
 
 

 

 

 

 מוזת השילוב?!

לגבי  אוטיזםתפיסותיהם וחוויותיהם של הורים לילדים עם 

 שילוב במערכת החינוך הרגילה בכלל ובגן הילדים בפרט.

 

 

 

032177966קרן גולן  ת"ז מגישה:   

  מנחה: ד"ר רבקה הלל לביאן 

 .M.Edפרויקט זה מוגש כחלק מהדרישות לקבלת התואר 

 בתכנית חינוך מיוחד

 בפקולטה לחינוך

 במכללת לוינסקי לחינוך

 

 

תשע"זשבט                                                                                         2017 ינואר   



 תקציר

 אוטיזם המשולבים במערכת החינוך הרגילהחוויות ותפיסות של הורים לילדים עם 

אוטיזם הוא שם כולל ללקות ילדים המאובחנים עם אוטיזם. ה עלה בעולם מספרבעשור האחרון 

ירו ביולוגי. הכוונה היא להפרעות בהתפתחות כישורים והתפתחותית נרחבת שמקורה נ

במוסדות  להלשילוב ילדים אהקשורים לתחום התקשורת החברתית והשפה.  פסיכולוגיים,

יש שתי מטרות עיקריות: הצלחה אקדמית והצלחה חברתית. הצלחה אקדמית  החינוך הרגילים

באה לידי ביטוי בפיתוח יכולות קוגניטיביות גבוהות תוך עמידה ביעדי מערכת החינוך הרגילה 

(. הצלחה חברתית תהיה חשיפת ילדים אלה לקבוצת השווים תוך פיתוח מיומנויות 1993)מושל, 

ברתיות נורמטיביות. ילדים עם אוטיזם המשתלבים במערכות החינוך הרגילות מגיעים להישגים ח

גבוהים יותר מבחינה אקדמית וחברתית ביחס ללומדים בחינוך המיוחד. תפקודם של ההורים 

בליווי קליטתם של ילדים עם אוטיזם בבתי ספר משלבים הוא קריטי. מחקרים הצביעו כי תמיכה 

תסייע להשתלבותם של הילדים הן מבחינה אקדמית והן מבחינה חברתית.  הורית מוצלחת

והמחיר הנפשי הכרוך  כבד של התמודדות עם מצבם של ילדם מאידך על הורים אלה מוטל משא

 (.2011בכניסה של ילדם למערכת החינוך הרגילה )אבישר, 

תמקד בדרך בה, מחקר זה הינו מחקר נרטיבי החוקר את הדרך בה חווה האדם את העולם ומ

 & Cladinin) ידי הסיפורים אותם הם מספרים-אנשים נותנים משמעות לחוויות שלהם על

Connelly, 2000 במחקר נעשה שימוש במתודולוגית .)Photo-voice  המבוססת על התפיסה כי

 & 1994Wang)האדם הוא המומחה לחייו ועל כן הוא מפרש את חייו כפי שהוא תופס אותם 

Borris,  שלוש מטרות עיקריות לשימוש ב .)Photo voice הראשונה, תיאור נקודות החוזק :

והחולשה של האדם או הקהילה אליה הוא שייך בדרך כלל מדובר בקהילות או אנשים שקולם 

אינו נשמע. השנייה, עידוד התבוננות פנימית ביקורתית ודיאלוג על נושאים אישיים וקהילתיים 

תר של נסיבות החיים, הכוחות הכלכליים, חברתיים והפוליטיים ובתוך כך הבנה טובה יו

המעצבים אותם. המטרה השלישית היא  להביא לשינוי ושיפור תנאי החיים של המשתתפים על 

 ידי כך שיגיעו אל מקבלי ההחלטות. 

ושלושה אבות, לילדים עם אוטיזם אשר  תאימהומשתתפי המחקר הינם שבעה הורים, ארבע 

כת החינוך הרגילה. המשתתפים התבקשו לצלם תמונות הקשורות לחוויית משולבים במער

השילוב במערכת החינוך הרגילה. נערכו ראיונות נרטיביים בהם התבקשו המרואיינים לספר על 

חווית השילוב של ילדיהם תוך כדי תהליך רפלקטיבי באמצעות התמונות בכדי לפתח חשיבה 

 ינוך ועל נושא השילוב.ביקורתית, של המשתתפים, על מערכת הח

מטרת המחקר הייתה להשמיע את קולם של הורים לילדים עם אוטיזם המשלבים במערכת 

החינוך הרגילה וללמוד מכך על הדרך בה ניתן לשלב בצורה מיטבית תוך מתן מענה לצורכיהם 

המיוחדים. מתוך המחקר עולות ארבע תמות מרכזיות הקשורות הן בתהליכים המערכתיים והן 

אישיים: מערכת החינוך כ"דינוזאור גדול" בהיבטים בירוקרטיים והשלכותיהם על השילוב. ב

יתרונות וחסרונות השילוב לילדים עם -חינוך מיוחד או שילוב. "המחנכת כתמנון"  -התלבטויות

 אוטיזם. "נוסחת פלאים לשילוב מיטבי" האם קיימת?



 תודות

מאמין. אדם שמאמין בבני אדם ביכולת שלו לחולל "אדם שבוחר לעסוק בחינוך הוא כנראה אדם 

שינוי, לעצב מציאות ולצעוד בדרכים חדשות. אדם שאינו מרפה, גם כאשר האמונה והחלום 

נקברים תחת אבק השגרה והיום יום, גם כאשר הזיעה הניגרת ממליחה את העיניים וקשה לראות 

                                                 את הדרך.

 איש חינוך בוחר בדרך חיים של נתינה. נתינה אינה מקצוע". )חילי טרופר(

 

תינה האינסופית ועל התווית דרך משמעותית. ד"ר הלל לביאן רבקה, תודה מיוחדת לך על הנ

פתחת עבורי עולם ומלואו, עולם המאפשר לצאת למסע חיים חדש, מאתגר ומכונן. כמרצה 

גדול, יצרת עבורי בתחילת הדרך גשר תומך, מכוון ומעודד בכדי מעולה ואשת חינוך בעלת חזון 

לפסוע בו, ובהמשך מוטטת אותו בחדווה מקצועית כדי שאצור גשר משלי ובעצמי. האמונה שלך 

הייתה לי הזכות לקחת חלק כתלמידה  ביכולות שלי תרמו רבות לשינוי המתחולל בי.ובי 

שבו אני מרגישה בית מזה  -ה במוסד הלימודים בתוכנית תואר שני בחינוך מיוחד,  שאת מצעיד

                   מכללת לוינסקי לחינוך. הייתה לי הזכות להיות תלמידה שלך אישית.  –שנה  20כ 

 יקרה. המעריכה, מוקירה ומצדיעה לך איש

נתונה למרצים היקרים, המעשירים, והמיוחדים כל אחד בדרכו שליוו אותי  מלאת הערכה תודה

 במהלך שנתיים אלו.

 -מר והתומךתודה מיוחדת מלאת אהבה נתונה לאישה מיוחדת במינה בחיי, המלאך המגן,  השו

שלי. תודה לך על שעות של הדפסות, על סבלנות אין קץ לגחמותיי האישיות ועל תמיכה  אאימ

 ילדיי. –בתא משפחתי בלתי מסויגת

ולכם ילדיי, תודה, תודה, תודה, על הפירגון, המילים החמות, הסבלנות ואורח הרוח של שעות 

יקרות בלי אמא ברקע. על תמיכה מלווה במילים מחבקות  ועל שמירת השקט בזמן למידה. אתם 

 האוצר היקר שלי, המלאכים שלי ששומרים עליי ואני עליכם.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 לב אוהב

  ישראל בר און

 ישראל בר און: מילים ולחן

 

 

 

  ,אדוני האל שבשמים הנה אני

 ,ומקיים, לא אני לא ממש קוסםמבטיח 

 .אני רק אחד שמתעורר כמו כולם

 

 ,אדוני האל שבשמים הנה אני

  ם,מקיים, לא אני לא רוצה להיות קוסמבטיח ו

  ם.אני רק רוצה להיות בגובה העיניי

 

    ,                                                                  בבקשה תן לכולם טיפה של הגיון

,                                                                                            בבקשה תן לכולם טיפה של רצון

 , תן לבני האדם לב אוהב הם צריכים אותו מאוד

 .ותודה לכם אדון וגברתי נעים לי מאוד

 

  ,אדוני האל שבשמים הנה אני

  ,שמח בחלקי אני יודע אדוני

  .שאני פרח סגול בגינה של פרחים אדומים

 

  ,אדוני האל שבשמים הינה אני

  ,שמח בחלקי כי גם היום אדוני

 ,אני עומד מול המראה ומכריז

  .אני אוהב אותי

 

 ...בבקשה תן לכולם טיפה של הגיון
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 מבוא

מיליון אנשים נמצאים במעגל  1.5ילדים עם צרכים מיוחדים,  330,000-מ ישנם יותרבישראל 

המשפחתי הראשון של ילדים עם צרכים מיוחדים ויותר משליש מתושבי ישראל נמצאים בקשר 

שנים רבות מחייהם במסגרות (. ילדים אלה נמצאים 2013אנגלנדר, -משפחתי כלשהו עימם )גרוס

 .חינוכיות

צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה מניחה כי גם ילדים עם התפיסה כי יש לשלב גם ילדים 

כאלה הינם שווים לילדים אחרים ולפיכך עומדת להם הזכות להשתלב עמם במערכת החינוך 

הרגילה ככל שניתן. זכות זו עוגנה גם בספר החוקים של מדינת ישראל כאשר בשנת תשמ"ח חוקק 

ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך הרגילה.  חוק "החינוך המיוחד" המטיל על ועדת השמה לשלב

של ילדים אלה על  הייחודיםאלא שחוק זה היה "רזה" ולא הטיל באופן מלא את הדאגה לצרכים 

המדינה. לפיכך בשנת תשס"ב תוקן החוק ונקבע בו כי על מערכת החינוך הרגילה לדאוג גם 

שהוא בעיקרו תקציבי, גרם לכך  לתוספת הוראה ושירותים ספציפיים עבור ילדים אלה. שינוי זה

שהחל משנה זו גדל מאוד מספר הילדים המשולבים במערכות החינוך הרגילות, גנים ובתי ספר 

 (.2006טוב, קרון וקורן, -)בר סימן 

בין הקבוצות המשולבות בולטת אוכלוסיית הילדים עם אוטיזם. לשילוב ילדים אלה יש שתי 

ית. הצלחה אקדמית באה לידי ביטוי בפיתוח יכולות מטרות עיקריות: הצלחה אקדמית וחברת

(. הצלחה חברתית 1993קוגניטיביות גבוהות תוך עמידה ביעדי מערכת החינוך הרגילה )מושל, 

תהיה חשיפת ילדים אלה ל"קבוצת השווים" תוך פיתוח מיומנויות חברתיות נורמטיביות. ואכן 

המשתלבים במערכות החינוך  ASDם עם מחקרים מן השנים האחרונות מצביעים על כך כי ילדי

הרגילות מגיעים להישגים גבוהים יותר מבחינה אקדמית וחברתית ביחס ללומדים בחינוך 

 (. 2011המיוחד )אבישר, 

מן הספרות המחקרית עולה כי תפקודם של ההורים בליווי קליטתם של ילדים עם אוטיזם בבתי 

הצביעו כי תמיכה הורית מוצלחת תסייע ספר משלבים הוא קריטי. מחקרים שונים שנערכו 

להשתלבותם של הילדים הן מבחינה אקדמית והן מבחינה חברתית. מאידך על הורים אלה מוטל 

משא כבד של התמודדות עם מצבם של ילדיהם והמחיר הנפשי הכרוך בכניסה של ילדיהם 

 (.2011למערכת החינוך הרגילה )אבישר, 

לבתי בכל שנה ילד עם אוטיזם. השילוב היה מאתגר ומוצלח בעשור האחרון ניהלתי גן חובה ושי

מאוד בו זמנית, אך יחד עם זאת דרש ממני כאשת מקצוע חקר והבנה משמעותיים את התחום. 

הורים לילדים עם אוטיזם  משלבים את ילדיהם זמן קצר לאחר האבחון , או לחילופין נפגשים 

ו בה הם נמצאים , טומנת בחובה אי ודאות לראשונה עם המערך החינוכי הרגיל. נקודת זמן ז

 ולרוב התנהלות בירוקרטית סבוכה הקשורה במיצוי התנאים שיקבל ילדם.

כמשלבת, לאורך שנים רבות, ומתוך הזדהות עם תהליכים מהולים בקשיים שעוברים ההורים, 

להעמיק בנושא חוויותיהן ותפיסותיהן של הורים לילדים עם אוטיזם את השילוב עלה בי הצורך 

 יותר ולנסות למצוא מענים כגננת, בגן. זה המקום וזו הזכות שניתנו לי לבחון היבטים אלו מקרוב
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משלבת וכאשת חינוך. ולכן, במחקר זה אבקש לבחון את חוויותיהם של הורים לילדים עם 

 .Photo-voiceאמצעות ראיונות ושימוש ב אוטיזם בחינוך המשלב ב
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 סקירת ספרות

שתכתב בעמודים הבאים תציג שלושה נושאים עיקריים הקשורים במחקר סקירת הספרות 

                                                                                                                                         .      אוטיזםבתחום השילוב. הספרות מקצועית תדון בנושא האוטיזם, השילוב וההורים לילדים עם 

ככלל, נושא  השילוב בארץ התפתח מאוד ותפס תאוצה בשנים האחרונות ובפרט, באזור בו אני 

מנהלת גן, נושא השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים הינו משמעותי מאוד ומקודם על ידי 

 ובאמצעות אנשי החינוך והאחראים לו. 

 אוטיזם
 אוטיזם ומהם אפיוניו השונים. לצורך הנוחות נשתמש במונח  זםבתת פרק זה נגדיר מהו אוטי

(Autism Spectrum Disorder) על מנת לאפיין את אוכלוסיית המחקר. על פי הגדרות הDSM 5 

הוא מונח שנועד לכלול  אוטיזם 2013)ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי( שראה אור בשנת 

. הכללה זו PDDבתוכו את כל ההפרעות השונות על הרצף של הפרעה זו כגון: אספרגר, אוטיזם ו

למעשה מבטאת את התפיסה כי הגורמים לכל ההתנהגויות הללו הם זהים אך הביטויים שלהם 

שונים ותלויים בחומרת הלקות אך לא באופייה שהוא למעשה זהה. זהו אחד ההבדלים 

 . and McPartland, 2014 (Volkmarלגרסאות הקודמות שלו )  5DSMהמשמעותיים בין 

 and McPartland, 2014)יש לעמוד במספר פרמטרים   אוטיזםעל מנת להיחשב כאדם עם 

(Volkmar:  :ראשית, חסך קבוע ומתמיד באינטראקציה בין אישית ובתקשורת חברתית. למשל

. חסך זה כולל גם חוסר יכולת ביצירה או הבנה של תקשורת קושי לנהל שיחה או לשתף ברגשות

לא מילולית כמו מחוות גוף דוגמת קשר עין. שנית, תחומי עניין או פעילויות מצומצמות וחזרתיות 

בהווה או על פי דיווח מן העבר. למשל: תנועות סטריאוטיפיות וחזרתיות כגון נפנוף ידיים, שימוש 

צים בצורה מסוימת(, חזרה על מילים באופן קבוע )ציטוטים, זהה בחפצים )למשל סידור החפ

שינון(, מיקוד חריג בחפץ )למשל פירוק והרכבה(, תגובה חריגה או העדר תגובה לגירויים חושיים 

ו. כמו חוסר תגובה לכאב או לחילופין בכי נוכח שמיעת צליל מסוים באופן החוזר על עצמ

רביעית, הסימנים יגרמו ללקות בתפקודים  גיל הילדות.להופיע כבר בשלישית,  הסימנים חייבים 

התעסוקתיים, החברתיים והתפקודיים של הנבדק. חמישית, הלקות אינה בשל בעיה בהתפתחות 

האינטלקטואלית של הנבדק. הקשיים החברתיים חמורים יותר ממצבו הכולל של הנבדק. כמובן 

 אך אין הכרח בכך. אוטיזםשלקויות שונות יכולות להתלוות ל

לגרסאות הקודמות קשורים להוספת פרמטרים  DSMהבדלים מרכזיים נוספים בין גרסה זו של ה

של "דרגת חומרה" על פי מידת התמיכה שלה נזקק הנחקר לשם תמיכה והסתגלות עם מצבו. 

בנוסף הושמט הפרמטר של "העדר משחק דמיוני" )כלומר קושי בשיתוף אחרים במשחק דמיוני( 

. צורף הפרמטר של "רגישות או היעדרות חושית" כחלק מן אוטיזםחלק מההגדרה ההכרחית של כ

והפכה   אוטיזםההגדרה הבסיסית של הלקות. לקות שפתית "הורדה" כפרמטר מרכזי להגדרת 

 (.Grzadzinski et al, 2013להגדרה נלווית לאבחנה הכוללת )

מקובל על מרביתם כי  אוטיזםהגורמות ל על אף שהדעות חלוקות בין החוקרים ביחס לסיבות

העלה כי  2012ישנו מרכיב גנטי משמעותי העלול לגרום להיווצרות הלקות. מחקר שנערך בשנת 
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" שבהם עשויה להתפתח מוטציה הגורמת לאוטיזם. סוג םבעייתיייתכן שישנם יותר מאלף גנים "

 במהלכהאו  להפריהמוך נקרא "מוטציות דה נובו" והמתפתחות בס אוטיזםזה של התפתחות 

(ORoak et al, 2012). 

יחד עם זאת לצד המרכיב "הגנטי" הכולל את היווצרותן של מוטציות חדשות ישנו גם מרכיב 

תורשתי חזק. מחקרים שנערכו במהלך השנים בקרב זוגות תאומים העלו כי בקרב זוגות תאומים 

גבוה מאשר בקרב תאומים שאינם זהים.  אוטיזםזהים הסיכוי לכך ששני האחים יהיו עם 

ישנה  אוטיזםהממצאים הדרמטיים מראים כי בזוגות תאומים זהים שבהם אחד האחים הוא עם 

שהאח התאום יהיה אף הוא עם הלקות. לעומת זאת אצל אחים שאינם  42.5%הסתברות של 

לקות עומדת ההסתברות שהאח השני יהיה אף הוא עם ה אוטיזםתאומים ואחד האחים הוא עם 

 ,Hallmayer et al)בלבד. נתונים אלה של המרכיב הגנטי מקובלים על מרבית החוקרים  12.9%על 

2011). 

גיל הורים מתקדם , זיהומים במהלך הנתונים במחלוקת כגון:   אוטיזםללעומת זאת, ישנם גורמים 

אחד המחקרים  .הריון, לידות מרובות, לידה במשקל נמוך בלידה וסיבוכים בזמן הלידה

לאופן בו   אוטיזםגרס כי יש קשר בין התנהגותו של ילד עם  1949הראשונים שפורסם בנושא בשנת 

מתנהגים הוריו. המחקר טען כי האמהות )שבתקופה זו היו הגורם המטפל( התנהגו עם הילדים 

וגם  ב"קרירות וחוסר תשומת לב" ולכן הילד פיתח את הלקות. תיאוריה זו הופרכה לאחר מכן

 החוקר שטען זאת הסתייג מקביעה זו. כיום היא אינה נחשבת לתיאוריה מבוססת.

נטען כי החיסונים אותם מקבלים תינוקות בינקותם )"החיסון המשולש"( עלולים לגרום  1998ב

לאוטיזם. כתוצאה מכך התעוררה סערה ציבורית והורים רבים חדלו מלחסן את ילדיהם. 

ה"ב ובבריטניה העלו כי הטענה משוללת כל יסוד. בשל מחקרים חוזרים שנערכו באר

של המחקר שהתגלתה כשקרית )למשל חלק מן הילדים בקבוצת המחקר שנטען כי  ההמתודולוגי

של החוקר  ורישיונהאוטיזם שלהם הוא רגרסיבי התגלו כמי שיש להם אוטיזם מלידה( נשלל 

 .(Flaherty, 2011לצמיתות ונאסר עליו לעסוק ברפואה )

ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים אלה נמצאים שנים רבות  330,000-מ ישנם יותרבישראל 

צרכים מיוחדים במערכת החינוך  עםהתפיסה כי יש לשלב גם ילדים  .מחייהם במסגרות חינוכיות

הרגילה מניחה כי גם ילדים כאלה הינם שווים לילדים אחרים ולפיכך עומדת להם הזכות 

 החינוך הרגילה ככל שניתן.להשתלב עמם במערכת 
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 מערכת החינוך
 

צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה עומדת  עםמאחורי התפיסה הגורסת כי יש לשלב ילדים 

 זכותו כן ועל, מוגבל שאינו לילד זכויותהצרכים המיוחדים הוא שווה עם התפיסה כי "הילד 

" )בר סימן אחת חינוך מערכת בתוך גיל קבוצת אותה בני, עמיתיו עם יחד ללמוד היא הבסיסית

ילדים (. כהשלמה לגישה זו נטען כי לא בלבד שמדובר בזכות המוקנית גם ל2006טוב, קרון וקורן, 

צרכים מיוחדים אלא שההימנעות ממנה פוגעת באוכלוסייה זו. פעמים רבות הסיבה להפרדת  עם

ילים" את החיים בכך שהם אינם ילדים אלה מן הילדים האחרים תכליתה להקל על הילדים "הרג

צריכים להתמודד עם השונים בחברה. לפיכך סביבה נפרדת של לימודים מקדמת את אפלייתם של 

 (.1997צרכים מיוחדים )רונן  עםילדים 

.        הרגיל בחינוך אוטיזם עם ילדים בשילוב הקיימים היתרונות את מדגישים שונים חוקרים

 חברתיים כישורים לשפר הילדים יתקשו, תקינים תייםהתנהגו למודלים היחשפות ללא

 רגילה התפתחות עם לילדים החשיפה. אוטיזם עם ילדים רק יש שבה במסגרת ותקשורתיים

, בר נתן. )חברתיים כישורים לפתח וכדי, והחברויות ההיכרויות מעגל את להרחיב כדי חשובה

. האמיתיים לחיים הכנה מאפשר אינוו  גדול עולם בתוך קטן עולם הוא המיוחד החינוך (.2004

 ולא, זה את זה יכירו לא הנורמטיבית ההתפתחות עם והילדים המיוחדים הצרכים עם הילדים

 .                                               (2004בר נתן, ) השילוב ללא זה עם זה ולחיות לתקשר איך ילמדו

שלושה סוגים של מערכות חינוך "משלבות": מרכזי, ככלל, ניתן להצביע באופן סכמתי מעט על 

 המודל זהו – המרכזי השילוב מודל (.2006אינטגרציה והכללה )מרום, בר סימן טוב, קרון וקורן, 

. בינונית לקות עד קלה מלקות הסובלים לילדים מתייחס זה מודל. השונים המודלים בין הוותיק

 יוצא הוא כאשר הלימודים שעות מרבית את הרגילה הכיתה בני עם לומד התלמיד זה מודל פי על

                                                                                                                           .השונים צרכיו על לענות בכדי פתוחה מקדמת לכיתה לסירוגין היום שעות במהלך

 סיוע :בהן הניתן העיקרי הסיוע בסוג הנבדלות פתוחות מקדמות כיתות של סוגים כמה ישנם

(; הרגילה הכיתה במסגרת הנלמד החומר עם להתמודד לתלמיד מסייע הפרטני המורה) פרטני

(; הבסיסיים האוריינות במקצועות פרטני באופן לילד המסייעת טיפולית מורה) מתקנת הוראה

 בסיסית כלכלהו טפסים מילוי כמו חיים כישורי בבניית העוסקת תכנית – חיים כישורי פיתוח

 (.2006)מרום, בר סימן טוב, קרון וקורן, 

 אחרים תלמידים עם מוגבלויות עם תלמידים בשילוב דוגל הוא אף זה מודל – אינטגרטיבי מודל

 מוגבלת זה במודל האינטגרציה זאת עם יחד. חברויות ביניהם ליצור מנת על וזאת הספר בבית

 בעבר מאוד רווח זה מודל. מיוחדים ואירועים צהריים הפסקות כמו פנאי בזמני וממוקדת יחסית

              .הברית בארצות

  קטגורית טיפולית כיתה :שילוב של סוגים כמה למנות ניתן המרכזי השילוב למודל בדומה כאן גם

 רב טיפולית כיתה; '(וכו אוטיזם; למידה לקות) דומה הפרעה ילדים עם לומדים בכיתה –

 כיתת; לימודית רמה אותה עם אך שונות הפרעות ילדים עם בצוותא לומדים בכיתה – קטגורית

 אותו את רק לומדים( קריאה בעיית למשל) משותפת בבעיה המתקשים תלמידים – כישורים
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 לקויות ילדים עם לומדים – קטגורית לא כיתה; מתקנת הוראה באמצעות ביחד ספציפי מקצוע

 (.2006)מרום, בר סימן טוב, קרון וקורן,  שונה לימודית יכולת עם שונות

 עם המוגבלים התלמידים של מלאים ובאיחוד בשותפות נוגעת ההכללה תפיסת - ההכללה מודל

 :מרכזיים היבטים כמה על ניתן" הכללה" המונח בהגדרת. הרמות בכל( השווים קבוצת) עמיתיהם

 סוג מכל מוגבלות בסיס על תלמידים יידחו לא, מעוניין הוא בו הספר בית את יבחר תלמיד כל

 לתלמידי התמיכה, הכיתה בתוך מיוחד חינוך של עצמאיות יחידות יתקיימו לאהספר,  לבית

 (.2006)מרום, בר סימן טוב, קרון וקורן,  הכללית הכיתה בתוך תתקיים המיוחד החינוך

לשלב במסגרות הקיימות בלא תמיכה וסיוע , לא ניתן אוטיזםבאופן ספציפי, ילדים עם 

 (.Gilen, 2002משמעותיים. אמנה כעת את האפשרויות השונות עבור ילדים אלה )

ילדים כאשר הצוות הטיפולי מונה גננת אחת  35בו יש עד  רגיל גןאוטיזם ב ניתן לשלב ילדים עם 

השייך  גן טיפוליוסייעת אחת מטעם הרשות המקומית. כמובן שקיימת עבורם גם המסגרת של 

ילדים, כאשר הקבלה למסגרת זו היא באמצעות ועדת השמה מיוחדת.  8-12לחינוך המיוחד ומונה 

( וישנה גננת אחת וסייעת אחת אוטיזםלאו דווקא בגן זה ניתנים כל הטיפולים ללקויות השונות )

רפואיים )ריפוי בעיסוק למשל( וטיפולים פסיכולוגיים. אפשרות שלישית -כמו גם טיפולים פרא

המותאם באופן ספציפי לילדים על הספקטרום  לגן שפתיאוטיזם היא להכניס ילדים עם 

, שתי סייעות ובת שירות לאומי( ילדים והצוות בו גדול יותר )גננת 4-9האוטיסטי. הגן מונה 

כאשר שליש מן הילדים עם  בגן רגיל משולבוטיפולים ספציפיים. אפשרות נוספת היא לשלב אותם 

והצוות בו כולל  18-22לקויות שונות ושני שלישים ללא לקויות. מספר הילדים במסגרת כזו נע בין 

דרך כלל בפועל מרבית הילדים עם גננות )גננת רגילה וגננת לחינוך מיוחד( ושתי סייעות. ב 2

 (.Gilen, 2002)  עם אוטיזםהיותו מותאם לילדים פונים לגן שפתי בשל אוטיזם 

שנות הכניסה לבית הספר מחייבות את ההורים להתמודדות נפשית כתוצאה מן ההבדל ההולך 

קשיי ֵשנה ושעות ֵערּות רבות, סרבנות . אוטיזםוהופך בולט יותר בין ילדים "רגילים" לילדים עם 

גוניות באכילה , רגישות חושית, אי יכולת להשתלב במסגרת חינוכית רגילה לגיל הרך, -ו/או חד

, העדר יכולת לשחק עם עצמו או עם ילדים אחרים ובעיקר לקות או חוסר  השתוללותהתקפי 

ים פיזית את ההורים יום, מתיש-משבשים בצורה קשה את חיי היום - בתקשורת מילולית

רגשי , חברתי ואף כלכלי. כל אלה עלולים לעורר, מצדם חרדות  -והמשפחה וגובים מחיר רב 

 (.2006ם )קרניאל, ודכאון וליצור גודש של לחצים על ההורי

בבית ספר רגיל  כיתת תקשורת. אוטיזםגם ביחס לבתי הספר ישנן כמה אפשרויות עבור ילדים עם 

 עםהי כיתה קטנה של פחות מעשרה תלמידים המאגדת לתוכה תלמידים הנה אפשרות אחת. זו

לקויות שונות. הכיתה משולבת בתוך בית הספר הרגיל וחלק מן הפעילויות נעשות בצוותא, כאשר 

 בית ספר מיוחדרפואיים. אפשרות נוספת היא -לתלמידים יש סייעות מיוחדות וטיפולים פרא

כיתות מיוחדות וישנו דגש של הצוות  4כזו ישנן לפחות  לתלמידים על הרצף האוטיסטי. במסגרת

רפואיים, -. גם להם יש טיפולים פראאוטיזםהמלמד )מורים לחינוך מיוחד( על הכשרה לטיפול ב

לשילוב של כיתת ילדים על הרצף האוטיסטי הסעות לתלמידים וכו'. קיימות גם האפשרויות  

באמצעות סייעת/מלווה  בבית ספר רגיל יחידני ובבתוך בית ספר מיוחד הכולל לקויות שונות ושיל
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 '(וכד האזורית  א"במתי טיפולים, יחידנית הוראה, לחלקו או הזמן לכל בכיתה סייעת של ליווי)

 .(2004)בר נתן, 

חשוב להדגיש שעל אף שמטבע הדברים מוסדות החינוך המשלבים הם אלו שבהם תלמידים עם 

נפגשים עם ילדים אחרים בתדירות הגבוהה ביותר ובאופן המשמעותי ביותר, הרי שגם   אוטיזם

להיפגש  אוטיזםבמוסדות החינוך המיוחדים תיתכן האפשרות כי מעת לעת יבואו תלמידים ללא 

עם התלמידים, לשחק ולדבר אתם. בנוסף ניתן להחליט על מספר ימים/שעות מדי שבוע בהם 

דים במוסדות החינוך המיוחד יוסעו למוסדות חינוך רגילים וישתלבו הלומ אוטיזםתלמידים עם 

 (.2004באמצעות סייעת/גננת שתסייע להם )בר נתן, 

( יצליח להשתלב בכיתה הוא זקוק לכל תמיכה אוטיזםעל מנת שתלמיד )ובפרט תלמיד עם 

ה אינו תפקידו של המור המורה/גננת.אפשרית במהלך שנות לימודיו. המעגל הראשון הוא של 

מסתכם רק בלימוד החומר אלא הוא גם יכול להשפיע על הדינמיקות והנורמות החברתיות 

 מכאןהמתרחשות בכיתה. הוא יכול לעודד שיתוף פעולה או דווקא להדגיש את הממד התחרותי. 

 בכיתה מיוחדים צרכים בעל ילד של שילוב הצלחת על להשפיע יכול מורה כמה עד להבין ניתן

, המשולב התלמיד כלפי חיוביות עמדות ליצור, הנכונה הדרך את להתוות ידע הוא אם. הרגילה

למשל: להגביל  .רבה במידה יגדלו השילוב להצלחת הסיכויים, ולסובלנות לקבלה, לעזרה ויכוון

התנהגויות לא נורמטיביות בזמן תחום, ללמד את הילדים האחרים בכיתה כיצד נכון להתייחס 

לילדים על הספקטרום האוטיסטי, לאפשר לתלמיד זמן לעיסוקיו המיוחדים, סיפוק עזרים 

 .(bullard, 2004)ויזואליים כחלק מתהליך הלמידה ועוד 

 ובין הילד בין לתווך שאמורה זו היאבשילוב הילד.  הסייעתהמעגל השני הוא  הצלחתה של 

 בכיתה אוטיזםעם ה  הילד את מלווה הסייעת. הלימודיים והתכנים החברתיות הסיטואציות

 לו עוזרת(, הפסקה, שיעור) השונות הפעילויות בין במעברים לו עוזרת, אותו מכוונת, הרגילה

 להתנהגות אותו ומכוונת החברתיות הסיטואציות את לו מבהירה, הנלמד החומר ובהבנת בארגון

בגן הילדים, סייעת האם פעילה גם היא בשילוב הילד ולוקחת חלק  (.bullard, 2004)הרצויה

 משמעותי בהיבטים שונים .

 מיוחד חינוך חוק שחייב להעמיד תקציב על מנת לסייע לילד. הממסדהמעגל השלישי הוא של 

 השמה להעדיף יש חינוכי במוסד מיוחדים צרכים עם ילד השמת בעת כי קובע 1988 -ח"תשמ

 המשולב התלמיד כי החוק מציין, בנוסף. המיוחד בחינוך השמה פני על הרגיל בחינוך ספר בבית

, פסיכולוגיים שירותים, סיוע שירותי: כגון מיוחדים ושירותים, לימוד, הוראה של לתוספת זכאי

 אי בנושא הכנסת של והתרבות החינוך בוועדת דיון לקראת מסמך מתוך'. )וכדו רפואיים-פארא

 (.2004 -השילוב חוק יישום

מן הספרות המחקרית עולה כי תפקודם של מעגל נוסף ומשמעותי מאוד הינו מעגל ההורים. 

ההורים בליווי קליטתם של ילדים עם אוטיזם בבתי ספר משלבים הוא קריטי. מחקרים שונים 

מוצלחת תסייע להשתלבותם של הילדים הן מבחינה אקדמית  שנערכו הצביעו כי תמיכה הורית

והן מבחינה חברתית. מאידך על הורים אלה מוטל משא כבד של התמודדות עם מצבם של ילדיהם 

 (.2011והמחיר הנפשי הכרוך בכניסה של ילדיהם למערכת החינוך הרגילה )אבישר, 
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 אוטיזםהורים לילדים עם 
 

תפקיד ההורים לילדים עם אוטיזם הוא מורכב וסבוך. מחד הם נדרשים להוות משענת התומכת 

בילדיהם ללא סייג ומעודדת אותם. אך מאידך אף הם זקוקים לתמיכה מרובה על מנת להתמודד 

 עם הסיטואציה. 

י ילדם כאשר הם נחשפים לתוצאות האבחון הקובעות כרווחת התחושה הרווחת בקרב הורים 

השיחה שבה  -זוכרים בפרטים את רגע האבחון הם (.2006א על הספקטרום האוטיסט )במוחה נמצ

מסר הרופא את ממצאי האבחון וההמלצות הטיפוליות. עבור הורים רבים רגע האבחון מהווה 

עבור חלק ניכר  .נקודת מפנה בחייהם, נקודה שלפניה ואחריה הם ומשפחתם כבר לא אותו הדבר

חת מהסיבות א .ה זו לאירוע של משבר בולט ואף נחשבת לאירוע טראומטימההורים מהווה שיח

לבלבול זה היא שאין קריירה ברורה וממוסדת לילד עם אוטיזם, אין מודלים ברורים בגילים 

הצעירים שיכולים לומר מה מסלול ההתפתחות של כל ילד ומה מרפא, וכמו שאמרה אחת 

 “?וותהאופק קצר! למה לצפות ולמה לק: ”תהאימהו

האבחון בדרך כלל גורם לתהליך מורכב של הכלת האבל. במהלך התהליך ההורים נאלצים לעדכן 

את רף הציפיות המחודש שלהם מילדיהם תוך הידיעה שלעולם לא יתנהג כמו ילדים אחרים. כמו 

כל התמודדות עם אבל גם כאן ניתן למנות שלבים שונים בתהליך קבלת האוטיזם. בתחילה ישנו 

 הכחשה ולאחר מכן שלבי הכעס, התמקחות, דכאון וקבלה.שלב ה

במחקר שניסה למפות את תגובות ההורים ביחס למרכיבים שונים של האוטיזם נמצאו ממצאים 

מרתקים: היעדרה של סיבה ידועה לאוטיזם גורמת להורים לחוש תחושת אשמה שהילד עם 

סר אונים בשל כך שאינם מבינים אוטיזם. הלקות החברתית גורמת בדרך כלל להורים להגיב בחו

איך בדיוק מתאפיינת הבעיה ולמה מסובך לפתור אותה. לעומת זאת הלקות בכישורי השפה 

והתקשורת עמם גורמים לתלות מוגזמת באנשי מקצוע. כאשר ישנו פער בין התפקוד הקוגניטיבי 

או פיתוח של של הילד לתפקודים החברתיים והתקשורתיים שלו, ההורים נוטים לחוש עמימות 

תקווה מוגזמת בגלל שמתגלים כישרונות חבויים בילד וההורים מניחים כי גם הלקות היא 

מדומיינת. בפן הטיפולי ההורים נחשפים למצוקה כלכלית בשל העלויות הכספיות של גידול ילד 

. שיטות הטיפול הרבות המנוסות לעתים במקביל גורמות לתחושת דחק וחוסר אונים. אוטיזםעם 

יבוי אנשי המקצוע גורם לחוסר מסוגלות הורית. הדרישה לטיפולים מרובים מחייבת את ר

Woodgate המשפחה לפנות למעגלים מחוץ למשפחה והחשיפה הזו כרוכה בבושה מרובה) 

,2008 Secco and .) 

ההורים בא לידי ביטוי לאורך כל שנות הלימודים של הילד במוסדות חינוכיים, פם של שיתו

מתחיל כבר בשלב הראשוני של קבלת ההחלטה לגבי הזכאות לשירותי החינוך המיוחד. שיתוף ה

צרכים מיוחדים מקבלים זכאות לשירותי החינוך המיוחד בוועדות השמה או בוועדות  עםילדים 

 (הוועדה הציבורית שהוקמה לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל) עדת דורנרושילוב. 

בבחירת מסגרת חינוכית משקל הוועדה הדגישה שיש לתת להורים  .הזכויותהמליצה על הרחבת 
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את הבחירה, מתוך רצף אפשרי של מסגרות חינוכיות, במסגרת חינוכית ישנה הורים ל. עבור ילדם

ספציפית שבה יתחנך ילדם, בין אם זו מסגרת של חינוך מיוחד נפרדת או שילוב במסגרת חינוך 

(. עבור כל 2009אחרונות בערים שונות בארץ )וועדת דורנר, רגילה. יישום המלצה זו החל בשנים ה

החוק מחייב  -נבנית תוכנית אישית. גם בשלב זה החקיקה מחייבת את שיתוף ההורים  כזהילד 

את הצוות הרב מקצועי העובד עם הילד בבית הספר לחשוף את התוכנית האישית בפני ההורים 

 .(2004בנימיני, וה )מנור באמצעות חתימתם עלי הביצועעל  אישורולקבל 

באופן ספציפי ביחס לשאלת השילוב מחקרים שנערכו העלו כי ההורים בדרך כלל מרוצים מן 

ההישגים הלימודיים והחברתיים של ילדיהם בבתי ספר משולבים. בדרך כלל הדבר גם מעלה את 

רף הציפיות של ההורים מילדים אלה בשל הישגיהם בבתי ספר אלה. לא רק הישגים מעלים את 

הורים אלא גם בכיוון ההופכי נמצא כי כאשר ההורים נמצאים בקשר טוב עם רמת הציפיות של ה

(. עם זאת במידה 2014)מישורי,  אוטיזםילדיהם הרי שהדבר תורם להישגיהם של ילדים עם 

והשילוב אינו מצליח הורים נוטים להאשים את המערכת והממסד בכך שהשילוב לא הצליח. בכך 

 (.2014להורים )מישורי,  נפגע האמון בין המערכת החינוכית

Photo voice 
Photo voice  .הוא כלי מחקרי המשלב מלל ותמונות ותכליתו להביא למחקר השתתפותי

המשמעות היא קבוצות שוליים חברתיות יעצימו את הזהות האישית והקהילתית שלהם 

ם באמצעות כלי מחקר זה. באמצעות תיעוד של חיי היום יום של אותם קבוצות ניתנת לה

הזדמנות לספר את הסיפור שלהם באמצעות מצלמות או תמונות שייעזרו בהם ובכך לאפשר 

לאחרים לראות את העולם דרך העיניים שלהם. החוויות, ההתלבטויות והביקורת אינם חומקים 

  ,Palibroda)מעדשת המצלמה והצפייה של אחרים בהם מאפשרת מרחב של שיח על אותן תופעות

Havelock, 2009). Krieg, Murdock, & 

ההנחה העומדת מאחורי אמצעי זה היא שבעידן הנוכחי תמונות משפיעות עלינו בצורה 

משמעותית. למשל פרסומות ושלטי חוצות גורמים לנו להשתכנע כי מוצר כזה או אחר עשוי להיות 

בדרך  טוב עבורנו ולספק לנו את צרכינו. האופן בהם "פועלות" התמונות עלינו שונה ממילים והם

 Wang and) כלל משתמשות ברגשות על מנת להשפיע עלינו, באופן כזה שמילים אינן מסוגלות להן

Burris 1997). 

נשען על אותן יתרונות של תמונות בשביל לחולל שינוי חברתי, להשפיע ולעצב על  Photo voiceה

איך הדברים  עמדותיהם של מקבלי ההחלטות. אופן ההשפעה הוא ביכולת להציג לאותם אנשים

"נראים" מן הצד השני וזאת באמצעות הכלי החזק והאפקטיבי של התמונות. המטרה היא כמובן 

 .Havelock, 2009) (Palibroda, Krieg, Murdock & לעצב עתיד חברתי טוב יותר

השימוש בכלי זה נתפס פעמים רבות כדרך של החלש לדרוש את מילוי דרישותיו, אבל 

העניין כדאי לזכור שזו לא רק זכות אלא גם חובה. החלש משפר לא רק כשמעמיקים לחשוב על 

 את מעמדו האישי אלא הוא חלק ממרקם קהילתי שעשוי כולו להשתנות כתוצאה מכך.

 Photoכלי זה שימש ומשמש שורה ארוכה של מחקרים שנתרמים מן היתרונות הייחודיים של ה

voiceת ובריאותיות של נשים; נושאים חברתיים . למשל נשים סיניות בכפרים; בעיות חברתיו



22 
 

 Havelock, 2009 &.(הקשורים בבני נוער; עוני; חסרי בית; בריאות הנפש; נוער עם מוגבלות ועוד 

(Palibroda, Krieg, Murdock. 

סיפורי חיים אלה שלא ניתנה להם קודם במה ראויה בשל התרכזות כלי התקשורת הממוסדים 

בסיפורים הקשורים בקבוצות חזקות יותר חברתית, זכו לחשיפה שאפשרה שינוי חברתי ופוליטי 

 בטווח הארוך בידי מקבלי ההחלטות. 
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 מתודולוגיה

בעבודה זו נבחרה שיטת מחקר איכותנית. שיטה זו התפתחה בתוך המסורת ההרמנויטית ששמה 

את הדגש על פרשנות וקונסטרוקטיביזם ולא על ממצאים העומדים למבחן אמפירי נוקשה בדומה 

פרשני מאפשר לחגוג את הסובייקטיביות, המשחקיות וחופש -המחקר האיכותנילמדעי הטבע. 

זו מייצגת  ת". גרסהגרסה של מציאו”ת באמצעות הניתוח הניתוח. החוקרת יוצרהיצירה בתהליך 

שהופקה במפגש עם הנחקרים. החוקרת חופשיה אפוא  נוכח המציאותאת נקודת המבט שלה 

הסוגה שדרכה ינותחו הראיונות היא נרטיבית. ייחודה של להביא את עצמה אל תוך הניתוח. 

האישיים של הנחקרים מתוך הנחה שניתן לחלץ דבר מה  שיטת מחקר זו היא בהקשבה לסיפורים

 נרטיבי במחקר שימוש. תופעה על מבט יש כמתודולוגיה נרטיבי במחקרמתוך אותו ניסיון ייחודי. 

 הקשור . סוגה מחקרית זונחקרת כתופעה התנסות של נרטיב של ייחודית ראיה של אימוץ פירושו

לעמדות ו תקוותישיים הכוונה היא לרגשות, תנאים חברתיים. בתנאים אבתנאים אישיים וב

מוסריות של החוקר ושל הנחקרים. בתנאים חברתיים הכוונה היא לתנאים קיומיים, לסביבה ה

 .לגורמים ולכוחות הסובבים את הנחקרים ויוצרים הקשרים אינדיווידואליים

ודיותה של עבודה זו משום שהנושא . זהו עיקר ייחPhoto voice אמצעי מתודולוגי נוסף הוא ה

, נחשבת Photo-voice, גישת ה (7991Wang & Burris וואנג ובוריס )על פי טרם נחקר באופן זה. 

( של יחידים, lived experienceלאמצעי ייחודי המאפשר ביטויים שונים של ה"ניסיון הנחווה" )

החברתיים שעימם הם השמעת דעתם והשקפתם לגבי נושאים שונים וביטוי של החסמים 

כמתודולוגיה במחקרי  Photo-voiceחוקרים שונים השתמשו ב   .מתמודדות קבוצות שוליים

צרכים מיוחדים,  עם, אנשים בוריג'יניםא ילידיםפעולה משתפים עם קבוצות שוליים, כמו למשל 

החולים , ילדים להורים מעשנים, ילדים (הומלסיםחסרי דיור ), HIVילדים להורים נשאי 

 (.Dixon & Hadjialexiou, 2005; Woodgate & Kreklewetz, 2012באסטמה ועוד )

הוא השילוב בין תמונות ומילים מתוך הבנה שהמיזוג של שני צורות  photo voiceה ה"לב" של 

השיח עשוי לספק דרכים מעניינות להבעה אישית. אומנם בני האדם כבר אלפי שנים עושים 

אך המיזוג ביניהם הוא החידוש הגדול. צורת הידע המתקבלת באמצעות  שימוש בשתי הצורות

הפוטוויס מאפשרת ל"ידע" לצמוח מלמטה כך שלא יהיה נתון לשליטה ולצנזורה כזו או אחרת. 

לצלם ולמספר ישנה אחריות שבעזרת הפוטוויס הוא מעביר הלאה. היתרונות של הכלי הוא 

ידוד חשיבה ביקורתית כלפי נושאים הנתונים בקונצנזוס באמינות שלו בשל ליווי התמונות והן בע

חברתי, כמו גם שיפור ההערכה העצמית של אותן אוכלוסיות שבדרך כלל מודחקות, העושות 

 .,Palibroda et al)9009 שימוש בכלי זה )

על מנת להשמיע את קול ההורים   photo voiceבכלי מחקר בשם  רהמחקר הנוכחי, מבקש להיעז

באופן ספציפי יותר, ההורים שילבו במהלך  .המשלבים במוסדות חינוך רגילים אוטיזםלילדים עם 

   הראיונות תמונות המתארות את חוויותיהם ותפיסותיהם את נושא השילוב.
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 שאלות המחקר:
 

ביחס לשילוב במערכת אוטיזםמהם חוויותיהם ותפיסותיהם של הורים לילדים עם  .1

 הרגילה?

את   אוטיזםלילדים עם  ההוריםמהם הכלים והאמצעים שבאמצעותם מתארים  .2

 תהליך השילוב?

 אוטיזםהורים לילדים עם לתיאור ותיעוד חוויותיהן של  photo voiceמהי תרומת ה  .3

 גני השילוב?ביחס ל

 

, באמצעות photo voice ב. שימוש אוטיזם: ראיונות עם הורים לילדים עם כלי המחקר

נחקרים ציודו לפי בקשתי מבעוד מועד בחמש תמונות  5 את קולם. השמיעוההורים תמונות 

 וראיון התבסס על התמונות 

ו/או בבתי  תייםבגנים ממלכ את ילדם הורים אשר שילבו  7  השתתפו : במחקר שדה המחקר

 .ממקומות שונים בארץ וארבע נשיםשלושה  גברים . 50 – 40  .  גיל המרואייניםספר רגילים

ילד אחד , אוטיזםשבעה הורים, כולם הורים לילדים עם  כוללהמחקר  :אוכלוסיית המחקר

 ,משולב בגן חובה, שלושה ילדים בכיתה ד', שני ילדים בכיתה ה', אחד בחטיבה ואחד בתיכון

 הלומדים במערכת החינוך הרגילה. 

 .אוטיזםהארץ, הורים לשני ילדים. הבכור, עומר , אובחן עם חיים ויפית, זוג נשוי המתגורר בצפון 

ענת ועודד, גרושים, מתגוררים במרכז הארץ, הורים לשלושה ילדים, הבכור, עמית, אובחן עם 

 .אוטיזם

 .אוטיזםיובל, בנה הקטן אובחן עם לשלושה ילדים.  אאימרותם, מתגוררת במרכז הארץ, 

 .אוטיזםעידו, מתגורר בדרום הארץ, אב לשלושה ילדים המאובחנים עם 

  .אוטיזםרווית, אימא לשלושה ילדים, מתגוררת במרכז הארץ. בנה הקטן, איתמר, אובחן עם 
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 ניםאסוף נתו
תמונות שונות אשר מתארות לדעתן את השתלבות ילדם בחינוך  5. ההורים התבקשו להביא 1

 הרגיל.

 איוןיהר מועדהורים בזמנים שונים ובמקומות שנבחרו על ידם. שבעה . קיימתי ראיונות עם 2

ובתחילתו של כל ראיון הסבתי את תשומת ליבם למספר  מראש מהמרואיינים אחד כל עם נקבע

נקודות חשובות בדבר אתיקה מקצועית  ומטרת המחקר.  הבעת  הסכמתם לראיון הוקלטה 

 ה משימת השיקלוט.בתחילה הראיונות והחל

הראיון עם כל הורה התחלק לשלושה חלקים. בחלקו הראשון התבקשו ההורים להתייחס 

מה אתה  -שאלות הקשורות למאמר עם תמונות ספר שאלות מכוונות: לתמונות תוך הצגת מ

מי  מה אתה באמת רואה כאן? -סיטואציה והסבר על מה שרואים -מי בצילום?   רואה בצילום?

 מה חושב בעקבות הצילום? מה מרגיש בעקבות הצילום? זה מתקשר לחייך כעת? איך צילם?

בהקשר לתפיסותיהם וחוויותיהם ביחס לשילוב )כגון חוויתן את  -בהמשך שאלתי שאלה פתוחה 

(. לבסוף העמקתי שלון בטיפול בילדם יתהליך השילוב של הילדים והאופן בו מתפרשת הצלחה וכ

 שאלות שעלו תוך כדי הראיון. ה ונמובחצי  בעזרת שאלון 

( כדרך לזיהוי 2010מרזל ) –עשה שימוש במנגנוני הברירה שיצרו ספקטור נ: שיטת המחקר

במחקרה של ליבליך "בין השלם לחלקיו, צורה ותוכן" על מנת  נעזרתימסרים בסיפורים. בנוסף 

קסט ולבנות אותו להדגיש את האפיונים השונים של מחקר איכותני והאופן בו ניתן לפרק את הט

באמצעות השקלוטים,  ניתחתי את הנתונים, זיהיתי (. 2010משיח וזילבר,  –מחדש )ליבליך, תובל 

יחידות משמעות ונושאים, התייחסתי לתמות שעלו בדברי הנחקרים, תוך התייחסות לספרות 

ניתוח הממצאים התבצע באופן הוליסטי דרך השמעת קולן של הדמויות, הצגת  מקצועית.

פרופילים ולאחר מכן הוצאת תמות וניתוח על פי שיטת תוכן וצורה. השימוש בשתי שיטות ה

 הניתוח אפשרו לי להעלות את אמינות המחקר.

בחירת סקירה ספרותית, שאילת שאלת המחקר, הבסיס למחקר היה : הליך המחקר

קירה סלכתיבה ההראיונות נעשו כשלב מקדים   אוכלוסייה מתאימה למחקר ובניית כלי המחקר.

 הספרותית מתוך בחירה מושכלת.

 :  מטרת המחקר
הורים לילדים עם אוטיזם של וחוויותיהם  םמטרת המחקר ותוצאותיו היא לבחון את תפיסותיה

 .בשילובולהיבטים השונים הכרוכים הם להקשיב לקולותי ,המשלבים בחינוך הרגיל

שואפים לעומק המאפשר להשיג הבנה של מציאות על ידי  במחקר האיכותי אנו:  אמינות

ראיינתי את המשתתפים בצורה ביקשתי את אישור המשתתפים לראיונות בע"פ ובתב. החוקר. 

פתית ורגישה, רשמתי את הראיונות רישום מדויק )שיקלוט( ובמהלך ניתוח הממצאים שנעשה מא

ניתוח הממצאים נעשה בשתי שיטות  והסתמכתי עליהם.בפרספקטיבה של זמן, הבאתי ציטוטים 

 , תוכן וצורה. כמו כן, ביקשתי קריאת נתונים והבעת התרשמות של חוקרת נוספתהוליסטיניתוח: 

 ובכך השתמשתי בטריאנגולציה של חוקרים.
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התהליך המחקרי טומן בחובו סוגיות אתיות )התנהגות רצויה ונכונה(. : מחקרית אתיקה

הדבר כלל מתעוררות סביב עריכת המחקר ובמהלכו ומהוות רכיב חשוב, -הסוגיות האתיות בדרך

                . לכן , פעלתי בכמה מישורים:התייחסות בעת הכנת המחקר ובעת ביצועו דרש ממני כחוקרת

מבינים את מאפייני ו יודעים על המחקר ומשתתפים בו מתוך רצוןי המחקר דאגתי שנשוא –יידוע 

                                                                                                                                                                            .המחקר

לאור השימוש בתמונות שנשואי המחקר לא יהיו חשופים לסכנות  יווידאת -ה אי חשיפה לסכנ

                                                                                                                                                ילדיהם ובכלל.

זאת במטרה לשמור על המרואיינים ממבוכה  -היות מוגנת זהות הנחקרים חייבת ל -אנונימיות 

שנאסף. לכן, הראיונות חסויים ושמות המרואיינים שונו לשמות בדויים.  או פגיעה לאור המידע 

 משפחותיהם ושותפיהם לחיים. כמו כן, התמונות טושטשו ואין יכולת לזהות את המרואיינים,

              תוך רגישות מיוחדות. לשיתוף פעולה שלהם עלתיופלנחקרים בכבוד  התייחסתי -כבוד הנחקרים 

 .בעל פה בתחילת כל ראיוןאותו  ואישרוהנחקרים ידעו את מטרת המחקר 

 לממצאים בדיווח ולמה שהנתונים הראו. הייתי נאמנה  - נאמנות לממצאים
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 ממצאים

דרך פרופילים  קולם של ההוריםבחלק זה אציג את ממצאי המחקר. ממצאים אלו משמיעים את 

תמות משותפות שנמצאו בניתוח  וכן דרך אחד מהםהאישי של כל  םהמבוססים על סיפור

 הראיונות.

 צריך שאנשים יהיו טובים ואמיצים..." "... –ינאי 
 

ינאי הוא אב לשלושה ילדים עם אוטיזם, שני בנים ובת. בניגוד למקרים אחרים של אוטיזם 

במקרה של טל בן האחת עשרה, בנו של ינאי, התברר כי האוטיזם אצלו לא היה מולד אלא הוא 

. התיאור שובר אוטיזםסובל מתסמונת הלן הגורמת לנסיגה התנהגותית בגיל מסוים וגוררת עמה 

בהתחלה דיבר משפטים שלמים ואחר כך  טלבתקופה הזאת  מציג יפה את הנסיגה "הלב של ינאי 

התחיל להעלם, היו רק מילים  ואז הוא היה מחליף את המילים בסימנים. ואחר כך גם סימנים 

". רק שנים לאחר מכן הייתה חזרה מסוימת ליכולת ההבנה של משפטים אבל יכולת נעלמו לבסוף

קודם תסמונת הלן. בעוד טל משתלב בצורה סבירה )אף שאינו משחק עם הדיבור לא שבה לרמתה 

ברמה עמוקה עוד יותר והיא לא הצליחה  אוטיזםחברים מבית הספר( בתו של ינאי הילה סובלת מ

להיות משולבת במסגרות חינוכיות )חינוך מיוחד או חינוך משלב( ולכן היא לומדת בעיקר עם ינאי 

 בבית.

 

ספר בבאר שבע עובד בצורה טובה מאוד לדעתו של ינאי שמספר על כוח אדם השילוב של טל בבית 

 איכותי ומסור במיוחד. 

מה צריך ששילוב יהיה טוב? אני לא לגמרי יודע.....אני יודע  חלק מהדברים.... צריך 

שאנשים יהיו טובים ואמיצים. לא מפחדים ללמד את הילד הספציפי. שילוב מוצלח לא 

רה מוצא את עצמו מתייעץ עם המשלב לגבי הילד שלו. זה לא מוצא הוא בכך שההו

 .אבל הכל בגובה העיניים ולהתייעץ שהסייע נהייה אוטוריטה שלו או יודע טוב יותר,

 

כשהוא נדרש לשאלה הכללית האם חינוך משלב עדיף מחינוך מיוחד הוא נוטה להכריע לחיוב. מה 

 ש עם אנשים שונים. שמניע אותו הוא תפיסה כללית של פלורליזם ומפג

 

הייתי מעודד יותר הורים לנסות שילוב. אני משתדל לעודד יותר הורים לשילוב. פחות 

חינוך מיוחד. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות של מערכת החינוך בממלכתי בישראל 

היא בחוסר גיוון. בתי הספר דומים יותר מדי אחד לשני ולכן אדם שלא מסתדר עם בית 

ש בתי ספר אחרים מאוד דומים לו כדי לבחור ביניהם. אם היה יותר גיוון אז ספר אחד, י

אנשים עם יכולות שונות, בן אם היכולות נקראות לקויות ובין אם לא, פשוט לא כל 

 .ההבדל יכול להיות מוגדר כלקות

 

 במערכת החינוך משוויץ ממנה הגיע לאחר מכן אוטיזםינאי משווה בין היחס הכללי לילדים עם 

לארץ. באופן מפתיע מערכת החינוך בישראל עדיפה לדעתו עשרות מונים על זו השוויצרית בכל 

 הנוגע לילדים אוטיסטים. 

 



21 
 

 בשוויץ שילבנו מחוסר ברירה. פשוט מחוסר ברירה זה, המקום היחיד שקיבל אותנו. 

ב חינוך ממלכתי זרקו אותנו. חינוך מיוחד היה שם מקום נורא ואיום ש...לילדים במצ

נורא ואיום ומי שהיה אחראי על המקום ההוא, מי שהייתה אחראית...אמרה לנו בצורה 

 הכי ברורה...כל ילד שיש לו מקום אחר ללכת אליו, אני ממליצה שילך לאותו מקום אחר. 

 

לעומת זאת בארץ לדעת ינאי יש דווקא לחץ מאוד חזק של המערכת לפנות אל חינוך מיוחד ולא 

טל, ההצלחה שלו בחינוך המשלב מלמדת את ינאי שברור שזהו סוג החינוך  אל משלב. במקרה של

 שהתאים לו יותר. 

בהחלט שיש שם יותר הצלחות. עדין בטוח שבחינוך  -בשילוב טלאני רואה את זה עם 

 טל נכשל בענק בחנוך המיוחד. מה  טלהרי  מי יודע מה. טלהמיוחד לא היו מצליחים עם 

עשה בחינוך המיוחד? ישב עם ידיים על האוזניים ועיניים עצמות? מתחת לשולחן? זה מה 

 .שהוא עשה בחינוך המיוחד

 

 זה משמעותו של שילוב..."…."... תמיד יש מישהו –יפית 
 

היא מתארת באופן כואב את אפיוני  יפית היא אמא של עומר בן התשע הלומד בכיתה משלבת.

 שמהם סובל עומר ושמקשים עליו להשתלב מבחינה חברתית.  אוטיזםה

הילדים שלנו הם בלתי נראים, ואם הם נראים  רוב הזמן במקום הלא נעים. זה שעושה 

בידיים וקולות, רוב הזמן זו הנראות שלהם. זה הצחוקים לא מתואמים, כל הביצועים 

 .האלה...זה הנראות שלהם רוב הזמן

להדגיש יפה את היתרונות היחסיים של עומר )וגם המיוחדות שלו( שמקנים אבל יפית גם יודעת 

 . אוטיזםלו בולטות בכיתה למרות ה

השילוב של עומר מאוד מעניין מורים ומחנכים. המורים המקצועיים זה סיפור אחר. יש 

לו חוש הומור מדליק , גם בגלל שהוא בתפקוד גבוה יש לו חינניות...וגם יפה וחכם. 

ה תמיד נתפס מעניין. מאוד מאוד קורץ למבוגרים . והוא ילד טוב....ויש לו את עבורם ז

 הקשיים שמקשים גם עליהם....זה תמיד נתפס מעניין. 

 

כשיפית חוזרת אחורה אל הימים בגן המשלב היא מתארת מציאות שבה למרות שצוות הגננות בגן 

ות שהתקשו להתמודד עם המשלב אהב את עמרי הייתה תחושה כללית של שחיקה מצד הגננ

 ילדים משולבים.

  

הן רצו. לפחות הראשונה הייתה...והם היו מאוד מחוברים.. היו  מודעים ומוכרים אחד 

לשני והיא ראתה בזה משהו מאוד יפה בקיצור.  גם זו שהגיעה  אחר כך הייתה מאוד 

עת הייתה עייפה מהעבודה  עצמה.  היו הסיבות לכך שזה לא היה פשוט... פשוט.  הסיי

 .אינטלקטואלית בסדר... נמוכה  נורא רגשית
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השיפור העיקרי נראה עם המעבר לבית הספר. בעוד בגן הוא "למד לקרוא ברמת המילים אבל לא 

ה קשה הוא פתאום קורא... זה מאוד הרגיע את העניין. בגן היברמת המשפט" הרי שבבית הספר "

 ".יותר  ובית ספר יותר טוב

 

צלחת השילוב היא בראש ובראשונה מתייחסת לחיים החברתיים של עומר כפי כשהיא נדרשת לה

שניתן לראות מן התמונות שהיא בחרה. המוטיב החוזר בתמונות הוא שבכולן נראה עומר 

 כשאחרים סובבים ומקיפים אותו. 

 

זה ….כל התמונות אין פה שום דבר כשאני חושבת על זה אין לבד ...תמיד יש מישהו

שילוב. אחרת לא היינו מדברים על זה. עבורי לפחות זה תמיד משהו שפועל משמעותו של 

בתוך סביבה רבת ראשים ורבת דברים. זה  אף פעם לא משהו לבד או סטרילי או חסר 

… מגוון מאוד גדול...ובתוכם יש את ה… או זה תמיד פועל בתוך… גירויים או השוואות

זכויות ….שילדים שלנו יקבלו בדיוקאם נצליח להגיע לכל...לשמור … מגיע להם הכל

לומדים … ולגיטימיות. בשביל מה לשלב אם הילדים האלו לא היה משהו ללמוד מהם

זה חלק מהמטרות וחלק מהחיים, קבוצת  …צריך חלק מהמקום  שלך בחיים… מהם

 .השווים

 

בנוסף לכך שיפית היא אמא של עומר היא גם משמשת בעצמה כמשלבת. כשהיא נדרשת לאופן בו  

היא רואה את השילוב האידיאלי היא אומרת דברים די מפתיעים ונועזים כשהיא מתנגדת לקיומו 

 של חינוך מיוחד וטוענת שהוא רע. 

