את בניית תוכניות השילוב בי� תלמידי  ע  נכויות 

  . החברתיי  והלימודיי  התפתחותיות לתלמידי  בחינו� הכללי בתחומי 
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המחקר יהווה תוספת ידע על גו/ הידע הקיי  המצומצ  מאוד בנושא שילוב , בתחו  התאורטי

מחקר זה מותא  למערכת החינו� בישראל ולכ� קל יהיה . בעיקר בישראל, קשותקשותקשותקשותילדי  ע  נכויות 

  .ל"בחו,יותר ללמוד ממנו מאשר ממחקרי  דומי  שנעשו במערכת חינו� שונה

  

לבדוק השפעתה של תכנית שילוב כפי שהיא מוצגת , כאמור תהמטרת עבודה זו הי, יכו לס

ולראות בה )  שהיא המקסימלית המתקיימת כיו  באר! לאוכלוסיה מסוג זה(במתכונתה הנוכחית 

בהתא  לממצאי , מנו/ לבניית תוכנית המש� הכוללת שילוב לזמ� ארו� יותר ובאופ� נכו� יותר

  .המחקר

  

  

        ::::רת המשתני רת המשתני רת המשתני רת המשתני הגדהגדהגדהגד    2.62.62.62.6

  :י בלתי תלוי י משתנ

  .כללילמערכת חינו� ) שילוב(זמ� החשיפה  .1

לכו פע  אחת בשבוע השאר הילדי  , ל� לבית הספר הרגיל פעמיי  בשבועהאחד הילדי   (

  ).בלבד

נמדד עבור כל אחד ) סעיפי  בשאלוני  הלימודיי  והחברתיי (כל אחד מהמדדי  : זמ� מדידה. 2

  .אמצע השנה וסו/ השנה, תחילת השנה: זמני מדידה מהנבדקי  בשלושה

  

  : משתני  תלויי 

  . )2' נספח מס(כפי שתמדד על ידי שאלו� הערכה חברתית  יי חברתהישגי  ההרמת  .1

מעורבות של הילד מ� החינו� המיוחד במשחק ע  ב� זוג אחד או = מדד להישגי  חברתיי 

הצלחת היוזמה , או תקשורתית/חברתית ו גילוי יוזמה ,כללימ� החינו� הו קבוצה מבני גיל

הבנת כללי , פניה של ילדי  מ� החינו� הרגיל לילד מ� החינו� המיוחד תתגוב, החברתית

לימוד אסטרטגיות להצטרפות , הבנת התרחשויות יומיומיות, או כללי  חברתיי /משחק ו

  .משימה וניהול עצמי/יכולת התמדה במשחק , פתרו� עימותי  ,משימה/למשחק

  ,ביצוע משימה,מת� מענה נכו� לשאלות , טווח ריכוז: בתחומי  הבאי    לימודיי הישגי .2

  נספח  (  למורה הגדלת אוצר מילי  בדיבור ובקריאה כפי שימדד על פי שאלו� הערכה לימודית     

        ). 1' מס     
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        ::::השערות המחקרהשערות המחקרהשערות המחקרהשערות המחקר 2.72.72.72.7

        

הלומדי  בבית , קשות ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות זמ� חשיפה שלקשר חיובי בי�  קיי  .1

בתחו  שפור הישגיה  לבי� , באופ� סדיר כלליתבמסגרת חינוכית , ספר לחינו� מיוחד

  .החברתי

   .קיי  הבדל בי� ההישגי  בתחילת השנה לבי� סו/ השנה: דהיינו      

לא השמה פיזית אלא (קשר חיובי בי� השמת ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות  קיי  .2

  .לבי� שפור הישגיה  בתחו  הלימודי, במסגרת חינוכית רגילה, )ומודר�לימוד מובנה 

קיי  הבדל בהישגי  החברתיי  והלימודיי  בי� הנבדקי  שזמ� החשיפה שלה  פעמיי   .3

 .בשבוע לבי� אלו שזמ� חשיפת  פע  בשבוע בלבד

ההישגי  של התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  החברתי בולטי  יותר מאשר  .4

  . ישגי  בתחו  הלימודיהה

הוא תחו  היוזמה  ,מתחילת השנה לסופההתחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית  .5

  .החברתית
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        השיטההשיטההשיטההשיטה: : : : 3333פרק פרק פרק פרק 

        אוכלוסיהאוכלוסיהאוכלוסיהאוכלוסיה    3.13.13.13.1

 ליעכבבקירוב הלומדי  בבית ספר לחינו� מיוחד ומאובחני   10בגילאי  בני ארבעה כלל המחקר 

א באופ� קבוע "ל  תשס"אשר החלו  לבקר בשנה, )בחו� רפואיי י גורמי אי"ע( קשה�פיגור בינוני

  .הכלליבבית ספר ,  בתדירות של פע  בשבוע

א� בעלי יוזמות , )מלבד מספר מילי  אשר מובנות  אינ� גבוהה(הילדי  אינ  מילוליי  

א� ניכר על מרא  , )מלבד סירבול וכדומה(אינ  מאופייני  בבעיות מוטוריות . תקשורתיות

  .מוגבלות כלשהיא/וני כי הינ  בעלי בעיההחיצ

  .'שרותי  וכו,ונזקקי  לעזרה במיומנויות יומיומיות כמו אוכל, הילדי  אינ  עצמאיי  לחלוטי�

קושי בניהול עצמי מחייבות השגחה צמודה ואישית ובעצ  כ� מוסיפות למעגל , בעיות התנהגות

מש כעוזרות א� יחד ע  זאת לאפשר אשר תפקיד� לש, )סטודנטיות(מתוו�  –השילוב אד  נוס/ 

  .ולעודד מגעי  חברתיי  ואינטראקציות תקשורתיות כמה שיותר

מה  אינ   4כאשר , ילדי  נוספי   5בכיתת הא  של הילדי  בבית הספר המיוחד לומדי   

מסיבות של בעיות ניידות וכ� בשל החלטה לאפשר בשלב התחלתי  זה של , מגיעי  לשילוב כלל

ולהרחיבו לילדי  נוספי  , יותר של הכיתה להתנסות בשילוב" תקשורתיי "לדי  ההפרוייקט לי

הכוללת השתתפות בשעורי  מקצועיי  , הילד החמישי משולב במסגרת שונה. בשני  הבאות

  .ספציפיי  והוא אינו נכלל במחקר

יע  קיבל בשמחה את היוזמה  לפרוייקט השילוב והצ, אשר ממוק  באותה עיר, הכלליבית הספר 

  .שיתו/ פעולה מלא מיידי

אי� הפרוייקט , ומשו  כ�, יש לציי� כי הילדי  מגיעי  לבית הספר המיוחד ממקומות שוני  באר!

מחו! לבית , המשכיי  לתוכנית הבוקר בי� הילדי  ע  הנכויות לילדי  הרגילי מאפשר מפגשי  

  .באופ� טבעי בשכונת המגורי  ,הספר
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        כלי המחקרכלי המחקרכלי המחקרכלי המחקר    3.23.23.23.2

        ::::))))1111נספח נספח נספח נספח     אהאהאהאהרררר((((לימודית  לימודית  לימודית  לימודית      הערכההערכההערכההערכה. . . . אאאא

המורה (באמצעות שאלו� שמולא ה� על ידי המורה בחינו� הרגיל נעשתה ההערכה הלימודית 

השאלו� מולא כל שבוע . וה� על ידי הסטודנטית המלווה את הילד) המחנכת בכיתה המשלבת

, פרנושא כגו� סבמפגש   היהתוכ� השעור המשות/ ). שבועות 30כ "סה(בתו  השעור המשות/ 

  ".מציאת רעיו� מרכזי בסיפור"כאשר הנושא השנתי הוגדר כ', משימה לימודי  וכו, עיתו�

  

  :והוא כולל את ארבעת התחומי  הבאי , השאלו� חובר לצור� המחקר הנוכחי 

  ).בו ישב התלמיד בשולח� העבודה מבלי לקו , בדקות, מדידת הזמ�(טווח ריכוז  .1

תשובות הנכונות מתו� ס� השאלות המופנות מספר ה(מת� מענה נכו� לשאלות המורה  .2

  תלמידי  שאינ  מדברי  יענו לשאלות בעזרת תקשורת חליפית  :הערה).  לתלמיד

     )P.C.S� Picture Communication Symbols( ,או בעזרת הצבעה על כרטיסי מילי  כתובות.  

, הקשבה, ודהד/ עב(המורה תסמ� כ� או לא א  המשימה בוצעה (בצוע המשימה הלימודית  .3

  ).'גזירה וכו

בסו/ כל שעור תשאל המורה את (הגדלת אוצר המילי  הכתובות החדשות אות� מזהה הילד  .4

או יצביע על מילה שאותה תאמר , מילי  חדשות שנלמדו והוא יקריא לה אות� בקול 3הילד 

  ).המורה

  

הא  חל שיפור  נבדק לגבי טווח הריכוז: כלומר. בדק ביחס לעצמונכל תחו  מ� התחומי   ::::ציינו�ציינו�ציינו�ציינו�

ובי� זמ� , טווח הריכוזתחו  שינוי מתחילת השנה בחל וכ� הא  ,בטווח הריכוז משבוע לשבוע 

  .טווח הריכוז בו סיי  את השנה

בדק הא  ככל שעבר זמ� במש� השנה הילד ענה על יותר שאלות נלגבי מת� מענה נכו� לשאלות 

  .או לא, מדוייקבאופ� 

הילדי  , ככל שהתקדמה החשיפה לילדי  רגילי , הא  במהל� השנה נבדקלגבי ביצוע המשימה 

  .ע  הפיגור למדו לבצע משימה עד תומה או לא

הא  היכולת לזהות מילי  : כלומר, הא  ג  בתחו  זה היה שיפור או לאנבדק לגבי אוצר מילי  

ביבה כתובות מ� היחידה הנלמדת גדל בעקבות החשיפה ללמידה משותפת ע  ילדי  רגילי  בס

  .הרגילה
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        ::::))))2222ראה נספח ראה נספח ראה נספח ראה נספח ((((    הערכה חברתיתהערכה חברתיתהערכה חברתיתהערכה חברתית. . . . בבבב

לצור� בדיקת ההתפתחות החברתית של הילד המיוחד בעקבות חשיפתו לבני גילו בבית ספר רגיל 

  ).,ASSESSMENT OF PEER RELATIONS”  )1990Guralnick": נבחר כלי הערכה

ל בי� ילדי  רגילי  שימש מחקרי  רבי  בנושא יחסי  בי� בני גי, כלי האיבחו� של גורלניק  

  ). Guralnick, 1990,1997(לילדי  ע  נכויות התפתחותיות 

באר! לא נמצא כלי אבחו� בתחו  זה המתאי  לאוכלוסיה הנחקרת והוחלט להשתמש בכלי של 

עבר לצור� ציו� לא הוהכלי . )באישורו של המחבר( בלבד )תרגו  מקצועי( גורלניק לאחר תרגומו

ומאפשר למורה , ותר של מיקומו של התלמיד ביחס לעצמו והתפתחותואלא לצור� הבנה טובה י

 3כל  –בי� נקודות הבדיקה (מעקב ברור על הימצאו של תלמיד על הרצ/ ולא� עליה לקדמו 

  ).חודשי 

יכול למלא כל אד  המכיר את התלמיד לאחר מספר תצפיות ) על פי דרישות המחבר(את השאלו� 

  .ע! ע  גורמי  נוספי  במקרה הצור�לא מובנות ויש באפשרותו להתיי

        

אישיי  �כביצועי  חברתיי  בי� "  "היכולת החברתית"הגדיר את )  Guralnick, 1990,1997(גורלניק 

י מבוגר משמעותי בסביבתו הטבעית של "של ילד ע  חברו או ע  מבוגר כפי שה  ניצפי  ע

כאשר , בו נשתמש במחקר זה, קהגדרה זו באה לידי ביטוי בכלי ההערכה שמציע גורלני". הילד

  .ממוריו ומצופי  שוני  אחרי , נכללי  בה נתוני  שנאספו מחברי הכיתה של הילד

הנותנת תמונה ,מצטיינת בראיה אקלקטית , בה נאספי  נתוני  ממספר גורמי , ל"הגישה הנ

  .שלמה של הצלחתו או כשלונו של הילד באינטראקציה שיז  או נכנס אליה

א� בשל הרמה הקוגניטיבית של אוכלוסית , ועד לבדיקת אינטראקציה בגילאי ג�הכלי במקורו נ

נתקבל אישור לעובדה זו בדואר ( 12הפיגור הקשה נראה כי האבחו� מתאי  לפחות עד גיל 

  ).אלקטרוני מגורלניק עצמו

החלק השלישי הוא תאורי לחלוטי� ואינו מתאי  למטרות , כלי האבחו� נחלק לשלושה חלקי 

המחקר  בשני החלקי  הראשוני  שנותני  מענה מספק לצרכי נעשה שימושולכ� , זהמחקר 

  :להל� תאור השאלו� .הנוכחי
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  :חלקי   החלק הראשו� מחולק לשלושה תתי .1

  :סקירה כללית.א

  ).פריטי  7(ידת המעורבות החברתית הכללית מ. 1.א

  ).פריטי  4(מעורבות במהל� משחק ע  בני גילו  . 2.א

  ).פריטי  8(היוזמה החברתית מטרת . ב

  ).פריטי  6(מידת ההצלחה של היוזמה . ג

  :תהליכי יסוד .ב

  ).פריטי  10(בדיקת תהליכי  של ויסות רגשי של הילד  

  :הבנות משותפות. ג

   ) פריטי  5(משחק סימבולי , )פריטי  4(כללי  חברתיי  :מידת הבנה משותפת של המשחק  

  ).פריטי  3(מי הבנה של רצ/ האירועי  היומיו

  :סוגיות בהתפתחות הילד. ד

    6(לתאור מצבו התפתחותי של הילד כפי שרואה אותו הבודק , מילולי, סכו   כללי  .1.ד      

  ).שאלות  פתוחות         

  בתחומי  (סכו  מילולי של ההערכה על פי כוחות וקשיי  של הילד בתחומי  המדוברי   .2.ד      

  ).ו  ההבנה המשותפת ובתחו  ההבנה של סדר היו  מצד הילדבתח, הרגשיי       

  ).לוליימ(נוכחי הסכו  תאורי של הילד בשלב  . 3.ד      

  

  :חלקי  הבודקי  אסטרטגיות חברתיות �החלק השני מחולק לשלושה תתי. 2

  :כניסה לתו� קבוצת משחק  .ה

  ,  )פריטי  10(סיבות לכשלו�  ,)פריטי  9(ניסיו� ראשו� לכניסה למשחק של ילדי  רגילי  . 1.ה

  ).פריט סכו  אחד(תוצאות הניסיו�    

  .ופריט סיכו  אחד) פריטי  11(ניסיו� שני להכנס למשחק . 2.ה

  ).פריטי  6(אסטרטגיות לכניסה למשחק : סיכו . 3.ה

  .סיכו  מילולי כללי. 4.ה       

  :פתרו� בעיות וקונפליקטי  שמתעוררי  בשעת משחק .ו

  ).פריטי  5(ת לקונפליקטי  יבוס. 1.ו

  ).פריט אחד(הגור  לבעיה או המגיב אליה  הוא הא  הילד. 2.ו

  ).פריטי  3(תגובת הילד הרגיל לניסיו� משחק של הילד ע  הפיגור . 3.ו



  

  

24

  

  ).פריטי  8(תגובת הילד המיוחד לניסיו� משחק של הילדי  הרגילי  . 4.ו

  ) פריטי  15(דרכי  לפתרו� הקונפליקט . 5.ו

  ).פריטי  7(סיכו  אסטרטגיות לפתרו� קונפליקטי  . 6.ו

  :מידת היכולת להמשי� במשחק לפי הכללי  ולהתמיד בו .ז

  ).פריטי  3(יכולת למשחק על פי כללי  .1.ז 

  ).פריטי  6(ניהול עצמי –יכולת התמדה והסתגלות לשינויי  במשחק . 2.ז 

        

        

        ינו�ינו�ינו�ינו�ייייצצצצ

לעיתי  =  3, לפעמי = 2, לעיתי  רחוקות= 1 : ותנקוד 4של  ול סכל הפריטי  מקודדי  על גבי 

   .וכ� הלאה בכל תקופת מדידה, כמעט תמיד=  4, קרובות

החל מחודש   (קודד לכל ילד בנפרד לאור� כל תקופת המדידה  בדקונבכל אחד מהמדדי  שהציינו� 

  ). חודשי  3 ספטמבר ובכל

לבדוק כל ילד  נית� היה, כמו כ�, לבדוק הא  הילד התקד  במדד זה או לאהתאפשר באופ� זה 

ולבדוק הא  ישנ  פריטי  בה  כל הילדי  התקדמו או פריטי  משותפי  בה  כל , ביחס לחבריו

ל משמעות בקבלת החלטות על בניית תכניות שילוב "לניתוח הנ .הילדי  לא התקדמו וכדומה

ילו תחומי  כדאי ובא, עתידיות בהתחשב בתחומי  בה  הילדי  יכולי  להתקד  ולהשתלב יותר

  .להשקיע מאמצי  נוספי  על מנת כ� להשיג התקדמות ג  בה 
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�הליהליהליהלי    3.33.33.33.3���        

תלמידי  בעלי פיגור  4זו השנה השניה פרוייקט שילוב של   נמשכה, ב"בשנת הלימודי  תשס

  ,  כלליבבית ספר לחינו� ' בשכבת כיתות ג, קשה מבית ספר לחינו� מיוחד במרכז האר!� בינוני

