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"פעם ראשונה שהרגשתי כמו כל ילד אחר .הרגשתי שמאמינים בי ,הרגשתי
שאני יכול ,הרגשתי שאני שווה משהו" (אלדר ,בוגר 'החלק שלי בפאזל').
חזון:
שילוב ושיתוף בין אוכלוסיות של ילדים ונוער בסיכון לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ,תוך
הקניית מסגרת קבועה המספקת סביבה בטוחה ומאפשרת התפתחות תקינה.
בנוסף ,הנחלת הרעיון כי המערכת הפורמאלית צריכה להתמקד בכל ילד כאינדיבידואל,
בצרכיו וכן ,התמקדות בהקניית כלים ממשיים להצלחה אישית והשתלבות של כל
אינדיבידואל בקהילה .
יעדים:
 .1בין השנים  :2011-2015משלחות של צעירים בסיכון בסיכון וצעירים עם צרכים
מיוחדים לחוויה משנת חיים במחנה קיץ 'רמפו' העוסק בשילוב זה בניו יורק.
 :2016 .2הקמת מחנה קיץ לאוכלוסיות אלו בישראל.
.3עד  :2020הקמת רשת של בתים חמים שישלבו בין אוכלוסיות אלו מידי יום לאחר
שעות בית הספר.
עקרונות:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

בניית מערכות יחסים הם אבן יסוד במוטיבציה לשינוי התנהגות ,וכל אדם יכול
ללמוד כיצד ליצור קשרים אלו.
דוגמה אישית היא הדרך העיקרית ללימוד התנהגות נכונה .על ידי הדרכה ותכנון
מראש ,מבוגרים יכולים לספק דוגמה אישית אשר תקנה לילדים כלים וערכים.
מסגרת קבועה מספקת לנוער סביבה בטוחה ומאפשרת להם להתפתח .כמו כן ,יש
להתאים את המסגרת לצרכים המיוחדים של כל נער.
עידוד תשומת לב ושיבוח הישגים אישיים של כל נער בנפרד.
ביקורת בונה ותקשורת פתוחה הם המפתח העיקרי לצמיחה אישית.
כל נער והמבוגרים המלווים אותם צרכים לפתח את היכולת לבחון ולהרהר על
ההתנהגות שלהם לבד ובקבוצה.

כיצד נולד הרעיון?
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היוזמה לרעיון החלה בקיץ  ,2011בעת הדרכה במחנה 'רמפו' בארצות הברית
אשר עוסק בשילוב של נוער בסיכון עם חינוך מיוחד .רעיון זה נולד עקב רצון לספק
לנוער הישראלי את ההרגשה החיובית שהמחנה נותן לחניכים השוהים בו .המחנה (וגם
אנחנו) שמים דגש על פיתוח מנהיגות ,בטחון עצמי ושילוב בין האוכלוסיות כדי להעצים כל
ילד לפי יכולותיו.

יעד  :1משלחות למחנה 'רמפו' בניו יורק
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רקע:
בארבע השנים האחרונות הטסנו ארבע משלחות המורכבת מנוער בסיכון ונוער עם
צרכים מיוחדים למחנה הקיץ 'רמפו' בניו יורק .במחנה ,הילדים השתלבו כחניכים או
כעוזרי מדריך בהתאם לרמת התפקוד שלהם .כל משלחת מנתה שישה נערים ישראלים,
שני מדריכים ישראלים ושני מדריכים אמריקאים.
במחנה הנערים השתתפו בתכנית מנהיגות המשלבת הקניית כלים כגון :כתיבת קורות
חיים והתנסות ביום עבודה ,התפתחות אישית ,מנהיגות ,עזרה לזולתף חניכה של ילדים
צעירים מהם הן בסיכון והן עם צרכים מיוחדים ועוד ,לצד פעילויות נוספות כמו :שיעורי
שחייה באופן יומיומי ,מרכז קריאה ,אמנות ,מוזיקה ,קרמיקה ,בישול ,טיפול בבעלי חיים,
גינון ,שחמט ,ריקוד ,פעילויות ספורט ,פעילויות מים ומתקני אתגר המפתחים שיתוף
פעולה ועבודת צוות.
תהליך הרכבת המשלחת:
בני הנוער נבחרו בשיתוף עם המוסד בו לומדים ,עברו ראיון אישי ,סיפקו מכתב המלצה
מהמחנך שלהם ועמדו בקריטריונים הבאים:
)1
)2
)3
)4
)5

שמירה על ציון הנקבע עם כל תלמיד בנפרד בכל המקצועות במהלך השנה.
השתתפות בארבע סדנאות העוסקות בקבלת השונה ,ציונות ,שליטה בכעסים
ומנהיגות.
התנדבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
שמירה על התנהגות נאותה במהלך השנה ללא הפרעות אלימות.
כל מועמד יחד עם המחנך/ת שלו ואיתנו הציב מטרה עליה עבד במהלך השנה.