 

וורודים שלי מה אני  אני נורא קיצונית... כשאני מדמיינת מוסד חינוכי בחלומות הכי 

אם למישהו יש צרכים מסיומים אז ת...כל מיני חללים לא בדיוק כיתורואה מבנה שבו יש 

יש מקום חלל בשבילו שממנו אפשר להגיע אם למישהו  יש צרכים אחרים אז אפשר 

 תידואליובאינדיזאת אומרת משהו מאוד משולב ועדיין עם התייחסויות יותר … להגיע

לא חייבים ללכת לאט, אם זה לא הקצב שלהם, כי צריך לתת להם את  כי ילדים רגילים

להוציא למעט  מקרה של אין אפשרות של שליטה על התנהגות … האפשרות להתחנך לפי

או שיש מקרים של אלימות קשה שצריך למצוא לזה פתרון,  אבל כל השאר ככה אני 

נושמת ….. לחינוך מיוחדרואה את זה.  אני חושבת שההפרדה שנעשית בין חינוך רגיל 

 לא טובה. היא לא נכונה והיא מרעה לילדים.  … עמוק

 

 "תלוי בתפקוד הילד.....אז כן לשילוב" –חיים 
 

חיים הוא אביו של עומר, בן תשע. היה קודם לכן בגן שפה )לא משולב(. כשהיה בגן השפה עומר 

לא התקדם. אביו סבור שהמעבר היה טוב אם כי הוא חושב שמדובר בשאלה סובייקטיבית 

 הנוגעת באופן ספציפי לכל ילד. 

גן אני חושב היום כמובן תלוי בתפקוד של הילד, ברמת תפקוד אם לשים אותו ב"

". גם כאשר עבר למסגרת תקשורתי או במקומות מקצועיים אחרים, אז כן לשילוב
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משלבת הוא מודע לכך שההתקדמות היא לא תמיד לינארית אלא מדובר בעליות וירידות 

… הם עולים ואז יכול להיות שיהיה לך בור...ירידה... ואז תהיה לך שוב עליה כל העת. "

 ".עוד עליה ועוד עליה….ל פעם מגליםנפתח עוד ועוד וכזה בקפיצות, כל פעם נפתח יותר, 

גם בבית. לא חיים מתאר כי את הדרישות הנדרשות מעומר בבית הספר משלב מנסים להטמיע 

  .רגילה לחלוטימתייחסים בהתייחסות 

אתה גמרת לאכול, תפנה את השולחן נשאר משהו בצלחת, אתה תרוקן לפח אף אחד לא "

. ך שעורי בית אתה תשב לעשות, תשב לעשות, אני לא אשב אתךיש ל יעשה זאת בשבילך.

 ".אתה רוצה לשאול תשאל אנחנו פה

 למרות הדרישות הגבוהות מעומר, חיים מודע לכך כי הוא נתפס כשונה בבית הספר. 

". אני רואה בין הילדים. זה לא נעיםהילדים רואים אותו חריג, לא יעזור כלום. ואת זה "

". כשהוא מתבקש לתאר Same Sameהתקשורתי בה כל הילדים הם "זאת לעומת הגן 

תמונה יחד של עומר הוא נזכר באירוע הבא: "כולם עושים  ִריגּותחה  אירוע שממחיש את

אז כאילו ….כל אחד עם הערות שלו. הייתה תקופה שהיה מתאפק ובורח לו פיפיו

זה לא  ......ומתרחקים ממנוהריח...את מבינה רואים שיושבים לידו ו...ומנפנפים בידיים

 ".ת זה לא היה נעים להיות חלק מזההיה נעים, לא היה נעים  לראות א

בשנה האחרונה היה קשה עם משלבת חדשה שנכנסה לבית הספר, שלדעת חיים הייתה צריכה 

הייתה רכה מדי. ולא ידע לדרוש ממנו. לעבור תהליך נפשי בכדי להתמודד עם עומר. ")המשלב( 

 ".ת אתה צריך להיות במקום שלדרוש. הייתה צריכה לקלף את הקליפה הזו מעל עצמהומה לעשו

התיאור הזה הוא היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. חיים מודע לכך שהיכולת שלו לדעת מה 

מתרחש בבית הספר היא מוגבלת, בגלל שמטבע הדברים הוא כהורה נאלץ לסמוך על הדיווח של 

שלו ברובה נובעת מחוויות משותפות עם הילד כמו כשהוא צופה בו המשלבות. האינדיקציה 

כולם בלי יוצא מן הכלל לא משנה מה זה איכשהו )אמנות לחימה(. " ניניג'צומתאמן בחוג 

מקבלים בחיבוק כל אחד. באהבה וזה.. נורא כיף לראות גם את זה ונורא כיף לראות איך הוא 

מתאמנים שם זה  11-12ים. בלי לצחוק... ילדים בני איתם. יש לו שם מבחינתי הרבה אחים גדול

 ..."כמו אחים גדולים. לא משנה בן כמה הוא

קנה ההשוואה להתקדמות של עומר מבחינה חברתית הוא ילד המתאמן איתו בחוג הניניג'צו בשם 

אבל בניגוד להצלחה  אוטיזםדביר. גם דביר נמצא איפשהו על הספקטרום של ילדים עם 

ומר הוא נותר מאחור )לדעת חיים כמובן(. חיים סבור כי הסיבה לכך קשורה החברתית של ע

בעיקר לכך שעם דביר "לא עבדו" נכון בכל הנוגע לשילוב שלו. יפית אשתו של חיים מצטרפת 

בשלב זה לראיון ומעירה )לא ברור מטון דבריה האם מדובר בביקורת או שמא תיאור מצב בלבד( 

 של דביר.  על ההבדל בינם לבין ההורים

כי יש לו אישיות חמה והוא  יודע  עומרלקבוצה הספציפית הזאת יותר קל לשלב את "...

להעריך והוא יודע לזרום ולשתף פעולה עם מי שעושה זאת כלפיו. עם ילדים אחרים זה 

עובד פחות טוב. האמת הילד שהוזכר ככל הידוע לנו, אנחנו גם בקשר עם ההורים, אין 
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תפיסה, ואני חושבת שזה מדגיש את הקצוות ואת ההכרח בוורסטיליות להם את אותה 

 ".כי אין תפקוד גבוה אחד דומה לתפקוד גבוה אחר. פשוט ככה

ש נקודות מסוימות הקושי העיקרי במערכת היחסים בין חיים לעומר נעוצה בתיאום הציפיות. "י

קום רף ציפיות שלי נמצא במשהילד מסוגל להכיל ויש נקודות שיתהפך העולם הוא לא מסוגל...ה

". רף ציפיות עבור חיים הוא פיתוח מידה מסוימת של שליטה שהוא נמצא. צריך לתאם את זה

עצמית בידי עומר. זה חשוב לו מאוד כהורה והוא מדגים זאת בדוגמה נפלאה. בעבר כשעומר דיבר 

היכולת שלו עם חיים למשל על פרחים לא הייתה לו יכולת לעמוד על הבדלים. זה אומר ש

להתייחס לפרטים הייתה חלשה מבחינה לשונית ולכן התיאור שלו היה סתמי. כיום למשל הוא 

יידע להבחין בין "עץ" ל"פרחים" ולא יכנה אותם בתיאור "צומח" כמכלול אחד. זה משהו שחיים 

ועומר עבדו עליו ביחד בנסיעות חזרה מהחוגים. הוא הטמיע בעומר את היכולת לחשוב בצורה 

לשונית שתגדיר באופן יותר מדויק היבטים שונים כך שאנשים מסביב יוכלו להבין למה הוא 

 מתכוון.

 " ...ורק שייתנו לי שעות של סייעת אחת שרצינית..." –ענת 
 

ענת היא אמו של עמית, תלמיד בכיתה ה' משולב בבית הספר באופן מלא. הסימנים הראשונים 

 ם ובגיל שנתיים אובחן ככזה. לאוטיזם החלו כבר בגיל מספר חודשי

הוא לא יצר קשר עין. הוא לא בכה, הוא לא חייך, היה נורא נורא  נורא נורא קשה "

 להצחיק אותו. צריך היה נורא להתאמץ. אז כל הסביבה אמרה טוב נו הוא גבר גבר...

נורא לתינוקות אחרים של חברות...אז לוקח המון זמן עד  יוהשוויתאבל לי זה היה מוזר 

 ."ו למה שאני רואהשבחינתי שהאבחון הגיע זה היה...סוף סוף אישמש...

ג ומאז במשך שנתיים יש לו סייעת סמויה. בתחילה היה בגן -הייתה לו סייעת גלויה בכיתות א

מרי לגן רגיל והשתלב שפה והשתלב במשך כשעה בשבוע בפעילות בגן רגיל ובהמשך עבר לג

 באמצעות סייעת. 

בעוד בעבר ההורים של עמית השקיעו רבות בניסיון לשלב אותו חברתית באמצעות הזמנה של 

ילדים רבים לביתו בכדי שישחק איתם הרי שהיום כשהוא כבר בכיתה ה' ההורים הרפו יחסית 

"לשדך" לעמית חברים. מממד זה של השילוב בשל ההבנה כי בגיל כזה כבר בלתי אפשרי לנסות 

 לא מהעבודה. אבל הרפינו מהשילוב 

היום הוא גדול...אני לא יכולה להגיד לו...הוא בוחר פחות להזמין...הוא יותר פסיבי. אז "

מעבר לזה לא יכולה להכריח אותו. אז מדי ..היום אני יכולה להגיד לו תזמין חבר השבוע.

ספר וחבר רוצה לבוא אליו ואז  תאז יכול להיות שהוא חוזר מבי עם מגיע חבר.פ

". למרות זאת באופן כללי ענת מעידה ן מצב שבאים שלושה או ארבעהיחד...אוכלים...אי

כי בסך הכול מבחינה חברתית עמית הוא ילד אהוד. דוגמה לכך היא נותנת מן הטיולים 

ידו נגיד בטיול מבית  הספר אני שואלת ליד מי ישבת? תמיד רוצים לשבת ל השנתיים. "

 ".תמיד...
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על אף שלעמית מגיעה משלבת מטעם בית הספר ענת ויתרה עליה והעדיפה סייעת. ניתן למצוא 

בצורה  אוטיזםבדבריה ביקורת על רמת המשלבות מטעם בית הספר שלא מצליחות להבין את ה

 טובה.

מספיק מקצועית לראות את הדקויות שצריך לעבוד  מגיע לו משלבת לא מצאנו מישהי" 

כל משלבת שהגיעה לא ראתה שיש לו בעיה. ..על הרבה דברים. אתו. כי צריך לעבוד אתו

בסופו של דבר . איזה משתף. לא ראתה את הבעיה לשלו.מקסים הוא.. אמרה איזה

רק שייתנו לי שעות של סייעת אחת אני מוכנה לוותר על כל השעות ואמרתי לבית הספר ש

 ".שרצינית בבית הספר מכירה אותה

החוויה השלילית הזו כשענת באה לסכם את ההתנסות של עמית בבית ספר משולב היא למרות 

נוטה לראות זאת באופן חיובי למדי למרות שהיא לא מצטערת על כך שהחל בגן שפה ורק לאחר 

  עבר לגן משולב. 

אז כן  .... אני חושבת שהילד יכול להיות בסביבה רגילה....טעמתי גם מזה וגם מזה אה"

בת שהיה נכון לעמית להיות קודם בגן תקשורתי. הוא לא עבר...אם היה הולך.. אני חוש

מהרגע שהוא יכול  .היה לו בגן רגיל...לא חושבת שהיה נכון להתחיל עם שילוב מהתחלה

צריך ...ים בלו"זלהכיל את להכיל את הרעש והבלגן ולהכיל את ההמוניות ...ושינוי

 ".באופן כללי. אז זה לגבי השילוב אני מאוד בעדלהתיישר לנורמה כי אתה חי בעולם 

מעניין להצביע על כך שלמרות השנים הלא מעטות שחלפו מאז האבחון והעובדה שעמית נעזר 

בסייעות ומשלבות ההורים עדיין מתקשים להשתמש במילה "אוטיזם" כשהם נצרכים להסביר 

להורים אחרים או לעמית את הבעיה ממנה הוא סובל. היא מתארת סצנה מכמירת לב במיוחד 

 . אוטיזםזיה בכתבה שעסקה בילדים עם כשהיא ועמית צפו בטלווי

לידות נולד ילד  80מתוך  1-ש ...אתמול היה בחדשות –אתמול במקרה היה החדשות "

אוטיסט והייתי עם עמית. רק אני ועמית בסלון היינו לבד והסתכלנו על זה והסתכלתי 

אתה ואז אמרתי לו אתה יודע עמית שגם  עליו ולא ידעתי אם.. הוא מקשר את זה לעצמו

שמה שיש לו  –ה זה רצף? אז אמרתי לו שאוטיזם זה ילדים מצף הזה ואז הוא אמר רעל ה

 ..".זה בעיות תקשורת.

 

 זה משמעותו של שילוב..."….תמיד יש מישהו "... –רווית 
 

היא אמא של איתמר המשולב בגן חובה שילוב מלא כחצי שנה לאחר שאובחן. הדבר  תרווי

מבחינה בו תמונות שהיא בוחרת היא הבידוד היחסי של איתמר. היא בוחרת  תהראשון שרווי

 למקד את המבט בהיבט שלילי זה. 

 

אני מנסה לראות תמונה...הוא לא שם. כל הילדים בקבוצות איתמר משחק אבל לבד לא 

איתם . זו תמונה שמראה לי כאילו....הוא חלק מ...הוא חלק מהקבוצה אבל הוא 

 .לה להראות את התמונה הזו כולם ישבו והוא בצד.  והוא לא...לא...אם אני יכו
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גם כאשר בכל זאת ילדים אחרים חוברים לאיתמר למשחק משותף קשה שלא לשים לב לשונות 

שלו שפעמים רבות גורמת לילדים אחרים להתפרץ כלפיו משום שהם לא מודעים לכך שהוא 

 . אוטיזםמאובחן כילד עם 

 

גל השנה...עם הילדים מהגן. כמה הורים התאגדו... אורי, והנה איתמר בחוג כדור

ילדים ועם כלן הקושי של איתמר...ועם  8שקד...חן ודן והמורה לכדורגל עשה קבוצה של 

אז נגיד שקד. נוזף בו, הוא נוזף בו ואומר לו איתמר אתה לא ...כל זה שהוא מנפנף ידיים

 .יש משהו חריג וזה ישר מפריע לו ..בועט.

 

התנגדה במקרה של איתמר לגן שפה. טענתה היא שבגן כזה היכולת שלו ללמוד  תרוויככלל 

אבל בגלל התנהגויות נורמטיביות נמוכה וזה ימנע ממנו בעתיד כל אפשרות להשתלב בחברה. "

שיש לו בעיה בשפה אז את רוצה לשים אותו בגן עם עוד ילדים שלא מדברים טוב. אז ממי הוא 

 ?"פה לא טובה כל היום איך הוא ילמדילמד? ואם הוא ישמע ש

 

יש תלונות כלפי הצוות שלא תמיד יודע לזהות את הצרכים של איתמר. כדוגמא לכך היא  תלרווי

מביאה את המקרה הבא הממחיש את העובדה שהגנן לא ידע לתעדף את הצרכים הרגשיים של 

 הילד על פני יכולות הקריאה שלו. 

 

קבוצה איתמר צריך להיות... הוא לא מצליח . עוד לא היה לנו וויכוח עם הגנן באיזה 

הכיר את כל האותיות הוא לא יודע מה.. הוא שם אותו בקבוצה של הלא החזקים. 

אוקי...אבל מאוד הדגשנו את הנושא החברתי שפחות עניין אותנו מה הוא לומד בקבוצה 

לו קשה לקבל  ויעלה. היה -אלה מי שעם החברים שלו שאיתם אנחנו מאוד רוצים שיהיה

 .את זה כי הוא לא מבין

 

בדומה למרואיינים אחרים קושרת בין מצב מערכת החינוך הכולל ליחס כלפי ילדים עם  תגם רווי

לקויות. את המוקד היא שמה דגש בכך שהמצוינות החליפה את הערכיות, מה שמוביל לחוסר 

  כבוד כלפי אוכלוסיית המשולבים. 

 

ישראל היא דפוקה. כי כולם חושבים שהילדים צריכים להיות מוצלחים. כולם צריכים "

 ...במתמטיקה 100יכים לקבל ללכת ליהל"ם. וכולם צריכים להיות מחוננים וכולם צר

 המצוינות פה בישראל היא מטורפת".

 

ב מלא עדיין מתלבטת. היא מחפשת מסגרת שתאפשר שילו תביחס לשילוב עתידי בבית הספר רווי

ותראה באיתמר כזכות ולא כנטל, כמו גם גורמים חיצוניים נוספים כמו כל נושא ההסעות 

 שקריטי לעניין בחירת בית הספר. 

 

יש שלוש אופציות. אני לא מוכנה להגיע לבית הספר שמישהו עושה לי טובה. בעיניי זו 

מוכנים להכיל  זכות לקבל ילד עם לקות. אני צריכה לבדוק קודם כל אם בתי הספר האלו
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לא צריכה לעבוד גם מול  אותו באופן מלא. יש לי מספיק עבודה עם איתמר...אז....אני

 ...אין הסעותצריך להבין יש הסעות. ...המערכת

 

 "... אני סמכתי עליהן שהן יודעות מה הן עושות..." –רותם 
 

אובחן בשלב מוקדם רותם אמא ליובל בן התשע תלמיד כיתה ד' המשולב בכיתה רגילה. הוא 

כמה שיותר   אוטיזםמאוד בגיל שנה וחודשיים. להורים היה חשוב מאוד שהוא יקבל מענה ל

יה כבר בגן בתל יום חמישי זו הייתה האבחנה ויום ראשון הוא המוקדם כפי שאומרת רותם: "

השומר הנחשבת לאחת  –". המזל היחסי של יובל הוא הכניסה לתכנית בתל השומר בתוכנית

התכניות המובילות בארץ להתמודדות עם אוטיזם. קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 

 ופסיכולוגית היו צוות שלקחו את יובל תחת חסותם.

 עולה באופן ברור שרותם נותנת אמון כמעט עיוור במשלבות וסומכת עליהן מאוד.  ןהריאיומן 

..ו.. תמיד  אתודברים כאלה.... וזה תמיד היה  המשלבות שהיו כולן.. בחורות שאין אין"

בחיוך. היו קטנים שלא וויתרו. היו רגעים שאמרו ... לכי מהבית.. אני ידעתי.. ידעתי מה 

עומד מאחורי זה.. סמכתי עליהם... הם היו העיניים שלי בגן... הפה שלי בגן... מבחינתי 

ובל. הן מכירות את הכי טוב עבור יוהן יעשו ז תאני סמכתי עליהן שהן יודעות מה הן עושו

 ". את הניואנסים שלו

 כאמור נקודת החוזק של המשלבות היא ההיכרות המעמיקה שלהן עם יובל.

על פי רותם ההיכרות הזו מתבטאת ביכולת לזהות את הדרך הנכונה "להפעיל" את יובל. מחד 

שאסור לו בשום פנים אחד לא לכפות עליו לעשות דברים מסוימים אבל לגרום לו את התחושה 

ואופן לוותר אפילו לרגע אחד על מה שהוא עושה, גם אם רמת הביצוע שלו של מטלה מסוימת לא 

 מוצלחת במיוחד. 

אם...לא רוצה לעבוד אז לא עוברים הלאה... אז עוזרים לו...אז נותנים לו יד... אז 

יר כמו כולם אולי תומכים בו... ולא מוותרים לו.  לא רוצה לצייר...אז לא...אתה תצי

יותר זמן אולי בצבע אחד אבל אתה תצייר וגם בחיוך וגם ב... לא מכריחה אותו...אלא יד 

על יד. והיו הרבה סיטואציות כאלו שראיתי בעיניים שלי... הם עובדים מעל...אוספים את 

. וזה.. הילד ועובדים איתו יד על יד... מכוונים אותו .. נותנים לו ביטחון... לא מוותרים לו

 .לא יצא אולי ציור כזה... אבל זה מבחינתי משהו שראיתי הרבה

למרות שרותם בעד הצבת גבולות היא חושבת שבכל הנוגע לדברים שמשמחים את יובל צריך 

להרפות ולשחרר קצת, אפילו אם זה יוצר סיטואציה בה לילדים האחרים שלה היא לא מאפשרת 

ישה שהוא זקוק ליותר חום מצידה לעומת הילדים את אותן הדברים. הסיבה לכך שהיא מרג

 האחרים. 

והיו דברים שלא הסכמתי עם הגדולים... שהצבתי גבולות ברורים... ועם יובל לא. כי אני 

מבינה מה זה תורם לו. מה זה נותן לו. המגע, האינטראקציה, המשחק הספונטני . אתה .. 
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אם הייתי  יותר נוקשה... אני . אני מביאה את כל התאוריה... למדתי הרבה דברים

 .מאפשרת יותר.... שחררתי יותר..

במקרה של יובל והטיפול המקצועי והמסור לו זכה כבר מגיל ינקות  אוטיזםהגילוי המוקדם של ה

הם אולי הסיבה כי כעת משיובל כבר בבית הספר ההורים הרפו באופן יחסי מן הטיפול ביובל כי 

הם חשים שבשלב הנוכחי יש להם את הפריבילגיה הזו. ליובל אין סייעת כיום ולמעט המורות 

 ודע כיום על הלקות שלו. הנימוק לכך על פי רותם הוא:ב בבית הספר אף אחד לא י-בכיתה א

צריך לראות את הדברים שלו  –יובל הוא לא זה שמקשה על המורה. יכול להיות שוב פעם 

בניואנסים ואם אני אעיר את תשומת ליבה לניואנס...הוא תשים לב ויכול להיות ש.. שזה 

שורתית. כי הוא לא... אין לו קשר לקטע רגשי. או חברתי משהו אחר לאו דווקא לקות תק

טיקים... אין לו דברים שהם נראים... הוא לא נראה... אין לו לקות קשב... אין לו ... 

משהו... אין לו לקות לימודית, יכול להיות לו כל מיני עניינים בהפסקות. יכול להיות 

ו שהוא לא שיקרה לו משהו בכדורגל. שהוא ייעלב... או בקלפים ש... יגידו לו איזה משה

 ינצח וייקח את זה אליו... יותר ... רגשי...יותר היבטים... היבטים רגשיים

והמקום המרכזי של  אוטיזםבמידה מסוימת ההתמודדות של יובל בצורה כל כך טובה עם ה

רים ולהסביר להם ההורים בתהליך זה העצימו את רותם כך שכיום מבקשים ממנה לדבר עם הו

 את המצב הקיים. 

אני נפגשת עם הורים ולא לפעם.. אני נפגשת גם בעקבות עדי...מבקשת...תעשי טובה 

תדברי עם ההורים האלה.. תפגשי איתם.. וזה מה שעשו לי. לקחה אותי מישהי... אמרה 

לי את נפגשת איתי, מישהי ש...ש.. עדי ליוותה. את נפגשת איתי בבית קפה ואת כותבת 

 .תחלתית לך.. זה מה ש.. ככה ההכל. את כותבת כל מה שאני אומר

 

 "... ופה אתה מגיע לפה וכלום..." –עודד 
 

עודד הוא אביו של עמית )אמו של עמית ענת גם היא רואיינה לעבודה זו ופרופיל שלה מופיע 

בנפרד(. עמית הוא ילד בכיתה ה' המשולב באופן מלא בבית ספר רגיל. בתמונה הראשונה שבחר 

 כולות הדלות של עמית כשהיה בערך בן ארבע. עודד להציג הוא נזכר בי

עמית פה לדעתי... גם בקושי דיבר.... עכשיו כשאני נזכר.. הוא היה.. עושה הברות ממש 

ככה הוא היה מדבר.  ...מעט הברות היו לו בשלב הזה. הוא היה מצביע זה מה שאני זוכר

 .היה מצביע על התמונות ומייצר משפט מהתמונות

בגן תקשורת מה שהיה קשה מאוד לעודד להכיל כי הוא הרגיש ביתר שאת את  בתחילה עמית היה

וד מאוד קשה.. את עצם החוויה היומיומית בגן תקשורת הייתה קשה לי מאוד. מא החריגות. "

 ".להגיע לשם בבוקר.. זה להיות ב.. זה כמו לפגוש מציאות שאתה לא רוצה להיות בהיודע  ל...

סייעות והמשלבות דיווחו פעם במספר שבועות על ההתקדמות של כאשר עמית עבר לגן משלב ה

 ן כללי עודד מספר על התרשמות חיובית מהצוות. פהילד. באו
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יש על מי לסמוך שהיא עושה עבודה טובה. שהיא מדהימה ומנסה להעביר את חוויות (ש)

ק הילדים ב..... אבל זה קשה... זה החוויות שלה בסך הכל ... אבל זה נותן לך חל

 ורים משלבים. זה לדעת מה קרה בגן".מהדברים שחסרים לה

כאשר עודד צופה בתמונה ממסיבה בגן הרגיל בה עמית רוקד ושמח הוא משתמש בדימוי חד מאוד 

 בשביל להבהיר את ההבדלים בין גן תקשורת לגן רגיל. 

בובה.. . שמפעיל אותו מש כמו רת מאחורי כל ילד יושב איש צוות.כלל בגן תקשו בדרך

תלוי ברמה.. של הילד.. זו לא באמת מסיבה יש חוויה כזו.. שוב.. יש הרבה ילדים בכל 

שורת יש ילדים בתפקוד מאוד נמוך.. אין דבר כזה.. אז זאת קמיני רמות שוב בגני ת

שוב... חוויה נורמטיבית.. אתה יכול.... אתה רואה את הילד שלך מוחא כפיים. הוא יכול 

לה כל הזמן להקביל את זה לחוויה בגן תקשורת.. בגן תקשורת .. בגן את יכו .להיות שם

 .תקשורת אין דבר כזה מעגל ילדים. . אין כזה דבר..

המעבר לגן רגיל תבע מעמית לא מעט. עודד מספר כיצד עמית היה חוזר מותש מן הגן ובדיעבד 

 יודע לזהות את הסיבה לכך. 

ה... את ההתחלה... ימים שאתה חוזר ואתה וא היה חוזר מותש הביתה. אני זוכר את זה

יודע שהילד שלך עייף... אי אפשר לעשות איתו כלום. הוא צריך לנוח וזה לא היה ככה בגן 

 .הכל מותאם שם. ופה לא הכל מותאם תקשורתי. בגן תקשורתי הוא חזר רגיל. כי

על היתרונות  למרות השמחה העצומה הזו של עודד הוא מצביע בקווי מתאר מדויקים ונכונים

 היחסיים של גן תקשורת על פני גן רגיל. 

ים אאת יודעת איזו תמיכה יש בגן תקשורת? מטורפת. יש לך פסיכולוגים, יש לך מרפ

בעיסוק וקלינאיות תקשורת וסייעות שמנחות אותך. בנות שעוברות הדרכות, גננות 

ת אומרת בעצמך את שעוברות הדרכות באופן שוטף... ופה אתה מגיע לפה וכלום. כמו שא

 צריכה לשלב ילד.  מה את יודעת על זה...כלום. את מתחילה מאפס.

עמית מנסה "לנבא" את עתיד הכיתות והגנים המשלבים וניכר שהוא אופטימי למדי. כל ילד עם 

  שנכנס למוסדות רגילים עשוי לשמש כסוכן שינוי עבור המערכת.   אוטיזם

יהיה שינוי. זה מה שרצינו לייצר. מקומות ששילבנו... גנים, בית ספר, זה לעבוד עם כל 

המערכים האלו....ולהסביר. היינו שליחים של עמית...שכנענו את המערכת שזה טוב 

בשבילה. והראנו מה צריך. זה כמו....ההורה כמו מדריך של הצוות לפעמים...למרות שעל 

ח אחריות על זה. ולא תמיד המערכת יודעת....אתה פניו הצוות מקבל אותך, לוק

אינטגרטור, מגשר. אני חושב שעם הזמן כששילוב הוא מוצלח אז המערכת מקבלת 

  פידבק שהיא עושה משהו טוב. אז השנים הבאות....רוצה לקוות רק שככה זה יהיה".
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 השילובמערכת החינוך כ"דינוזאור גדול" בהיבטים בירוקרטיים והשלכותיהם על 
 

מערכת החינוך גדולה מאוד ומורכבת מחלקים רבים ושונים. טבעה של המערכת הזו גורם לכך 

שהיא עשויה להיות איטית מאוד ומסורבלת מאוד, בפרט כאשר הדברים אמורים כלפי ילדים עם 

 קשה מאוד ליצור אצל כולם הבנה ולגייס אמפתיה. הדורשים השקעת משאבים רבים. אוטיזם

 מערכת".לות מן הראיונות התייחסויות כלפי "הקל היה לד

מערכת גם אומר אי אפשר את הכול, אבל להשתדל שכמעט כל מי שמגיעים אתו במגע 

אם אני מתייחס  עומריהיה בתוך התפיסה, אותה תפיסה של שילוב, שזה גם אם לא...ל

אליו בצורה אחרת, בבית ספר מתייחסים אליו בצורה אחרת ובחוג מתייחסים אליו 

 (חיים) אחרת אז יצרנו משהו שעלול לבלבל אותו יותר מאשר לאחד

 חוסר האמון כלפי המערכת בלט לעין בשל השינויים התכופים.

כמורה.. היום יובל  זה לא לעניין. על המערכת אני לא סומכת גם היום. אני לא סומכת

 )רותם(. ל פעם יש מורה אחרת בכיתה שמתחלפתכיודע להתמודד 

 המערכת נוקשה, לא גמישה ולא ערוכה להתאמות על רקע העדפות אישיות של ההורים.

ן את הידע והתמיכה כמו שאת יהצוותים החינוכיים לא ערוכים לקבל את הילד לגן. כי א

 ת...רמה להביא משלבות שלנו עם המערכות חואומרת... אנחנו בזמנו נלחמנו מלחמ

להכניס איש לצוות שלך למערכת ציבורית מאוד קשה.. הם מערימים הרבה מאוד 

בעיה רצינית של המערכת. הם לא מוכנים לקבל שום דבר אחר... כי הם רצו ו ז . קשיים

אפשרי. אי שננסה קודם משהו משלהם... אז ניסינו יום... וחתכנו את זה... זה בלתי 

 אפשר להשאיר ילד שצריך תמיכה.... עם מישהו שאין לו ידע. אי אפשר לעשות את זה

 .)עודד(

חלק מן ההורים מזהים את הבעיה ככזו המאפיינת את כל מערכת החינוך בישראל כאשר מערך 

 השילוב הוא רק סימפטום ותזכורת לכאוס המתחולל במערכת כולה.

ת של מערכת החינוך בממלכתי בישראל היא בחוסר אני חושב שאחת הבעיות המרכזיו

גיוון. בתי הספר דומים יותר מדי אחד לשני ולכן אדם שלא מסתדר עם בית ספר אחד, יש 

בתי ספר אחרים מאוד דומים לו כדי לבחור ביניהם. אם היה יותר גיוון אז אנשים עם 

לא כל ההבדל יכול יכולות שונות, בן אם היכולות נקראות לקויות ובין אם לא, פשוט 

להיות מוגדר כלקות. אמ...יותר דרכים למצות את עצמם ולהגיע לאושר...אה...מ...יותר 

 (.חיים) מודלים של שילוב וגם יותר מודלים של כיתות קטנות

בהמשך דבריו הוא מותח ביקורת חריפה ביותר על האופן בו בנויה מערכת החינוך בישראל. ניתן 

 לשמוע בדבריו כעס גלוי.

זה משהו גורף כל מערכת החינוך. אם הייתי צריך הייתי  מפטר את כולם מהמנכ"ל עד 

לאחרון המורים ובונה את המערכת מאפס. יש לי חודשיים בחופש, אני יכול בחודשיים. 
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אלף בשנה  25הייתי בונה את המערכת מחדש בחודשיים. למה? לא יכול שלילד מוקצב 

אלף שקל. קחי כיתה ביסודי  750מידים יש לך תעשי חשבון על כיתה של שלושים תל

-אלף שקל בשנה. אני יכול לקבל את ה 250אני יכול לתת למורה שכר של  -בממוצע 

BEST  500שילמד את כל המקצועות . נכון מלא אנשים טובים  יגיעו נכון? נשארת לי עם 

אלף שקל  חשמל, מים, אני לא יודע  100אלף שקל שאני לא יודע מה לעשות איתם שנתי. 

אלף שקל בניה של כיתות ועד נשאר לי עודף לאן כל זה הולך?  אני  200-250בסדר? ….ה

 .)חיים( אנשים שמועסקים במשרד החינוךשני אגיד לך זה הולך. לזה שיש לך 

היחס כלפי הבירוקרטיה הוא ללא ספק אחד הממצאים הבולטים ביותר בפרק זה. מרבית 

המרואיינים מבחינים באופן חוצץ בין הצוות החינוכי למערך הבירוקרטי. בעוד הגננות והסייעות 

ילי המפריע לסייע לילדים. זוכות בדרך כלל לשבחים מפליגים, הבירוקרטיה נתפסת כגורם של

נכונות לגמישות בקליטת  זוהי מערכת המוצגת כמי שמבקשת לחסוך כסף על גב הילדים; חוסר

למערכת; לא מצליחה לפעול בצורה מושכלת כך שתשפיע מחוץ לבית הספר וכן  חוץמשלבות מ

גלויים הלאה. לא ברור מן הראיונות מי עומד מאחורי אותה "מערכת" אך הכעס והמרמור די 

 לעין. 

יותר מכך שהמרואיינים רוצים בשיפור המערכת הם חפצים בכך שהיא לא תפריע להם. אין להם 

דרישות מן המערכת אלא רצון שיאפשרו להם לפעול בחופשיות על מנת שיוכלו לדאוג לילדיהם. 

זהו מצב נפיץ שאומנם אינו עיקרה של עבודה זו המתרכזת יותר ביחסי ההורים עם הגננות 

והמשלבות אך בלי ספק זהו מעין "אות מצוקה" שקשה להתעלם ממנו או לחשוב שייפתר מאליו 

 בלא מחשבה מחודשת מצד הפקידות הבירוקרטית.

 חינוך מיוחד או שילוב? –טות התלב
 

, במערכת החינוך הרגילה אוטיזםבשנים האחרונות הולכת וגוברת מגמת השילוב של ילדים עם 

מן הראיונות עולה כי ההורים נוטים להעדיף את מערכת החינוך  תוך שילוב אותם ילדים.

 המשלבת על פני זו של החינוך המיוחד.

מהרגע שהשתלב... את יודעת איך להגיד את זה... השילוב עצמו נתן לו בוסט היסטרי, 

 שנגענו ... השילוב הצליח -עליו  בוסט קדימה . כמעט בכל תחום שאני יכול להצביע

 .(חיים)

שזה מה שצריך להיות.. שזה...נעים לראות .....יהלוואהרגשתי שזה מה שזה. .. נחת. 

אותו משולב עם ילדים נורמטיביים עוקב אחרי מה שעושים אחרי הפעילות שעושים ולא 

. זה חיי היום יום. זה ההרגלים בגן או ?...מה זה שילוב...הרי בורח הצידה, לא מתחבא

אתה מתרגל את המיומנויות האלו כל הזמן. בגן מיוחד אתה גם  .בבי הספר  המשולב

מתרגל אבל אחד על אחד אין לך אופציה לראות תגובות של ילדים נורמטיביים. התגובה 

עכשיו בגן אין תסריט ידוע מראש אתה...ילד  ...זו הבעיה   בגן מיוחד מאוד מותאמת.

דור ואחד לא רוצה למסור את אחד מגיב ככה וילד אחד אחת. אחד רוצה למסור את הכ

ומה. זו התרומה של  רהכדור.. אחד זורק גבוה אחד נמוך אז זה.. זמן תרגול. זו בדיוק הת

 " )ענת(.שילוב מיומנויות חברתיות כל הזמןה
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קיבלנו מבחינתי דה בסט , דה בסט זה היה צוות מושלם. זה היה צוות שהכיל את 

לא היו תלונות של המשלבות כלפי הצוות...  המשלבות. לא היו תלונות לא העיר להן...

היה אידיאלי.. כי... כי לפעמים יש חיכוכים והן המשלבות כל כך חכמות ... ושוב אני 

 " )רותם(.אומרת... אם זה לא היה המשלבות האלו כנראה שהיו חיכוכים

 ולהגיע לכאן היה איזשהו נקודת אור שאתה אומר הנה הילד שלי בכיוון הזה... זה לא

פשוט.. עכשיו כשאני חושב על זה.. להישאר בגן תקשורת זה משהו מאוד מאוד קשה 

 " )עודד(א בשביל זהלשאת. זו לא הייתה חוויה פשוטה. הרי עברנו לכפר סב

זה כאילו שהילדים...זה בכלל לא מעניין אותם. הם...הם מבחינתם...זה כמו שתביאי 

להם...יכול להיות להם אולי יותר קשה אם תביאי להם ילד עיוור או לא שומע. כי הוא 

שונה מבחינתם. כי קצת יכול להיות להם יותר קשה לתקשר איתו. כי הוא לא שומע 

מיד מבחינתם ....כאילו זה יפה לראות שהילדים  יותר. אבל אם תיתני להם משהו...הם

שווים. אם יחנכו את הילדים וזה גם מה שיפה בשילוב בעיניי...אני נגיד למשל נלחמתי 

שהבת שלי תהיה בגן המשולב. זאת אומרת הלכתי לעירייה, שלחתי מכתבים כי מאוד 

 " )רווית(.אהבתי את הקונספט

אם נסכם את האמור בסעיף זה הרי שהתיאור של חווית השילוב היא בדרך כלל חיובית עבור 

ההורים. ככלל עולה הקושי בראיונות השונים "לדעת" מה מתרחש בכיתה ולפיכך ההורים נתונים 

במבוכה מסוימת להעריך את ההשתלבות בכיתה. ובכל זאת יש מספר אינדיקציות עבור ההורים 

ב הצליח או כשל. למשל, מעגלים חברתיים לאחר שעות הלימודים. כפי שעלה לדעת האם השילו

בראיונות, הסביבה מחוץ לבית הספר פחות מוגנת ומודעת לקשיים של הילדים לעומת בית הספר. 

אם הילד מזמין חברים מבית הספר לביתו או פונה אל חוגי העשרה ומשתלב בהם הרי שעבור 

וב מצליח. חשוב להדגיש כי ההורים כלל אינם נאיביים לאופן בו ההורים זהו מדד טוב לכך שהשיל

לפחות . הם מודעים לכך שהילדים יראו מוזרים אוטיזםנתפשים הילדים שלהם בעיני ילדים ללא 

 בהתחלה אבל גם מודעים לכך שילדים נוטים לקבל אליהם יותר בקלות את השונים בחברה.

כלפי הצוות המשלב. כאן הבעיה היא חריפה אולי  מדד נוסף הוא מידת האמון שההורים רוכשים

עוד יותר מפני שבדרך כלל ההורים אינם נמצאים בכיתה והם פשוט נאלצים לסמוך על הצוות. 

ההורים זהו מרכיב חיוני בהצלחה וכפי שעלה מן הראיונות, מפגש כזה יכול להוליד לדעת 

כר שההורים מרוצים בדרך כלל מן אינספור חיכוכים. אבל שוב, לפחות בראיונות שהתקיימו ני

 השילוב גם אם הדבר לעיתים דורש זמן הסתגלות מצד הצוות.

כאשר בוחנים תמה זו בצורה הוליסטית מבחינים כי הרצון להאדיר את השילוב על פני האופציה 

של חינוך מיוחד בולט לעין וזאת מתוך מגמה כוללת להציג את הילד כמי שהצליח להתמודד עם 

ולהשתלב במערכת החינוך הרגילה. לעתים מנגנון זה בא לידי ביטוי באמצעות שימוש האוטיזם 

גבוה... תקשורתי... מבין עניין...  )תפקוד( הוא במילים חוזרות או נרדפות כמו אצל ענת שאמרה "

". בעוד היכולות של בנה אינטליגנטי. והקושי שלו בא לידי ביטוי בניואנסים.. ניואנסים קטנים

ארבע מילים נרדפות, הקושי שלו תואר במילה אחת שגם היא צומצמה על ידי המילה הוצגו ב

איונות נוספים שתכליתם להבהיר עד כמה ההורים שואבים עידוד "קטנים". היבט זה חוזר גם בר

 מהיכולת של ילדיהם להשתלב במערכת החינוך הרגילה.
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. תחילתו ברגע האבחון, לאחר מכן מנגנון נוסף של ההורים הוא בהצגת הסיפור באופן כרונולוגי

בטבילת אש מסוימת בגן התקשורתי וסופו בגן המשלב ובכיתה משולבת. דרך זו של הצגת 

הדברים מציגה את המרואיינים כמי שקיבלו החלטה מושכלת בהתבסס על הניסיון הנצבר ולא 

 באופן חפוז. 

 

 

 

 Photo voiceבהקשר זה כדאי להזכיר את תרומתו של ה

לתיאור הצלחת השילוב. כאשר נשאלים המרואיינים על 

תמונות המתארים רגע מוצלח של שילוב קולם הולך וגובר. 

מבטם מתמקד בתמונה. מרבית התמונות שבחרו להציג 

המרואיינים היו תמונות שמחות שהציגו רגעים טובים של 

שילוב. בתמונות מצולמים ילדיהם לצד ילדים אחרים 

מוק והם עסוקים בפעילות כלשהי דוגמת כשבפניהם יש מבע ע

משחק. בניגוד לתיאור יבש של הצלחת השילוב כאן מדברים 

ההורים במקוטע ובמשפטים קצרים. זהו כמובן סימפטום של 

 התרגשות שתיאור עובדות יבש בלא תמונות לא יכול להשיג.

 

 

 

 

 כתמנון"  מחנכת"ה
 

וכוללת לא רק את הביצוע הפרטני שלה אלא גם את היכולת שלה  פתהמחנכת מסועאחריותה של 

נוספת בגן. ניתן לכנות את אופי הפעילות של הגננות כמי שיש להן שלוחות  דינמיקהלייצר 

תמנוניות ותפקידן לוודא כי כל אחת מן הזרועות מצייתת להוראות היוצאות מן "הראש" אל עבר 

 אותן זרועות. 

 צביע על הקשר בין הגננות לצוות המשלב.דימוי התמנון מיועד לה

הראש והיא שולחת את הזרועות לכדי הכוונה ועשייה. איך להתנהל.. איך  )הגננת( היא

 .)עודד( להגיע למצב של שילוב מיטבי בגן

 .של הילד ייוחס לגננת ןכישלוהמשמעות המעשית היא שכל הצלחה או 
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יכלה לעשות )המשלבת( . כן ! רונית לגננת יש תפקיד מפתח. משהו..  על פיה ייקבע דבר

מאמצי על לשלב.. אבל זה לא מספיק.  צריך שכל הצוות יהיה שם. שוב גם לה יש סייעת 

 .)עודד( ולסייעת יש גם מקום במערך

תפקידה של הגננת הוא מורכב מפני שמצד אחד יש בו אלמנט של פיקוח והיררכיה ומצד שני הוא 

 מחייב גם לדעת לאפשר לשאר הצוות המשלב חופש פעולה. 

קיבלנו גננת מהממת שזה חשוב מאוד... גננת שנתנה  חופש למשלבות, נתנה חופש ליובל 

 .)רותם( יטריוויאלוזה לא 

כרוכה לא רק בחופש המוענק למשלבות אלא גם בכך ששאר הצוות  חלק ממערכת היחסים הזו

 המשלבת.יתייחס אל הילד המשולב בהתאם להוראותיה של 

מקסימה אם המשלבת באה אליה ואמרה צריך לעשות ככה אז היא קיבלה  ההייתהגננת 

את הערה שלה ובמפגשים אפילו.. נתנה ליובל את הדגשים... זה דברים שהם לא 

 .)רותם( ומאוד הערכנו את זה יםטריוויאלי

שעשויה להסיר את האחריות מעצמה לגמרי ולהותיר הסתייגות מתפקודה של תיתכן לעומת זאת 

 הכול למשלבת מתוך איזו אדישות כללית.

...תעזבי אותי יש לי שנה אחת בגן...אל באותה מידה יכלה לבוא גננת שיכלה להגיד...רבק

 .(תרווי) תבלבלי לי...תביאי משלבת...מישהי צמודה שתהיה איתו ואל תבלבלי לי פה

אם כן כפי שניתן לראות מודל "התמנון" תפקידו לתאר את חשיבות תפקידה של הגננת. העובדה 

צד האחד היא מחויבת כי היא ניצבת בלב לבו של הגן מחייבת אותה להיות "ראש גדול". מן ה

לאפשר ל"זרועות" חופש פעולה מסוים כי המשלבות הן אלו שנמצאות במעגל הקרוב ביותר 

לילדים המשולבים. מן הצד האחר תפקידה של הגננת היא גם ליצור אצל הילדים האחרים את 

 ההבנה כי בפניהם עומד ילד שונה ולכן הם לא יכולות להסתפק במתן אוטונומיה למשלבות אלא

הן צריכות לפעול בעצמן. בלי שילוב והירתמות של הצוות כולו יהיה קשה מאוד לשלב ילדים אלה 

בגן. חשוב להדגיש כי הגננות מבחינה "מעשית" בהחלט יכולות להתנהל בצורה שתוריד מעליהן 

את האחריות לילדים המשולבים אבל כאמור מן הראיונות למרבה השמחה הגננות לא בוחרות 

 " הזו אלא הן נרתמות ככל יכולתן לסייע למשלבות.ב"דרך הקלה

התפקיד של הגננות הוא כפול ודורש להלך 

מנון" מחייב הובלה על חבל דק. מודל "הת

אבל גם יכולת זיהוי מתי להרפות ושילוב 

פעולה הדדי בלי ליצור היררכיה נוקשה 

ומגבילה. זה מחייב קשב רב כלפי הסייעות 

ם משולבים וכלפי ההורים של אותם ילדי

 לצד ההורים של ילדים רגילים.

מאיר באור שונה את היחס   Photo voiceה

הקיים בין הילדים לצוות, בין אם אלו 
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 .הגננות, מורות או משלבות

התמונות המציגות את הילדים 

כשהם יוצרים אינטראקציה עם 

הצוות באמצעות קשר עין הם 

הרגעים היפים עבור אותם ההורים. 

אחרי צפייה בתמונות כאלה ההורים 

בדרך כלל פונים לתאר את הקשר 

האישי והעמוק שנוצר בין הצוות 

 והילדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם קיימת? -"נוסחת פלאים לשילוב מיטבי" 
 

ר ששאלה זו הינה רטורית בלבד. כפי שעלה מן הראיונות אין נוסחת קסם במובן מסוים ברו

סיפור חיים מיוחד ומכונן משל עצמו. יחד עם זאת ניתן  אוטיזםלשילוב מיטבי ולכל ילד עם 

 לטוות קצוות חוטים ששילובם הייחודי מאפשר את הצלחתו הפרטית של כל ילד כזה.

מעדיפים מלכתחילה לנסות לשלב את ילדם אבל הורים אחרים  בחלק מן המקרים ההורים

מעדיפים לתת לילד תקופה הדרגתית של שהות בגן שפה עם חשיפה מבוקרת לילדים רגילים 

 באמצעות מפגשים קבועים.
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עמית היה משולב עם סייעת ובעצם השילוב התחיל... 

י והיה יוצא לשילוב פעם בשבוע תהתחיל בגן תקשור

טוב עם זה. לצאת למקום אחר הרגשתי...לגן רגיל. 

 .)ענת( ..אני מקווה...הרגיש טוב.שהוא

נקודת המפנה הייתה כאשר עמית יצר חברות עם ילדה רגילה  

 במהלך אותם מפגשים קצובים עם ילדים "רגילים".

 

לבין הילדה. הזמנו את הילדה הביתה והוא בסוף השנה ראינו איך לאחר שנה נוצרה חברות בינו 

 .הלך אליה הביתה וראינו שהוא מסוגל להיות בחרת ילדים רגילים ולהשתלב

אם כן מרכיב משמעותי באותה נוסחת פלאים המתאימה לעמית היא מעבר הדרגתי ומבוקר בין גן 

 שפה לגן משלב שכולל יצירת מערכת יחסים עם ילדה רגילה.

לדבר על כך שישנה השטחה מסוימת של התקופה הקודמת  ורני אפשרצבמונחים של ניתוח 

להכנסת הילד לחינוך משלב, גם כאשר הילד או הילדה היו קודם לכן בגן שפה ההורים מעדיפים 

לא להרחיב על כך אלא להתמקד במצב הנוכחי שנתפס בעיניהם בנקודת הזמן הנוכחית כטוב 

שכמעט כל התמונות שנבחרו על ידי ההורים היו כבר יותר. קודם כל זה בא לידי ביטוי הן בכך 

כאלה שצולמו בגן המשלב ולא בגן תקשורת/שפה. בנוסף התיאור של התקופה בגן השפה היה 

, שטחי וקצר. בדרך כלל התיאור של גנים אלה היה כהנגדה לגן המשלב מתוך רצון לטעון לקוני

את ההרגשה הזו מכיר  למשל עודד: "את חווית החיים של גן השפה בצבעים קודרים. כך אומר 

רק מי שהיה בגן תקשורת. זו הרגשה שאתה נמצא במקום רגיל לרגע.. רגיל.. לא בגן תקשורתי.. 

 ".אז קצת יותר רווח לך... מאוד קשה להיות בגן תקשורתי לי היה מאוד קשה

קשה עם  מרכיב משמעותי נוסף שדווקא ממחיש את חשיבות התפקוד ההורי היה הנכונות לעבוד

 דמותו )אם כי לא תמיד המטרות הושגו במלואן(הילד. העבודה עם הילד קבעה את התק

אני לא יודעת אם זה במקרה הפרטי שלו אבל עבדנו מאוד קשה. אני זוכרת שאמרנו כל 

פעם אוקי.. עכשיו צריך לעבוד על זה ועבדנו. אני מרגישה שכל דבר שרצינו היה בסוף 

מנו אין לי כוח להתעסק עם זה אז זה לא קרה. לא היה שיפור. ממש ככה. ואם אמרנו לעצ

 .)עמית( יעד במידה כזו או אחרת הושגכממש ככה. אני מרגישה ממש שכל דבר שהצבנו 

הרי  מדוע השילוב עובד, בצורה לוגית קודם לכן הוצגו קטעי ראיונות מהם ניתן להסיקבעוד 

רגעית אצל ההורה הצלחה. מעין הארה  שאצל אחרים זה יכול להיות רגע מסוים המעיד על

מנסחת את הרגע  אמו של אחד הילדיםשגורמת לו להרגיש הנה הילד שלי הצליח להיות משולב. 

הזה באופן מרגש במיוחד כאשר הם מארחים במסגרת של "בית מארח" חברים מבית הספר 

 והילדים שיחקו במשחק שדורש הקשבה ופידבקים הדדיים.
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כי קודם כל הם הייתי נורא גאה. 

נורא נהנו לשמוע אחד את השני. הם 

נורא נהנו ואני הייתי שמחה שהם 

. נורא נהנים. אני ממש נהניתי

 .)יפית( זה היה פשוט מדהיםאוי...

 

האם מתייחסת בו  בשלב אחר בראיון

מנסחת  בחרה להציגלתמונה אותה היא 

את אותו הרגע בצורה מעט יותר האם 

מסודרת המדגישה כי מבחינתה פרמטר 

השילוב תלוי  ןכישלוחשוב של הצלחה או 

בשאלה האם הילד המשולב מצליח ליצור 

 .תקשורת עם אחרים בצורה טובה יותר

 

חלק מהמטרות של השילוב חייב לכלול לא בהכרח את הקשקשת אלא את התקשורת. 

ראות מישהו ולהקשיב לו כל אחד לפי עד כמה שניתן מה ל את היכולת לראות, ללמוד

שאפשר לקלוט באיזו שפה הוא מדבר. להשתמש בהתקשרות זה חלק משילוב. ללא  זה 

אנחנו לא ניצור את הדבק לשאר הדברים האחרים,  לא נוכל ליצור שיתופי פעולה לא 

 )יפית(. נוכל ליצור קשר

 

עולה שיש פער מאוד  םגן השילוב. מדבריההילדים בחלק מן ההורים אמביוולנטיים כלפי הצלחת 

הם ממורמרים על כך שלעתים החריגות כגן אידיאלי להתנהלות בגן.  שהם רואיםגדול בין מה 

 תופסת מקום גדול מדי ומונעת מן הילד אפשרות לשינוי.

הנה ..אז אני חושבת שבעיקר המשלבות מאוד מאדירות את השוני של איתמר כן.

היא של  )הסייעת( תראי...הילדים יודעים...הילדים יודעים והילדים אומרים שירז

איתמר...כולם יודעים שמישהו עוזר לאיתמר. הסייעת אין ספק שהגננות, הצוות הכללי 

 .( תרווי) הוא...הוא...כאילו מכיל את איתמרמעצים זה ש...

מיטבי מעלה קודם כל את השאלה  מבט כולל על סביב השאלה האם יש פתרון קסמים לשילוב

הבסיסית, האם שילוב אכן מתאים לכולם? ברור למדי כי התשובה היא מורכבת ומרובת גוונים. 

יש צורך להגדיר קודם כל מהו חינוך משלב שיש לו ורסיות שונות. חלק מן הראיונות הראו כי 

תי מגן שפה לגן משלב הורים מסוימים סברו שעבור ילדיהם כדאי לעשות את המעבר באופן הדרג

 בעוד אחרים סברו כי טובת הילדים היא להשתלב כבר מן ההתחלה בגן משלב. 

גם אופן הניסוח שנועד להמחיש את אותו "פתרון הקסמים" השתנה בין ההורים. אחדים בחרו 

להציג טיעונים אנליטיים ברורים של ציפיות מוקדמות ביחס לשילוב שניתן להשוות אותן 

שאחרים ניסחו את הדברים בצורה יותר "רכה" של רגע של הארה בו הם הבינו  לתוצאות הרי

לראשונה זה זמן רב כי הילד שלהם מתקדם וזאת תוך כדי שהילד היה עסוק בפעילות אקטיבית 

 של משחק.
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 דיון

 

גני את   אוטיזםעבודה זו הציבה בתחילתה את השאלה כיצד חשים ותופסים הורים לילדים עם 

המשלבים. כעת, לאחר שסקרנו את הספרות המחקרית בנושא והצגנו את  הספר ובתי הילדים

הממצאים ניתן להתחיל באופן זהיר ויסודי לנסות לענות על שאלה זו שנבחנה באמצעות ראיונות 

 שהתקיימו עם ההורים.

 

בסקירת הספרות הצבנו את ההנחה כי חינוך משלב הוא "זכות" שעליה להינתן להורים מתוך 

)בר סימן טוב, קרון  שהשילוב יקדם את ילדיהם לקראת אפשרות של שילוב חברתימחשבה 

 . (2006וקורן, 

 

. מרבית ההורים המרואיינים היו מרוצים מכך שהילדים שלהם רוב ההורים אכן סבורים כך

 החינוך המיוחדתנכנסו למערכת החינוך המשלב והעדיפו אותה באופן מובהק על פני מערכת 

. חיים מציין כי מרגע שהילד דד את המערכת להפנות הורים אל החינוך המשלבוחשבו שיש לעו

השתלב זה רק סייע לו בכל תחום אפשרי. דברים דומים ניתן היה לשמוע מענת שציינה כי בנה 

 התחיל לעקוב אחר מה שילדים אחרים עושים ולהבין מהי התנהגות נורמטיבית.

 

של ינאי שציין כי לדעתו המערכת כיום עדיין מכווינה למרות תפיסה זו של השילוב בלטה תגובתו 

בצורה ברורה לטובת חינוך מיוחד על פני זה המשלב מתוך מחשבה שלמערכת "קל" יותר 

. להתמודד עם ילדים במסגרת הומוגנית מאשר במסגרת הטרוגנית שיכולה להכיל את השונה

ביל את ההורים לכך שיבחרו עיקר הביקורת הייתה על כך שמערכת החינוך עדיין מעדיפה להו

במסגרות של חינוך מיוחד ולא חינוך משלב כי לדעתה קל יותר להפנות ילדים למוסדות הומוגניים 

 ולא הטרוגניים.

 

נראה אם כן שלמרות ההצהרה הדקלרטיבית כי חינוך משלב הוא "זכות" וההפנמה של ההורים 

החינוך המיוחד מתוך רצון להקל על עיקרון זה, הרי שעדיין ישנו ניסיון להפנות הורים אל 

 המערכת. כלומר: הזכות בעיקרה היא על הנייר. 

 

 תפקודם של ההורים בליווי קליטתם של ילדים עם אוטיזם בבתי ספר משלבים הוא קריטי

אבל נדמה שכדאי לסייג אותה במובן אחד ולהרחיב אותה  מסקנה זו אומנם נכונה (.2011)אבישר 

וד ההורים קריטי בעיקר אם זיהוי האוטיזם היה מאוחר, אם הזיהוי היה במובן אחר. סייג: תפק

מוקדם יותר ממילא שילוב הילד מתחיל כבר פעמים רבות בתקופת הגן ולכן המעבר למסגרת 

 חינוך משלבת בבית הספר אינו קריטי כל כך כפי שמבקש לטעון אבישר.

בנוסף מעורבות ההורים בבית הספר עצמו קריטית רק בתקופת הקליטה אבל לאחר מכן היא  

ת ההשפעה ההורית פוחתת. כמו שאומרת ענת שכיום הם פוחתת ככל שהילד מתבגר ויכול

משחררים יותר את "החבל" יליד כי הם מבינים שהוא כבר לא כל כך קטן ולא ניתן לכפות עליו 

  עדיין מפעם לפעם הם אכן מעודדים אותו להזמין חברים.קשרים חברתיים. אם כי 
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( הוא שהקריטיות של המעורבות ההורית היא 2011הצד המרחיב את מסקנתו של אבישר )

בעיקרה מחוץ לכותלי בית הספר. הסיבה לכך היא שלהורים אין אפשרות של ממש לפקח על 

או מחוץ לכותלי המוסד הנעשה במוסד המשלב ולכן את עיקר ההשקעה הם משקיעים בבית 

 המשלב. זה עולה בראיונות מצד הורים רבים.

דוגמה לכך הוא חיים שמציין את חשיבות החוגים עבור בנו. הם שולחים אותו לחוג ג'ואג'יטסו 

שבו הילד לומד התנהגויות חברתיות נכונות ומוצא חברים רבים. הוא לומד שם ערכים כמו 

מתי נכון להפעיל כוח ומתי לא. אלו הן מסגרות חוץ בית משמעת עצמית ועזרה לחברים כמו גם 

 ( לא נותן להם משקל משמעותי בדבריו.2011ספריות שאבישר )

 

לא רק חוגים כמובן הם המסגרת המשמעותית היחידה מחוץ לבית הספר אלא גם הבית עצמו 

דורשים הם חיים אומר שהם משתדלים לתבוע מן הילד דברים בבית. כאשר הוא מלכלך כמובן. 

ממנו לנקות וכאשר ניתנים לו שיעורי בית הם אומרים לו לנסות לעשות אותם לבד עד כמה שניתן 

 ורק כאשר הוא מתקשה הם ינסו לעזור לו.

( יש למקם לא רק ביחס לבית הספר )שם השפעת 2011) הטענה של אבישרלפיכך עולה כי את 

ההורים מוגבלת( אלא בעיקר מחוץ לשעות הלימודים. בהקשר זה כדאי להזכיר את הטענה 

שעלתה מספר פעמים בראיונות והיא שאין אינטראקציה והבנה נכונה של היחסים בין שעות אחר 

ם בצורה הוליסטית יותר ולבחון את הצהריים לשעות בית הספר/גן. ישנו צורך לראות את הדברי

 הזיקה בין שעות הפעילות הבית ספריות לשעות בבית/מגרש המשחקים.

מותיר אצל ההורים תחושות רבות כגון אבל, כעס ובלבול לא זוכה הדווקא רגע האבחון 

רגע האבחון אצל ההורים מותיר אותם עם שלל . (2006 ,)סמוחה להתייחסות ממסדית משמעותית

אבל לא  ות. חלקם קיבלו זאת בהקלה כי זה הביא לסיומם את הלבטים מה בדיוק בעייתיהתנהגוי

פעם ההורים מצאו את עצמם נופלים בין הכסאות: מה לעשות, למי לפנות, מה זה אומר וכן 

 הלאה. 

 

בתי הספר/הגנים המשלבים מורכבים משלושה מעגלים שמהווים נדבך קריטי להצלחתם של 

 בבית הספר: אוטיזםילדים עם 

אחראי על לימוד החומר אבל זה הפן השולי יותר. הפן החשוב יותר היא  –גננת/מורה  .א

הגנה על הילד מחד כאשר החריגות שלו ניכרת תוך יצירת יכולת לתווך את ההתנהגות 

עצמו לצמוח בכוחות  ת הילדומאידך גם לעודד א שלו לתלמידים הרגילים בכיתה.

(bullard, 2004) 

לעזור לילד בצורה פרטנית יותר הן ברמה הלימודית במידה ויש צורך  –סייעת/משלבת  .ב

, אותו מכוונת, הרגילה בכיתה אוטיזםעם ה  הילד את מלווה הסייעתוהן בפן החברתי. 

 ובהבנת בארגון לו עוזרת(, הפסקה, שיעור) השונות הפעילויות בין במעברים לו עוזרת

 הרצויה להתנהגות אותו ומכוונת החברתיות הסיטואציות את לו מבהירה, הנלמד החומר

  (.2004בר נתן, )

 חוק. אוטיזםצריכה לדאוג להטבות נצרכות ולטיפול הולם לילדים עם  –בירוקרטיה  .ג

 חינוכי במוסד מיוחדים צרכים עם ילד השמת בעת כי קובע 1988 -ח"תשמ מיוחד חינוך



35 
 

 מציין, בנוסף. המיוחד בחינוך השמה פני על הרגיל בחינוך ספר בבית השמה להעדיף יש

: כגון מיוחדים ושירותים, לימוד, הוראה של לתוספת זכאי המשולב התלמיד כי החוק

 דיון לקראת מסמך מתוך'. )וכדו רפואיים-פארה, פסיכולוגיים שירותים, סיוע שירותי

 (.2004 -השילוב חוק יישום אי בנושא הכנסת של והתרבות החינוך בוועדת

. למשל תקצוב למעשה ההפרדה בין המעגלים הללו היא מלאכותית בלבדמן הראיונות עלה כי 

או חוסר האפשרות להכניס משלבת פרטית  לקבלת סייעת/משלבת על חשבון המדינה טיביורוקרא

. דוגמה טובה ילתוך בית הספר. זוהי בעיה בממשק בין מעגל המעגל הטיפולי למעגל הבירוקראט

באה לידי ביטוי בתלונה שנשמעה לעתים שהצוות הטיפולי לא ידע להתאים את  למלאכותיות הזו

עצמו לילד המשולב מבחינת הצרכים שלו. לכאורה זו בעיה נקודתית אבל היא קשורה כמובן 

 בתהליך ההכשרה של הסייעות/משלבות ובדרישות הבירוקרטיות השונות.