  .בקרבת מקו  השוכ�

ימשיכו  הב הלחלק  תהיה זו השנה השני', שניי  בכל כיתה ג ושמוהתלמידי החינו� המיוחד 

נתו� זה אינו מהווה בעיה משו  שהילדי  נבדקי  (לחלק  השנה הראשונה , בפרוייקט השילוב

והמחקר בודק את , ביחס לעצמ  מנקודת הימצאות  מבחינה התפתחותית בתחילת השנה

  ).במש� השנה ביחס לנקודת פתיחה זוהתקדמות  

 �2ורי  ושע 4, 12:00 �8:00(שעות  4בהסעה פע  בשבוע למש�  הכללילבית הספר  וגיעההילדי  

  . בפעילויות הכיתה בהתא  למקצועות הנלמדי  שולבוו, )הפסקות

 נבדוקועליו  )פעמיי  בשבוע: כלומר( ,לבית הספר הרגיל סע פע  נוספת בשבוענ אחד הילדי 

 הנבדקי  לימודיי וה חברתיי הא  לתוספת זמ� החשיפה יש משמעות להתקדמות בתחומי  ה

  ).ל נבחר באופ� אקראי"הילד הנ(

הוא כי הנושא הנלמד ) משני בתי הספר(עקרו� המפתח שהוסכ  על הצוות המנחה את השילוב 

 �וד על מנת ערכו התאמות באמצעי הלימנא� , יהיה משות/ לכל התלמידי " יו  השילוב"במש

  .לאפשר למידה ג  של הילדי  מ� החינו� המיוחד

 "ברל�בית"מ' גשנה (י סטודנטיות לחינו� מיוחד "הילדי  בעלי הנכויות ההתפתחותיות  לוו ע

וה� קבלו , יחס הליווי הוא של סטודנטית לכל ילד). המקיימות התמחות בבית הספר המיוחד

ודרכי לימוד המשתפות את אוכלוסיית החינו�  הדרכה מכותבת המחקר הנוכחי על תיוו� מתאי 

  .המיוחד והחינו� הרגיל

משותפת של  הבני אודותהתייעצות שבועית ע  כותבת המחקר  ומורות הכיתות הרגילות קיימ

  ).על פי מערכת הכיתה –' טבע וכו, חג, עיתו�, סיפור מסויי : לדוגמא(תכני  ותכניות לימודי  

במשות/ לאוכלוסית הילדי  ע  הנכויות ואוכלוסית הילדי   נושא מרכזי שנבחר השנה להלמד

דרכי הלמידה היו חוויתיות ומעניינות ומשותפות לשתי . הרגילי  הוא זיהוי רעיו� מרכזי בסיפור

הילדי  הרגילי  התייחסו יותר : א� מטרת השעור עבור האוכלוסיות היתה שונה, האוכלוסיות

  ע  הנכויות ההתפתחותיות התמקדו יותר בפרטי  ואילו הילדי, לתוכ� הסיפור והמסר שלו

  .שיפורטווח הריכוז וזיהוי מילות מפתח, תוכניי 

ה� מחנכות הכיתות הרגילות וה� הסטודנטיות את  ומלא) כל שבוע(בסו/ כל יחידת לימוד כזו 

  ).להל� פירוט על דרכי המילוי של השאלו� החינוכי(לימודית שאלו� ההערכה ה
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על ידי כותבת המחקר בקבוצות קטנות משותפות לשתי האוכלוסיות  ורכשעורי  נוספי  נע

  .חוויות משותפות וכדומה, תחרויות, שמטרת� עידוד קשר חברתי על ידי משחקי 

, י מורות מ� החינו� הכללי"הילדי  השתתפו ג  בשעורי  מקצועיי  כגו� חינו� גופני המועבר ע

  .ס הכללי"המיוחד במבנה הביי צוות מבית הספר "ושעורי הרפיה שהועברו ע

        

        

        ::::סיכו סיכו סיכו סיכו 

י מחנכת הכיתה המשלבת "ע) 1נספח ' ר(ל "בסו/ כל שעור מולא השאלו� הנ :הערכה לימודית

שאלוני   60לילד שיגיע לשילוב פעמיי  בשבוע יהיו . שבועות לפחות 30במש� , והסטודנטיות

  ).בתחו  הלימודי

פעמי  בשנה  3 המדדנגותו החברתית והתנה, כל ילד נבדק ביחס לעצמו :הערכה חברתית

י הסטודנטיות המלוות את הילדי  "עהשאלו� מולא  .ל"על פי השאלו� הנ,) מאי , פברואר, נובמבר(

  ).לצור� בדיקת מהימנות בי� שופטי (י כותבת המחקר "למסגרת המשלבת וע

י כותבת "ע י הסטודנטיות ובי� אלו אשר מולאו"בהשוואה בי� תוצאות השאלוני  כפי שמולאו ע

  ).3' ראה נספח מס. (81.69%המחקר נמצאה התאמה של  
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        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות: : : :     4444פרק פרק פרק פרק 

  .בפרק זה יתוארו תוצאות המחקר בהתייחס לכל השערת מחקר בנפרד

וכ� עבור , נתמקד בעיקר ברמת ההתקדמות בתחומי  החברתיי  והלימודיי  לכל נבדק בפני עצמו

  .הקבוצה כולה

לא נית� להציג את כל (� נבחר מדד או שניי  אשר ייצגו את כל תת הפרק פרק בשאלו�בכל תת

וכ� משו  שאי� הצגת� תתרו  לנו יתר מידע על זה שיוצג ,הפריטי  בשל קיומ  של מאות פריטי 

  .הקולע ביותר לשאלת המחקר אותה בדק אותו מדד/הפריט שייבחר יהיה התוא  ביותר. להל�

  

  

 :1' השערה מס 4.1 

הלומדי  בבית ספר הלומדי  בבית ספר הלומדי  בבית ספר הלומדי  בבית ספר , , , , ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשותילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשותילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשותילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות    זמ� חשיפה שלזמ� חשיפה שלזמ� חשיפה שלזמ� חשיפה שלחיובי בי� חיובי בי� חיובי בי� חיובי בי�     קשרקשרקשרקשר    קיי קיי קיי קיי 

        ....בתחו  החברתיבתחו  החברתיבתחו  החברתיבתחו  החברתישפור הישגיה  שפור הישגיה  שפור הישגיה  שפור הישגיה  לבי� לבי� לבי� לבי� , , , , באופ� סדירבאופ� סדירבאופ� סדירבאופ� סדיר    כלליתכלליתכלליתכלליתבמסגרת חינוכית במסגרת חינוכית במסגרת חינוכית במסגרת חינוכית , , , , לחינו� מיוחדלחינו� מיוחדלחינו� מיוחדלחינו� מיוחד

            ....יהיה הבדל בי� ההישגי  בתחילת השנה לבי� סו/ השנהיהיה הבדל בי� ההישגי  בתחילת השנה לבי� סו/ השנהיהיה הבדל בי� ההישגי  בתחילת השנה לבי� סו/ השנהיהיה הבדל בי� ההישגי  בתחילת השנה לבי� סו/ השנה: : : : דהיינודהיינודהיינודהיינו

 

  :5.פרמטר א, "מעורבות כללית") על פי סדר השאלו�( 1' מיומנויות חברתית מס

  ".מעדי/ את חברת בני גילו על פני מבוגרי  כאשר שתי האפשרויות זמינות"

פריטי  בשאלו� המתייחסי   7מתו� (נבחר כמייצג את תחו  המעורבות הכללית ) 5(פריט זה 

תחו  ".מעורבות הכללית"ביותר את תחו  ה" מייצג"משו  היותו ה, )לתחו  המעורבות הכללית

�מטבע הדברי  קיימת נטייה של ילדי  ע  נכויות , כלל�זה הוא המשמעותי ביותר משו  שבדר

עד אשר הוא ירכוש אמו� בחברת בני גילו , התפתחותיות להצמד למבוגר ולהעדי/ את חברותו

נבי� כי הילד מרגיש בטוח בחברתו , במידה ואכ� תתרחש החלפה זו. שאינה מוכרת לו עדיי�

ומעדי/ את חבריו החדשי  על פני ,)והגנה של מבוגר כל העת" שמירה"ק לאינו זקו(החדשה 

  .מבחינת המחקר פירושו של דבר יהיה כי רמת המעורבות החברתית עלתה. המלווה המוכר
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העדפת חברת בני הגיל על פני מבוגרים כאשר שתי 

האפשרויות זמינות

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת
גו

ה
תנ

ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                        .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות* 

        מעורבות כללית מעורבות כללית מעורבות כללית מעורבות כללית : : : : 1111תרשי  תרשי  תרשי  תרשי                                                                                                                              

  

  :להל� תאור ניתוח כל אחד מהנבדקי 

מעדי/ את חברת בני גילו בתחילת השנה " לפעמי "התקד  בהדרגתיות מ :1' נבדק מס

  .מעדי/ את חברת בני גילו בסו/ השנה" כמעט תמיד"�ל, )למידה, בדיקה,חששנות(

או ע  המבוגרי  /הילד בוחר לבלות ע  בני גילו ו. לא נצפתה התקדמות כל השנה :2' נבדק מס

מחלק את זמנו באופ� שווה בי� המבוגרי  והילדי  : כלומר,לפעמי =2(בסביבה באותה תדירות 

  ).מבלי לגלות העדפה לאחד הצדדי 

באמצע " לפעמי "ל, נהבתחילת הש" לעיתי  רחוקות"נצפתה התקדמות הדרגתית מ: 3' נבדק מס

  . בסו/ השנה" לעיתי  קרובות"ל, השנה

" לעיתי  קרובות"הגיע באמצע השנה ל, "לפעמי "נבדק זה התחיל בתחילת השנה מ: 4' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"וסיי  את השנה כשהוא מעדי/ את חברת בני גילו על פני מבוגרי  

  :סיכו 

באופ� טבעי , רבעת הילדי  התקדמו בתחו  זהכל א ,,,,בממוצעבממוצעבממוצעבממוצעמניתוח התוצאות נית� לראות כי 

וכי בסו/ השנה ישנה נטייה להעדפת את חברת  של העמיתי  יותר מאת זו של , בצורה הדרגתית

  .המבוגרי  המוכרי  והמגונני  בסביבה

ונית� לראות כי חשיפת ילדי  לתוכנית שילוב מאפשרת , בתחו  זה אוששה השערת המחקר

  .כפי שהודג  להל�, ת חברתיותהתקדמות ברכישת מיומנויו
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  ) :7.מדד ב(מטרת היוזמות החברתיות ) :על פי סדר השאלו�( 2' מיומנות חברתית מס

  .לעסוק באופ� כללי במגע חברתי

הא  מטרת היוזמות של התלמידי  מ� (נציג מדד זה עקב היותו משמעותי לשאלת המחקר 

א� לפני הצגתו נציי� כי , )צרכי  אחרי החינו� המיוחד היו בעיקר לצור� יוזמה חברתית או ל

להשיג ( 5.במדדי  ב: כלומר. באופ� כללי לא היתה התקדמות, בשני מדדי  נוספי  בתחו  זה

הילדי  סיימו את השנה באותה רמת ) להציע פעיליות משותפות( 8.ב  �ו) מידע או הבהרה

  .ירות הביצוע שלהולא ירדו או עלו בתד) לעיתי  רחוקות=1(מעורבות בה התחילו אותה 

לא היה שינוי אצל שניי  מהנבדקי  ) לזכות בתשומת לב של אחרי ( 1.כמו כ� נציי� כי במדד ב

ללעיתי  , 4=מכמעט תמיד(א  כי מתונה , ואצל שניי  אחרי  דווקא היתה ירידה, )לפעמי =2(

חוסר עניי� ייתכ� והירידה בניסיו� לזכות בתשומת לב של הילדי  הרגילי  נבעה מ). 3=רחוקות

או שיתכ� והילדי  למדו לנתב את , העדפת בני גיל , מה שסותר את התחו  הקוד  שהוצג(

וזו מבחינתנו התקדמות , יוזמותיה  לתחומי  אחרי  מעבר לניסיונות למשיכת תשומת לב

  .חברתית רצויה

        

        

 

מטרת היוזמות: לעסוק באופן כללי במגע חברתי

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת
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ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                                                                                                                        .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                 

        מטרת היוזמות מטרת היוזמות מטרת היוזמות מטרת היוזמות : : : : 2222תרשי  תרשי  תרשי  תרשי                                                                                                                                                  
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  :להל� תאור ניתוח כל אחד מהנבדקי 

  

ר באותה התחיל את השנה בניסיונות מתמידי  לעסוק במגע חברתי ונשא: 1'נבדק מס

  .עד סו/ השנה, "לעיתי  קרובות",שכיחות

לעיתי  ",  התחיל את השנה בשכיחות גבוהה יחסית של עיסוק במגע חברתי: 2' נבדק מס

לעיתי  "ובסו/ השנה ירדה השכיחות ל, "כמעט תמיד"באמצע השנה עלתה השכיחות ל," קרובות

  ". רחוקות

  ". לפעמי "רה על השכיחות נשא. אי� שינוי לאור� השנה :3' נבדק מס

העדפת בני (נבדק זה התקד  מאוד ג  בתחו  זה וג  בנקודת הבדיקה הקודמת : 4' נבדק מס

, המשי� כ� ג  באמצע השנה, "לפעמי "התחיל את השנה בשכיחות של ). גיל  על פני מבוגרי 

  ".כמעט תמיד"והתקד  בסופה לשכיחות של 

  

  :סיכו 

ובתחו  זה כדאי להתייחס לכל , ינה קטנה בממוצעההתקדמות בתחו  היוזמה למגע חברתי ה

 3בתחו  זה השערת המחקר אוששה בנוגע לילד אחד בלבד ולא אוששה על . נבדק בפני עצמו

  . ילדי  אחרי 
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) למטרות חברתיות(ונבח� עד כמה היוזמות  """"הצלחת היוזמותהצלחת היוזמותהצלחת היוזמותהצלחת היוזמות""""    ::::בשאלו� בשאלו� בשאלו� בשאלו�     6666''''מדד גמדד גמדד גמדד גבהמש� נבדק  

  .התאמה בי� ניסיונות המגע להצלחות המגעולבדוק הא  ישנה , מצליחות

ג  חבריו נענו לו באותה , )2ראה להל� תרשי  ( הא  אותו ילד שיז  יותר מגע חברתי : כלומר

        .לא נענו לו חבריו, הא  מי שלא יז : וההפ�, מידה

        

הצלחת היוזמות

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת
גו

ה
תנ

ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                         

        הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות : : : : 3333תרשי   תרשי   תרשי   תרשי                                                                                                                                                           

  

  

  .מניתוח התרשי  שלהל� נית� לראות את מידת הצלחת היוזמות לאור� השנה

  

התקד  באמצע השנה , "לפעמי "חיל את השנה בשכיחות הצלחת היוזמות של הת: 1'נבדק מס

  .וכ� ג  סיי  את השנה" לעיתי  קרובות"לשכיחות של 

וירד בהדרגה בשכיחות הצלחת , "כמעט תמיד"התחיל את השנה בשכיחות של  :2' נבדק מס

קשיי  לנבדק זה ". לפעמי "ובסו/ השנה ל" לעיתי  קרובות"יוזמותיו באמצע השנה ל

יוזמותיו , )'יריקות וכו,משיכת שיער, מכות(התנהגותיי  המתבטאי  באלימות פיזית קשה 

ס הכללי הולכות ויורדות בשל רטיעת "החברתיות שנענו ברצו� בתחילת השנה על ידי חבריו בביה

  . הילדי  ממנו ככל שמחריפה הבעיה לאור� השנה
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כ� היא נשארה ג  , "לפעמי "היוזמות בתחילת השנה היתה שכיחות הצלחת  :3' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"בסו/ השנה היתה עליה ל. באמצע השנה

התחיל את השנה ע  שכיחות : כל המדדי  גדלו בהתאמה ובהתמדה במהל� השנה: 4' נבדק מס

. ובסו/ השנה הגיע לכמעט תמיד, באמצע השנה התקד  ללפעמי , נמוכה של לעיתי  רחוקות

כי נבדק זה התקד  בכל המדדי  שהצגנו עד עתה ונראה כי הסביבה המשלבת כא� המקו  לציי� 

וג  , יש שיפור ג  ברמת הוזמות שלו. משפיעה עליו באופ� חיובי מאוד מ� ההיבט החברתי

  .בתגובות חבריו אליו

הנבדקי  אכ� העלו את רמת התדירות בה� נקטו יוזמה . היתה התקדמות כללית בתחו : בממוצע

  .ור� עיסוק במגע חברתי לאור� השנהתקשורתית לצ

  :סיכו 

חלה התקדמות ) �4 ו 3, 1נבדקי  (מהתרשימי  נית� לראות כי אצל שלושה מתו� ארבעת הילדי  

א� , חלה נסיגה בהצלחת יוזמותיו לאור� השנה 2אצל נבדק מספר , בהצלחות היוזמות החברתיות

ת רמת התדירות בה� נקטו יוזמה הנבדקי  אכ� העלו א. בממוצע היתה התקדמות כללית בתחו 

  .תקשורתית לצור� עיסוק במגע חברתי לאור� השנה
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נתייחס כעת להתקדמות החברתית של הנבדקי  , לאחר הסקירה במעורבות כללית שהובאה להל�

   ".תהליכי יסוד:"'חלק ב: בשאר המדדי  של השאלו�

 ,)4.ב" (ות כלפי חבריו תו� כדי אינטראקציהמתרגז ומפתח עויינ: "4' בחרנו להתייחס למדד מס

מדד זה חשוב . חרדה  וחוסר יכולת להמשי� את האינטראקציה, משו  שהוא מצביע על תסכול

או להצביע על , משו  שהוא יכול לתת לנו אינדיקציה לקושי כאשר הוא מתרחש בשכיחות גבוהה

  .יחות יורדת או נמוכההתקדמות ורכישת אינטראקציות חלופיות כאשר הוא מתקיי  בשכ

פיתוח עויינות תוך כדי אינטראקציה

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
גו

ה
תנ

ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

        ).לעיתי  רחוקות( 1=העדר סימו�: הערה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות* 

בקרב ארבעת הנבדקי  בקרב ארבעת הנבדקי  בקרב ארבעת הנבדקי  בקרב ארבעת הנבדקי  " " " " פיתוח עויינות תו� כדי אינטראקציהפיתוח עויינות תו� כדי אינטראקציהפיתוח עויינות תו� כדי אינטראקציהפיתוח עויינות תו� כדי אינטראקציה""""ההתנהגות ההתנהגות ההתנהגות ההתנהגות     שכיחותשכיחותשכיחותשכיחות: : : : 4444תרשי   תרשי   תרשי   תרשי   

                                                                                                ....לאור� השנהלאור� השנהלאור� השנהלאור� השנה

  

  :להל� תאור ניתוח

לא ניכר כי זו סוג "). לעיתי  רחוקות"נשארה שכיחות של (אי� שינוי במהל� השנה : 1'נבדק מס

  .ויינותאו ע/הוא כמעט אינו מגיב בכעס ו. התגובה האופיינית לו כלל

  ". לעיתי  קרובות"עד ל" לעיתי  רחוקות"עליה הדרגתית בפיתוח העויינות מדרגת : 2' נבדק מס

במהל� , בתחילת השנה היתה השכיחות לעיתי  קרובות. יש ירידה ברמת העויינות: 3' נבדק מס

  ".לעיתי  רחוקות"השנה היתה ירידה ללפעמי  ובסו/ השנה השכיחות היא של 

במהל� השנה היתה ,בתחילת השנה היתה השכיחות לעיתי  קרובות, 3ומה לנבדק בד: 4' נבדק מס

  .ירידה ללפעמי  ובסו/ השנה השכיחות היא של לעיתי  רחוקות

והיא אכ� , בממוצע, קיימת ירידה ברמת העויינות ובכמות ההתפרצויות באופ� כללי,לסיכו 

  .ה רגילהמצביעה על הסתגלות מסויימת לכללי  חברתיי  הנהוגי  בחבר
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ראה מבנה השאלו� בנספח ראה מבנה השאלו� בנספח ראה מבנה השאלו� בנספח ראה מבנה השאלו� בנספח ((((חלק שני בשאלו� מתייחס לאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיות חלק שני בשאלו� מתייחס לאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיות חלק שני בשאלו� מתייחס לאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיות חלק שני בשאלו� מתייחס לאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיות 

        ):):):):2222' ' ' ' מסמסמסמס

  :בניתוח תוצאות מבדק זה נציי� עבור כל נבדק 

מתו� (אילו אסטרטגיות מאפיינות אותו כאשר הוא מנסה להצטר/ לקבוצת בני גילו   .א

  ).סדרת אסטרטגיות נתונות בשאלו�

מתו� (ת מכשילות אותו ואינ� תורמות לניסיונותיו להשתלב במשחק אילו אסטרטגיו  .ב

  ).סדרת אסטרטגיות נתונות בשאלו�

אמצע השנה , בי� תחילת השנה) נסיגה /התקדמות(באילו אסטרטגיות חברתיות חל שינוי   ....גגגג

        ).וסו/ השנה

        ::::להל� טבלה המסכמת את תוצאות חלק שני בשאלו�להל� טבלה המסכמת את תוצאות חלק שני בשאלו�להל� טבלה המסכמת את תוצאות חלק שני בשאלו�להל� טבלה המסכמת את תוצאות חלק שני בשאלו�

        ::::מקראמקראמקראמקרא

  :קיו  אסטרטגיה 

  : בה חל שינוי במהל� השנהאסטרטגיה  

        

        ::::אסטרטגיות להצטרפות למשחקאסטרטגיות להצטרפות למשחקאסטרטגיות להצטרפות למשחקאסטרטגיות להצטרפות למשחק

 4444' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 3333' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 2222' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 1111' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס     נבדקנבדקנבדקנבדק////אסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיה

מתייצב בסביבה וממתי� 

 להזדמנות

          

תשומת לב באמצעות 

 קשר עי� תנועה או נגיעה

    

מחקה את חברו מילולית 

 או לא מילולית

    

אציה לפעילות יוצר ורי

 חבריו

    

מראה או מגיש חפ! 

 הקשור למשחק חבריו

    

שואל שאלה רלוונטית 

 לפעילות המתקיימת

    

מבקש בנימוס להצטר/ 

 למשחק

    

משת/ ע  חבריו חידע 

 רלוונטי למשחק

    

מבקש ישירות להצטר/ 

 למשחק
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        ::::אסטרטגיות המכשילות כניסה למשחקאסטרטגיות המכשילות כניסה למשחקאסטרטגיות המכשילות כניסה למשחקאסטרטגיות המכשילות כניסה למשחק. . . . בבבב
  
  

 4444' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 3333' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 2222' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס 1111' ' ' ' נבדק מסנבדק מסנבדק מסנבדק מס נבדקנבדקנבדקנבדק////אסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיה

מנסה לשחק ע  חברי  

 שאינ  נעני 

    

מנסה לשחק ע  מי שדחו 

 אותו בעבר

    

מנסה להשתלב באמצעות 

חפצי  לא רלווניטיי  

 למשחק

    

  

 דיבור לא רלוונטי למשחק

  

 

   

הילד מנסה להסיט את 

 הילדי  מדרכ 

    

חק מנסה להצטר/ למש

 עי��קשר/לפני יצירת מגע

    

  עיתוי הפניה גרוע

 

    

האסטרטגיות ה� בגדר 

 דרישה/התפרצות

    

מתנהג בתוקפנות כלפי 

 חבריו
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        ::::להל� פרוט חלק שני בשאלו� עבור כל נבדק בנפרדלהל� פרוט חלק שני בשאלו� עבור כל נבדק בנפרדלהל� פרוט חלק שני בשאלו� עבור כל נבדק בנפרדלהל� פרוט חלק שני בשאלו� עבור כל נבדק בנפרד

  :1' תוצאות נבדק מס 

שסומנו בשאלו� כמאפיינות את (אסטרטגיות המאפיינות את ניסיונותיו להצטר/ למשחק   .א

 ).התנהגותו במהל� משחק

  .ונראה שהוא ממתי� להזדמנות, מתייצב בסביבה או צופה בחבריו .1

 .מחקה את משחק חברו באופ� מילולי או לא מילולי .2

 .מראה או מגיש צעצוע שקשור למשחקי  של חבר  .3

אלו� שסומנו בש(סיבות או אסטרטגיות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות למשחק   .ב

  ).כמאפיינות את התנהגותו במהל� משחק

או /הילד מנסה לשחק ע  החברי  עוד קוד  שיצר עימ  מגע פני  אל פני  ו .1

 .קשר עי�

  ):אמצעה וסופה,בי� תחילת השנה(אסטרטגיות בה� חל שינוי   .ג

הנבדק התקד  , "מבקש תשומת לב באמצעות תנועה או נגיעה קלה: "2' באסטרטגיה מס

  .לנקיטתה באמצע השנה ובסופה, טרטגיה בתחילת השנהמחוסר נקיטת האס

  

  :2' תוצאות נבדק מס 

  .אסטרטגיות המאפיינות את ניסיונותיו להצטר/ למשחק  .א

  .זוכה בתשומת לב בעזרת נגיעה או תנועה או קשר עי� ברור .1

 :סיבות או אסטרטגיות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות למשחק  .ב

הילדי  אינ  קשורי  לנושא שיחת  או  ניסיונותיו של הילד לבוא בדברי  ע  .1

  .למשחק שה  משחקי 

כגו� הפרעה למשחקי  של חבריו , עיתוי האינטראקציה החברתית היה גרוע .2

 .בדיוק ברגע שבו היו מרוכזי  בפעילות אחרת

, כגו� דרישה שיצרפו אותו למשחק, האסטרטגיות של הילד ה� בגדר התפרצות .3

 .הידחקות פיזית או חטיפה של צעצוע

 .מתנהג בתוקפנות כלפי חבריו .4
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 :אסטרטגיות בה� חל שינוי  .ג

בעיקבות האסטרטגיות : כלומר. הילד מנסה לשחק ע  חברי  שאינ  נעני  .1

אינ  , חבריו אשר כ� ניסו להתקרב אליו בתחילת השנה, התוקפניות של הילד

הנבדק ממשי� לנקוט באותה אסטרטגיה לא . מנסי  זאת יותר לקראת סו/ שנה

 .וא/ מזיקה עד סו/ השנה ,יעילה

  

  :3' תוצאות נבדק מס

 .אסטרטגיות המאפיינות את ניסיונותיו להצטר/ למשחק  .א

  .נראה שהוא ממתי� להזדמנות, מתייצב בסביבה או צופה בחבריו .1

 .תנועה או קשר עי�, זוכה בתשומת לב באמצעות נגיעה  .2

 .מראה או מגיש צעצוע שקשור למשחקי  של חבריו .3

 :ות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות למשחקסיבות או אסטרטגי  .ב

  .הילד מנסה לשחק ע  חברי  שאינ  נעני  .1

 .הילד מנסה לשחק ע  החברי  עוד טר  שיצר עימ  קשר עי� .2

 .עיתוי האינטראקציה היה כאשר הילדי  מרוכזי  בפעילות  .3

 

 :אסטרטגיות בה� חל שינוי  .ג

ת השנה לא היתה בתחיל: כלומר. מחקה את חברו באופ� מילולי או לא מילולי .1

א� במהל� השנה התפתח חיקוי מילולי או לא , קיימת התנהגות חיקוי כלשהיא

  .מילולי שהנבדק השתמש בה כאסטרטגיה לכניסה למשחק של חבריו

  

  :4' תוצאות נבדק מס

 .אסטרטגיות המאפיינות את ניסיונותיו להצטר/ למשחק  .א

  .תנועה או מגע, זוכה לתשומת לב באמצעות קשר עי� .1

 .את משחק  של חבריו באופ� מילולי או לא מילולי מחקה .2

 .יוצר וריאציה לפעילות הלא מילולית או המילולית של חבריו .3
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 :סיבות או אסטרטגיות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות למשחק  .ב

הילד מנסה להשתלב במשחק באמצעות חפצי  או מעשי  שאינ  קשורי   .1

  .לפעילות חבריו

ברי  ע  הילדי  אינ  קשורי  לנושא שיחת  או ניסיונותיו של הילד לבוא בד .2

  .למשחק 

 :אסטרטגיות בה� חל שינוי  .ג

ונראה שהוא ממתי� להזדמנות להצטר/ , צופה בחבריו, הילד מתייצב בסביבה .1

צעצועיו ומעשיו ולא , בתחילת השנה הילד היה עסוק בעולמו: כלומר. אליה 

הוא נפתח , חל שיפורמאמצע השנה ועד סופה . היה מתעניי� במשחק  של חבריו

 .והחל צופה בחבריו ומבקש להצטר/ למשחק , לסביבתו

  

  : : : : סיכו סיכו סיכו סיכו 

באילו מה� חל , תוארו אסטרטגיות חברתיות אצל כל אחד מהנבדקי  כפי שה� קיימות בפועל

נית� היה לראות כי ההתפתחות היא אינדווידואלית והאסטרטגיות . ומהות השינוי שחל, שינוי

  . בדקי שונות אצל כל אחד מהנ
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ניסיונות שניי  לכניסה "ישנה התייחסות לגבי  ,,,,))))2222' ' ' ' ראה נספח מסראה נספח מסראה נספח מסראה נספח מס((((בהמש� חלק שני בשאלו� בהמש� חלק שני בשאלו� בהמש� חלק שני בשאלו� בהמש� חלק שני בשאלו� 

והיתה בה והיתה בה והיתה בה והיתה בה , , , , שכל הילדי  אופיינו בהשכל הילדי  אופיינו בהשכל הילדי  אופיינו בהשכל הילדי  אופיינו בהבחלק זה נתייחס לאסטרטגיה אחת שבלטה משו  ". למשחק

יו� שני ניס: בשאלו�( "ישירות פניה והתמדה בה די הצור�: "התקדמות אצל כול  במהל� השנההתקדמות אצל כול  במהל� השנההתקדמות אצל כול  במהל� השנההתקדמות אצל כול  במהל� השנה

  :ולכ� נפרט אותה להל�,)5.ג, לכניסה למשחק חלק שני

  .נית� לראות את השימוש באסטרטגיה זאת בקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנה 5' בתרשי  מס

  

ישירות הפניה והתמדה בה די הצורך

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
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ה
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ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                         

בקרב ארבעת בקרב ארבעת בקרב ארבעת בקרב ארבעת " " " " ישירות הפניה והתמדה בה די הצור�ישירות הפניה והתמדה בה די הצור�ישירות הפניה והתמדה בה די הצור�ישירות הפניה והתמדה בה די הצור�: ": ": ": "שכיחות השימוש באסטרטגיהשכיחות השימוש באסטרטגיהשכיחות השימוש באסטרטגיהשכיחות השימוש באסטרטגיה: : : : 5555תרשי  תרשי  תרשי  תרשי  

        ....הנבדקי  לאור� השנההנבדקי  לאור� השנההנבדקי  לאור� השנההנבדקי  לאור� השנה

  ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

  :להל� תאור ניתוח

באמצע השנה היתה ". לעיתי  רחוקות"ה היתה שכיחות הפניה בתחילת השנ: 1' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"ובסו/ השנה היתה התקדמות נוספת ל, "לפעמי "התקדמות ל

בסו/ ,"לפעמי "בתחילת השנה ובאמצעה היתה שכיחות הפניה וההתמדה בה על : 2' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"השנה היתה התקדמות ל

באמצע השנה ובסופה היתה ".לעיתי  רחוקות"ה היתה שכיחות הפניה בתחילת השנ: 3' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"השכיחות 

באמצע השנה היתה ". לעיתי  רחוקות"בתחילת השנה היתה שכיחות הפניה : 4' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"ובסו/ השנה עלתה השכיחות ל,"לפעמי "השכיחות 

  .אצל כל הנבדקי ל "בממוצע היתה התקדמות במדד הנ: לסיכו 
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והתרחשויות יומיומיות והתרחשויות יומיומיות והתרחשויות יומיומיות והתרחשויות יומיומיות ) ) ) ) הבנות משותפותהבנות משותפותהבנות משותפותהבנות משותפות((((בשאלו� מתייחס לנושא הבנת כללי  חברתיי  בשאלו� מתייחס לנושא הבנת כללי  חברתיי  בשאלו� מתייחס לנושא הבנת כללי  חברתיי  בשאלו� מתייחס לנושא הבנת כללי  חברתיי  ' ' ' ' חלק גחלק גחלק גחלק ג

        ).).).).2222....גגגג((((

לא /עד כמה חל: כלומר, ניתוח מדדי  אלו יספק היבט נוס/ על התקדמות  החברתית של הילדי 

יה  או רגילי  חל  שיפור ביכולת  להבי� ולפעול על פי כללי  חברתיי  שלא היו חשופי  אל

את הקודי  , ס רגיל"את כללי ההתנהגות בבי, הא  ה  מביני  את סדר היו . אליה  קוד  לכ�

כתוצאה מהחשיפה , והא  היתה התקדמות בתחומי  אלו', החברתיי  בפעילויות משותפות וכו

  .וההתנסות במהל� השנה

   "הכלליי  בכיתהמבי� את החוקי  : "המדד העיקרי בתחו  הכללי  החברתיי  מתייחס ל

בעלות על ,הצבעה הבנת תור,שקט(בתחו  זה נכללי  ג  החוקי  לפיה  פועלת הכיתה ) 2מדד ( 

  ).'חפצי  וכו

  

 

הבנת החוקים בכיתה

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע
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ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                                         

        ....בקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנה" " " " הבנת כללי הכיתההבנת כללי הכיתההבנת כללי הכיתההבנת כללי הכיתה""""שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות : : : :     6666תרשי  תרשי  תרשי  תרשי                          

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

        

        

  :להל� תאור ניתוח

שכיחות הבנת התחיל את השנה ע  . ישנה התקדמות ברורה והדרגתית במהל� השנה: 1' נבדק מס

וסיי  את השנה באותה " לעיתי  קרובות"התקד  באמצע השנה ל,"לפעמי "החוקי  בכיתה 

  .שכיחות

באמצע " לפעמי "לשכיחות של " לעיתי  רחוקות"משכיחות של , ישנה התקדמות :2' נבדק מס 

  . השנה ובסופה
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נת החוקי  ישנה התקדמות ברורה והדרגתית התחיל את השנה ע  שכיחות הב: 3' נבדק מס

וסיי  את השנה ע  שכיחות של " ללפעמי "התקד  באמצע השנה ל,"לעיתי  רחוקות"בכיתה 

  ".לעיתי  קרובות"