תקציב:
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סך הכל בדולרים

הוצאות

פירוט

טיסות ,ויזות וביטוחים

 6חניכים ו 2-מדריכים

14,580

יום כיף בניו יורק

 6חניכים ו 4-מדריכים

770

דמי כיס

 2מדריכים

400

הוצאות
אדמיניסטרטיביות

750

סך הכל

16,500

מלגות שהות במחנה

36,000
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יעד  :2מחנה קיץ בישראל
רקע:
הקמת מחנה קיץ בישראל המשלב בין צעירים בסיכון לבין צעירים עם צרכים מיוחדים
כגון :אוטיזם ,פיגור ,תסמונת דאון ועוד בקיץ הקרוב (.)2016
בשלב ראשון מחנה הקיץ יכלול  35ילדים ונוער מאוכלוסיות אלו וכ 40-אנשי צוות אשר
יגיעו בהתנדבות מלאה .המחנה ימשך  10ימים (ושלושה ימי הכשרה נוספים לצוות)
ויכלול פעילויות שונות :אמנות ,בישול ,רכיבה על סוסים ,ספורט ימי ,ספורט אתגרי ,נגרות
ועוד לצד עבודה על כישורי חיים:כתיבת קורות חיים ,מנהיגות ,הצבת מטרות והשגתן
ועוד.
המחנה יופעל לפי המודל החינוכי של העמותה (מצורף בנספחים) שמטרתו הוא מיצוי
הפוטנציאל הטמון בכל ילד לפי צרכיו.
תשתיות המחנה:
מיקום :המתחם ממוקם בביה"ס הדסה-נעורים ,הנמצא לחופי בית ינאי.
מתקנים :בריכת שחייה במתחם ,אולם תיאטרון ברמה גבוהה שמתאים ל 700-צופים,
סטודיו למחול ,אולמות וחדרי פעילות ממוזגים ,חדר מוסיקה מאובזר ,מגרשי כדורגל וקט-
רגל ,חדר אוכל מסודר שיכול להכיל את כל משתתפי המחנה ,מדשאות ירוקות ורחבות
ידיים ,פינות ישיבה מוצלות ועוד .הגישה לחוף הים סגורה ומאובטחת ,ובשעות פעילות
ימית -הגישה תפתח והפעילות תהיה מלווה במדריכים חברתיים ומדריכים מקצועיים
בתחומי הגלישה והים .
חדרי פעילויות :בשעות החמות של היום בהן עומס החום גדול ,לרשות החניכים חדרים
רחבים בהם מתקיימות הסדנאות והפעילויות השונות .כל החדרים ממוזגים וכוללים
מתקני שתייה .אנו מציידים את החדרים בציוד מגוון על פי צרכי הסדנה.
חדר אוכל :חדר האוכל הגדול נמצא בתוך מתחם המחנה ,והוא מתוחזק ומנוהל על ידי
צוות מקצועי .התפריט מגוון ועשיר ובפיקוח תזונאית המחנה ,הגב' ורד יפה חאיק .הילדים
מקבלים  3ארוחות מלאות מדי יום :טעימות ,מזינות ובריאות .בנוסף ,פעמיים ביום מוגש
כיבוד קל ("פריסות") של פירות ,או חטיפים.
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לינה :חדרים ממוזגים ,מסודרים ונקיים .בכל חדר  3-5מיטות ,עם מקלחת
ושירותים צמודים .המדריכים לנים באותו מבנה יחד עם החניכים ,בחדרים
הסמוכים וזמינים עבורם לאורך כל הלילה.
בריאות :בכפר הימי מרפאה מתוחזקת ע"י חובש אשר ערוך לתת מענה לכל צורך רפואי
 24שעות ביממה .על פי מקרה צורך ,החניך יטופל ע"י אחות או רופא ובמידה והם ימצאו
לנכון -יפונה לביה"ח הקרוב (בנתניה) .אנו נוקטים בהקפדה יתרה בכל הנוגע לשתייה,
להימנעות מחשיפה יתרה לשמש ולהגיינה .מתקני מים קרים פזורים ברחבי המתחם.
אבטחה :הכפר הימי תחום ומגודר .יש בו שערים מסודרים ,הוא שמור ,מאובטח ומוגן
לחלוטין ,באופן המאפשר בקרה מלאה על כניסות ויציאות.
במהלך המחנה אנו לא מאפשרים כניסה ללא תאום.
בטיחות בחוף הים -פעילות גלישה :היציאה אל חוף הים מוסדרת ומוגדרת מראש עם
צוות הנהלת המחנה ,צוות הביטחון של המחנה וצוות המדריכים .לחניכי המחנה אין את
האפשרות לחצות מגדרות המחנה אל החוף על דעת עצמם .כמו כן צוות המדריכים
מעבירים לחניכים תדרוך בטיחות מפורט ,טרם היציאה אל החוף.
מודל לוח זמנים יומי:
זמן
7:30:8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-13:00