 

חיים  ממשק בין שלוש המעגלים האלה.יש לא מעט ממצאים שמעידים על הבעייתיות בנקודות ה

למשל מתאר בהרחבה כיצד לא הסתדר עם המשלבת החדשה. היא הייתה רכה מדי ולא ידעה 

כיצד לדרוש מן הילד אלא עסקה יותר מדי במגננה על הילד במקום להציב לו גבולות שיאפשרו לו 

חמק ממצב של עימות לפתח את עצמו. לטענתו היא הייתה עסוקה במגננה עצמית של ניסיון להת

עם הילד. לדעתו המשלבת זקוקה יותר להתבוננות פנימית ומן הנקודה הפנימית הזו היא תוכל 

 לצבור ניסיון בשביל להתגבר.

 

יותר בעבודה זו( מותחים הורים רבים ביקורת בהיבט הבירוקראטי )שהיא גם הביקורת החריפה ב

ם חיו בצמצום כספי ניכר בשל העלויות על מתי"א. כך למשל רותם מתארת כיצד במשך שנים ה

. היא ניגשה לראש מחלקת החינוך בעירייה כשהעדיפו לשלב את אוטיזםהכבדות של גידול יל עם 

הבן שלה בגן תקשורתי בגלל היעדר תקצוב. היא הגיעה עד ללשכת ראש העיר שלמזלה הצליח 

עדות כמו ועדת דורנר )דורנר, על אף המסקנות של ו להבין לליבה כי לבנו שלו יש חריגות כלשהי.

2009).  

 

כפי שעלה מן הראיון עם רותם הגננת גם בנקודת הממשק בין הגננות לסייעות התעוררו בעיות. 

אומנם הייתה חביבה ומכילה אבל לא הבינה דבר ממה שהמשלבת אמרה שנגע לטיפול בילדים עם 

אוטיזם ועל החריגות של הילד. היא . לא אחת היו חיכוכים ביניהן בדיוק על הרקע של אוטיזם

מציינת שלעתים הילד היה "נתקע" על הצורך שיהיה לו ביד צעצוע ספציפי באופן אובססיבי 

והגננת לא הבינה שמדובר בחוסר גמישות מחשבתית המאפיינת ילדים עם אוטיזם וממילא היא 

בת בכובד הראש הגיבה בצורה שאינה נכונה בסיטואציה הזו ולא התייחסה לעמדתה של המשל

 הנדרש.

 

כי אמון ההורים במערכת נפגע לאורך זמן כאשר ישנן  הטענהמקרים אלה ממחישים היטב את 

 .(2014)מישורי  בעיות של המעגלים השונים ביכולת לשלב את הילד כשורה

 

המגמה הכללית שעולה מדבריהם של ההורים היא שהם מרוצים למדי מן השילוב למרות זאת 

יו. גם חצי הביקורת שהם מפנים בדרך כלל פונים אל הבירוקרטיה ולא אל אנשי למרות מגרעות

בפרק הממצאים ניתן למצוא דוגמאות רבות להורים  הצוות המסייע כמו הגננות/סייעות/מורות.
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המכנים את הסייעות/משלבות של הילדים בכינויים כמו "סופר וומן", "תותחית" ובאופן כללי 

 אוד כלפי הצוות החינוכי ככלל.ניתן למצוא הערכה רבה מ

על מנת להבין את תחושותיהם של   Photo voiceייחודה של עבודה זו הוא כאמור בשימוש ב

. השימוש באמצעי עזר זה היה גורם מרכזי בניסיון לדובב את אוטיזםהורים לילדים עם 

המרואיינים להרחיב את הדיבור בנושא רגיש ועדין זה. כשהמרואיינים דיברו באמצעות התמונות 

החוויה הייתה שונה לגמרי. הקול שבקע מהם היה שונה, המימיקה הפכה פחות נשלטת ומאופקת 

להם היה קל יותר "לקרוא" ונוצרה אינטימיות ודבר מה אחר יצא מהם. את הבעת הפנים ש

ושותפות גורל בכך שסוף סוף יכלו לדבר ולהמחיש את כאבם בצורה שלמה הרבה יותר מאשר 

 ללא התמונות. 

לא תמיד התגובה הייתה קלה, לפעמים המרואיינים הסיטו את מבטם מן התמונה בשעה שדיברו 

מסוים היה אפשר לחשוב כי גם ההורים  משום שנאלצו להתמודד עם התמונות שבחרו. במובן

מוצפים ברגש שמאיים עצמם בשעה שהביטו בתמונות מפנימים מעט מן ההתנהגות של ילדיהם ו

לבקוע את המגננות שיצרו במהלך השנים. במקרים אחרים התקשו המרואיינים לבחור את 

מסוים את  התמונות וידם שוטטה בחוסר אונים בין התמונות השונות, כאילו תפסו במובן

הבחירה בתמונה כייצוג שלם של האופן בו הם מרגישים כלפי ילדיהם וכל בחירה שאינה נכונה 

 עלולה לקבע את דמות הילד בצורה שלילית.

ניתן לציין כמה קשיים שהתעוררו במחקר זה. לעתים   Photo voiceלמרות ההצלחה בשימוש 

מרואיינים החלו לדבר על האוטיזם באופן אינטואיטיבי כתוצאה מהצפייה בתמונות והתרחקו 

מעט מנושא המחקר המתייחס לנושא השילוב. שנית, הבחירה במקום המפגש בבתיהם של 

 . ןהריאיוההורים הובילה לעתים לכך שהיו רעשי רקע או הסחות דעת שפגמה לעתים בשטף של 

חקרים עתידים היא שימוש משמעותי יותר בסרטונים שזמינים כיום בנוסף, המלצה אפשרית למ

 יותר מתמיד ולבחון את השפעתם על חוויותיהם של ההורים.
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 סיכום ומסקנות

 

ביחס לחינוך המשלב. באופן  אוטיזםהעמדות והתפיסות של הורים לילדים עם  ובעבודה זו נבחנ

מרבית ההורים הוקירו  אוטיזםעם כללי נראה כי לצד החוויה הקשה לעיכול של גידול ילדים 

והעריכו את החינוך המשלב וסברו שהוא מתאים לילדיהם הרבה יותר מאשר חינוך מיוחד. אין 

טים הטכניים אך ספק כי יש עוד מקום רב לשפר את החינוך המשלב ובעיקר הדברים נוגעים להיב

החשובים מאוד שנוגעים לבירוקרטיה המלווה את כל התהליך, שכלפיה יש להורים כעס לא 

 מבוטל.

 

נדמה כי היתרון היחסי הגדול ביותר הוא דווקא היתרון שלכל המוסד החינוכי שנקרא "שילוב" 

דבר מהווה אין מעורבות ישירה בו ואלו הם הילדים הרגילים שהתנהגותם היא זאת שבסופו של 

מפנימים את נורמות ההתנהגות המצופות מהן  אוטיזםעם  םאת היתרון היחסי של השילוב. ילדי

וגם לומדים שלמרות המגבלה שלהם, גם לילדים אחרים יש חולשות שיתכן שדווקא הם עצמם 

יכולים לסייע לילדים אחרים בפתרון בעיות, בין אם מדובר בבעיות לימודיות או חברתיות. 

 של השילוב. היתרוןהיא ה והאמון העצמי ביכולת לעזור לאחרים ההעצמ

 

"רגילים" לשילוב נדמה כי במחקרים עתידיים ה הילדיםעל אף שלא בחנו בעבודה זו את תגובת 

היה לבחון האם יש הלימה בין תחושת ההורים לילדים עם יש להתמקד בנקודה זו. מעניין 

הם בפן החברתי אכן גורמת לתגובה זהה אצל אותם כי החינוך המשלב תורם רבות לילדי אוטיזם

ילדים. בנוסף יש לבחון כיצד ניתן לשפר את ההדרכות למורות / גננות )להבדיל מן 

למערכת החינוכית. זאת כפועל יוצא  אוטיזםהסייעות/משלבות( לקראת הכניסה של ילדים עם 

של תחושה של הורים רבים כי מורות/גננות כאלה לא מודעות פעמים רבות לניואנסים הנדרשים 

 בלימוד והכוונה של ילדים אלה. 

 

מגבלותיו של מחקר זה היו קבוצת המדגם הקטנה שמספקת רק מבט חלקי על יחסם של ההורים 

התמונה גם יש להשלים באמצעות מחקר ביחס להורי ילדים משלבים. את  וגנים ביחס לבתי ספר

במערכת החינוך המיוחד ולבחון האם שביעות הרצון של הורים בחינוך המיוחד נמוכה, גבוהה או 

 שווה ביחס להורי החינוך המשלב שכאמור היו בסך הכול מרוצים מן החינוך המשלב.

 

הניואנסים הדקים, . בהקשר של נושא המחקראין ספק כי דרך העבודה של ראיון איכותני עדיפה 

  טון הדברים והאפשרות לענות תשובה מורכבת ורב ממדית חשובים מאוד בתחום מחקרי שכזה.

 

,  שהנה חדשה יחסית בארצנו, נתנה מנוף משמעותי לאיכותו  photo voiceהשימוש במתודולוגיה 

ילוב. העובדה ששני מרואיינים לא של המחקר ולחידוש על פני עבודות שונות העוסקות בנושא הש

השתמשו בתמונות יצרה מחד ריחוק מסוים מסיפורם האישי, ומאידך מקום רב לבירוקרטיה מול 

 ועם מערכת החינוך.
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מבחינה מתודולוגית אפשר להוסיף נדבך נוסף של המחקר החזותי, קולאז' מטאפורי. הייתי 

 הלאז' מטאפורי" כמתודולוגימציעה לבחון את הנושאים שהעליתי קודם בדרך של "קו

"טקסט חזותי" עשיר הכולל דימוי הינו "קולאז' מטפורי" . תמשמעותית, מעניינת וחווייתי

תמונתי, קרי מטפורה, כאמצעי תקשורת וככלי ביטוי המשקף מציאות, מעביר מסרים וחושף 

המעורר קישור לידע משמעויות. יצירת הקולאז' היא טכניקת עבודה הנוקטת ייצוג חזותי חיצוני 

סמוי. במהותו הקולאז' מאפשר ביטוי חזותי, המשקף היבטים קוגניטיביים, רגשיים, ערכיים 

 .(Zimet 2016) וחברתיים המיוצגים בשפה תמונתית ומילולית
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 אחרית דבר
 

, הבחנתי בחסך אוטיזםבעשר שנות עבודתי האחרונות בגן הילדים בהם שילבתי ילדים עם 

קולם של ההורים בנושא השילוב, חסך שאמור להשלים את נושא השילוב לכדי מטבי  –משמעותי 

יותר. שאלות רבות ששאלתי את עצמי לאורך הדרך ביחס לעניין זה קיבלו מענה במהלך הראיונות 

 עם ההורים ובחקר הממצאים.

ת ילדיהם מתוך אמונה גדולה בכל אחד זכיתי להכיר שבעה הורים מעוררי הערצה, המלווים א

ואחת מהם. הורים המוכנים לתת את ליבם, להקדיש מזמנם וממרצם בכדי לאפשר לילדיהם 

 שילוב מיטבי ואיכותי תוך כדי מלחמות לא פשוטות בהיבטים בירוקרטיים מערכתיים.

ראיונות הראיונות עם ההורים היו מרגשים מאוד עד כדי הדמעות. השימוש בתמונות לאורך ה

העביר את ההורים לנקודות זמן מאוד ספציפיות כך שיכלו להתחבר לתקופה ולהוליך אותי יחד 

עימם במסע האישי שלהם ושל משפחתם. הראיונות היו ארוכים מאוד ושאבו גם ממני אנרגיות 

 רגשיות.

ני סוגיית השילוב תופסת מקום משמעותי במחקרים שונים בשנים האחרונות, אך יחד עם זאת א

 מאמינה שהצלחתי לחדש באמצעות המתודולוגיה שבחרתי בכדי להשמיע את קולם של ההורים.

התמונות תרמו להתבוננות הפנימית של ההורים ונוצר ביננו דיאלוג לגבי נסיבות החיים, הכוחות 

הכלכליים, החברתיים והפוליטיים, מה שהוביל לתהליך רפלקטיבי ופיתוח חשיבה ביקורתית על 

 חינוך ועל נושא השילוב.מערכת ה

סוגיית השילוב מעסיקה גם אותנו אנשי השטח, ולכן בחרתי לחקור ממד נוסף, נשות הוראה, 

. המחקר הנוסף עוסק בתפיסותיהן אוטיזםגננות המשלבות ילדים עם צרכים מיוחדים ולרוב עם  

 photoגיית ה בגן הילדים באמצעות מתודולו  אוטיזםועמדותיהן של גננות המשלבות ילדים עם 

voice. 
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 נספחים

 הצהרה על הכנה עצמאית של העבודה – א'  נספח
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 הערכת חוקרת נוספת -נספח ב'  
 

 קרן יקרה, 

 

  ASDתפיסותיהם וחוויותיהם שם הורים לילדים עם  – !לאחר קריאת המחקר "מוזת השילוב?

 את השילוב במערכת החינוך הרגילה אתייחס לעבודתך במספר פרמטרים.

 תקציר ותוכן עניינים:

 photoהרעיון המרכזי בו עוסקת העבודה מנוסח באופן ברור וענייני. המתודולוגיה בה בחרת 

voice  הינה חדשנית וייחודית וגורמת למחקר נופך משמעותי תוך שימת דגש על היבטים רגשיים

 ואישיים.

 מבוא ותקציר

בחלקים אלה הצגת את נושא העבודה ואת המושגים המרכזיים בצורה מיטבית ועניינית 

 המכניסים את הקורא לאווירת המחקר. 

 סקירת ספרות
 

 יוני תוך שימוש במחקרים עדכניים ומיזוג החומר. סקירת הספרות מוצגת באופן ליניארי והג
 

 ניתוח הנתונים
 

 נהניתי לקרוא את ממצאייך שנותחו על ידי שתי שיטות ניתוח, דבר המגביר את אמינות המחקר
 ומאפשר התבוננות מושכלת על ממצאי המחקר.

 
והרקע התיאורטי סיום העבודה בא לידי ביטוי בדיון, סיכום ומסקנות, קושר בין  ממצאי המחקר 

 ומעלה תובנות והשלכות לעתיד ותובנות.
 

 
 תודה שחשפת בפניי את מחקרך וראית בי קולגה ראויה להבעת רשמיי לטובת טריאנגולציה של

 חוקרים.
 

 באהבה ובהערכה אישית גדולה
 שני לגזיאל
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 ראיונות -' ג נספח
 

 דקות. 49אורך הראיון:       ראיון עם ינאי

 ינאי, אב לשלושה ילדים עם אוטיזם, שני בנים ובת.

 

את ינאי פגשתי ביום שישי בבוקר ברחובות, המקום בו טופלו שלושת ילדיו ישבנו בחדר המתנה 

 .סביב שולחן נמוך ועליו המקליט. ינאי הביא כרית והניח עליה את המקליט . הסתכלתי ותהיתי

 

 למה מרופד? שלא יקבל את גלי הקול ואז תשמעי את כל צעדי אנשים בבניין. ינאי:

 

 .אוי, את זה לא ידעתי.... למען הפרוטוקול, אני קרן גולן סטודנטית לתואר שני קרן:

 כן ינאי:

 

שנה שניה בלוינסקי עורכת שני מחקרים, דיברנו בטלפון על כך. המחקר עוסק בחוויות  קרן:

ים עם אוטיזם בנושא שילוב ילדם בחינוך הרגיל. הריאיון מחולק לשניים, ותפיסות הורים לילד

  תמונות שהבאת ועליהם נשוחח ושאלות בעקבות ובהשראת התמונות.

 

ראשונה, היא לא של חינוך מיוחד פשוט הייתי צריך למשהו אחר. התמונה  תמונה  …אמ ינאי:

 בנושא שילוב.

 

 ? מי מצולם?מה אתה רואה בתמונה ? מה הוא עושה קרן:

 

זה הבן האמצעי של טל.  ראית אותו בוכה עכשיו,  ינאי:

גדול....עכשיו בפנים.  התמונה המצולמת במהלך הנסיגה 

שלו. לטל יש תסמונת הלן וזה אומר שהוא פרומיל 

מהאוכלוסייה, כנראה פרומיל של האוטיסטים שלא 

לך נסיגה אוטיסטית עצמה. נולדו אוטיסטים. זה במה

כשהבנו שיש לו אוטיזם, הצמדנו לו סייעת. זו שנטל, 

הסייעת. התמונה צולמה בגן חינוך רגיל, בארצות הברית 

על ידי עמותה של הורים לילדים עם לקויות. זאת אומרת 

את הגן הזה. השילוב היה מאוד מאוד מוצלח כי שילוב 

ים עם לקויות. הוא מהות הגן ומנהלים אותו הורים לילד

 הם אלה שמנהלים את הגן.

 

 שם? לקחת חלק גם קרן:

 

היה מוכן ומי שניהל את הגן ניהל את הגן. הבינו אותנו מאוד מהר  אני, אני לא. הכל ינאי:

....וטוב, יכול להיות שאותו מקום מוצלח כמו בבאר שבע והחינוך המיוחד לא. יכול להיות שזה 

בתלות, יכול להיות שהשילוב מוצלח בכדי לכסות על החינוך המיוחד, על התקלות. אנחנו רואים 
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עת  וילד אחר. למרות שברמת העיקרון הילד חווה נסיגה מנטלית ילד שמשחק בשמחה יחד עם סיי

, זיכרון תקופה מאוד עצובה. בתקופה הזאת טל בהתחלה דיבר משפטים שלמים ואחר כך התחיל 

להעלם, היו רק מילים  ואז הוא היה מחליף את המילים בסימנים. ואחר כך גם סימנים נעלמו 

השפה שהייתה, נשארה רק הספירה. הרבה יותר, מאוחר לבסוף. נעלם כל הדיבור. מכל  הדיבור ו

הרבה הרבה  יותר מאוחר, שנים יותר מאוחר, הבנת  הדיבור חזרה, הדיבור עדיין.... לא כל כך... 

 .כמעט ולא כל כך, כמעט ולא מדבר

 ?קרן: באיזה גיל

 

 . כאן בתמונה בן שנתיים ומשהו.11הוא בן  היה כמעט אילם. היום  ינאי:

 

 הבנה , מתי חזרה?ה קרן:

 

לא ברור, כי עם החזרה הוא קיבל אילמות סלקטיבית, הוא הסתיר ידיעות. שנה אחרי  ינאי:

הנסיגה אצבוע החל לחזור.  מה שעיקר התמונה מראה זה...לראות ילד בתקופה מאוד קשה, 

נה מאושר בזכות זה שמבינים אותו. אם זו מוצג בתור תמונה שצריכה להראות שילוב, בתור תמו

שמציגה שילוב זה מעורר הערצה. התמונה מעוררת בי הערצה לצוות. זו תמונה  מארצות הברית 

ואם הייתי יכול הייתי מביא תמונה משוויץ, מלוזן. בשוויץ גרנו עם הגדול, יונתן, האחרים עוד לא 

, בשוויץ כל עיר זו תרבות אחרת, גם אם הערים קרובות שיש להם אותה שפה ואותה דת  נולדו.

הם מתנהלים אחרת. הלוזנים הם לא אנשים שמבינים ילדים. וכן... הצלחנו למצוא ליונתן אחרי 

שזרקו אותו כי הראה סימנים של אוטיזם ... זו סיבה רשמית שזרקו אותו, רשמית, הצלחנו 

למצוא לא גן שכן הבין אותו. פה, אמנם יונתן לא חווה נסיגה מנטלית והצלחנו למצוא לו גן. 

וויה נוראית. בגיל שנה וחצי שלא ידענו איך מהגרים נכון, יונתן חווה פרידה .לא ידענו שזאת ח

איך נכון להיפרד. היה צריך להביא את כל הבית שלנו, כל הצעצועים שלו ... לא ידענו שצריך 

להביא את כל הצעצועים שלו, הבגדים שלו, פשוט הכול קנינו חדש. צריך לקחת את כל הבית כמה 

לא ידענו את זה, שהכול יישאר מוכר וזהה. זו הייתה תקופה   ברים מהבית כמה שיותר. שיותר ד

לא נעימה, לא עד כדי כך לא נעימה אבל בהחלט. ופתאום הגיע לגן מוצלח מאוד ורואים פה סייעת 

אישית. השילוב, אני אפילו לא הכרתי אותו בשוויץ, לא יודע אם  יש למערכת או לחלקים 

ם מוצלחים שמעוררים הערצה ושמצליחים כן לנהל שילוב,  שמבינים דרכים מהמערכת מחנכי

                   נכונות ורוצים לשלב.

 

 או כלל עולמית? מערכת כמערכת בארץ קרן:

 

מערכת, מערכת.... מה זה בכלל מערכת? יכולה להיות קבוצה של דברים שעובדים  ינאי:

ביחד...לא בטוח אם מסתכלים על מערכת החינוך היא באמת מערכת... בשוויץ מדברים אתך 

זה לא חלק בפרטי עסקי, יש בשיקגו , באותו פרבר שגרנו, אני מדבר אתך על גן של עמותה, 

 ממשרד חינוך או מחלק חינוך.

 

 ופה בארץ? קרן:
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 באר שבע מוצלחת מאוד בשילוב. ינאי:

 

 ?קורא מערכת הולזה את קרן:

 

בממלכתי בבאר שבע, שילוב בבתי ספר ממלכתיים בבאר שבע, אפשר להגיד שהוא חלק  ינאי:

ממערכת שמופעלת על ידי משרד החינוך. אני אמרתי עכשיו שחינוך מיוחד לאוטיסטים בבאר 

שבע לא מוצא חן בעיניי ...חלק שני זה מסובך. זה מסובך להיכנס לזה. יש חינוך טוב, ב אפשר 

 .BENXלי נעבור לדוגמא הפוכה. תמונה של סרט לעשות חינוך טוב. או

סרט בלגי, סרט איכותי ביותר. מציאותי ושיש מה ללמוד ממנו.... והשינה שלך הולכת לכל 

החיים. )צחוק(. סיבר, יותר גרוע והספר עוד יותר 

גרוע. בית ספר מקצועי, המורים שלו מבינים אותו... 

אישית מבינים שיש בעיה ומנסים לעזור לו כמה 

צריך  שיותר. אבל  כל הרעיון הזה שבחור כזה בכלל

סייעת.... הוא בבית ספר רגיל רשום כאדם חסר לקות 

או נכות, כולם מבינים מסביב שיש  אתו משהו.... ומי 

שמזדהה איתו, מזדהה, ומי  שלא מזדהה אתו...לא, 

גם יופי. וזה... וזה נגמר. בית ספר שמגיעים אליו גם 

תלמידים עם עבריינות, שמאיימים על המורה 

ה למלאכה שותק כדי למלאכה עם מלחם, המור

להרגיע אותם ואנשים מתעללים בו, הוא מאבד את 

 .שפיותו

 

מה הסיבה שבחרת בתמונה הזו? איך זה קשור  קרן:

 ?לחיים שלכם

 

לספקטרום האוטיסטי לפחות לא לדעת  ינאי:

המומחים. לי לא חסרות בעיות של דיסלקציה, דיסקלקוליה, הפרעה בריכוז, בשיווי משקל... 

מתחילות התאמות במבחנים כדי לעזור לבטא את מה  82 81מת מובחנות. בשנים  ואלה רק בר

שכן הצלחתי ללמוד. בתי ספר דאגו לי למורים פרטיים מוצלחים, אחרי הבית ספר, אחר 

הצהריים לא עלה בדעתו של אף אחד שצריך לשנות את מערך הלימודים לצורך זה. יחד איתי היה 

. הוא ישב בשורה הראשונה והיה ילד נוסף שהיה מפגר....כן, אבל ילד חרש, חצי חרש, לקוי שמיעה

 אל תכתבי מפגר. היום יש מילה ארוכה ויפה לכל דבר.

 

 כן קרן:

 

לקות  עםאני, אחרי שסיימתי לכתוב את התזה שלי אמרתי שלעולם לא אגיד יותר אנשים  ינאי:

רק שהתבגרנו ידענו שהצקנו …. ראייה.  יש עיוורים! אנשים.... זאת אומרת.... יצא לי מהאף

למפגר, לא ככה כמו בסרט. שמחתי שהוא בא לפגישת מחזור. וכן, שמחנו לראות אותו. שם הוא 
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נכשל בלימודים וחברתית והיה מושא לאלימות, ואם הייתה לו מישהי שתסביר....איך להתנהג 

 ומה לעשות....היינו תופסים כן שהוא נכה.  אליו

הצטרף אלינו בחור עיוור לגמרי,  עם מכונת כתיבה ברייל ומקל... כזה.....תק תק תק תק....אבל 

אף אחד לא הציק לו,  קיבלנו את זה.  הילדים שלי שמסתובבים בבית הספר, הילדים האחרים לא 

פעמים  לא מבינים למה אתה מתנהג מוזר. מציקים להם, מבינים שיש בעיה.  הילדים גם כן ל

 בסרט זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. 

 מה זה הדבר הזה.... איך את עושה עיבוד לדבר הזה, צריך לעבד את זה.

 

ואחר כך  מה שאני עושה אחר כך....אני משקלטת...כותבת את הריאיון. בעילום שם כמובן קרן:

 מנתחת.

 

ום אני חושב על זה שאני נותן לך כל כך הרבה מידע.... איך לא אכפת לי מעילום שם. פתא ינאי:

 ?תתמודדי עם זה... 

 

 .זה בסדר, זה מחקר איכותני זה נפלא מה שאתה עושה. קרן:

 

 איכותני, אוקיי ...אז בתור התחלה לא צריך לכמת את זה. ינאי:

 

 אין צורך לכמת. הניתוח קשור בתמות....רעיונות... קרן:

 

אוקיי,  לא שזה לא מעניין אותי... אני מפחד לבזבז לך את הזמן. פתאום נבהלתי אוקיי,  ינאי:

 .שאול אני עושה לך רע

 

 הכל בסדר... קרן:

 

 ....אוקיי... אוקיי ינאי:

 

 ?אתה רוצה לעבור לתמונה הבאה קרן:

 

ולא האנדרואיד.... טל, הבן האמצעי שלי ,קשה לו לשחק עם  אני לא מאנשי האייפון ינאי:

 הילדים.

 

 טל זה עם ת? קרן:

 

את הגדול, יונתן, זה לא  טל זה עם ת ו א. הילה זו הקטנה..... היא תצליח לשחק עם ילדים. ינאי:

 מעניין.
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טל זה מסובך לעזור לו. מה שבית 

הספר דאג זה שכל ילד יגיד לו שלום 

אותו. טל לא ישחק כל בוקר ויחבק 

עם ילדים משחקים, ועם ילדים 

אוטיסטים לא משחק, קשה לו. יש 

סטודנטיות שעובדות אצלנו בבית, 

הסטודנטיות לקחו אותו לקניון 

והוא זיהה אוטיסטית, אתה הוא 

שיחק. לא ברור איזה משחק. גם 

בוגרי בית הספר רואים אותו ברחוב 

ואומרים לו שלום. הוא לא יכול 

ו בחור לקוי השמיעה להיות כמ

מבית הספר היסודי שהיה שחקן כדורגל. לי יש פחד נוראי לאחר מחוץ לעיר. כשאני מגיע מתנשף, 

לא רק לילדים... (.חייך.... )ינאי  כולי אדום עם הילדים, אומרים לי אל תדאג הילדים יהיו בסדר

 .גם לילדים גם לי יש בעיות

 .התמונה הבאה עיוור

 

 .שעות מלאות. הייתי במקום הזה 48יוורת  אני הייתי ע קרן:

 

לגמרי הייתי …. אצלי הקול ינאי:

שעות. לא הייתי מסוגל  24ללא קול 

שעות אפילו  24להוציא מילה מהפה...

 שזה זמני.

מישהי שאלה אותי איך מגיעים 

, לא יכולתי לדבר אתה. אתה לאנשהו

לא יכול להגיד כלום, היא לקחה לי 

את המפה שלי.... אני צריך אותה.... 

 .זה לא בסדר... הכל כל כך מתסכל

 

כשאתה נמצא שם, אתה מבין  קרן:

 את זה טוב יותר.

 

. בכל מקרה לא על אחדליום  ינאי:

העיוור רציתי לדבר בשילוב אתה תלוי 

הרבה אנשים. בכל כך, כל כך, כל כך 

אני בכלל תלוי בכל כך הרבה אנשים, כולנו תלויים. אף אחד לא רובינזון קרוזו חוץ מ... רובינזון 

קרוזו. כשאתה עם לקות, אתה תלוי ביותר דברים, ורובם דברים בלתי בדיקים. עם הילה לא 

 יוחד.הצלחנו לשלב. היא לומדת בבית ובעיקר איתי. לא הלך לה לא בשילוב ולא בחינוך המ
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 ?בת כמה הילה קרן:

 

 .9מחר תהיה בת  ינאי:

 

 מזל טוב. קרן:

 

היה סיפור עם הסייעות... היו שתיים....הסייעת השנייה... הילה תמיד איכשהו תודה.  ינאי:

זיהומים,  אשפוזים,  מחלקת נשים וחיפשנו מה  1001עשתה קקי במכנסיים אתה. היא קיבלה 

בבית, קיבלתי טלפון לבוא להחליף לה. אני בצד השני של לא הייתי  גורם לזה.  יום אחד

העיר....לקחתי יום חופש עם יונתן לראות תערוכה שהגיעה לבאר שבע. היא חיכתה לי עם קקי 

במכנסיים.   צריך להגיע לצד השני של העיר, ותוך כדי כך פגשנו עיוור שהתחנן שנראה לו איך 

ואנחנו הראנו לעיוור איך להגיע.  כל כך כל כך כל  מגיעים ממקום למקום. הילדה המשיכה לסבול

 .כך תלוי בבנאדם אחד

תמונה נוספת. תופסים את 

 הראש....

זאת אומרת זה מסובך. כל 

מה שקשור באוטיסטים 

זה מסובך. כל מה שקשור 

באוטיזם מסובך, שילוב 

ילדים אוטיסטים, אחים  

שלושה אחים, לא חצי 

אחים, אחים אחים אחים. 

יזם לא דומה לא גם האוט

 .דומה בכלל

 

 כן.... קרן:

 

כל אחד אני צריך להתחיל ללמוד מה זה אוטיזם מהתחלה. מסובך. הרבה פעמים שאת  ינאי:

מבקשת עזרה מאנשים בנושא אוטיזם, הם אומרים לך אנחנו לא יכולים לעזור לך כי זה מסובך, 

אנחנו לא מבינים. הנקודה המרכזית שצריך להבין שזה  משהו מסובך. ברגע שהבנת את הבעיה, 

 לוב אוטיסטים זה מסובך מסובך מתוסבך מסובך.הבנת שזה מסובך. שי

 

התמונה הזו ממש מובילה.... שאתה אומר מסובך זה קשור לכך שאתה גם חווה את זה  קרן:

 בשלוש דרכים שונות.... מהחוויות שלך מה התפיסה שלך לגבי השילוב בארץ?

 

שה, אוטיסט אני רואה אותו מהמקרה הפרטי שלי. ילד אוטיסט אחד ובאמת אוטיסט ק ינאי:

הלך עליו מצוין. הייתי שאני מבין אוטיזם. כל  DIRטיפוסי לפי ספרי הדרכה ומחקרים. על בטוח 

ומי שלא מסכים איתי הוא אידיוט. כשנולדו לי עוד שני ילדים  DIRהאוטיסטים צריכים 

 אוטיסטים, נהייתי יותר צנוע. באופן כללי אם תשאלי אותי מה צריך ששילוב יהיה טוב? יכול
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להיות שבבאר שבע יש כוח אדם איכותי כי אין לו מקום אחר לעבוד. ויכול להיות....שבגלל שהיא 

גדלה... זה ייעלם. תהיה הרבה עבודה ופחות אנשים טובים ירצו את המשרות וירצו לעבוד סייעים 

 וכסייעות. יכול להיות שהשילוב יפסיק להיות טוב. מה צריך ששילוב יהיה טוב? אני לא לגמרי

יודע.....אני יודע  חלק מהדברים.... צריך שאנשים יהיו טובים ואמיצים. לא מפחדים ללמד את 

הילד הספציפי. שילוב מוצלח לא מוצא הוא בכך שההורה מוצא את עצמו מתייעץ עם המשלב 

לגבי הילד שלו. זה לא שהסייע נהייה אוטוריטה שלו או יודע טוב יותר, אבל הכל בגובה העיניים 

יעץ.  מה בדיוק צריך? לתת כלל אצבע? הדבר שצריך להיות עם האצבע על הדופק ולהפסיק ולהתי

שזה נכשל. מצד שני ההורים צריכים לתת לזה צ׳אנס. לפעמים מגיעים אנשים שנראים מוזרים, 

ואחרי חודש עובד.... עובד יפה. יכול להיות שאם הם פחות טובים.... הראשון של יונתן בכיתה 

צועי. אולי בגלל זה יונתן נקשר אליו. הוא לא ידע מה לעשות ואולי בגלל זה הוא לא היה פחות מק

 ויתר. אם הוא היה מקצועי אולי היה מבין ו....אש לשאלה מה צריך לשילוב טוב? אני לא יודע....

 

 ?אם זה היה תלוי בך קרן:

 

דל לעודד יותר הורים תלוי בי? הייתי מעודד. מעודד יותר הורים לנסות שילוב. אני משת ינאי:

לשילוב. פחות חינוך מיוחד. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות של מערכת החינוך בממלכתי 

בישראל היא בחוסר גיוון. בתי הספר דומים יותר מדי אחד לשני ולכן אדם שלא מסתדר עם בית 

ון אז אנשים ספר אחד, יש בתי ספר אחרים מאוד דומים לו כדי לבחור ביניהם. אם היה יותר גיו

עם יכולות שונות, בן אם היכולות נקראות לקויות ובין אם לא, פשוט לא כל ההבדל יכול להיות 

מוגדר כלקות. אמ...יותר דרכים למצות את עצמם ולהגיע לאושר...אה...מ...יותר מודלים של 

 שילוב וגם יותר מודלים של כיתות קטנות. 

אני קולט אותה. )הילה בחצר הטיפולים צועקת אני חושב שהמיקרופון ללא קולט אותה אבל 

 מאוד וינאי קם לסגור את הדלת( זה משגע אותי. 

 .היא לא אמורה להיות עצובה פה, לרוב זה לא ככה.  זו הילהי

בתוך בית הספר לקחו מה  בואי אני אספר לך על מודל יפה שהצליח עם יונתן בגן חובה, הוא 

שפה...אה...נחשב לכיתה קטנה, כיתה קטנה בישראל וכנראה שגם שם...כיתה קטנה, היא יש לה 

חדר משלה, יש בה מורה וסייעת או שתיים. שתיים אני חושב ושמונה תלמידים. את הכיתה 

תלמידים עם  4ניים לא נתנו לה שום חדר או כן נתנו לה חדר. כן נתנו לה חדר. הקטנה פיצלו לש

כיתת חובה רגילה אחת ואת הקבוצה  -סייעת אחת צירפו לכיתה א' רגילה אחת לא א', לגן חובה 

תלמידים עם סייעת השנייה צירפו לכיתת גן חובה שניה. פשוט עשו כיתה רגילה עם  4 -השנייה 

בעה מהתלמידים עם לקות שצריכים סייעת וחוץ מזה מורת החינוך המיוחד מורה וסייעת כשאר

 הייתה חצי המזמן בכיתה הזאת וחצי המזמן בכיתה הזאת כמורה שניה עוזרת. 

עכשיו תוך יומיים שלושה גילו שעם יונתן זה לא ילך כי הוא היה עדין היה חסר אחריות, מסוכן 

 מכתב למחלקת החינוך. לעצמו, הולך לאיבוד, אוכל שבבי עץ. כתבו

*הריאיון הופסק לשתי דקות...הילדים יצאו מאוד נסערים מחדר הטיפול כי התבטל להם שיעור 

 שרצו מאוד. היו צעקות ובכי. ההורים המשיכו לשבת ונתנו למטפלים קרדיט מלא לטפל.

 המטפלים הכניסו לחדר בחזרה את כולם.
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עוד סייעת אישית בשביל יונתן שתשמור עליו. זו אז...אה...כתבו מכתב למחלקת החינוך והשיגו 

הסייעת שדיברתי עליה. יכול להיות שגם החדר של הכיתה הקטנה היה בשימוש לטיפול פרטני . 

 זה לא משהו שקשה מדי להשיג בארץ. לא עושים את זה.

 

 .שנים בגן הילדים 10אני משלבת כבר  קרן:

 

 כל הכבוד. ינאי:

 

לדים מגיעים לשילוב מלא. לא אגיד לך שאני מרוצה ממה שקורה לנו אצלי זה גן חובה והי קרן:

בתוך מערך השילוב, זה קשה מאוד. מבחינת כוח אדם למשל, זורקים אותך  -כאנשי חינוך בשטח 

 למים עמוקים לבד. אני למדתי את כל התחום לבד.

 

 כל הכבוד. ינאי:

 

 וחד. לקחתי קורסים. זו הסיבה שהמשכתי בלימוד חינוך מי קרן:

 

 בהצלחה.  :ינאי

הצעקות המשיכו בחלל החדר של הילה, הילדה הקטנה, לינאי זה לא הפריע והוא ביקש להמשיך 

 את הריאיון.

 

פרספקטיבה  כשחשבת על שילוב, כהורה, התייעצת עם מישהו קודם לכן? קיבלת איזשהי קרן:

 ממישהו לגבי השילוב או שידעת בתוך תוכך שזה יהיה שילוב ולא חינוך מיוחד? 

 ….קולות וצעקות ממשיכים

 

 בשוויץ שילבנו מחוסר ברירה. פשוט מחוסר ברירה זה, המקום היחיד שקיבל אותנו.  ינאי:

במצב נורא ואיום  חינוך ממלכתי זרקו אותנו. חינוך מיוחד היה שם מקום נורא ואיום ש...לילדים

ומי שהיה אחראי על המקום ההוא, מי שהייתה אחראית...אמרה לנו בצורה הכי ברורה...כל ילד 

שיש לו מקום אחר ללכת אליו, אני ממליצה שילך לאותו מקום אחר. ולפה אני מקבלת רק מי 

ת יונתן, שאין לו שום מקום אחר ללכת אליו. אז אמרנו לה שיש גן מוזיקלי פרטי שמוכן לקבל א

 ויונתן מאוד מוזיקלי, ואותו גן עושה הכל דרך מוזיקה, אז היא אמרה לכו לשם. 

אולי...הייתי הורה צעיר...גם לא חשבתי על דברים מאוד לעומק...ממלכתי זרקו אותנו ….אז

 במיוחד אמרו לנו עדיף שתנסו קודם שילוב אז הלכנו לשילוב. ….אה

ול לשלוח ילדים דווקא לחינוך המיוחד. כנראה שחלק מזה בארץ זה הפוך. בארץ יש לחץ מאוד גד

בהחלט  -מתוך אינרציה טהורה, עושים דברים כי ככה עושים. אני רואה את זה עם טל בשילוב

 שיש שם יותר הצלחות. עדין בטוח שבחינוך המיוחד לא היו מצליחים עם טל מי יודע מה.

וך המיוחד? ישב עם ידיים על האוזניים טל עשה בחינ הרי טל נכשל בענק בחנוך המיוחד. מה 

 ועיניים עצמות? מתחת לשולחן? זה מה שהוא עשה בחינוך המיוחד. 

 לא, הם יודעים? הם לא י ו ד ע י ם. לטל יש תת סוג של אוטיזם שהוא די נדיר. 
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אני מזכיר לבי"ס שלא יודע להעריך את עצמו ….הם לא יודעים. הם לא מנסים גם לדעת. לא. לא

עם. זה כבר מתוך ניסיון. אני הורה מאוד מנוסה. זה כבר ויכוח של מנהל והורה לשלושה מדי פ

 ילדים עם אוטיסטים ושילוב בשלוש מדינות. 

בארה"ב היה לנו צוות טוב שעבד אתנו. צוות טוב. רות הלכה לראות את החינוך המיוחד 

שילוב וניסינו שילוב  קלינאים המליצו לנו לנסות…..קלינאית יצאה החוצה לבכות….אה….שמה

וזה הצליח. כל שנה אמרנו טוב השנה ניתן לו, שנה הבאה בטח לא יצליח בשילוב צריך לעבור, 

 ועכשיו יונתן ביכתה י' ואנחנו אומרים טוב בטח בשנה הבאה לא תצליח. שנה הבאה ניתן לו. 

...בכיתה ה ז' חשבנו להתייאש עם יונתן ולשלוח אותו אומנם לכיתה קטנה, אז לא היו אמ

תקשורת בב"ש היום יש. בכיתה קטנה.... ניסינו לסדר לו גם ועדת השמה וגם ראש העיר,  כיתות 

שלמרות שזו כיתה קטנה, תהיה לו סייעת בתוך הכיתה. הפקידים לא נתנו לזה לקרות. 

ילוב תוך יום ואז הייתה חצי שנה מאוד קשה ושיונתן הסתגל לחטיבת נאלצנו לחזור לש….זה

 ביניים, ויונתן הסתגל לחטיבת ביניים, הייתה לו עלייה מאוד גדולה בתפקוד. 

אחרי חצי שנה שיונתן היה בכיתה ז', הדברים התחילו להירגע ואני התחלתי להירגע. אני כבר 

ם שהייתי צריך לעזור לו ולהסביר אותו חטפתי אז מחלה פסיכוסומטית מרוב לחץ. כל פע

מקרה. שאולי כבר מבחינות מסוימות לאפשר לקרוא ליונתן אוטיסט בתפקוד גבוהה. גם לא  בכל 

 מכל הבחינות. מבחינות מסוימות אפשר. 

כך נזרקנו לשילוב. לא בחרנו. כן... עם השניים האחרים בהתחלה בחרנו. עם טל בחרנו עם יונתן 

 נזרקנו ואת הילה הוצאנו משילוב . הילה זה לא זה ולא זה. 

 

 אתה חושב שתחזיר את הילה?  קרן:

 

דה אני חשבתי. אני כבר לא חושב. לא בעתיד הנראה לעין. מה שטרף לי את הקלפים זו עוב ינאי:

 פרמקולוגית בכלל. 

 יונתן, הבעיה המרכזית היא אוטיזם... זה צוואר הבקבוק. 

 

 אה... קרן:

 

מטפלים בו לרוב מצליחים לא רק בגלל שהוא אוטיסט ככה יפה כמו שמתואר ….אנשים ש ינאי:

שלו לא נורא ובעיות אחרות  ADHDומוסבר אלא בגלל שהבעיה העיקרית שלו היא אוטיזם. כי 

לו. נירולוגית. אצל טל זה יותר מסובך. טל לו רק שיש לו בגלל שזה אוטיזם נסיגתי  כנראה אין

זאת אומרת הנסיגה היא נסיגה לא קבועה. הייתה נסיגה אחת גדולה פעם ועוד איזה נסיגונת 

אצל טל לא רק שהאוטיזם הוא במקבץ סימפטומים מאוד לא … פצפונת עוד פעם אבל אה

יותר גרוע  וגו לו. חלק מהדברים נסוגו כל כך קשה שהוא חלק מהדברים לא נס….שיגרתי

מ...מ...אוטיסט הכי קשה וחלק נסוגו וחזרו. חלק מהסימפטומים יש לו בפול ווליום וחלק 

 מהסימפטומים אין לו בכלל. זה מצב מוזר. 

אבל...חוץ מזה כמו שאמרתי...הדברים שהכי מפריעים לטל הם הבעיות הפסיכולוגיות שלו ולא 

רולוגיות שלו. טל לקה באילמות סלקטיבית שהגענו לארץ וכנראה גם מה שהוסיף זה טיפול הני

ABA  לא נכון בחינוך מיוחד. זה הפך אותו ל...בעיקר ההגירה. עכשיו קבוצת סיכון של אילמות

סלקטיבית קבוצה מוכרת זה ילדים עם דיספרקציה...שמהגרים בגיל צעיר. פתאום מתקשים 
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לדבר במבטא ילדי בשתי שפות. גדול על...ילד עם דיספרקציה יחד עם הלם התרבות שזר מגיע 

מקבלים פוביה מוכרת שהיא סלקטיבית. אבל לטל יש גם כנראה פוסט טראומה מעצם הנסיגה 

זאת אומרת לא יודעים למה הוא נסוג. לא יודעים מה גרם לנסיגה הנוירולוגית. הנסיגה 

לפוסט טראומה. כי כן , זו חוויה נוראית בלאבד כושרים,  -עיה פסיכולוגית הנוירולוגית גרמה לב

 כושרים מנטליים. 

מאוד לא נעימה, הילד היה מבועת לגמרי כל פעם שקיבל תרופה עם תופעת לוואי רעה שהייתי 

 צריך להפסיק. היינו צריכים להסביר לו שזו תופעת לוואי של התרופה ולא נסיגה חוזרת.

בדברים כאלו …. לו השן הראשונה הוא חשב שהנסיגה חוזרת הוא היה מבועת לגמריושהתנדנדה 

 אז כן... טל הבעיה המרכזית שלו הייתה פסיכולוגית. 

 איך הגענו לשאלה הזו? איפה היינו.… כן

 

 …שאלתי קרן:

 

 …הילה...אני לא מחזיר את הילה… למה אני לא ינאי:

בה הרבה יותר... הילה היא ילדה אוטיסטית הר ADHDאצל הילה הבעיה המרכזית שלה היא 

מ"ג פוקלין שזה  30קיבלה …. . ו....בדקנו איזה תרופות שיכולות לעזור לADHDוהרבה יותר 

ז"א זו מנה של  LAמ"ג  60שזה מקביל מבחינת סיוע בקשב לריטלין  SRפוקלין … מקביל ל

 מבוגר.

ין בעיה תעשה את זה . היה לי טיפה . הרופא אמר א40-ורציתי לעלות ל 40ועכשיו הוא שוקלת 

והיה לה חודש למידה מצלח מאוד והמציאות תפחה על פנינו. אסור.  40-ספיר אז העלינו לה ל

מ"ג פוקלין ואני התבלבלתי כל מה שחשבתי שרק הרוקח לא נותן לי לתת לה... אני  40אסור 

בתי שרק הרוקח לא העזתי לתת. אני לא כזה "אובר חוחה" לתת במשך חודש מה שאסור. חש

מרשה בינתיים עוד מעט מסדרים את הניירות. מסתבר שאסור. אסור כי היצרן תרופות לא עשה 

על זה ניסוי קליני. ומדע טבע, מדע טבע חייב להיות בסופו של דבר עם מסקנות ניסוי בטבע לא 

כתבתי.  נותנים תרופות לפי תאוריה ואני יכול מכתבים למי שמתחשק לי. לשר הבריאות כמעט

טוב שלא התחלתי לבלבל לו את המוח. כי גם הוא היה שר איתי בקנון מרוב שהיה מסכים איתי, 

 מ"ג פוקלין לילדים אז לכן אסור לתת.  40זה לא היה עוזר. היצרן לא עשה עדיין ניסוי קליני על 

 

 איפה זה מעמיד אותך?  קרן:

 

הפרטיים האלה הם גם פחות יעילים ממה  לא ללמוד, אלא בשיעורים פרטים. וגם בשיעורים ינאי:

וכשקוראים איתה... ולהסתיר לה  ADHD-שהיו . צריך לחזור לעשות לה את כל הטכניקות של ה

אם אשלח …. ללמד אותה לאט לאט. אין מצב… מכל הכיוונים את המילה שהיא לא קוראת ו

תה. היא לא יכולה אף אחד לא יצליח ללמד אותה. היא לא מצליחה ללמוד בכי…. אותה לבי"ס

ללמוד בכיתה. היא לא יכולה ללמוד עם עוד משהו . יכולה ללמוד רק בשיעורים פרטיים. איתי 

ועם אחרים וזה לא שאני גאון דידקטי. האחרים שמלמדים אותה מלמדים אותה יותר טוב ממני. 

אהיה עם  אבל, הילדה הזאת יוצאת משיווי משקל תרופתי לעתים כל כך תכופות... ושאם אני לא

האצבע על הדופק אז יהיה כמו חודשים שהיא תהיה בחוסר שיווי משקל תרופתי. היא מקבלת 

תרופה לעיצוב מצבי רוח. שזה עלינו על זה שהיא צריכה את זה רק ...רק אחרי שהוצאנו אותה 
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מביה"ס. ואני הולך לחפש אצלה גם עוד פעם בעיות מיקוד ראיה כנראה, לא מצאו פעם קודמת 

הולך לחפש לה שוב. נראה לי שהיא מקבלת מגרנות מקריאה. או משהו כזה. לא, אני לא יכול  ואני

 לשלוח אותה. 

 

ההורים שמגיעים אלי לשילוב, לא יצא לי לשוחח איתם בהיבטים רגשיים.... חששתי  קרן:

 מאוד... ואני חוששת גם היום, מהראיונות עם ההורים.

 

הם ההורים לא יהיו כמוני. וזה לא רק בגלל שיש לי שלושה ילדים אוטיסטים, ולא רק בגלל  ינאי:

ששילבתי, אשתי ואני, שלחנו וראינו את הנושא בשלוש ארצות. זה לא רק זה...זה גם כמו שאמרת 

לא אקח את הקרדיט לבד אני בעצמי התמודדתי עם לקויות . כדי ללמד את הילה. הילה אני 

.הילה אני מלמד אותה לקרוא ולכתוב באנגלית. לא בעברית. אני לא מספיק מוכשר מלמד אותה..

כדי ללמד קרוא וכתוב בעברית. זה הרבה יותר מסובך. באנגלית, ראשית קריאה, לא רק 

גם יש פי מאה דוברי אנגלית בעולם... יש חומר הוראה  שהקריאה והכתיבה פשוטה יותר מעברית 

ו מורות מהחינוך המיוחד שעובדים אצלנו ומלמדים אותה וזכיין של יותר מוצלח . עובדות אצלנ

 אבל אה...לא אני לא מספיק מוכשר בשביל זה.  12:30-משרד החינוך שמגיע ב

הייתי צריך להמשיך לשפר את האנגלית שלי כדי ללמד אותה באנגלית את הכתיב, את ההגייה, 

 ישראלי כי אז היא לא תבין את הכתיב. שההגייה תתאים יותר לכתיב. יש לנו מבטא יותר מדי 

 

 יונתן דובר אנגלית?  קרן:

 

כן. זה כבר לא עובד איתו. כיתה י' הוא נכשל במבחנים ואני מסתכל על השגיאות  ינאי:

 ….. אוווו הוא כתב במבחן כמו שאבא מדבר . ….אני…..ו

גם ערבית. ערבית לא למדתי בתיכון. אני יושב ללמוד ערבית וזה קשה ללמוד עם הדיסלקציה 

 אנחנו מתמודדים גם עם הלקויות שלי וגם של הילדים. ….שלי. אז כן

אז אני חושב שאני לא כל כך דומה להורים האחרים. אה...כן...עוד נקודה... יש לנו משפחה 

אבל מה לא בסדר עם הילד... ….עם האמא והאבא שלנו מורחבת תומכת מאוד. אני לא מתווכח

מה לא בסדר עם הילד, לנו לא בלבלו ….אתם סתם חושבים שהילדים לא בסדר... תנו לו צאנס

אף פעם את המוח ככה. אף פעם לא בלבלו לנו את המוח. ההורים תומכים, האחים והאחיות 

השאיל לנו רכב, ממש השאיל לנו  גיסי….תומכים כשצריך. שבאנו לחפש לגישושים בחזרה לארץ

רכב. הרכב התקלקל. גיסי הגיע עם רכב חלופי וישב לחכות בעצמו לגרר. אני לא חושב שמשפחות 

אנחנו מצליחים גם לגייס פחות או יותר את הכסף שצריך ….אמ….אחרות כל כך תומכות. ו

יש משבים. יש ….בשביל כל זה. ישראל מדינת סעד וכשלא מפחדים...יש מי שיטפל בטפסים אז

אין להם זמן ….הורים שכן עסוקים בעבודה. אני הפסקתי לעבוד יש הורים שכן עסוקים בעבודה ו

הייתי  31לאלף ואחד טפסים ואז אין ניצול זכויות ואז אין גיוס הון. ואז אין זמן. אני עד גיל 

 לירושלים . 15ירושלמי ורות נולדה בהרצליה ועברה בגיל 

 

 ע? ולמה באר שב קרן:
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זה המקום הכי טוב שהציע לה עבודה, לרות. נשארנו בין השאר בגלל שהשילוב מוצלח. אבל  ינאי:

 תרפיה אנחנו מקבלים בחוץ.

 שלוש פעמים בשבוע.  -למשל יש לנו שלוש נסיעות 

יום רביעי בצהרים יונתן ואני נוחתים בירושלים חוזרים הביתה ביום חמישי. רות גם לוקחת את 

 ב שזה כמעט ליד קריית גת.טל לשדה יוא

 מקווה שעזרתי לך במחקר שיהיה בהצלחה רבה בהמשך.

 

 אני מודה לך מאוד ומעריכה מאוד את שיתוף הפעולה. בהחלט.  קרן:
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  1:49משך הריאיון:       ריאיון עם יפית

  , אשתו של חיים.9 -יפית, אמא של עומר בן ה

 

 

 .הריאיון חסוי...קודם כל למען הפרוטוקול אוקיי קרן:

 

 כן יפית:

 

 ….את התמונות זה גם בסדר …. במידה ולא תרצי שאני אקח גם…. ללא שמות כמובן  קרן:

 

 אין לי בעיה אני אין לי בעיה...אבל..….אה יפית:

 . 

 אני גם מטשטשת אותם. קרן:

 

 . לטשטשחייבים  יפית:

 

 ברור….ברור קרן:

 

 זה... כי יש יותר מידיי….חייבים לטשטש יפית:

 

 בטח קרן:

 

כי זה דבר שהוא ….לא הלכתי לאסוציאציות... או ל…. לקחתי את זה מהחיים שלנו יפית:

 ….היא ….. בטיחות  לכן...מידת ….קונקרטי נורא בעיניי ...אז אני לא הלכתי למקומות האלה

 חד משמעית. 

 

שזה הכן מספק לפני  להעביר לך אותם כדי שתראי אני גם יכולה  חד משמעית. ….כן קרן:

 מכניסה את זה למחקר. …. אה….שאני

 

 אני אשמח. אני אשמח.….אין בעיה יפית:

 

אני סטודנטית לתואר שני שנה שניה במכללת לוינסקי. אני עורכת שני מחקרים על שילוב  קרן:

אני חוקרת את שני ….. בגנים ממלכתיים...בבתי ספר גם…..אה….. של ילדים עם אוטיזם

 ומצד שני את ההורים.המסלולים כמו שאומרים מצד אחד את הצוות...

 

     הכוונה היא להשוות בין התוצאות? יפית: 

 

ובמחקר איכותני אנחנו מוצאים  זה מחקר איכותני ….אם יש….הרעיון הוא באמת למצואקרן: 

בין כל המרואיינים ואז באמת  שאנחנו רוצים לבדוק …..אם יש רעיונות... אם יש תימות 
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מה ….אבל אה...אנחנו נבדוק אם יש הלימה או חוסר הלימה….זו לא ממש השוואה….תערך

זה …...אילו שאלות אנחנו רוצים להמשיך ולשאול….רים נוספים והבאיםניתן להסיק מכך למחק

חדש  הוא כלי ….הרעיון של המחקר אני מתרגשת מכל ריאיון. הכלי הזה שאני משתמשת בו גם

ובארצות הברית כבר מפותח יותר ויש עליו מחקרים שונים. בארץ הוא  -פוטו וויס  -בארץ  

 ואר השני עם המנחה שלי.ואני לומדת את הנושא פרט לת…. נלמד

יש שאלות שקשורות … זה באמת זה כלי נפלא לגלות עולם ומלואו אצל המרואיינים. אז ככה

 …ככה….זה ריאיון...לא … לתמונות. אבל

 

 שאלה ...תשובה... שאלה... תשובה... יפית: 

 

כן, כן. לא מאוד מובנה. הוא מאוד שיחתי ופתוח למקום שלך, מתי שאת רוצה לעבור  קרן:

זה מה שאני חוקרת...חווית …. תפיסות…. תמונה. באופן עקרוני התמונות מעלות חוויות

 של הורים לגבי שילוב במערכת הממלכתית. ותפיסות 

 

 …אה..אמיפית: 

 

ת עצמך? מה זה עושה לך? מה זה מעלה בך? כל איפה את מוצאת א…?אז... מה זה מזכיר לךקרן: 

 כל דבר.…. מה שרק תמונה יכולה לספר, ובמקום שזה תופס אותך היום

 

האופן שבו אני אישית רואה שילוב זה.... התמונות האמת …. אז ככה….אוקיי. אה יפית:

מרחק  אה...יש לעיתים….זה יותר מבחינה אידיאלית חברתית …. שבחרתי מייצגות את הבן שלי

הביצוע בפועל... היכולת של הילד להגיע  בין האידיאלים לבין … בין כמו שאני רואה את זה

גם מבחינת איך מורידים את זה לקרקע, כמה מקסימום … את יודעת….לאותן תוצאות וגם 

והאם...ותמיד לשאול האם זה מועיל לו האם זה מועיל או בכלל ….מהאידאלים האלה מתממש. 

עבורי לפחות,  ללא המרכיבים האלה אני לא יכולה  לראות איזה שהיא תועלת  לא אבל אני ,

בשילוב אז אני אראה לך במה מדובר. לדוגמה, כל אחד במחזור מהפעילויות היומיומיות מאוד 

גבוה ....אני אולי לא כתבתי על 

זה.... אויש.... כתבתי רק את השם 

 של הקובץ. דיאלוג ושיח.

לוב חייב חלק מהמטרות של השי 

לכלול לא בהכרח את הקשקשת 

אלא את התקשורת. את היכולת 

לראות מישהו  לראות, ללמוד

ולהקשיב לו כל אחד לפי עד כמה 

שניתן מה שאפשר לקלוט באיזו 

שפה הוא מדבר. להשתמש 

בהתקשרות זה חלק משילוב. ללא  

זה אנחנו לא ניצור את הדבק לשאר 

הדברים האחרים,  לא נוכל ליצור 



59 
 

חייב להיות כל הזמן במפגש   -לא נוכל...המימד התקשורתי ….פי פעולה לא נוכל ליצור קשרשיתו

שהם יכולים להיות שונים מאוד. זה מה שמסמלת לי התמונה  של שני דברים או כמה דברים 

 זה לגביה.….הזו

 

זה מעניין שהעלית דווקא את התמונה הזו... תמונה כראשונה...כי באמת הנושא של  קרן:

 קשורת ...אחד הדברים היותר משמעותיים .הת

 

נכון ולמה אני אומרת את זה... מכיוון שאתמול ישבתי לכתוב עבודה . נכון זה בסיס הלקות יפית:

שקשורה בעצם לאיזה שהיא תוכנית התערבות.  סיפור שהמרצה העלתה והיינו צריכים לנתח 

...מה שהוא רוצה זה רק להתגלש...  5-6התערבות  ילד בסביבות  גיל  אותו. לכתוב לו  תוכנית

להתגלש באופן  סיסטמטי וקבוע... וכמובן שלא מעניין אותו מה קורה סביבו ….ואמא שלו ככה

באמת מה שאני ….והילדים דחפו אותו נורא חזק כדי שהוא יירד...וכשאני...כשאני חשבתי על זה 

הו אחד על פני רבים אחרים...רציתי ...זה הנושא של השפה. זה להתערב...אבל מש רוצה...זה 

שלפתוח את ההיבט המילולי , ולו הקטן ביותר, ובראש ובראשונה עם האמא. ובחרתי …. הנושא

 …שזו תוכנית נפלאה בעיניי. …אה.. אמ DIRב 

 

 כן יפית:

ובאמת יש   TEECHוגם את ה ABAואני מעריכה כל אחת...גם את ה  כל התכניות נפלאות  קרן:

מה ללמוד מכל אחת מהתכניות. אבל באמת הנושא הזה של התקשורת זה אחד הדברים היותר 

 ….ואני רואה את זה אצלי גם בשילוב…..משמעותיים וחזקים 

 

אם זה  זה בעצם הדרמה שנמצאת בבסיס של כל אוטיזם בין  נכון.   …. כן...זה הדרמהיפית: 

 בינוני.  בתפקוד גבוה או בתפקוד נמוך או

 

 נכוןקרן: 

 

. אנחנו לא מודעים להיבטים וזה... מה שגם עומד בייסוד של כולנו... כבני אדם. בסך הכליפית: 

האלו ולהיבט הזה אנחנו לא מודעים לדבר כי לנו לדבר מגיל שנה.  התחלנו...  אנחנו משוחחים 

ואנחנו לא מודעים עד כמה הגוף שלנו ו מה אנחנו מוסרים דרכו.  ובעצם  עם ילדים על 

מטיקה של הספקטרום לא שם בכלל גם אם מפרשים הם לא מפרשים אותנו אותו דבר.  הפרג

השיחה לא מתפתחת באופן טבעי באופן שאנחנו יכולים לראות אותך ו... זה המקום לבידוד....זה 

לא מובן עד הסוף... כמה את לא יכולה בלי להיכנס לראש את כמה הם מבינים מה קורה ? באיזה 

 אופן מפרשים לעצמם את החיים.... את החיים את העולם.

 

 סיטואציה בגן או ביתית?הסיטואציה הזו... בעצם קרן: 

 

 ביתית עשינו כאן חבר מארח. יפית: 

 

 בן כמה הוא?קרן: 
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. בית מארח ובתפקוד מאוד מאוד גבוה עשינו בית מארח חברים שלא לכיתה חבר 9בן יפית: 

הם שיחקו במשחק של ספציפית … מארח ונוהג רגיל בכיתות צעירות וזו אחת מהפעילויות ש

מחייב  למידה והקשבה. בנוי על שאלות ותשובות, אתה חייב להקשיב, יש פידבקים על הדברים 

ו הרגע …. ויש משמעות לכך שאתה מספר ומרחיב ואה קים האלה... האלה ויש תגובות על המשח

הזה שבה ההקשבה  בשיחה זה פשוטה אמנם מסגרת מאוד מובנת מובנה קוראת...קורה... וכולם 

 שומעים אפשר לראות את הרוגע. 

 

 …רואים קרן:

 

ל גבי משחק נינוחות וטבעיות...  שכולם יושבים למרות שזה משחק , זו לא שיחה טבעית ע יפית:

 שיוצר את הפעולה הזאת... האינטימיות שזה יוצר האחידות הרוגע.  אבל מה 

 

 אלו הילדים שנמצאים איתו מכיתה אלף? קרן:

 

ביחד... כן ,כן .ולא שעושים דברים משמעותיים... לעשות פעולות בעזרת .  אה.. כן...כן יפית:

 …משלבת כמובן . משלבת סמויה או

יש דברים … הכל על השולחן אבל.. הצד הנוסף של הדברים זה.... אהלא אצלנו אין סודות 

היא אמנם באה בגלל עומר אבל היא לא רק של עומר. ….שכולם יכולים להיעזר בה. כולם יכולים

 וזה בסדר.