התחיל את השנה ע  שכיחות הבנת . ישנה התקדמות ברורה והדרגתית במהל� השנה: 4'נבדק מס

כמעט "וסיי  את השנה ע  " לעיתי  קרובות"התקד  באמצע השנה ל,"לפעמי "החוקי  בכיתה 

  ".תמיד

על כ� שכפי ששוער בהשערה , ככל הנראה, המצביעה,ישנה התקדמות ברורה והדרגתית :בממוצע

, ס רגיל מאפשרת למידה"בות ילדי  ע  נכויות התפתחותיות קשות לבישחשיפה ומעור, הראשונה

  .התקדמות חברתית והבנת כללי הכיתה, הבנה
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התאמה של סגנו� האינטראקציה בהתא  : "מדד נוס/ מתחו  הכללי  החברתיי  שנבדק הוא

ו מוכר לו היטב או כאשר למשל הא  יש שוני בסגנו� כאשר ב� גילו אינ: )4.ג" (למעמד ב� השיח

  .או כאשר הפניה היא למורה או לתלמיד, הוא מוכר לו

התאמת סגנון האינטראקציה בהתאם למעמד בן השיח

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע
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ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                                                                                                                                                            .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                                                 

בקרב בקרב בקרב בקרב " " " " התאמה של סגנו� האינטראקציה בהתא  למעמד ב� השיחהתאמה של סגנו� האינטראקציה בהתא  למעמד ב� השיחהתאמה של סגנו� האינטראקציה בהתא  למעמד ב� השיחהתאמה של סגנו� האינטראקציה בהתא  למעמד ב� השיח""""שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות : : : : 7777תרשי  תרשי  תרשי  תרשי  

        ....ארבעת הנבדקי  לאור� השנהארבעת הנבדקי  לאור� השנהארבעת הנבדקי  לאור� השנהארבעת הנבדקי  לאור� השנה

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

        

  :להל� תאור ניתוח

. התאמת סגנו� האינטראקציה לב� שיחו" לפעמי "התחיל את השנה ע  שכיחות של : 1' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה עלתה השכיחות ל, ע השנה לא היה שינויבאמצ

. התאמת סגנו� האינטראקציה לב� שיחו" לפעמי "התחיל את השנה ע  שכיחות של  :2' נבדק מס

  ".לפעמי "ובסו/ השנה עלתה שוב ל, "לעיתי  רחוקות"באמצע השנה ירדה השכיחות ל

באמצע השנה ובסו/ השנה ,"יתי  רחוקותלע"התחיל את השנה ע  שכיחות של : 3' נבדק מס

  ".לפעמי "עלתה השכיחות ל

. התאמת סגנו� האינטראקציה לב� שיחו" לפעמי "התחיל את השנה ע  שכיחות של : 4' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"בסו/ השנה עלתה שוב ל, "לפעמי "באמצע השנה עלתה השכיחות ל

א  כי כנראה התחו  הוא קשה להתקדמות  ,מהתרשי  נית� לראות כי קיימת התקדמות,לסיכו 

  . חשיפה ומעורבות מאשר פרק הזמ� בו מתקיימת התוכנית, והוא דורש הרבה יותר תרגול
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הא  , נבדק הא  קיימת הבנה של סדר היו  לכל אורכו, )1'ג( "הבנת תרחישי  יומיומיי "במדד  

  בעלי ידע של רצ/ מפותח הבנה כזו תוכיח כי הילדי  ה. 'קיימת ציפיה לשלבי  הבאי  וכו

  .שהוא משמעותי בהסתגלות למערכת בית ספרית ומשלי� על התנהגות חברתית, למדי

  

הבנת רצף התרחשויות יומיומיות

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע
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סידרה2

סידרה3

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                 

        ....בקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנה" " " " הבנת רצ/ יומיומיהבנת רצ/ יומיומיהבנת רצ/ יומיומיהבנת רצ/ יומיומי""""שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות : : : : 8888תרשי  תרשי  תרשי  תרשי              

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

  

  

  :להל� תאור ניתוח

  .רחשויות בכיתהבנושא הבנת רצ/ ההת" לפעמי "התחיל את השנה ע  שכיחות של : 1' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה התקדמות נוספת ל" לעיתי  קרובות"באמצע השנה היתה התקדמות ל

התקד  באמצע השנה , "לעיתי  רחוקות"התחיל את השנה ע  שכיחות נמוכה של : 2' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה הגיע ל, "לעיתי  קרובות"ל

  .בנושא הבנת רצ/ ההתרחשויות בכיתה" לפעמי "ת של התחיל את השנה ע  שכיחו: 3' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה התקדמות נוספת ל" לעיתי  קרובות"באמצע השנה היתה התקדמות ל

והתקד  בסו/ " לעיתי  קרובות"התחיל את השנה ע  שכיחות גבוהה יחסית של  :4' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"השנה ל

ציפו לפעילויות , סו/ השנה כל הילדי  הבינו את סדר היו מהתרשי  נית� לראות כי ב, לסיכו 

  .סימ� היכול להעיד על הסתגלות ולמידה, השונות בידיעה מה הול� להתרחש בה�
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במחקר נבדק א  . ))))2222' ' ' ' ראה נספח מסראה נספח מסראה נספח מסראה נספח מס((((פתרו� עימותי  פתרו� עימותי  פתרו� עימותי  פתרו� עימותי  החלק האחרו� בשאלו� מתייחס לנושא 

חלה התקדמות ביכולת לפתרו�  וכ� הא ,בכלל ואילו שינויי  הצליחו הילדי  להשיג בתחו  זה

מה שיאושש או יפרי� את ההשערה על התקדמות  –לניהול משא ומת� וכדומה , סכסוכי 

  .חברתית

  :בתחו  זה נבדקו ההתנהגויות הבאות

, בקשר לבעלות: באילו תחומי  היו עיקר העימותי : כלומר? מה היו הגורמי  לעימותי   .א

  ).בשאלו�' א'ו(ו לשליטה חברתית א, לרעיונות,להפרת כללי  חברתיי ,למרחב

 ).בשאלו�' ב'ו(באיזו מידה הילד הוא הקולט או היוז  בעימותי  הללו   .ב

 ).בשאלו�' ה'ו(רפרטואר התגובות של הילד בזמ� עימות   .ג

 ).בשאלו�' ו'ו(אסטרטגיות פייסניות שהילד נוקט   .ד

 ).בשאלו�' א'ז(בעיות כלליות המאפיינות את הילד בתחו  פתרו� העימותי    .ה

  ).בשאלו�' ב'ז(אסטרטגיות של ניהול עצמי במהל� משחק   .ו

  

  :להל� תוצאות הניתוח

מתו� סדרת נושאי  אפשריי  לעימותי  המוצגי  (הנושאי  העיקריי  של העימותי    .א

  ):בשאלו�

והיו פחות עימותי  בנושא , עיקר העימותי  היו בנושאי שליטה חברתית וחלוקת תפקידי 

  .בעלות על חפצי  או מרחב

 :בעימותי  ) הקולט או היוז (פקיד הילד ת  .ב

  .הילד ע  הנכות ההתפתחותית הוא היוז  בחילופי הדברי  המסתיימי  בעימות

מתו� רפרטואר תגובות אפשריות המוצגות (רפרטואר התגובות של הילד בזמ� עימות   .ג

  ):בשאלו�

 �רוב הילדי  אינ  מסבירי  את רציונל הדחיה שלה  ואת חוסר רצונ  להמשי

ה  אינ  מבקשי  מידע נוס/ שיוכל להבהיר את כוונת . משחק שהסתיי  בעימות/עילותבפ

בשל . ואינ  מציעי  חלופה התנהגותית שבאמצעותה יכלו אולי לפתור את העימות, חבר 

וכ� בשל היותה ,שכיחה ברפרטואר התגובות של ארבעת הילדי ) 4.ה(היות התגובה העויינת 

נרחיב את הפרוט על תגובותיו , ציות ע  הילדי  הרגילי מפריעה מאוד ליצירת האינטראק

  :העויינות של כל נבדק
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התנהגות עויינת או לא חברותית בזמן עימות

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
גו

ה
תנ

ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*                 

שכיחות ההתנהגות העויינת או לא חברותית בזמ� עימות בקרב ארבעת הנבדקי  שכיחות ההתנהגות העויינת או לא חברותית בזמ� עימות בקרב ארבעת הנבדקי  שכיחות ההתנהגות העויינת או לא חברותית בזמ� עימות בקרב ארבעת הנבדקי  שכיחות ההתנהגות העויינת או לא חברותית בזמ� עימות בקרב ארבעת הנבדקי  :  :  :  :  9999תרשי  תרשי  תרשי  תרשי      

        ....לאור� השנהלאור� השנהלאור� השנהלאור� השנה

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

        

  :להל� תאור ניתוח

וכ� ג  , "לעיתי  רחוקות"בתחילת השנה להתנהגותו העויינת נמדדה שכיחות של : 1' נבדק מס

  ".לפעמי "בסו/ השנה היתה עליה ברמת העויינות ל. באמצע השנה

אסטרטגיה זו משמשת . כל מהל� השנה" לעיתי  קרובות"נשאר באותה שכיחות של : 2' נבדק מס

ולא נראה כי הוא רכש אסטרטגיה חליפית בינתיי  כתוצאה מתוכנית , אותו לעיתי  קרובות

  .השילוב

באמצע השנה עלתה , בהתנהגות עויינת" לפעמי "השנה ע  שכיחות של התחיל את : 3' נבדק מס

  ".לעיתי  רחוקות"ובסו/ השנה היתה השכיחות " לעיתי  קרובות"השכיחות ל

ובאמצע שנה ,")לעיתי  קרובות("התחיל את השנה בשכיחות די גבוהה של עויינות : 4' נבדק מס

היתה הפחתה של השימוש בעויינות : רכלומ, "לפעמי "ובסופה התנהג בעויינות בשכיחות של 

  .כאסטרטגיה והיתה כנראה למידה של אסטרטגיות חלופיות

ואצל , לא היה שינוי בשכיחות העויינות 2אצל נבדק , היתה עליה בעויינות 1אצל נבדק , לסיכו 

  .היתה ירידה בעויינות 4 � ו 3נבדקי  
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  :אסטרטגיות פייסניות שהילד נוקט  .ד

, נענה בחיוב לחברו המבקש את הסכמתו: "די  משתמשי  בה היאהאסטרטגיה שרוב היל

  )2.מדד ו". (אישורו או שיתו/ הפעולה שלו

או מיזעור , בקשת מידע, האסטרטגיות שבה� אי� שימוש בכלל היא סיפוק הצעת פשרה

  . הבקשה

  

  .בעיות כלליות המאפיינות את הילד בתחו  פתרו� העימותי   .ה

   : 1' נבדק מס

  .תשובותיו אינ� רלוונטיותהערותיו או .א

  .אינו נוקט אסטרטגיות פייסניות. ב

  .אינו די אסרטיבי. ג

  :2' נבדק מס      

  .הערותיו או תשובותיו אינ� רלוונטיות  .א

 .מגלה עויינות וחוסר ידידותיות או מתנהג בצורה לא נעימה  .ב

  .חוזר על אותה אסטרטגיה למרות היותה בלתי יעילה  .ג

  :3' נבדק מס

  .שובותיו אינ� רלוונטיותהערותיו או ת  .א

 .אינו די אסרטיבי  .ב

 .חוזר על אותה אסטרטגיה למרות היותה בלתי יעילה  .ג

  :4' נבדק מס     

  .אינו נוקט אסטרטגיות פייסניות  .א

 .חוזר על אותה אסטרטגיה למרות היותה בלתי יעילה  .ב
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 .אסטרטגיות של ניהול עצמי במהל� משחק  .ו

למשחק להתפרק ואינו משקיע מאמ! כדי להתמיד מניח : " בתחו  זה נתייחס לשני מדדי 

  :).5.ז" (מפגי� הדדיות על ידי התאמת התנהגותו ליוזמותיה  של חבריו", )4. ז" (בו

        

מניח למשחק להתפרק ואינו מתמיד בו

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
גו
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ת 
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ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות* 

" " " " מניח למשחק להתפרק ואינו משקיע מאמ! כדי להתמיד בומניח למשחק להתפרק ואינו משקיע מאמ! כדי להתמיד בומניח למשחק להתפרק ואינו משקיע מאמ! כדי להתמיד בומניח למשחק להתפרק ואינו משקיע מאמ! כדי להתמיד בו""""שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות שכיחות ההתנהגות : : : : 10101010תרשי  תרשי  תרשי  תרשי  

  . . . . בקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנהבקרב ארבעת הנבדקי  לאור� השנה

  :להל� תאור ניתוח 

בסו/ השנה , "לעיתי  קרובות"רק בתחילת השנה ובאמצעה הניח למשחק להתפ: 1'נבדק מס

  ".כמעט תמיד"

, "לפעמי "באמצע השנה , הניח למשחק להתפרק" לעיתי  קרובות"בתחילת השנה : 2' נבדק מס

  ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה 

, באמצע השנה ובסופה". כמעט תמיד"בתחילת השנה הניח למשחק להתפרק : 3' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"

לעיתי  ", באמצע השנה ובסופה, "לפעמי "השנה הניח למשחק להתפרק  בתחילת: 4' נבדק מס

  ".קרובות

  

כול  כמעט תמיד מפסיקי  את המשחק , ניכר כי רוב הילדי  מגלי  קושי משמעותי בתחו  זה

  .ולא משקיעי  מאמ! בלהתמיד בו
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הפגנת הדדיות על ידי התאמת התנהגות לפעילות או יוזמה 

של חבר

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
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ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, פעמי ל=2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות* 

שכיחות ההתנהגות של הפגנת הדדיות על ידי התאמת ההתנהגות ליוזמותיה  של שכיחות ההתנהגות של הפגנת הדדיות על ידי התאמת ההתנהגות ליוזמותיה  של שכיחות ההתנהגות של הפגנת הדדיות על ידי התאמת ההתנהגות ליוזמותיה  של שכיחות ההתנהגות של הפגנת הדדיות על ידי התאמת ההתנהגות ליוזמותיה  של :  :  :  :  11111111תרשי  תרשי  תרשי  תרשי          

� השנה� השנה� השנה� השנהחבריו בקרב ארבעת הנבדקי  לאורחבריו בקרב ארבעת הנבדקי  לאורחבריו בקרב ארבעת הנבדקי  לאורחבריו בקרב ארבעת הנבדקי  לאור . . . .        

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

        

  

  :להל� תאור ניתוח

. וכ� ג  נשאר באמצע השנה, מפגי� הדדיות" לפעמי "התחיל את השנה בשכיחות של :1' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"בסו/ השנה היתה התקדמות ל

ובאמצע השנה , "לעיתי  רחוקות"התחיל את השנה ע  הפגנת הדדיות בשכיחות של : 2' נבדק מס

  ".לפעמי "ובסיומה הגיע לשכיחות של 

וכ� ג  נשאר באמצע , מפגי� הדדיות" לפעמי "התחיל את השנה בשכיחות של  :3' נבדק מס

  ".לעיתי  קרובות"בסו/ השנה היתה התקדמות ל. השנה

באמצע השנה הגיע לשכיחות של ,"לעיתי  רחוקות"התחיל את השנה בשכיחות של : 4' נבדק מס

   ".כמעט תמיד"ובסו/ השנה לשכיחות של " עמי לפ"

  . באופ� כללי ניכר שיפור אצל כל הילדי  ברמת הפגנת ההדדיות שלה  ליוזמותיה  של חבריה 
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        ::::1111' ' ' ' סיכו  תוצאות השערה מססיכו  תוצאות השערה מססיכו  תוצאות השערה מססיכו  תוצאות השערה מס

 �ההשערה המרכזית של מחקר זה היתה כי החשיפה המובנית שאותה עברו ארבעה תלמידי החינו

  .על כל המשתמע ממנו תשפיע באופ� חיובי על התפתחות  החברתיתהמיוחד לבית ספר כללי 

הממצאי  לגבי מרבית המדדי  שנבדקו אכ� אוששו השערה זו ואצל רוב הנבדקי  אכ� היתה 

, הצלחת היוזמות, מטרת היוזמות, מעורבות כללית: ביניה .התקדמות בתחומי  חברתיי  רבי 

השגת תשומת לב בעזרת ) :אסטרטגיה בה חל שינוי( ,ירידה בפיתוח עויינות תו� כדי אינטראקציה

, מחקה את חברו באופ� מילולי או לא מילולי:) אסטרטגיה בה חל שינוי(, נגיעה או תנועה

, צופה בחבריו וממתי� להזדמנות להצטר/ למשחק, מתייצב בסביבה:) אסטרטגיה בה חל שינוי(

�התאמת סגנו� האינטראקציה בהתא  , הבנת החוקי  בכיתה, ישירות הפניה והתמדה בה די הצור

והפגנת הדדיות על ידי התאמת התנהגותו של הילד המיוחד , הבנת רצ/ יומיומי,, למעמד ב� השיח

  .ליוזמותיה  של חבריו

  

יחד ע  זאת הממצאי  לגבי מספר קט� של מדדי  אינ  תומכי  בהשערה ומצביעי  על קושי 

התנהגות , נסה לשחק ע  חבריו שאינ  נעני מ: מדדי  אלה כוללי  את. בהתפתחות חברתית

  .ומניח למשחק להתפרק ואינו מתמיד בו, עויינת ולא חברותית בזמ� עימות
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        : : : : 2222' ' ' ' השערה מסהשערה מסהשערה מסהשערה מס    4.24.24.24.2