פעילות
השכמה
ארוחת בוקר
שעת מדריך
פעילויות העשרה

13:00-14:00
14:00-15:00
16:00-18:00

ארוחת צהריים
מנוחה וניקיון
תוכניות חינוכיות

19:00-20:00
21:30 -20:15
*לחניכים הבוגרים
פעילות עד 22:30
21:30-22:15
תקציב:

ארוחת ערב
תוכנית ערב

הערות
התכוננות לקראת היום
פעילות חברתית וחינוכית
בריכה ,גלישת גלים ,תחרויות ספורט,
רכיבה על הסוסים
זמן עצמי וחברתי בבקתות ונקיונם.
הכנות לאירועים ,תוכניות העשרה ,תוכניות
מנהיגות
ערב קבוצתי למשל תחרות כשרונות,
שעשועונים ,מדורה ,קבלת שבת ,ערב
מנהיגים
מקלחת ,רוטינת ערב

התכוננות לשינה
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Item
Meals & Rooms
Lunch - last day
Staff training
Lunch - last day
Staff salary
Nurse
Volnteers
transportation
High roaps &
Horses
Surfing
Pool
Use of camp
facilities
Camp equipment
and supplies
Petty cash
Car and gass
Office and office
equipment
Camp shirts
Insurance
Busess for day
trips
Refund to Kimama
Security deposit

Price
176
35
176
35
3,000
300

Multiplied
by

Sum
9

No of
participants Total in NIS
₪ 110,880
70
2,450.00
70 ₪
35 ₪ 12,320.00
1,225.00
35 ₪
5 ₪ 15,000.00
2,700.00
1 ₪

1

1584
35

2

352

1

35

1

3000

9

2700

100

2

200

35

₪

7,000.00

100
100
0

2
1

200
100

35
35

₪
₪
₪

7,000.00
3,500.00
-

₪

-

₪
₪
₪

9,000.00
2,000.00
1,500.00

0

9,000
2,000
1,500

1
1

9000
2000

1

1500

1
1
1

2,500
15
100

1
1
70

2500
15
7000

2
90
1

₪
₪
₪

5,000.00
1,350.00
7,000.00

5,000
0.03

1

5000

1

₪
₪

5,000.00
5,637.75
10,000

Not including VAT
Including VAT

Cost per camper (incuding
VAT)
9

₪
208,562.75
₪
244,018.42

₪
6,971.95

יעד  :3בתים חמים
מטרה:
הקמת בתים חמים לצעירים עם צרכים מיוחדים ולצעירים בסיכון בדגש על פעילויות
אקטיביות ומהנות לצד עשייה חינוכית.
אופי פעילות:
חוגים רבים :אומנות ,בישול ,לימודי מדע וקריאה ,תיאטרון ,מוסיקה ועוד לצד פעילויות
חוץ כמו מתקני אתגר (סנפלינג אומגה) ,טיולי טבע ,שחייה ,טיפול בבעלי חיים ועוד.
חינוכית :יצירת מסגרת קבועה כאשר לכל ילד מטרות אישיות שיעבוד עליהם ,דגש על
כלים לחיים (שיעורי עזר ,כלכלה נכונה ,עבודה ,מציאת נקודת חוזק) ,פעילויות משותפות
רבות בין הצעירים בסיכון לבין הצעירים עם הצרכים המיוחדים.
המקום יפעל לאחר שעות בית הספר ,בשיתוף פעולה מסגרות וארגונים שונים.
* עלות משוערת של כ 750,000שקל לתפעול בית חם.