 

 שם יפה יש לו. קרן:

 

 …. כן...תודה יפית:

 

 עם אוטיזם במשך עשור.  אני משלבת בגן ילדים…אני לא ציינתי או שציינתי באחד המיילים קרן:

 

 .אני חושבת שאת אמרת יפית:

 

ושילבתי באמת במקומות שונים על הספקטרום ... יותר גבוהים יותר נמוכים.... וזהה . כן קרן:

 באמת משנה. המשלבת שמגיעה באמת עוזרת לכולם. כולם, כולם יוצאים נשכרים מזה. 

משלבת טובה היא לכל הסביבה. הייתה לו מישהי  במשך שנתיים...אי אפשר לשכוח   יפית:

 אותה.

 

   כאן את תצפת עליהם? קרן:

 

בסיטואציה...זאת הברך שלי ... אני ישבתי שם. רוב הזמן נתתי להתנהל לבד, כשהיה צריך  יפית:

 קום שהייתי נכנסת. נתתי עידוד. ואם הייתה חסרה שאלה שתעזור להתניע את המחשבה... זה מ
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 ?איך הרגשת בסיטואציה הזו  קרן:

היו לי הרבה תחושות אני חושבת. קודם כל הורה,  בעיקר הורה שכל הזמן מתעסק בזה   יפית:

בעבודה שלו באופן טבעי מעורב, מאוד נמצא בפנים,  מאוד מאוד הרבה פעמים מה שאתה לא 

שחרור קפיץ כזה. כאן אני כן לקחתי מידה  עושה בעבודתך אתה עושה דווקא בבית. כי יש איזה

של  חופש...של עצמי.  יכולתי יותר להשקיף ולתת לדברים ...להביט הרבה פעמים הרבה פעמים 

במהלך משחק כזה יכולתי פשוט להביט. אני הייתי נורא שמחה שיכולתי לראות אותו ולהשוות... 

א גאה. כי קודם כל הם נורא נהנו כי אי אפשר שלא למדוד את הערכיות של כולם. הייתי נור

 לשמוע אחד את השני. הם נורא נהנו ואני הייתי שמחה שהם נורא נהנים. אני ממש נהניתי. 

 

 ...אני לא מאמינה שזה קורה ליקרן:  

 

 אוי.... זה היה פשוט מדהים.... יפית:

 

 ....)התחלתי לדמוע מהתרגשות(.זה לא קורה לי קרן:

 

 ....טישו... הנה קחי.....זו עונת החורף, יש טישו בכל מקום.חייב ובכל מקום יפית:

אז ...אה...הוא היה כמו כולם...הוא נתן את התשובה שלו. היה רגע שהוא התחיל לומר... לקראת 

הסוף.... זה לא נשמע עד הסוף מובן, ומישהו ישר הגניב צחוק. ואני ראיתי את זה... ובתוכי היו 

. שמיד קפצו. האמא שרוצה לקפוץ ולגונן והשני... זה לא כל דבר זה שני קולות... שני כוחות...

פוגעני ולא כל דבר הוא ערכי. יש פה  סיטואציה גדולה... ויש פה דבר קטן בתוך האירוע הגדול,  

תעברו הלאה...מקסימום... ילדים מגיבים תגובות של לא בהכרח... אלה תגובות של מבוכה של 

ם אסוציאציה אחרת. לפעמים זה יהיה לעג, אבל למה להניח ככה חוסר הבנה או אולי זרק לה

 מהתחלה? זה התרחש.... לואי.... החתול... מאוד אוהב אנשים והוא יתחכך בך לא מעט....

 

 .זה בסדר קרן:

 

אולי הוא יטפס עלייך... זכותך להוריד אותו....זה בסדר גמור. זה,  כל האירוע  הזה קרה  יפית:

לי...עשירית שניה... של מחשבה להמשיך ....לא  שאלתי אותו משהו... כזה בדקה...והמחשבה ש

המשחק המשיך ולא היה שום דבר.... עברו הלאה.... ואז חשבתי לעצמי...כן , ככה צריכים 

 להיראות החיים. ככה זה צריך להיות.

 

 בדיעבד, היית עושה משהו אחר,  שונה בסיטואציה הזאת? קרן:

 

לא, זו כנראה הייתה בחירה נכונה. יכולתי רק לקלקל לדעתי אם הייתי קופצת שם... לא  יפית:

יכולה לדעת עד הסוף .לא יכולה להיות בטוחה חד משמעית. אני חושבת שזו הילדה שצחקה. אני 

אולי זה העולם שלה? יש אנשים   לא יכולה... זה שלו...אולי זה משהו אחר שהצחיק אותה?

לנהל את המשך  חיק. צריך לקחת רגע, לחשוב שנייה, ועל בסיס המחשבה הזושמתפרנסים מלהצ

 תקשורת. גם לא ליפול....זה חלק...זו הדרך. זו הברך של אחותו.
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 ?היא  הייתה שותפה למשחק  קרן:

 

מעורבת בדברים,  לא נתתי לה אני חושבת שהיא  הייתה סוג של עוזרת,  נורא רצתה להיות  יפית:

ההנחיות לגבי פעולות מסוימות, אני חושבת שהיא  הסבירה יפה שהיה צריך  הזכירה להם את

להסביר. היו דברים שאתה יותר מעורבת. דווקא בגלל האינטימיות שלו , של הקבוצה שלו, אפשר 

 לצפות , אפשר לכבד את זה. לחבר אפשר הרבה דברים.... לא חייבים להשתתף ולהשפיע זה

 האירוע שלהם. 

 

 בעה את הקבוצות?המורה ק קרן:

 

כן,  מישהו בוועד ההורים שניהל את הסיפור הזה, הוא קבע את הקבוצות. ואני חושבת  יפית:

שבכוונה סידרו לנו ילדים מאוד מאוד מאוד רכים. והייתה להם כימיה כזו . הם כל כך שונים 

 ונוצר שם משהו בכל זאת. 

 

 ?במהלך השהות בכיתה יש ביניהם  קשר קרן:

 

תלוי ....אה....חלק מהקבוצה הזו יש או היה. לדוגמא הילדה הזו היו שכנים אחד של השני  יפית:

לשולחן, היו שכנים טובים. אני חושבת שהוא  מאוד מאוד מאוד חיבב אותה. הוא היה אומר עליה 

המון פעמים כמה היא יפה.  אנשים יפים.... האנשים שהוא לוקח את התכונות הפנימיות 

.. הוא מתקשה להתייחס לפנימיות ואומר שהם יפים. הילד שלשמאלו הוא ילד והחיצוניות..

שמשחק איתו. שוב פעם הכל פעולות יזומות. יש עוד ילד שלא רואים אותו , אין איתו קשר  אבל 

הכימיה בתוך הקבוצה היתה טובה. אספקטים אחרים 

שנראה לי.....פער מאוד.... למה זה לא שומר לי כל כך 

.. במילה או שתיים......כתבתי....זה מה קטן תמונה.

 שסימל לי.

 

 הנה רואים....נראות.  קרן:

 

הילדים שלנו הם בלתי נראים, ואם הם נראים  רוב  יפית:

הזמן במקום הלא נעים. זה שעושה בידיים וקולות, רוב 

הזמן זו הנראות שלהם. זה הצחוקים לא מתואמים, כל 

וב הזמן. רואים... הביצועים האלה...זה הנראות שלהם ר

אתה לא יכול לשלב מישהו שלא רואים אותו. עכשיו... 

אני חושבת עכשיו .... התמונה הזאת אני חושבת שראה 

והסביר משהו והיה ביום הולדת שלו. הוא בחר  איזשהו 

משחק בכיתה,  מסיבה בלעדינו...זה בית ספר כזה... הוא 

בקיצור עמד מול הכיתה ….הסביר להם את משחק 

עכשיו...עומר לא מיוחד ….הסביר את הדברים שלו ו

סובל  מהעדר נוכחות.. לא צריך להיות בתוך המוקד כל 
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הזמן. בסדר...אף אחד לא  כל הזמן. אבל אני רואה בתוך עבודתי..... כן, אני כל כך שמחה ,אני 

השתלב... שמחה , שהוא לא נמצא בתפקוד כל כך נמוך.  ואני רואה בעבודה שלי  התפקוד הנמוך ל

זה קשה.  זה כל הזמן, כל הזמן, ונראות זה שאלה של הכרה בזכויות, ונראות זה  שאלה של הכרה 

ברגשות....זה נתן לגיטימיות לקיום שלך. וזה דבר שעובר הרבה מעבר לאוטיזם ולהתעסקות 

ות באוטיזם בפרט. כל מי שבעל צרכים מיוחדים נתקל בזה, בין אם זה גופני וגם או איזשהי לק

אחרת. זה בלתי נסבל  בעיניי. זה בלתי נסבל בעיניי. משהו שקורה אצל הילדים וגם אצל 

המבוגרים. אתה רק חצי בן אדם. זה נורא בעיניי . אז כאן בתמונה הזו מתעסקת בקצה האחר .... 

עומד ומצביע,  עומד מול הכיתה, זה משהו שחייבים להגיע אליו. משלבים במערכת החינוך 

 יות מודעים לנקודה הזאת.חייבים לה

 

 ?איך חוותה  הכיתה את הדינאמיקה הזו? המורה  סיפרה קרן:

 

יש לנו מורה , מאוד לשמחתי.  השילוב של עומר מאוד  אני לא זוכרת כבר ... אני לא זוכרת.  יפית:

מעניין מורים ומחנכים. המורים המקצועיים זה סיפור אחר. יש לו חוש הומור מדליק , גם בגלל 

הוא בתפקוד גבוה יש לו חינניות...וגם יפה וחכם. עבורם זה תמיד נתפס מעניין. מאוד מאוד ש

קורץ למבוגרים . והוא ילד טוב....ויש לו את הקשיים שמקשים גם עליהם....זה תמיד נתפס 

 מעניין. 

 

 ובגן? קרן:

 

בגן מאוד קשה לשלב. במקומות אחרים הייתה פחות פתיחות . פה המחנכים נהנים לשלב  יפית:

אותו. בגן....המשאבים הקוגניטיביים מאוד מסובכים. כל כך בסיסיים..  זה להקנות את המסגרת 

 של הישיבה, של לוח הזמנים. של שינויים. אני חושבת שזה מאוד קשה. 

 

 אני חושבת שזה קשה מאוד וזה גם  זה מאתגר מאוד מאוד . קרן:

 

 אני חושבת שהמילה קשה  היא טובה.  יפית:

 

זה מאתגר מאוד. אני חייבת לציין בפנייך כמי ששילבה בעשור האחרון, לפני כן הייתי  קרן:

 מחנכת בכיתה רגילה, השילוב שאב אותי לחינוך המיוחד. ללמוד את הנושא.  אני לא חוויתי

קשיים אני חוויתי אתגר. ובאמת זה קשור באופן ישיר גם לאנשי הצוות שאתה עובד איתם. אם 

 יש כימיה והרצון הוא רצון משותף להוביל תהליכים ולהתקדם...אז אשרי וטוב.

 

אני אגיד לך... בסך הכל הגננות שעבדו איתו בגן אותו  אהבו אותו. אבל הקושי ניבט   יפית:

 עליהן.  

 

 רצו לשלב או שהכריחו אותן?הם  קרן:
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הן רצו. לפחות הראשונה הייתה...והם היו מאוד מחוברים.. היו  מודעים ומוכרים אחד  יפית:

לשני והיא ראתה בזה משהו מאוד יפה בקיצור.  גם זו שהגיעה  אחר כך הייתה מאוד עייפה 

הסייעת הייתה  מהעבודה  עצמה.  היו הסיבות לכך שזה לא היה פשוט... פשוט .  הגן השני

אינטלקטואלית בסדר... נמוכה  נורא רגשית. אבל מצד שני הוא ילד שלא קשה לאהוב אותו.  

עיקר הבעיה הייתה בהכנה לכיתה א. עבדנו עם קלינאית תקשורת והיה קשה לענות על שאלות, 

 נוי.כל הדברים האלה השתנו כשעלינו לכיתה א  עבודה עם חוברות וכתיבת מילים.... הכל היה ב

 

 דברים יותר מסודרים.  קרן:

 

יותר מסודרים. התקשורת.... פתאום אתה רואה את זה עם התחלה אמצע וסוף. וכמות  יפית:

 מספרית של מילים.

 

 בגן הוא לא חווה את זה? קרן:

 

הייתה לו גננת שיח. הוא למד לקרוא במהלך הגן....זה היה ברמת המילים....לא ברמת   יפית:

רגם מחשבה כתיבה זה הוצאת למצב נראה. . לא היה לו את זה. הוא פתאום המשפט. יכול לת

קורא... זה מאוד הרגיע את העניין. בגן היה קשה יותר  ובית ספר יותר טוב. אני עושה סוויץ אליי 

כמשלבת....ככל שהתפקוד נמוך יותר זה קשה יותר....הנראות בעייתית.  כאן אני לא רואה את 

ש ממש קשה. מה שרצו השתיים האלו....לא הייתה להם שום הבנה. פחדה המילה מאתגר, זה ממ

אפילו להשתמש במילה. פוחדים להזיק. פוחדים שחושבים כי יכולים לעשות נזק.. השנייה הייתה 

 מבוססת אישית אבל זה לא התאים לה.

 

 מבחינת התפקוד?  קרן:

 

אנטרופוסופי. קשה . הם נוקשים נורא.  היה דווקא  משהו גבוה. אבל... זה היה גן מיוחד. גן יפית:

ל פשוט לעקל את זה. אני כן חושבת שכל הגננות שעבדתי איתן למרות האנטי שלהן..... היא 

עשתה והתאמצה עבורו..... את זה הערכתי.....יכולתי לשבת  במפגש ורק להסתכל 

 שם.עלייה.....במעגל...ריכוז....רק להביט....כמשלבת היא הייתה מוכנה להיות 

 

 .להיות שם  -אני חושבת שזאת מילת הקסם  קרן:

 

 אתה חייב להיות מוכן.  זה לא יקרה לבד ולא יקרה מיוזמתו. יפית:

 

 אז היא הייתה מוכנה.  קרן:

 

האחרון...  ששילבתי... בגן ... הייתה לו אלימות קשה מאוד.  רוב הזמן אני והקולגה  שלי   יפית:

שעבדנו ביחד המון זמן.....היה צובט אותנו. לא גזרו לו ציפורניים....שריטות עד המרפק, בתוך 

ר הזרוע. ויום אחד הגננת ניגשה אליו וחטפה במקום .... וכאב לה....היא ממש לא הצליחה להתגב

 על זה. לא הצליחה. היא כן מאוד הייתה מתירה. התירה. יכולנו לעשוץ מה שרצינו.....
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 המכסחת דשא החלה לעבוד.....

לנו נתנה הכל.... כל מה שרצינו היה לרשותנו.... לשילוב. היא העמידה את הגן לרשותנו. זה עוזר 

ה מודר.... קשה להתגבר על לשילוב, אבל היא לא הייתה שם. אם לא היינו נאבקים על זה הוא הי

 אלימות כזו.  

 זה.... שוב פעם נראות...

 

 היו לו לעומר,  עוד סיטואציות כאלו? קרן:

 

לא מזמן באתי לעזור בכיתה. פעילות שקשורה לחנוכה. והייתי שם חצי יום. המורה הכינה  יפית:

ר וגזים. אחת הפעילויות פעילות. פעילות בכימיה .... אני הייתי הלבורנטית. לימדה אותם על אווי

הייתה לנפח בלוני הליום ולראות איך עולים למעלה. ו... גם לנשום אותם ולראות איך זה משנה 

את הקול. לא התפספסו עליו....בוא גם אתה .... בוא נשמע כולנו איך אתה נשמע.... ובדיוק 

לא צחקו ממנו..... היה  הנראות. לא הביאו ילד אחר במקומו.... לא אמרו עליו שום דבר אישי וגם

 קטע שקצת הציף....אבל זה בסדר. הארוע כשלעצמו היה טבעי לגמרי.

 

 המשלבת שלו הייתה? קרן:

 

התאמצתי להתנהג כמו את יודעת.... לא באתי בשביל עומר באתי בשביל לעזור, .  כן כן יפית:

במטרה לעזור לכל הכיתה יחד....התרוצצתי בין  כולם... 

בדקתי.... לא באתי לרגל אחריכם, או ומילאתי ... ו

 לשפוט אתכם.

 

 איך חווית את השהות בכיתה?  קרן:

 

בהתחלה בהתחלה.... אני לא יכולתי.... הוא ישב   יפית:

בשורה ראשונה.... העיניים נופלות.... כל פעם שהעיניים 

יפית עשה פרצוף שדומה למה  -עשה  נפלו עליו הוא 

שתינו  -…. עינייקורץ...עושה לי  -שעומר עשה 

ועשתה שוב -….הוא אמר לי אמא….מתפקעות מצחוק

לא נתתי לזה לעשות מזה איזשהו ….פרצופים כמוהו

אז הוא הפסיק , מתי שהוא הוא הפסיק.... לא ….טקס

נתתי לזה מקום. ואם רצה משהו ניגש אלי.... לא נדבק 

הוא לא שום דבר...רק לפעמים ניגש אליי ….לי לתחת 

…. נשארתי עד סוף היום….רוצה שתישאריואמר לי אני 

התגובה. זה לא היה בלתי צפוי בהקשר  …. אז...זו הייתה

כי גם בבית... לא ילד שזקוק לכל רגע של ….שלו

רגע משעשע. אם …זה היה רגע יפה….הסביבה...אז...זה 

זה ...זה חלק ….כבר מדברים על הפעילות

 ….זה נורא נורא קטן….כתבתי פה משהו….מהפעילות
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תמונה שהמורה ….הם מילאו מבחנות…..שיתוף פעולה...קשר. אמ….כן….אה….אני לא רואה

והיו צריכים לצפות באיזושהי  פעילות ….הם מילאו מבחנות שקיבלו… צילמה...מאותו אירוע

אבל...אאה...אה...עשינו ….איך ממלאים...אני חושבת שזו היד של המשלבת...לדעתי….שעושים

 את זה ביחד.

 

 ראה שהילדה מחזיקה לו את היד?נקרן: 

 

 ….יכול להיות….לא בטוחה….הם תופסים את הפינצטות….אני לא סגורה עד הסוףיפית: 

 

 …הם נראים מחויכיםקרן: 

 

הייתה להם נעימה. היה להם ….וכאן...בפעילות….נכון. זו ילדה שהוא מאוד מחבביפית: 

לדמיין מה יוצא פה ….כ העיסוק הזה....כל פעם שאני רואה את זה אני מתחייכת…. נעים

משיתוף הפעולה ה....זה...איך הם התחככו איפה התנגשו? ...איך זה היה? איך הם הסתדרו? איך 

החיכוך עם מישהו נוסף... מייצר משהו חדש? אוהבת את …..יודעת את  הם פתרו את זה? איך 

זה,  מה שאנחנו עושים בחיים  משכללים את הכילים כל הזמן. אצל ילדים השיתוף פעולה תמיד 

 מאוד פיזי ...הידיים שעולות אחת על השניה...אבל הם מבסוטים.

 

 כן...נראה שיש הנאה.קרן: 

 

תה אוהב .... ממש מחבב אותה את השכנה הזאת שלו כן.... זה קורה עם מישהו שא והאםיפית: 

זה מה אנחנו עושים כבני אדם כל הזמן.  מתעסקים לעשות משהו. גם אנחנו יושבים פה ….. הזה

משתמשים בהחלפת מחשבות. אז בסדר.... הם למטרה מסוימת. ואנחנו מאוד פיזיים....

 משתמשים בידיים.

 

 פונים אלייך ? קרן:

 

ם אותי ואומרים....אה.... הנה אמא של עומר.....באה. אני לא מספיק בסביבה. מאוד מזהי יפית:

מצופה שאהיה יותר מעורבת ובאזור מסוים יותר. אולי להיות יותר בפעילות......זה לא האופי 

שלי. אולי קצת חסר כאן. אבל מצד שני יש להם מספיק אנשים לגשת ולשאול אותם לגבי אור. 

ו.. מה ילדים שואלים....? אני כאיש מקצוע... מה שואלים אותי? שואלים למה מאוד רגילים אלי

האם ידבר פעם? יש כאלה ששואלים באופן  –הוא לא....מדבר. הרכיפם שואלים.... הגדולים יותר 

רחב את זה..... אוהב את זה? לא אוהב את זה? מנסים להבין.....את הלך הרוח ושואלים למה 

הייתי יותר בסביבה אולי היו שואלים אותי יותר. לא כל כך.... קצת חסר  עושה כך או אחרת. אם

 להם. 

 

 נשמע שאת סומכת על הצוות...... קרן:
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בהחלט. התחלנו עם צוות חדש. הוא לא הבין הרבה והיה חייב  לתת צ׳אנס.  במערכת  יפית:

מצב קאוטי... החינוך זה מוזר כי איכשהו  אתה תמיד מוציא את עצמך בארבעת  החודשים ב

 . ואחר כך  בחנוכה, אחרי חנוכה כולם חוזרים מיוצבים וישרים.  חוזרים ללמוד לא יודעת למה זה

 

 . כל הבעיות נפתרות....פשוט קסם קרן:

 

אני מצפה שעד אחרי פסח כולם יבינו..... אבל....בעבודה שלי הסיפור של שיתוף פעולה הוא  יפית:

עה מקדימה .... לפחות הטכניקה שאני עובדת איתה. שירגישו חזק. פי אלף יותר מיוזמה או הב

איך צריך להסתדר.... שהמוח יפעל לגבי מה שאנחנו עושים. שוב פעם....זה בתפקוד נמוך. מאו 

ולכן התקשורת הטקסית שהרבה פעמים מקדימה את הדברים לא כל כך רלבנטית. אבל שוב 

משהו שצריך להקנות לו תשתיות שיותר קשורות פעם..... אני עובדת עם משהו נורא נורא נמוך. 

 למה שיש בין בני אדם.... וצריך להיות שימור.

כתבתי אחידות  קבוצתיות. יכול  -תמןנה חדשה 

להיות שזה העבר הקיבוצניקי.... יש לי אני לא 

 ….יודעת

 

אני חשבתי על זה שזה מה ש ...דרך  קרן:

התמונות ... מקום קיבוצי מושב .... הנושא של 

התקשורת , של שיתוף הפעולה דברים שהבסיס 

 שלהם שיתופי.

 

כן, כן נכון מאוד . אני נולדתי  יפית:

לא ….וגדלתי...באתי  מקיבוץ מהסוג הישן 

 ….קבוצה וזה… המופרט

 

 איזה קיבוץ? קרן:

 

ע,  גבע טרון.  מה שתפס אותי קיבוץ גב יפית:

יותר מעבר זה שהם לא עובדים....עושים  דברים 

איזשהו ... משהו שכולם ….ביחד

פעילות שקשורה ….עבודה בחימר…..עושים

עובדים … כולם עושים אותו דבר… בחימר

זה מייצר שוב ….אין פה שום….באותו חומר

… שוב….פעם  מכנה משותף. מייצר  אחידות

‚ הפרטים של איזשהי  קבוצה..מיצר דבק בין 

 …ואז ל א משנה שכל אחד הוא משהו אחר

 

 תוצר קבוצתי או אישי? קרן:
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אותו  זה קפץ לי מול העיניים.….אישי. המכנה המשותף הוא שהם עובדים יחד. החימר יפית:

 דבר אצל כולם.

 

משותף...אם זה מכנה … זה דרך….אמ… כולם ייצרו אותו מוצר...לא מוצר אחד גדול אחד

הוא יכול  לשער מה יש לך … כי אנחנו סביב אותו דבר… כי הוא חשוב… בהיבטים תקשורתיים

אולי אנחנו חושבים אותו דבר. זה ברמה …. דומים…. אולי… בראש.... יש לנו אותה משימה.

כולם מדברים ….. התקשורתית . זה כמו שאנשים יישבו מול  שולחן ... כולם מזלג בצד ימין 

 ….וככה זה גם פה…. באותה שפה. יכולים להוריד את מפלס החשדנות

 ….זה לא טוב הרעש הזה….הבעל נכנס…. המכסת עבדה

 

מכין שלוש כוסות …..אני קלטתי אותך בזווית העין.. -לחיים אמרתי- אני אשמע את זה .... קרן:

 אותן? ואני אומרת איך הוא ירים 

 

 ….אני ארים אותן חיים:

 אני יכולה להגיד שאני חווה חוויה מיוחדת במינה......…. ודיברתי לעצמי…..געיפית יצאה ר

 

הילדים שלנו על הספקטרום … פשוט אפשרות לחיבור… וזה יצר לו אפשרות לחיבור יפית:

כמו החימר, משהו שאפר לראות. שיעזור יותר מאשר … צריכים משהו חיצוני שיחבר אותם

זה לא בואי נאמר ככה זוהי … זה יוצר פה …. כל כך לשמוע מחשבה או לדמיין מה שזה לא

האסוציאציה שעולה לי מהתמונה הזו. אני יכול להבין אותך ואתה יכול להבין אותי. ... על רקע 

 זה שאנחנו עושים אותו דבר. כאילו יש עוד איזשהו מימד של הבנה. 

 

 אם הוא צריך נניח עזרה,  הוא יכול לבקש מחברים שלידו? קרן:

 

אני מניחה שרוב הזמן ייפנה למבוגר. אם לא יהיה יכול להיות שייפנה למישהו …. כן כן ת:יפי

 אחר לצידו.

 

ובדיוק במקומות האלו יש …. אני בדיוק חושבת על מה שאמרת קודם על גן הילדים קרן:

גם הנושא של היצירות, …. אפשרות לראות את הדברים בצורה  קצת יותר קונקרטית ואחידה

 ….נכון שאין את המילים הכתובות בספר…. זה עושה משהו…. בהמשחק סבי

 

 ….יש פה הרבה התרוצצויות היום…. שלום….. הלו יפית:

 ….של הקבוצה…. יש באמת הרבה פעמים את המקומות האלה של האחידות, של הביחד

שולחנות פעילות יצירה של הילדים בבוקר כשהם באים  ותמיד יש את … זה זורק אותי להרבה

והן …. אפשר שהוא יעשה… יש שולחן של חרוזים קטנים… ולחן הרבה פעמים של הבנותהש

לא תמיד ….אמ… ומדברות…. ומחברות… יושבות כמו סבתא סורגת... יושבות  ומתקשקשות

כל אחת הולכת. אבל, הדבר הזה באמת יוצר בסיס … לפעמים שהפעילות הזו נגמרת… חברות

 חשוב.
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תוכנית  -אני מפעילה תוכנית שנקראת  מוזה באה לגן… יש הבסיס חשוב. אצלי בגן קרן:

באומנות. תהליכים שקשורים בהיבט החזותי. אין יותר  עבודה גורפת לכולם. כל אחד בא 

כי הגן שלי ענק. עוברים שם המון …. משהו כמו הסלון…. מהמקום שלו. זו סדנא מאוד גדולה

ולפני שבוע אני הרציתי במכללה בדיוק  …תמיכה ועזרה … שיתוף פעולה…. תהליכים של יצירה

כלי שעוזר בשילוב של ילדים עם אוטיזם. בדיוק על המקומות … על איך המוזה עוזרת בעצם

הלללו דיברתי. ואני כל כך שמחה שלקחתי את החלק הזה. יש ביננו דברים , אני יושבת פה 

 ….קשובה לך

 

 …והרבה דברים משיקים יפית:

 

עצם היותך משלבת ונוגעת … כן. וככה כתבתי את זה ושאלתי את עצמי תוך כדי באמת  קרן:

עד כמה יש לזה … בכובע אחר עד כמה יש לזה השפעות…באמת…בתחום הזה ממקום אחר

סנכרון או אי סנכרון עם ההורות? עד כמה את מביאה לגן מתוך הידע של שאת חווה? לתוך הבית? 

 או הפוך?

 

 ….אם להיות כנה יפית:

 

 את עושה הפרדה? קרן:

 

הוא זוכה ליותר …. לתשומת לב….בעבודה הילד זוכה ליותר סבלנות בשילוב…..אני יפית:

מחשבה.. ליותר קשב, הילדים שלי פחות. פחות. אני במלוא הכנות אגיד אבל זה אירוע מאוד 

 אישי.

אחת הסיבות שהתחלתי  …בואי נאמר ככה אני השלמתי… אין פה מה להסתיר… אין פה מה

ונסחפתי לשיטות עבודה שהן …. לעבוד בזה  באמת , זה מתוך רצון לצבור ידע ולהמשיך לעזור

.. ABAוכאן התחלנו עם …   DIRשונות לגמרי מה שהבן שלי.. עם מה שעבדנו איתו התחלנו עם 

 למרות שאפשר לקחת מכל אחד להמשך החיים בכלל....… שני עולמות שונים לחלוטין

 

 שונות לחלוטין.... קרן:

 

וזה שעבדתי …. שני עולמות שונים לחלוטין...אבל...ההתייחסות גם להיבטים הרגשיים של  יפית:

 …עם תפקודים נורא נמוכים

אבל למה? איך זה שאת עובדת... איך זה שאת עובדת בזה וזה …"זה לא... בן זוגי היה לפעמים

ין ההורות לזה שאני גם עובדת עם ילדים שהם. בתחילת הדרך לא היה שום קשר ב… לא נראה?"

אני חייבת להביע את כל הסבלנות את כל החשיבה …. כאילו זה...לא היה שום קשר. באופן טבעי

בבית אני ממש לא …. הם חלק מכלי העבודה חלק מלהיות מקצועית… הקשר הוורסטיליות

שנתיים האחרונות דווקא  בשנה,… חייבת.. אני חושבת שאני לוקחת את זה עד הסוף.... אבל

 בגלל שנחשפתי לשיטה אחרת לגמרי.

 

 איזה? קרן:
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 RDI יפית:

 

 .....כתבתי את זה הפוך...RDIנחשפתי גם לך   DIRאה...השבוע נחשפתי לזה שקראתי את ה קרן:

 

 RDAהכניסה ל  DIRכן....הרבה אנשים מתבלבלים...מאוד שונה אחד מהשני. מי שעבד ב  יפית:

הטבעיות …. ABAתחומים מאוד מאוד שונים ושונה מאוד מה .בתחומים שונים תהיה קלה יותר 

. מאוד  DIRאו פלוט מוחלט שזה  … בארציות של  השיטה הזו ובהעדר לחץ ממי לאיזשהו יעדים

יותר קצת יותר … וגם אני יכולתי למצוא את עצמי ביתר קלות גם בבית. אז אני … מאוד כאילו

יותר מקצועית אבל כהורה אני יותר דומה להורים שלי. זה אופי אחר למה שאני ייתכן קצת 

אז אני כועסת עליהם יותר ואני …..גדלתי בקיבוץ אני יותר שמה מאשר מוצר חדש שראשיתו

הרבה פחות סבלנית. לא משנה כמה אני אגיד לעצמי. אני יכולה לפזר פתקים בבית הוא אוטיסט 

אני לא יכולה לגלות את אותו …. ני לא יכולה לעצור את עצמי באותהאוטיסט כדי לייצר הבנה. א

אני נורא אשת מקצוע. יכול להיות שזה מתסכל  איפוק. עם זאת כמו מה שהראיתי בהתחלה 

… למה? למה? למה? אבל את יודעת… אותו. למה היא נחמדה כשרק אנשים בבית למה רק אז

מגייסת את הידע שלי כשאני צריכה לעזור  אני כן….הפתרון הוא להיות באמצע.. לא מצאתי

כשיש איזשהו יעד חינוכי או התנהגות שהיא ממש ממש מפריעה לו ולנו ואני … בשיעורים נגיד

אז אני כן אדם שלמד והתנסה כל היתר אני … קודם כל לזהות אותה ולהתייחס בענייניות  ואיך

חסרת סבלנות. זה בטבעי. אני  לא.כי בטבעי אני קצת אדם רגזני קצת… לא המקצוע נסחפת … 

אז אה... ….זה לא...זה לא בסיס שלי. אז… למדתי לעשות את זה טוב במקומות אחרים. אני לא

 …כן

 

 באיזו שיטה שיטה עובדים עומר? קרן:

 

אבל זה נורא … אני מתארת לעצמי ש...איזשהי שיטה….לא אנחנו לא לקחנו….לא משהו יפית:

,    RDIם  מסוימים אנחנו עושים תוכניות חיזוק. והיום גם בתחומי .ABA…. קל להגיע אליה

היא מאוד אוהבת לתת לך לחשוב כל הזמן וכל הזמן תחשוב אני משתדלת בדיאלוגים שלנו 

גם … אה… להעביר אליו מקום של חשיבה כל הזמן אם אפשר שהוא יפיק את הפתרון. או את ה

אנחנו … שמים או כל דבר שהוא לא מובןחיים וגם אני משתדלים להסביר כל סנקציה שאנחנו 

אז אני מתארת לעצמי שאלה המקומות שאנחנו דמוקרטיים … תמיד נצמיד הסבר ותמיד אה

איתם. והאוטיזם שלו הוא לא עומד פה בכלל להתייחסות כי הוא מבין וצריך לעבוד ואנחנו 

את יודעת ….  אבל בחיי היום יום… עובדים עם מה שיש אין פה סיבה ללכת אחורה ברמת אה

יש המון הורים … דרך הפייסבוק... אני נחשפת... יש המון הורים... המון סוגים של התייחסויות

שנמצאים בקו מאוד טולרנטי באיזשהו קצה מואר....זה רוחני קצת.  זה נורא נורא סבלני הם 

אפשר כי הוא לא למד מעולם.... הם לא לימדו שמ 100אומנם רצים אחרי הילד שלהם עד גיל 

אתה תלמד גם אם … לא… זה מפריע…. להיות מודעים לסביבה. אני נמצאת במקום ההפוך. כן

אתה אוטיסט. זה מפריע. ממש ככה. עם ההבנה שזה יכול להיות אחרת....צריך להסביר את זה. 

 .ואני נוקשה קצת

 

 להזכיר את זה לעצמך או לו? קרן:
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וגמא.. עכשיו יש לו...הוא... החליט שכן יש לנו לד… לחיים  אולי… לו. פחות לי מפריעים  יפית:

… תקופות של קצת קולות אבל הם בעיקר נמצאים בקרב המשפחה ולא כל כך בחוץ. שהוא ישחק

… זו כניסה פנימית לעצמו ויוצאים קולות של נשיפה...לא צעקות … ומשום מה כשנכנסים לאוטו

לחיים זה נורא מפריע אז מי … לי  זה לאבעיקר ג'יברשים...בעיקר נשיפות  כאלו . לי זה עובר 

שמחנך חזק בעניין זה דווקא  חיים זה לא בא ממני. אז ככה שתמיד יש את התזכורת שיש משהו 

 ככה זה הסביבה  שלנו . מפריע כי יש מישהו ככה זה אצלנו מישהו שיש משהו שמפריע לו...

דיברנו קודם על נימוסי שולחן לי מפריע מאוד נימוסי שולחן. לי יש גבול מסוים ואני חושבת שכם 

יכול להיות, לא מקבלת את זה בשום צורה . הייתי   לילד אוטיסט  יכולים להיות נימוסי שולחן. 

דה עובדת עם ילדים שהיו מתנפלים כמו חיות ויש שלב שהילדים בסביבה מגיבים לזה כל הפירורי

הכל...אי אפשר להיות אני חושבת שחייבים...  גם … הכל ציבורי… הזו...לבלוס בלע בלע בלע

 למעוגנות וגם לכבוד של ההופעה. ואתה לא אמור להיות, אתה לא יכול להיות...

 

 זה חלק מהניראות. קרן:

 

למשל  זה אני חיים….חלק מהניראות...זה לא סוג יחסי הציבור שהאדם היה רוצה לעצמו יפית:

 .אני נכנסת ממש לפרטים. זה נורא מפריע לי… אני חושבת שהיה פחות מתעסק

 

 יש בינכם השלמה. קרן:

 

זה שמפריע לו . והוא מכבד אותי  ואני מכבדת את ….כן….כן אנחנו משלימים בעניין הזה יפית:

… כל אחד אה …..והוא מרגיש בזה לפני זה…. שמפריע לי. אז שנינו ... ואני מרגישה בזה לפני זה

מגבה את השני. אבל אה...בכוון המוביל והעבודה האוטיסטית אנחנו נוקשים ואנחנו טובעניים 

יש לו … הרבה הרבה יותר. אני חושבת יצא בסדר…. יותר ממה ... מאשר שקורה בחוץ

עדין … יום אחד הוא ידבר… לא נראה לי שיטפל אלינו פסיכולוג... יש לנו  פסיכולוג….פסיכולוג

זה לגבי זה...הרבה פעמים אני הייתי אומרת לעצמי אני רוצה … אז זהו…. לא הגיע לשם זה

אולי לא בטוחה שישנאו אותי אבל אני בטוחה שהם יחזיקו לי המון המון … להעמיד בני אדם

איכפת לך? אני … המון... כי זה אובייס שאני נוקשה יותר מאשר אחרים...  מהורים לילדים

הייתי  מחזיקה בבטן דברים... אני רוצה שהם יהיו.. ממש לא … ממש לא לא..… אומרת לעצמי

העולם הזה … אני רוצה שהם יהיו בנויים לחיות. הם צריכים להיות מוכנים… בנויה לחיות

 . מורכב

 

האמת היא שכן...עכשיו אני  קרן:

 .רואה אותו ממש טוב

 

יש פה טיקות. פעילות של  יפית:

  משהו אחר, פעילות על הודו.

 

 איפה הוא? קרן:
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 עכשיו בצהרון יחד עם אחותו. נורא נחמד מאיר פנים. יפית:

 …נראה מאושר… יפיוף אמיתי קרן:

 

היה להם כייף ולכן כתבתי חלק מכולם. כולנו שמחים  ואני חלק … הם עשו שמה… כן יפית:

 זה ….נעים לי וטוב לי אני חלק ב… אני חלק מ…. מהסביבה כולם שמחים

 

 ….שלוש ...יש סרטון בגיל חיים:

 

 אני יכולה לראיין אותך גם?  קרן:

 

 …. כן כן…..וואוו חיים:

 

אז אולי אותך אני אראיין על הסרטונים? דרך …כן כן… איך אתם מרגשים אותי קרן:

 הסרטונים?

חיפש אחר כך …..המשכנו בריאיון… לא מצא… חיים חיפש את הסרטון ב"אב טיפוס" של טלפון

 במקום אחר. 

 

… וכולם מבסוטים… היה שם וכולם שמה… כולם היו שמחים אם משהו… זהו פשוט יפית:

היא עושה גם עושה גם כן וזה בכלל מתעסק שם עם משהו … זהו. שמחה משהו...ולא כל אחד 

וכולם שונים אבל כולם חלק ממשהו. הם חלק ממשהו הוא חלק ממשהו. בעצם כל התמונות 

 …לא לבד מראות על איזשהו משהו .. שהוא

 

 וואו...הוא פשוט מהמם. …. הייתי מחבקת אותו אם היה פה עכשיו קרן:

 

כל התמונות אין פה שום דבר כשאני חושבת על זה … אני חושבת שכל התמונות אה…כן יפית:

זה משמעותו של שילוב. אחרת לא היינו מדברים על זה. עבורי ….אין לבד ...תמיד יש מישהו

על בתוך סביבה רבת ראשים ורבת דברים. זה  אף פעם לא משהו לבד לפחות זה תמיד משהו שפו

מגוון מאוד גדול...ובתוכם … או זה תמיד פועל בתוך… או סטרילי או חסר גירויים או השוואות

זכויות ….אם נצליח להגיע לכל...לשמור שילדים שלנו יקבלו בדיוק… מגיע להם הכל… יש את ה

דים האלה בשביל מה לשלב אם הילדים האלו לא היה היל… די וכן… ולגיטימיות. האמת ש

זה חלק מהמטרות  …צריך חלק מהמקום  שלך בחיים… לומדים מהם… משהו ללמוד מהם

 וחלק מהחיים, קבוצת השווים. 

 

 דו כייוני.  קרן:

 

כן כן כן.  והילדים לומדים שיש משהו שהוא לא דומה בכלל אבל הוא לא פחות טוב,  הוא  יפית:

 ראוי,  יש לו משהו שהוא יכול ממש ממש אה...לתת לכם עוד משהו נוסף.לא פחות 
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אם היתה לך אפשרות לבחור בין … לא שואלים אותך… אה….אם היו שואלים אותך קרן:

שילוב לחינוך מיוחד? היית עדיין בוחרת בשילוב? איך את מתייחסת למערכת כמערכת?  איפה את 

 ם?חושבת שמקומו של ילד עם צרכים מיוחדי

 

אני נורא קיצונית... כשאני מדמיינת מוסד חינוכי … אני חושבת שכל… בקטע הזה יפית:

וורודים שלי מה אני רואה מבנה שבו יש כל מיני חללים לא בדיוק כיתות או  בחלומות הכי 

אלא מקומות שהם מתואמים ויש מרחבי משחק שהם  לא מקומות שהם מאוד מובדלים ….גם

ילדים ללא כל הבדל ממשי לפחות ראשוני נמצאים באותם … ים והגם מתואמים וגם משותפ

מקומות אלו. ואם למישהו יש צרכים מסיומים אז יש מקום חלל בשבילו שממנו אפשר להגיע אם 

זאת אומרת משהו מאוד משולב ועדיין עם … למישהו  יש צרכים אחרים אז אפשר להגיע

לא חייבים ללכת לאט, אם זה לא הקצב  התייחסויות יותר אינדבדואליות כי ילדים רגילים

להוציא למעט  מקרה של אין אפשרות … שלהם, כי צריך לתת להם את האפשרות להתחנך לפי

של שליטה על התנהגות או שיש מקרים של אלימות קשה שצריך למצוא לזה פתרון,  אבל כל 

….. לחינוך מיוחדהשאר ככה אני רואה את זה.  אני חושבת שההפרדה שנעשית בין חינוך רגיל 

לא טובה. היא לא נכונה והיא מרעה לילדים.  רב הזמן ילדים אוטיסטים צריכים … נושמת עמוק

עבודה אחד על אחד רוב הזמן הם יתקדמו שהעבודה, יותר הלימוד של כל דבר יהיה עם סיוע יותר 

ינימום יש מ… במצב הנוכחי גם כיתת תקשורת שזו אוריינטציה בתפקוד גבוה יותר קרוב.  

חמישה ילדים סייעת והסייעות הן לא בהכרח אנשי מקצוע מאוד מנוסים. ויש מורה.  

והספקטרום הוא שונה,  כל אחד הוא שונה,  לאחד יש התנהגויות מאוד קשות,  גם אם ההבנה 

אני רואה … אפשר…. יש כל מיני דברים… מאוד טובה או הדיבור או התקשורת ברמה גבוהה

לא נכחתי במשהו או שזה עזר …. בהם ואני רואה שומעת גם סיפורים מקומות שאני מבקרת

… למישהו וקידם מישהו ממש... לא נכחתי בכך. אני משלבת היום ילד במודל משהו לא קיים 

הוא תפקוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מסובך ונמוך הוא נמצא בבית ספר רגיל ויש לו כיתה 

ר ושיעורים שהוא יכול הוא משתלב. המערכת הסכימה , קטנה חדר קטן שאני זו שעושה את העיק

כל הזמן.  הוא לא … הביעו נכונות גדולה לדבר כזה אבל לאורך כל הזמן רוצים להפסיק את זה

 ……היה מקבל… מקבל את זה ואם היה בחינוך מיוחד

 מי אמר שיש שם תנאים. והקידום שם גדול?… ושם יש תנאים… ההורים לא  מרשים לעשות שם

 .יתי בכמה בתי ספר של חינוך מיוחדהי

 

 בן כמה הוא? קרן:

 

 11בן  יפית:

 

 הכיתה נמצאת בתוך בית ספר רגיל. נשמע מצב אוטופי. קרן:

 

זה לא שילוב … יש הרבה מתנגדים ויש עם זה הרבה הרבה חסרונות… אוטופיה מוחלטת יפית:

… הוא לא נמצא במצב …אבל ...הוא נמצא במצב שצריך לשקם אותו….זה שילוב חלקי… ממשי

לא היה...מצליחים  … אם הוא היה תקוע בתוך כיתות גדולות זה… זה שהשילוב הוא חלקי

 …זה הערך שלהם יחד עם הסביבה  … לייצב את התשתיות. יש אירועים יזומים ש
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 כן... קרן:

 

נמצא במצב שהתשתיות … צריך לשקם אותו. מה זה לשקם? כאילו היה חולה או משהו יפית:

…. זה אוטיזם שנסוג… לא משהו שכל כך… אני חושבת שאם …. שלו כל כך נמצאות במצב של

בתשובה לא נשאר עם כיפה  אף פעם לא נשארים.  זה כמו חוזר ….. תמיד נופלים לשם לבורות

ונוספו גם בעיות  וזה המקרה שלו כנראה. … הנפילה היא קשה… אף פעם לא עוצרים… וגמרנו

 …גופניות

 

 הבנתי עכשיו למה רצית לפגוש את...?…. אמ… אה קרן:

  

 מה זה?  יפית:

 

 ….של…למה את רוצה לפגוש את הבן האמצעי קרן:

 

כל הילדים שלו נמצאים במצב מורכב. אופן שבו מדברים … יכול להיות שזו ההרגשה  יפית:

לא בגלל שהתפקוד …. כבש.. אני … האופן שבו מדברים עליו…עליו.. זה מה שכבש אותי שם

אני גם לא מתיימרת לחשוב  שהייתי מבינה אותו אבל הוא בלב של … זה לא… הכל כך נמוך

 …ין את זה ואתה רוצה לראות את זהההורים שלו וכל הזמן אתה מב

 

 .ראיתי את זה...הייתי שם קרן:

 

והם נורא אוהבים אותו. נורא נורא אוהבים אותו כשמישהו כל כך אוהב מישהו אתה יודע  יפית:

שיש שם הרבה מה לאהוב. אתה יודע שזה שמה... כמו כל הילדים שאוהבים אותם... אתה רוצה 

 לאהוב אותם גם...

 

לי שזו בדיוק הסיבה שאמרתי שבא לי מאוד לחבק אותו. מכיוון שהשיח אתך... נראה  קרן:

לעמוד בצד כשאתה מראיין ולא לתת את המקום … הריאיון לא אופייני... אתה לא יכול להיות

ואת כל כך עשירה בלהעביר לי לפחות מי זה עומר ואת החיבור ביניכן ….שלך. ואת כל כך מלאה

תו ולחבק אותו וזה בדיוק מה שאת אומרת. החיבור לילדים שאתה פשוט רוצה להכיר או

אתה מבין עד כמה זה … כשמישהו בעצם מסנגר עליהם מהצד ומדבר אותם ואת החיים שלהם

 עולם ומלואו.

 

תשמעי אני … אבל שוב פעם אם להחזיר את העניין של החינוך המיוחד… בטח… בטח יפית:

. 13בית ספר מאוד מאוד טוב בארץ לאוטיזם עד גיל זוכרת שהייתי לא מזמן בבית ספר...שנחשב 

… היו נחמדים, כביכול הראו לי את השפה האוטיסטית עם טקסט על הקירות.. מאוד עדכנים

… זה לא זה… אני מסתכלת על הילדים ומרגיש לי משהו מאוד… תוכנות אפליקציה תקשורת

יות או בתוך החלל אני לא עם כל הטכנולוגיה הזאת ועם כל השיטות האלו שהן נורא ויזואל

… רכים.. אולי…. שהם נמצאים באיזשהו מקום.. טוב ראיתי כיתות קטנות… הרגשתי שהם ש

ישבו וכל  12-13חברה בני ….אז באתי לשיעור בכיתה שאמרו לי עליה שהם תפקד גבוה… נראה
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אפילו בגן   מה שהם עשו זה לקחת גלילי נייר טואלט להדביק עליהם דבקיות כאלו.. וואי וואי...

עברנו. הרעיון היה לעשות  את זה והכיוון היה לעשות עץ זה היה … לא עושים את זה 3של גיל 

אזור טו בשבט לדעתי והיו שם מנקה מקטורות ומי שעשה בעיקר את העבודה היו בעיקר בנות 

עם הילדים האלו שלנו לפעמים להשים ….והם ישבו עם אפס עשייה. עכשיו… שירות לאומי

 ….ת אחת זה הישג ולפעמים זה כל מה שאתה יכול להוציא ממישהו אבלדבקי

 

 …הם היו בתפקוד גבוה קרן:

 

ככה קראו להם ... והצוות כל כך חם ומקצועי... וכולם חמים ונחמדים. אני לא רואה  יפית:

והם קומוניקטיביים הילדים תפקוד גבוה הצוות והם נחמדים ונעימים אבל לא הייתה … שהם

שם שום עשייה כאילו מה הם נמצאים שם?  הם בתפקוד גבוהה, מה הם עושים שם? מה עזר להם 

יתה שם למידה לא היה שם כלום. אני הייתי... יצאתי... זה היה  בבחינה לא הי… התפקוד הגבוה

מה … אני לא .. ככה שאלתי את עצמי לגבי המחנכים … וחשבתי  לא …אם ללכת לעבוד שם

הם אתם.. … אתם עושים פה? הם צריכים שיעזרו להם  שידחפו אותם זה התפקוד הגבוה שלכם ו

הבנות של שירות לאומי עושות להם את זה? מה הם הם צריכים עזרה.  למה זה ככה? למה 

התמונה הזו לא יוצאת לי מהראש! נוראי.. ואחרי זה הייתי בעוד בית ספר … פה? אוי לומדים 

. 21עד גיל  14שנחשב גם טוב. יש שם כיתת בגרות נחשב לבית ספר טוב, בית ספר גבוה יותר מגיל 

היא תיארה … ות אז ברור שהיא עושה...והסוף של הסוף.  עם מנהלת מקסימה יש כיתת בגר

והראתה לי תוכניות עבודה, דברים יפים, קולנוע וזה... ושאלתי על התפקודים הנמוכים שיש לה 

וצריך לנהל אותם וזה ילדי ם גדולים … איך הם מתמודדים איתם איך הם עובדים איתם 

ות קשות? כמובן  לא כל לא נשארים פיציים.. אם מישהו יש לו בעיות התנהג… וחזקים מאוד 

ומה אתם עושים כן … זה לא אוטומט אבל  היו שם אשפוזים לא מעט...ואז אני הבנתי… אחד

התלבטתי להגיד לך … הבנתי שאת הילד שאני צריכה … אנחנו מתאמצים פה ומתאמצים שם

 ….כל כך מקוררת…. אם להגיד לך לא לבוא

 

 הכל בסדר. קרן:

 

לא היה לו פה מקום... כל הרצון הטוב הוא היה במצב … ובדת איתוחשבתי לי הילד שאני ע יפית:

של הישרדות היו שמים אותו בחדר זה מה שהיו עושים.  זה היעד של בתי ספר של חינוך מיוחד? 

האם גם אצלכם אתם תקדמו רק את החזקים? יש הרבה טענות כלפי מערכת החינוך הרגילה 

ז גם שם? זה ממש צחוק הגורל אז עדיף שיהיה זנב שהם לא זורמים עם החלשים כמו שצריך.  א

את יודעת זנב לאריות הוא יישאר  תמיד זנב... השערה האחרונה בזנב אפילו. אז מדברים על 

המחיר ואיפה ירגיש יותר טוב ואיפה יהיה מאושר למה הוא חייב לסבול כי רק בגלל שהוא 

 .במערכת הרגילה

 יא גורמת להרבה מאוד לסבול.אפשר עכשיו לדבר על המערכת הרגילה שה

 

 או... לילדים עם הצרכים המיוחדים? קרן:
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לצערי הרב אין אחידות.  אין אחידות בארץ, …. לילדים עם הצרכים המיוחדים. בשילוב יפית:

אין אחידות ההצלחות הן נקודתיות . יש מערכות חינוך שחרטו על … אין שונות יש כביכול סט של

דגלן שילוב למשל המערכת הדמוקרטית . רוב הגנים, ששמעתי על שילוב אוטיסטים במערכת 

. לא יודעת איך הם השקיעו יותר.  צריך להתגייס עבורם, אין ברירה,  צריך הדמוקרטית זה עבד

להתגייס.  במערכת הרגילה זה תלוי בבן אדם שאתה נופל עליו ממש.  תלוי בבן אדם,  נפלת על 

זה מאוד נקודתי.  וההורים,  האם ….מדריכת מתי"א בלי אגו והיא מקסימום של רצון לתת גם כן

ם?  איך יודעים לייצר שיתוף פעולה בכלל? לא כל מקום יודע ליצר שיתוף כמה ממדרים את ההורי

פעולה. לא כל הורה יכול לשתף פעולה.  על הדברים האלה צריך להשאיר את החינוך המיוחד רק 

כשזה יתוקן,  כשהתייחסות  בגלל אלה,  כי אי אפשר, לא רואה איך אפשר,  לתקן את זה בכלל.  

אפשר לסגור את החינוך המיוחד. הערך תמיד יהיה גם לילדים שבקושי המערכת הרגילה תתוקן,  

רואים ילדים אחרים מול העיניים. כמו הילד שאני עובדת איתו,  זה תמיד יהיה יותר ערכי.  

ויש את … ראיתי את כל המקומות בעולם… לפחות עבורן… בשביל היכולות הבסיסיות שלו 

חושבת שיכולה לתרום, יכולה לתרום,  זה עדיין בתוך הכיתות תקשורת שהן דווקא אופציה שאני 

זה בתוך מבנה … רוב הזמן.  אבל בסדר…מבנה רגיל אמנם אני רואה איך מתייחסים אליהם

 אה... יש עוד דבר,  בתי ספר לחינוך מיוחד זה סגור. רגיל, 

 

 זה רע מבחינת הצוות?  קרן:

 

ים האלו לא מדברים כל כך זו הבעיה.  לא מישהו עובר על החוק מישהו פוגע גופנית הילד יפית:

תמיד ההורים נמצאים שם כדים להרגיש את זה לכן החזון הזה של מבנה פתוח עם כל מיני חלל 

 …עוד עיניים... שערותיי סומרות כשאני שומעת סיפורים…. הוא הוא בעיניי

 

 הייתה כתבה לא מזמן על ילד שהוריו... קרן:

 

ורת? הרבה כאלו ששמים בחינוך מיוחד הם סוציואקונומי נמוכים כמה כאלו מגיעים לתקש יפית:

הם שמחים שמחזיקים אותם הרבה שעות ביום. הם לא תמיד בסיפור הזה לא תמיד מצליחים 

ממש סכנה. פייר, אני חושבת שזו סכנה … אין שום דבר…. אין אפילו מצלמות … להוציא מ

ם יהיה צריך כי עם כל האמירות יום אחד א…. לשלוח. מזל שהילד שלי בתפקוד גבוה

לשלוח לכיתת ….יהיה צריך… אני רואה את זה כמו חוזה שכירות שלנו… והאידיאולוגיה שלי 

זה לא ….תקשורת,  אם יהיה צריך,  אני שמחה שבינתיים לא. אבל לבית ספר של החינוך המיוחד 

כאן...מערכות משנה שפגשתי אנשים חמים ועם רצון טוב מה כולם כאלה באמת? ממש. זה 

אני ממש מפחדת. זו דעתי על החינוך המיוחד. חינוך מיוחד … ש… סגורות שאף אחד לא יודע ש

עובד טוב כמענה לצרכים , כזיהוי דרכי לימוד חשיבה שמה זה עובד טוב.  אבל למה חייבים 

…. להפריד אותו? אז תעשו את זה שם. שכל מורה או גננת יהיה להם השכלה של חינוך מיוחד

 …יהיו שתיים כאלו בגן

 

 עומר זה כל פעם חוזה מחדש. כשאת אומרת.. עם … לגמרי… חזון אחרית הימים קרן:

 

 נכון יפית:



11 
 

יוצר  שלו? תהמיומנויובתוך תוכך את לא חשה מרגישה שעצם השילוב משפר את  קרן:

 התקדמות? 

 

משפר מאוד מאוד מאוד מאוד. זה לא היה שם אם הוא היה במקום אחר. . זה לא היה שם  יפית:

או שהיה מגיע הרבה אחרי . יש שלב שהקניית המיומנויות האלו היא לא עניין של מה בכך .אני כן 

לגבי ההתעסקות למה באים לבית ספר.  תכלס,  העיקר שהם עושים … בפוקוס לגבי הלימוד עצמו

.  זה חבל שאין מספיק אפשרויות וזמנים לשעשוע בגלל זה אנחנו שולחים כאן שם לימודים

בהתחלה בכיתה א' , ב' זה היה פחות … הקשיים כבר עכשיו ב….לצהרונים כי אין כאן מספיק

אני רואה קשיים, אני רואה שהתיווך של הלימוד הוא  מודגש ובכיתה ג' עשינו איזשהי קפיצה 

ספר. פה בבית הוא עושה דברים לבד, עושה שיעורים לבד, רוב הזמן  הרבה יותר אינטנסיבי בבית

 כמעט ולא נחוצה עזרה. בבית הספר התיווך גדול יותר.  

 

 למה יש הבדל לדעת? קרן:

 

 חלק זה התנהגותי רגשי. חלק מזה. וחלק מזה כי זה באמת יותר קשה.  יפית:

 עמוס?  קרן:

 

אני עוד לא סגורה למה אני חושבת שהוא כן … םכן ג… לא יודעת לא חושבת...רגשית  יפית:

יש לו נטייה לסגת כשקשה. יש לו נטייה כזו . והקשיים … מודע לשוני שלו היום ולקשיים שלו

נאספו באופן אובייקטיבי. אז הוא ילך יותר פעמים אחורה.  אחורה אני חושבת שהוא האמין 

שה שלי.  צריך לבנות זאת מחדש.  עם בעצמו יותר בשנים הקודמות ועכשיו קצת פחות,  זו ההרג

זאת הם טוענים שלא. אני חושבת שיש כמה לקויות למידה קלות,  בעיקר בכתיבה. אם זה יגיע 

למצב שהוא לא מתפקד לימודית, אז אנחנו נחשוב על כל הזה... לאורך שילוב... יש פה פג תוקף. 

ם שילובים בתיכונים, עיקר זה לא מקצוע שנראה טוב בשנים מאוחרות יותר.  למרות שיש ג

 .דרסטית זה יורד…. השילוב נעשה בגילאים הצעירים בעיקר עד כיתה ו. ז

 

 הם לא משולבים?  …יורד ואז הולכים לבד קרן:

 

 או שעוברים לכיתת תקשורת הרבה פעמים.  יפית:

 

 יש כיתת תקשורת לגילאים גדולים יותר? קרן:

 

 כן שוב פעם תיווך בתיכון. זה ממש קיפוח מוחלט הדבר הזה.  יפית:

 

 האמת שלא שמעתי על זה.  קרן:

 

כיתות תקשורת.  זו יוזמה הורית כי הרי לא קיים בכל בית ספר. בגלל  יש אבל הרבה פחות  יפית:

שבכיתה ז הרבה פעמים הולכים לבתי ספר מיוחדים,  או ממשיכים את העבודה ללא משלבת,  או 

ולי יש משלבת.  זה המקרים הכי מעטים  כי זה פה זה בגלל משרד החינוך. אני למשל עובדת א
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בזיכרון יעקב אצלם כשעוברים לתיכון,  נגמר השילוב,  לוקחים את שעות השילוב ועושים מרחב 

כללי לכל הילדים עם הצרכים המיוחדים. שם יש אשת מקצוע, כבר לא איזשהי משלבת שלומדת 

נגמר זהו. הם … ועיים סיוע שנותן כל מיני תוספות והעשרות. אין משלבתמגורמים מקצ

מסתדרים לבד. כנראה מתוך הנחה ששוב מדובר בתפקוד גבוה, ממה ששמעתי מהורים,  רוב 

שעות, זה בקושי שלושת  רבעים  30הזמן, אין מספיק שעות, המקסימום שמשרד החינוך נותן זה 

 הרבה פעמים הילדים עצמם לא רוצים את זה בהתחלה.מסדר יום , ממוצע של תיכוניסט.  

זה סבבה... ואחר כך הם לא...יש "ווטיצנג אי" ככה גם אם זה מרחוק. הם לא רוצים את זה כבר. 

וגם עם זה יש הרבה פעמים שהורים בוחרים כי זה נשמע נורא אבל אני כל כך מבינה את זה, 

הגילאים האלה,  בלונדיניות ועם תחומי עניין בתיכון, לא מעל  25בוחרים משלבות לא מעל גיל 

מאוד גרוביים,  מאוד.  ממש יורדים לרזולוציות האלו כדי ליצור חיבור שהוא כל כך קשה 

בתקופה הזו.  אני למשל לא יכולה לעבוד עם התיכון אני לא יכולה , אני לא נמצאת בתנאים 

רת ככה כי זו האמת. וזה אם יש עוד אני מדב… האלו. אין לי גרוב מספיק אני מבוגרת דודה כזו

הורה שמשלב בתיכון... מעטים. אני יודעת שבפרדס חנה יש אבל מעטים. אז זהו. אז  זה די אנד 

בכיתה ו,  ואז צריך להחליט מה הלאה. וזה בתנאי שהגעת לכיתה ו בשילוב רציף כי הרבה פעמים 

…. ה ומוותרים על כל סיפור בית ספר זה לא ייקרה.  והורים,  הרבה הורים קורסים, הרבה לפני ז

אבל אני רואה את זה.  אני שמעתי … עוינות אני שו.. מזל שזה לא המקרה שלי בבתי ספר יש 

אנשים שאומרים להם... שהם בסדר... אנחנו  בבית הספר נהיה חזקים...נהיה חזקים,  וזה נכון 

נאנחת. אז …. הדבר הזה ? אנינהיה מספיק קשוחים והם יעזבו. מה זה הכוחנות הזאת, מה זה 

יש את כל ה אלה שמאוד רוצים לתת אז הם מוותרים רוצים שלילד יהיה טוב,  יהיה מאושר , 

רוצים פחות רעש אז הוא לא נמצא בשיעור הזה והזה והזה וזה ולא עושה שום דבר אפילו לא 

יבים לעשות את זה,  אז לחמם כיסא .  ולא להגיד לו... עוזר...לא תמיד עוזר,  נורא רוצים לא חי

הרבה הורים קורסים באמצע שנה,  שנתיים,  כיתה ד ישר לכיתת תקשורת. זהו זה... ככה נראה 

 שילוב אצלנו בארץ,  כושל. ל...יש  דבר מאוד יפה כי הוא גר בבאר שבע,  ובאר שבע עובדת טוב.

 

 הוא אמר לי שזה המקום הכי טוב בשילוב. קרן:

 

ורים עד כמה שאני יודעת לא נותנים להם גישה לכל דבר  ודמוקרטיה הם נוקשים עם ה יפית:

 בכל דבר. 

 

 איך זה כאן? שיתוף הורים? קרן:

 

 מאוד דמוקרטי. אני מכירה רק בית ספר אחד שלנו ברמה אישית. זה לא מקום גדול... יפית:

איך נראה יותר השנה. כל הזמן בתקשורת, מה כדאי …. אצלנו יש המון דמוקרטיה יותר ממה ש

לך.  אנחנו אנשי דעה  וקובעים באותה מידה.  ואנחנו,  יש לנו מקום שם,  אצלנו יש מקום אבל 

אנחנו לא מזלזלים בזה . דווקא בגלל שנותנים לנו כניסה,  אני מרגישה שהיא אקסטרה יכולת 

זה .  החלטה. שהיא אקסטרה ממה שיש... לדעתי,  ככה אני מרגישה,  אז אנחנו מאוד מכבדים את

זה עבודה, ביחד,  אנחנו לא עובדים עבורם והם לא עבורנו.  כולנו ביחד נותנים איזשהו שרות לילד 

הזה. אז אנחנו נותנים להם לעבוד,  לא מהסוג המתלונן יותר מדי, ולא מהסוג המתקרצץ.  מהסוג 

ך מלחמות שאומר תודה,  מהסוג שנותן הערכה ועומדים על שלנו. היו כמה מלחמות,  זה לא חוס
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זהו. אז מצבנו טוב יחסית,  מצבנו טוב וחבל שאי אפשר רק ברמה … היו כמה,  ובכל זאת

האישית להגיד את זה . שרון כל האזור הזה,  כל השרון נחשב כמקום אטרקטיבי יותר לשילוב 

 למי שרוצה לשלב אבל זה לא מספיק. 