לא השמה פיזית אלא לימוד לא השמה פיזית אלא לימוד לא השמה פיזית אלא לימוד לא השמה פיזית אלא לימוד ((((קשר חיובי בי� השמת ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות קשר חיובי בי� השמת ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות קשר חיובי בי� השמת ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות קשר חיובי בי� השמת ילדי  בעלי נכויות התפתחותיות קשות     קיי קיי קיי קיי 

�        ....לבי� שפור הישגיה  בתחו  הלימודילבי� שפור הישגיה  בתחו  הלימודילבי� שפור הישגיה  בתחו  הלימודילבי� שפור הישגיה  בתחו  הלימודי    ,,,,כלליתכלליתכלליתכלליתבמסגרת חינוכית במסגרת חינוכית במסגרת חינוכית במסגרת חינוכית , , , , ))))מובנה ומודר�מובנה ומודר�מובנה ומודר�מובנה ומודר

אותו מילאו הסטודנטיות המלוות יחד ) 1' ראה נספח מס(ל נבדקה בעזרת ד/ תצפית "ההשערה הנ

  אי התקדמותו/השאלו� הינו אישי לכל ילד ומצביע על התקדמותו. ע  מורת הכיתה הרגילה

בהתאמות , ו נושאאות(ד/ התצפית מולא לאחר כל פעילות לימודית . במש� שנת הלימודי 

  .והממצאי  מובאי  בלוחות שלהל�, )שונות

: נקודות בדיקה בהערכה החברתית 3 �א� ההתייחסות היא ל, נקודות מדידה 10בלוחות מוצגות 

  .אמצע השנה וסו/ שנה, תחילת השנה

  

  : 1' לוח מס

  :1' נבדק מס �תוצאות הערכה לימודית 

  

נכו� נכו� נכו� נכו�     מענהמענהמענהמענה ריכוזריכוזריכוזריכוז    טווחטווחטווחטווח תאריך
 לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

    ביצועביצועביצועביצוע
 משימהמשימהמשימהמשימה

 אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי     הגדלתהגדלתהגדלתהגדלת

6.11.016.11.016.11.016.11.01 " " " "
 תחילת השנהתחילת השנהתחילת השנהתחילת השנה

 שמיי שמיי שמיי שמיי ,,,,ענ�ענ�ענ�ענ�,,,,י י י י ,,,,גש גש גש גש = = = = 4444 כ�כ�כ�כ� 50505050%%%%====2222/4/4/4/4 ''''דקדקדקדק    15

 אלפי,מורה, כיתה= 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 20 20.11.01

 צבעי  כ� 66.6%=2/3 'דק 30 18.12.01

  .'דק 30 1.1.02

 

 פתוח,דגי ,סגור= 3 כ� 75%= 3/4

12.2.0212.2.0212.2.0212.2.02 " " " "
 אמצעאמצעאמצעאמצע

 פתוחפתוחפתוחפתוח,,,,י י י י דגדגדגדג,,,,סגורסגורסגורסגור= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 66.666.666.666.6====2222/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    20202020

 שמש, ח , סנדלי = 3 כ� 40%=2/5 'דק 30 5.3.02

 שמש, ח , סנדלי = 3 כ� 50%=2/4 'דק 35 9.4.02

 ח , כובע, י = 3 חלקי 66.6%=2/3 'דק 35 7.5.02

 ח , כובע, י = 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 30 21.5.02

 בריכה בריכה בריכה בריכה , , , , קי,קי,קי,קי,,,,,גלידהגלידהגלידהגלידה= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 90909090%%%%====9999/10/10/10/10 ''''דקדקדקדק    30303030 סו+סו+סו+סו+" " " " 10.6.0210.6.0210.6.0210.6.02
 

        

        

ניכרת התקדמות בעיקר , כי ההישגי  בהחלט ראויי  לציו� 1' אות מהתבוננות בנבדק מסנית� לר

זו בהחלט התקדמות לילד ע  פיגור , דקות מתחילת השנה לסופה 15עליה של (בטווח הריכוז 
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, בסופה �90%ל, תשובות נכונות בתחילת השנה �50%מ(ובמת� מענה נכו� לשאלה , )שכלי בינוני

  ).וירידות בתחו  זה א  כי ישנ� עליות

נראה כי ההשערה אוששה וכי ניכר שיפור בהישגי  הלימודיי  , 1' לגבי נבדק מס: לסיכו 

  .במסגרת השהות בבית ספר רגיל

  

  :2' לוח מס

  :2' נבדק מס –תוצאות הערכה לימודית 

  

נכו� נכו� נכו� נכו�     מענהמענהמענהמענה ריכוזריכוזריכוזריכוז    טווחטווחטווחטווח תאריך
 לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

    ביצועביצועביצועביצוע
 משימהמשימהמשימהמשימה

 אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי     הגדלתהגדלתהגדלתהגדלת

6.11.016.11.016.11.016.11.01 " " " "
 תחילת השנהתחילת השנהתחילת השנהתחילת השנה

 שמיי שמיי שמיי שמיי ,,,,ענ�ענ�ענ�ענ�,,,,י י י י ,,,,גש גש גש גש = = = = 4444 כ�כ�כ�כ� 66.666.666.666.6%%%%====2222/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    10101010

, אלפי,מורה, כיתה= 5 חלקי 50%=2/4 'דק 10 20.11.01
 ילדה, רכבת

 לא לא 25%=1/4 'דק 5 18.12.01

  ',דק עבודה10 1.1.02
' דק 5

 5, הפסקה
  .עבודה' דק

 

 פתוח,דגי ,סגור= 3 כ� 75%= 3/4

12.2.0212.2.0212.2.0212.2.02 " " " "
 אמצעאמצעאמצעאמצע

 הפו-הפו-הפו-הפו-,,,,תפוחתפוחתפוחתפוח,,,,גדולגדולגדולגדול= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 100100100100%%%%====3333/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    15151515

' דק 5 5.3.02
 5, עבודה

 הפסקה' דק

 שמש, ח , סנדלי = 3 חלקי 40%=2/5

 שמש, ח , סנדלי = 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 10 9.4.02

 ח , כובע, י = 3 חלקי 50%=2/4 'דק 10 7.5.02

 ח , כובע, י = 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 15 21.5.02

 יכה יכה יכה יכה ברברברבר, , , , קי,קי,קי,קי,,,,,גלידהגלידהגלידהגלידה= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 66.666.666.666.6%%%%====2222/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    15151515 סו+סו+סו+סו+    " " " " 10.6.0210.6.0210.6.0210.6.02
 

        

  

 

הרבה פחות עיקביי  וישנ� עליות  2' ל נית� לראות כי הממצאי  לגבי נבדק מס"מעיו� בנתוני  הנ

ההשערה לגביו לא אוששה ). ראה עשרת הבדיקות לאור� כל השנה(וירידות בכל המדדי  

התקד   2' לא ברור באיזו מידה נבדק מס. א  כי ישנ� נקודות מסויימות של התקדמות, במלואה

  .בעקבות השמתו בכיתה רגילה
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  :3' לוח מס

  :3' נבדק מס –תוצאות הערכה לימודית 

  

נכו� נכו� נכו� נכו�     מענהמענהמענהמענה ריכוזריכוזריכוזריכוז    טווחטווחטווחטווח תאריך
 לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

    ביצועביצועביצועביצוע
 משימהמשימהמשימהמשימה

 אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי     הגדלתהגדלתהגדלתהגדלת

6.11.016.11.016.11.016.11.01 " " " "
 תחילת השנהתחילת השנהתחילת השנהתחילת השנה

 שמיי שמיי שמיי שמיי ,,,,ענ�ענ�ענ�ענ�,,,,י י י י ,,,,גש גש גש גש = = = = 4444 לאלאלאלא 33.333.333.333.3%%%%====1111/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    10101010

 חתול,אריה=5 חלקי 66.6%=2/3 'דק 10 20.11.01

 פיל,זק� חלקי 100%=3/3 'דק10  18.12.01

  'דק10 1.1.02
  

 

 שועל,אבא,סבא= 3 כ� 100%=3/3

12.2.0212.2.0212.2.0212.2.02 " " " "    
 אמצעאמצעאמצעאמצע

 אוטואוטואוטואוטו,,,,תפוחתפוחתפוחתפוח,,,,גדולגדולגדולגדול= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 66.666.666.666.6%%%%====2222/3/3/3/3 ''''דקדקדקדק    20202020

 שמש, ח , סנדלי = 3 כ� 100%=2/2 'דק 20 5.3.02

 שמש, ח , סנדלי = 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 20 9.4.02

  ח, כובע, י = 3 חלקי 100%=4/4 'דק 20 7.5.02

 ח , כובע, י = 3 כ� 66.6%=2/3 'דק 20 21.5.02

 בריכה בריכה בריכה בריכה , , , , קי,קי,קי,קי,,,,,גלידהגלידהגלידהגלידה= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 100%====3/3 ''''דקדקדקדק    20202020 סו+סו+סו+סו+    " " " " 10.6.0210.6.0210.6.0210.6.02

  

  

  

ה� במת� מענה נכו� , ה� בטווח הריכוז, ישנה עליה 3' מהלוח נית� לראות כי אצל נבדק מס

ופ� עיקבי הנבדק רכש מילי  חדשות והפני  הרגלי למידה בא. וה� בביצוע משימה, לשאלה

  .והדרגתי

�אוששה השערה המחקר והוא אכ� התקד  לימודית בכיתה הכללית בה  3' עבור נבדק מס, לפיכ

  .הוש 
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  :4' לוח מס

  :4' נבדק מס –תוצאות הערכה לימודית 

  

    טווחטווחטווחטווח     תארי-תארי-תארי-תארי-
 ריכוזריכוזריכוזריכוז

נכו� נכו� נכו� נכו�     מענהמענהמענהמענה
 לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

    ביצועביצועביצועביצוע
 משימהמשימהמשימהמשימה

 אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי אוצר מילי     הגדלתהגדלתהגדלתהגדלת

6.11.016.11.016.11.016.11.01 " " " "    
תחילת תחילת תחילת תחילת 
 השנההשנההשנההשנה

 נעליי נעליי נעליי נעליי ,,,,ידיי ידיי ידיי ידיי ,,,,מכנסיי מכנסיי מכנסיי מכנסיי ====    3333 כ�כ�כ�כ� 88883333%%%%====5555/6/6/6/6 ''''דקדקדקדק    15151515

 שועל, עכבר= 2 כ� 85.7%=12/14 'דק 22 20.11.01

 כובע, טבח= 2 כ� 100%= 3/3 'דק 10 18.12.01

 דגי , חגיגה= 2 כ� 100%= 4/4 'דק 15 1.1.02

, גדול,עצוב, שמח, אמא= 5 כ�  90%= 9/10 'דק 20 12.2.02
 רכבת 

5.3.025.3.025.3.025.3.02 " " " "    
 אמצעאמצעאמצעאמצע

 ציפורי ציפורי ציפורי ציפורי , , , , סו+סו+סו+סו+, , , , עו+עו+עו+עו+= = = = 3333 כ�כ�כ�כ� 83838383%%%%= = = =     5555/6/6/6/6 ''''דקדקדקדק    30303030

 אשה,ארו�, אריה=3 כ� 87.5%=7/8 'דק 30 9.4.02

 סבא, סכי�, סנדלי = 3 כ�  87.5%=  7/8 'דק 30 7.5.02

 צלחת, ליצ�, בצל= 3 כ� 90%=9/10 'דק 30 21.5.02

    
10.6.0210.6.0210.6.0210.6.02 " " " "    

        סו+ סו+ סו+ סו+ 

        קי,קי,קי,קי,, , , , בריכהבריכהבריכהבריכה, , , , גלידהגלידהגלידהגלידה= = = = 3333        כ�כ�כ�כ�        100100100100====10101010/10/10/10/10        ''''דקדקדקדק    40404040        

  

        

כי הישגי  לימודיי  אפשריי  בהחלט כתוצאה מחשיפה מאושש את ההשערה  4' נבדק מס

טווח הריכוז שלו תוא  כמעט את זמ� השיעור , ההישגי  שלו עולי  בהתמדה. לסביבה רגילה

ומבצע , מהשאלות המופנות אליו נכו� 100%הוא עונה על  , )'דק 45(השל  הנהוג בבית ספר כללי 

  .את המשימה עד סופה

  :כא� המקו  להדגיש כי 

ל הוא ג  זה אשר תוצאות התקדמות החברתית היו ג  כ� משמעותיות מאוד "בדק הנהנ  .א

  .כלומר הוא התקד  בשני התחומי , לגביו

ל הל� לבית הספר הכללי פעמיי  בשבוע וניכר בהחלט כי זמ� החשיפה הארו� "הנבדק הנ  .ב

  .יותר השפיע לטובה על הישיגיו

  

        

  

  



  

  

54

  

        ::::    3333' ' ' ' השערה מסהשערה מסהשערה מסהשערה מס    4.34.34.34.3

רתיי  והלימודיי  בי� הנבדקי  שזמ� החשיפה שלה  יהיה פעמיי  רתיי  והלימודיי  בי� הנבדקי  שזמ� החשיפה שלה  יהיה פעמיי  רתיי  והלימודיי  בי� הנבדקי  שזמ� החשיפה שלה  יהיה פעמיי  רתיי  והלימודיי  בי� הנבדקי  שזמ� החשיפה שלה  יהיה פעמיי  קיי  הבדל בהישגי  החבקיי  הבדל בהישגי  החבקיי  הבדל בהישגי  החבקיי  הבדל בהישגי  החב

        ....בשבוע לבי� אלו שזמ� חשיפת  יהיה פע  בשבוע בלבדבשבוע לבי� אלו שזמ� חשיפת  יהיה פע  בשבוע בלבדבשבוע לבי� אלו שזמ� חשיפת  יהיה פע  בשבוע בלבדבשבוע לבי� אלו שזמ� חשיפת  יהיה פע  בשבוע בלבד

שהל� לבית הספר , 4לבדיקת השערה זו נערכה השוואה בי� מידת ההתקדמות של נבדק מספר 

אחת ובי� שלושת הילדי  האחרי  שביקרו בבית הספר הכללי פע  , הכללי פעמיי  בשבוע

  .בשבוע בלבד

ה� בתחו  ) ביחס לעצמו(אכ� התקד  באופ� המשמעותי ביותר 4' מההשוואה עולה כי נבדק מס

בתחו  החברתי הוא התקד  בכל המדדי  והציג בהרבה מה  את . החברתי וה� בלימודי

עוסק באופ� כללי ,"מעדי/ חברת בני גילו" ("כמעט תמיד"השכיחות המקסימלית של ההתנהגות 

התאמת סגנו� האינטראקציה לב� ", "הבנת החוקי  בכיתה", "הצלחת היוזמות", "ברתיבמגע ח

  ").והפגנת הדדיות לפעילות, "הבנת רצ/ ההתרחשויות,"השיח

הגיע להישגי  קרובי  לאלו של נבדק  1' נבדק מס(שאר חבריו הגיעו להישגי  נמוכי  יותר ממנו 

  ).אבל עדיי� לא הגיע לרמתו, 1' מס

ג  שאר חבריו התקדמו . התקד  במהל� השנה בכל המדדי  4' מודית נבדק מסבהערכה הלי

  :נתייחס לדוגמא למדד טווח הריכוז. היו הגבוהי  ביותר 4' א� הישגי נבדק מס, בתחו  הלימודי

  

טווח ריכוז-הערכה לימודית
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        ....טווח ריכוזטווח ריכוזטווח ריכוזטווח ריכוז    ––––הערכה לימודית הערכה לימודית הערכה לימודית הערכה לימודית : : : :     12121212תרשי  תרשי  תרשי  תרשי                                       

  

        .כ� התוצאות טובות יותר, ככל שזמ� החשיפה ארו� יותר. אוששה 3' רה מסהשע: לסיכו 
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        ::::        4444' ' ' ' השערה מסהשערה מסהשערה מסהשערה מס    4.44.44.44.4

ההישגי  של התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  החברתי יהיו בולטי  יותר מאשר ההישגי  של התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  החברתי יהיו בולטי  יותר מאשר ההישגי  של התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  החברתי יהיו בולטי  יותר מאשר ההישגי  של התלמידי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  החברתי יהיו בולטי  יותר מאשר 

        . . . . ההישגי  בתחו  הלימודיההישגי  בתחו  הלימודיההישגי  בתחו  הלימודיההישגי  בתחו  הלימודי

  :הנתוני  המתייחסי  להשערה זו יוצגו לכל נבדק בנפרד

  )16, 13�5,7�1תרשימי  .(יפה בשני התחומי התקד  : 1' נבדק מס

וג  בתחו  , י חבריו לעיתי "לא התקד  כמעט בתחו  החברתי וא/ נדחה ע: 2' נבדק מס

  )6,13,14,16תרשימי  . (הלימודי לא היתה התקדמות משמעותית

  )16, 13�5,7�1תרשימי  .(התקד  יפה בשני התחומי  :3' נבדק מס

  )16, 13�5,7�1תרשימי  .(התחומי התקד  יפה בשני  :4' נבדק מס

ילד (,בס� הכל עבור שלושה מתו� ארבעת הנבדקי  היתה התקדמות בשני התחומי : לסיכו 

ואי� התקדמות , )התקד  בשניה , וילד שכ� התקד , שלא התקד  לא התקד  בשני התחומי 

  .ההשערה א  כ� לא אוששה. משמעותית יותר בתחו  זה או אחר
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        ::::    5555' ' ' ' השערה מסהשערה מסהשערה מסהשערה מס    4.54.54.54.5

        ....התחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית יותר הוא תחו  היוזמה החברתיתהתחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית יותר הוא תחו  היוזמה החברתיתהתחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית יותר הוא תחו  היוזמה החברתיתהתחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית יותר הוא תחו  היוזמה החברתית