10

גורמים מעורבים עם העמותה
ארגון 'רמפו':
ארגון ללא מטרות רווח שנוסד בשנת  1922על ידי קהילה יהודית בארצות הברית .ארגון
זה מיועד לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ופועל במהלך כל השנה עם אוכלוסיות אלו.
הארגון מתפעל מחנה קיץ המעניק הכשרה ,מסגרת ותנאים המתאימים לילדים ונוער עם
צרכים מיוחדים ובסיכון כאשר העיקרון המנחה הוא" :מטרת החיים היא חיים עם מטרה"-
כלומר :לתת כל ילד את ההזדמנות לממש את עצמו לפי יכולותיו.
הסוכנות היהודית:
אגף השליחות הקצרה של הסוכנות היהודית שולחת למעלה מ 35-שנים אלפי צעירים
ישראלים להדריך במחנאות קיץ בצפון אמריקה .השליח מהווה "גשר חי" בין היהודים
בתפוצות לארץ ישראל.
תיכון ברנקו וייס ותיכון בית ירח (התוכנית למניעת נשירה):
תיכון 'ברנקו וייס' ברמלה והתוכנית למניעת נשירה בתיכון בית ירח בעמק הירדן מהווים
מסגרת לנוער בסיכון במצבים שונים.
תיכון בית ירח:
תיכון ארבע שנתי במועצה איזורית עמק הירדן אשר לומדים בו נערים נורמטיבים ,נערים
בסיכון ונערים עם צרכים מיוחדים.
קרנות:
 -)Hands On Tzedakah( HOTקרן ציבורית בראשותו של רונלד גאלטין ,מנכ"ל ליהמן
ברדרס לשעבר ,המרכזת כספים הנתרמים באופן מדוד ,מחושב וביקורתי לעשרות
פרויקטים בתחומי שונים (עוני ,קשישים ,צרכים מיוחד ,הזנה) בהקיף של מיליוני דולרים.
 -MYISRAELקרן הנוסדה על ידי דני פרנקו ,אשר מגייסת כספים ברחבי בריטניה
למימון מיזמים ועמותות אשר יוצרות שינוי ותורמות לחברה .הקרן תומכת במספר מיזמים
במהלך השנה לאחר בדיקה מקיפה ותוך שקיפות מלאה.
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מודל חינוכי 'החלק שלי בפאזל'
מנהיגות חיובית:
 )1הקרינו ביטחון ,מחוייבות ודאגה :הראו לילדים שאתם מעוניינים להיות איתם ומוכנים
להתמודד עם כל תרחיש שיעלה.
 )2דוגמה אישית :היו האנשים שאתם רוצים שהילדים יהיו .עמדו בציפיות ובסטנדרטים
שהצבתם וכך גם הילדים יעמדו בהם .זכרו שהפעולות שלכם משפיעות על התנהגות
הילד והקבוצה.
 )3היו חיוביים ,מתלהבים ואנרגטיים :ילדים מהר מאוד יצטרפו לאנרגיה החיובית
שלכם.
 )4התאימו את קולכם למסר :ילדים תחת לחץ מבינים מעט מאוד; רוב האינפורמציה
מגיעה אליהם דרך טון הדיבור ותנועות הגוף ,לכן וסתו את טון הדיבור .טון רך הוא
מזין ,טון תקיף הוא מונחת ,טון עליז הוא חברותי ,טון גבוה הוא כעס.
בניית יחסים:
 )1צרו אווירה של שייכות :הקרינו לילדים חום ושמחה להיות בחברתם .פתחו רוטינות
ומסורות שיעזרו לילדים להסתגל במהרה.
 )2הביעו עניין בילד :למדו כמה שיותר על כל ילד כאינדיבידואל .תמיד היו בסביבה והיו
מוכנים לעזור בכל עת.
 )3עזרו לילד לפתח ולבנות דימוי עצמי חיובי :שימו לב לכל ילד והכירו בתכונותיו
החזקות והחלשות .עזרו לילד להבין איזו התנהגות מפריעה לו לבניית יחסים
חברתיים .הילד ירגיש מוערך ובעל ערך.
 )4חזקו התנהגות חיובית :הראו לילד כי אתם שמים לב אליו על ידי חיזוקים חיובים
וספציפיים .הצביעו על התנהגות וגישה חיובית ,וכך תחזקו ערכים חיוביים.
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 )5היו מוכנים להראות אכפתיות :כאשר ילד נראה טרוד או נסער ,הציעו טון
דיבור חברי .יהיה קשה לחלק מהילדים לקבל את תשומת הלב הזאת בעת
הימצאותם בלחץ יתר ,ולכן תאמרו לילד שברגע שהוא יהיה מוכן לדבר בנועם ורוגע
אתם שם כדי להקשיב ולעזור.
 )6השתמשו בהומור להרגעת מתח :כאשר ילדים מרגישים לחוצים או מובכים ,הקלו על
האווירה .עזרו להם לראות את ההומור בתרחיש וזה יציל את כבודם .היו זהירים בין
השימוש בהומור חברי לבין ציניות.
 )7פענחו את התנהגותו השלילית של הילד לרגשות :הרבה מאוד ילדים החווים לחץ
אינם מדברים על הרגשות שלהם ובמקום זאת הם עושים 'הצגה' .נסו להבין את
שפת הגוף והמעשים של הילד כדי להגיב בהתאם .תאמרו לילד כי אתם מקבלים את
הרגשות שלו ,אך לא את ההתנהגות הלא נאותה והדגימו לילד דרכים שונות להביע
רגשות.
 )8השתמשו בניסיון ורגשות רלוונטיים :שתפו