 

 אז כתבת לי ...….בהתחלה כשהתחלנו להתכתב קרן:

 

 …מחקר עשוי להעלות את אותם דברים ששה יפית:

 

עולים דברים שניבאתי שיעלו וידעתי שהם יעלו... ואני עושה זאת בכל זאת כי … יכול להיות קרן:

יש בי את הרצון לעשות שינוי. ואני מקווה שהתהליך שאני אעבור,  אני מאוד מקווה שאצליח 

הוויה הפנימית ברצון הפנימי במקום הפנימי שלי וב… ב… לגרום לאיזשהם שינויים . זה ב

והדרייב הולך לשם וכן במיוחד ולעומר מה שאני שומעם יותר ויותר כמו מההורים שאני נחשפת 

 אליהם ומאנשי צוות,  זאת אומרת התחלה מאוד מעניינת. 

 

… אמרת שאת משלבת הרבה שנים… אני מתארת לעצמי שהרבה מאלה שמשלבים אצלך יפית:

למה זה לא עובדתי? למה בכל גן? זה קשור לאזורי רישום. למה  לייך.מגיעים כי הם שומעים ע

 …חופרים כדי לשמוע על גננת שעושה עוד מייל אחד

 

בבתי ספר לא שואלים מורות אם הן רוצות לשלב, פשוט מפילים עליהם. בגני ילדים המצב  קרן:

 שונה, שואלים את הגננת אם היא רוצה לשלב.

  

 …באמת? ככה הנוהג? לא ידעתי יפית:

 

כן כן.  במיוחד שיש מספר גנים מאוד גדול ויש אפשרות לשאול. אם אתם שניים שלושה גנים  קרן:

במקום אחד,  לא ממש שואלים.  אם יש צורך ואם יש אפשרות שואלים, ואם אתה מביע נכונות 

במקום שהוא רצוי וזו אין יותר טוב מזה כי אתה באמת פותח פתח לילד עם צרכים מיוחדים 

 ההתחלה. 

 

יכול להיות שאת מוכנה להיות שם, הרבה אומרות לא , אלה שאומרות כן, לא יודעות מה  יפית:

 מחכה להן, מה זה אומר ומה זה ידרוש. 

 

לא לצערי שום תמיכה … לא מתי"א…. כשאני התחלתי את דרכי כמשלבת לא ידעתי קרן:

 ….לבדאני הלכתי ללמוד את התחום … ועזרה

 

 …כן בהתחלה יפית:

 

הייתי שם,  הלכתי לסדנאות, להרצאות, נפגשתי עם אנשים, דיברתי עם מנתחות הנהגו,  קרן:

ניסיתי להבין לאיזה עולם אני נכנסת ונכנסתי. כמובן שאני מצאת במקום אחר אחרי שנים של 

כמה באמת אתה  שילוב.  אבל אני חושבת שהדבר הראשון צריך להיות זה הרצון להיות שם.  עד
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מוכן להקדיש עצמך.  העבודה היא לא רק מול הצוות והילד, ולא מול אלא איתם,  אלא יש לך עוד 

המערך הוא כל כך גדול  בערך זוגות הורים שאתה צריך להתמודד איתם.  68ילדים ועוד  30-34

שאלות  וכל כך רחב שאתה צריך להיות מוכן להיכנס לשם,  אתה שכנס למערך לא פשוט,  ויש

 זו נקודת המפתח.….זהו זה ה….ושיש חיסיון. אתה צריך לגרום לגן שלך 

 יפית, היה לי ראיון נפלא.

 

 את רוצה לשמוע את חיים? יפית:

 

 בטח, בטח.  אם הוא רוצה להתראיין זה שני ציפורים. קרן:

 

 עכשיו אני אוכל לשמוע... מעניין, מעניין... יפית:

 

 תודה יקרה תודה.  קרן:
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 דקות 51משך הריאיון:       ראיון עם חיים

 , בעלה של יפית.9 -חיים, אביו של עומר בן ה 

 

 הריאיון ללא תמונות.

 מסיבת ט"ו בשבט.  -רואים סרטון שבו ינאי נמצא עם עומר בגן 

בט"ו בשבט בחגיגה בגן . בגן התפתחותי שהוא כבר נכנס לגן, זה היה אחרי  אז הייתי איתו :חיים

שנה וחצי אחרי שאבחנו אותו באוטיזם. שנה וחצי באופן פרטי הכשרנו את כל הצוות. מהמטפלות 

הוא היה במצב שלא מתקשר פה ….בפעוטון ועד המנהלת, הכשרנו את כולם והבאנו למצב

ה. שימי לב שהוא לא יצר קשר עין. ילד שמדברים אין דבר עונ….בסרטון רואים מב שהוא מגיב

 עד היום אגב הוא מתבונן לא על העניים אלא על האוזן.….כזה בגיל כזה. זהו הנה

 כן. זה היה גן עם שילוב? קרן:

 זה גן התפתחותי.. גן שפתי...: חיים

 אוקי קרן:

ומעים ברקע מחיאות כפיים. זו ילדים. ש 8אני רוצה שתראי פה גננת חביבה...צוות נהדר.  :חיים

כנראה עצמאות. מכאן עובר למשולב לחלוטין.  -השנה השנייה שלו. זה....סרטון נוסף של חגיגה 

 אני חושב שזה הדור הכי מצולם בעולם. 

 יש סרטון מהשילוב עצמו?  קרן:

 …לא סידרנו את זה. אז –מהשילוב עצמו כן, אמור להיות אבל צריך לחפור  :חיים

 כן. קרן:

מהרגע שהשתלב... את יודעת איך להגיד את זה... השילוב עצמו נתן לו בוסט היסטרי,  :חיים

שנגענו ... השילוב הצליח. אם הם  -בוסט קדימה . כמעט בכל תחום שאני יכול להצביע עליו 

לא לשים אותו בגן תקשורתי...  יש  -שואלים אותי היום וזו גם ההמלצה שהייתה לנו אז 

הייתה האפשרות הזו ובחרנו שייכנס לשילוב דווקא, גם בהמלצת הגורמים  "קשתות".

המקצועיים, לא על דעת עצמנו. אני חושב היום כמובן תלוי בתפקוד של הילד, ברמת תפקוד אם 

לשים אותו בגן תקשורתי או במקומות מקצועיים אחרים, אז כן לשילוב. לו השילוב עשה פלאים. 

אוקי? הם עולים ואז יכול להיות … יסטים זה כמו פונקציית מדרגהיש גלים הרי... ילדים אוט

זה בקפיצות, כל פעם נפתח יותר, נפתח עוד … שיהיה לך בור...ירידה... ואז תהיה לך שוב עליה

עוד עליה ועוד עליה. עכשיו... השנה, באיזשהו מובן הצד החברתי קצת ….ועוד וכל פעם מגלים

אחרונה שזה מעניין . אה...גם הפתיחות שלו וזה משהו שקרה זה... מה שקורה בשנה ה… בעייתי

בזכות השילוב אם הוא לא היה אז אני לא יודע מה היה קורה. היכולת שלו לקבל עצות תמיכה 

 -ועזרה ולהיות במקומות אחרים. זאת אומרת...האפשרות שלו להגיע למקום הזה גבוהה מאוד 

סגורה ממנו, ופחות פתוחה, לקבל שינויים לקבל מילדים אחרים. אני מסתכל על אחותו, יותר 
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היפוך יוצרות, אבל זה לא היפוך … עזרה מאחרים או לבקש עזרה מאחרים. זה כאילו קצת

יוצרות, זה משהו שהוא פשוט התרגל למרכיזים הזה שיש לו מישהו שהוא יכול לפנות אליו ולא 

 לקבל תשובות אינסטנט. לא מקבל את ה שהוא רוצה. 

 כפית של זהב. לא קרן:

כן. אבל את הכפית תצטרך לקחת לבד וזה המוטו …לא, לא כפית של זהב... יש שם כפית :חיים

בגדול. גם פה בבית ההתייחסות אליו רגילה, רגילה לחלוטין. אתה גמרת לאכול, תפנה את 

השולחן נשאר משהו בצלחת, אתה תרוקן לפח אף אחד לא יעשה זאת בשבילך.יש לך שעורי בית 

 ה תשב לעשות, תשב לעשות, אני לא אשב אתך. אתה רוצה לשאול תשאל אנחנו פה. את

 במידת הצורך....קרן: 

כן, במידת הצורך. וזה את יודעת הוא מתחיל להתקרב למקום נורמטיבי למרות שזה לא  :חיים

שהוא נורמטיבי לחלוטין. בואי לא נחייה באשליות , זו לא שפעת, וזה לא עובר. )צחוק( זה המקום 

 נמצא בו.

אם הייתי אומרת לך לחשוב על סיטואציות בתוך השילוב בהשוואה לסרטון שראינו עכשיו.  קרן:

מה שהבאת כאן זו חממה של גן, שנתיים של עבודה.... הייתי מבקשת ממך לחשוב על סיטואציות, 

פר? במה תמונות,  מתוך השילוב בשנים האחרונות לעומת מה שראינו שם, מה הכי היית רוצה לס

 היית הכי רוצה לגעת?

 חיוביות או שליליות? :חיים

 גם וגם מה שאתה בוחר. קרן:

השליליות זה ההחרגה של הילדים, ז"א הילדים רואים אותו חריג, לא יעזור כלום.  -תראי  :חיים

ואת זה אני רואה בין הילדים. זה לא נעים. בגן תקשורתי זה לא היה קיים. כי כולם 

same…same . 

 אתה חווית אירוע כזה ספציפי? ן:קר

כן, סוף שנה שעברה או לפני שנתיים עושים כולם תמונה יחד כל אחד עם הערות שלו.  :חיים

אז כאילו הריח...את מבינה רואים שיושבים לידו ….הייתה תקופה שהיה מתאפק ובורח לו פיפי

ק מזה צריך להבין שזה חלק ו...ומנפנפים בידיים...ומתרחקים ממנו . מקטרים...ברור...זה גם חל

נו זה לא זה אבל צריך להבין ….גם בורח להם בסדר 80מהחברה וצריך לשים לב. זקנים, בני 

שאפשר לשלוט בזה...זה לא היה נעים, לא היה נעים  לראות את זה לא היה נעים להיות חלק 

 מזה. 

 )צחוק מתפרץ של שני ההורים בעקבות מעשה של החתול(.

 …מרתמצד שני א קרן:

מצד שני את רואה את הקבלה שיש סביבו. זאת אומרת אני ממקום אחד ...אני לא רואה  :חיים

את זה...לא חשוף עכשיו כאילו לבית ספר וזה...לא רואה איך הדברים מתנהלים שם...מתוך הבית 
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ספר...אנחנו חיים על הדיווחים של המשלבות. המקום שאני כן חשוף אליו זה החוג שהולך 

 .הניניג'צו הזה...אני גם עושה את זה. פה שברתי את היד. אליו..

 ניניג'יצו? קרן:

 כן, ניניג'יצו.  :חיים

 הבן שלי עשה גוג'יצו. קרן:

היפניות.  הראשונים שיצאו  ניניג'צו זו אומנות לחימה אמתית ששימשה את הנינג'ות :חיים

לארץ.... זה הגיע מיפן לישראל זה מלמד אותך לחימה. זה לא משחקים. זה תחרותי זה נחמד. 

מכל מה  -זה אחת  -הנינג'ה היו תכלס אנשים של לוחמים סוג של אשליה -בעקבות ...הנינג'צו 

ורך בו זמנית אפשר  שקיים ביפן או בסין תפיסה אחרת מאוד קטלנית , מאוד אגרסיבית , אחרת

זה שאתה לומד את זה לא בוחנים אותך -נקשר את זה  –להיות בכל הכיוונים. היופי בדבר הזה 

ביחס לאחרים אלא ביחס לעצמך זה לא שיש סטנדרט שצריך להגיע אליו אלא המבחנים הם 

                                                                            ביחס לעצמך.                                                                   

ביחס לעצמך. עכשיו זה משהו שמצד אחד נשמע קל מאוד, אך מצד שני המקומות שאתה  -נכון 

טוב … צריך להגיע אליהם הרבה יותר גבוהות. אז אתה לא יכול לקחת את זה כמובן מאליו

ה...לא קרה כלום...זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות הרבה יותר טוב עשיתי ככה...אז נו אז מ

ביחד לעצמך מהמבחן האחרון שעברת ולא באופן כללי. במשך שנה שנתיים היה בג'ודו, עשה 

מבחנים, הסתדר איכשהו, שרד אבל היה הולך בחוסר חשק ואז זה...אמרתי לו בוא תראה שיעור 

יש לה חגורה שחורה...יותר קטנה ממני פיצית קטנה,  10אן שלי של נינג'יצו  עם מישהי שהיא ד

בוא נלך רק לראות ואז הוא החליט נתתי לו להחליט אמרתי לו אתה צריך להחליט כי אתה צריך 

חוג אז בו תחליט. הוא החליט שהשנה עושה ניניג'יצו. פעם ראשונה שהוא הולך רואה אותו 

אשון. דבר שני שזה כן משמח וממש משמח גם שהולך למשהו פיזי ועושה משהו בשמחה. דבר ר

מי שמתנקז למקום הזה הוא עם אנשים מאוד מיוחדים. … אני רואה איך הילדים מתייחסים שם

אני אומר לך את זה ככה לא שורדים. זה אנשים וילדים מאוד מיוחדים ויש משה לדעתי עוד ילד 

זה חודשיים. לא יודע. משהו כזה. הוא דביר עם ..גם אוטיסט אובחן לפני אי -אחד יותר קטן ממנו 

אני עוזר לאמן את הקבוצה בימי  -אספרגר כזה. כושר ביטוי מעולה אבל חברתית  8בערך  7בן 

 שלישי שעומר לא שם בכוונה כי אי אפשר ביחד.

 ....כן קרן:

, אז אני רואה מה היכולות של דביר החברתיות, הבנת סיטואציות חברתיות, לא עבדו איתו חיים:

רואים את זה. רואים . יש שם אחרים שלדעתי הם על הגבול...אחד או שניים,  הם פשוט 

לא...מכיר ילדים אבל זה משהו...הם גם על הגבול הזה וכולם בלי יוצא מן הכלל לא משנה מה זה 

איכשהו מקבלים בחיבוק כל אחד. באהבה וזה.. נורא כיף לראות גם את זה ונורא כיף לראות איך 

מתאמנים שם  11-12איתם. יש לו שם מבחינתי הרבה אחים גדולים. בלי לצחוק... ילדים בני  הוא

זה כמו אחים גדולים. לא משנה בן כמה הוא והוא מגיע להם עד לפה )מצביע עם היד על הכתף( 

 …ולומדים איתו גם הגנות  וכל מיני תרגילים והם עובדים
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ל אחידות וקבוצתיות בעצם שכולם יש להם אותה ע -בדיוק מה שדיברה עליו קודם יפית  קרן:

עשיה, אותו מוטו לכולם.  כולם סביב משהו, אז אין איזה שהם הבדלים, והרעיון לקבל את כולם 

 ולראות את כולם כשווים בין שווים.  

 כן, כן.... זה הכיוון זה המצב. שלא מתייחסים אליו... :חיים

זה. רואים את זה שהם רואים את החריגות שלו הם רואים את החריגות שלו. אני רואה את 

ולמרות כל זאת לא מתייחסים לזה בכלל, בשמץ. זה אדיר לראות זה,  זה אדיר לראות את זה 

 אצל ילדים. 

 זאת אומרת שנעשה שם שילוב על ידי הקבוצה ממש...  קרן:

לוב. ועומר על ידי הקבוצה המכילה, עצמה ללא בן אדם מבוגר שנותן שם את הטון לשי :חיים

מוצא את עצמו , מוצא את עצמו לבד. נעמי מנהלת ביד רמה את המקום וכשהוא מגיע לקשיים, 

והקשיים הפיזיים שם מאוד מאוד גדולים. הקשיים הפיזיים נוראה קשה. הוא בא ומבקש הנחות 

צחוק( גם  היא משחררת לו וזה ….)אמרתי לה שהוא יחפש כל פרצה -וגם היא מבינה וגם היא  

נראה כאילו היא עובדת כאילו עבדה בשילוב כל ימי חייה. משהו שבא לה טבעי. זה גם משהו 

שאני יכול לומר בפירוש בא מתוך הנינג'צו. משהו שהתקשורת והיחס והמרחקים והזה...אתה 

מבין אותם והם מביאים אותך אינטואיטיבית למשהו מאוד גבוה. והיא עושה את זה שנים על 

. והיא מספרת לי דברים, וואלה,  וזה נראה כאילו העבירו אותה הכשרה שנים היא ממש שם

להיות משלבת. סופר משלבת כזו . לפעמים מסכמים לפני כן מה אני אומר לו בדרך לשם,  מה 

אומרים לו בדרך חזרה. את יודעת כדי שיהיה רצף כזה. היא עושה עבודה נפלאה. זה נדיר וזה 

 ם אותו.תלוי בה. הילדים כקבוצה עוטפי

אני רוצה לבוא ולהגיד בכל זאת שלקבוצה הספציפית הזאת יותר קל לשלב את  -יפית מתערבת 

עומר כי יש לו אישיות חמה והוא  יודע להעריך והוא יודע לזרום ולשתף פעולה עם מי שעושה זאת 

בקשר  כלפיו. עם ילדים אחרים זה עובד פחות טוב. האמת הילד שהוזכר ככל הידוע לנו, אנחנו גם

עם ההורים, אין להם את אותה תפיסה, ואני חושבת שזה מדגיש את הקצוות ואת ההכרח 

 בוורסטיליות כי אין תפקוד גבוה אחד דומה לתפקוד גבוה אחר. פשוט ככה .

 תודה.  קרן:

זה גם שאלה של מעטפת לדעתי. מישהו שכן הולך לשילוב אם אני מסתכל על זה ממש  :חיים

יטה כן ללכת לשילוב אז היא חלק בכל המערכות לשילוב אם זה לא מלמעלה. משפחה שמחל

 קורה מתחילים להיווצר קרעים. שברים. בתוך המרקם הזה.

 במערכת מבחינתך? קרן:

מערכת גם אומר אי אפשר את הכול, אבל להשתדל שכמעט כל מי שמגיעים אתו במגע  :חיים

לא...לעומר אם אני מתייחס אליו יהיה בתוך התפיסה, אותה תפיסה של שילוב, שזה גם אם 

בצורה אחרת, בבית ספר מתייחסים אליו בצורה אחרת ובחוג מתייחסים אליו אחרת אז יצרנו 

 … משהו שעלול לבלבל אותו יותר מאשר לאחד את ה

 צריכה להיעשות אחידות. קרן:
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צריכה להיעשות איזה שהיא רמה מסוימת של אחידות. צריך להחליט מה עקרוני  ומה  :חיים

ניתן לוותר עליו. אמ...ז"א תסתכלי אני מסתכל באמת על הילד שלא טופל... למשל עם עומר 

תסתכל על האחרים הם עושים מה שאתה עושה? אז כן...הוא מסיק כבר  -מספיק... אפשר לומר 

המתבקשת את מה אני צריך לעשות עכשיו כי יש חברה לעשות את  כלפי עצמו לבד המסקנה

המבט סביב ולהבין אני עשיתי עכשיו משהו שונה בתכלית מאחרים. זה לא מתאים ואני צריך 

להתיישר. זה מה שאנחנו רוצים שהוא  במצב אוטומטי , זאת אומרת שלא נצטרך... להעיר 

 ולהגדיר כל פעם שזה יהיה שם.

 כן  קרן:

אצל הילד ההוא זה לא פשוט לא קיים לא עבדו על אותה נקודה. אם יעבדו איתו זה  -אה  :חיים

יהיה . התובנה הזו....אם יעבדו זה כן ישתפר. אבל אם נגיד עומר היה במקום אחד שמוותרים לו, 

נותנים לו את הפתרון , אומרים לו...לא, לא תשמע עכשיו אתה יושב ככה, עכשיו אתה עושה ככה 

עכשיו את זה...אני מדבר על קצוות. אם יתנו כל הזמן את הפתרון לא תהיה התפתחות. זה  עכשיו

 ההבדל בין אילוף לצמיחה, לגידול.

 להתפתחות. קרן:

 כן, להתפתחות אתה יכול לאלף זה בסדר...זה אבל אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה.  :חיים

 נכון  קרן:

יעים ואז זה מניע. לא הסמכות...הסמכות היא פנימית, רוצים להיות במקום של הנעה שמנ :חיים

האחריות היא פנימית, היוזמה היא פנימית. זה המקום שאנחנו רוצים ליגע בהם ולהזיז דברים. 

אם אני אציק לו...אני אציק לו במקומות האלה במקומות האלה...כדי ששמה זה יזוז. אני מגרד 

                       ע ועכשיו אתה זז, לא ממה שאני אומר לך אוקי..                                                                                  לו שמה את הפצע הזה אוקי. כן...כדי שיפרי

אז זה בגדול אני לוקח … לא יוצא לי הרבה כאילו לנסוע  איתו לבד ...כן… אנחנו נוסעים ברכב

 -חזרה תהיה קוהרנטי בתיעומר של משהו מהתחלה ועד הסוף.     טוב אותו לחוג בדרך כלל ...ב

מכונית זה משהו שנוסעים בו. … מה להגדיר...באמת אבל כן תגדיר...מתחיל… תגדיר לי מכונית

אני אומר לו  -לא, נכון זה גם משאית גם אוטובוס נוסעים בו. תגדיר לי מכונית. אומר לי גם אוטו 

רת תגדיר מה זה? עכשיו בפעמים הראשונות זה היה מתסכל אותו ואז אוטו זה מכונית בשפה אח

הרבה דברים מיוחדים  יש במכונית ואני מוביל אותו בשאלות ….הייתי נותן לו את הכיוון...רגע

בשלב מסוים כאילו הוא קלט את הרעיון וניצר הכלה לא רק בתחום הזה … ולא בתשובות. אמ

רואה את השינוי. מה זה עץ? אז עכשיו הוא הבין שהוא של רעיונות לדברים אחרים ופה אתה 

 הוא לא יגיד.... -צריך לייחד לי אותו ביחס לכל הצמחים ,או סתם 

 צומח קרן:

 כן נכון. הוא יחפש פרטים ויוסיף עוד פרטים ויוצרים את המסגרת שזה יהיה מה שזה. :חיים

גם תהליך כזה? או שהיית מצפה  וזה משהו שאתה עושה.... בתהליך השילוב בבית הספר יש קרן:

 שזה מה שיהיה? 
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גם עובדים על זה וזה גם קורה. גם הפסיכולוגים עובדים על זה וזה קורה. אוקי. זה  :חיים

חלק...כולם עובדים על דבר אחד...לא על משהו גדול וזה עוד נקודה בשילוב... משהו בשילוב 

...כן ..הם לא יכולים להיות מוטרפים. יש שאתה צריך להבין גם...ה הצעדים שהילד מסוגל להכיל

נקודות מסוימות שהילד מסוגל להכיל ויש נקודות שיתהפך העולם הוא לא מסוגל...הרף ציפיות 

 שלי נמצא במקום שהוא נמצא. צריך לתאם את זה. 

 כן קרן:

ת אם יש פער גדול מדי אנחנו לא נסתדר עם זה אין מה לעשות.  אחד הדברים שתסכלו בבי :חיים

הספר למשל כשנכנסה השנה משלבת  חדשה והייתה רכה מדי. ולא ידע לדרוש ממנו. ומה לעשות 

אתה צריך להיות במקום שלדרוש. הייתה צריכה לקלף את הקליפה הזו מעל עצמה, בחורה מאוד 

אינטליגנטית ונראית  לי גם ברמה של אינטליגנציה רגשית גם די בסדר... ומעצמה כמה קליפות 

שלהבין, ההתנגדויות שהיא מייצרת זה מתוך עצמה...והיא לא מגיבה, הרי אם עובדים  כאלו....

בתקשורת עם ילד הדרישה כאלו ממשלבת בעיני לפחות שהיא תהיה סופר דופר. אוקיי? השאר 

 הניסיון שיביא את השאר...השאר כבר יקרה.….אחר כך סומך מהמקום הזה שיקרה

 מפחד. אולי... לפעמים המקומות האלו באים גם קרן:

אני מבין לגמרי. בנקודה הזו הייתה צריכה להתיישר ולהיכנס לקו הזה ….כן, כן וודאי  :חיים

שמותר לדרוש. מותר לשמוע מחאה והכל זה...והכל לגיטימי ומותר לטעות...חשוב...שבדרך כלל  

טעות, לא אומרים את זה למשלבות. אני אומר את זה בכלל אחד לשני וגם למשלבות, מותר ל

אנחנו אנשים מבוגרים מותר לנו לטעות היחידים שלא טועים...כמו שאומרים מי שלא עושה 

 כלום.

 אנשים שסומכים על אדם שנמצא ממול.  קרן:

זה צריך להיות גישה לדעתי...איך אני אומר את זה כי ניהלתי אנשים בעבר. הגישה שלי זה   :חיים

אני … שלא מתאימים לי , ליחס הזה השתנו עבורם 5%מהעולם או יותר מזה . אוקי בשביל  95%

אמון לכל אדם, ואם הוא שובר אותו, נשבר,  100%לא אשנה את עצמי אני נותן קרדיט קארד 

מותר לך לטעות אתה בן אדם מותר לך להתבטל. תראי … . קח את הקרדיט לגמרילגמרי לגמרי

מה אתה מטומטם? תראי לי אדם שבא לעבודה...אני יודע שאדם בא לעבודה בן … לי עובד שלא 

אחוז הוא מבטל. מבחינתי המשלבת מועסקת על ידנו אוקי? לא משנה שהמדינה משלמת  40-50

 …לה...כי

 שלך.   כי היא עם הילדקרן: 

כן, היא עם הילד שלנו. אז גם שם נותן לה קרדיט, נותן את  כל התמיכה, כל הגב שהיא   :חיים

צריכה, כל מה שתרצה היא תקבל, מפני שהיא תרגיש את המקום הכי בטוח שהיא חופשית לפעול 

בו. אוקי ? אני לא שופט, לא.. ביקורת זה ביקורת אני לא בא ממקום שלהטיף . אין הטפת מוסר. 

ו שלא נראה אנחנו הולכים ללמוד ממנו הולכים לצמוח משם. מה הטעם? אתה נותן אם יש משה

לבן אדם על הראש...הוא נסגר. זה חד וחלק, צריך להגיע למקום שאנחנו עכשיו הולכים ביחד 

ולומדים איך לשפר. למה? כי אין לך ניסיון...זה לא הוראה ולא תואר...יכול להיות שתגיעי למקום 

אני אגיע לשם. אני לא טיפולי לחלוטין כבן אדם. אני אישית הכי לא טיפולי יותר טוב ממה ש
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שיש. אני יכול להדריך מטפלים אבל הכי לא טיפולי שיש. לא מסוגל להיות שם, במקום הזה...לא 

מסתדר כבן אדם...משלבת כאילו מקבלת כאילו את המקום שלה כי אם לא סומכים עליה ולא 

לא נותנים לה את העזרה או שהיא תקרוס שם...היא לדעתי באיזשהו נותנים לה את החופש שלה ו

שלב ייפסק כאילו כאילו הקשר...משהו ישבר שם ואנחנו כהורים צריכים לתת את התמיכה 

 בכלל בחינוך מיוחד של משולבים.  -למשלבת. אני חושב...הקשר של הורים משלבת 

 מעורבות...קרן: 

ריכים לגלות פתיחות כל המערכת. זה מין תחושה שלי , כן, כן, ברמה מסוימת היו צ  :חיים

 שמערכת החינוך סטנדרטית... זה פה ההורים ופה המערכת.

 איזשהו חוצץ.  קרן:

נכון, לא רוצים שיתערבו להם, אולי ניסיון העבר ...אבל זה משהו שצריך להשתנות, בפרט   :חיים

 שאנחנו יודעים שמספר האוטיסטים עולה.

 1:100 קרן:

אתה …מה שהתאים פעם לא מתאים היום. התקשורת צריכה להיות 21-ואנחנו במאה ה :םחיי

לא יכול בלי להביא איש מקצוע....לדוגמא שיעיר לה הערות. סתם מן הצד. לא בן אדם מתוך 

 ביה"ס .

 מנתחות התנהגות?: קרן

 של מתיא?  :חיים

לגנים היום הן לא יכולות. אני הכוונה... פרטיות. פעם הן יכלו להיכנס לבתי ספר ו… לא  קרן:

שנים ואחד התנאים שלי לשילוב בכל שנה, זה שלא מעניין אותי החוק העירוני  10-משלבת כבר כ

 הפנימי היבש, הבירוקרטיה הזו שאסור...כדי שתהיה עשייה הכי קרוב למושלמת..

 נכון : חיים

מה שקורה בגן כדי אני צריכה שמנתחת ההתנהגות תבוא, תתצפת, תחווה ותראה את   קרן:

לעשות את ההשלכות לבית ליצור הלימה ולעשות את המערכים האלה בסנכרון ואם זה לא קורה 

 אל תביאו לי לשלב.

 נכון  :חיים

וכל שנה יש לי את אותה מלחמה. אבל אני עומדת על הרגליים האחוריות כי אני חושבת קרן: 

 בדיוק כמוך.

חייבים. בעבר היינו שולחים את מנתחי ההתנהגות  אין ברירה. אם רוצים לעסוק בזה, :חיים

לצהרון ואז היינו נפגשים פה. אחד הדברים שחבל לי זה שאצל הילדים האלו צריך למצוא מה 

יגרום להם להעצמה...לא קורה בבית ספר. קחו בחשבון תנו לו להרגיש וואלה הנה הוא 

בוד איתו בבית וזה...אבל זה צריך משיג...את כולם...תרכבו על זה. אני כעקרון יכול לשבת ולע



88 
 

לקרות שם. קחו את הדברים החזקים לשו...יש לו זיכרון טוב אוקי? משהו שמעניין אותו יזכור 

משהו שמשתקף אליו. . … פיקס, מעולה. קחו תנצלו משהו משלו...תייצרו מזה משהו ששייך לו

ם...אני לא טוב בכדורגל הוא מרגיש את ההבדל ובוחן את עצמו בפרמטרים מול הילדים הרגילי

ולא טוב במשחקי חברה...ולא טוב כי זה...לא מזמינים אותו...ואת יודעת  וזה …  ואני לא טוב ב.

אבל יש דברים שהוא כן טוב בהם . אז חבר'ה בואו שימו … ...אז מבחינתי הדימוי העצמי יורד 

ירצו להתקרב אליו,  את הספוטים על המקומות האלו שמשם הוא יצמח אחר כך הילדים האחרים

 אני סומך על זה.  אם הוא יהיה....

 יצא לך לדבר על זה עם מישהו מהמערכת?  קרן:

 דיברנו על זה. הייתה לנו פגישה של הת"חי הזה. לפני... :חיים

 תל"א. קרן:

פגישה אחרי.  כן, תוכנית לימודית אישית, הגיבוש שלה תחילת שנה והיתה  עוד אישזהי  :חיים

דיברנו על זה אני לא יודע עד כמה מתוך זה קורה. זה הזה. לי נראה שפשוט...זה יוצא אחרת, 

 הביטוי אחר.

תראה.... במערכת רגילה זאת אומרת... אם תסתכל על כיתה משהו קורה אחרת.... מילד  קרן:

 משולב? אתה רואה את ההבדל?

 מה זאת אומרת?  :חיים

ק ילד עם איכויות ויכולות. יש לך יכולות, יש לך איכויות, יש לך כישורים. במקום הזה שלחז קרן:

 בוא נרים אותך יותר. האם זה קורה לדעתך  במערכת הרגילה? 

 במסגרת הכיתתית בפרויקט אמירים. -בפרוש  :חיים

לא, אני מדברת על מסגרת כיתתית רגילה, לא אמירים. אין בכיתה זו מחוננים, מוכשרים   קרן:

 ו', אלא יש ייחודיות מסוימת שניתן להעצים.וכ

אז במקרה שלנו יש משלבת.  ברגע שיש אותה, את המשלבת האישית זאת אומרת,, בוא   :חיים

 טיפה שיעצימו אותו יותר. -נגיד שאפשר לתת דגש על המקום 

 זה לא.... אתה רוצה שיקרה.... קרן:

 כן, באופן כללי, לא לכל אחד יש משלבת פרטית.  :חיים

מה שאני שואלת...  בחוויה שלך הרי אתה חווה גם מערך רגיל עם התאומה. אם יש בכיתה  קרן:

 איזשהו ילד שחזק במשהו מסוים האם הוא מועצם? האם זה קורה שם לעומת יש משולב?

זה אקדמי או לא, בין ילדים, אני  באופן כללי שיש יחס ילד שיש לו יכולות לא משנה אם  :חיים

יש ילד שכל ילדותו ההורים היו בשליחות  -צריך העצמה. לדוגמא אצל הבת  -מדבר על ילדים 

אנגלית מבחינת הילדים זה וואו. ככה …....חזר לארץ והוא מדבר אנגלית שוטף, הודית כזה

ד זקוק לשילוב מסוים אם היל….מתייחסים אליו זה וואו.. מבחינת הילדים זה וואו. זה משהו
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בתחום מסוים אז זה לא נורא כי יש את הוואו הזה זה לא משנה מ...מראש לא שנה כאילו על 

יכול להיות שאם ידע צריך לערוך סרטים והיה עושה זאת מצוין. לצורך  -איזה תחום מדובר 

 צריך לקחת את הנקודה ולהעצים.….העניין גם יהיה ואוו לא משנה איזה תחום

 ה מבחינת החברה. ואם ניקח את זה לכיוון המורים? ז קרן:

מורים בואו נגיד מצב אידאלי זה היה אמור להיות אחרת אבל אנחנו לא נמצאים במקום  :חיים

אני יכול להגיד ….לימדתי  -הזה. המצב כבר שנים עוד לפני שנולדו הילדים בכלל. כן? בטכניון 

 -נוניות? החברה קשה לה לקבל...יש חתך אמצע שיש את ניצחון הבינוניות. מה זה ניצחון הבי

קשה לה לקבל את שני הקצוות גם מי שלמעלה וגם מי שלמטה. אני לצערי הסתובבתי...סיימתי 

את לא מכירה הרבה  32.כשהתחלתי ללמוד בטכניון בגיל  97תואר שני במתמטיקה בציון 

..הייתי מקבל תשובות או אנדר כאלה...תואר ראשון וכשסיימתי גם תואר שני יצאתי כאילו לשוק.

 ….קוולוופייט או אובר קוולוופייט. לא מסוגלים לקבל

 אתה צודק, מסכמיה אתך. נתקלתי בזה.  קרן:

אז עכשיו ברגע שרואים...וזה המצב...אין לי ציפיות, הציפיות ממערכת החינוך שיהיו שם   :חיים

הם באו ללמד מתוך... ולא  -יה אנשים עם אידאולוג….אנשים כמו שאני גדלתי זה סיפור אחר

טוב התנקזנו לזה. הרי קל להתנקז להוראה. קורה להרבה...בא …....בואי נראה מה נעשה בחיים

 לי להיות מורה, אני רוצה להיות מורה, לחנך את הדור הבא...אף אחד לא מדבר בצורה הזו. 

כינסה  9אנוכי,  שמגיל לא מאה אחוז...לא יכולה להסכים אתך. יושבת פה מולך, מישהי,  קרן:

 במקלט השכונתי ילדים וידעתי שלשם דרכי הולכת.

 יפה. :חיים

 אבל בודדים. אתה צודק, אתה צודק. קרן:

 פעם זה היה אידאל. זאת אומרת .... בכלל בקהילות יהודיות. :חיים

 כן...  קרן:

אוקיי? אז יש פה לפני הקמת המדינה, בתקופת העליות,  זה היה אידאל. שיא האידאל,  :חיים

 -ירידה...מסוימת...אפשר לקיים סטנדרט לעומרך כל השנים אבל זה לא ככה. אנחנו נמצאים 

חווים את ניצחון הבינוניות ובתוך זה צריך לנצח. כל יתרון אני לא הולך לעשות מזה שום 

רים דב….פילוסופיה אחרת...פשוט מאוד . לכן אם היא יכולה לקחת את הילד ולהעצים את הילד

חודשיים אחרי תחילת שנה ?  -אצל הילד...יש דברים שהאפקט לוקח זמן.. איפה אנחנו נמצאים 

 שלושה? עוד לא יודעים...אני מרגיש כיוון עוד לא מרגישים ממש ....

 היא לא שולחת לכם דו"ח יומי? שבועי?  קרן: 

דברים רעים, דברים  כן, כן יש מחברת קשר. כותבת על אירועים פה ושם, דברים שקרו,  :חיים

 טובים.

 …תהליכית אתה מכוון קרן:
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יש לי את הסבלנות לשבת ולהגיד, היא מתעסקת פה עם … כן חוזרים לאותה נקודה של ה :חיים

 בן אדם, לא לחצתי על כפתור...נחכה ונראה. אתה יוצא מנקודת הנחה שנעשים פה דברים.

 קרדיט. קרן:

ברובם טובים אז ם עושים א מה שהם בוחרים לעשות   כן הקרדיט . אני מניח ...אנשים :חיים

ואתה באופן כללי עוד פעם אני די סומך  שנעשה הרבה מאוד  בכיוון אבל מבחינתי אתחיל לבדוק. 

אתחיל למשש ממש בעוד חודש לראות איך אני מרגיש. מעניין למה ? מה הבעיה אצלי ומה הבעיה 

 י מניח לזה ואחר כך... אני אסתכל. אנ -בחוץ? מחכה למקום הזה. כרגע אני אומר 

 איך אתה תופס את בית הספר כמקום משלב?  קרן:

די משלב. יכול להיות  שזה המועצה פה. אני לא יודע, לא חוותי בתי ספר אחרים. אבל  :חיים

בינתיים זה גבוה יחסית. השילוב הוא טוב. יש לי הרגשה שמסתכלים עליו במובן מסוים כעל 

ושה שלי. די מסתכלים עליו ככה. הוא צריך לשפר את היכולות סיפור הצלחה. תח

במקום שלעזור ולטפל. לא תחושה  -שלו...החריגות... במקומות מסוימים אז הם נכנסים ועוזרים 

 של כיבוי שריפות. זו לא ההרגשה שלי וגם לא המוטו זה לא הקו הכללי. 

 אתה מכיר שילב בעבר?  -שילוב בעבר  קרן:

 לא מכיר... עשור ? :חיים

 מהן הציפיות שלך מהשילוב ומבית הספר?  קרן:

הציפיות שלי זה שיתוף פעולה . בהפסקה להכיל אותו בהפסקה. כי אף אחד לא יגיד הילד   :חיים

הולך מכות או לא או אם יש מספיק השגחה. אף אחד לא בא למדוד אותם. זה...צריך כן להתייחס 

רות ששכח את מי מייצג והחליט שהוא מייצג את העיריות לכסף. פניתי פעם על זה...נציג הסתד

ולא את המשלבות. קצת צחקנו עליו...עדיין לא ברור למה לא מלוא כל הסכום מגיע למשלבות. 

למה התפקיד הזה נחשב תפקיד שלא מצריך ידע, אך צריך המון מחשבה ולי מפריע שהוא לא 

שקלים.  24השכר למשלבות. למשל שעה מוערך מספיק. לדעתי בשלב הראשון תעבירו את מלוא 

הן מקבלות ברוטו חצי מזה. תסבירי לי לאן הכסף  המועצות צריכות להקצות את מלוא הסכום.

כן? עלות מעסיק זה כולל כל ההוצאות במקרים הכי קיצוניים את  -הולך? לעוד כיכר? בהייטק

עונה לי העוזר לו א. התשובה הרי חצופה בחיים. עונה לי  אז היה פירון 1.2ולא  1.4-מגיעה לן

פחות או יותר אנחנו מקצים את הכסף ולא אכפת לנו מה עושים עם זה.  זו הגישה של  SMSב

משרד החינוך. אז חבר'ה אל תעסקו בחינוך, זה לא הג'וב שלכם. אז הנקודה הזו של שכר. נשמע 

 ם וטובים. קטן אך זה המפתח להביא אנשים יותר מיומני

זה כמו שאומרים לגבי החינוך בכלל בכדי להשיג כוח אדם יותר אינטליגנטי יותר מוכשר,  קרן:

 מקצועי תעלו שכר ותכירו במקצוע כפרופסיה . 

יש משהו...עניין אחר... זה משהו גורף כל מערכת החינוך. אם הייתי צריך הייתי  מפטר את  :חיים

בונה את המערכת מאפס. יש לי חודשיים בחופש, אני יכול כולם מהמנכ"ל עד לאחרון המורים ו

אלף בשנה  25בחודשיים. הייתי בונה את המערכת מחדש בחודשיים. למה? לא יכול שלילד מוקצב 

 -אלף שקל. קחי כיתה ביסודי בממוצע  750תעשי חשבון על כיתה של שלושים תלמידים יש לך 
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שילמד את כל  BEST-ה. אני יכול לקבל את האלף שקל בשנ 250אני יכול לתת למורה שכר של 

אלף שקל שאני לא יודע מה  500המקצועות . נכון מלא אנשים טובים  יגיעו נכון? נשארת לי עם 

אלף שקל בניה  200-250בסדר? ….אלף שקל  חשמל, מים, אני לא יודע ה 100לעשות איתם שנתי. 

יד לך זה הולך. לזה שיש לך שני אנשים של כיתות ועד נשאר לי עודף לאן כל זה הולך?  אני אג

אלף ש"ח  600שמועסקים במשרד החינוך. אני אתן לך דוגמא אחת שני אנשים בעלות שנתית של 

לאשר תארים  ממזרח אירופה. אני יכול להראות לך סעיף כזה מתקציב משרד החינוך שמפרסם 

אקח לפרופסור  אלף לבן אדם. מילון מאתיים אלף שקל בשביל לאשר תארים. אני 600

יותר זול. סתם כסף שהולך ומתבזבז. אז  10ש"ח על כל פניה יצא  פי  3000כפרילנס...אני אשים לי 

משלבות שיהפכו לעובדת של משרד החינוך.  -אם רוצים לקדם את זה, יש לטפל  בשני מישורים 

ת התקציב חודש. הרי גם ככה יש א 11עובדים רגילים לא מתגייסים ואומרים לך שלום אחרי 

 הזה.

 חוזים מהמועצה. קרן:

 נכון חוזים קיבוציים. זה מטורלל לגמרי.  :חיים

 אני מכירה הרבה הורים שעושים השלמה למשלבות.  קרן:

נכון גם אנחנו עושים את זה. תחשבי על המקום הזה. תעבירו את השכר המלא  למשלבות .   :חיים

וזה הופך להיות  35-40-ש"ח זה  אוטומטית קופץ ל 27-השכר המלא כבר שיפר את המצב מ

זה בלי לעשות הרבה  -משמעותי וכבר תקבלי עובדות איכותיות יותר. את יכולה למיין יותר.  כבר 

אמרתי שום דבר. רק תעבירו את מה שמגיע עכשיו נעביר אותם למשרד החינוך.  ושם דבר. לא 

למה אני צריך להכין את כל ההנהלת חשבונות הכפולה הזו? פחות תקציב למועצות ותתנו ישר 

שינוי מבנים במשרד החינוך. כל המנגנון שיהפוך להיות   -למשלבות מתחילים מזה. שלב הבא 

דרך אגב, של פייגין שמדבר על וואצ'ר. זה אומר שכל המימד של בתי עצמאי. אני בעד התוכנית, 

אלף שקל ומחליטה  25הספר שיעבור למימד פרטי דרך מנגנון בולשביקי מטורף. את מקבלת 

 איפה להשים את זה.

 ניהול עצמי. קרן:

רים נכון. ניהול עצמי של המנהלת אבל אני מדבר על וואצ'ר שמתוך זה ייצאו הסכומים למו :חיים

 . המנהלת מנהלת תקציב אישי. אני הולך למנהלת , נותן לה את הכסף שלי. 

 מיליונים.  קרן:

כן. מה שונה, הפכת את הלימוד הציבורי לפרטי ואת מייצרת תחרות בריאה ומעלה את   :חיים

 הרף. מייצר הצלחה.

 יוצר הפרטה.  קרן:

רים. יוצר תהליך מדהים. זה אחד יוצר סחרור במערכת, זה ייצור בעיות בהסתדרות המו :חיים

המחסומים במשק. שביתות וכדומה יש הרבה מה לשנות בחינוך. הכסף צריך להגיע למקום 

המתאים. ברגע שכך זה יהיה נפלא ויעזור . המשלבות צריכות להיות עובדות של משרד החינוך. 

אם היו מתגייסים שיא הפשטות. שהכסף יגיע לאן שצריך ואז יהיה שיפור אדיר ויעזור לבאים. 
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מכל הסיעות, ומפעילים לחץ שיעברו למשרד החינוך.....כך צריך  -מספיק אנשים בנושא המשלבות

 להיות. שיא הפשטות. 

 תודה ינאי על זמנך. תודה רבה.  קרן:

נורא רציתי  שיהיו תמונות בראיון אבל הריאיון היה ספונטני לחלוטין. ניסיתי שיחשוב על תמונות 

ים והוא באמת דיבר על העצמה על נינג'יצו על המשלבות. יצא לי בכל זאת ראיון מסוימות מהחי

 מוצלח יחסית לספונטני. 
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 דקות 32:48אורך הריאיון:        ענתראיון 

ראיון עם ענת אמא של עמית. ילד עם אוטיזם הלומד בכיתה ה' ושולב שילוב מלא במשך שנתיים 

סייעת סמויה ומאז ג -תה לו סייעת אישית באופן מלא בכיתה איהי ,בהמשך בגן עירוני, אצלי.

 . באופן חלקי

: ראיון עם ענת. אני אומרת כרגע את השם האמיתי.... מטעמי נוחות ואח"כ אשנה זאת קרן

              בכתיבה. 

אם את אמא שאני מכירה הרבה שנים. המחקר שאני עורכת הוא מחקר הקשור בהורים לילדים 

המשלבים את ילדיהם  ....אוטיזם. חוויות של הורים ותפיסות של הורים לילדים עם אוטיזם.

יתחלק לשלושה חלקים. חלק ראשון עם התמונות שבו את תנסי ככה  ןהריאיו בחינוך הרגיל. 

לספר דרך התמונות על החוויות האישיות שלך, רגשות, מה זה מעורר אצלך כשאת חושבת על 

דברים שאולי לא תדברי עליהם וחלק שלישי יהיו  –ן... חלק שני יהיה כללי יותר אותה נקודת זמ

                       שאלות נוספות להוספת מידה במידה וייחסר לי. 

כן זה למקליט. ענת.... תורך.... כעיקרון בראיונות אנחנו לא מפריעים למרואיין אבל....אה...כל 

שזה להשמיע את הקול האישי שלך דרך התמונות  photo voice–העניין עם הכלי מחקר החדש 

 בעצם הופך את הריאיון הזה לאיזשהו שיח.

                           : נשמע מעולה.ענת

קודם כל עמית היה משולב עם סייעת ובעצם השילוב התחיל...תגידי לי אם זה רלבנטי התחיל בגן 

 גיל. י והיה יוצא לשילוב פעם בשבוע לגן רתתקשור

 נפלא :קרן

בעצם הייתה מוציאה  רונית...המשלבת שלו  .אז...יש תמונה מהגן. בעצם פעילות בגן הרגיל : ענת

אותו עם עוד שלושה ילדים לתוך הגן הרגיל ושם הייתה עושה פעילות משותפת  של עמית עם עוד 

שלושה ילדים נורמטיביים ואז היא יצרה קבוצה 

של שישה ילדים, שלושה ושלושה ו...זה אחת 

 לשבוע. היה יום השילוב שלו. 

 : מה הרגשת?קרן

את למקום אחר : הרגשתי.... טוב עם זה. לצענת

והתמונה מראה   שהוא ....אני מקווה...הרגיש טוב.

. זו הייתה שהילדים משחקים יחד בפעילות

 מסיבה....
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בפעילות פורים הוא  ....למשל...פעילות בפורים

ילדים מחופשים  30הגיע לגן מחופש עם עוד 

בתחפושת והוא משתתף בפעילות פורים 

שאימצה שהייתה בגן הרגיל ורואים שהילדה 

ש דאגה לו ורקדה מהיא מ ....אותו בגן הרגיל

זו תמונה שמזכירה לי בעצם איך זה   .אתו

הוא הצליח להיות בגן עם                    הצליח. 

ילדים, עם רעש ופורים ו...הוא מחופש  30

לחיפושית. וזה היה...תקופה מוצלחת מאוד של 

 שילוב איתו. 

ק, עם הילדה הם עשו באופן קבוע פעילות, משח

השתתפה בפעילות ופעם  ....מהגן הרגיל...פעם הם הגיעו ...פעם הילדה הגיעה לגן התקשורתי

 עמית הלך לגן הרגיל. זה היה גן צמוד. 

 זה היה השילוב החלקי? : קרן

  .זה היה השילוב החלקי פעם בשבועאה.... ....כן : ענת

 פעם בשבוע עוברים לגן ליד... :קרן

 כן לשעה אחת. : ענת

 מה גרם לך להעביר אותו מגן תקשורתי? :קרן

בעצם זה . בסוף השנה ראינו איך לאחר שנה נוצרה חברות בינו לבין הילדה. .... בעצם זה  : ענת
הזמנו את הילדה הביתה והוא הלך אליה הביתה וראינו שהוא מסוגל להיות בחרת ילדים רגילים 

מונה ? אני חושבת שאני במסיבת פורים תוה...מי צילם את הולהשתלב. הוא היה צריך את התיווך 
 אני. 

מה הרגשת? באותם  ...כשצלמת את עמית מחופש ....יםרבפו ...רגעים םת מהצד באותאכש :קרן
 ים. גער

שזה מה שצריך להיות.. שזה...נעים לראות אותו ...נחת. הרגשתי שזה מה שזה. .. הלואי.. : ענת
יים עוקב אחרי מה שעושים אחרי הפעילות שעושים ולא בורח הצידה, משולב עם ילדים נורמטיב

גויות , על פניו זה היה ילא מתחבא. וזה בעצם התנהגות כבני גילו למרות שאני ראיתי את החר
 נראה לרגע נורמלי. 

 לא הפריעו לו התחפושות של הילדים? הוא לא נבהל מזה? המוזיקה לא הפריעה לו?  : קרן

אולי זה גם פורים ויש לו את התנועות של להסתובב סביב  ....הוא שוב ....אבל....  הפריע לו : ענת
עצמו אז הוא הסתובב סביב עצמו וזה היה תואם תחפושת החיפושית אז זה לא היה ...לא היה 

אה.. וגם הסביבה קיבלה אותו אז בגלל זה אני  בולט בצורה ש.. יכול להיות בולט ביום רגיל. 
זאת אומרת ....מי שיודע לראות את החריגויות ...רואה ..את החריגויות .. אומרת.. רואים

מסתובב סביב עצמו וסותם את האוזניים...אבל אה...בסיטואציה הספציפית זה השתלב טוב זה 
 לא היה חריג בגלל התחפושות ובגלל...

 והתמונה השנייה זה בגן? שילוב בגן?  : קרן

 תמונה אחרת זה שילוב בגן רגיל. כבר יותר גדול זה טרום חובה חובה. : ענת
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 לא נשלחה תמונה.   מה רואים בתמונה?  : קרן

 רואים אותו משתתף....ב...זה בסדר שזה תמונות ממסיבות, מאירועים?   :ענת

 ברור. מה שמצאת לנכון.: קרן

ת חנוכה בבית ספר הוא ההורים מצלמים אז יש.. בעצם הוא משתתף במסיבה. מסיב :ענת
משתתף כמו כולם. עומד, מצטלם, רוקד כמו כולם. המשלבת עומדת מאחוריו באזור שלו נוגעת 

 בו כשצריך. 

 מי היה במסיבה?  :קרן

 גם אני וגם אבא של עמית.  : ענת

 איך הרגשתם כהורים?  : קרן

עוד צריך לשנות...כי כן  ה עוד צריך לעשות...מהמאני חושבת שבשלב הזה לא...כבר חיפשנו  : ענת
כבר ראינו את החריגות. ראינו את זה שהוא חולם ולא משתתף שכולם משתתפים. אני...הוא 

י... בשמ רהרגיש אחרת. אני חושבת שלאורך כל הדרך היחס שלנו לעמית היה שונה. אז אני אדב
 )ההורים גרושים(.

 אוקי. תדברי בשמך. : קרן

 יבחנו..באופן כללי, אני, מאז שא : ענת

 מתי אבחנתם את האוטיזם?  :רןק

 רשמי בגיל שנתיים.  : ענת

 אוקי. : רןק

 הו לא.. לא תקין אה...לספר על זה? משש...אבל כבר בגיל כמה חודשים אני ראיתי ש : ענת

 ....כן, כן :קרן

 זה רלבנטי?  :ענת

 כן, כן  : קרן

אה...הוא לא יצר קשר עין. הוא לא בכה, הוא לא חייך, היה נורא נורא  נורא נורא קשה  : ענת
להצחיק אותו. צריך היה נורא להתאמץ. אז כל הסביבה אמרה טוב נו הוא גבר גבר...הוא לא 

נורא לתינוקות אחרים של חברות...אז  יוהשוויתפרייאר, לא צוחק מכל דבר אבל לי זה היה מוזר 
 ו למה שאני רואה. שבחינתי שהאבחון הגיע זה היה...סוף סוף אישמזמן עד ש... לוקח המון

 זה הקל עליך? :רןק

           מאוד. : ענת
זה אבני דרך. שוב...כמו כולם הולך לבית ספר.. הולך  –אז התמונה הנוספת גם ממסיבה  ...אוקי
 לגן..

אילו מחשבות  ....התמונה הזו ....היום.. שזו נקודת זמן אחרת, עברו כמה שנים טובות מאז. : רןק
                את חושבת על זה היום? 

אז הסתכלת ושמחת שהוא חלק מהילדים ו...הוא עושה את מה שעושים. כולם  זאת אומרת...
מסתכלת על התמונה הזו יש לך דים ..עומד. כולם יושבים...יושב.. היום ממרחק הזמן כשאת מעו

 מחשבות אחרות? נוספות? 

 .לא. אותו דבר. יש מחשבות  בגדול היום של הצלחה. ..אה. : ענת
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 צלח?.....השילוב.שהצלחה של עמית כי הוא בתפקוד גבוה או בגלל שאת חושבת  : קרן

ה במקרה כי הוא לקח את מה ש.. פשוט לקח את מה שלימדו אותו. אני לא יודעת אם ז :ענת

הפרטי שלו אבל עבדנו מאוד קשה. 

אני זוכרת שאמרנו כל פעם אוקי.. 

עכשיו צריך לעבוד על זה ועבדנו. אני 

מרגישה שכל דבר שרצינו היה בסוף 

ממש ככה. ואם אמרנו לעצמנו אין לי 

כוח להתעסק עם זה אז זה לא קרה. 

לא היה שיפור. ממש ככה. אני 

 יעדכמרגישה ממש שכל דבר שהצבנו 

במידה כזו או אחרת הושג. זה לא 

 ....ע לרמה גישה

 . תמונה נוספת. ...אוקי :קרן

תמונה נוספת זו תמונה מהגן. : ענת

ח רמהגן המארח שעשינו . הגן מא

עמית אירח שישה חברים מכיתת הגן לפי בחירת הגננת אמ...אז בעצם חברים שהוא לאו  ....זה

תחבר אליהם אלא מי שיצא לו בקבוצה ו...עשינו פעילות נורא כיפית של ..כל אחד קישט הדווקא 

ור זחולצה . קנינו טושים וחולצו לבנות.. כל אחד קישט לעצמו את החולצה וזה היה גם באי

עשינו אוהל בסלון ופנסים בתוך האוהל ...אז התמונה משם. פעם ראשונה ...אתה כהורה  .חנוכה

וכשמגיע חבר אחד הביתה אתה אחד על אחד  ....הגן ...אתה לא רואה את הילד ...לא נמצא בתוך

פה אתה רואה שישה  ....ואתה מתערב ומביא משחק ועוד משחק ואתה רואה שהילד הזה הוא

היה לי מאוד.. הוא מאוד התרגש. אני מסתכלת על התמונה ונזכרת  ונה.ילדים בבת אחת...זה ש

שישה ילדים והוא חלק ממנה  ...ת לראותו אותו עם קבוצת ילדיםשזו היתה בעצם חוויה חיובי

 אמ...זהו. 

אני מאמינה.. מתארת לעצמי  את אומרת. ז....המשכיות למפגשים ?היום יש לזה המשכיות :רןק

 שזו אחת הפעמים שהגיעה קבוצה הביתה. יש המשכיות? מגיעים ילדים לעמית הביתה? 

לא מהעבודה. היום הוא גדול...אני אבל הרפינו מהשילוב  היום אנחנו במקום אחר קצת.. : ענת

לא יכולה להגיד לו...הוא בוחר פחות להזמין...הוא יותר פסיבי. תמיד היה יותר פסיבי. אז היום 

אני יכולה להגיד לו תזמין חבר השבוע. אני יכולה להגיד לו אבל...מעבר לזה לא יכולה להכריח 

                      קורה שהם יוזמים.אותו. אז מדי פעם מגיע חבר. זה 

ספר וחבר רוצה לבוא אליו ואז יחד...אוכלים...אין מצב שבאים  תאז יכול להיות שהוא חוזר מבי

 -צחקוק –השנה לא. דרכם  רועישלושה או ארבעה. היה לו חבר טוב עד לפני שנה. שהם ממש... 

לה איתה מהגן לדעתי זה היה התפרקה אבל...הוא מקובל ואהוב. קבוצת החברים שהוא ע

פשוט...ובגלל זה אני אומרת הצלחה. הוא עלה עם קבוצה... הוא אהוב, מקובל עליה...סומכים 

להיות איתו. נגיד בטיול מבית  הספר אני  עם מיעליו. ..אין את החבר.. האחד...אבל תמיד יש לו 

 שואלת ליד מי ישבת? תמיד רוצים לשבת לידו תמיד...
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 . אה.. תמונה נוספת? ומרגש באותה נשימה נהדר :קרן

גם..  ....אה.. תמונה מבית ספר .לפני אחרונה.... ....טוב :ענת

סיום כיתה א' עם אותיות, שם הוא היה ....יש שתי תמונות 

תלמיד טוב והגיע מאוד בשל לכיתה א' מבחינת היכולות 

הלימודיות הוא דקלם דקלום שהיה צריך להגיד כל ילד 

וזה היה ...הוא היה חלק מכולם.  ......ו שנתנו לודקלם משה

 לא שום דבר חריג.  

 

 

 

 

ובניגוד לזה תמונה נוספת מפורים שבעצם בבית ספר 

המורה צילמה. שלחה המורה...הוא לא התחבר כמו 

 כולם ..בלי תחפושת.

 בן כמה הוא.: רןק

. הוא בצד לא מתלהב כמו כולם לעשות פוזות. 9בן : ענת

הכיף שיש בחג הזה בחג לפורים. הוא לא  לא מבין את

. לא מתחבר לצילום עם ..מתחבר ומבין את הכיף שבזה.

 המורה. 

 מה זה עושה לך?  :רןק

 י מנסה מאוד.. אין לו את החיבור הרגשי. נזה עצוב. עצוב לי, א : ענת

 בשלב הזה הוא עם משלבת? :רןק

א מצאנו מישהי...מישהי מספיק מקצועית לא הוא עם...לא...יש סייעת...מגיע לו משלבת ל : ענת

לראות את הדקויות שצריך לעבוד איתו. כי צריך לעבוד איתו על הרבה דברים וכל סייעת 

. כל משלבת שהגיעה לא ראתה שיש לו בעיה. אמרה איזה מקסים הוא.. איזה משתף. ...שהגיעה.

. אני ..העדיף להיות בלי.אז העדפתי כבר להיות ...אבא שלו  ...לא ראתה את הבעיה לשלו. זה

בסופו של דבר אמרתי לבית הספר שאני מוכנה לוותר על כל השעות ו...רק שייתנו לי  ....רציתי עם

 שעות של סייעת אחת שרצינית בבית הספר מכירה אותה. אירית. דתיה? 

 . לא מכירה....לא  :רןק

. יש לה הרבה ניסיון והיא היא כל פעם עובדת עם ילדים על הרצף ....היא סייעת מצוינת :ענת

שעות פנויות ואז אמרתי  6ובית הספר צריך להשלים...אני הבנתי שיש לה  דעובדת עם ילד אח
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שאני מוותרת על השעות  לחתוםשעות הפנויות שיש לה ואני מוכנה  6-לביה"ס שאני רוצה את ה

ילוב שיש לו. שעות. זה הש 9-האחרות בתנאי שייתנו אז זה לילד אחר. וזהו הגענו בסוף ל

שזה סמוי מבחינת אבא של עמית אפשר לומר שאין לו סייעת ו....אני ... הסייעת...אפשר לומר 

שזה ההסדר שהגענו אחרת היו מכניסים לכיתה סייעת אחרת באופן מלא שהייתה  לרונן אמרתי 

שיש בכיתה סייעת...זה ...אמרתי  דערק הורסת אני חושבת. אז מבחינת עמית אין לו. אבל הוא יו

 לו שהיא נמצאת שם אם הוא צריך...אבל הבחירה שלו. 

 את מרגישה שיש איזשהם דברים שמכוונים אליו דרך השילוב הסמוי הזה?  : רןק

דווקא. היא  יאין דברים בכיתה שנעשים ישירות אליו אבל יש יש לפעמים דיווח אלי...אמ. : ענת

הבין כך וכך.. או לקח קשה שצעקו עליהם היום והכיתה כולה קיבלה עונש. עמית לא ... ת לי ראומ

  ...היא קשובה אליו יותר לא .... אז היא יותר מעדכנת אותי לשים לב למשהו שקרה ...שימי לב

  ?הוא היה רוצה יותר :רןק

 הוא לא היה רוצה. : ענת

 וצה. מתי הורגש הצורך הזה? מבחינתו. האמירה הזו שהוא לא ר : רןק

 אמ.. : ענת

 מאז ומתמיד? : רןק

 לא. מכיתה ג' הוא ל רצה.  : ענת

 ומכיתה ג' אין לו?  : רןק

הסייעת האחרונה שהוא מאוד אהב אותה...מאוד אהב אותה.. מהייתה לו.. כשהוא נפרד  : ענת

 רוניתעם  –אה...אבל גם איתה הוא אמר שלא זקוק ולא צריך סייעת. זה אני חושבת שכבר איתה 

          הוא לא רצה..