תלמיד אשר אינו . תחו  היוזמה החברתית מעיד על הפנמה של כללי  חברתיי  ודר� ביצוע 

זהו התחו  . יחשב כפחות מסתגל, או רק צופה מהצד בחבריו, יוז  מגעי  חברתיי  באופ� כלשהו

והתנסויות , ביטחו� בעצמ� ובסביבת�, הוא דורש הסתגלות מקסימלית, יותר לביצועהקשה ב

  .חיוביות רבות

  :היוזמה החברתית נמדדה בשני מדדי 

  ) .בשאלו� 7. מדד ב(עד כמה הילד יוז  מגע למטרות חברתיות  .1

  ) .בשאלו� 6. מדד ג(עד כמה היוזמות מצליחות והילד מקבל עליה  מענה  .2

הצלחת "ו" מטרת היוזמות"מוצגי  הממצאי  המתייחסי  לשני המדדי   �3 ו 2בתרשימי  

  .בהתאמה לגבי ארבעת הנבדקי  לאור� השנה, "היוזמות

מטרת היוזמות: לעסוק באופן כללי במגע חברתי
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                                 .     כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*      

        מטרת היוזמותמטרת היוזמותמטרת היוזמותמטרת היוזמות: : : : 2222תרשי  תרשי  תרשי  תרשי                                               
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הצלחת היוזמות

1

2

3

4

ילד 1 ילד 2  ילד 3  ילד 4 ממוצע

* ת 
גו

ה
תנ

ה
ת 

חו
כי

ש

תחילת שנה

אמצע שנה

סוף שנה

  

                                                                .     כמעט תמיד=4, לעיתי  קרובות=3, לפעמי =2, לעיתי  רחוקות=1: מקרא לשכיחות ההתנהגות*      

        הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות הצלחת היוזמות :  :  :  :  3333תרשי   תרשי   תרשי   תרשי                                                                                                                                                                   

        ).).).).לעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקותלעיתי  רחוקות((((    1111====העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�העדר סימו�: : : : הערההערההערההערה

        

  

למעט אצל .בהחלט ניכר קושי בנושא היוזמה מצד הילדי  ע  הנכויות ההתפתחותיות: תוצאות

אופ� כללי במגע לעסוק ב: מטרת היוזמה "לא חלה התקדמות משמעותית במדד של  4', נבדק מס

יחד ע  זאת היוזמות שבה� נקטו הילדי  ע  הנכויות ההתפתחותיות זכו להיענות מצד ".  חברתי

  .הילדי  הרגילי 

תחו  היוזמה החברתית אינו התחו  בו הורגשה התקדמות . ההשערה לא אוששה, לסיכו  

  .זהו אחד התחומי  בה  הורגשה התקדמות קטנה, אלא, משמעותית
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        ::::יכו  תוצאות המחקריכו  תוצאות המחקריכו  תוצאות המחקריכו  תוצאות המחקרסססס 4.64.64.64.6

  

מעורבות  של ילדי  ע  נכויות התפתחותיות בבית ספר כללי משפיעה : אוששה – 1' השערה מס

  .לחיוב על התפתחות  החברתית

  מעורבות  של ילדי  ע  נכויות התפתחותיות בבית ספר כללי משפיעה: אוששה – 2' השערה מס

  .לחיוב על התפתחות  הלימודית
  

, ס כללי נמשכת זמ� רב יותר"ככל שהחשיפה לילדי  רגילי  בבי: האושש – 3' השערה מס

  .ההתקדמות בתחומי  החברתיי  והלימודיי  משמעותית יותר

לא נית� לקבוע כי בתחו  החברתי ההתקדמות היתה משמעותית מ� : לא אוששה – 4' השערה מס

  .ההתקדמות בשני התחומי  היתה במקביל ובהתאמה. או ההפ�, התחו  הלימודי

, תחו  היוזמה החברתית הינו התחו  הקשה ביותר להתקדמות: לא אוששה – 5' השערה מס

  .בכיוו� הפו� מ� ההשערה

  

  

  

  .כדאי להדגיש שוב כי התוצאות מוגבלות בהיות� מבוססות על ארבעה מקרי  בלבד: הערה* 
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        דיו�דיו�דיו�דיו�: : : : 5555פרק פרק פרק פרק 

מעורבות של ילדי  ע  נכויות מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השפעת החשיפה וה

  .על התקדמות  בתחומי  החברתיי  והלימודיי , במסגרת בית ספר כללי, התפתחותיות קשות

א� תרומתו הייחודית של מחקר זה היא לקד  את מדיניות , מחקרי  מסוג זה נערכו בעול 

אינ  ) ע  אוכלוסית הפיגור הקשה(בה החקיקה והביצוע בתחו  השילוב , השילוב בישראל

  ).2000ח מרגלית "דו(מתקדמי  כלל ועיקר 

במסגרת המחקר נער� מעקב אחר הנבדקי  באמצעות שאלוני  בתחומי  החברתיי  והלימודיי  

שנועדו לבחו� את התקדמותו של  כל ילד באופ� , )אמצעה וסופה, תחילתה(שלוש פעמי  בשנה 

  .אישי על פני השנה במהל� תוכנית השילוב

נבחנה הייתה הא  השילוב משפיע על התפתחות  החברתית של ילדי  ע  השאלה הראשונה ש

הא  ה  , הא  ה  שותפי  למשחק, הא  ה  יוזמי  יותר תקשורת: נכויות התפתחותיות

  .'מחקי  ולומדי  כללי  חברתיי  וכו

א� בהכללה נית� לומר בהחלט כי , תוצאות המחקר הראו שוני בתגובותיה  של ארבעת הנבדקי 

  .התקדמות ברוב המדדי  החברתיי  שנבדקוהוכחה 

אשר הצביעו על כ� שתוכניות שילוב , תוצאות המחקר הנוכחי מחזקות ממצאי מחקר קודמי 

  .מביאות לשינויי  והתקדמות במיומנויותיה  החברתיות של ילדי  ע  נכויות התפתחותיות

)Bricker & Dow,1980;Favazza & Odom,1997.(  

, נו כי ההישגי  הללו עלו על אלו שהושגו במסגרות החינו� המיוחדחוקרי  נוספי  א/ ציי

  ).Hunt,Davis,Beckstead,Curit & Goets,1994( במיוחד בתחו  החברתי 

כמו אלה של האחרי  מצביעי  על כ� שחשיפת  של ילדי  מיוחדי  , ממצאי המחקר הנוכחי

במחקר הנוכחי , למרות זאת. לחברת ילדי  רגילי  תורמת בהחלט לרכישת מיומנויות חברתיות

אחד ההסברי  האפשריי  לעובדה זו היא כי . נמצא נבדק אחד שלא התקד  בתחו  החברתי

והוא מתקשה להתנהג על פי הנורמות , אולי א/ מבלבלת, עבורו חשיפה מסוג זה היא קצרה מידי

י התוכנית אפשרות אחרת היא כ. השונות המקובלות בכל אחת מהמסגרות כאשר הוא מגיע אליה�

ומשו  כ� , הספציפית שבה התנהל הפרוייקט לא היתה מתאימה עבורו ועבור סגנו� הלמידה שלו

עד כדי , )'זריקת חפצי  וכו, יריקות, משיכת שיער(הוא היה עסוק בעיקר בהתנהגויות אגרסיביות 

ה מעורב ומשו  כ� הוא לא הי, כ� שהילדי  בית הספר הכללי לא היו מעונייני  לבוא עימו במגע

  .באינטראקציות חברתיות המעודדות למידה
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, שלושת הילדי  האחרי  יצאו נשכרי  ביותר ומצב  בתחו  החברתי השתפר לעי� ערו�, לעומתו

  .ואינו דומה כלל לזה שבו ה  התחילו את השנה

השאלה שנבחנה היא . שאלת המחקר השניה התייחסה להתקדמות  של הילדי  בתחו  הלימודי

בחברת ילדי  רגילי  המבלי  את זמנ  , לסביבה לימודית מובנית בבית ספר כלליהא  חשיפה 

  .תשפיע לחיוב על ילדי החינו� המיוחד וה  ישפרו את הישגיה  ג  בתחו  זה, בלמידה

עליה במספר , עליה בטוו� ריכוז(במחקר הנוכחי נצפתה התקדמות בתחומי  האקדמיי  

  ).המשימות המבוצעות בשלמות ועליה במספר, התשובות הנכונות לשאלות

 & Bricker(ממצאי המחקר תואמי  את שתואר בספרות במחקר  של בריקר ושיה� 

Sheehan,1981 ( נמצא כי הגיל המנטלי והיכולות הפסיכומוטוריות של הילדי  בעלי הנכויות

  .ההתפתותיות השתפרו באופ� משמעותי ומובהק בעקבות תוכנית שילוב בה השתתפו

נמצא כי חלה התקדמות בקרב , Moore,Fredericks & Baldwin (1981(של ג  במחקר  

הילדי  ע  הנכויות ההתפתחותיות בתחו  הכישורי  האקדמיי  כתוצאה מחשיפה שיטתית 

  .לילדי  רגילי  לעומת מצב  ההתחלתי בכניסה לפרוייקט

שה נבדקי  כאשר אצל שלו, במחקר הנוכחי אצל כל הנבדקי  היתה התקדמות כלשהיא בתחו  

. ואצל נבדק אחד היא היתה מינורית ופחות משמעותית, ההתקדמות היתה משמעותית ואמיתית

אותו נבדק אשר לא נצפתה אצלו התקדמות בתחו  החברתי הוא אותו נבדק אשר ג  לא התקד  

הנבדק אשר אצלו הורגשה ההתקדמות המשמעותית ביותר בתחו  , בו בזמ�. בתחו  הלימודי

  .אותו נבדק אשר אצלו היתה ההתקדמות המשמעותית ביותר בתחו  החברתי הלימודי הוא

החברתי , או חוסר ההתקדמות הורגשה בשני התחומי /כי ההתקדמות ו, א  כ�, נית� לומר

התקדמו ג  בחברתי , הנבדקי  שהתקדמו בתחו  הלימודי: כלומר. במקביל ובהתאמה, והלימודי

  .במקביל ובהתאמה

�שהניחה כי ההתקדמות בתחו  החברתי תהיה בולטת יותר מאשר  השערת המחקר, לפיכ

  .ההתקדמות הלימודית לא אוששה

התייחסה לאפשרות כי התחו  החברתי בו תורגש התקדמות משמעותית ביותר  5' השערה מס

נמצאה כקשה " יוזמה החברתית"מיומנות ה: א� לא כ� התברר, "יוזמה החברתית"הוא תחו  ה

על מנת לרכוש מיומנות זו יש להביא את הילד . ול  ההתקדמות החברתיתא/ אחרונה בס, ביותר

נית� לשער  . לדרגת אמו� והכרות ע  סביבתו באופ� מירבי על מנת שייזו  אינטראקציה חברתית

  .כי רכישת מיומנות זו תמשי� להתפתח ככל שהתוכנית תמש� ותבנה
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תכנוניות על המש� תכנו� השילוב  החשובה ביותר במחקר זה משו  שלה השלכות(, 1' השערה מס

של המחקר התייחסה להשלכות הפוטנציאליות של זמ� החשיפה על ההתקדמות בתחומי  ) בעתיד

הא  הנבדק שהיה נוכח זמ� רב יותר בשילוב הוא זה אשר התקד  : כלומר. החברתיי  והלימודיי 

יותר הוא זה אשר  השערה זו אוששה שכ� הנבדק אשר נחש/ זמ� רב. באופ� המשמעותי ביותר

  .התקדמותו בכל התחומי  היתה הברורה ביותר

תוכנית השילוב היתה מתאימה ואיפשרה לו לצמוח ולהתקד  ) 4' נבדק מס(עבור נבדק זה 

עבור שאר הנבדקי  שאלת זמ� החשיפה אינה ברורה כלל ולא נית� . ולהביא את יכולתיו למיצוי

והשאלה א/ מתחדדת עבור נבדק , ל לקדמ  או לאלקבוע בוודאות א  זמ� חשיפה נוס/ היה יכו

  .שא/ התקשה להתמודד ע  רמת השילוב הנוכחית 2' מס

רוב ממצאי המחקרי  תומכי  ג  ה  בהשערה זו וטועני  כי זמ� החשיפה הוא מדד חשוב וכי יש 

כל שעות וימי הלימודי  כפי שמקבלי  אות  בני אותו הגיל בחינו� הכללי , לשאו/ לשילוב מלא

)Goetz,1995( , לאחרונה ישנה חזרה מהצהרה כוללנית זו ומחקרי  טועני  כי לא כדאי �א

אלא לתפור לכל ילד את חליפת , להיצמד לפילוסופיה של מודל אחד ויחיד המצדד בשילוב מלא

 ).Bricker,1995(השילוב המתאימה למידותיו 

  

לא נבדקו , ראשית. מגבלות יש להתייחס לממצאי המחקר הנוכחי בזהירות מאחר ולמחקר מספר

התייחסות המורות המשלבות ואיכות הוראת� כגורמי  שתרמו להצלחת , תנאי  סביבתיי 

  .גורמי  אלו היוו גורמי  מתערבי  ולא ברור עד כמה השפיעו על תוצאות המחקר. השילוב

וני  גורמי  ש 3י "למרות הניסיונות להגיע לרמת מהימנות גבוהה והשאלוני  מולאו ע, שנית

. 81.6% �במבח� התאמה ההתאמה הגיעה רק ל,) מורה בכיתה רגילה וכותבת המחקר, סטודנטית(

  .נית� לייחס קושי זה לקושי שיש בקידוד התנהגות  של הילדי  אשר ניתנת לפירושי  שוני 

אשר הצביעו על מיקומ  השונה על סול  , ארבעת הנבדקי  הפגינו התנהגויות שונות,שלישית

ואשר מדגישי  את הקושי בבצוע מחקרי  על אוכלוסיה הטרוגנית , בחברה הכלליתההשתלבות 

  .זו

ממצאי המחקר הנוכחי  בהחלט מדגישי  את החשיבות הרבה בקיו  מפגשי  בי� , למרות זאת

מפגשי  אלו תורמי  להתפתחות  הקוגניטיבית . ילדי  רגילי  לילדי  ע  נכויות התפתחותיות

וחדי  ופותחת בפניה  עול  שלא היו יכולי  להחש/ אליו אילו היו והחברתית של הילדי  המי

כפי שהיה נהוג עד השני  האחרונות ועדיי� נהוג במסגרות  חינו� , מושמי  בחינו� המיוחד בלבד

  .מיוחד רבות 
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על המסגרות האמונות על הכשרת . לממצאי המחקר השתמעות למסגרות המכשירות מורי 

לי  להתמודד ע  מסגרות שילוב ולקד  את הילד ע  הצרכי  מורי  להכשיר מורי  המסוג

מימושה של תפיסה זו מחייב מודעות גדולה יותר של המורי  . המיוחדי  במסגרת הכללית

  . לצרכי  שוני  של הלומדי  ופיתוח דרכי הוראה בלתי שגרתיות

נזקקי  לעזרה ואמפטיה כלפי ה, מחד גיסא,על מנת ליצור תובנה עמוקה יותר לשונות האנושית 

עלינו להכיר באמיתות העיקרו� כי לא נית� ללמד תהליכי  , חברתית גדולה יותר מאיד� גיסא

  .אלא א� ורק בקהילה, חברתיי  בבידוד

    . עתידי" אפשר� אי של"הנוכחי ל" האפשר �אי"נצליח להפו� את , יחד כקהילה

        

        ::::דיו� דידקטידיו� דידקטידיו� דידקטידיו� דידקטי

על הכתב מספר מחשבות ודילמות דידקטיות מצאתי לנכו� להעלות , לאחר הממצאי  המחקריי 

  : המשתמעות מניסיוני בשילוב ומתוצאות מחקר זה

ה� , תוצאות המחקר הראו כי ישנ  ילדי  אשר יכולי  להתר  מתוכנית שילוב .1

הילדי  הללו ימשיכו להתר  עוד ועוד ככל שזמ� . ה� בלימודי, בתחו  החברתי

משו  ששפה נרכשת במקו  (ה ה  ירכשו שפ. החשיפה שלה  יהיה ארו� יותר

בה  רוב הילדי  , שלא כמו בבתי ספר מיוחדי  � בו נשמעת שפה ונדרשת שפה

משו  ( ה  ירכשו התנהגויות חברתיות כמו משחק וכדומה , )אינ  מדברי 

שבבתי ספר לחנו� מיוחד הילדי  כמעט אינ  מעורבי  במשחק חברתי בינ  

ה  ירכשו הרגלי . י ואינטראקציהמתו� חיקו) בשל מוגבלויותיה � לבי� עצמ 

וירכשו הרגלי , משו  שאלו הדברי  שירכשו מה  בבית ספר רגיל, למידה

עצמאות משו  שלא יהיו מלווי  במבוגרי  רבי  המטפלי  בה  ועושי  עבור  

  .הרבה מעבר לצור� האמיתי

א� לש  כ� ישנו צור� בשינוי במדיניות ההשמה והעברת התקציבי  הנהוגה 

ילדי  ע  נכויות התפתחותיות קשות מושמי  באופ� אוטומטי . שראלכיו  בי

לא . במסגרות לחינו� מיוחד והתקציבי  עבור  מועברי  לבתי הספר שלה 

כפי (נעשה עדיי� ניסיו� לחבר ילד מול תקציבי  אישיי  בהשמה בבית ספר רגיל 

, כ� שהוא יקבל את כל צרכיו, )שנעשה ע  אוכלוסיית האוטיסטי  למשל

  .תמיכותיו והליווי לו הוא זקוק בתו� המסגרות הכלליות
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כ� שעבור , יוכל אולי להביא לשינוי המדיניות, המלווה במחקר, ניסיו� מסוג זה