את הילדים באנקדוטות חינוכיות

ובמקרים שקרו לכם ויעזרו לכם להגביר את ההשפעה החיובית על התנהגותם .הודו
בטעויותיכם ואל תהססו להתנצל .יחד עם זאת ,היו מודעים לגבולות ושתפו רק מידע
אישי

אשר

קשור

באופן

ישיר

לנושאים

איתם

מתמודדים

הילדים.

הדרכה יעילה:
 )1הסבירו ופרשו את המצב :עזרו לילדים להבין את הסיבות לתסכול שלהם ואת
הציפיות מהם .התאימו את הילד למצב או את המצב לילד.
 )2בדיקת הבנה :בקרב ילדים רבים עם בעיות התנהגות יש גם ליקוי למידה ,בעיקר
קשיי קליטת שפה וילדים אלו נהיים מתוסכלים בקלות .לכן חשוב מאוד לוודא שהילד
מבין מה מצופה ממנו.
 )3הקלו על תהליך הלמידה של כישורים קשים על ידי פירוק למשימות קטנות יותר
וברות השגה :דעו לזהות את הכישור או ההתנהגות אותם אתם רוצים ללמד ופרקו
אותו לכדי משימות קטנות וברורות .הביעו הערכה על עמידה בכל אחת מהמשימות.
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 )4למדו ילדים להביע את עצמם בצורה מילולית :דיבור על רגשותיו של הילד
עוזר לתרגל שליטה לאלה העובדים על התנהגות שלילית .עודדו ילדים להבין
את רגשותיהם כלפי מצב מסויים ולהביע אותם .עזרו לילד להביע את עצמו על ידי
דוגמה אישית שלכם.
 )5השתמשו במסרים של "אני" ולא "אתה" :לרוב ,מבוגרים חווים רגשות עזים כאשר
ילדים לחוצים או לא מגיבים .חשוב שתתייחסו לרגשות עזים אלה ,ותביעו אותם
במשפטי "אני" .לדוגמה" :אני מרגיש....כשאתה אומר "....ולא" :אתה גורם לי
להרגיש ."....מסרי "אני" הם בעלי סיכוי נמוך יותר לעורר רגשות כעס ,הסתייגות או
התגוננות כיוון שהם לא מטיחים אשמה ופותחים ערוצי תקשורת.
 )6הגדירו את הסטנדרטים של הקהילה/הקבוצה שלכם :בססו ערכים ברורים בקבוצה
יחד עם חברי הקבוצה .ודאו כי כל הערכים מובנים ומוסכמים על ידי כולם .פרסמו
והציגו את הערכים הללו כי זה יעזור בבניית הקבוצה ,ניהולה וכל אחד ייקח אחריות
אישית על מעשיו.
 )7הציעו אפשרויות בחירה על מנת לעודד קבלת החלטות :דונו בבחירות ואלטרנטיבות
לאותה התרחשות .עזרו לילדים להבין את הבחירות החיוביות שהם עושים ואת
ההשלכות שיהיו לבחירות השליליות.
הבניית מצבים:
 )1קבעו ציפיות ובססו רוטינות :הכינו לוח זמנים ודבקו בו .הציגו אירועים חדשים בזמן
מתאים ותנו לילדים זמן לעקל את האינפורמציה.
 )2צפו בעיות :התבוננו בקבוצות ובילדים כדי שתוכלו לדעת איזו התרחשות יכולה
לגרום לבעיות גדולות יותר .כאשר אתם רואים את תמרורי ההזהרה האלה ,שנו את
הפעילות כך שהיא תתאים למניעת ההתרחשות.
 )3תכננו וצרו סביבה יעילה :השתמשו במרחב בצורה יעילה מבחינת זמן ,אנשים
וחומרים .סדרו את המרחב כך שהפרעות התנהגות יקרו פחות ,היו גמישים והיעזרו
בקולגות .התחשבו בעובדה כי הצבת ילדים בסביבה מפתה תגרור אחריה התנהגות
לא רצויה ולכן העלימו חומרים מפתים מן המרחב.
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 )4השתמשו בדרכים לא מילוליות כדי למשוך את תשומת לב הילד :יש דרכים
נוספות לתקשר למעט מילים כגון :עיניים ,ידיים ,שפת גוף ועוד .לדוגמה ניתן
לקבוע סימנים מוסכמים עם כל ילד בנפרד בכדי למשוך את תשומת ליבו מבלי
להביך אותו בקבוצה הגדולה.
 )5השתמשו בתמריצים מוחשיים וחינוכיים אשר ישפיעו לחיוב על התנהגות :כאשר
משתמשים בתמריצים ,היו מודעים לשילוב הילדים בתכנון ,בהשפעה ובתהליך של
התכנית .חיזוקים חיוביים/תמריצים חייבים להיות קשורים לילד ולהתנהגות אותה
אתם רוצים לשנות או לשמר.