וזהו...אמרנו לו שאנחנו מחפשים והוא אמר אני לא צריך, פעם הייתי צריך, עכשיו אני לא צריך. 

 פעם הייתי צריך. פעם הייתי ביישן הוא היא אומר. פעם ..הים אני לא צריך. 

אלה כללית התמונות מדברות בעד עצמן ונותנים לך להיזכר ברגעים אלו. אני רוצה לשאול ש : רןק

מה החוויות שלך והתפיסות שלך מהשילוב בגיל הגן? האם זה משהו טוב ואם כן מה הופך  ....יותר

כזה? האם הוא טוב לכם בגלל שזה עמית? מה הופך סייעת לסייעת מצוינת? איך זה בא כאת זה ל

 .....לידי ביטוי? שאלה כללית

שנים  3שנים...היינו בגנים תקשורתיים  3 אני מאוד בעד שילוב. היינו גם בגנים תקשורתיים: ענת

. אני חושבת שהילד יכול להיות בסביבה ....ואחר כך בשילוב אז טעמתי גם מזה וגם מזה אה

אז כן אני חושבת שהיה נכון לעמית להיות קודם בגן תקשורתי. הוא לא עבר...אם היה  ...רגילה

עם שילוב מהתחלה...אני חושבת אם הולך.. היה לו בגן רגיל...לא חושבת שהיה נכון להתחיל 

נכון לו גן תקשורתי אבל מהרגע שהוא יכול  זש מסביב אעהו נמוך ולא יכול לשאת את הרישמ

להכיל את הרעש והבלגן ולהכיל את ההמוניות ...ושינויים בלו"ז גם קשה כל  ...להכיל את זה..
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אתה חי בעולם באופן כללי. אז  צריך להתיישר לנורמה כי .... מהרגע שהוא יכול...השינויים בלוז

 ערכת ? אה...אה.. ממה עוד ? איך ה ...זה לגבי השילוב אני מאוד בעד וזה

אני  זה האידיאל. עם אנשי הצוותשלך אני חושבת שמשלבת טובה ויחסים לדוגמא כמו שהיה בגן 

לא לא חושבת שעמית היה נמצא במקום שנמצא היום אם לא היה בגן הזה שנתיים מאה אחוז. 

המשלבת. יש.. השיתוף הפעולה הזה...וכל הזמן להיות  בינך לבין רונית. היה משהו ..אומרת סתם.

מסונכרנים ומגוונים ולתת לה לעשות את כל הפעילויות שהיא תכננה ולהוציא קבוצת ילדים 

בבוקר את  .... עמית היה צריך..רהחוצה  ולשחק והיה להם פעם פעילות כזו של התעמלות בוק

ת אהעוררות. עמית היה רדום כזה. אז הייתה תקופה שהיא הייתה עושה פעילות בוקר להוציא 

הילדים לחצר וריצות וקפיצות...וזה לא מוכן מאליו וזה עובדתי היום . אמנם אין חבר טוב אחד 

יודעים בכיתה אבל האווירה...עמית הוא ..רואים את החוזקות שלו.. הוא החכם. הוא היודע . הם 

 שהוא לא אוהב להשתתף במסיבות שהוא לא.. מכירים אותו.. יודעים.

 את בעד חינוך מיוחד? : קרן

 אמת אני בעד שילוב. מה זה חינוך מיוחד?: הענת

 כיתה קטנה או בית ספר לחינוך מיוחד. : רןק

כל אז אני חושבת שאני בעד אם הילד לא יכול לשאת את השינויים בלוז, את הרעש של  : ענת

הילדים.  את ה...לשבת שלושת רבעי שעה בלי לזוז. אם הוא לא יכול להכיל את זה אז עדיף לו 

אם כמובן הכיתה הקטנה היא מקום מוגן ומאפשר להיות בסביבה טובה ומוגנת יותר עד ש.. 

 אבל כן להתקדם עד ש..התקדמות...

 עמית אם יש כאלו?  את מרגישה שאת מעורבת בבית הספר? ההחלטות בבית הספר כלפי: קרן

 פעם...יותר.. היום אין כל כך ..היום פחות. : ענת

 בגלל שיש לו פחות שילוב. בגלל שפחות משולב?  : קרן

 ....פחות...שהוא יבחר... הוא בוחר את ה בגלל שפחות משולב וגם...בגלל ש.. יותר שיחררנו.: ענת

 שהוא רוצה.

יך השילוב. הורים אחרים של ילדים בגן? בבית אוקי. אה...מה קורה מבחינת הורים בתהל: קרן

 ספר בהמשך איך הרגשתם עם זה? איך עברה עליכם התקופה הזו? 

טוב כי עמית  ראה.. בסך הכל אצלנו זה עב  אמ...יש הורים שנרתעים...שלא יודעים מה זה. : ענת

לא היה אלים והוא לא ילד אלים.. אין לו התפרצויות...הוא יותר פאסיבי. שקט.. אז זה לא מפריע 

ה. לא נרתעים. אז הורים מאוד שיתפו פעולה אבל לא סריתלהורים. אין לו חריגות שמפריעה ומ

די.. לא הבינו  חשבו שאנחנו מגוננים מדי או...שזה יותר מדי.. נשארים הבינו, לא הבינו מה...

  ..מה...הכל בסדר כאילו.

 ?אם היו שואלים אתכם מה יש לעמית הייתם עונים?  או שהייתם מחביאים מתחת לשטיח : קרן

 היינו אומרים בעיות תקשורת. אף פעם לא אמרו אוטיזם. לא השתמשנו במינוח הזה.  : ענת
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 היום אתם יותר משמשים במינוח?  : קרן

אתמול היה  –המילה הזו. אבל אתמול במקרה היה החדשות .... זה קשה לי  אני...לא כל כך.: ענת

לידות נולד ילד אוטיסט והייתי עם עמית. רק אני ועמית בסלון היינו לבד  80מתוך  1-ש ...בחדשות

והסתכלנו על זה והסתכלתי עליו ולא ידעתי אם.. הוא מקשר את זה לעצמו ואז דיברו על זה 

 . -או אחד ל 80-ל 1והסבירו ואמרו 

  100-ל 1 : קרן

כן. על זה דיברו שזו הסטטיסטיקה ואזר אמרו על כל הרצף ואז אמרתי לו אתה יודע עמית  : ענת

שמה שיש  –ה זה רצף? אז אמרתי לו שאוטיזם זה ילדים מצף הזה ואז הוא אמר רשגם אתה על ה

טיסטים ויש רצף שהם ממש הם או המהאוכלוסייאז.. אמרתי לו שהמון   ...לו זה בעיות תקשורת.

בסולם הגבוה. שהוא מדבר, מבין  הו. אמרתי לו שהוא מש 0-100-קשים ויש רצף שזה כמו מ

והכול... אבל יש חלקים קטנים שלא מתפקדים כמו שצריך ואתה על הרצף. אז אמרתי לו כן .. 

 אבל אנחנו לא ממש קוראים לזה ככה. 

 .....זו פעם ראשונה: קרן

לא באמת  אתה.......לא. זו לא פעם ראשונה. אבל כאילו אני אמרתי ישר גם.. לא...לא. : ענת

אוטיזם. זה על הרצף מאוד גבוה. זה לא משהו כזה ואז אמרתי לו אתה יודע גם לי יש דברים 

 ם. בהשאני לא טובה בהם אז מיד הלכתי והראיתי  לו איך לכל אחד יש דברים שהוא לא טוב 

 ולנו. לכ ...כן : קרן

אז...זה...הוא גם נתן דוגמאות הוא אמר אין לי דמיון הוא אמר לי...למשל החלק של הדמיון : ענת

 ה וזהו. מעובד אצלי. הוא אמר ואז אמרתי למה אז הוא נתן דוג לא...

אם השילוב באמת תרם לעמית? את חושבת שהוא שיפר ה ....אה. . אני אחזור שוב לשאלה: קרן

ת הגן תרם לו תרומה איכותית. נכון שהסייעת הייתה משמעותית אבל מבא מיומנויות? עד כמה

  ?האם את חושבת שהמסגרת עצמה יכולה לתת מענה לילד המשולב

 בהחלט זה מה שתרם וגרם להביא אותו למקום שהוא נמצא בו היום. : ענת

בות השילוב ובעק ...עמית היה כך –יש דברים ספציפיים שאת יכולה להצביע עליהם ולומר : קרן

 ההתנהלות שלו היא כזו? 

גם להשתתף בשיעור גם לקחת חלק פעיל בחוג ספורט, ז"א ספורט  ...כן. אני חושבת שהכל : ענת

. זה חיי היום יום. זה ההרגלים בגן או בבי הספר  ?...מה זה שילובהרי בגן או בבית ספר. אה...

מיוחד אתה גם מתרגל אבל אחד על אתה מתרגל את המיומנויות האלו כל הזמן. בגן  .המשולב

   אחד אין לך אופציה לראות תגובות של ילדים נורמטיביים. התגובה בגן מיוחד מאוד מותאמת.

עכשיו בגן אין תסריט ידוע מראש אתה...ילד אחד מגיב ככה וילד אחד אחת. אחד  ...זו הבעיה

גבוה אחד נמוך אז זה.. זמן רוצה למסור את הכדור ואחד לא רוצה למסור את הכדור.. אחד זורק 

 ומה. זו התרומה של  השילוב מיומנויות חברתיות כל הזמן.רתרגול. זו בדיוק הת
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 ....בן  םעמית היו : קרן

 עוד שבוע 12בן  : ענת

 מזל טוב.: קרן

 תודה. ....עוד שבוע: ענת

תחילת . ילד שיש לו איזשהם צרכים מיוחדים לעומת ...אם את מסתכלת עליכם כמשפחה: קרן

 התנאים?  ...יש איזשהו פער בין אז להיום? חברה, סביבה המערכת ...הדרך שלכם

איך  של צריכה להתאים את עצמה ..כל הדבריםהמערכת אני חושבת שהיום אנחנו הפוך...: ענת

נערכים לצאת מהבית....את הלו"ז צריך להיות ידוע מראש. הכל היה סביבו והיום זה ממש לא 

אים את עצמו יותר.. אני חושבת שאנחנו מודעים למה הוא זקוק.. הוא זקוק כך. היום הוא מת

יותר לדעת מראש מה עומד להיות...לא קורה אסון אם לא קורה כמו שהוא חייב לא לא פעם זה 

 היה מתפרק והיום לא.  

 היה מתפרק מבחינתכם כהורים?: קרן

ינוי בלו"ז או...אם משהו לא קרה מבחינתנו היה מתפרק מבחינתנו היה מתפוצץ אם היה ש : ענת

 היה מתפרק ו... והיום כבר לא. גם כמו...אם משהו קרה בהפתעה אז הוא 

 היה קל יותר או שהיום קל יותר? או שאותו דבר?  רמבחינת הסביבה והחבה האם בעב: קרן

 אני לא יודעת ..תגובות הסביבה?  ....אני חושבת : ענת

 אילו צרכים מיוחדים.אי גדלת ילד שמבחינתך יש לו זה שאת מ ...תגובות הסביבה :קרן

אני חושבת שאולי פעם היה קל יותר כי ראו יותר את הקשיים וככל שהוא גדל היום פחות : ענת

רואים.  לא מבינים על מה אנחנו מדברים.. ולמה אנחנו מתעקשים ומתערבים על דברים . זו 

אתה צריך להסביר למה הוא עושה. זה מהבחינה  ...מבחינה אחת יותר קשה. כי היום יותר קשה

 הזו. 

 כיתה רגילה עם שילוב?  –הוא עתיד ללכת לכיתה ז' : קרן

 בלי. .לא : ענת

 את רוצה להוסיף עוד משהו ענת יקרה? : קרן

 נראה לי שלא כיסינו הכל.  ....לא: ענת

 צחוק קל.

 ב ליבי.רמק תודה רבה ענת על זמנך. מודה לך: קרן

 ה שעזרתי ותרמתי את חלקי.מקוו: ענת

 בהחלט בהחלט. : קרן
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 דקות 59אורך הראיון:       ראיון עם רווית

 אמא של איתמר. שולב בגן חובה שילוב מלא חצי שנה אחר שאובחן. רווית

לא הצליחה להתמקד בתמונה אחת בלבד. היא גוללה  רוויתישבנו בחדר העבודה מול המחשב ו

 את התמונות שוב ושוב במשך כל הראיון קדימה ואחורה. לא קיבלתי תמונות.

, למען הפרוטוקול הריאיון איתמר חסוי ללא שמות. במידה ואקבל הסכמתך לתמונות רווית: קרן

ירם אלי. בסופו של אסתיר ואטשטש פנים. את יכולה גם לתאר את התמונות בלבד מבלי להעב

פון בנושא התמונות(.                               רוויתכבר ב רוויתדבר )משפט זה נאמר לאור חשש שהביעה 

המחקר הוא מחקר שבודק את החוויות והתפיסות של ההורים לילדים עם אוטיזם המשולבים 

של אנשי הצוות. אני לא בגנים רגילים ובמערכת הרגילה בכלל.  מחקר נוסף שאני עורכת הינו 

אערוך השוואה בין המחקרים אלא אנסה לבדוק אם יש הלימה, קשר, סנכרון בין ההורים לבין 

אנשי הצוות...אבדוק אם יש דברים      האחד לשני ...גם....                                            במחקר 

מיוחד ולאור השימוש בתמונות ככלי האיכותני אנחנו מאפשרים לנבדקים להשמיע את קולם וב

 מחקר חדש.  אה...זהו.. כעיקרון....יש לך תמונות שבחרת? 

 :  אה...לא...לא הבנתי איזה תמונות אני צריכה לבחור.. את זה לא ממש...רווית

הוא כלי מחקר חדש יחסית בארץ אשר בעזרתו ניתן לשמוע את  :  אוקיי הפוטו וויסקרן

חוויותייך, במקרה זה, ביחס לשילוב.את מציגה תמונות שדרכך את יכולה לתאר ולספר ולחוות 

יחד איתמר את כל הנושא של השילוב בגן. את תביאי תמונות מתוך הגן עצמו, או 

ך את השילוב. כשאת חושבת על כל אחרות....יכולות להיות תמונות מהאינטרנט שמזכירות ל

הנושא הזה של השילוב, שילוב הילד בגן רגיל, מה זה עושה לך או....                                      ישבנו 

 גללה את הלוך ושוב(. רוויתמול המחשב ו

 ית. . זה משהו שקשור גם לגן. זה שהם יצאו מהב2016: הנה...יש את הספיידרמן.. של פורים רווית

 :  אוקי.קרן

 : אני לא יודעת איזה תמונות....רווית

קרן: אני אתן לך דוגמא...ראיינתי אבא והוא...לקח את התמונות בחלקן מהאינטרנט...ודיבר על 

תמונה של אדם עיוור....שמספיק אדם אחד שיבין את  –חוויות השילוב ועל הלקות דרך זה. למשל 

ום הנכון ולמטרה הנכונה. אמ.. אפשרי.. ש...יש לך אני הילד שלו וינחה אותו יקרב אותו למק

 רואה שפע של תמונות. 

 : הנה תמונות מהגן. עם חן ודן.רווית

 איתמר אותם השבוע הייתי אצלם.: קרן

 : כן הם חולים.רווית

: מה את אומרת...אתקשר אליהם. ראית י את ליה אתמול בבי"ס לא אמרה לי כלום. אני קרן

 נמצאת שם פעם בשבוע ...מלמדת אסטרטגיות למידה. 
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 : מה.. באמת? באיזה  כיתות? רווית

 :. כיתה ה'.קרן

 : ראית מה עשו לגן?רווית

 : כן השאירו אפשר לומר כלום מהגינה. קרן

הילדים משחקים...מקום קטן...איתמר משחק.  אני מנסה להבין איזו  : דווקא אני מרוצה.רווית

 חוויות שילוב את מחפשת? מה אני חווה רואה מהמערכת? מהילד? 

:  אני אגיד לך מה נעשה...נתחיל קודם עם תמונות שתבחרי. מה שתוכלי לספר קרן

מה זה עושה לך מבחינה  עליהן...רגשית, תחושות, תספרי מה זה עושה לך? אני אכוון אותך יותר...

רגשית. מה את חושבת על הרגעים האלה?  אה.. איך זה...אילו מחשבות זה מעורר אצלך? אם יש 

 קשר בין התמונה לבין החיים עצמם? מחוץ לכותלי הגן. 

: אה...התמונות של הגן...הם כאילו תמונות של איתמר ו...לא יודעת אם זו הכוונה...אבל רווית

גן יש סוג של ניגוד. איתמר...בתמונות...הוא כאילו רגיל. הוא רגיל. את דווקא התמונות ב

מבינה...הוא רגיל..בעוד שאני....אה...בתור הורה...כאילו יודעת משהו על איתמר שהוא לא יודע. 

אם נסתכל...אני מסתכלת על תמונות...לפעמים רואים לידו משלבת, לא יותר מדי. גם אם היא לא 

היא שם. כולם יודעים שהיא שלו ו...אבל במסיבת סיום שלו כאילו... אני לא לידו אני יודעת ש

 הייתה איתו  ולידו.  100%חושבת שהיא 

 :  אוקי. בואי נתחיל מזה...זוהי תמונה של כלל ילדי הגן.. שיושבים לצייר. קרן

 :  לא רואים שהוא חריג.רווית

.הוא בעצם לא יודע. הייתה לי שיחה עם :  את יכולה בכל זאת לספר לאור ..מה שאת יודעת..קרן

וויזיה על הספקטרום . הבן שלה רוויתדיברו ב –אמא אחרת שהבן שלה בכיתה ה' ואתמול היה 

גבוה והיא אמרה לו אתה יודע אתה נמצא על הרצף. הוא ניסה להבין מהו הרצף והיא הרגישה 

 שנכנסה למקום שגם רצתה גם לצאת ממנו מהר. 

ם אני אעבור על הרבה מאוד תמונות הגן, בהרבה מאוד סיטואציות...לא בכולן  :  אמ...גם ארווית

 איתמר נמצא. הנה פה...יש תמונה...

 : יש תמונות אחרות שהן לא הגן שתרצי דרכן לדבר על חוויות השילוב? קרן

 : חוויות השילוב ממה? רווית

י הצוות, ההורים וכמובן : מהעניים שלך כאמא. כהורה . תפיסה כמערך שלם. המשלבת, אנשקרן

 הכי חשוב איתמר.

: אני מנסה לראות תמונה...הוא לא שם. כל הילדים בקבוצות איתמר משחק אבל לבד לא רווית

איתם . זו תמונה שמראה לי כאילו....הוא חלק מ...הוא חלק מהקבוצה אבל הוא לא...אם אני 

 א...יכולה להראות את התמונה הזו כולם ישבו והוא בצד.  והוא ל
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 : מה לא...קרן

:  כאילו...הוא הולך לגן לוקח את התיק...שם את המים.. נכנס לגן.. יש לו את השגרה שלו.  רווית

שיש פעילות בחוץ הוא נמצא בפעילות בחוץ. יש לו כאילו את ה...אבל שום דבר מהדברים הוא לא 

שוב. או...לא עד הסוף בהם. כי הוא יכול לשבת במפגש אבל הוא לא כמאה אחוז יהיה ק

 יודעת...איך לתאר לך את זה בתמונות.

:  את יכולה גם בלי התמונות. את יכולה לדבר על ...על...בכלל.. הנושא.. איך את תופסת את קרן

 העבודה של הצוותים עם איתמר...איך את חווה...את הילדים עם איתמר. 

למבוגרים. אה...הייתה בעיה עם : תראי... אני יכולה להגיד שיש הבדל עצום בין הילדים רווית

 הצוותים של הגן ושוב הייתה פגישה עם פסיכולוג חדש .

 :  להכיר מחדש...קרן

:  ואני...ו....קצת נעשינו חסרי סבלנות לכל העניין...כאילו אנחנו חושבים שזה רווית

...אמרתי לו שבעיניי בהקשר...יש בעיה גדולה בשילוב במיוחד סתם....מישהו חדש בא ושם הכל

לילדים על הספקטרום שהצוותים לא מבינים את הלקוח. ז"א רוב האנשים....לא אלה כמובן 

שבאים מהחינוך המיוחד. רוב האנשים במערכת שלמדו חינוך...אין להם קורס אפילו על אוטיזם. 

 הם לא למדו את זה. 

 : נכון. קרן

הם לא מבינים מה זה אומר. הם לא בכיוון כאילו...הם...לפעמים אתה מרגיש...בשיחות  :רווית

הראשונות  לא ראו...שמשהו לא בסדר... עם הצוות....השם עצמו ....האבחון עצמו הוא אבחון 

מאוד בעייתי....וזה לא משהו שנעשה ברוע או בכוונה. אני לא חושבת שזה ממקום רע. זה סטטוס, 

עובדים על זה עכשיו גם בתקשורת. אתה בעצם מתחיל במינוס כמו...כאי מרגישה שאני סטיגמה...

מתחילה במינוס. אני...אני...צריכה...אני ורון... אני ואיתמר צריכים להוכיח את עצמנו והניגוד 

של זה לגמרי זה הילדים. זה כאילו שהילדים...זה בכלל לא מעניין אותם. הם...הם מבחינתם...זה 

תביאי להם...יכול להיות להם אולי יותר קשה אם תביאי להם ילד עיוור או לא שומע. כי כמו ש

הוא שונה מבחינתם. כי קצת יכול להיות להם יותר קשה לתקשר איתו. כי הוא לא שומע יותר. 

אבל אם תיתני להם משהו...הם מיד מבחינתם ....כאילו זה יפה לראות שהילדים שווים. אם 

וזה גם מה שיפה בשילוב בעיניי...אני נגיד למשל נלחמתי שהבת שלי תהיה בגן  יחנכו את הילדים

המשולב. זאת אומרת הלכתי לעירייה, שלחתי מכתבים כי מאוד אהבתי את הקונספט. אמ...לבוא 

לגן כזה שילדים מכירים בסבלנות  בסובלנות בזה שיכולים להיות ילדים אחרים שמפריעים .. 

ה...הערך המוסף של הילדה שלי היה. יותר לדעתי מהערך המוסף שהיה ילדים שיש להם קושי וז

לאותם ילדים ששולבו ושלהם יש קשיים. אה...זה סוג של תקווה...אוקיי...ילדים אלו ילכו איתך 

וימשיכו...והנה איתמר בחוג כדורגל השנה...עם הילדים מהגן. כמה הורים התאגדו... אורי, 

ילדים ועם כלן הקושי של איתמר...ועם כל זה  8עשה קבוצה של  שקד...חן ודן והמורה לכדורגל

שהוא מנפנף ידיים...אלו הם החיים. בואי לא...)צחוק קל(.  אז נגיד שקד. נוזף בו, הוא נוזף בו 

ואומר לו איתמר אתה לא בועט...וזה מדהים...איתמר אתה לא מרוכז...זה מדהים שילדים...הוא 

הידיים. תפסיק. כאילו את שומעת אותם מבחינתם וזה...והם  אומר לו אתה מפריע עכשיו עם
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ינזפו בו.  מצד שני ...הוא לא יודע מה האבחון של איתמר אבל...יש משהו חריג וזה ישר מפריע לו. 

הצוותים, אני שוב אומרת, יש להם רצון וכוונה טובה, את ..את...את צריכה לעבוד קשה 

מבין הוא נבון...לצערי או לשמחתי אני עוד לא החלטתי...  ולהגיד...בסדר...הוא ילד רגיל...הוא

לצערי או לשמחתי...הדרך שבה צריך להעביר לו את המידע היא טיפה שונה. הרבה יותר חוויתית, 

לפעמים זה לטובת הילדים כי...אם הגננת נכנסת לעניין והיא מבינה שבשביל למשוך את תשומת 

ספים יוצאים נשכרים גם כן ...אה....בחלק מהעניין אני הלב של איתמר אני חושבת שהילדים הנו

חושבת שעכשיו ירין מתחיל לקבל קצת פירות מאיתמר ...אז הוא מאוד מבסוט כי מצד שני 

שאיתמר אוהב או נהנה את יודע הוא נהנה. הוא עושה כאילו באלגן ורעש ומאוד כאילו....משיג 

סתכל מהצד.....על השילוב. אז קודם כל אני את החוויות האלו. זה מבחינתי....בתור הורה שמ

רואה את השוני האדיר בין הילדים לבין הצוות...שמקבל את זה בהססנות . כשדיברתי עם 

הפסיכולוג באתי בטענה עוד...אמרתי לו...אם ישאלו אותי...יש לי טענות מאוד קשות כלפי 

ספו את הצוותים ותנו להם ילדים משולבים בגנים. תא 8המתיא...למערכת... אתה יודע...יש 

שעה....הרצאה....תביאו מישהו שידבר איתם...איתם יודעים מה...תביאו גננת עם ניסיון שעשתה 

את זה...מביאים גנן וגננת שאין להם ניסיון, למזלי....אני אומרת לך שירון הוא אדם שמוכן 

י יש לי שנה אחת להקשיב. באותה מידה יכלה לבוא גננת שיכלה להגיד...רבק...תעזבי אות

בגן...אל תבלבלי לי...תביאי משלבת...מישהי צמודה שתהיה איתו ואל תבלבלי לי פה...בתור הורה 

צריך להשקיע בזה ...ו...אנרגיות כאילו...נגיד...עם איתמר. מסתכלת על התמונות. התמונות של 

לם...שזה נורא כיף איתמר...הם גן תמונות...יש הרבה תמונות...יש המון תמונות שאיתמר עם כו

ויש תמונות שאת רואה אותו איפשהו בצד...אילו הרגעים שאת אומרת לעצמך....יאלה...אז אני 

חושבת שזה העניין...זה מה שאפשר לראות שזה לא מאה אחוז. אני לא אובייקטיבית, כי אני 

.. כי אני וזה גם לא הוגן שאני אשפוט  100%תמיד אומרת שכן אפשר אחרת. כן אפשר שזה יהיה 

מבחינתי זה הילד היחיד שלי ואין שום בעיה אם המערכת תסכים .. מצד שני אני תמיד תמיד 

אומרת שצריך לזכור שבגן בניגוד לאיתמר יש עוד לא מעט ילדים עם הרבה מאוד קשיים שחלקם 

לא זכאים לקבל את מה שאיתמר זכאי לקבל והיה מאוד טוב אם הם היו מקבלים אתו. וחלקם 

 ם שבוחרים לא לטפל בילד ז"א יש פה מרקם. ז"א אני חווה את זה  אני חווה את זה אישית.הורי

 :  לא פשוט גם לאנשי הצוות. קרן

 :  בגן את חווה את זה.רווית

 : כן. בגן.קרן

: במיוחד שיש לך שני ילדים שהיו בגן והיו בבית הספר וזה...והכל כאילו סבבה רווית

הקושי שאני רואה בשילובים זה עם...הימים הכייפים האלו ש...את זורם...בהתנהלות של זה.... 

האם ...והגננת אומרת לך מה חושבים . מן תחושה של דברים שעושים ביחד תחושה שמתלהבים 

יתר על המידה. מדברים שהוא עושה כאילו....אני מכבדת ומוקירה את זה שהצוות מאוד משתדל 

.באמת...עם כל הקושי שהיה לעופרה שלא היה אבחון ורוצה ומחבק את איתמר. אני חושבת ש..

והיא מאוד התקשתה. ו...היו ביננו דין ודברים...היא מאוד השתדלה כאלו מאוד השתדלה לחבק 

אותו וכן אני יכולה להגיד לאורך כל השנים תמיד תמיד תמיד הילדים היו אדישים ללקות. הבעיה 

 יכולה להתעורר אולי בכיתה ב' ג'.
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א חושבת שזה אולי קשור לעבודה שמתנהלת מצד המערך המקצועי מול ועם הילדים : את לקרן

 בגן? 

 :  אין לי ספק.רווית

 : סייעת משלבות, גננת.קרן

:  לדעתי המשלבות מחמירות את המצב במיוחד שעולה האימון . השתלבות איתמר ביחס רווית

לא  זה... אני כל הזמן אומרת לכלל הילדים אה...הרבה פעמים אני נותנת להם להחליט אבל אז 

שיעזבו את איתמר...בקשתי שיעזבו את איתמר....איתמר יודע.. הוא מתלונן...איתמר יודע...הוא 

והוא מת עליהן. הוא חולה  רוויתו  רוויתמתלונן...הוא גם אומר כל הזמן שהוא לא רוצה את יהו

נקשר וזה...אבל הוא אומר כל  עליהן. והשנה יש לו שתיים ,אחת שהוא מאוד אוהב אותן ואיתמר

)צחוק(.                                                                                  אז אני -הזמן ...הסייעת אחרת חח

חושבת שבעיקר המשלבות מאוד מאדירות את השוני של איתמר כן.. הנה תראי...הילדים 

רים שירז היא של איתמר...ז"א...היא של איתמר...ז"א יודעים...הילדים יודעים והילדים אומ

כולם יודעים שמישהו עוזר לאיתמר. הם פשוט איתם זה סבבה. במיוחד אם זה מישהו שיכול 

לשחק גם איתם..אז הם גם זורמים. הסייעת אין ספק שהגננות, הצוות הכללי מעצים זה 

..אה..זו לדוגמה הילדים. אני יותר ש...הוא...הוא...כאילו מכיל את איתמר ..ומקבל את איתמר

מתכוונת באחד על אחד. אני אתן לך סתם לדוגמה משהו שהיה בתחילת השנה ...היה לנו וויכוח 

יגנציה אני אומרת אוקי...הוא לא רוויתעם הגנן באיזה קבוצה איתמר צריך להיות...בעניין האינ

שם אותו בקבוצה של הלא  מצליח . עוד לא הכיר את כל האותיות הוא לא יודע מה.. הוא

החזקים. אוקי...אבל מאוד הדגשנו את הנושא החברתי שפחות עניין אותנו מה הוא לומד בקבוצה 

ויעלה. היה לו קשה לקבל את זה  -אלה מי שעם החברים שלו שאיתם אנחנו מאוד רוצים שיהיה

עלה...כי כאילו לא  כי הוא לא מבין ..שנה שעברה פחות התמקדנו בזה...אז אני, פחות זוכרת שזה

 ידענו שהוא לא עולה לכיתה א'. 

 : האם הקבוצות האלו הן קבוצות של למידה?קרן

 : כן. של למידה.רווית

 : אה...אה..קרן

: גם אצל יובל היה את זה היו קבוצות של למידה.. של הכנה לא'. כמו שאני ...אני יודעת רווית

רגל מאוד טוב. כי צוות אני...אני לא חושבת כשאיתמר לא יכול להיות במקרה הזה גם שחקן כדו

שחסר הרבה ידע עכשיו תראי כולנו בני אדם בסופו של דבר גם אני לפני שאמרו לי שלילד שלי יש 

את אה...הלקות אז אני...מבחינתי אלו ילדים שמנותקים לחלוטין מהמציאות. ..עם תפקוד מאוד 

כי שני היא חברה שלי ז"א היא לפני וש...כל נמוך. תראי האמת ששנתיים קודם יותר נחשפתי לזה 

פעם שהיתה רואה אותנו היא הייתה מספרת לנו מה היא עושה. את יודעת כל פעם שהיא הסבירה 

לנו יותר ויותר לעומק הבנתי מה היא העבודה שלה כמנתחת התנהגות. בואי נגיד שהידע שלי הוא 

 קצת יותר מהממוצע אבל אה. .את יודעת....

 : כן. קרן
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: אני מבינה במאה אחוז את הקושי בלהבין. קודם כל זו מילה מאוד מפוצצת. מאוד. שהיא רווית

מפחידה...זו לקות מאוד מפחידה וכשיש לך ילד כזה אתה מבין שזה לא סוף העולם. שהוא בסדר 

גמור והוא יזרום ו...אז אני תמיד אומרת הוא לא יהיה מלך הכיתה. אני לא ממליצה לאף אחד 

 ים שלי דרך אגב להיות. במיוחד לא בדור הזה.מהילד

 :  לגמרי מסכימה אתך. קרן

 :  תהיו חמודים, תהיו נחמדים, תהיו זה...נזמין קצת ככה...זה. רווית

 : תהיו אנשים טובים. קרן

: בדיוק ככה. בלי מלחמות אל תזמינו מלחמות אל תנהיגו לי.  אז אני... הכוונה... בעיניי רווית

את העניין של השילוב, שאני רואה את השוני האדיר. אני אומרת זה מחמם את  ככה אני רואה

הלב באמת כ....ילד שגדל עם הרבה מאוד לקויות דרך אגב... אם פעם הייתה...היה את החינוך 

 המיוחד הזה.. אני בתו ילדה זוכרת שהייתה לנו בבית ספר כיתה טיפולית. 

 : נכון.קרן

דים, כאילו אלו הכיתות שלהם, קוראים לזה כיתה קטנה...כאילו : בתוך הכיתות היו הילרווית

אני גם פחות אוהבת את זה...אז גם כאילו שאלו אותי גם ואמרתי שלא.. בשום פנים ואופן לא 

רלבנטי.. לא משנה שהוא לא מתאים... אמרתי לא.  התפקוד שלו היה תפקוד שלו הוא גבוה, הוא 

 ים שיהיה בתוך הכיתה...הקטנה.לא נמצא בלבל הזה שאומרים שכך רוצ

 קרן: ולגבי ההמשכיות? זאת אומרת הוא עתיד לעלות לכיתה א' והוא ילך לבית ספר...

 :  אנחנו בודקים אופציות של בתי ספר אחרים, לא של החינוך המיוחד. רווית

 :  דמוקרטי, אנתרופוסופי? בכיוון הזה? .קרן

 : אנתרופוסופי לא. מונטיסורי כן.רווית

 קרן: אני שמעתי דברים טובים. 

: אני בטוחה שהם מוכנים לקבל שילוב. זאת אומרת באופן עקרוני הם אפילו כתבו את זה רווית

באתר, באופן כללי הם מגבילים את מס' הילדים עם הלקויות שיקבלו. כי היום ההורים של 

אפשר לילדים איזשהו הילדים עם הלקויות לא וצים שהילדים ילמדו בבית ספר רגיל ...הוא לא מ

 מרחב פעולה. 

: זאת אומרת אם אני שואלת אותך לגבי שילוב עתידי בבית ספר זה לא משהו שעולה על קרן

 הפרק? זה יכול להיות כאופציה סופית? 

 : אני מאוד רוצה שהוא יהיה שם.רווית

 : התכוונתי לבתי ספר רגילים.קרן
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. אין זה בארץ. כל הילדים לומדים בכיתה : אני חושבת שזה דבר גאוני בארצות הבריתרווית

באותה כיתה יש ילד או אפילו שניים אוטיסטים. ילד ..ש...אין דבר כזה חינוך מיוחד  –רגילה 

שם סייעות בכיתה וככה לומדים! וזה מעולה. ברוב המקומות בעולם זה ככה  וישבארצות הבית 

צריכים להיות מוצלחים. כולם  חוץ מישראל. ישראל היא דפוקה. כי כולם חושבים שהילדים

 במתמטיקה. ק.  100צריכים ללכת ליהל"ם. וכולם צריכים להיות מחוננים וכולם צריכים לקבל 

 : זה המצוינות והמרדף להשגיות. קרן

 : המצוינות פה בישראל היא מטורפת .רווית

 : בדיוק הייתה לנו ...שיחה על זה השבוע. קרן

: ואין מצוינות בכלל. אני שומעת הורים...אני שומעת הורים.. לפעמים אני שומעת הורים רווית

שאני אומרת איפה אתם..  כבר שבוע לא לומדים כי הילדים ..אז מה אכפת לכם אפשר לחשוב 

הרי מה מכל זה בסוף נשאר. הרי בסוף הילדים יוצאים החוצה ולומדים מה שרוצים 

ם אז שילמדו אותם. לעמוד בתור...להיות...שיהיה סובלני, שיהיה באוניברסיטה ומה שחשוב לה

סבלני שיחיה בסביבה וילמד להיות בחברה. זה אחרי צהרים נכון? כי אני מאבדת המון בזה גם 

 אם זה מחי קשה עם המשפחה. זה להסיע אותלו כל יום, זה לא משאת נפשי. 

 בכל זאת.  : מה היה גורם לך בכל זאת לחשוב על הכיוון" הזהקרן

: עדיין לא. רון לא. באופן עקרוני גם בית ספר פה צריך שיהיה שיפור משמעותי... מתי"א. רווית

 ובסוף בסוף  בסוף זה גם עניין של מורה. 

 –: אני חושבת שזה לא  רק עניין שלן מורה. אני חושבת שמשהו במערכת של בתי הספר קרן

זה בדיוק מהמקום הזה ש...יש איזשהי דרך  המובנות. הייתי שם ואחת הסיבות שברחתי משם

שמטווה למצוינות, להשגיות ולטעמי לא בדרך הנכונה ודבר שני לא מאפשרת לתת את הכלים 

הנכונים...עם מה שילד אמור.... יוצא לחיים.   בית הספר לא מאפשר לו ולא נותן לו מה שהוא 

ויים ובמה שהמציאות צריך לטעמי ....יש חוסר בכישורים משמעותיים בהתחשב בשינ

מכתיבה....אני מתוך המערכת ולא אמורה להגיד את זה.... אבל כן. אני חושבת שיש הרבה מה 

לעשות והרבה מה לשנות וזה לא משהו שתלוי רק במורים משום שהמורים הם חלק קטן בבית 

 הספר. בית ספר הוא הוא חלק ממערך שנקרא מחוז...וכן הלאה....

. יש לי ניצני תקווה כי לפעמים למשל אצלנו בבית הספר יש כל מיני... : נגיד אצלנו..רווית

פעילויות שונות פעילויות שיא. נגיד לבוא מחופשים  לכל מיני.... אמרו להם עכשיו...ולא בפורים 

לבוא מחופשים לדמויות מספרים...אז תיראי הגדולים למשל נפגשים עם המון סופרים בספריה 

ו בשער  בלונים ענק וחילקו להם דברים.... ו...הלכתי לנאדיה אח"כ בפינות... הילדים נכנס

 ואמרתי לה את רואה...צריך כל חודש ככה...כל חודש משהו כזה. 

 : ח...ח...קרן

 יש יום מדעים.  –: הילדים חזרו נרגשים יש לנו שלושה ימיים כאלו בשנה רווית

 ימי שיא. רן:ק
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לי חברה בעלומים, המנהלת שם ...לא... הבית ספר פה כן. אבל תראי זה מאמץ שלהם. יש  ...ש.

מאוד פעיל וההורים פה מאוד פעילים ותורמים...וגם אני לוקחת את הכיתה של יובל למשל ככתה 

ש...נפלתי על קבוצת הורים ממש טובה...אז כל אחת אני שולחת לה תמונה אומרת בואי נעשה 

 פעילות כזו או אחרת....

 : קחי את פינלנד.קרן

 : והילדים שם לומדים לימודים רגילים.רווית

: הם מקום ראשון בעולם מבחינת הישגים ועכשיו הולכים לשנות שם את מערך המקצועות קרן

 כמו תנ"ך וכד' ולתת מקום משמעותי למתמטיקה אנגלית וחינוך לשוני.

 : מדהים.רווית

חוויתי ועבודה בקבוצות . : והם הולכים לעשות שינוי מערכתי מהבסיס שהולך יותר לכיוון קרן

 להצמיח משם את הילדים וזה משהו שהוא אפשרי לעשיה והצלחה. 

:  לא גם.. גם  החטיבה...זה משהו שקורה אולי אבל בסוף המבחנים נשארים. חשובה רווית

 החוויה של הילד.

 : הדרך שאתה עובר. קרן

י וגם התיכון. היום הם : בבתי ספר יש לי חוויות מאוד טובות מבית הספר. גם ביסודרווית

הטכנולוגיה השתנתה וגם לצערי חלק מהמורים הם פחות...פחות חכמים. זאת אומרת והילדים 

כמובן האחרים לא כמו איתמר כמובן. למורה בבית ספר אולי יותר קל מגננת בגן. הוא הולך 

ה להעביר את ונכנס מורה אחר לשיעור. בא מורה אחר...יש ספורט , אומנות.  מה שהמורה צריך ז

הדברים בצורה יצירתית כאילו אני רואה את העבודה שעושים עם איתמר בבית...רוצים ללמד 

אותו את האותיות אז אופים איתו מה לא עשו איתו . עשו איתו עוגיות ואפו איתו רק בשביל 

ת שייכנס איכשהו לראש. אני מאוד בעד זאת אומרת..... בית ספר אם הייתי אומרת שהייתי הולכ

לעשות משהו אחר בחיים...הייתי הולכת להתמודד על תפקיד מנהלת החינוך המיוחד במשרד 

החינוך ועושה שם סדר , סדר. מינואר ועד יוני הם מתעסקים רק בוועדות  השילוב של שנה 

דצ' קצת עובדים ואז שוב -שאחרי ובספטמבר עד אוקטובר בשיבוצים של הגננת שיח. נוב'

 לו...זה מה שעושים כל הזמן... סייעת ושתי מורות...זה חיים קלים יחסית.פעם...זאת אומרת כאי

: המנהלת מבקשת שילוב וזה משהו שאתה צריך להתחייב אליו. לבוא מבפנים מעבר לעובדה קרן

 לך אה...ערך מוסף של סייעת או תקציבים בבית הספר.  שיש

: אני...אומרת שבשלב הראשון צריכה להבין...את זה . מקבלת פה אנשי מקצוע שבאים רווית

 ...אם יש מנתחת התנהגות. ניתוח התנהגות למשל זה משהו שיכול לעזור להרבה מאוד ילדים. 

 : במשרד החינוך עכשיו מחפשים מנתחות התנהגות. מכניסים זאת כתפקיד מוגדר. קרן

 : אני יודעת. נכון. יש עיריות שכבר הכניסו את זה . זה יוזמה שלהם. רווית
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תשמעי אני נלחמת כל העשור האחרון מאז שהתחלתי לשלב על כניסתן של מנתחות  : רןק

התנהגות לתוך הגן. שזה מחויב. מחויב המציאות. זה מישהו מאוד משמעותי לעשייה שלנו, 

הרי בין הבית לגן. איך אנחנו מסנכרנים...מגבשים  לעבודה שלנו ולתרומה המקצועית. יש שוני

 מיהם הילדים, מגבשים תמונה כללית איך לעזור לילד. 

 : זו הבעיה בלקות הזו. היא כל כך... יש ילד שמתנתק ויש ילד שהוא לא חברותי. רווית

 : אפיונים אחרים.קרן

וג, כמו גננת...כל פעם צוות כן אפיונים אחרים. ואת משנה כל פעם את הצוות, כמו פסיכול רווית:

 חדש...עובדים על הכל מחדש זה בעייתי. 

 : את חושבת שהשילוב עצמו משפר מיומנויות של ילד משולב. קרן

: נראה לי שכן. תראי איתמר... החוויה הלא טובה הייתה לפני שהוא אובחן...ועד שהגיע רווית

יב ללכת לגן אחר...גם אם לגן האבחון...האבחון הציל את המצב...כי היא אמרה...הוא חי

שפתי...אני לא מאמינה בדך שלהגיד שלילד יש קושי מסוים עם לקות ולהגיד שיש לו בעיה שכלית 

ולא להכיל אותו. וגם אם כן...תלוי מה הלקות ומה הבעיה...אבל בגלל שיש לו בעיה בשפה אז את 

א ילמד? ואם הוא ישמע שפה רוצה לשים אותו בגן עם עוד ילדים שלא מדברים טוב. אז ממי הו

לא טובה כל היום איך הוא ילמד?  והיום איתמר לא שם ידיים על האוזניים ...בהתחלה הוא היה 

שם וצועק...והיום כבר לא... אני יכולה להגיד שהיום הוא נכנס לגן וזה אחרת. היום עובדים על 

ן עם ילדים עם לקות כמו איכות הקשר עם הילדים. זה לא יכול לקרות אם הייתי שמה אותו בג

שלו...כל אחד והעולם שלו...אז נכון שיש מרפה בעיסוק...טיפול כזה וטיפול כזה ואפילו שם 

לפעמים הם לא מגיעים ולא נונים מענה. הייתה לנו מישהי בגן של הבת שיצאה לחופשת לידה ולא 

  הביאו מחליפה במקומה )קלינאית( אז אין קלינאית תקשורת שתטפל בילדים.

אז שכאילו...אין לי בכלל ספק שההתקדמות של איתמר...היא קשורה לגן והשילוב. הוא לא יכול 

ללמוד את זה במסגרת גן עם ילדים כמוהו...אז ממי הוא ילמד? מהגננת? אז מי קבע שהגננת 

 טובה? לא משנה הגננת יכול להיות הכי טובה בעולם... כי כאילו...אתה מעתיק מהילדים. 

וב צריך להיות שנתיים בגן. כי אתה באמת עובד על דברים משמעותית בשנה הראשונה : השילקרן

 וכך אתה יכול לראות זאת בשנה השנייה וליהנות מהאיכויות השונות.

 רווית: כשחיפשנו גן נשארו שלושה גנים ואז בשלושתם העניין היה שאת יוצאת לשבתון...רוירווית

יה עדיף אולי אבל לא פתרון... אז בכל מקרה הצוות יוצאת  לשבתון וחנית שנה אחרונה...ה

משתנה. החלטנו להיכנס אלייך. בחרנו בך כי האינטראקציה והתקשורת היו טובים. בבית ספר 

 כבר נפגשתי עם המנהלת ודיברתי איתה.

 : יש שיתוף פעולה מבחינתה? לשילוב. קרן

 : היא אומרת שיש ילדים משולבים. רווית

 לי וכרגע הוא עם שילוב סמוי. : יש מי שהיה אצקרן
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 : שילוב סמוי זה סייעת בכיתה ולא מצהירים למי שייכת? רווית

: נכון. אצלו זה לא כל השעות. הוא אומר שהוא לא רוצה תניחו לי אני לא רוצה. יש משהי קרן

שמתסכלת מהצד ומבחינתו היא עבור כל הכיתה.  יש עוד ילד שהיה משולב אצלי והוא לא בבית 

 הספר הזה. 

 : אני הורה מאוד פעיל בבית הספר הזה. רווית

 : אכפת לך מי תהיה המורה?קרן

ומכת על המנהלת עם השיבוצים שלה. יש לה את היכולת. בסוף בסוף מה שחשוב זה : אני סרווית

 המנהלת. 

 : לגבי איתמר מבחינתה שנה הבאה? קרן

יש שלוש אופציות. אני לא מוכנה להגיע לבית הספר שמישהו עושה לי טובה. בעיניי זו  : רווית

פר האלו מוכנים להכיל אותו זכות לקבל ילד עם לקות. אני צריכה לבדוק קודם כל אם בתי הס

באופן מלא. יש לי מספיק עבודה עם איתמר...אז....אני לא צריכה לעבוד גם מול המערכת.  תראי 

 .. צריך ....אני צריכה לראות שבית הספר גם בעניין הזה כי המנהלת פה תתחלף בקרוב. 

 צריך להבין יש הסעות...אין הסעות. 

 : יש עוד כברת דרך לעבור.קרן

 : אתן תמיד אומרות את זה והנה אופס מגיע יוני.יתרוו

 : נכון.קרן

 : בגן עכשיו יש לו גננת שיח.רווית

 : הוא מחובר אליה? קרן

: כן. הוא מחובר אליה ויושב איתה בנפרד  היא ממש טובה בשבילו. כשהיא לא באה הוא רווית

 שואל למה לא באה. 

 : אני שמחה לשמוע. קרן

יש הרי כמה  –: ניתן לסכם את זה ולומר שאם הניגוד בין הילדים לצוות זה הצוות המקומי רווית

 מדרגים לצוות.. הצוות הצמוד, הגננת... הסייעת...עוזרות. השאר לא ממש עוזרים. 

: אני למדתי את התחום לבד.. כי היה חשוב לי. זה היה להתחיל לשלב ותוך כדי ללמוד עם קרן

 תנהגות את הדברים. המשלבות ומנתחת הה

: תראי באות משלבות...צריך להסביר להם. אף אחד לא מסביר להם וגם נגיד הנושא של רווית

 כוח אדם  ההורים מחפשים ההורים מוצאים כאילו...ואם מישהו ידבר...יגיד משהו.. 

 : זה חלק ממצבת העובדים של העירייה. קרן



221 
 

מושג איך עושים ומה עושים. זה מתחיל בזה שיש  : בסדר...אז תנו חוברת...אין לי שמץ שלרווית

. מנתחת התנהגות –אנשים לצוות ועוד אנשים  2גננת שעובדת עם סייעת אחת. עכשיו הכנסנו עוד 

 פרטית. המתי"א...  הפסיכולוג הזה... צריך לבנות את הצוות הכללים. 

 : זה התפקיד של הגננת. יש את הראש כמו תמנון ויש זרועות. קרן

: כל גננת יש לה את השיטה שלה. הדרך שלה. למה כן צריכה להקשיב למה לא .. ממש זה רווית

 כאילו ההורים בעניין בסוג של מלכוד כל הזמן.

 : זה לא לפשוט.קרן

:  כאילו יש הבדל בין השילוב של איתמר לבין העבודה של ההורים של איתמר עם הצוות.  רווית

 משתלב וגם הצוות. מה טוב לאיתמר ואיך איך איתמר 

: החלום של שילוב טוב זה שבסוף השנתיים המשלבת או המשלבות פעילות עם ילדים אחרים קרן

ונוספים בגן והמשולב חלק מהזמן או הרבה יותר מחלק...מהזמן... עד כדי בכלל לא צריך את 

 המשלבות. 

 :  אז פה לא הלכתי רחוק.  אבל בסוף באמת ככה ההצלחה. רווית

בשירותים צריך להוציא אותו. אין בעיה שהמשלבת תוציא אותו אבל פעם הסייעת  הוא נתקע

 ופעם הגננת. את יודעת שכל הזמן ..זה בא ממקום של נכות זה יוצר מצב של תלות. 

 : במיוחד שזה מפריע לו.קרן

. : כן. מאוד מפריע לו.  שהמורה בבית ספר לא תהיה במקום של יש מי שיטפל בך וזה לא אנירווית

הראש צריך להיות כמישהי שכבר ...סמכות מאוד משמעותית לילד משולב בדיוק כמו שאר 

 הילדים. 

: גננת נמצאת בשביל כולם בדיוק כמו לילד המשולב. אבל זה משהו שהוא באג'נדה קרן

 המקצועית ובמהות שלך. 

 : זה קשה.רווית

 : זה קשה ולא פשוט.קרן

 לא פשוט. : אני יודעת.. יש עוד ילדים וזהרווית

 יקרה, תודה על זמנך. רווית: יש לנהל דברים במינון ועם חשיבה. קרן
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 1:10אורך הראיון         ראיון עם רותם

נפגשתי עם רותם בבית קפה. הגעתי אליה דרך מנתחת התנהגות שעבדה איתי באחד השילובים 

 בגן.

: רותם יקרה אציין קודם כל כי הראיון חסוי והשמות יהיו בדויים. המחקר בנושא שילוב. אני קרן

חוקרת את התפיסות והחוויות של ההורים לילדים עם אוטיזם בשילוב. זהו מחקר איכותני ואת 

שלי... יש לי שני מחקרים.... האחד, קשור באנשי הצוות,  גננות וסייעות  6-המרואיינת ה

 ת השילוב וחוות אותן בגני ילדים והשני הוא ההורים. שתופסות א

 : אני הייתי גננת משלבת. רותם

: באמת. מתי? אני גם שילבתי בעשור האחרון. כל שנתיים בעצם מגיע ילד  ו... הוא נשאר קרן

 לשנתיים. ילדים מקסימים ושילוב נפלא. 

 : גן עירוני?רותם

 : כן, כי השילוב בעצם נעשה בגנים עירוניים או בתי ספר. קרן

 : אה.. יש הבדל בעיני בין הגן הפרטי לגן העירוני.רותם

: לא, אני לא מדברת על גן פרטי... לא, הגנים הם גנים עירוניים ממלכתיים.  אמ...ביקשתי קרן

 תמונות. 5שתביאי תמונות. 

 אותן. : נכון, הבאתי. הם בטלפון. לא הדפסתירותם

 : נפלא. את מעבירה לי אותן אחר כך. ואם תסכימי שאציג אותן... זה יהיה נפלא. קרן

: בטח התמונות הן מהאינטרנט תמונות שנראה לי תאימות לראיון. דברים שהתחברתי רותם

 אליהם. אלו תמונות... חיפשתי דווקא גם עם המשלבות ולא מצאתי. 

 : כמה ילדים יש לך? קרן

 י' -יב' ילדה ב -: שלושה. יש לי ילד ברותם

 : לי ילדה בט' כמעט אותו דבר. קרן

 יובל.  – 9: וואלה. וילד בן רותם

בכיתה ט' ועומר  15מסיים יב', בת בת  17.5: אנחנו אותו דבר... בן, בת, בן. הבן הגדול שלי בין קרו

 הקטן בכיתה ד' . 

 + ויובל ד' 15, 17 –: אצלי גם רותם

 אושר, איזה כיף. : איזה קרן

 : נכון. האמת הוא שהם ילדים מקסימים וטובים.רותם



221 
 

: אין לי ספק. אנחנו מגדלים ילדים... במיוחד אנחנו, אנשי החינוך שבאים ממקום של דאגה קרן

 ונתינה. לתת ולתת חשוב לנו מאוד, חשוב . 

ה בלי סייעת... : עם יובל מבחינתי זו באמת הצלחה. הצלחה מבחינתי עכשיו בכיתה רגילרותם

 זה...זה... מבחינתי הצלחה שלנו כהורים.

 : מתי הוא אובחן? קרן

 : שנה וחודשיים.רותם

 : זה באמת.. מוקדם. קרן

: זו הייתה התעקשות שלנו ..הדברים שראיתי הלכתי ל.. לא יודעת אם את מכירה רותם

ם חמישי זו הייתה שמות...ד"ר גאביס... לא ויתרתי לה התעקשתי...הסכימה ובאתי אליה. יו

 האבחנה ויום ראשון הוא היה כבר בגן בתל השומר בתוכנית. 

 : אחת הטובות. קרן

 ילדים.  8-: אחת הטובות ולא מקבלים יותר מרותם

 : יש לי חברה שיש לה שני ילדים עם אוטיזם, שניהם היו שם.קרן

ם.  תוך כמה חודשים עדי : אין כאלה דברים... היה קטנצ'יק, קטנצ'יק.. בן שנה וחצי היה שרותם

המנתחת התנהגות הייתה אצלנו בבית... וזהו... עדי ליוותה אותנו עד הרגע האחרון. היו לנו הרבה 

 לבטים, כן לשחרר אותה... לא לשחרר אותה. שחררנו אותה בכיתה א'. 

 :  אז השילוב היה מתי? בגן הילדים? קרן

ת גם. וגם בתל השומר זדה היה מאוד מאוד :  בגן הילדים ובבית... הייתה תוכנית ביתירותם

אינטנסיבי. שנים מאוד אינטנסיביות.. הקלינאית תקשורת וריפוי  בעיסוק עבדו איתו גם באופן 

 אינטנסיבי.. 

 : זה שווה כשאתה מרגיש את התוצאות.קרן

: זה קשה. כשליוותה אותנו... הפסיכולוגית בתל השומר... היא מובילת התוכנית... היא רותם

 לקחה את יובל תחת חסותה. 

 : הוא היה קטן. בטח...בגלל זה. קרן

 : כן וזה היה המזל שלו ובשבילו כי היא תותחית על.רותם

 : המזל של יובל שיש לו אמא שכזו....גם כן תותחית על. קרן

. ישמע מוזר... כל הדלתות נפתחו... אחת אחרי השנייה הכרנו אנשים... אין אנשים : אני..רותם

 כאלה... ולהכיר כזה דבר זה מתנה.. פשוט מתנות אחת אחרי השנייה.

 : מתנות קטנות שהופכות לאחת משמעותית.קרן
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 : מאוד משמעותי. כי העבודה הייתה עבודה...רותם

 : עדי אמרה לך איך אנחנו מכירות? קרן

 : בתי ספר או גנים רותם

 : היא פשוט .. היה אצלי ילד משולב... והיא המנתחת התנהגות שלו...ו.. אני מאוהבת בה. קרן

: כל מי שמכיר אותה מאוהב בה. היא מדהימה. כשהתחילה איתנו היא הייתה בהריון ולא רותם

חנו נחכה לך. אמרה לי היה ודאי שתמשיך ... אז... אמרנו לה תלדי , תצאי לחופשת לידה.... ואנ

 שיש לה חברות וזה... אמרנו לה לא... אנחנו מחכים לך. אני ממש אוהבת אותה. 

: טוב... הראיון מתחלק לשלושה חלקים. אחד זה התמונות. רוצה לשמוע את הקול שלך קרן

כאמא ששילבה את הילד שלה בגן, חוויות מהשילוב ותפיסות השילוב. מה זה מזכיר לך? למה 

את התמונה הזו? איך את מרגישה בעקבות התמונה הזו? מה זה מעלה בך? כל דבר שתרצי בחרת 

לומר ולהגיב על התמונה.. אח"כ אני אשאל שאלה קצת יותר פתוחה ואחר כך יש ראיון מובנה 

 משאלות...לא בטוח שנצטרך  אם אקבל מענה במהלך הראיון... אז אני...זה יהיה מצויין. 

 לך מה בחרתי.:  אז אני אראה רותם

 : תשלחי לי אחר כך בווטס אפ.קרן

: כן. לא בחרתי דברים ש.. קודם כל לא ראיתי דברים שהיו קשים. מבחינתי הדברים...תמיד רותם

זה היה הכל בחיוך... אף פעם המשלבות שהיו כולן.. בחורות שאין אין דברים כאלה.... וזה תמיד 

א וויתרו. היו רגעים שאמרו ... לכי מהבית.. אני ידעתי.. היה איתו ..ו.. תמיד בחיוך. היו קטנים של

ידעתי מה עומד מאחורי זה.. סמכתי עליהם... הם היו העיניים שלי בגן... הפה שלי בגן... מבחינתי 

אני סמכתי עליהן שהן יודעות מה הן עושו והן יעשו זאת הכי טוב עבור יובל. הן מכירות את 

א ... גבולי... הוא גבוה... תקשורתי... מבין עניין... אינטליגנטי. הניואנסים שלו. על הספקטרום הו

והקושי שלו בא לידי ביטוי בניואנסים.. ניואנסים 

קטנים שאם לא שמים לב לניואנס הקטן מפספסים את 

זה. מבחינתי הן הכירו אותו הכי טוב, וידעו לזהות את 

הניואנסים הכי טוב... אם...לא רוצה לעבוד אז לא 

ם הלאה... אז עוזרים לו...אז נותנים לו יד... אז עוברי

תומכים בו... ולא מוותרים לו.  לא רוצה לצייר...אז 

לא...אתה תצייר כמו כולם אולי יותר זמן אולי בצבע 

אחד אבל אתה תצייר וגם בחיוך וגם ב... לא מכריחה 

אותו...אלא יד על יד. והיו הרבה סיטואציות כאלו 

.. הם עובדים מעל...אוספים את שראיתי בעיניים שלי.

הילד ועובדים איתו יד על יד... מכוונים אותו .. נותנים 

לו ביטחון... לא מוותרים לו. וזה.. לא יצא אולי ציור 

כזה... אבל זה מבחינתי משהו שראיתי הרבה.. יד על 

 יד...
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 : וזה מרגיש בטוח ? גם לך כאמא?קרן

 : זה סיטואציות שהרבה ראיתי. רותם

 : לי פחות כמשלבת יצא לראות ... יד על יד... יכול להיות... קרן

 : זה בחוכמה... זה ..צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה. אי אפשר לעשות את זה כל הזמן.רותם

 : במינון.קרן

: כן במינון. אני לדוגמא... ככה יובל למד לגזור מספריים. הוא לא סבל את זה. לא סבל רותם

תקרב ובהתחלה יד על יד אחר כך קצת אחורה וקצת מרפים. בהתחלה זה מספריים. לא רצה לה

מאוד אינטנסיבי ולפעמים גם בבית לא תמיד בחיוך. אז מה לעשות? לוותר? קשה לוותר... נכון 

שהיום יש אג'נדה כזו לזרום לגמרי עם הילד... והילד הוא במרכז... ועושים מה שהוא רוצה. אני 

 חושבת שילד צריך הכוונה. לא רואה את זה ככה.  אני 

 : הילדים האישיים שלך?קרן

: כן. אין כזה דבר תעשה מה בא לך. אנחנו המבוגרים אנחנו הסמכות. כן לבחור אבל מתוך רותם

אופציות לא מה שבא לך ז ... שוב אה.. תמיד להיות עם ילדים...לא בצד... לא בנפרד.. לא בלחץ 

ה עם ילדים. לא.... יובל לא היה.... לא לקחו אותו לבד. ..תמיד עם ילדים. גם בגן, העבודה הית

ילדים, בתיאום עם  2-3המשלבת לקחה גם אם הייתה לו הצפה.. לקחה בתיאום עם הגננת עוד 

האמא . בתאום עם עדי זו הייתה עבודה שנעשית בתיאום.. תמיד להיום עם ילדים.. אף פעם 

באנו שכנים, הבאנו אחים גדולים... עשינו העבודה לא הייתה לבד. גם בבית הבאנו חברים, ה

היא אמרה שכל אינטראקציה היא סוג של טיפול.. .  –הרופאה  –עבודה שהיא...מבחינת גאביס 

כל דבר.. אז ככל שאנחנו נרגיל אותו ליותר אינטראקציה, יהיה לו יותר בארגז הכלים. מה לעשות 

 יתרגל בתאוריה? בסיטואציה כזו ומה לעשות בסיטואציה כזו.. איך הוא 

 : זה המהות של השילוב.קרן

: נכון. מבחינתי זה היה כל הזמן. גם בגן .. אה... עדי הנחתה לקחת קבוצות של ילדים כל רותם

הזמן, לראותו אותו 

עם ילדים וזה גם 

משהו שאהבתי 

)תמונה נוספת( שזה 

אני  –גם ראיתי הרבה 

אתלכלך איתך, אני 

אעשה איתך.. הרבה 

.. אף לא עבודה בצבע

הפריע לי בבית ואף 

פעם לא הפריע לי בגן.. 

 ש.. 



221 
 

: זו תמונה מאוד מרגשת. המסר שהיא מעבירה. התמונות מאוד מרגשות את מצליחה להעביר קרן

 את החוויות שלך בצורה מיוחדת מאוד. 

 : אני חושבת שאני אופטימית מאוד.רותם

 מאוד....אני... קרן:

: זה לעשות ביחד.. זה להיות ביחד...לעשות עם הילד לגרום לו לשמח... לגרום לילד להיות רותם

שמח...מאוד חשוב. אמת. כאן יש.. זה יש משהו עם חיות אבל עם יובל זה לא יכול לקרות כי הוא 

 פוחד מחיות.  

 : משהו שהיית רוצה שיקרה. קרן

:  כן. גם זה משהו שאנחנו .. רותם

ונה נוספת( המקום שוב לפעם )תמ

הזה שליצור לו חוויות ולספק לו 

דברים טובים מבחינתי שכל דבר עם 

אינטראקציה... גם כשלא אהבתי 

שהגדולים עשו מלחמת כריות.. 