כל תלמיד נית� יהיה להחליט היכ� הוא יכול לקבל את צרכיו באופ� המותא  

  .ועל פי כ� להפנות תקציבי , ביותר

ויהיו אשר ישולבו , היו אשר ישולבו חלקיתי, יהיו תלמידי  אשר לא ישולבו כלל

  .באופ� מלא

בינוני יהיו � מורי  בבתי הספר הכלליי  בה  ישולבו תלמידי  ע  פיגור שכלי .2

ללמד באופ� דיפרנציאלי את כל ללמד באופ� דיפרנציאלי את כל ללמד באופ� דיפרנציאלי את כל ללמד באופ� דיפרנציאלי את כל זכאיי  לליווי מקצועי ודידקטי אשר יעזור לה  

י רוב בת). א"כתיבת תל(ובכלל  ג  את תלמידו בעל הפיגור השכלי ובכלל  ג  את תלמידו בעל הפיגור השכלי ובכלל  ג  את תלמידו בעל הפיגור השכלי ובכלל  ג  את תלמידו בעל הפיגור השכלי , , , , תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו

 .כ�� ולכ� ביצוע השילוב מורכב כל, הספר באר! אינ  מלמדי  באופ� כזה

צוות פארארפואי וכ� (יוכל לתמו� במער� מסייע ) מרכז תמיכה אזורי(א "מתי .3

, כפי שנעשה היו , בתלמידי  משולבי ) עובדי  סוציאליי  וכדומה, פסיכולוג

 .קשה�א� לא מול תלמידי  בעלי פיגור בינוני

הספר הרגילי  יפעלו לכל אור� השנה כ� שהתלמיד המיוחד יוכל המורי  ובתי  .4

המורה תקבל הדרכה על . להשתלב ג  בטיולי  או ארועי  בית ספריי  אחרי 

מנת לתמו� בילדי  בבית הספר הכללי רגשית על מנת להכיל את הקשיי  

 . שבקבלת ילד ע  נכות התפתחותית קשה

  .תה והמער� המסייע לתלמידיתקיי  קשר רצו/ בי� ההורי  למחנכת הכי .5

ייבחרו , בשל הקושי להתאי  תוכניות לימודי  תואמות לשתי האוכלוסיות .6

ונושאי  בה  השילוב יבוא לידי ביטוי באופ� , נושאי  משותפי  לאור� השנה

 ".רצ/ השילוב"חברתי או אחר על  פני 

ה צור� יהי, עד סיו  תיכו�, במידה והשילוב יתפרס על פני מערכת החינו� כולה .7

אות  עקרונות של שילוב , כמו כ�. 21ולא מגיל , 18לחשוב על המש� הדר� מגיל 

ויעברו יותר , יישמרו,)ולא מסגרת(בתקציבי  אישיי  לאותו אד  , מקסימלי

 .ויותר למגורי  בקהילה ולא במוסדות

  .ת הקהילהלכל מסגרות החינו� ולכל מסגרו, על השינוי להיות מוכלל לכל ילד באופ� אישי: כלומר

שינוי כזה יצטר� להיעשות באופ� הדרגתי ולהיעשות במקביל ה� בתהליכי שינוי חוקתיי  וה� 

        .כדוגמת פרוייקט השילוב שתואר להל�, בשינויי  בשטח
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        ,,,,ולסטודנטיתולסטודנטיתולסטודנטיתולסטודנטית, , , , למורה בבית הספר המיוחדלמורה בבית הספר המיוחדלמורה בבית הספר המיוחדלמורה בבית הספר המיוחד, , , , שאלו� למורה בכיתה הרגילהשאלו� למורה בכיתה הרגילהשאלו� למורה בכיתה הרגילהשאלו� למורה בכיתה הרגילה    –        1111' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

        ::::למילוי אחר כל שעורלמילוי אחר כל שעורלמילוי אחר כל שעורלמילוי אחר כל שעור    

        

  ._______________:ש  הילד
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        סקירה כלליתסקירה כלליתסקירה כלליתסקירה כללית. . . . אאאא
  

  
                                              מעורבות כללית.א

       
                

        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט                                 קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        
  |  |  |  __|  ]חסר מעש[נוטה להיות חסר מעש   .1

  |  |  |  |  אבל עושה זאת לבדו, משחק בצעצועי  ובחומרי   .2
  ]ִמשחק ליחיד[  

  |  |  |  |  בצעצועי  ובחומרי  דומי  לאלה, ד אחרי משחק לצ  .3
  ]ִמשחק מקביל[שבה  משתמשי  האחרי    

  |  |  |  |  צופה באופ�, כאשר אינו משחק בצעצועי  או בחומרי   .4
  ]צופה מהצד[פעיל בפעילות  של שאר הילדי    

  |  |  |  |  גילו על פני מבוגרי  כאשר שתי "מעדי+ את חברת בני  .5
  ]גילו על פני מבוגרי "מעדי+ את בני[ האפשרויות זמינות  

  |  |  |  |  מבחי� ולאחר מכ� מתעל  כאשר אחרי  מתקרבי  אליו  .6
  ]מתעל [או יוזמי  קשר   

  |  |  |  |  ]לא מודע[נראה שאינו מודע ליוזמות של אחרי    .7

  

  ):ִמשחק קבוצתי(גילו "משימה ע  בני/שעור/במהל- משחק

  |  |  |  |  עוסק בתגובות או בחילופי דברי   .8
  לא יותר משתי, לרוב(קצרי  ובלתי מורכבי    
  |  |  |  |  ]חילופי דברי  קצרי ) [אינטראקציות ע  כל ילד אחר  

  |  |  |  |  עוסק בהיפו- תפקידי  במהל- משחקי    .9
  ]משחק משלי  או הדדי[חברתיי    

  |  |  |  |  משימה  שמתמש- זמ� רב/עוסק במשחק . 10
  לעתי (פיי  ומשתנה מבחינת מגוו� המשחקי  ואו  
  ) קרובות ע  תפקידי  משלימי   
  ]משחק ממוש-[   

  |  |  |  |  חברתי" כאילו"עוסק במשחק . 11
  לגבי נושאי) תכנו� והתדיינות(הכולל תקשורת מפורשת   
  "כאילו"משחק [חלוקת התפקידי  והתסריט , המשחק  
  ]חברתי מורכב  
  

  מטרת היוזמות.ב

  |  |  |  |  ]לב"תשומת[לב  של אחרי  "לזכות בתשומת  .1

  |  |  |  |  ]השגה[להשיג צעצועי  או חומרי  של אחרי    .2

  |  |  |  |  ]עצירה[לעצור מעשה או פעילות של אחר   .3
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        תמידתמידתמידתמידמעט מעט מעט מעט ככככ                                קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        
  
  |  |  |  |  ]חיבה[לחל, או להעניק חיבה   .4

  |  |  |  |  ]מידע[להשיג מידע או הבהרה מחבריו   .5

  |  |  |  |  ]רשות[לבקש רשות מילדי  אחרי    .6

  |  |  |  |  ]חברתיות[במגע חברתי , באופ� כללי, לעסוק  .7

  |  |  |  |  )…בוא נעשה, אנחנו(להציע פעילויות משותפות   .8
  ]שותפות[  

  

  ת היוזמותהצלח.ג

  |  |  |  |  ]עזרה[החברי  נעני  לבקשות העזרה של הילד   .1

  ה  מאשרי  זאת או, כאשר הילד מפעיל את חבריו  .2
  |  |  |  |  ]הפעלת אחרי [נשמעי  לו   

  החברי  נעני  כיאות לבקשות הילד לקבלת   .3
  |  |  |  |  ]הבהרות[הבהרות   

  |  |  |  |  לב "החברי  נעני  למאמציו לזכות בתשומת  .4
  ]לב"תשומת[  

  |  |  |  |  החברי  נעני  כיאות לשאלות כלליות של הילד   .5
    ]שאלות[התרחשויות ורגשות , בקשר לחפצי   

  |  |  |  |  החברי  נעני  ברצו� ליוזמות של הילד המיועדות  .6
  ]רשות/שותפות/חברתי7ת[למטרות חברתיות   
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        תהליכי יסודתהליכי יסודתהליכי יסודתהליכי יסוד    ....בבבב
  
  

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        
        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט                                 קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                        

        
  |  |  |  |  ,מתמלא חרדה כאשר אחרי  פוני  אליו  .1

  הבעות פניו או הסתגרות פעילה, שעולה מתנועותיו כפי  
  ]חרד[  

  |  |  |  |  הוד+ בתקיפות גישושי התקרבות מצד חבריו  .2
  ] הוד+[  

  |  |  |  |  משחק במידה ניכרת של התלהבות ונמרצ7ת    .3
  ]מתלהב[  

  |  |  |  |  מתרגז ומפתח עוינות תו- כדי אינטראקציה ע    .4
  ]עוי�[חבריו   

  |  |  |  |  ומתלבט ,   השרויי  במשחקמסתובב סביב אחרי. 5
  ]מתבלט[הא  להתקרב או לסגת   
  
  |  |  |  |  נענה בחיוב באמצעות משוב סביר כלשהו ליוזמות  .6

    ]גומל במשוב[של אחרי    

  |  |  |  |  , מגיב בחיוב לאינטראקציות שיוזמי  חבריו  .7
  ].תגובה מ7שֵהית[א- תגובתו חרישית או מ7שֵהית   

  |  |  |  |  הל- חילופי דברי  ע  חבריואינטראקציות במ  .8
  ומבלי שהוא מקדיש לכ- מחשבה, מתרחשות במהירות  
  ]תגובה אימפולסיבית[רבה   

  |  |  |  |  נהיה מפוזר ומצוברח במהל- אינטראקציות ע   .9
  ]נפש"פיזור[חבריו   

  |  |  |  |  ]נרגע[מתפוגג לאחר פרק זמ� סביר " מצברוח"ה. 10
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        הבנות משותפותהבנות משותפותהבנות משותפותהבנות משותפות....גגגג
  
  

  י  חברתיי כלל  .א
                                      

        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט                                 קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                        

          
  " נראה שהילד מבי� את משמעות מושג הבעלות   .1

  |  |  |  |  ,)רשות(פי שעולה מאופי בקשותיו כ  
  , )דרישותיו(מהדר- שבה הוא מצדיק את התנהגותו   
  ]בעלות) [מחזיר את החפ,(או מהתנהגויותיו   

  |  |  |  |  נראה שהוא מבי� את החוקי  הכלליי  בכיתה   .2
  לגבי שיתו+ ע  חבריו וניהול הפעילויות לפי התור  
  ]תור[  

  |  |  |  |  � המיומנויות והיכולות מכיר בכ- שקיי  שוני בי  .3
  ומסגל בהתא  לכ- , של הילדי  השוני   
  את בקשותיו ואת כלל התקשורת שהוא מנהל  
  ] מסתגל למיומנויות[   

  |  |  |  |  : מתאי  את סגנו� האינטראקציה שלו כיאות  .4
  גילו אינו מוכר לו היטב"סגנונו שונה כאשר ב�  
  גילו המוכר"לעומת ב�) מגלה פחות תובענות, למשל(  
  ]השיח"התאמה למעמדו של ב�) [כולל חברי (לו היטב   
     

  

            

  המורכבות והגיוון -" כאילו"משחקי .ב

        תמידתמידתמידתמידעט עט עט עט כמכמכמכמ                                קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                         
        
  
  |  |  |  |  בעזרת פעולה אחת" כאילו"עוסק במשחקי   .1

  ]פעולה פשוטה[פשוטה   

  |  |  |  |  "כאילו"משתמש בפעולות מרובות במשחקי   .2
  ]פעולות מרובות[  

  |  |  |  |  ,סדורי , "כאילו"עוסק ברצ+ של משחקי   .3
  ]פעולות מפורטות[ומפורטי   , הגיוניי   
    

  |  |  |  |  ,רבות או מפורטותכאשר הילד מעורב בפעולות   .4
  גוניות"הוא מפגי� מידה ניכרת של רב  
     ]גוניות"רב[   

  |  |  |  |  הילד מתאי  את האינטראקציות במהל- משחק  .5
  בהתא  לדרישות המשתנות של נושא" כאילו"ה  
  "] כאילו/"מתאי [המשחק המתפתח   
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  התרחשויות יומיומיות.ג

      
        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט                                 קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי לעיתי  רחוקות           לפעמי                                                                                       

        
  
  מפגי� באמצעות מעשי  או תיאורי  שהנו בעל   .1

  |  |  |  |  ידע בסיסי בנושאי  המשותפי  הכרוכי   
  בדומה לשאר הילדי , בהתרחשויות יומיומיות  
  ,מסיבת יו  הולדת, למשל(המשתתפי  בתכנית     
  ,קנייה במכולת, "ריכוז"שעת ה, ארוחת צוהריי     
  ]תסריטי [אפיית עוגיות   

  |  |  |  |  לתסריטי  של התרחשויות יומיומיות יש רצ+   .2
  ] סדר זמני [מפותח למדיי   

  |  |  |  |  התסריטי   תואמי  את אלה של שאר הילדי   .3
  ] תסריטי  תואמי [ויות בעיקרי ההתרחש  

  

  

  חלק שני

        אסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיותאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיותאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיותאסטרטגיות חברתיות ומשימות חברתיות....הההה                                                                                            
        גילוגילוגילוגילו� � � � הצטרפות הילד לקבוצת בניהצטרפות הילד לקבוצת בניהצטרפות הילד לקבוצת בניהצטרפות הילד לקבוצת בני. . . . אאאא

            

  

            

        אסטרטגיות הרמוניות ורלוונטיותאסטרטגיות הרמוניות ורלוונטיותאסטרטגיות הרמוניות ורלוונטיותאסטרטגיות הרמוניות ורלוונטיות        ....1111

  גילו�ליצור הרמוניה ע  ב�) התנהגויות ספציפיות(ניסיונות ראשוני  
  )י  על הילד הנבדקסמ� את כל הסעיפי  שחל(

  ]ממתי�[ונראה שהוא ממתי� להזדמנות , מתייצב בסביבה או צופה בחבריו  .1 

  ]לב פעילה"מגלה תשומת[או נגיעה קלה , תנועה, לב באמצעות קשר עי�" זוכה בתשומת  .2 

  ]מחקה[מילולי "מחקה את משחק  חברו באופ� מילולי או לא  .3 

  ]וריאציה[מילולית של חבריו "יוצר וריאציה לפעילות המילולית או הלא  .4 

  ]מגיש/מראה[מראה או מגיש צעצוע שקשור למשחק  של חבריו   .5 

  ]הצגת שאלה רלוונטית[שואל שאלה רלוונטית לפעילות המשחק המתנהלת   .6 

  ]בקשה מנומסת[מבקש בנימוס כניסה ישירה למשחק המתנהל   .7 

  ]משת+ מידע[משת+ ע  חבריו מידע הרלוונטי לפעילויות המשחק המתנהלות   .8 

  ]בקשה ישירה[מבקש בקשה הגיונית א- ישירה להשתת+ במשחק   .9 

  

        גילוגילוגילוגילו" " " " אפשריות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות הראשו� למשחק  של בניאפשריות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות הראשו� למשחק  של בניאפשריות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות הראשו� למשחק  של בניאפשריות המכשילות את ניסיו� ההצטרפות הראשו� למשחק  של בניסיבות או אסטרטגיות סיבות או אסטרטגיות סיבות או אסטרטגיות סיבות או אסטרטגיות         ....2222

   ] חברי  שאינ  נעני [הילד מנסה לשחק ע  חברי  שאינ  נעני    .1 

  ]תדמית[בקביעות , הילד מנסה לשחק ע  חברי  שדחו אותו בעבר  .2 

במשחק באמצעות חפצי  או מעשי  שאינ  קשורי  לפעילות חבריו הילד מנסה להשתלב   .3 

  ]צעצועי  לא רלוונטיי [

ניסיונותיו של הילד לבוא בדברי  ע  הילדי  אינ  קשורי  לנושא שיחת  או למשחק שה    .4 

  ]דיבורי  לא רלוונטיי [משחקי  

  ]הסטה[דרכ  הילד מנסה להסיט את הילדי  מ  .5 

  ]קשר עי�[או קשר עי� /פני  ו"אל"הילד מנסה לשחק ע  החברי  עוד קוד  שיצר עמ  מגע פני   .6 

        ניסיו� ראשו�ניסיו� ראשו�ניסיו� ראשו�ניסיו� ראשו�. . . . אאאא
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כגו� הפרעה למשחק  של חבריו בדיוק ברגע שבו היו , עיתוי האינטראקציה החברתית היה גרוע  .7 

  ]עיתוי גרוע[מרוכזי  בפעילות אחרת 

הידחקות פיזית או , כגו� דרישה שיצרפו אותו למשחק, האסטרטגיות של הילד ה� בגדר התפרצות  .8 

  ]דורש/מתפר,[חטיפה של צעצוע 

  ]תוקפני) [חוט+, דוח+, מרבי,(מתנהג בתוקפנות כלפי חבריו   .9 

  ………………………………………………………………………אחר   .10 

  ……………………………………………………………………………  

        