 )6הציגו הצלחות ותוצאות חיוביות :תרגלו ועשו סימולציה על ההתנהגות הרצויה.
כאשר מתרחשת התנהגות שלילית ,עזרו לילד להבין כיצד יוכל להתמודד עם מצב
דומה בעתיד בדרך הנכונה.
 )7השתמשו בהפסקות בהתאם לצרכי הילד :אם פעילות גורמת להפרעות ,תנו לילד
הפסקה ממנה .ילדים אשר נעשים חסרי סבלנות ומפריעים יכולים לקבל הרבה
מהפסקות קצרות במהלך הפעילות הרצון הוא ללמד ילדים איך לקחת הפסקה שניה
לפני שהם עושים משהו רע במקום להענישם על כך שלא שלטו בעצמם.
התערבות פעילה:
 )1בחרו את "המלחמות" שלכם :בחרו בזהירות עם איזו התנהגות להתעמת כדי לשמור
על אווירה חיובית .הימנעו מסיטואציות שבו העימות גורם לקונפליקט לא רצוי מול
הקבוצה.
 )2הציבו את עצמכם ואת הילדים באופן מכוון ושקול :התקרבו פיזית לילד כדי לרסן את
הכעס שלו ובנוסף נסו לבודד את הילד לאחר קונפליקט לא רצוי .תמיד הימנעו מקהל
כדי לא להביך את הילד.
 )3התנהגו בנחישות ,בהחלטיות ועם פיתרון :היו נחושים בתגובות ובפעולות שלכם
והתכוונו למה שאתם אומרים .זה יעזור לילדים לקחת מכם את החוזק ,הנחישות
והבטחון שאתם מקרינים.
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 )4שימוש במילים 'לא' או 'עצור' – הציבו בבירור גבולות .ילדים צריכים להיות
חופשיים בתוך הגבולות שהוצבו .יחד עם זאת ,שימוש יתר במילים אלו יוריד
מערכם.
 )5פנו ישירות לילד :העסיקו את הילד בשיחה לא מאוימת .שאלו את הילד איך הוא
מרגיש כדי לבחון את המצב .בסיטואציות שבה ילד מתנגד ,שאל "האם יש משהו
שאני יכול לעשות?" ,זכור להשתמש במסרים של "אני" .הזמינו את הילד להיות חלק
מהפיתרון ועקבו אחר הפיתרון לוודא שהוא אכן עזר לילד.
 )6הסירו את עצמכם ממצב של מלחמת כוחות :השתמשו בקולגות אשר לא מעורבים
בקונפליקט כדי לפזר את האנגריה השלילית .בקשו עזרה אם היא זמינה ואם לא,
הישארו רגועים ,בשליטה ורציונאליים בשביל להתמודד עם המצב.
 )7אפשרו לילד זמן ומרחב :תנו לילדים מרחב וזמן כאשר הם מבקשים בצורה נכונה ,או
כאשר אתם רואים כי הם צריכים את זה .ילדים כמו מבוגרים ,צרכים לפעמים זמן
'להתקרר' כדי לחשוב בצורה צלולה על מה שקרה וכיצד אפשר להתמודד איתו
אחרת.
 )8הירגעות :כתגובה אסרטיבית להתנהגות שלילית מחריפה ,לעיתים יש לדרוש מילד
לעזוב את הפעילות הנוכחית כדי לאפשר לו זמן רגיעה .לאחר מכן ,באופן פרטי
ורגוע יסביר לילד את ההתנהגות הלא נאותה שלו ויציב ציפיות מסוימות וסנקציות
שיהיה עליו לבצע כדי לחזור לפעילות.
 )9השתמשו בהשלכות בצורה אסטרטגית :תנו השלכות לילד על מעשיו כאשר אתם
רגועים אחרת זה הופך לעונש (נקמה) במקום השלכה (פעולה חינוכית) .יידעו את
הילד כי הוא עבר על הגבולות שהוחלטו .קחו את הזמן כדי להחליט כיצד להתמודד
עם התנהגות זו .לאחר ששניכם רגועים ,נתחו את התרחיש ואפשרו לילד לתקן את
המצב ולחזור לקבוצה.
 )10הגנו על ילדים מפני סכנה :מדי פעם ילדים יאבדו שליטה ותצטרכו להוציאם פיזית
מהמצב בו נמצאים כדי למנוע מהם פגיעה באחרים ובעצמם .הוצאה פיזית לא
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צריכה להיראות בעיני הילד כעונש ,אבל כדרך להגיד לו כי חצה את הגבול.
במקרים כאלה ,אל תכעסו או תצאו מהכלים.
 )11פנו לגורמים הנכונים :שתפו באינפורמציה וכוונו את הילדים לגורמים מקצועיים
אחרים בעת הצורך .שקלו את התפקיד של חברי צוות אחרים ושל ההורים כדי
לפתח תכנית פעולה לבעיה מסוימת .הציפו הלאה מידע שמגיע אליכם ואתם לא
יודעים כיצד להתמודד איתו במקום להישאר עם זה לבד.