והייתי מסלקת אותם... אבל ליובל 

אני מרשה. ליובל אני יודעת שזה 

עושה טוב.. אני יודעת שזה מקרב 

אותו והיו דברים שלא הסכמתי עם 

דולים... שהצבתי גבולות הג

ברורים... ועם יובל לא. כי אני מבינה מה זה תורם לו. מה זה נותן לו. המגע, האינטראקציה, 

המשחק הספונטני . אתה .. אני מביאה את כל התאוריה... למדתי הרבה דברים, אני יודעת הרבה 

נוקשה... אני מאפשרת דברים על יובל, תוך כדי יובל.. שלמה ...ל...אפשר.. אם הייתי  יותר 

יותר.... שחררתי יותר... אמרתי לא ישן אצלי עד החתונה...זמני... בסדר...אני מבינה שזה נותן לו 

 חום בטחון והגנה ואז אפשרתי. 

: סיטואציות כאלו מסוג של את הרשית, נתת, ידעת מה קורה כשאת עושה את זה... איך זה קרן

 ו...בא לידי ביטוי בגן למשל? בשילוב עצמ

:  זה מה שהייתי רוצה שיקרה. שיתנו לו שיעשה... שלא אה.. שיהיה שמח... רציתי כל הזמן רותם 

גם בסיטואציות מסוימות.. אני לא  –שיהיה שמח... שיעשה דברים שמשמחים אותו. גם בגן 

אומרת... כן להעמיד את הגבול... למצוא את הסיטואציות שהוא יוכל לשמוח בהן. בגיל שנתיים, 

שנתיים וחצי היו לו משחקים מאוד ספציפיים.. אז אם לזרוק את הכרית זה שימח אז לאפשר 

לו... לא להגיד לו זה לא מתאים. לא לעשות עכשיו . ז לא משהו שיכולתי לעשות.. מה אתה זורק 

את הכרית כל הזמן... לא. לאפשר לו גם את זה.. לזרוק את הכרית אם זה הצורך שלו. אם זה 

 לא אותו... אז לתת לו  ולגורם לו לאושר.משמח וממ
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)תמונה נוספת( משהו שגם אהבתי.. 

ליצור אינטראקציה טובה . קשר טוב... 

זדה מבחינתי השילוב. יובל היה בבית 

של המשלבות והכיר את המשפחות 

שלהם. .. ו.. זה.. לא מקום של עבודה 

בלבד.. זה לא רק עבודה.. זה יותר קשר 

שי.. קודם כל לא אישי.. היה קשר אי

החלפנו משלבות.. הם היו איתו ל.. 

 לפחות מגיל שנתיים עד גיל שש כמעט.

 וואו. הרבה.. :רןק

הם התחתנו... הם ילדו ילדים.. : רותם

הם המשיכו... ומבחינתי זה היה מאוד חשוב ולחמתי על זה.. רצו לתת לנו משלבות 

ייה... ולא ויתרתי. אני לא אקח מישהי שלא מכירה את רמהעירייה...בחופש הגדול ישבתי שם בעי

 יובל בכלל. 

לא היה מצב אח מבחינתי... וזדה מה שהיה...וזה משהו שהוא גם לא לפשוט בשילוב... מאוד 

קשה... נגיד  יובל יכול לשבת בארוחת הבוקר ולא לדבר... לא לדבר... כאן התפקיד של המשלבת 

ח סביב השולחן.. לדבר שטויות.. לעשות פרצופים.  להיות חלק ליצור את השיח הספונטני את השי

 לא כל הזמן בכי לא להעיק על הילד אבל להיות חלק להרגיש שאת חלק מקבוצה.                          

להיות איתו, לתת לו הרגשה שהוא משמעותי בעיקר לבוא בחיוך. זו עבודה שלא  –תמונה נוספת 

 סף. יכולה להיות רק בשביל כ

: כל התמונות האלו הן תמונות מאוד אופטימיות ומסמלות עבורך... אופטימיות. את קרן

הצבעוניות... לתת ליובל... ארשת מאוד צבעונית שירגיש אותה. שיחווה אותה.. ואני כן בכל זאת 

חוזרת שוב  לגן... למקום בו שולב. את יכולה להתייחס גם היום לבית הספר... למרות ש.. שהוא 

 לי סייעת.  זאת אומרת.. מתייחסים אליו גם בצורה מסוימת ? ב

 : הם לא יודעים.רותם

 : הם לא יודעים? קרן

:  כתוב בתיק  האישי אבל...שיתפתי את המורה בכיתה א', ב' ו.. זהו....לא ראיתי  צורך רותם

יך שהוא ... אם לשתף... כי.. שוב.. התייעצתי על זה עם עדי אין לי בעיה אני רוצה את הילד שלי א

 זה היה רלבנטי הייתי פונה ואומרת... היום יש... יש מגוון של קושי בכיתה. 

 :נכון... מאוד גדול. קרן

צריך לראות  –:  בואי נגיד ש... יובל הוא לא זה שמקשה על המורה. יכול להיות שוב פעם רותם

הוא תשים לב ויכול להיות את הדברים שלו בניואנסים ואם אני אעיר את תשומת ליבה לניואנס...

ש.. שזה קשר לקטע רגשי. או חברתי משהו אחר לאו דווקא לקות תקשורתית. כי הוא לא... אין 

לו טיקים... אין לו דברים שהם נראים... הוא לא נראה... אין לו לקות קשב... אין לו ... משהו... 
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. יכול להיות שיקרה לו משהו אין לו לקות לימודית, יכול להיות לו כל מיני עניינים בהפסקות

בכדורגל. שהוא ייעלב... או בקלפים ש... יגידו לו איזה משהו שהוא לא ינצח וייקח את זה אליו... 

 יותר ... רגשי...יותר היבטים... היבטים רגשיים. 

 : הוא ממשיך את התוכנית הביתית בבית עכשיו? קרן

 :  לא. רותם

 ה...: בעצם אתם כהורים נותנים לו מענקרן

:  ההמלצה הייתה לתת לו חוגים, חוגים רגילים. כשיכול להיות... ואני לא שוללת... ש...הוא רותם

 מרפים.  –צריך טיפול פסיכולוגי.  כרגע 

: אני חוזרת רגע לנושא השילוב בגן, אמ... אם את מתייחסת לכל הצילומים יחד כי... כי בעצם קרן

ן לך.. בתקופה ההיא בתקופת השילוב.. הרגשת הם שיצרו משהו מסוים. את חושבת שזה נת

 איזשהי מלאות פנימית כמו שאת מרגישה כיום? 

:  לא. אף פעם לא. כל הזמן הייתי בחששות. והמנחה שהנחתה אותי .. קשה לי גם היום רותם

לשחרר. אבל ...אה.. היה לי קושי.. היה לי קושי.. כל הזמן... כל הזמן.. כל הזמן חשבתי עליו. 

י שנמצאות שם בנות שאני יכולה לסוך עליהן שהן ייתנו לי דיווח בסוף היום.. לא התכתבי ידעת

במחברת קשר או משהו בסוף שבוע. אלא דיווח יומיומי ברמה שאני יודעת כל, כל סיטואציה 

שהייתה במהלך היום. מדברות על זה.  יש הנחיה גם לגבי שבוע הבא.  אה.. שום דבר לא 

 מתפספס. 

הרבה יותר פספוסים שאני לא יודעת עליהם... יש דברים שאם הוא לא מספר... אז...הוא היום יש 

לא מספר. אז ידעתי הכל הכל.. כל פיפס. כמה פעמים אפילו ביקר בשירותים . זה היה בשליטה 

 מלאה. וזה.. איפשהו נותן תחושה טובה. 

 : אני אשאל שאלה פתוחה יותר. קרן

 :  כן.רותם

: על החוויות והתפיסות שלך את נושא השילוב. איך את חווה ואיך את תופסת... כי.. גם קרן

עכשיו כשדיברת על השילוב... הדגשים היו יותר על המשלבות עצמן ולי חשוב להבין גם את 

התמונה הרחבה יותר. אתם חוויתם את זה כהורים ב...ב.. מבחינת הגננת בגן. סייעת נוספת 

רים.. מבחינת הילדים הנוספים.  איך חוויתם את זה ואיך תפסתם את זה בגן...מבחינת ההו

 בזמנו. קצת אחורה בזמן... אני מחזירה אותם. 

:  אנחנו נפגשנו עם הצוות לפני... הבהרנו את זה.. קיבלנו גננת מהממת שזה חשוב מאוד... רותם

ינת ההורים זה לא עניין... גננת שנתנה  חופש למשלבות, נתנה חופש ליובל וזה לא טרוויאלי. מבח

אף אחד מההורים לא עניין אותנו. מי שהייתי איתו יותר בקשר ידע, מי שלא היה איתי בקשר לא 

ידע. או ששמע הילדים או מ...מצד ג'.. צד ד' שיש משלבות בגן... אבל לא היה אישיו מסביב לזה. 

גן... לא היו...לא היה אכפת שהם ידעו שאלו המשלבות של יובל. הגנת הציגה אותן...שהן עוזרות ב

שם מצד ההורים. הגננת והצוות... קיבלנו מבחינתי דה בסט , דה בסט זה היה צוות מושלם. זה 
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היה צוות שהכיל את המשלבות. לא היו תלונות לא העיר להן... לא היו תלונות של המשלבות כלפי 

משלבות כל כך חכמות ... ושוב אני הצוות... היה אידיאלי.. כי... כי לפעמים יש חיכוכים והן ה

אומרת... אם זה לא היה המשלבות האלו כנראה שהיו חיכוכים. יכול להיות שהיה... היא אמרה 

לי...היא דיברה על... בגלל שהן כל כך מנוסות, וכל כך יודעות את העבודה שלהן ויודעות איפה 

ה איזושהי הרמוניה בגן. לא ..לא להתערב... איפה לא להתערב זה היה לטובת יובל. לטובתו. הית

שמעתי אף פעם על תלונות וכעסים. .. מבחינתנו....זה.. היה הכי טוב שיש. הגננת היתה מקסימה 

אם המשלבת באה אליה ואמרה צריך לעשות ככה אז היא קיבלה את הערה שלה ובמפגשים 

ערכנו את זה. אפילו.. נתנה ליובל את הדגשים... זה דברים שהם לא טרוויאלים ומאוד ה

להגיד את המילה הטובה.. להודות.. זה חשוב  –מבחינתנו...מבחינתי... ידעת לתחזק עת זה גם 

 מאוד. 

 : יובל אהב ללכת לגן?קרן

גם אחר הצהרים. לא תמיד  :  מאוד מאוד אהב את הגן. היו לו חברים מהגן שנפגשו איתורותם

הוא אהב לעבוד איתן ובמיוחד שהן מתערבות...אז הן היו צריכים גם ללכת אחורה ... והן התערבו 

 רק ממש שהיה צריך.

 : השילוב שלו בגן היה שנתיים?קרן

 :  כן. בגן עירוני היה שנתיים. טרום חובה וחובה. רותם

 : יש שוני בין השנה הראשונה לשנייה? קרן

:  כן . מבחינת מתי"א...בשנה השנייה הן הגיעו פחות... המגמה היתה ללכת אחורה.. גם יש רותם

שוני מבחינת המתי"א . פה נכנסת מדריכה של מתי"א וההתערבות של מתי"א ש.... לא כל כך 

הפריעה לנו אבל... מדריכת מתי"א הכירה את עדי ומאוד סמכה על עדי. ידעה שעדי עושה את 

ין.. אז היא הרפתה.  אבל מבחינת הבירוקרטיה... של כל מיני הגבלים...עדי לא העבודה שם מצו

 יכלה להיכנס לגן כל הזמן ו.. 

 : זו הלחמה של הגננת.קרן

 :  והגננת הכניסה , אי אפשר שלא.רותם

 –אי אפשר שלא. למשל היתה סיטואציה שעדי נכנסה לגן והיה שם פיקוח )צחוק קל( והיא 

! היתה נוקשה כזאת ואז עדי עשתה הצגה כזו, אבל... מבחינת ... המפקחת אמרה סליחה

מבחינתנו כהורים היה מצב אידיאלי. הצוות היה נהדר. ההורים היו בסדר. לא היה משהו עם 

הגננת או הסייעת. הסייעת הייתה של הילדים הגדולים שלי ככה שהכירה אותנו והייתה אוהדת. 

 לא הייתה בעיה. 

את המקום הזה...כמו הסיטואציה הזו...שלא נותנים למנתחת  : איך את תופסתקרן

 התנהגות...לראות את הילד בתוך הגן... מה...מה זה עושה לך?

 :  יש לי.. יש לי הרבה ביקורת על המתי"א.רותם
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 : זה המקום .. לספר לי.. קרן

קענו את כל שנים... שלא קנינו שום דבר.. לא אוטו... הש 6:  זה שלא התקדמנו בשום דבר רותם

לא מבינים בכלל.  –הכסף ביובל ואף אחד לא עזר לנו.  על זה שלא מבינים בכלל מה זה אוטיזם 

יש רק אוטיסט אחד מבחינת המערכת וזה הילד הבועתי שצריך להיות בגן תקשורתי. הספקטרום 

הגן הפרטי בכלל.. אין מודעות אני חושבת שאין מודעות.. מי שרצו להשיב לנו... בחופש הגדול בין 

לעירוני שלא רצו לתת לנו סייעות שלנו . באתי למנהלת מחלקת החינוך ואמרתי שאנחנו חייבים 

את שלנו.   שהסברתי לה...שהסברתי לה של רואים את הקושי אצל הילד . שהקושי שלו...  חשוב 

ה איתם? שמישהו יכיר אותו וידע מי הוא והיא אמרה לי... לא... יש לי הרבה אנשים מה אני אעש

זה אותם אנשים שיכולים להיות... בלי לזלזל בהם כמובן...לטפל בקשישים.. או לעשות איזשהם 

דברים אחרים... אבל אין להם הכשרה... לא יודעים מה... מה...מה זה אוטיזם ומה .. מה הקושי 

נו.. של יובל מול הקושי של מישהו אחר. מבחינתם כלום. צריך לאייש את המשרה הזו .. ונלחמ

ממש נלחמנו...אני לא אכניס את הילד לגן. באתי לראש העיר.. ו.. ממש ישבתי לו במשרד.. אני לא 

מכניסה את הילד לגן כי אין לו מענה ואתה צריך להבין זה א. ..ש... יש קושי ספציפי לילד הזה 

בחינוך ושצריך לתת לו מענה ספציפי. לא כל אחד יכול להבין את זה. למזלי הוא אבא לילד ה 

המיוחד אז הוא יכול היה טיפה להבין.. אבל באופן גורף לא היתה הסכמה.                                                      

גם הגננת שהיא אישה מאוד נחמדה וחביבה. מכילה אבל...לא מבינה... היו הרבה דברים...ששה.. 

א מתכוונת . אם הילד רצה כל הזמן את משלבת אמרה... היא לא יודעת למה הכוונה ולמה הי

המטפחת האדומה... בסדר. זה בסדר. היא לא מבינה שזו איזשהו חוסר בגמישות מחשבתית... 

תקועים... מה איזה שטויות... זה לא יכול להיות.  אמ.... לא ידעה... ואני לא מאשימה 

כן צריך לתת איזשהם דגשים. אותה....היא...היא למדה חינוך רגיל... לא למדה חינוך מיוחד... ו

 היום יש....

 : יובל היה המשולב הראשון שלה בגן? קרן

:  כן. ו... היא לא ידעה... למה אנחנו מתכוונים.. מה אנחנו רוצים ומצפים ממנה... היא רותם

זרמה. היא לא כזאת... היא לא הייתה  צנטרליסטית... ורצתה לטפל לבד ביובל והיא תלמד והיא 

 ... היא נתנה את המקום למשלבות כי הן מבינות יותר... ו...זה חכם בעיני לעשות.  תשנה אותו

 : הרגשת שהיא רוצה ללמוד את הנושא?קרן

:  היא הלכה ללמוד. )חח(  היא הלכה בשנת השבתון שלה... דיברתי איתה... הלכה ללמוד רותם

 חינוך מיוחד.

. הילד הראשון ששילבתי. אתה בעצם נכון : זה מחזיר אותי אחורה בשנים... לפני עשור ..קרן

לשלב.. והידע שלך מצומצם לאור העובדה שבאת מהחינוך הרגיל. ואו שאתה נכון ללמוד את זה 

 כמו שצריך ולעשות באמת שילוב איכותי או שלא. 

:  אני יכולה להגיד שבתור גננת...פספסתי, הרבה פעמים פספסתי לא ידעתי שיש לי ילד... רותם

 התפרצויות...רק ילדים שהיו איתי בגן אחרי יובל הבנתי.. הבנתי מה לעשות? שיש לילד

: שאלה ש... אני חייבת... אמרתי לעצמי שאני חייבת לשאול הורים.  שמתי לב שיש הבדל בין קרן 

האבחון היה שנה, שנתיים אחורה. ו...  –הורה שילדו אובחן לפני שנים רבות לעומת הורה שעדיין 



211 
 

ביכולת שלך לדבר על השילוב לדבר על יובל... כשראיינתי הורים שהילד שלהם האם יש הבדל 

אובחן לפני כשנה וחצי בערך... היה להם מאוד קשה לדבר איתי.. לספר לי ולחוות איתו את 

 חוויות השילוב או חוויות הילד. 

שקיבלתי את  : אני חושבת שזדה תלוי בבן אדם... אה...אני רק רציתי לדבר על זה.. כי ברגערותם

האבחון... דיברנו על זה אני וערן, כל הזמן דיברנו על זה וברגע שקיבלנו את האבחון... 

פרקטיקה...תתחיל לעבוד. לא אכפת לי כלום.. לא אכפת לי כלום.. ואם זה מכין להתפתחות 

הילד...אז היו הרבה שיחות עם הורים והדרכות הורים... וקבוצתי. התמיכה של ההורים ו.. 

יבורים. על דיבורים . מאוד עזרו לנו. לא היה לי קושי לדבר על זה מההתחלה. המטרה הייתה וד

לקדם אתל הילד.. כל הזמן לקדם את הילד... היום אני יכולה להגיד ש.. קל לי יותר לדבר על... 

 זה...כי זה הצליח. אני נפגשת עם הורים ולא לפעם.. אני נפגשת גם בעקבות עדי...מבקשת...תעשי

טובה תדברי עם ההורים האלה.. תפגשי איתם.. וזה מה שעשו לי. לקחה אותי מישהי... אמרה לי 

את נפגשת איתי, מישהי ש...ש.. עדי ליוותה. את נפגשת איתי בבית קפה ואת כותבת הכל. את 

כותבת כל מה שאני אומרת לך.. זה מה ש.. ככה התחלתי. ככה הכרתי אתל עדי.. מתוך.. היא 

מאוד. עזרה לי .. לקחה אותי לביטוח לאומי ועזרה לי מאוד עזרה לי. זה הכל מדיבורים.. עזרה לי 

והורה מעביר לשני ואם אנחנו לא ניצור איזשהו רשת כזו ש.. מפה לאוזן... אה.. דברים שהם 

טיפים כל מיני דברים שעושים אם הילדים . . להפגיש את הילדים... אחד עם השני... 

איפשהו הצילה אותי. לא ידעתי מה לעשות.. הכל היה מבולגן...כלום לא היה  וילד...והאמא הזו

ברור. הילד רק נכנס להתפתחות הילד... אז אוקי.. מה עושים.. איזה תוכנית לקחת.. מה מה 

לקחת? אף אחד לא אמר לי.. אף אחד לא עזר לי. אף אחד לא יעץ לי. האמא הזו לקחתה אותי 

ום אחד אחרי השני. מה אני עושה. מה אני עושה עכשיו. מה אני עושה לבית קפה ו... התחלתי לרש

אחר כך. את מי לפגוש? איזה טלפונים אני צריכה? באיזה כלים להשתמש? איזו מוסדות אני 

צריכה לפנות ו... מה אני עושה... ו... תעבירי את זה הלאה. כי להורים שרק מקבלים את 

עצמם... כל כך שקועים ב.. יש כל מיני סוגים של אנשים. האבחון... הם לא , הם לא מוצאים את 

אנשים שלוקחים את זה למקום שהוא כל כך כבד יש אנשים שלוקחים את זה למקום פרקטי.. יש 

אנשים שמתכנסים.. יש אנשים.. שמדברים. מאוד תלוי... אבל ה... חוסר שליטה החוסר אונים.. 

ך מישהו שיכוון אותך מישהו שינחה אותך לא... עם ה... ללכת לאיבוד זה אצל כולם... אתה צרי

האבחון לא מקבלים את אותה דוקטור... צריך להגיע אליה... צריך תובנה כזו שצריך להגיע 

למישהי כזאת. לאותה אחת... ואיך מוצאים? לאן הולכים? אלו דברים שצריך להעביר לאנשים 

בקשים ממני... אני הולכת ועושה את אחרים. אה... בגלל זה אני גם נפגשת עם הורים... כש

 השיחות הכנה האלו. אני עושה.... גם מאוד חשוב.. כי זה מסדר לך את הראש. 

: בגן... לעומת בית הספר אה.. גם לגבי הגן... הרגשת שהיית צריכה להיות מעורבת או ןרק

 מתערבת? או גם וגם נתנה לך הבמה להיות מעורבת? 

:  קודם כל הייתי בוועד. למדתי... אצל הילדים הגדולים אף פעם לא הייתי בוועד...אצל רותם

יובל.. אני מלווה את הוועדים כי אני יודעת...זה לא ממש.. אבל אני יודעת שזה להיות קצת יותר 

קרובה לגננת.. קצת יותר קרובה ל... מורה ו....גם לתת איזשהי עזרה במה שצריך . בכיתה א' 

יתי בשבתון... הייתי מגיעה כל שבוע. הייתי עושה פעילויות. זה היה מאוד חשוב לי... ראיתי כשהי

את הילד וזו גם הייתה עזרה למורה.  שעת סיפור. או שעשיתי הפעלה סביב חנוכה או ש.. הייתה 
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שעת כישורי חיים והייתי מגיעה וזה היה נחמד. ראיתי את הילד.. שיחקנו . שיחקנו.. עשינו כל 

 מינני פעילויות.. אותי זה מילא כי ראיתי את הילד ל.. מורה זה עזר ו.. ה.. כיתה נתרמה. 

 : את חושבת ש.. את לא ממש סומכת על המערכת? קרן

:  יכול להיות שבכיתה א' לא סמכתי. אפילו היו רגעים שנשברתי ואמרתי לבעלי עכשיו רותם

ש לא. תני לו את הזמן. תני לו את הזמן. אנחנו מחזירים את השילוב בחזרה. והוא אמר לי ממ

ואני הייתי.. הייתי מציצה... הייתי בודקת.   הייתי הולכת... היה לי גם זמן... היה לי זמן פנוי... 

ובהפסקות הייתי עומדת וצופה.  ורואה מה הוא עושה בלי שאף אחד יראה.. כמו רוח כזאת.. אני 

אומרת זה.. לא לפשוט.. לא לפשוט לאמא שיש לה ילד  יכולה להגיד ש.. לקח לי זמן ... בכאב אני

על הרצף האוטיסטי.. שהוא עכשיו לבד. לבד. קשה לי. היה לי מאוד קשה עם התחושה הזו... 

וגם.. היו סיפורים... היו סיפורים.. שהתקשרו אלי ואמרו לי שהוא רב והוא נפצע עם ילד וברח 

ת הסיטואציה עם הסוף שזה משהו כזה שהוא מהכיתה.  ואני מבינה ויודעת שהוא לא הבין א

צריך  ללמוד.. והיו...היו סיטואציות והייתי חרדה..  ואחרי המקרה הזה.. בתחילת השנה אמרתי 

לעדי...שילוב? עדי אמרה נראה...נחכה ניתן לו זמן ואם נראה שזה ממש לא מצליח.. ואחרי 

הילד קיבל מכות. וזה מה שהולך  המקרה הזה גם דיברתי עם האמא.. לקחתי את זה ממש קשה..

 להיות? הוא ילד עדין, ילד נעים, ילד שלא הולך מכות.. זה..

 : זה היה נכון בדיעבד? קרן

:  הייתי היסטרית.  הייתי היסטרית. היה לי מאוד קשה לשחרר. כי באתי.. לא הבנתי כמה רותם

גז הכלים הזה.  לתת לו את כלים יש לו כמה הוא יודע להתמודד... רק צריך לתת לו להשתמש באר

 הזמן...הוא מאוד... היה צריך להתגונן. 

: אז לפי מה שאת אומרת, התנהגויות נורמטיביות, התפתחו בשילוב? את אומר שמבחינתך קרן

 השילוב צלח?

:  בטח שהוא צלח. הוא סיים את תקופת השילוב. מבחינתם הילד מאובזר. הוא רק צריך רותם

לדעת.. רק צריך לקחת ולהשתמש. הוא כבר יודע.. יודע מה עושים.. יודע להתגונן. מוכן לכיתה א' 

מכל ה.. מבחינת לימודים, מוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה. עשה גם שחייה לחגורת כתפיים. 

יקס. רק תנו לו ל.. תנו לו לשחות. ו.. בטח שהשילוב צלח.  בכיתה א' הייתי קצת  היה מוכן פ

 היסטרית .. אבל.. 

: מבחינה אינטואיטיבית.. אינטואיציה... את חושבת שהשילוב במדינת ישראל... בגנים, בבית קרן

 ספר... משתפר עם השנים אינטואיטיבית.. עבר מול הווה? 

יותר שילוב. משהו השתנה.. יש יותר אוכלוסייה לשלב. שינוי חוקתי. :  ברור...שהשתפר. יש רותם

ילדים היו מופנים ישירות לחינוך מיוחד. היום... שולחים לשילוב. אם רוצה שילוב... מקבל. כמה 

מוצלח? לא יודעת. יש יותר מודעות לשילוב... לא יודעים מה זה שילוב. לא יודעים ממה מורכבת 

ים? מה עושים? לא תמיד נעשה בבית ספר כמו שצריך. לדוגמה הייתה גננת המילה הזו.  איך משלב

שיח.. יום אחד הגיעה...יום אחד לא הגיעה... כלומר זה לא היה משהו עקבי. לא תמיד ידעה מה 

 לעשות עם יובל. היה תל"א אבל הייתה באוויר..
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 : תח"י... בגן תח"י. קרן

:  כן. לא היה ממש.. זו הייתה רותם

שלי גם.. אם הוא ישולב בבית  תחושה

 –ספר אז הוא יקבל פרא רפואי 

ויקבל...זה ויקבל זה.. בתכלס....  לא 

הרבה קורה. אני יודעת מה קורה. עד 

שהמורה מגיעה.. עד שהיא לוקחת את 

הילד.. עד שהולכים לחדר טיפולים.. ועד שמדברים ועד ש.. זה.. לא מאמינה בזה.. במסגרת הבית 

כלל לא חושבת שזה קורה כמו שצריך.... גם ב.. מסגרת הגן רק בגלל שהייתי חייבת ספרית.. אני ב

הסכמתי לגננת שיח כי זה היה שילוב של מתי"א אבל כל הקטע של השילוב זה.. אם אין אני לי... 

 מי לי.. רק על עצמי... ועל בעלי.. שיביא את הכסף )צחקה(. 

 נפלא במהלך הראיון. : טוב היו לי עוד שאלות שכבר ענית עליםקרן

:   זוגיות היא מאוד חשובה כאן בשילוב. כי אם יש או שאין התאמה.. או אם יש קושי .. די רותם

באג'נדה כן.. יש וויכוחים סביב השילוב זה לא צולח. היו מקרים שערן אמר לי מהתחלה אני סומך 

יוון אחד זה הכיוון שהילד עליך גם אם... אני עומד מאחורייך גם אם לא נראה לי.. אם יש לנו כ

 יתקדם. וזה הקייס מסנג'ר של הילד... אני סמוך עלייך. 

 : היו מחשבות לחינוך מיוחד?קרן

:  זה היה מהתחלה לא. מאז תל השומר זה היה לא. התלווינו הרבה שנים ולא וויתרנו כל כך רותם

ים יותר.. באנו לשם אחרי מהר. גם כשהוציאו אותנו מהתוכנית .... ונתנו מקום לילדים שהם צריכ

 הצהריים.. כמו צהרון ואיכשהו השתחלנו כדי לקבל עוד קצת. 

אה.. אבל ... אין דברים כאלו המקום הזה...זה מקום מדהים תל השומר. לכל אחד. אנשים לא כל 

 כך מכירים.

הו : יצא לי לשמוע על זה. זהו...כעיקרון... נתת לי להרגיש אותם. שזה נפלא. יש עוד משקרן

 שהיית רוצה להגיד על ההיבט הזה של השילוב?

: צריך להיות תמיד תמיד עם אנשים שיודעים מה הם עושים כאלו שמקבלים גם הדרכה. רותם

. תמיד הם היו בעצמם נכונים ABA -הבנות שעבדו עם יובל אלו בנות שלמדו מעבר לתוכנית ה

לתת יותר... מעבר לתוכנית הביתית. זה לא.. מתאים לכל אחד. באמת. צריך להבין.. בגלל 

הדקויות על הספקטרום וההבדלים בין ילד אחד לאחר אי אפשר. זה לא גורף אין קושי שהוא 

א בניואנסים... גורף.. אין קושי שהוא אחיד לכולם בגלל ש... הקושי כל כך דק ומשתנה ומתבט

 אני חושבת שצריך שתהיה מישהי שתדע מה היא עושה. 

 : את שייכת לאיזושהי אגודה? פועלת לטובת העניין? .קרן

 : לא, לא... אנחנו גם לא קבלים יותר ביטוח לאומי. רותם

 :  למה לא?קרן



215 
 

זה.. זה : כי אני לא צריכה את זה היום. שיתנו למישהו אחר, אנחנו לא משתמשים בכסף הרותם

 בחודש רק ליובל. ₪ אלף  14אלף...  13גם טיפה בים. היינו מוציאים כספים 

 : איך צלחתם את זה? קרן

 שנים.  6: צלחנו...אבל קשה.. קשה... עד היום יש בורות.. אבל אליו היו הסכומים... רותם

 : לא נעזרתם בתרומות? קרן

יה גב כלכלי... ומי  ש.. אין לו גב כלכלי : לא. בגלל המשכורות... מסתכלים על משכורות. הרותם

 מאוד מתקשה לעשות את זה כי עד עד הגן.. גנים עירוניים שילמנו את השילוב בעצמנו. 

 : ואח"כ צריך לעשות השלמה למשלבות. קרן

: בדיוק. וזה מתבטא בכול.. ללכת לטיפולים.. הכל עולה כסף.. זה סכומים אדירים וביטוח רותם

ים. אבל גם משהו... מקבלים הכי הרבה שאפשר... היום לא זקוקים לזה.               לאומי זה טיפה ב

אני גם חוששת .. אני חוששת היום.. יובל היום במסלול רגיל. היום הוא במסלול רגיל לגמרי.  יגיע 

כשירצה להתחיל ללמוד נהיגה.. אה.. כשירצה להתגייס יהיו בעיות. כי הוא רשום באבחון  16לגיל 

 אוטיסט. כ

 : ראית את הסרטון על בחור שהתחייל? קרן

 : כן .. אבל הוא מכיר את הקשיים שלו... יובל לא מכיר. יובל לא יודע שהוא אוטיסט. רותם

: את לא חושבת שבמשך הזמן הוא יידע? תדברו איתו על זה שיתבגר?  יש לי אמא למשל... קרן

 הוא בכיתה ה'.  –ום הזה שראיינתי וסיפרה שהייתה להם שיחה עכשיו על המק

: כרגע אני לא רואה את זה. לא רואה אותו שונה מאחרים... באמת שלא. הוא משחק רותם

כדורגל... ז"א הוא משחק קלפים.  שאני מכירה כאלו שנמנעים. היה לו... אני יודעת גם שיש לו 

קלפים כדי הימנעות... יש לו תקופות הימנעות...תקופות של חשש. אני משחקת איתו בבית 

שיתנסה כדי שהוא אה... יתאמן... אנחנו עושים ... ערן לוקח אותו לשחק כדורגל. הרבה הרבה 

מאוד כדורגל ושהוא ישחרר גם את הלחץ. הרבה שיחות ופגישות שהוא לא חייב להיות הכי טוב... 

להיות  זה בסדר .. הוא מבקיע שערים. יש לו שוב את שלו.. מפחד להפסיד.  איזשהו מתקבל ולא

בשער שלא יכניסו לו גול. לא משהו שבא לידי ביטוי. אבל זה לא משהו שנראה. אין לו קושי שהוא 

 לא יכול לעוד בו. לא ילד ש... 

 יכול להיות שבמשך הזמן הוא יוכל לעמוד מול ההבנה של הקשיים שלו.  :רןק

יכול להיטות... אנחנו לא יודעים .. ואני שואלת את עצמי... יכול להיות שהילד הזה לא  : רותם

 יקבל רישיון נהיגה? זו האבחנה שלו במדינת ישראל? אוטיסט? אוטיזם? לא קבלים רישיון. 

 לא מקבלים גורף? :רןק

 צריך לעשות ועדות רפואיות.  :רותם

 למה?  כי זה נחשב לנכות? : רןק



211 
 

 כי כאילו אוטיסט לא יכול לדמות סיטואציה... מרחבית. : רותם

תלוי במקום שלך על הספקטרום וב... יכולות שלך ובמיומנויות שלך ובכישורים שפיתחת  :רןק

 במשך השנים. ההתפתחות שלך. 

 אני מאמינה שכשאמה עם כחות כמו שלך שבועטת...כדי לקבל תגיעי גם לזה. 

יודעים עדיין. ק. אתם עדיין לא יודעים אם ימשיך באותו קו  מדינה דפוקה. ואנחנו לא : רותם

 התפתחותי. ככל שאתה משקיע... עובד... לפי הבנתי... יש המשכיות לכך ... ויישאר גבוה. 

ההורים שפגשתי.  כולם עם רוח ועוצמה. ואני רואה גם אותך עם המון כוח ועוצמה. כל ההורים 

א שופטת אתכם כהורים ולא מעריכה או מבקרת אבל שראיינתי בחרו להתראיין. ואני בטח ל

 חייבת לציין כי כלן ההורים חזקים. אנשים עם המון כוח. המון כוח. 

אתה מקצה את המשאבים שלך למקום אחד.. ושנים הרבה שנים לא ראיתי כלום בעיניים. זה בא 

 על חשבון אחרים על חשבון הילדים האחרים. 

 הם הבינו? :רןק

 שנים אחורה.. דרישה מאוד רצינית מהם היתה לי מהם.  9.  היו קטנים.. לא תמיד הבינו

לשמחתי זה ילד שלישי ולא האשון. זה שונה ומשמעותית הם היו עצמאים. לא הייתךי צריכה... 

יכולתי להתמקד ביובל. אבל נם נדרשו ודרשתי המון מהם. דרשתי יותר. היו דברים שהיו מכוונים 

אני אומרת הם קצת נפגעו בדברים שלא תלמיד סיפקתי להם כי רבים  יובל שהם לא תמיד רצו.

המשאבים שלי הוקצו ליובל. הרבה דברים.. שלא קיבלו.. כמו נסיעה לחוץ לארץ שאחרים קיבלו.. 

הם לא קיבלו. ובר צווה שלא קיבלו... אחרי שנים אני מבינה איזה טעיות עשיתי. אין מה לעשות. 

בתוך הבית ולא בקירות. אין מה לעשות שיש לך איזושהי עוגה תמיד אמרתי שצריך להשקיע 

 לחלק ואתה צריך לחלק אותה כמו שצריך. 

רגשית הילדים הגדולים טובים. אני בתור אמא מכה על חטא. שום דבר לא מושלם.  נכון צריך 

 הרבה חוזק.. זה קשה מאוד . היו הרבה מקרים שלא הייתי בבית. לא יכולת לראות אותו בוכרה

כי הוא מתנגד... ו.. הוא למד שם להתמודד עם תסכול. הוא לא היה צריך לעשות את זה בגן. הוא 

עשה את זה כבר בביתך. התמודד עם מישהו שהכיל אותו, להחזיק אותו להרים אותו. הוא לא 

נפל. לתת לו את ה.  חוויות הצלחה שיוכל להתמודד איתם. גם עם התסכולים וגם הקשיים בגן 

פר... שלא יתמוטט מזה. אבל.. אני רואה ילדים.. אני רואה ילדים.. אני מזהה ילדים נגיד ובבית ס

שהם לא מאובחנים בכלל. אני רואה.. ילדים בכיתה של יובל בשנה שעברה. את יודעת ראיתי ילד 

שהיו לו התפרצויות. שהיה מתוסכל. זיהיתי אותו שהוא מפחד מכל מיני דברים. הורים בכל אופן 

ים לב. לא רואים את זה. לא רואים את זה. הוציאו אותו בסופו של דבר מבית הספר. לא שמ

 השנה הוציאו אותו. 

 שההיבטים ההתנהגותיים מאוד מקשות אז כנראה שזו הדרך להתמודד. : רןק

 במקום לדאוג לו לרשת תמיכה, מקטלגים אותו כחריג ו.. מוצאים ילד.  : רותם
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אלה החוקים ה...הבעייתיים של המערכת שכגננת וכאשת חינוך קשה לי איתם ואני : רןק

 מתריסה נגדם. 

זה לא לעניין. על המערכת אני לא סומכת גם היום. אני לא סומכת כמורה.. היום יובל  : רותם

יודע להתמודד של פעם יש מורה אחרת בכיתה שמתחלפת.. השגרה... אין לי בעיה. איטום אני 

אותו בביטחון לבית הספר. גם אם תיכנס כל חצי שעה מישהו אחרת.  הוא ידע להתמודד שולחת 

 מצוין. 

פעם היו לו קושי במעברים.. הוא הצליחה להתמודד עם זה. זה היה אצלו מאוד מובנה. בכל דבר 

טיפלנו דרך השילוב כמובן. אם הייתה לו בעיה דרך המעברים אז עשינו לא כרטיסיו כמובן. מבנים 

ו את היום. רואה מה יש.. היום הוא יודע מה יש.. זה מסודר לו בראש. יודע מי בא אחרי מי.. ל

 יודע את המערכת אז.. 

 אני רוצה לראות תמונה שלו. יכלה להראות לי?  :קרן

 מהסיפורים אני מתחברת לילדים. 

 היה ג'ינג'י. : רותם

 גם את ג'ינג'ית. :קרן

 י של...הוא ג'ינג'י וילד חזק. אופ :רותם

ג'ינג'י. חשבתי שאופי של ג'ינג'י. זה כמו גזר עם שורשים. יואו.. איזה יפיוף.. הוא דומה לך..  :רןק

 דומה לך. 

 למי דומים הגדולים? 

 כולם... הם... לערן ולי. :רותם

 הבן הגדול היה בצופים ...בקרוואן? 

 ארצות הברית? גם בת אחותי הייתה שם.  :קרן

 שנה שעברה. קיץ אחרון.  :רותם

 נפרדתם ממנו...לכמה.. לשלושה חודשים? :רןק

  COOST TO COOSTשלושה חודשים וחצי  : רותם

 זו חוויה מדהימה.  :רןק

עכשיו עושה מיונים אחרונים לחו"ל. רוצה להתנדב. עשו לו... עכשיו ראיון אחרון.. לניו  :רותם

 ג'רזי. 

 איזה כיף. איך תתמודדי עם זה אם יתקבל ויטוס?  :רןק

 יהיה בסדר.  אסע איתו.  : רותם
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 הוא ילד באמת...

 איזה כיף.  :רןק

 ילד באמת.. צופים זה דבר מדהים ואסור לוותר על זה.  :רותם

 לצערי הבן הגדול של היה ועזב.  :רןק

 יש גיל.. שלא מחזיקים. :רותם

 ר עסק בדברים אחים. החברים עזבו חזרו והוא כב :רןק

הוא גם מנגן. הייתה לו תקופה שהיה בארטיק וניגן... שנים היה שם...גם בתקופה של יובל.  :רותם

עכשיו אני נזכרת שלא הייתי כזאת רעה.  כי נתתי לו.. היה הרבה שנים ... "ארטיק"  זה בית . נכון 

 שעות.  24שזה עולה הרבה כסף אבל אפשר להיות שם 

אצלנו זה מרחק הליכה ופשוט שרץ שם...ף היום מנגן על הכל... התחיל פסנתר.. והיום תופים 

 וגיטרה. 

 ויובל לא נגדן? :רןק

 תכף מתחיל גם.. אמרתי שאחכה עד ד'. :רותם

 אומרים שתופים מאוד טוב ל... :רןק

 כן. תופים תופים .. הוא עדיין קצת צעיר נחכה עוד קצת.  :רותם

מורים מיוחדים רה הרבה ילדים עם קשר וריכוז שמקבלים טיפול דרך תופים עם אני מכי :רןק

 רותם... זה אנחנו ההורים.... זו את.. זו את.. ויש גם לספקטרום. 

 הרבה עבודה.  : רותם

את אמרת לי משהו קודם.. בכל זאת לא הייתי אמא רעה. תנסי ככה לחשוב על עצמך. : רןק

במובן.. שלאן מגיעים הילדים שלנו.. הם לא מגיעים לזה כלאחר יד.. זה לא קרדיט אנחנו שם 

 בשבילם. כל הזמן. 

 כל הזמן. לא מוותרים אף פעם. : רותם

איתך בשעה האחרונה. תראי העיניים  אל תשפטי את עצמך בחומרה. את אדם רק מהיכרות :רןק

 שלי מבריקות אה. 

 לגדל ילדים זה.. שלנו.. 

שנים ומגדלת את שלושת ילדי ביד רמה ולא מוותרת על כלום. אנחנו כאנשי  3כבר  גרושהאני 

 חינוך שכל כך רגישים זה המקום שלנו. ויש לך חוזק אישי בדיוק כמו הג'ינג'יות שלך. .. בחיי.. 

 ו לבכות.שתינו התחלנ
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אני לא בוכה בראיונות. הבטחתי לעצמי. פגשתי הורים מדהימים.. ואת מדהימה. ואת גננת 

 ששילבת גם.. אז אולי נחבור.. לעוד ראיון.

 

 תודה רותם, תודה על זמנך. 
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 1:10אורך הראיון :     ראיון עם עודד,

 

השילוב הראשון שלי, במשך שנתיים.  ראיינתי גם את שנים,  9-את עמית שילבתי אצלי בגן לפני כ

 אמו של עמית.

 את מקליטה אותי?  :עודד

: אה....אה...עודד, הראיון הוא ריאיון איכותני ולכן אני מקליטה אותו. המון דברים יעלו כאן קרן

 ואני לא נוטה לרשום שום דבר במהלך הריאיון בכדי להיות מחוברת. 

 לא מזכירה שמות, השמות יהיו בדויים.  : הריאיון חסוי, אניקרן

 :  בסדר, בסדר גמור. עודד

 גם אם של עמית.. אני מטשטשת ותוכל לראות לפני שאני שולחת. –: תמונות קרן

 : סומך... סומך.... סומך. עודד

: זה גם לא מחקר שייצא החוצה אלא אם כן אתגייס לטובת מחקרים בנושא הורים ומערכת קרן

המחקר יבדוק חוויות                               החינוך. 

ותפיסות של הורים בנושא השילוב בגני ילדים ובמערכת החינוך בכלל. ו.. בכל הראיונות 

שראיינתי העלו הורים את דעתם וחוויותיהם ביחס למערכת החינוך. במחקרים איכותניים 

מבלי להתערב. זה כמו  שואלים את המרואיין בדרך כלל שאלה כללית ואז נותנים לו לספר

.....מה שאני עושה עכשיו.. אני משתמשת בכלי מחקר חדש    pureשאומרים מחקר איכותני ....

... הרעיון של   fhoto voiceשנים. זה נקרא  15בארץ שמתפתח בארה"ב.....הוא כבר משהו כמו 

כלי המחקר הזה הוא .. לשמוע את המרואיין ולחוות את החוויות שלו והתפיסות שלו.. דרך.. דרך 

התמונות שהוא מביא.                                               המחקר הוא מחקר על גני הילדים אבל.. אתה 

 בהחלט יכול לדבר על שילוב בכלל. 

סבבה.  אין לי תמונות של שילוב בביה"ס.. יותר קשה לייצר תמונות משילוב :  בטח.. בטח.. עודד

 בבית הספר.  

 : יודעת. קרן

 :  אוקיעודד

: בכל מקרה... אמ... מה שאתה הולך לעשות זה בעצם להסתכל על כל תמונה ול...לספר מה קרן

נסה... אולי... אילו אתה רואה בתמונה. איך זה מרגיש לך עכשיו ביחס לזמן שזה צולם?  תנסה...ת

חוויות זה מעלה... מבחינה רגשית או ש... והתפיסה שלך.. איך אתה תופס את מה שנקרא שילוב. 

 כל מה שאתה יכול לומר.. אה.. סביב התמונה. 

 :  מערך השילוב?עודד
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:  כן. .. ו.. לא דווקא הילד...אלא איך אתה כהורה חווית זאת במפגש שלך מול הצוות.. מול קרן

ורים בגן.. במפגש שלך עם המשלבות.. במפגש שלך עם המערך הכללי. ננסה קודם דרך הה

 התמונות... ונשאיר את זה פתוח גם אחרי התמונות. 

 : אוקי. עודד

 : ואז אם יהיו לי שאלות נוספות אציק לך. קרן

 : אוקי... אחלה. עודד

 : תמונה ראשונה...שאתה בוחר. קרן

 עבר...בין התמונות...: רגע... אני רק עושה מעודד

 : ואתה מעביר לי אותן אח"כ. אני...גם אני מצולמת כאן. קרן

 : רואה? רואה? את חלק מהשילוב.עודד

 : לגמרי.קרן

 : אלו תמונות גן.. יש לנו שילוב של עמית בשני גנים. בגן שלך... ואחד לפני כן...עודד

 : התקשורתי...קרן

: כן, התקשורתי... הוא יצא ממנו החוצה לשילוב. לגן נורמטיבי... ילדים נורמטיביים...זה עודד

 הגן הזה...שרואים כאן... רונית שילבה אותו אז.. את בקשר איתה? 

 : לא. קרן

: אוקי... סתם סיקרן אותי.. זה גן אחד והגן שלך. אז בסדר... את רוצה שנעבור תמונה עודד

 מונה? תמונה ונדבר על כל ת

 : כן. קרן

: הבנתי...אז פה... זו הייתה עודד

לדעתי...מסיבת חנוכה... אל תתפסי אותי 

במילה... אה...זה ילד ששולב יחד עם עמית... 

 זאת אמא שלו. 

 : מי צילם אתל התמונה? קרן

 : סביר להניח שענת.עודד

 : לא נכחת באירוע? קרן

: כן... כן נכחתי... תמיד היינו באירועים עודד

האלו יחד.... אני לא הצלמן... מסביב לכל אחד היה הכיסא שלו עם התמונה שלו... של ילדי הגן.. 

ילדים ושניהם... שכחתי את השם שלו... שניהם יצאו מתוך הגן... עשו  40זה גן גדול.. גן כמעט של 
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יד של רונית. רונית הייתה עושה את השילובים הליכה כזו... יחד עם המשלבת זה היה התפק

 החוצה. אמ... 

 : הם היו קרובים פיזית? קרן

: כן.  הלכו ברגל.. גן ממש ממש קרוב. אני זוכר את ההליכה של כמה דקות. היו עוברים ליד עודד

מ.. הילד הזה גן נוסף בדרך... מאוד מאוד נחמד.. זה גם חוויה שהייתה להם שם.                          א

 . 4לא דיבר בכלל. בגיל הזה. אני חושב.. אל תתפסי אותי במילה. אני חושב שזה גיל 

 . 4: נראה כמו גיל קרן

רונית מותק.. את מכירה   .... יכול להיות שאת צודקת אמ....4:  סבבה... אולי לקראת גיל עודד

 אותה מן הסתם כמוני. 

 : ברור...קרן

 גם בתמונה. היא תמיד תמיד הייתה שם. : אמ.. רואים את זה עודד

: אה.. אז הם תמיד עשו את ההליכה הזו.. ההורים חיכו בגן.. למסיבה עצמה.. כל אחד היה קרן

יושב על הכיסא. אמ..שני כיסאות.. היו ילדים קבועים שהגיעו לשילוב בגן הזה.. אמ.. עמית פה 

היה.. עושה הברות ממש מעט הברות היו לו לדעתי... גם בקושי דיבר.... עכשיו כשאני נזכר.. הוא 

בשלב הזה. הוא היה מצביע זה מה שאני זוכר.. היה עושה ככה )עודד הראה לי גם האצבעות איך 

 עשה עמית(.. כשהיה רוצה לדבר היה להם.. איך זה נקרא? ספר.. היה להם ספר עם תמונות. 

 : נכון. גם אצלי זה היה. קרן

 : באמת?עודד

 : בתחילת הדרך. כן. קרן

: אמ.. ככה הוא היה מדבר. היה מצביע על התמונות ומייצר משפט מהתמונות. אז שניהם.. עודד

היו שם.. אני חושב שההורים האחרים של הגן לא היו מודעים לזה בכלל שזה שילוב. כי לא כל 

תי שם...את יודעת ההורים הכירו את כל ילדי הגן. זה ככה.. מה שאני.. אני זוכר ממה שאני חווי

שנים. זה היה. זו הייתה הרגשה מוזרה. אני הייתי בטוח  9שנים אחורה.  8זה שנים אחורה.. 

שהעיניים עלי.. הילד שלי מיוחד מה שנקרא.. לא מדבר שם.. בקושי משתתף. רואים שהסייעת 

ה נמצאת לידם ומפעילה אותם. מזיזה להם את הידיים ורוקדת איתם. הרי כל הדברים האל

קורים. הייתה עושה איתם כל פעילות.. כי מן הסתם זה התפקיד שלה. אבל זה...זה היה מצד 

אחד... מן מתח כזה שמסתכלים עליך... קצת שונה. מצד השני צריך להכיר את זה... את ההרגשה 

הזו מכיר רק מי שהיה בגן תקשורת. זו הרגשה שאתה נמצא במקום רגיל לרגע.. רגיל.. לא בגן 

השישה יות בגן תקשורתי לי היה מאוד י.. אז קצת יותר רווח לך... מאוד קשה להתקשורת

סייעות לפחות... צוות כאילו אחד על  6ילדים... גן תקשורת זה גן מאוד מאוד קטן ולפחות יש 

אחד כמעט. זה גן שבוכים בו המון.. שלא מתקשרים בו. מראות לא נעימים בגן כזה.. ולהגיע לכאן 

קודת אור שאתה אומר הנה הילד שלי בכיוון הזה... זה לא פשוט.. עכשיו כשאני היה איזשהו נ



233 
 

חושב על זה.. להישאר בגן תקשורת זה משהו מאוד מאוד קשה לשאת. זו לא הייתה חוויה 

 פשוטה. הרי עברנו לכפר סבא בשביל זה. אני לא יודע אם ידעת. 

 : כן. ידעתי. נכון. קרן

חשבנו שהגן הוא גן שיכול לקדם מאוד. שמענו מון דברים טובים על  : עברנו לגור שם... כי..עודד

 הצוות שם. אז.. זה.. במקרה הזה פגשנו שם את רונית שהיא סופר. 

 : רונית סופר על ממש. קרן

 : ממש סופר על. לגמרי. אמ... אני לא יודע אם היא משלבת עדיין. עודד

 : היא למדה ניתוח התנהגות. קרן

ה מה שהתמונה הזו מעלה בי. זה בסדר? עוד משהו? אני מפספס משהו ממה : וואלה.. זעודד

 שביקשת?

: לא. לא... זה בסדר גמור אתה לגמרי שם. אפרופו... רגע.. אני רוצה לחזור לשם.. כשדיברת קרן

 על נקודת האור. 

 : כן.עודד

 : א.... אמ.. נקודת האור של השילוב.. תפרט על זה קצת יותר. קרן

 זה אומר?: מה עודד

 :  כן, מה זה אומר מבחינתך? קרן

: דיברנו על זה קצת... עצם החוויה היומיומית בגן תקשורת הייתה קשה לי מאוד. מאוד עודד

מאוד קשה.. את יודע  ל.. ל. . להגיע לשם בבוקר.. זה להיות ב.. זה כמו לפגוש מציאות שאתה לא 

 רוצה להיות בה. 

 ת אחרים או שרק במסיבות? : נקודות האור היו גם במקומוקרן

 : תראי.. ההורים נמצאים במסיבות.. הילדים נמצאים שם יותר מההורים.עודד

 : השאלה... אם יצא לך לחוות את השילוב חוץ מאשר במסיבות... קרן

: לא. אין מקום להורים. ההורים לא נכנסים לשם. הורים שומעים, מדברים על זה... בשיחות עודד

.. פיזית אבל לא נמצא.. ההורים לא נמצאים שם. אולי כן.. חכי שניה. אולי אני חתך בסטטוס בגן. 

 טועה.. היו זמנים שבהם... הגענו ישר לכאן. 

 : אוקי... ואיך זה הרגיש לך? קרן

: הייתה הרגשה טובה.. אתה רוצה להיות.. שם אתה רוצה להיות. להגיע ישר לגן הזה. רונית עודד

 ו שם. וזה כאילו בנור..... במשהו נורמאלי. הייתה מגיעה ופוגשת אותנ

 : ו.. דיברת על המקום הזה.. שעיניהם של ההורים היו נשואות אליך. אליכם. קרן
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 : נכון, אבל זו הרגשה שלי.. כן?עודד

 : היה בזה היבט אובייקטיבי או רק ? קרן

: זו תחושה שלי.. וקשה לי לענות על זה. מה שאני כן זוכר ש.. הרי בשביל מה משלבים.. גם עודד

כדי שיחוו סביבה אחרת ממה שהם רגילים בסביבה שלהם. וגם .. שיראו ילדים שמתקשרים 

אחרת.. זה משהו שימשוך אותם כלפי מעלה ואולי גם לייצר קשר חברתי בגן הזה. לא כל הורה 

 ב אז הוא .. פה.. הרעיון הזה.  יש הורים שמפחדים מזה. שרואה ילד משול

 : והגן אצלי... ששילבתם אצלי היה שונה? קרן

: קשה לי לדעת באמת מה ההורים האלה חשבו... אבל יש הורים שפתוחים יותר ויש הורים עודד

ודעת.. שפחות.... יש שיחשבו שזה טוב לילד שלהם לראות ו....... ויש כאלה שדי נעולים.. את י

 יוצאים מהסיטואציה הזו וזו הרגשה לא נעימה. בורחים ממך כאילו אתה..... 

 :  יצא לכם לחוות את השילוב בדך הסייעת, המשלבת? דיווחה לכם? קרן

 : בטח פעם בשבוע שבועיים יושבים לשיחה. עודד

 : ומה הרגשתם? מה הייתה ההרגשה. קרן

ובה. שהיא מדהימה ומנסה להעביר את חוויות : שיש על מי לסמוך שהיא עושה עבודה טעודד

הילדים ב..... אבל זה קשה... זה החוויות שלה בסך הכל ... אבל זה נותן לך חלק מהדברים 

שחסרים להורים משלבים. זה לדעת מה קרה בגן. אתה שואל ילד רגיל מה קרה בגן.. הוא עונה 

 לך.

 : עשיתי פרצוף. קרן

צחקנו( ...בנים ובנות זה גם שונה שם.. נכון.. נכון. אבל מה שאתה  : בסדר.. תלוי מי.. )שנינועודד

שומע.. אתה שומע מה הגננת עשתה  אתה שומע מי הציק לך היום. פה.. אין דיבור... אם אתה לא 

שומע את זה מהמשלבת אתה לא יודע שום דבר. וזה משהו שקשה. אני זוכר זה היה קשה כאילו 

ע איך למלא אותו.. אתה יודע שהילד הלך.. שהוא היה משולב חסר לך שם משהו.  אתה לא יוד

שם אבל אתה לא יודע מה קרה שם.  הקושי שלו.. עם מי דיבר? עם מי התחבר? מה הגננת עשתה.. 

 איך הגננת של הגן התייחסה אלי. אנחנו לא יודעים. 

 : מהמשלבות אתה שומע את זה? קרן

רים מה קרה שם מנקודת מבט של מטפל של מי : כן כן. זה היה פתח להתחיל לספק להועודד

שהיה שם.. מישהו שגם מבין בקשיים לא רק.. לא כל אחד מבין את זה.. צריך להכיר את זה.. 

 צריך להכיר את זה... 

 : אמת. קרן

 : עוד משהו? עודד

 : כעיקרון אפשר לעבור לתמונה הבאה. קרן
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....  נראה לי שזה כמעט אותו דבר. זו : אמעודד

הגננת שלו. מותק של בן אדם. קוראים לה מיכל... 

אה.. אמת הין הרבה גננות שיכלו.. שעשו את 

המעבר הזה. היא גננת שהתחלפה באמצע השנה. 

אני חושב שהגננת הקודמת לא הייתה מגיעה 

לאירועים של ילדי השילוב. היא לא הייתה יוצאת 

ם האחרים. גם הם היו צריכים מהגן עם הילדי

התייחסות. אבל היא עשתה מאמץ אקסטרה. זה 

מה שאני זוכר. ראו שהיא.. שהיא ממש אהבה את 

 מה שעשתה. 

 : כן. רואים על הפנים שלה.. החיוך. קרן

.. אז פה במסיבה הזו גם : לגמרי.. חבל על הזמן. לגמרי.. הייתה אישה מאוד חמה אמעודד

המשלבת הגיעה וגם הגננת הגיעה וזה יפה מאוד.  היא רקדה איתם.. היא שיחקה איתם ..ברור 

שזה זה מה שמניע אותה. היה מאוד מאוד יפה לראות את הדבר הזה. היא אחת ההשראות שלי 

 דרך אגב. האישה הזאת. 

 שמה זה אומר?  :רןק

זה לא טרויאלי. ממש לא טרויאלי. קודם כל לנהל גן קודם כל לא מפחדת מקשיים.  :עודד

תקשורת . זה מאוד מאוד מאוד קשה. זה שוחק...שוחק ברמות. אמרתי לך.. שגם אני חושב 

להקים מסגרת חינוכית.. אם ישאלו אותי.. השאלות ששאלו אותי בהתחלה זה אם אני רוצה 

ד. אה.. זה ..שאפו בשבילה זה מה להקים גן תקשורת? לא בטוח שאני יכול.. זה משהו שקשה מאו

 שאני זוכר.. זה מה שהתמונה העזו עושה לי. 

 בסדר? רוצה לשאול עוד משהו או שנעביר. 

 : אמ.. היה לכם קשר איתה? ברמה אישית? קרן

:  בשיחות חתך... בגן תקשורת עושים שיחות פעם בשבוע עם הגננת והפסיכולוגית של הגן. עודד

את הילדים והיא תמיד הצטרפה לפסיכולוגית ושם זה היה מין משוב  יש לפסיכולוגית שמלווה

 כזה .. זה גם מן טיפול כזה להורים.. בגן כזה. 

 : כן.קרן

: אומרים לך שלום.. לילד שלך יש שקשיים.. גם לך.. בוא תשב.. אז היא.. היא הייתה גם עודד

לנהל את השיחות עם  בסיישנים האלה. זה מה שאני זוכר. שוב זה היה פחות התפקיד שלה

ההורים. התפקיד של הפסיכולוגית. אבל היא תמיד הייתה שם לספר . אישה מאוד תומכת. אמ.. 

 טוב אני רואה שרוב האירועים הם משם.. מה זדה הדבר הזה? נראה גם כמו חנוכה.
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 : כן. נראה כמו חנוכה. קרן

בואי. נראה משהו גדול יותר..  :עודד

 נגדיל.. חנוכה. 

זו הגננת של הגן.. גם היא היתה אישה 

מקסימה . גם התפקיד הזה כמו התפקיד 

שלך. יש גן שמארח מדי לפעם ילדים עם 

צרכים מיוחדים. גם לא טרויאלי. גם לא 

 כל גננת מסכימה לזה. מניסיון. 

: נכון. את הגננות שואלים . מי תרצה קרן

 לשלב.  כן... לא כל אחת.

 ו לא משימה פשוטה. : הגיוני, הגיוני.  זעודד

: קריית אונו שמוצפת בגנים.. לא כולם מוכנות ומסכימות לשלב ולא לכולן נותנים את קרן

 האפשרות. הם בוחרים גם בפינצטה גנים מסוימים. לעשות שם את השילובים. 

 : לא ידעתי את זה.עודד

 : כן. קרן

ת את זה עכשיו. אמ...היא : אז אור... שזה באג'נדה שלה לגמרי... לא במקרה ואת מחזקעודד

עבדה בשילוב מאוד קרוב עם המשלבות. שוב זה גן של המון ילדים. אין לה זמן לטפל בילד שלי. 

אוי.  היא קיבלה אותנו כאילו אחד מילדי הגן. שמעי.. זה תפקיד מפתח בשילוב בגן. לגננת יש 

מצי על לשלב.. אבל זה לא תפקיד מפתח. משהו..  על פיה ייקבע דבר. כן ! רונית יכלה לעשות מא

מספיק.  צריך שכל הצוות יהיה שם. שוב גם לה יש סייעת ולסייעת יש גם מקרום במערך. אמת 

 אבל.. אבל זה ראש הפירמידה ומשם זה מתחיל.. משם זה מתחיל .. וזה מחלחל למטה

ה : אני הצגתי את זה פעם כדימוי לתמנון. גננת שמשלבת היא כמו תמנון וזה תומך במקרן

 שאמרת. 

 : מה זאת אומרת?עודד

: היא הראש והיא שולחת את הזרועות לכדי הכוונה ועשייה. איך להתנהל.. איך להגיע למצב קרן

 של שילוב מיטבי בגן. 

 : כן. עודד

 : אז אתה מחזק את זה.. היא הראש.. ומובילה את העניין.. אז בהחלט... אה.. קרן

 נכון הרבה דברים נקבעים ע"י הגננת. נכון.. נכון.. מן הסתם.   :דדוע

 : עכשיו.. כאן.. במסיבה כזו שהיא גן רגיל.. הייתם נוכחים בגן.. ואיך הייתה ההרגשה?קרן
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 : אחלה של דבר.. תראי.. את רואה פה את עמית רוקד..? מוחא כפיים. עודד

 : כן.. רואה... מוחא כפיים. קרן

מש חלק .. ב.. את יכולה כל הזמן להקביל את זה לחוויה בגן תקשורת.. בגן : הם לקחו  מעודד

תקשורת .. בגן תקשורת אין דבר כזה מעגל ילדים. . אין כזה דבר.. בדרך כלל בגן תקשורת 

מאחורי כל ילד יושב איש צוות. . שמפעיל אותו מש כמו בובה.. תלוי ברמה.. של הילד.. זו לא 

ו.. שוב.. יש הרבה ילדים בכל מיני רמות שוב בגני תשורת יש ילדים באמת מסיבה יש חוויה כז

בתפקוד מאוד נמוך.. אין דבר כזה.. אז זאת שוב... חוויה נורמטיבית.. אתה יכול.... אתה רואה 

את הילד שלך מוחא כפיים. הוא יכול להיות שם... אתה אומר לעצמך...זה מזכיר לי.. )עודד החל 

 נעשו אדומות(. לדמוע .. העיניים שלו 

 : מה זה מזכיר לך? קרן

: זה מזכיר לי... וואי.. את התקופה... זה מאוד מרגש שם... שהילד שלך... כשהוא היה בגן עודד

תקשורת... אתה אומר לעצמך... וואי וואי.... מה זה עושה לי. )עודד מתרגש( את רואה יש להם פה 

. היא נמצאת עם כולם שוב.... המשלבת הופכת סלסלות... תראי את רונית.. היא לא נמצאת איתו

להיות חלק מהצוות של הגן הגדול... לא רק בשביל שני הילדים המשולבים. היא עוזרת פה.. היא 

עוזרת שם... כמו כל אחד אחר... לפעמים זה לטובה כי נמצא זמן שהוא לבד והוא מסתדר. זה גם 

 זו  מישהי אחרת.          סבבה. כן.. הזכרת לי... )עודד בכה(.           