את התגובה הטיפוסית ) התוצאה התדירה ביותר= 1(פי סדר "דרג על    –תוצאו הניסיונות הראשוני  תוצאו הניסיונות הראשוני  תוצאו הניסיונות הראשוני  תוצאו הניסיונות הראשוני          ....3333

  .י  כלפי ניסיונות ההצטרפות הראשוניי  של הילד הנבדק/למארח

        דירוגדירוגדירוגדירוג

)1 – 4(  
  )או מבטיח מעורבות בהמש-, את התעניינותו(מאשר   

  מקבל  

  מתעל   

  דוחה  

  

                      

                    

                      

        אסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיות        ....1111

  ] לא מתמיד[אינו מתמיד   .1 

  ]חוזר על עצמו[חוזר על האסטרטגיות הקודמות ע  וריאציות קטנות   .2 

  ]פחות נדחק[א- נשאר בקרבת חבריו וממשי- להתעניי� בפעילות  , פחות נדחק פנימה  .3 

ישיר [או התנהגותו רלוונטיות למשחק חבריו /א- הערותיו ו, מגביר את ישיר7ת בקשותיו להצטר+  .4 

  ] ורלוונטי

מפריע ) [מנסה להשתלט; ובע שכול  צריכי  לשחק יחדק(מפריע מאוד על ידי תובענות מוגברת   .5 

  ]ונדחק במידה רבה

  ]לא רלוונטי[מצהיר הצהרות על עצמו או מציע הצעות , מעיר הערות לא רלוונטיות  .6 

  ]מאיי  או פונה[מאיי  או פונה לעזרת המבוגרי  כדי להצטר+ למשחק חבריו   .7 

  ]מגיב[המופני  אליו מצד המארח , להסבת תשומת לבו" פטנטי "הוראות או , מגיב כיאות לשאלות  .8 

) בחלק השלישי, אסטרטגיות לפתרו� סכסוכי ' ר(מנהל סוג מסוי  של התדיינות חיובית ע  חבריו   .9 

  ]פתרו� סכסוכי  בדר- חיובית[

  ]מפריע או מציק[חיל להפריע או להציק מת  .10 

  ………………………………………………………………………אחר   .11 

  ……………………………………………………………………………  

או ניסיונותיו , נוהתעלמו ממ, לאחר שנדחה, ניסיונותיו הבאי  של הילד – ניסיונות שניי ניסיונות שניי ניסיונות שניי ניסיונות שניי . . . . בבבב
  .הראשוני  להצטר+ לקבוצה נדחו לשלב מאוחר יותר
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את התגובה הטיפוסית ) התוצאה התדירה ביותר= 1(פי סדר "דרג על    –תוצאות הניסיו� השני תוצאות הניסיו� השני תוצאות הניסיו� השני תוצאות הניסיו� השני         ....2222

  .נבדקי  כלפי ניסיונות ההצטרפות הראשוניי  של הילד ה/למארח

        דירוגדירוגדירוגדירוג

)1 – 4(  
  )או מבטיח מעורבות בהמש-, את התעניינותו(מאשר   

  מקבל  

  מתעל   

  דוחה  

  

  

  

                

          

  )המאפייני  את הילד במידה רבה, סמ� את כל הסעיפי  המתאימי ( אסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליות

  ) שאלות, דרישות, הערות, התנהגות(הרמוני "רלוונטי או לא"לא  .1 

  )מסיט לכיוו� אחר; משתלט(מפריע מדי   .2 

  .  או שלילית/נוקט בעיקר גישה תוקפנית ו  .3 

  ) �ומת"אינו מעוניי� במשא(מתנהג בצורה עוינת ולא חברותית   .4 

  אינו ישיר או מתמיד די הצור-  .5 

  .…………………………………………………………) ערו- רשימה(אחר   .6 

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  

  

  ::::לי של תחומי החוזק והתחומי  הבעייתיי לי של תחומי החוזק והתחומי  הבעייתיי לי של תחומי החוזק והתחומי  הבעייתיי לי של תחומי החוזק והתחומי  הבעייתיי תקציר כלתקציר כלתקציר כלתקציר כל. . . . דדדד

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………………….  

    

        

        

        

        

        

        

  גילו-אסטרטגיות כלליות הקשורות לקשיים של הילד להצטרף לקבוצת בני. ג



  

  

79

  

        פתרו� עימותי פתרו� עימותי פתרו� עימותי פתרו� עימותי         ....וווו

  סקירה כללית
  .ציי� בסול  הדירוג את הנסיבות שבה� עלולי  להיווצר עימותי  – הגורמי  לעימותהגורמי  לעימותהגורמי  לעימותהגורמי  לעימות        ....אאאא

  

        
        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט                                 קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                                                      לעיתי  רחוקות     לפעמי לעיתי  רחוקות     לפעמי לעיתי  רחוקות     לפעמי לעיתי  רחוקות     לפעמי                                                                       

  |          |  |  |           ]בעלות[עימותי  בקשר לבעלות על חפצי    .1

  |         |  |  |                    מרחב[עימותי  בקשר למקו  במרחב   .2

  |         |  |  |               עימותי  בקשר להפרת כללי  חברתיי    .3
  ]כללי  חברתיי [  

  |         |  |  |        יונות אועימותי  בקשר למחלוקות בנוגע לרע  .4
  ]  רעיונות[לקביע:ת   

  |         |  |  |              :למשל, עימותי  בקשר לשליטה חברתית  .5
  ]שליטה חברתית[חלוקת תפקידי  , דומיננטיות   

  

אירועי  , למשל(הער- באיזו מידה עימותי  אלה פורצי  ביוזמת הילד הנבדק  – הקולטהקולטהקולטהקולט////תפקיד היוז תפקיד היוז תפקיד היוז תפקיד היוז         ....בבבב

  ).כאשר הוא מג� על רכושו, למשל(או כתגובה ליוזמות של חבריו )   הוא מחלק הוראותשבה

  

    כ הילד הוא הקולט"בד    הילד הוא היוז  או        הילד הוא היוז         
  דברי  המסתיימי "בחילופי    באותה מידת, המגיב      "את מרבית חילופי  
  בעימות       סבירות      הדברי  המסתיימי   
  בעימות  

  
    
  __________________________________________________________  
      

סולמות הדירוג הבאי  מיועדי  לשק+ אירועי  שבה   – יוזמות המסתיימות בעימותיוזמות המסתיימות בעימותיוזמות המסתיימות בעימותיוזמות המסתיימות בעימות....גגגג

שכ� אלה הסיטואציות השכיחות ביותר , הילד הוא הקולט או אירועי  שבה  הוא מחלק הוראות

  .המולידות עימותי 

        של חבר ליוזמתו של הילדשל חבר ליוזמתו של הילדשל חבר ליוזמתו של הילדשל חבר ליוזמתו של הילדהתגובה הראשונית התגובה הראשונית התגובה הראשונית התגובה הראשונית         ....דדדד

        
        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט         קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי          לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי                                                                                           

  |            |          |                |                 חבריו מתעלמי  מהוראתו הראשונה של הילד  .1
  ]התעלמות[  

  |            |          |                       |            מכחישי  או סותרי  את הוראתו, חבריו שוללי   .2
  ]שלילה[  

  |                    |           |                       |                 מסבירי  או , א- מנמקי  "החברי  מתנגדי    .3
    ]הנמקה[התנגדות  בדר- אחרת מצדיקי  את   

  תגובות ראשוניות של הילד ליוזמות חבריו  .ה
        

        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט         קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי          לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי                                                                                           
  |               |            |                 |                    ]דחייה על הס+[דוחה את הבקשה מבלי לנמק   .1

  |               |             |                |                  דוחה את הבקשה א- מסביר את רציונל הדחייה  .2
  ]רציונל מוסבר[  

  |               |             |                 |                                ]בקשת מידע[מבקש לקבל מידע נוס+   .3

  |               |             |                  |                         מתחיל להתנהג בצורה עוינת ולא חברותית  .4
  
  ]חברותי"עוי� ולא[   
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  |  |  |  |  ]תוקפנות[מתחיל לנקוט תוקפנות   .5

  |  |  |  |  ]חוסר היענות[אינו נענה לבקשה   .6

  |  |  |  |  ]בלתי רלוונטי[הערותיו או תגובותיו אינ� רלוונטיות   .7

  |  |  |  |  ]הבהרה/חלופה[מציע חלופה או הבהרה   .8

  

  

        אירועי עימותאירועי עימותאירועי עימותאירועי עימות....וווו

אסטרטגיות שהילד נוקט במהל� אירועי  שבה  הוא מחלק אסטרטגיות שהילד נוקט במהל� אירועי  שבה  הוא מחלק אסטרטגיות שהילד נוקט במהל� אירועי  שבה  הוא מחלק אסטרטגיות שהילד נוקט במהל� אירועי  שבה  הוא מחלק         

        הוראות או אירועי  שבה  הוא מג� על רכושוהוראות או אירועי  שבה  הוא מג� על רכושוהוראות או אירועי  שבה  הוא מג� על רכושוהוראות או אירועי  שבה  הוא מג� על רכושו

        
        ....אסטרטגיות פייסניות שהילד נוקטאסטרטגיות פייסניות שהילד נוקטאסטרטגיות פייסניות שהילד נוקטאסטרטגיות פייסניות שהילד נוקט....אאאא....וווו
  

כמעט כמעט כמעט כמעט         קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי                  לעיתי  רחוקות   לפעמי לעיתי  רחוקות   לפעמי לעיתי  רחוקות   לפעמי לעיתי  רחוקות   לפעמי                                                                                                             
        תמידתמידתמידתמיד

  
  |  |  |  |  משכ- או ממזער את אופי בקשתו  )1(

    ]משכ- או ממזער") [קצת" ",בבקשה("  

  |  |  |  |  ]פשרה[מספק הצעה חלופית או פשרה   )2(

  |  |  |  |  הציות  "מנמק את הוראתו הקודמת או את אי  )3(
  ]מנמק[שלו במקרה הקוד    

  |  |  |  |  מבקש מידע לגבי הענייני  המטרידי  או המענייני   )4(
  ]מבקש מידע[את חברו   

  

                ידידותי כלפי יוזמות חברידידותי כלפי יוזמות חברידידותי כלפי יוזמות חברידידותי כלפי יוזמות חבר. . . . בבבב....וווו

  |  |  |  |  ]מקבל[מקבל את ההצעה   )1(

  

  |  |  |  |  הסכמתו: מבקש  אתנענה בחיוב לחברו ה  )2(

    אישורו או שיתו+ הפעולה, ")?נכו�, …("  
  ]נענה בחיוב[שלו    

  |  |  |  |  מספק הבהרות כאשר הוא מתבקש לעשות זאת  )3(
        ]מבהיר[  

  |  |  |  |  משיב תשובה אינפורמטיבית, לשאלת חברו  )4(
  ]תשובה אינפורמטיבית[  

  

        אסטרטגיות שליליות או מנותקותאסטרטגיות שליליות או מנותקותאסטרטגיות שליליות או מנותקותאסטרטגיות שליליות או מנותקות    ....גגגג        ....3333

        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט         קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי          לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי                                                                                                   

        

  |  |  |  |  ]מאיי [מאיי  על חברו   )1( 

  |  |  |  |  ]מעליב[מעליב את חברו   )2(

  |  |  |  |  ]התעקשות שלילית[מתעקש בטו� תובעני   )3(

  |  |  |  |  מתחיל לנקוט תוקפנות  )4(

  |  |  |  |  מתחיל להפריע  )5(

  |  |  |  |  ] סירוב מוחלט[מסרב לבקשה ללא נימוק   )6(

  |  |  |  |  ]לא רלוונטי[הערותיו או תשובותיו לא רלוונטיות   )7(
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  אסטרטגיות כלליות הקשורות ע  קשיי  בפתרו� עימותי .ד.ו

  ).אשר מאפיינות אותו באופ� טיפוסי, ת החלות על הילדסמ� את כל הקטגוריו( אסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליותאסטרטגיות כלליות

  הערותיו או התנהגותו אינ� רלוונטיות  .1 

  פוסלת נוקט בראש ובראשונה גישה תוקפנית או  .2 

  מגלה עוינות וחוסר ידידותיות או מתנהג בצורה לא נעימה  .3 

  אינו נוקט אסטרטגיות פייסניות  .4 

  אינו די אסרטיבי  .5 

  חוזר על אותה אסטרטגיה למרות היותה בלתי יעילה  .6 

  …………………………………………………………) ערו- רשימה(אחר   .7 

  ……………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………  
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        יכולת התמדה במשחקיכולת התמדה במשחקיכולת התמדה במשחקיכולת התמדה במשחק        ....זזזז....

        אסטרטגיות של תפקידי  ומבנה הפעילותאסטרטגיות של תפקידי  ומבנה הפעילותאסטרטגיות של תפקידי  ומבנה הפעילותאסטרטגיות של תפקידי  ומבנה הפעילות  ....אאאא

        תמידתמידתמידתמידכמעט כמעט כמעט כמעט         קרובותקרובותקרובותקרובותלעיתי  לעיתי  לעיתי  לעיתי          לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי לעיתי  רחוקות  לפעמי                                                                                           
        

  |  |  |  |  הילד מספק  , כאשר חבריו מבקשי  זאת    .1
  ]משיב תשובה אינפורמטיבית[כיאות מידע   

  |  |  |  |  שומר על  הנושא או על תפקידו במסגרת    .2
  ]מסגרת התייחסות. [המשחק  

  |  |  |  |  מסכי  להצעות סבירות של חברו במהל- משחק    .3
  ]נענה בחיוב[  

  

        אסטרטגיות של ניהול עצמיאסטרטגיות של ניהול עצמיאסטרטגיות של ניהול עצמיאסטרטגיות של ניהול עצמי        ....בבבב

  |  |  |  |  א  הילד מתנתק מחברו במהל- פרק זמ� של קושי    .1
  הוא נשאר בסביבה ומחדש) בזמ� סכסו-, למשל(  
    ]מתנתק[את הקשר לאחר זמ� קצר   

  |  |  |  |  מנסה לשדרג את המשחק באמצעות בקשות     .2
  ]שדרוג[הגיוניות להגביר את העניי� או את הקושי   

  |  |  |  |  מניח לעימותי  להחרי+ עד לנקודה שבה המשחק    .3
  ]ל העימותיתר ש"החרפת[נעצר לפרקי זמ� ממושכי    

  |  |  |  |  ואינו משקיע מאמ, רציני, מניח למשחק להתפרק    .4
  ]מפרק[כדי להתמיד בו   

  |  |  |  |  מפגי� הדדיות על ידי התאמת התנהגותו לפעילות     .5
  ]גומל[או ליוזמותיה  של חבריו   

  |  |  |  |  מרכ- את הדרישות מחברו כאשר מתגלעי  קשיי       .6

  ]מרכ-[  
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   ::::3333' ' ' ' נספח מסנספח מסנספח מסנספח מס

וכותבת , מחנכות בכיתה הרגילה, י הסטודנטיות"מבח� התאמה בי� שאלוני הערכה שמולאו ע

  .העבודה

  

  

Std.Devision Mean       Maximum   Minimum    N              

6.72042         81.69     

 

81.02         82.36       4           

4           

ATAMA       

Valid N (listwise) 
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ABSTRACT        

The aim of the current study was to present the results of an experiment of partial  

integration of children with severe developmental delay in a general school, in order 

to examine the quality of the relationship that was built up between normaly 

developed children and children with special needs, and the influence of the inclution 

on children with special needs  progress in social and educational domains.  

Participants were four children with moderate to severe developmental disability who 

were integrated for one day a week in a general school (one child studied for two days 

a week), and During that year their improvement in the social and educational areas 

was assessed (each child was compared to his own previous results).  

Two tools were used for the research: “Assessment of Peer Relationships in the 

framework of Inclusive Programs” (Guralnick, M.J., 1990) and an educational 

assessment that was designed specifically for the purpose of  this research. The results 

indicated  that the integration of children with developmental disabilities in the 

general school had a positive social and educational influence. The more the children 

with developmental disability are involved with regular children the more significant 

the social and educational improvements were. 

The results are not conclusive. Each subject reacted differently to the opportunities 

that were afforded to him during the inclusion programs. For this reason, maybe it is 

not correct to adhere to the philosophy of one particular “model” which sides with   

“Full Inclusion”, but rather to fit the suitable educational “suit” to each child, and not 

to allow him to “disappear” into any particular fashion, label or advocacy movement 

(Bricker, 1995).  

The importance of the present research is to broaden the  knowledge base of the 

integration of children with special needs within the framework of general schools 

with their peer group, and from a practical point of view, the results and suggestions 

will become part of the future thinking process regarding qualitative and quantitative 

opportunities of exposure and the future involvement of the children from the special 

education in the general educational system.  

    

     

          

 



  

  

85

  

                                                          

        

        
        

        
        

        

 

THE EFFECT OF SOCIAL AND ACADEMIC 

UNTEGRATION OF  SPECIAL EDUCATION 

CHILDREN WITH SERIOUS DISABILITIES 

WITH NON-DISABLED PEERS -        

FOUR SINGLE SUBJECT DESIGNS. 
 

 

 

ORNA KONKOL 

Supervised by : Dr. Hana Tur-Kaspa, Pro.Shunit Reiter 
 

Thesis submitted in partial fulfillment of the 

Requirements for the Master's degree 

Tel Aviv University, School of   Education,  

Department of Human Development and Education  
 

  

  

  
  
  

This work was supported by a grant from Shalem Fund for 

Development of Services for People with Intellectual Disabilities  

In the Local Councils in Israel 

2002                 
518/2002/םקרן של  

  


