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 קהל היעד

נכתבה על רקע צורך לתת תמיכה לאנשים  ב"לה
 . צעירים במעבר מחיי תלמיד לחיי עבודה בקהילה

 

מיועדת למגוון רחב של אנשים צעירים בשלבים  ב"לה
לחיי עבודה שונים בחייהם הזקוקים לתמיכה במעבר 

 .  הקשר למאפייניהם הייחודיםללא 

 

  מתאימה לשימוש במוסדות חינוכיים של חינוך   ב"לה
למסגרות המשך לדיור , בשילוב מ"חנלכיתות , מיוחד

 למסגרות רווחה ושיקום, בקהילה



 מטרות התכנית

יצירת מסגרת שיטתית לקידום השתתפות :  מטרת על

 .  הלומד בעולם העבודה

 :מטרות משנה

   הרחבת ידע על עולם העבודה 

  העמקת ההבנה של מושגים ממסוגלות תעסוקתית 

  פיתוח זהות של אדם עובד 

  פיתוח יכולות ביצוע בעבודה 

  למשוב  , רכישת כלים לחקירה של עולם העבודה
 .העבודהבעולם עצמי וקבוצתי ולייצוג עצמי 

 



 בסיס תיאורטי

 :התכנית מבוססת על מספר גופי ידע

 בדרך הוראה  ויישום תיאוריות של חינוך הומניסטי

 (  2008 ;2004, רייטר;1973, רס'רוג)' מעגל הפנמה'של 

 תיאוריות אקולוגיות(Bronfenbrenner, 1994 ; Green, 
1991  ) 

 ובמרכזן מודל העיסוק  תיאוריות ממדעי העיסוק
 של   Model of Human Occupationהאנושי  

Kielhofner   (2002 ; 2004 .) 

 



   ב"להמודל תיאורטי של 



    
תכנית מעבר   – ב"לה

 להכנה לחיי עבודה

 יכולות ביצוע בעבודה
התנסות בעבודה בסביבה  

 משוב על, פחות מגבילה
 בטיחות בעבודה

 קבלת סמכות 
 ,עבודת צוות 

 ,יוזמה בעבודה
התנהגות והופעה חיצונית   

 התמדה בעבודה
 נוכחות בעבודה 
 ,סביבת עבודה 

 ,ביצוע עבודות
 עצמאות בעבודה

 

גיבוש הרגלים והרחבת ידע 
 על עולם העבודה

תצפיות מובנות על מקומות  
 עבודה

 ראיונות עם עובדים

ניתוח מרכיבי פעילויות  
 הנדרשות בעבודה

מושגים   7למידת 
:  ממסוגלות תעסוקתית

סביבת  , בטיחות, נוכחות
עבודת  , זכויות עובד, עבודה

,  יוזמה, קבלת סמכות, צוות
 שכר  

של   עיסוקיתגיבוש זהות 
 אדם עובד

ביטוי לרצונות בתחום  
י פעולות של  "עבודה ע

הכרת תכונות  : סנגור עצמי
מילוי  , עובדשל אדם 

שאלונים על עצמי כעובד  
 ,  בתחומים רחבים

התנסות בשיח של הצגת   
 ,עצמי כאדם עובד

,  כתיבת קורות חיים
,  התנסות בראיון עבודה

התנסויות בדרכים  
 למציאת עבודה

 מרכיבי התכנית



 ב"להדרכי הוראה של 

מבוססות על מעגל   ב"להדרכי הוראתה של •

המקובל היום בתכניות הכנה לחיים  , ההפנמה
 (2008 ; 2004, רייטר)בחינוך המיוחד 



 ?מה בערכת התכנית

  התכנית הכוללת רקע תיאורטילמנחי חוברת  ,

תרשים זרימה של התכנית  , הסבר על מושגים

 ופירוט מרכיבי התכנית ושלבי העברתה  

 

 



 ?מה בערכת התכנית

 דפי משימות, שאלונים –דיסק עם חומרים ללומד  ,

 .מצגות

 גרסה  כתובה   -רוב הכלים מוצגים בשתי גרסאות

וגרסה מונגשת בסמלים וכתובה על פי כללי פישוט 

 לשוני

 



 ?מה בערכת התכנית

כל הכלים  , התכניתשלושה כלי הערכה לבדיקת יעילות 
 עותקים 10ב 

   בתכניתת /כרטיס משוב למשתתף 

 ת למדריך במקום העבודה/כרטיס הערכת עובד 

  ממסוגלות  לבדיקת הבנת מושגים , שאלון מושגים
 תעסוקתית



 כתובה  תכונות עובד גרסה : דוגמה לכלים ללומד
 (בתוך הדיסק ללומד)



מונגשת תכונות עובד גרסה : דוגמה לכלים ללומד
 (מתוך הדיסק ללומד)



 יעילות התכנית

במדדים של עשיה מבוססת ראיות  נבדקה  ב"לה
(EBP  ) מיוחד  לומדים בחינוך  77על מדגם של

 .איכותנייםכמותי עם רכיבים במחקר 

 

,  יעילה לקידום ידע על עולם העבודהנמצאה  ב"לה

קידום יכולות  , פיתוח הבנה של מסוגלות תעסוקתית

 ביצוע בעבודה וגיבוש זהות של אדם עובד

 



 ב"להתרומתה הייחודית של 

הנותנות מענה לטווח  , מציעה כלים בגרסאות מונגשות וכתובות
 .לומדים עם צרכים שוניםרחב של 

 ריפוי  )על גופי  ידע מחינוך מיוחד וממדעי העיסוק מבוססת
 (.בעיסוק

הנגישים למנחים במסגרות , כוללת כלים להערכת יעילותה
 .חינוכיות ושיקומיות

 יעילותה נבדקה מחקרית בהתאם לקריטריונים של הערכה-  
תוך שימוש בהשוואה בין קבוצת (  EBP)עשייה מבוססת ראיות 
 . מחקר וקבוצת ביקורת

 מקצועיעבודת צוות רב מאפשרת. 
 ב  "על דרכי הוראה מקובלות בחינוך המיוחד מתכנית למבוססת

 .של האגף לחינוך מיוחד' מעברים'ומתקשרת לתכנית  21
 



 ב"להכתיבה של 

במסגרת לימודים לתואר שלישי   יבזורייונת ' נכתבה על ידי דר ב"לה

שונית רייטר  ' מהחוג לריפוי בעיסוק ופרופ ש"זקדליה ' בהנחיית דר

 .  אוניברסיטת חיפה, מהחוג לחינוך מיוחד

 
מדריכות  ועזרו סייעו והעברת התכנית המחקר , הכתיבהבמהלך 

קלינאיות  , מרפאים בעיסוק, ומהרווחהמהאגף לחינוך מיוחד ארציות 

מנהלים ומחנכים בחינוך המיוחד וכן קרן שלם שסייעה , תקשורת

 !התודהכך על . במימון המחקר

   



 ב"לההפצה והוצאה לאור של 

 הוצאה לאור על ידי הוצאת ספרים אחווה ב"לה

 

 

 :ניתן לרכוש דרך הוצאת הספרים בטלפון

04-8512652 

 info@ahva.org.il: במייל

 