 : מי זו? קרן

: סייעת בתקופת הגן תקשורת עודד

דווקא. התפקיד שלה לא היה כמו של 

רונית. רונית שילבה... אבל היא מדי 

פעם גם הגיעה לשם... אולי גם ללמוד 

את התפקיד. היא הייתה מאוד 

 צעירה. 

 : כן, נראית ילדונת. קרן

. נוצר : נכון. מ.... אז ביניהם.עודד

קשר מיוחד מאוד כבר מהתחלה. זה 

 הבית שלנו בכפר סבא. אה.. 

 : אז היא באה להמשיך את העשייה שלה אחר הצהריים?קרן

... לא משהו שקורה כל הזמן. כן.. הגיעה לבקר אותו.. לא : נוצר פה קשר שהוא לא טרוויאליעודד

משהו שקשור לגן אלא יותר חברות אחרי שהוא סיים את הגן... איזה חיוך... היה להם קשר מאוד 

אומר מיוחד...  כן.                                                                                        אמיתי.... אז אני 

במקומות האלו... לפעמים נוצרים קשרים כל כך חזקים.. ויכול להיות שהיא הייתה צעירה וזה 

 חלק מן העניין. רגש יוצא החוצה ללא שום מעצור. 
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: נכון, אבל גם אנשים שעובדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים יש בהם עוצמות גדולות של קרן

ה את זה... ויוצא לי להיות פעם בשבוע בבי"ס רגשות ואני חושבת שבכל גיל אפשרי. אני חוו

 לחינוך מיוחד. אני חווה עולם מדהים. 

 : זה הגיוני.. מי שהולך לעסוק בעבודה כזו יש לו.. אג'נדה חברתית מאוד חזקה.. לא.. זה לא.. עודד

 : יכולות רגשיות. קרן

: ממש ממש ממש. הם אנשים מאוד רגישים עודד

 כזו. ולא כל אחד הולך לעבודה ש

   שתיקה... וצחוק.

                              

 זה הגן שלך.. 

: נכון.. אני פוגשת את עמית... פעם בשבוע אני קרן

 בבית הספר...

: כן, הבנתי את עוברת על כל השכבה.                                                עודד

 את זוכרת אותו ככה בלי שן?

ת עמית מצוין. קודם כל עמית היה השילוב הראשון שלי. ואתם ידעתם את זה : בטח. זוכרת אקרן

 לדעתי. 

 : כן... יש מצב... עודד

 : נזרקתי למים מאוד עמוקים.. לא קיבלתי הנחיות ותמיכה. אני למדתי את התחום הזה לבד. קרן

 : כן. אני בטוח שככה זה היה. כן. ברור.. הגיוני.עודד

 ....:  לא קיבלתי תמיכה.קרן

 : לא היה אז?עודד

: היה.. פשוט לא קיבלתי תמיכה. אמרו לי את משלבת רוצה לשלב? שאלתי את מי? מה? אמרו קרן

לי ילד עם צרכים מיוחדים... בואי תכירי... תראי... אה... יש לך יכולות.. יש לך אפשרות.. 

 אמרתי.. אוקי בשמחה. 

 . : יש לך יכולות יש לך אפשרות ואין לך תמיכהעודד

: כן.. נזרקתי למים מאוד.. עמוקים.. המפגש שלי עם עמית ואתכם ובכלל עם כל המערך.  עם קרן

חגית, מור, רונית, איתכם... אמ..                                                                                   היה לי.. 

 ובאילו עוצמות. משהו שקיים בי..... כך לא ידעתי עד כמה הוא שם 

 : וואלהעודד

 : אשרי וטוב. קרן
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זה אחד המקומות. את מעלה עכשיו בעיה מאוד מאוד קשה בשילוב. א. שהצוות.  הצוותים   :עודד

החינוכיים לא ערוכים לקבל את הילד לגן. כי אן את הידע והתמיכה כמו שאת אומרת... אנחנו 

 בזמנו נלחמנו מלחמות חורמה להביא משלבות שלנו עם המערכת.

 גן עם סייעת מהמועצה. אם אתה זוכר את המפגש הראשון שלנו ב  :קרן

 :  נכוןעודד

: אני כל כך זוכרת את המפגש. היום... אחרי שראיינתי מס' הורים... הם דיברו איתי על  קרן

 המקום של הבאת סייעת אישית בגלל הנושא המאוד כאוב.. ואני כל כך זוכרת את המפגש. 

 : אה...א..עודד

מפגש ראשון שלי עם עמית...אתכם...הכרתי לכם את הגן...ישבנו על השטיח אני והסייעת  קרן:

 לשחק עם עמית.... ואני זוכרת אפילו את שמה של הסייעת .קוראים לה נחמה.. אישה מבוגרת. 

 נכון. :עודד

 היום בדיעבד.... פשוט הציקה לו! :קרן

 כן.  :עודד

ה על אוטיזם... לא היה לי ידע נרחב בנושא. אני בעצמי לא : כן.. בדיעבד... אז לא ידעתי הרבקרן

ידעתי איך להתנהל... ומי שהייתה שם עבורו כל הזמן... חוץ מרונית שהייתה שותפה מלאה 

לעשייה.. זו חגית. חגית שהייתה מגיעה לגן.. הייתה אומרת לי קרן... קרן...ככה.. קרן.. ככה.. קרן 

  ושלחה לי מאמרים לקרוא ומחקרים.

 וואלה.   :עודד

:  כן. היא הייתה איתי שנתיים ו.. ואתה צודק. ואני זוכרת את המפגש הזה ... אתה יודע היום קרן

כשאני יושבת אתכם עם הורים ושומעת את זה.. אני מבינה בדיעבד כמה זה היה נכון לא להשאיר 

 אותה שם. 

....כשאנחנו                                                           :  בטח... איזה שאלה.                                עודד

הגענו פעם ראשונה להביא את הילד לשילוב... והבנו איך העירייה רוצה לענות על הצרכים האלו.. 

הבנו שאין קשר. אין קשר.. ועלינו ההורים לפתור את הבעיה הזו וזה אחד הדברים הקשים 

יו.. אתה לא צריך רק לדאוג להביא צוות.. עניין של הצוות זה קשה ... בשילוב. כי כהורה עכש

להכניס איש לצוות שלך למערכת ציבורית מאוד קשה.. הם מערימים הרבה מאוד קשיים. בקטע 

הזה.. ולא סתם הסייעת איך אמרת שקוראים לה ... נחמה... באותו זמן הגיעה. זה בעיה רצינית 

בל שום דבר אחר... כי הם רצו שננסה קודם משהו משלהם... אז של המערכת. הם לא מוכנים לק

ניסינו יום... וחתכנו את זה... זה בלתי אפשרי. אי אפשר להשאיר ילד שצריך תמיכה.... עם מישהו 

שאין לו ידע. אי אפשר לעשות את זה.  חייב להיות איזשהו פויינט... נקודה אחת של ידע.. שאפשר 

 לשאול את השאלות... 

 : זה נכון ... לסייעות יש ידע מאוד רחב. קרן
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 : צריך להתייעץ באופן יום יומי.. וחגית המנתחת התנהגות לא נמצאת שם ביום יום. עודד

 : חגית הייתה עבורי גורו... ממש גורו.קרן

 : כן.עודד

: רונית הייתה... אין לה מה לומר.. מעל ומעבר לכל משלב ומשלבת שפגשתי ונקרו בדרכי.. קרן

 ופגשתי הרבה. 

: תשמיעי אני זוכר שזה האתגר. זה היה אחד האתגרים היותר קשים... להביא את הבן עודד

אדם... קודם כל למצוא אותו. אתה מראיין אנשים לתפקיד הזה. אתה מכניס אדם למערכת 

ית ש... שוב יש משלבים שאף פעם לא עשו את זה והם לא מבינים שזו מערכת שונה לגמרי... ציבור

גן תקשורת למשל... את יודעת איזו תמיכה יש בגן תקשורת? מטורפת. יש לך פסיכולוגים, יש לך 

מרפים בעיסוק וקלינאיות תקשורת וסייעות שמנחות אותך. בנות שעוברות הדרכות, גננות 

ות באופן שוטף... ופה אתה מגיע לפה וכלום. כמו שאת אומרת בעצמך את צריכה שעוברות הדרכ

לשלב ילד.  מה את יודעת על זה...כלום. את מתחילה מאפס. אז על ההורים. על הגב של ההורים 

להכניס מישהו שיש לו ידע למערכת.... כדי שכולם ילמדו ממנה וזה יחזור בחזרה לעמית. זה לא 

 כרת לי את ההצלחה של הכל. פשוט. זה זה... הז

: זו מסיבת סוף שנה... מדברים על התחלות והנה זו המסיבה של סוף השנה. אני רואה את קרן

 הציורים שעשינו... זה אחד הפרויקטים שהכנסתי לגן. 

 : באמת? עודד

שנים וזה ממשיך עד  4: בהשראתו של עמית.. שבעצם משרד החינוך הכניס את זה אחרי קרן

 עכשיו. 

 : את זוכרת איזה פרויקט זה היה?עודד

: בטח. ברור. משהו שהכנסתי לגן בהשראת כניסתו של עמית. בהשראת השילוב. אה... בגלל קרן

שאני באה מעולם הספרות שאלתי את עצמי מה עושה כדי...להגיע למצב... שיש משהו 

 מענה מיטבי. אחר...שונה... שנכנס לגן ואני....קרן... צריכה לתת מענה הום ואיכותי.

 :  נכון.עודד

: ילדים אולי פחות חווים את זה... אנחנו המבוגרים יותר. ואני חושבת שההכנה הייתה יותר קרן

בשבילי כגננת וגם... עבור  הילדים ...וכמובן בשביל עמית... זה בעצם... איך לגרום לזה שאנחנו 

 . מגיעים להבנה שכולנו שונים ולכל אחד מאתנו יש צרכים אחרים

 : נכון. עודד

:  ואיך מביאים את זה לידי ביטוי.... אז באמת במשך השנה הראשונה הכנסתי את זה קרן

כפרויקט שמונף עד שנה שעברה. הרי יצאתי עכשיו לשבתון.  כל הנושא שהאחר הוא אני... ובעצם 

את זה שנים הכניסו  4שנים לגן. ולפני  8כולנו אחרים.  בעצם אני הבאתי את הפרויקט לפני 

כנושא מרכזי במרד החינוך.  וזהו נושא שנמשך עכשיו כל שנה בלי שום קשר לשוב נושא מרכזי. 
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החשיבות הובנה ומסיבת סוף שנה ישבה על זה. התחברה לנושא...לפרויקט... וסיכמה את כל 

 התהליכים שחווינו...

                                                                                     :  מסירות...הבנתי אותך. יפה מאוד.עודד

אחד הדברים הטובים.. את אומרת שלילדים היה יותר קל.. יותר מאשר לך. אחד הדברים 

מתיחסים אליו כמו כל  החזקים בשילוב זה בדיוק זה. ילדים לא יודעים שהוא שונה נכון? ועוד

. ושמישהי שאלה אותך... אני כבר לא זוכר כל כך. באחד הישיבות צוות זה עלה.. שאר הילדים.

הייתה ילדה ששאלה את עמית שאלה ועמית לא ענה לה.. כי ככה זה.. הוא לא עונה .. והיא לא 

הפסיקה לשאול אותו...ושאלה אותו עוד פעם ושאלה אותו עוד פעם.. ושאלה אותו עוד.. פעם.. עד 

 לה. וזה כאילו שילד אחר מושך את הילד שלך למעלה מבחינה תקשורתית. ש... שהוא ענה 

 :  זה מהות השילוב. קרן

: בדיוק. זה אחד הדברים החזקים של השילוב. הילדים . הילדים שמה. הילדים שם זה גם עודד

 משהו שמשפיע.

מאוד ילדים עם אינטליגנציה רגשית  2: אני גם אוסיף ואומר לך שבכל שנה יש לפחות קרן

מפותחת. ז"א הם קוראים את הילד המשולב ורואים את הקושי שלו והם רואים את הנקודות 

 שלא מוותרים לו וגם את נקודות החוזק שלו. 

 : וואלה.  עודד

: והם לוקחים אותו ומושכים אותו מעלה. והם עוזרים לו מאוד ונמצאים שם בשבילו כחברות קרן

 טובה מאוד. זה מדהים לראות את זה. 

 : כן כן.. מדהים.. לגמרי... כן כן אני זוכר את זה. עודד

: אם תחזור רגע לתמונה, זו אמנם מסיבת סוף שנה אבל.. אילו עוד תמונות יש... כן... כולם קרן

ממסיבת סוף השנה... כן... אז אני אחזור... בעקבות התמונה הזו של סוף השנה... אחזור כן 

 לתחילת שנה ... על האור. 

 על מה? : עודד

:  על האור... האור שדיברת עליו... האור שבקצה המנהרה. דיברת קודם על גן תקשורתי קרן

לעומת השילוב... יצא לך לראות את ההיבטים ... הנורמליזציה שבדבר.. ולעבור בעצם לגן רגיל... 

 ולהיות שם שילוב מלא בכל שעות היום.

 :  נכון זו גם קפיצת מדרגה. עודד

: נכון זו קפיצת מדרגה משמעותית יותר. מה זה עשה לך כהורה? מה זה עשה לך כהורה קרן

מהמקום הרגשי... גם מבחינת ההתנהלות? אמנם דיברת על המשלבות... ועל הצורך לראיין 

ולהביא אנשי צוות. היבט לא פשוט בכלל. השאלה אם יש עוד משהו כהורים שנדרש מכם לקראת 

 השילוב?  
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כל ידענו שאנחנו הולכים לקראת ....צעד שיעמיס מאוד על עמית. ידענו מראש. עוד : קודם עודד

שעות בשבוע? זה הכל... כל שאר היום יש  4לפני שנכנסנו לגן. כמה משלבות בגן? שעתיים בשבוע. 

הולך לישון. אמ...יש לו תמיכה של אנשי  –לו את כל התמיכה שהוא צריך.  לישון באמצע היום 

עים לכאן יש רק בהתחלה את המשלבת... אחר כך הוספנו עוד אנשי מקצוע... מקצוע.. מגי

שעות בואי  6בהתחלה זה לא התחיל ככה... ושוב בתור ילד שהתקשורת מעייפת בשבילו להיות 

נגיד... בשבילי זה קשה. הוא היה חוזר מותש הביתה. אני זוכר את זה... את ההתחלה... ימים 

ד שלך עייף... אי אפשר לעשות איתו כלום. הוא צריך לנוח וזה לא שאתה חוזר ואתה יודע שהיל

היה ככה בגן תקשורתי. בגן תקשורתי הוא חזר רגיל. כי הכל מותאם שם. ופה לא הכל מותאם... 

אז.. מעבר .. שוב אני אומר מעבר שלמצוא את הסיוע. מה שעשינו וככה התארגנו התחלנו 

פה אחר כך פסיכולוגית.... בלי המשלבת לא יכולתי להתחיל מהסיוע. בנינו את הצוות מעבר... נוס

את הצעד הזה אפילו... בלי המשלבת לא הייתי חושב על זה בכלל.. זו נקודת המפתח הראשונה. 

אם אני לא סומך על המשלבת אני לא יכול לבנות שום מגדל... כי... כמו שאני אומר... הצוות 

מביאה את הידע הזה ולאט לאט הוא מתרחב. זה משהו  בהתחלה חסר ניסיון... אין ידע. המשלבת

שאפשר לבנות. אני... אני שם בצד את המלחמות מיול העיריה שזה הצד הטכני והוא לא רגשי 

אבל בשבילנו בתור הורים... אני זוכר את זה זו הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה.                                              

שללכת למקום חדש שאתה לא מכיר... רצינו ללכת לשם. פנינו לשם. הוא היה בגן  הקטע הזה

תקשורתי ו.. זה היה תמיד הכיוון ... אתה יוצא מגן תקשורתי. כן שוב גן תקשורתי זו חממה. סוג 

של חממה.   אבל, אתה גם רוצה להפסיק להגיע לשם... אני... רצית להפסיק.... ראיתי את 

.. ראיתי לאן יכול להגיע... אבל את בונה...ופונה לשם כשאתה עושה את זה היכולות של עמית.

אתה עושה קפיצה. אתה לא יודע אם זה יהיה טוב או לא. אולי יעבוד אולי לא יעבוד. איך יעבוד 

הקשר בינך ובין המשלבת... גם לזה יש משמעות. אם יש קצר בתקשורת השילוב לא היה עובד. יש 

להיכשל. אה.. מ.. ידענו שאנחנו ... ז"א אנחנו כיוונו לשם ואת ענית על  הרבה דברים שיכולים

זה... עשינו , הרי איתך הרי גם ישיבות בערב. זה גם לא טרוויאלי.. שאיש צוות יגיע לגן בערב.. 

יפתח את הגן.. ישב עם כל אני צוות... חשיבה.. זה סופר לא טרוויאלי.. אני מאוד מעריך את זה. 

את זה. זה דברים שמשפיעים מאוד על השילוב. אז ... שאתה בא מראש לדבר הזה סופר מעריך 

אתה לא יודע איך זה יהיה. כמה תהיי בתוך התהליך .זה מתח... הרבכה מתח.. בסופו של דבר 

מצד אחד יש את ההתרגשות זה משהו חדש  –הכל הסתדר לנו יפה. השלבים האלו שלפני הגן 

להתפוצץ לך בפרצוף... זה הפחד. זה יכול להתפוצץ לך בפרצוף אם  אתה רוצה להגיע לך וזה יכול

זה לא ילך. אם צוות לא יסתדרו או כל דבר אחר. בתור... אז היינו חסרי ניסיון ולא ידענו מה יכול 

 להתקלקל. אני יכול להסתכל ... 

 : רציתי לשאול האם היו לך איזשהם ציפיות... וענית קרן

 ה מה שאני זוכר )עודד מתבונן בתמונות(. : אוקי.. אמ..אה.. זעודד

 : זה בסדר. קרן

: בית ספר זה מאוד דומה. מן הסתם. רק יותר בגדול. המערכת יותר גדולה.                       זה עודד

ילדים...  35ילדים  40לא גן אחד עם סייעת וגננת. מורים מתחלפים אין סייעות. יש מורה אחת על 

בהתחלה... גם שם היה קשה להכניס אותה. בכל שלב אתה עובר את אותם גם שם רונית הייתה 
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קשיים. אותם ועדות, אותם...לדבר עם ראש העיר... סגן ראש העיר... עובר את כל האנשים כדי 

 להכניס מישהו שלך לבית הספר. המערכת לא מקבלת אנשים שבאים מחוץ. 

לתוך הגן. כי זה אושר באופן רציף. : לא חוויתם את הנושא של הכנסת מנתחת התנהגות קרן

כשאתם סיימתם את השילוב התחיל הקושי. הערימו קשיים. מנתחות התנהגות פרטיות לא 

 נכנסות לגן.

 : אהה .. הבנתי. עודד

: והתנאי שלי לשילוב בכל שנה.... שמנתחת כגורם בלתי נפרד להצלחת השילוב חייבת קרן

גות שנכנסת לגן אל תבואו לשלב. אני רוצה אותה אצלי. להיכנס. זה היה .... אם אין מנתחת התנה

מכיוון שצריכה להיות הלימה בין השילוב בגן לביתן התוכנית הביתית.... להמשך העשייה ואם זה 

 לא קיים.... 

 : זוהי ראייה רחבה. עודד

 : זו מלחמה... שנה אחרונה הייתה מלחמת חורמה. קרן

 : למה? עודד

ניס גורמים חיצוניים מטעמי אתיקה וסודיות עבור כלל ילדי הגן. וכן.. כי הם לא מרשים להכ: קרן

אתה יודע.. מחתימים על סודיות... אתה מכיר את הבן אדם... ז"א יש לו מקצוע, הוא מנתח 

התנהגות ואתה חייב ליצור איזשהו רצף וסנכרון בעשייה. חייב כי ברגע שאתה מספר למנתח 

ההבנה לא נמצאת עד הסוף. מכיוון שמה שקורה בגן שונה  התנהגות על אירועים ומצבים בגן,

במהותו מהבית. הסיטואציות החברתיות מורכבות יותר וההבנה... ובכלל במרחב הכל כך גדול ... 

הגן שלי הוא כמו "מפלצת" אחת גדולה.  וכדי שבאמת באמת מנתחת ההתנהגות תראה את 

 יעבדו באופן משמעתי, אתה חייב להכניס.  הדברים ותבין... ותעשה את ההקשרים... והתוכניות

: ברור לגמרי. אותי את לא צריכה לשכנע. אני חושב שהמערכת לא מבינה את זה,  ובגלל זה עודד

היא לא ערוכה מספיק לשילוב. היא לא יודעת מה הצורך האמיתי בשילוב.          זה.. היא יודעת 

אבל לא שילוב. ולפעמים... הורים אלו  לנהל או להכניס ילדים נורמטיביים ולעבוד איתם.

 שמכניסים את הבקשה הזו. אולי המערכת לא רוצה לשלב. לא יודע. לא יודע.. אין לי מושג.

בתחילת  –:  הורים מאוד רוצים לשלב. ואם היו שואלים אותך היום ואתה אמרת את זה קרן

 הראיון. שילוב או חינוך מיוחד? שילוב חד משמעי מבחינתך. 

 לילד שלי.  :עודד

 : לילד שלך ובאג'נדה הכללית שלך. קרן

 :  אמ....עודד

 : אחרת... שילוב בכל מחיר? קרן

 : לא לא.. עודד
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 : שילוב בכל מחיר מבחינת הילד? מבחינת המקום שלו? מבחינת הצרכים המיוחדים שלו?קרן

. ממש לא. מאוד תלוי בילד. יש ילדים שלא מתאימים לשילוב. יש ילדים עם :  לא לא לאעודד

צרכים מיוחדים שלא מתאימים לשילוב. מאוד תלוי בתפקוד של הילד. בהתגייסות של ההורים 

בתהליך הזה. הורים שלא מתגייסים לתהליך זה לא ילך. הורים זה מנוע מאוד חזק בכל מה 

. הכל ביחד. א. לילד זה צריך להתאים  ו ב. צריך מסגרת שקשור לשילוב.  לא רק אנשי צוות

ששומרת על זה דוחפת את זה ומשמרת את זה. יש ילדים שלא הייתי עושה להם את זה... לא 

הייתי מכניס אותם לשילוב. זה היה עושה להם נזק יותר מאשר תועלת. הכל תלוי על המאזניים. 

 ח. אז דחפנו לשם. יש רווח והפסד. אצל עמית הייתי בטוח שנרווי

 : אוקי.. יש עוד תמונות?קרן

:  נראה לי שעברנו על אותו אירוע. עודד

זה בגדול.... תמונה נוספת שלך עם 

 עמית....הוא אהב לבוא לגן.

: תמונה מחייכת...גם ממסיבת סוף קרן

השנה... אשאל משהו שקשור אליי או 

לגן בכלל...  מבחינת השילוב... א....  

ום חובה וחובה. הרצף של שילוב בגן טר

השנתיים. עד כמה לדעתך.. עד כמה 

אתה מעריך את ההתקדמות של עמית, 

או את ה...רכישת מיומנויות והכנה מבחינת כישורים כדי לצאת אחר כך לבית הספר? עד כמה 

 אתה רואה את התרומה, ועד כמה משמעותי עבור הילד? זו תפיסתך את השילוב. 

ד חזק בגן. זה אחת המטרות של השילוב. לראות משהו שאין בגן : יש מודילינג מאועודד

לתקשורת. בגן תקשורת רואים משהו אחר. בגלל שעמית... בתפקוד גבוה יכול ללמוד מהסביבה 

שלו... אך עדיין...קשה לו ולכן צריך תיווך. והתיווך עזר לו. זה שלב אקוטי בלי שילוב אי אפשר 

יותר קשה מגן.               זה.. חממה. הגן...הגן שלך... היה סוג להיכנס לבית הספר. בית ספר עוד 

של חממה ללמוד בה... להתפתח... זו תחנה שחייבים לעבור בה. אי אפשר לקפוץ גן תקשורת 

לכיתה א' רגילה. אי אפשר לעשות את זה. המעבר יהיה חד מדי. אז פה הייתה אפשרות לעשות 

לוג שלנו אי אפשר היה. להביא מנתחת התנהגות גם אי אפשר משהו ביניים. בבי"ס להכניס פסיכו

חובה היה גמיש יותר. יכול להיות שזה המזל שלנו כי  –היה. יש פה מדרגות. אז גן טרום חובה 

 אמרת שאחר כך זה השתנה. 

 : אני נלחמת.קרן

ן לגן כדי :  צריך מודעות.. צריך מודעות לדברים האלו. היו גננות... אני זוכר שבאנו אליהעודד

לשלב והן היו מאוד צעירות וראיתי על הפנים שלהן שהן לא מוכנות לדבר על זה.                       יש 

גנים שזה לא יכל לעבוד והיה פחות טוב... אין מודעות... יש את הרצון... על הכיפאק אבל אין את 

 המודעות. 

 : אתם ידעתם שלי אין ידע בתחום?קרן
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 לא ידעתי. לא יודעים דבר כזה.  :  הנחתי כך.עודד

 : אז מה גרם לך לבחור ספציפית בגן מסוים?בי.....בגן שלי....קרן

 :  א.. אני זוכר שעשינו סבב בין הגנים... אני זוכר מעבר  בין כל הגנים בקריית אונו.עודד

 : גם נפגשתם איתי.  לפחות ענת....  בעירייה לשיחה. קרן

 ק יותר ממני באותו זמן.:  האמת שענת הובילה חזעודד

: איתך באמת היה פחות קשר. היית בא לגן.  היית שוהה ומשחק איתו במפגשים נפגשנו קרן

 ודיברנו. אבל הקשר הרצוף שלי היה באמת עם ענת. 

:  נכון. הגיוני ולשאלתך... אני אומר עשינו מעבר בין הגנים בסופו של דבר איך אתה בוחר גן? עודד

ר גן? בסופו של דבר על סמך אינטראקציה עם הגננת. אינטראקציה אישית. על סמך מה אתה בוח

כמו כל דבר. איך אתה בוחר בן זוג? אותו דבר. אתה לא יודע מה יש לו ומה אין לו. זה 

איך....התקשורת. עכשיו התקשורת....עבדנו על דברים. דיברנו, ליבנו, פתרנו....זה יורד בסופו של 

. כי הנחנו שאין ידע....הבאנו את הידע ורצינו שיהיה עם מי לעבוד. זו דבר לתקשורת. נורא פשוט

 ההחלטה.

 : אוקי.                                                                                                                מבחינתקרן

החוויות שחוויתם במסגרת השילוב כי באמת השילוב היה יותר בגן מאשר בבית ספר.....חוויות 

אלות? היה קושי שלכם? איך היתה שחוויתם עם ההורים האחרים של הגן....היו איזשהם ש

 הדינמיקה?

: כמו בגן הקודם. מאוד דומה לזה. כי אני חושב, תקני אותי אם אני טועה.....אני לא בטוח עודד

 שידעו מי הילד המשולב . ידעו שיש שילוב.

 : הם ידעו שרונית ומור שייכות לעמית.קרן

ם הם דבר סקרן, חוקר ושואל. ברור :  לאט....לאט. כן. אני באמת לא זוכר את זה. הוריעודד

שכולם ידעו לבסוף ....בסופו של דבר. ותמיד יש את ההורים היותר פתוחים, ויש את ההורים 

הפחות פתוחים. זה היה בכל הגנים אותו הדבר. המטרה הייתה לפגוש ולהיות בקשר עם ההורים 

יים עליהם. יש הורים שזה היותר פתוחים שכן רצו לשמוע ולדעת....ויכלו לגעת בזה. זה לא מא

מאיים עליהם. קצת מפחיד מדי שיש ילד משולב. מה זה אומר ילד משולב? איזה קרניים יש לו? 

 יש לו קרניים?

 : אני חושבת שבמהלך כל השנים ששילבתי אף פעם לא ידעו שזהו שילוב של ילד עם אוטיזם.קרן

 : לא ידעו? ראו שיש סייעות....עודד

לא הצגתי זאת ככזה באסיפת ההורים. הכל נעשה בתיאום ההורים המשלבים. : לא ידעו. וגם קרן

ידעו שיש קושי לילד המסוים. עם ענת למשל סיכמתי שאנחנו לא אומרות שום דבר וניתן לדברים 

לזרום. זה משהו שלקחתי איתי להמשך השילובים. היה לי שילוב אחד שההורים הטילו וטו שלא 
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אופן, למרות שהילד היה בתפקוד מאוד מאוד נמוך והדבר התבטא לספר שום דבר. בשום פנים ו

 בכל רגע נתון בגן.

 : זה קשור אחד לשני.עודד

: כן. כן. מה שעוד חשוב לי לדעת....מה במהלך השילוב....מה רצית עבור עמית כהורה? שיקרה קרן

 לו...שיהיה לו...

נורמטיביים , שיחווה משהו שהוא  :  שהוא ייהנה משתי העולמות. אחד, זה שיהיה עם ילדיםעודד

לא חווה עד עכשיו. ומצד שני, ברור שהיה פער. הוא לא היה שם בהתחלה...ואנחנו הבאנו את 

 התמיכה שיהיה לאן לשאוף ולהתקדם. כי גן כזה כמו שלך קידם אותו מאוד.

שאל : דיברת על מה שרציתי לשאול תוך כדי התמונות. תפיסת השילוב עלתה גם כן...אם אקרן

אותך...ככה... רעיונית...האם יש שינוי במהות השילוב ממה שהיה שעבר לבין ההווה? האם יש 

הבדל? האם יש התפתחות? מגמה של התפתחות לטעמך? תפיסה אחרת שנרקמת? אתה יודע יש 

טייטל.... שילוב. האם זו המוזה? ואמרת ששילוב נורא רוצים לעשות ואתה חווית חוויות 

 ר בין הרצוי למצוי.שהסבירו שיש פע

 :  היום עמית לא משולב.עודד

: אני יודעת....ובכל זאת...האם אתה חושב שמשהו השתנה? אתה מקווה שהשתנה? או מהו קרן

 שילוב אידיאלי?

: מקווה שיש שינוי. כל שינוי מגיע עם ניסיון...בא עם רצון לשינוי. יש מערכת גדולה ופתוחה עודד

כך אני מקווה. יהיה שינוי. זה מה שרצינו לייצר. מקומות ששילבנו... שרוצה ללמוד....אז ילמדו. 

גנים, בית ספר, זה לעבוד עם כל המערכים האלו....ולהסביר. היינו שליחים של עמית...שכנענו את 

המערכת שזה טוב בשבילה. והראנו מה צריך. זה כמו....ההורה כמו מדריך של הצוות 

מקבל אותך, לוקח אחריות על זה. ולא תמיד המערכת לפעמים...למרות שעל פניו הצוות 

יודעת....אתה אינטגרטור, מגשר. אני חושב שעם הזמן כששילוב הוא מוצלח אז המערכת מקבלת 

פידבק שהיא עושה משהו טוב. אז השנים הבאות....רוצה לקוות רק שככה זה יהיה. בהתחלה זה 

ה שעם הזמן הפתיחות והידע יעלו. לא יפחדו ניראה משהו גדול לבלוע אבל תמיד תלוי בילד. מקוו

בעירייה, בגורמים התומכים.....במי שמשלם כסף....שם  -לגעת בזה. המקומות הקשים הם בחוץ

היה הקושי. אני מקווה ששם יש שינוי. אלו המלחמות הכי קשות. בתוך המערכת החינוכית, בגן, 

 היה יותר קל.

 ?: היו חוויות נוספות מהמערך החינוכיקרן

:  לא שהייתי שם....יותר ענת. מתי"א גוף עמוס מאוד והזמינות מאוד נמוכה ולכן מראש לא עודד

השקענו בזה מאמץ. נגענו באנשים הקרובים ביותר לילד , שם עצרנו. לא השקענו מאמץ בגופים 

 הגדולים האלו. אתה צריך להשקיע מאמצים בדברים אקוטיים בלי להתפזר יותר מדי.

 ש משהו שהיית עושה אחרת?: אמ....יקרן
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: מ....לא חושב. אני חושב שבכל שלב בגלל שאנחנו צוות חזק לא עשינו דברים לבד. תמיד עודד

עבדנו עם הדרכה ועם צוות שיש לו ניסיון. אז הרוב המוחלט של ההחלטות היו נכונות.גם להשאיר 

 קשה.את עמית שנה נוספת בגן..... החלטה לא פשוטה. זוכרת? הייתה החלטה 

 : אני חושבת שלך הייתה הסתייגות מסוימת. אם אני ....זוכרת טוב.קרן

: שנתון אחורה. זורקת אותו....שוב ליצור שינוי. ופער. הוא גדול. לא הייתי בטוח שזו החלטה עודד

נכונה ואז הבנתי תוך כדי דיסקוס עם הצוות שההיבט הרגשי שלו יותר מעוכב. על המאזניים היה 

 ת הבחירה הזו...גם בדיעבד. לא חושב שהייתי משנה משהו.שווה לעשות א

 : אני גם חושבת באופן עקרוני.....ילדים נשארים שנתיים.קרן

 : הגיוני בסך הכל.עודד

: התוכנית האישית שאתה בונה... ומתחיל אותה...היא תוכנית כל כך גדולה ואתה מחלק קרן

ודם עם הדברים האקוטיים יותר. אתה שואף לשניים...על פי סדרי עדיפויות. אתה בוחר לעבוד ק

 כאיש מקצוע למצות עד תום את התהליכים.

:  עכשיו אני זוכר שגם להשאיר אותו זו הייתה מלחמה. הוא יליד ינואר. המערכת לא רצתה עודד

 להשים את הכסף. היינו צריכים לשכנע.

ת שהייתם צריכים : זו בחירה לגיטימית שאמורה להתאפשר להורים כזכות. אני מופתעקרן

 לשכנע.

:   כן.כן. לא ביקשנו ואוטומטית התקבל. גם זה משהו שהיינו צריכים לעבור. היינו צריכים עודד

לשכנע שיישאר שנה נוספת והבאנו את המרפה בעיסוק שלו לפגישה בעירייה. לוועדה. כדי לסדר 

 את הדבר הזה.

 : כהורה, לילד עם צרכים מיוחדים...אתה חושב שעברת באותה תקופה מסכת יסורים?קרן

:  כן. כן. המערכת הרגילה לא הייתה בנויה לשלב ....היה צריך לשכנע. וכמובן ההיבטים עודד

הכספיים....יש המון שיקולים בדבר הזה. היא לא הייתה נעימה. החוויה לא הייתה נעימה. נאבקנו 

 אל עם המערכת.על כל צעד וש

 : איפה היית משנה? מה היית משנה?קרן

: איפה לא ומה לא...... תשמעי החוויה להורה כזה שאתה לבד במערכה הזאת. אין לך אף עודד

אחד ואין לך ידע. אתה צריך לשכנע אנשים ואתה לא מכיר את המערכת. מה אתה צריך? מי יכול 

 לעזור לך? חוויה קשה. אתה נחשב כעול.

מערכת החינוך הרגילה צריכה לעשות הפרד ומשול מהחינוך המיוחד?  –תה חושב שהחינוך : אקרן

 או...לבטל את החינוך המיוחד ולאגוד את שניהם יחד תחת אותה מטריה?

 : כן. הלוואי. הלוואי שזה היה כך. אני עד היום לא מבין למה יש שתי מערכות.עודד

 ינוך מיוחד.: אתה יודע שבמקומות שונים בעולם אין חקרן



218 
 

 : מה עושים? יש צרכים... איך עונים?עודד

: אחד הדברים שלמדתי מהאבא עם השלושה ילדים עם אוטיזם....באחד המקומות, בשיקגו קרן

שם גרו....הוא סיפר ששם אין חינוך מיוחד. יש בית ספר שהמרחבים בו משותפים לכולם, 

ינוך המיוחד ומכניס אותו לכיתות. מרחבים פתוחים לכולם. אתה לוקח את הצוות המיועד לח

הכיתות אינן גדולות ואתה נותן שם את התמיכות של הצוות. הילדים יוצאים גם למרחבים 

הפתוחים  ללמידה ועשייה ולא בין קירות סגורים שלא רואים ולא שומעים. אין בתי ספר של 

אחת האמהות        חינוך מיוחד. יש מתן מענה שכזה. השאיפה היא לעשות מערך כזה פה.     

שפגשתי לראיון.... אמרה לי לפני הראיון ...כי נושא השילוב והחינוך המיוחד הם נושאים כאובים 

מאוד בחייהם ובמדינתנו. אז מה נעשה עם זה? עם הראיון? תקוותי ושאיפתי שכן נעשה עם זה 

לילדים עם אוטיזם והוא  משהו. כן נפרסם....כן נצעד... כן נפתח...  במודיעין פתחו עכשיו בית ספר

 לא שייך למערכת החינוך. בית ספר מיוחד במינו.

 : הלוואי. הלוואי.עודד

 : נתחיל בקטן ו....קרן

 : משרד החינוך הוא דינוזאור גדול.עודד

: היה לי מרואיין שטעון בהיבטים הכספיים של המערכת. פרס בפניי תכניות שלמות.....והוא קרן

לכל הורה יש עולם שלם שמביא איתו בדיוק כמו שאתה ניות לייעול ....מינוף וכדומה.  הציע תכ

 רוצה ושואף לפתוח משהו שקשור להיבטים רגשיים.

 : עודד יקר, תודה רבה על זמנך.קרן

 : בכייף ובאהבה. והרבה הרבה בהצלחה.עודד
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 יומן חוקר  - נספח ד'
 

 .מלווה ברציונליות  ואמוציות מיד אחרי הראיונות... כשהכל מאוד טרי הכתיבה נעשתה

26/12 

בחרתי לחקור את נושא השילוב בשני אופנים מתוך רצון להבין טוב יותר את המחשבות, התהיות, 

עם הורים לילדים כאן אתייחס ל ההשגות, ההמלצות, התפיסות והחוויות של המעורבים בנושא. 

 ילים. גבגנים רגילים וכמובן גם בבתי ספר ראשר משולבים אוטיזם 

האפשרות ללמוד  וגם ראיון חצי ובנה. fhotovoiceהמחקר נערך גם באמצעות כלי מחקר חדש 

 תורמת לי מאוד במהלך הראיונות וכן פותחת בפניי ערוץ מרגש מאוד.  fhotovoice  -את נושא ה

בפניי את הקול הפנימי של  להעלות מונהת, נשביתי ביכולתה של fhotovoice -נשבתי בקסם  ה

תי עם אבא לשלושה ילדים עם נפגש מהמחקר הנוסף, אחרי שני אנשי צוות .החווה המצלם,

לגייס אנשי צוות לא היה קשה. פניתי  ע פאוזה ואספר על גיוס המרואיינים.גם . אעשה ראוטיז

לקולגות ששילבו ומשלבות והן הסכימו לקחת חלק במחקר. מה שהעמיד אותי בפני תהיה הוא 

 . לילדים עם אוטיזםהצלחתי לגייס הורים 

                           ובאמת, כאן יצאתי למסע. 

ידעתי מראש שאני לא יכולה לפנות לכל ההורים ששילבתי. מכיוון שהם נמצאים עדיין בשלב 

האבל וההכחשה. והאמת שחששתי מאוד לגייס הורים שאני מכירה. הנחתי לזה ופניתי לערוץ 

אחר. העליתי פוסט לאינטרנט בבקשה לגיוס הורים לילדים עם אוטיזם למחקר שאני עורכת ואני 

                                                   יבלתי חיבוק גדול ברשת מאנשים שונים על המעשה עצמו. חייבת לציין שק

עם אלו"ט יצרתי קשר אך  כמו כן הציעו לי לגשת לאלו"ט וליצור קשר עם הורים בתקשורת.

 ויתרתי מכיוון שנדרשתי להמציא מסמכים שונים אקדמאיים. יצרתי קשר עם מירי מהורים

בתקשורת והיא הפנתה אותי לשני אנשים מקסימים שהביעו נכונות להיות מרואיינים. אחרי 

דרך המיילים והווטצאפ קיבלתי בטחון לגשת להורים נוספים שאני מכירה.  –שיצרתי עימם קשר 

 נוספים כבר השבוע. 2מהם ומקווה לראיין  2הורים. שבוע הבא אראיין  4-נעניתי בחיוך מ

התנהגות לקבל גם עזרה והיא מנסה זוג הורים שכנראה ירצו לשתף עימי פעולה.  פניתי למנתחת 

 אני מחכה לתשובתה בנושא. 

חובות במכון אפיק. הרגשתי רבבוקר ב 10בשעה  23/12)שם בדוי( ליום שישי ינאי תיאמתי עם 

 לת אויר ועם התכווצויות בבטן. מאוד חששתי מהפגישהובמהלך שבוע ימים קודם לראיון נט

 חששתי יותר.  עמוהמשותפת וכל לפעם שהסתמסתי 

אומנם  שילבתי ילדים ונחשפתי להוריהם, אך השיחות לא היו עמוקות מדי מכיוון שאיתי ואצלי 

 הם היו בתחילת דרכם כהורים לילד עם אוטיזם.

שיתפרשו כלא נכונים. חששתי מזה שפי  יחששתי שאומר משהו לא נכון, חששתי ממבטים של

                              .                                                                                                                            נפגשנו ולא אצליח לדבר כלל.יאלם דום 
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 ראיון עם ינאי

ינאי.                הילדים מטופלים ולכן פגשתי גם את הילדים ואשתו של  3מקום בו ב ההייתהפגישה 

ייכנסו הילדים לטיפול, הרגשתי שאני נרגעת ופחות  רדקות בהם המתנתי בצד עד אש 10במשך 

, אמנם בצורה שטחית והבנתי שאין צורך להילחץ. האדם מצחיק ינאילחוצה. הצלחתי להכיר את 

מוקלט ואף הניח את המקלט על  ןהריאיוכן אמקליט עובד והנו. הוא דאג ובדק שהתיישב ורגוע. 

 רעשים.  גכרית כדי שלא יספו

היה שונה משני הראיונות הקודמים בהם ראיינתי בעזרת  ןוהריאיוהתחלנו עם התמונות 

fhotovoice .הפך  ןהריאיו את הצוות און ראיונות אחרים שקיימתי בשנה שעברה ללא תמונות

לשיחה משותפת. אי אפשר היה לנהל זאת אחרת. הנחתי את המחברת וכלי הכתיבה בצד. 

הקשבתי לו במבט עיניים צמא ולאורך כל הדרך ד"ר רבקה הלל לביאן עמדה מול עיניי והדהדו לי 

מילותיה. בראיון אין להתערב, יש לתת למרואיין לדבר ללא הפרעה והפסקה. ואני שאלתי את 

ני עושה? האם זה נכון? האם רק זה גם יהיה בסדר? ומה אם לא? אצטרך לשנות מה א –עצמי 

                                                                                                                                                      משהו? 

גם ביקש את  ינאיבית, הרגשתי שזה בסדר. היה נראה כי יחד עם זאת בתוך תוכי, אינטואיטי

התייחסותי דרך עיניו, דרך גופו. ראיתי את הרצון שלו שאקח חלק בשיח. לא יכולתי שלא לשאול 

עם קושי גדול להכיל את כל מה  ןמהריאיו יצאתי שאלות ולומר כל פעם משהו. יצאתי עמוסה.

ותה. היא לא יכלה לשוחח אך כמובן שחזרה התקשרתי מיד ל"ד רבקה כדי לשתף א ששמעתי. 

, רבקה סיפרה לי כי במהלך לימודיה באונ' ת"א אתה. סיפרתי לה הכל... במהלך השיחה באלי בער

היא העבירה לי את המסר וידאו תרפיה היא הצטרכה לצלם ראיון  ולהביא חלקים ממנו.  –

                                    .                     קר האיכותני ד"ר רבקה היא מהות המח הברור שיש לשוחח יותר מאשר לראיין.

אי אפשר fhotovoice -קרן הכל בסדר. כנראה שעם ה –אחרי מילים אלו נרגעתי . רבקה אמרה לי 

 אחרת זה כלי שונה. 

 :ינאילבין זה על   -איש צוות  – יפעתהשוני בין הראיון הראשון של 

חיכיתי שתסיים לדבר על כל תמונה שהיא בהחלט מתייחסת בצורה משמעותית ואז  – יפעת

תוך כדי שאלתי שאלות. נפל לי  –אצל עידו  שאלתי שאלות נוספות הקשורות לתמונה אם היו.

. ינאי שהו ואז הבנתי בדיוק מה חסר בראיון עם משחסר לי  יפעת הגננת האסימון כבר אצל 

הראיון היה  .איוןכדי הר וךיה העמוקה שחשתי שתבוא לידי ביטוי תחסרה השיחה, חסרה האמפט

 רגשי לא פשוט כשברקע ילדיו צועקים ומטופלים במכון הטיפולי. 

 אמא לילד עם אוטיזם. מתרגשת. יפית, ביום חמישי אראיין  את 

 

 29.12.16מישי חיום  –תוספת ליומן חוקר 

 כשעה נסיעה.צפונה ממני גרים ה יפית וחייםראיינתי את 
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                                  הביע הסכמה גם לראיון, שזה היה יוצא מן הכלל.  יפית, וחייםהוזמנתי לראיין את 

ארך כשעתיים כמעט. היה ראיון יוצא מן הכלל, עמוס בפרטים. גם על נושא  יפיתאיון עם רה

. מתוך הראיונות שערכתי עד עכשיו, השילוב, גם על נושא החינוך בכלל, על החוויות, על התפיסות 

גם לאנשי צוות ולשלושה הורים. יש בי את הרצון יותר ויותר לגרום לשינוי, זה משהו שהתחיל 

השנים האחרונות. היום יותר ויותר יש בי את הרצון למקד  5-לבעבע אצלי בשנים האחרונות. ב

ך, בתפיסה של המערך החינוכי. את העשייה שלי ולהוביל לשינוי במערך החינוכי. בעשיה, בחינו

 ליצור מהלכים משמעותיים ולא נקודתיים אלא רב מערכתיים ארציים. 

דקות הראשונות אפילו דמעות זלגו  10-. ממש ביפיתעם  ןמהריאיומאוד תי התרגשתי. התרגש

האוטיזם בתמונה הראשונה. לא  תריגשה אותי בדרך שבה בחרה להביע את מהו יפיתמעיניי. 

ת לראיון הורים לילדים עם אוטיזם. אבל אני חושבת שאחרי טבילת האש הראשונה פשוט ללכ

אני נמצאת במקום קצת פחות שהופך את הבטן, אלא יותר ממקום בו אני יכולה  ינאישלי עם 

להצטרף ולקחת חלק מהחוויה הזו שהם, ההורים מעבירים אותי, מובלים אותי, מוליכים אותי 

 משמעותית.ומקדמים אותי בצורה מאוד 

 fhotovoice –המפגש עם ההורים פותח מאוד למחשבה, פותח מאוד לסקרנות. המהלך עם ה 

מפתח מאוד את המקומות הרגשיים והופך את הראיון ליוצא דופן, למשמעותי מאוד , לחווייתי 

מאוד, לעוצמתי אוד, הוא שם אותי כמראיינת במקום מאוד מיוחד ושונה. לא ממקום של ראיון 

מקום של שיח, מקום שמייצר בעיניי סקרנות  , שותפה לחוויה. ני  אלא ממקום של שותפה אופיי

ורצון לדעת עוד ועוד דברים על המתרחש , על החוויה, הרגשות, על החוויות, על התהליכים 

 שההורים עובדים או אנשי הצוות. 

fhotovoice  .לא יכול להיות ראיון סטריליfhotovoice   נותן לנו המראיינים, להפיק

מהמרואיינים המון, לפתוח בפניהם תשומת לב מאוד משמעותית לפרטים, לרגעים, 

, ככל שיהיה ראיון פתוח, ןשהריאיולהתייחסויות, לזיכרונות, להתכווננות שלהם. אין לי ספק 

מראיין ה שיביא המרואיין לבין מה שמביא ממובנה, חצי מובנה, עדין יש פער מאוד עצום בין 

, מלווה הבמימיקול של המרואיין מלווה בהבעות פנים, מלווה קבתמונות. הקול נשמע אחרת. ה

 בתנועות ידיים, מלווה בהתכנסות ובפתיחות שאיננה קיימת בראיונות אחרים לטעמי.

שלחה לי תמונות והבטחתי כמובן שפניהם של המצולמים יטושטשו  לחלוטין. עלה איזשהו  יפית 

ה והבטחתי, כמובן שלפני שאני שולחת את הפרויקט לבדיקה, אשלח את התמונות פחד מבחינת

הראה לי שני סרטי וידאו  חייםרתק. מאוד משהו מהיה  חייםלאישור. היא הביעה הסכמה. עם 

 , בנו, בגן התפתחותי. עדין לא נמצא במסגרת של שילוב.עומרשבהם רואים את 

אז במקום  סר שביעות הרצון מתפקוד הילד שנמצאואפשר היה לראות את חו חייםהסתכלתי על 

שלא מישיר מבט ומצד שני ככה בצדודיות רואים את החיוך שנסוך על פניו מעצם היותו של  .....

 שנמצא על המסך והוא כאבא גאה בו, גאה בילד שלו.  עומר

ו עבר מהגן ההתפתחותי לשילוב באמצעות תמונות שמהוות עבורמההוא העביר לי את חווית 

טובות ולא טובות ואף רעות מבחינתו שהוא חווה אותן כאבא  –נקודות מפתח בנושא השילוב 

 לילד משולב. 
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בחיבוק וזה מצביע על הקרבה שנוצרה לאחר  מיפיתשעות. נפרדתי  3-עלה ממהייתי בבית שלהם ל

 ראיונות. 2

 

 4/1/2017ראיון עם ענת 

 ה בבית קפה באזור. רתלראיון. קבענו ע"פ בחי ענתבעוד כשעתיים אני עתידה לפגוש את 

היא אימו של הילד הראשון ששילבתי לפני שנים רבות. השילוב זכור לי לטובה מאוד. אומנם  ענת

הוא דרש ממני המון ושאב אותי למקומות שלא הכרתי, אך הייתי מוכנה לזה. למדתי בדרך הזו 

ניטיביות והמקצועיות. לא חיכיתי שמישהו על עצמי, על היכולות שלי והעוצמות הנפשיות, הקוג

יגיע וייתן לי תפריט שיתאר את הדרך לשילוב הנכון. למדתי את נושא האוטיזם דרך השתלמויות, 

אמרים וחומרים נוספים שיסבירו לי על מדרך מנתחת ההתנהגות והמשלבות. קראתי מחקרים, 

 הלקות ומאפיינה. 

מגיע לשילוב בגן ילדים, זה שהוא ם זעם אוטי לילדמא אשל אני תוהה מה קורה היום בחוויותיה  

קורה בד"כ  ולרוב קרוב מאוד לזמן האבחון. ההורים עדיין מאוד מבולבלים, לא פתוחים לשיח 

קומות מופה מאוד מורכבת ולא פשוטה. האפשרות כגננת לגעת בקבנושא ונמצאים בת רגשי 

אוד שומרים על עצמם ובעיקר על מרים הרגשיים של ההורים בדיוק בתקופה זו לא קיימת. ההו

 שמא ילדי והורי הגן יגלו את סודם הגדול מכל. ןהחיסיוהילד ועל 

ת מאוד. מסוקרנת לשמוע על תחילת הדרך בהקשר של השילוב, נהיום ממרחק הזמן אני מסוקר

 על ההבנה, התובנות, החוויות והתפיסות לאורך השנים. 

 מחכה...עוד שעתיים... מתרגשת.

ביום שאחרי... אתמול היה לי יום עמוס בראיונות. קיימתי שלושה ראיונות מאוד משמעותיים 

 ושונים במהותם. 

מהעבר הרחוק. שילבתי את  ענתהיכרותי עם  רהתחיל בשיחת חולין לאו ענתהראיון הראשון עם  

יזושהי בכיתה ה'. אכלנו יחד משהו בבית הקפה וראיתי על פניה א עמיתבנה אצלי בגן. היום 

מבוכת מה. אני לא יודעת אם לקרוא לכך מבוכה, או קושי מסוים לדבר על הנושא. בפנים של תוך 

כדי הראיון היו רעידות קטנות ליד הפה. היה נראה שקשה לה. בנה גבוה בתפקוד, והייתי בטוחה 

 באופן יותר פתוח.  עמיתחק הזמן היא תוכל לדבר על הלקות, על רשלאור מ

ורה הינו אחר ושונה. כל אחד בוחר להתייחס לדברים אחרים ובדרך אחרת. אחד כל ראיון עם ה

פוחד להיפתח מאוד ולספר באופן מורחב ביותר ואחר מאוד מצומצם ויש צורך לשאול שאלות 

תאים ושייך למחקר. אני נוטה להאמין שהדבר תלוי בכמה ההורה .... ירבות כדי להוציא ידע ש

היו ראיונות מאוד  ויפית ינאירים, אך יחד עם זאת הראיון עם אני לא יכולה לשפוט את ההו

פתוחים עד כדי זורים מהמקום החי שלהם את מה שקורה לילדיהם ואיתם. לא הסתירו שום דבר 

והתחברו מכל מיני היבטים לילדיהם ולראיון עצמו. כנראה שזה גם תלוי אדם, בפתיחות שלו 

 ובאופי שלו. 
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ולאור העובדה שהייתי הגננת  אתהלאור ההכרות שלי  ענתעם  ןיומהריאהאמת היא שדי חששתי 

שולב גם בבית הספר  שעמיתשל יובל. ממרחק הזמן היה נראה לי מתאים לראיין אותה מכיוון 

 ן הילדים ומבחינתי היא יכלה לבחור לא להתייחס לתקופת הגן איתי. גולא רק ב

 מוצלח מבחינתי ומבחינת ההתייחסות שלה. כן היה אבחרה כן לדבר על תקופת הגן איתי וזה  ענת

האם נכון לראיין אמא ששילבתי את בנה? והאמת שאני לא יודעת אם זו  –עלתה בי שאלה אתית 

 כן שאלה אתית או שאלה עניינית מחקרית. א

ברגעים אלו אני אף חווה תובנה. הרי בחרתי לחקור אתך נושא האוטיזם בבחינת חוויות ותפיסות 

לב בגן רגיל לא בכדי, אלא לאור העובדה שבעשור האחרון שילבתי. מתוך סקרנות של המערך המש

ללמוד את ראיות ומחשבות ההורים, להבין זאת יותר לעומק בדיוק כמו שראיינתי את הסייעת 

שלי. לכן, בראיון הורה ששילב אצלי יש ערך מוסף. מבחינתי. הדבר עוזר לי להבין אתל תהליכי 

ות המקצועית של בפני ההורים כמייצגת את מערכת החינוך. זה מועיל לי העבודה שלי, את הנרא

באופן אישי. מועיל לי להבין איך התייחסתי לנושא ואיך ההורים תפסו את היכולות האיכויות 

 שלי וכל מה שהבאתי לתוך זה.

 

  4/1/2017ראיון עם רווית  

 ושוב.. חששות הראיון לאור העובדה שאני זו ששילבתי את בנה בשנה שעברה. 

שאלתי אותה אם תהיה מוכנה להתראיין. נעניתי בחיוב, אך יחד עם זאת היה בי הספק לגבי תוכן 

יתי היה לפני שנתיים ואני כגננת הי איתמרמכיוון שהאבחון שלי  ענתהראיון יותר מאשר עם 

  שלו.  בבחינת המשלבת הראשונה

        תמונות.  5-יתי בטוחה שהצטיידה בהתיישבה מול המחשב והי רוויתנכנסנו לחדר העבודה 

לא התחברה עד הסוף למה שביקשתי ממנה, פתחה את תיקיות התמונות ושוטטה בין   רווית

. כל פעם שדיברה על ספציפיותלא יכלה לבחור תמונות  היאתיקיות התמונות שונות כדי לבחור. 

הו מסוים היא חיפשה להתקשר לתמונות מסוימות ולכן חווינו כמעט שנה שלמה דרך הרצת מש

 התמונות במחשב.

ויותר על המערכת. היא התייחסה גם אליי לעומת מי מר בחרה לדבר פחות על אית רוויתלטעמי, 

 מצא במקומי בגן, ולא באופן גלוי.שנ

מבחינתי. יחד עם זאת מצאתי עצמי הראיון היה מעניין, אם כי החיבור לתמונות לא צלח 

האם באמת לא היה שימוש בכלי  –כמראיינת זורמת מאוד עם המרואיינת. אני שואלת את עצמי 

 מחקר? עד כמה הוא היה נכון ומועיל?.....

 אתן לעצמי לשקוע עם מחשבותיי.... אחזור בעוד יום יומיים.
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ת טוב יותר.... התמונות למרות ועל אף חזרתי....יומיים אחרי הראיון, אחרי שניסיתי להבין זא

 רוויתלר התמונות בכל זאת עזר גשלא נבחרו באופן מצומצם תוך כדי שיח על כל תמונה, מא

 בתוך הגן , לחוות את השילוב ולתת מענה לתפיסתה אותו. איתמרכמרואיינת  לחוות את בנה 

בכל זאת צלח, למרות התחושה הלא טובה שיצאתי ממנו. כמובן שלא צויידתי  נראה לי שהראיון

 תמונות.ב

 

 9/1/2017ראיון עם רותם 

 עודדהמתנתי לרותם  בבית הקפה השכונתי. נראה שזו האמא האחרונה שראיינתי......אלא אם כן 

 יביע נכונות לראיון.

שלחתי הודעה לד"ר רבקה הלל לביאן, המנחה שלי, האם להמשיך בחיפוש הורים נוספים 

 למחקר? תשובתה היתה: "קרן, מספיק". הייתה לי אנחת רווחה. העומס הרגשי קשה מנשוא.

לפני כל ראיון ראשי התמלא במחשבות שונות: איך יהיה? האם אומר משהו פוגע מבלי להתכוון? 

 ה לקום באמצע הראיון ולהפסיקו? מה יקרה אם ההורה יבכה?מה יקרה אם ההורה ירצ

הראיון הזה צלח מאוד מבחינתי. רותם הצטיידה בתמונות מהאינטרנט שעברו אליי אחר כך 

בווטצאפ. התמונות העבירו את המסר שלה כאמא. שמעתי, הרגשתי וחוויתי את תוך תוכה, את 

השנים האחרונות נתנה ממרצה ללא  8במשך כל כולה וכל קולה. פגשתי אמא חזקה במיוחד, אשר 

הפסקה לגידול בנה עם האוטיזם. במהלך הראיון עלה נושא האמהות לעוד שניים מילדיה 

מצפון והאשמות לא פשוטות כלפי עצמה. היא בכתה. אני בכיתי  יהמוצלחים, כאשר הביעה ייסור

 טי ומרגש.איתה. אחרי מפגש של שעתיים יחד נפרדנו בחיבוק מעריך, אוהד, אמפ

אני אחרי....אחרי ששה ראיונות לשישה הורים לילדים עם אוטיזם. כשהתחלתי את המסע 

 חששתי מאוד...והנה אני אחרי.

 22/2/2017ראיון עם עודד  

עודד חזר אליי. נולד לו בן ובכל זאת לא שכח אותי. נפגשנו בבית שלו, יחד עם בת זוגו והתינוק 

 בכי של תינוק רעב.....המתוק. בין רגעי הראיון נשמע 

עודד שילב את בנו עמית אצלי בגן במהלך שנתיים. עמית היה המשולב הראשון שלי. מצד אחד 

מאוד חששתי מהראיון לאור היכרותנו אך יחד עם זאת, בחלוף השנים, ידעתי שאוכל לצאת 

 בסופו של דבר עם ראיון איכותי ותוכן משמעותי. ואכן כך היה.

טובה מהראיון. בדיעבד,  אני יכולה לומר , כי הייתי צריכה לרווח בין יצאתי בתחושה מאוד 

הראיונות הקודמים. אני חושבת שמרווח הזמן בין הראיון עם רותם לראיון הזה נתן לי לחשוב על 

דברים, לקבל פרספקטיבה לגבי שאלות נכונות יותר ונכונות פחות. בראיון האחרון הרגשתי 

 נות למטרת המחקר ואף יותר.  שיכולתי לשאול שאלות שמכוו
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fhotovoicev  ככלי מחקר, עזר לי מאוד ותרם מאוד במהלך הראיון הזה והביא את עודד

 למקומות רגשיים עוצמתיים. עודד השמיע את קולו.
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 תמונות קולאז' מטאפורי – 'נספח ה
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Abstract 

 

Experiences and Views of Parents of Autistic Children   

Included in the Regular Education System 

 

 

In the past decade, the number of children diagnosed with autism has increased 

around the world. Autism is a comprehensive name for a wide range of developmental 

impairments whose origins are neuro-biological. This refers to disorders in the 

development of psychological skills linked to social communication and language. 

Including these children has two principal aims: academic success and social success. 

Academic success is expressed in developing high cognitive abilities while meeting 

regular education's aimts (Moshel, 1993). Social success will be exposing these 

children to peer groups while developing normative social skills. Children with 

autism included in regular education gain higher achievements both academically and 

socially than those who study in special education. Parents functioning when 

accompanying autistic children's absorption into inclusive schools is critical. Studies 

have shown that successful parental support will help children integrate both 

academically and socially. On the other hand, these parents face a heavy burden of 

coping with their children's circumstances and the emotional price of entering their 

children into the regular education system (Avisar, 2011). 

 

This is a narrative research examining the way in which a person experiences the 

world and focuses on the way in which people give meaning to what they experience 

through the stories they tell (Cladinin & Connelly, 2000). The research employed 

photovoice methodology based on the view that people are their own lives' experts 

and therefore interpret their lives as they perceive them (Wang & Borris, 1994). 

Employing photovoice has three principal aims: the first, describing the strong and 

weak points of people or communities to which they belong, generally referring to 

people or communities whose voices are seldom heard. The second is to encourage 

critical internal observation and dialogue about personal and communal subjects and 

as such to get a better understanding of life's circumstances, the economic, social and 

political forces that mold them. The third aim is to bring about change and improve 

participants' circumstances by getting them access to decision makers. The research 

participants are seven parents, four mothers and three fathers, to autistic children 
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included in the regular education system. The participants were asked to take 

photographs connected to their experiences of inclusion in the regular education 

system. Narrative interviews were conducted in which they were asked to relate the 

inclusion experiences of their children through a reflective process using photographs 

to develop participants' critical thinking about the education system and the issue of 

inclusion. 

  

The research aim was to give voice to parents of autistic children included in the 

regular education system and learn how to best include these children whilst meeting 

their special needs. Four key themes emerged from the research connected both with 

systemic and personal processes: the education system as a "large dinosaur" 

bureaucratically and the implications on inclusion, indecisions – special education or 

inclusion; "homeroom teacher as an octopus" – advantages and disadvantages 

of including children with autism; "miraculous version of optimal inclusion", does it 

exist? 
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