פירמידת מענה על צרכים ולימוד כישורים:

התערבות
אינטנסיבית

תוכנית
אישית ומכוונת

ציפיות ברורות
וסביבה מובנית
17

מערכות יחסים

שילוב בין ילדים בסיכון לבין ילדים עם צרכים מיוחדים
ילדים ונערים בסיכון ,לעיתים קרובות ,נמצאים בתחתית השרשרת החברתית .הדבר
מתאפיין ,בדרך כלל ,בחוסר הצלחה בלימודים ,חוסר אמונה עצמית ובסביבה (משפחה
וחברים) ומשבר מול מערכת החינוך שלא מכירה בצרכיהם ואף מגדילה את הפער
החברתי.
ילדים ונערים עם צרכים מיוחדים ,ביחוד עם אוטיזם ,לרוב לא מצליחים לממש את
הפוטנציאל שלהם במערכת החינוך הרגילה כיוון שהם לא מתקדמים בקצב של שאר ילדי
הכיתה .כאשר מעבירים אותם למסגרות החינוך המיוחד ,לרוב ,ישנם קשיים ביצירת
אינטראקציות חברתיות ,כיוון שהם זקוקים לרוטינה העצמית .גירויים אשר משמחים ילד
אחד עם אוטיזם ,יכולים ללחוץ על כל הכפתורים הלא נכונים של הילד האחר.
כאשר משלבים בין האוכלוסיות האלו ,הנערים עם צרכים מיוחדים מפתחים את הכישורים
החברתיים :לראשונה הם מוצאים חברים שיכולים לעזור להם להתקדם ולהתפתח.
במקביל ,הנערים בסיכון מרגישים לראשונה שסומכים עליהם .הם לומדים על אחריות
ומרגישים לראשונה בצד המסייע ולא בצד שזקוק לסיוע .הרגשות הללו תורמים רבות
לבניית הדימוי העצמי שלהם מה שגורם להם לשאוף ,להציב לעצמם מטרות ,להשקיע
בלימודים ולהבין שהם יכולים לשבור את מעגל הסיכון אליו נקלעו.
בארצות הברית השילוב מוכר ומיושם יותר – כאשר ארגון 'רמפו' אחד מנושאי הדגל
(המשלחת הישראלית של 'החלק שלי בפאזל' יוצאת מידי שנה למחנה בחסותו).
לעומת זאת ,כיום ,השילוב כמעט לא מתרחש בארץ .ישנן כיתות במערכת החינוך אשר
משלבות מספר מצומצם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך כיתה רגילה ומצמידים
לאותם הילדים סייעת.
בנוסף ,ישנן כ 15,000-עמותות פעילות כיום בארץ ,רבות מהן לילדים בסיכון או לחינוך
מיוחד ,אך אף אחת מהן (למעט החלק שלי בפאזל) ,עוסקת בשילוב זה.
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נספחים
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מכתב תודה של חברי משלחת:
יש יותר מידיי דברים לתאר ,יותר מדיי זיכרונות והכל מעורבב.
קודם כל החוויה של הטיסה לחו''ל עם חברים למנטליות לא מוכרת ,תרבות שונה ,שפה
שונה והמון אנשים חדשים...
המדריכים שלנו היו ממש תומכים ,לא בלי ויכוחים אומנם אבל לבסוף דווקא השיחות שהיו
בהתחלה זה מה שחיזק אותנו לקראת הסוף .עוד ביום הראשון של במחנה לפני שהגיעו
כל שאר החניכים היינו ביומיים גשומים ביער ביחד עם צוות המדריכים מישראל ומארצות
הברית ,ליראות חיוכים של אנשים שנראים באמת שמחים כדבר ראשון בבוקר זה אחד
הדברים שמומלץ לעבור לכל בן אדם.
כשהגיעו החניכים הרגשנו א' לא פחות חשובים וב' התחלנו את ה"משימה" שלנו...
לשיר שירים באנגלים שחלק גדול מהקבוצה הישראלית לא מבינים אותם בכלל היה
מצחיק אבל הבנו שאנחנו עושים את זה בשביל הילדים שמסביב.
הם אנשים שונים אנשים בעלי מוגבלויות שלא היה לנו קשר אליהם לפני זה ...ולמרות
השוני בשפה היה עוד מבחן של מציאת שפה משותפת עם אנשים שכבר זה אתגר
בשבילם ,וגם בשבילינו.
בנוסף לזה כמובן כל האטרקציות שהיו שם ,שבועיים בטבע גם עם גשם ובוץ ,משחקים
שלפני זה ראינו רק בסרטים ,האגם המדהים שהיה ,שייט וברור שסיבוב במנהטן ,שהיה
לנו ביום השני .כמו המשחקים גם הרחובות האלה ראינו רק בסרטים ,לעבור במקומות כל
כך מפורסמים וליראות ולגעת בהם בעצמינו הייתה חוויה בפני עצמה.
כמו שכתבתנו בהתחלה קרו כל כך הרבה דברים ,ומיד כשאנחנו כותבים עולים לנו
פרצופים שלאנשים שהיו איתנו שם ,שהכרנו אותם שם ושלמדנו מהם המון.
תודה על ההזדמנות הזאת ליראות ולחוות את כל הדברים האלה ,אנחנו באמת חושב
שצריך להמשיך את הפרויקט הזה כי זה מלמד המון על עצמך מול בעיות וקשיים ,ועל
התמודדות של אנשים ששונים ממך מול כל העולם כשדברים שלנו נראים רגילים לגמרי,
בשבילם הם אתגר ממש לא פשוט ולמרות זאת הם עושים את זה בדרך הכי טובה
שאפשר ובדרך הכי נכון שאפשר.
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שוב תודה בכבוד רב משתתפי הפרויקט
בקה ,יוסף ,אלדר ,עודד ,חנן ודאפי
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