
 

              

 תדריך התנדבות במכינות הקדם צבאיות 

 תכנית שיבולים

 

 מה בתדריך? 

 להתנדבות כלליים עקרונות .1

 התאמות בתקשורת עם החניך  •

 התאמת ההגעה לפעילות  •

 התאמת סביבת הפעילות •

 התאמת מהלך הפעילות  •

 מצבים המצריכים תשומת לב •

 להתאמות  הנחיות .2

   יםנספח .3

 התנדבותית פעילות להתאמת שאלון -א'

 מוגבלות סוג לפי לעבודה ועקרונות דגשים -ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות כלליים להתנדבות

 



 

 שיתוף החניך 

 .תהליך בחירת פעילות התואמת את העדפותיו, כישוריו ותחומי העניין של החניך

 ייצוג עצמי 

 .של החניך מול מוקד הפעילות, כולל הסבר על ההתאמות הנדרשותייצוג עצמי 

 משמעות לעשייה 

הרחבה  להסביר לחניך את הראייה  –שיבוץ החניך בפעילות העונה על צורך אמיתי, ומתן משמעות לתפקיד 

של הפעילות ואת ההשפעה המיידית והמצטברת של העשייה שלו במסגרת חיי המכינה וההכנה להשתתפות  

 .משמעותית בחברה

 מעגל ההתנדבות  

 הקפדה על:  

 הכנה של החניך והסביבה   •

 ביצוע התאמות לפי המאפיינים הייחודיים של החניך •

 הכשרה לתפקיד  •

 תיווך וליווי, מישוב והוקרה  •

 ופרידהסיום  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות להתאמות

כאשר מדברים על 'התאמות' הכוונה היא לתנאים, שינויים, תוספות, אביזרים או כלים אשר יאפשרו לחניכים 

עם מוגבלות להנות מהזדמנות שווה ולתפקד בצורה מיטבית. התאמה לחניך אחד עשויה לתת מענה גם  

 .מוגבלות כלללחניכים אחרים אשר עם מוגבלות שונה או ללא 

. הדרך הטובה ביותר ללמידת התנאים  מאפייניומכלול ההתאמות הדרושות לכל חניך הן ייחודיות ותלויות ב

בהם תפקודו של החניך/כה יהיה מיטבי, היא בשיתופו/ה בתהליך, בתיווך המדריך או הרכז לפי הצורך, ותוך  

 .ת ובמאפיינים האישייםהתמקדות ביכולו

מתאימים להתאמות הן בפעילות קבוצתית, והן בפעילות אישית, כאשר עקרון מוביל הוא  העקרונות הבאים 

הנורמליזציה. אמת המידה לבחינת התנהגות רצויה היא על פי קריטריונים שחלים על כלל החניכים/ות.  



 

הציפיות מהחניכים/ות עם המוגבלות יהיו דומות לאלה ללא מוגבלות )מחויבות, עמידה בזמנים  

וכדומה(, אך נפעיל שיקול דעת והתאמות בנוגע לאופי התפקיד, היקפים וקצב העבודה.  ויעדים 

 .נשאף לביצוע ההתאמות במינימום שינויים ופגיעה ברווחת שאר החניכים/ות

 

 

 עקרונות להתאמות בתקשורת עם החניך 

 *בחירת התאמות בהתאם למאפיינים האישיים של החניך

חד משמעית, ללא מטאפורות או סלנג. יצירת משפטים קצרים תוך  שימוש בשפה ברורה ו  -פישוט לשוני •

 .פירוט ההוראות בשלבים לפי הסדר

 .תרגום התקשורת המילולית והלא מילולית -תיווך •

 חזרה על הוראה מספר פעמים ובמילים שונות. -חזרתיות •

  .ריבוי השימוש בהדגמות, צילומים, התנסויות ועוד  -המחשה  •

 שאלות פתוחות אשר יאפשרו לבחון שהמידע נקלט והובן.שאילת   -וידוא הבנה  •

 .)תת"ח( לפי הצורך כגון: תרשימי זרימה, כתיבה, שפת הסימנים שימוש בתקשורת תומכת וחלופית •

 .אותו י/תסמן החניך/ה, למקרים בהם קיים חוסר הבנה או עולה צורך בתיווך נוסף קביעת סימן מוסכם •

 

 

 לפעילות עקרונות להתאמת ההגעה 

לאוטובוס, קריאת השילוט    במידה האפשרית, תוך התנסות בעליה הקניית מיומנות לניידות עצמאית  •

 .ברחוב, חציית כביש ועוד 

המתנת נציג   ,: שליחת תמונה ויזואלית של מקום המפגש תוך פיתוח יכולת הגעה עצמאית מתן עזרה •

  לחניך/ה נוסף/פת. בתחנת האוטובוס, עריכת סיור מקדים במוקד הפעילות, ציוות

 

 

 

 

 עקרונות להתאמת הסביבה בה מתקיימת הפעילות 

 .המכיל כמה שפחות גירויים עזים כגון: צבעים עזים, ריחות חזקים ורעש בחירת חלל רגוע •

רעשי רקע   ,כגון: קבוצות נוספות במרחב, כביש בשדה הראייה, תנועה של אנשים הפחתת הסחות דעת  •

כתוצאה מפעילות מקבילה או כתוצאה ממכשיר בחדר )מנורה מהבהבת ומזמזמת, ארון חשמל מרעיש  

 וכו'(.

עד כמה שניתן, מוארים מספיק אך לא    בחדרים או מרחבים מרווחים ומאווררים קיום הפעילות  •

 .מסנוורים

, המאפשרת רצף של נגישות החל מהגעה ועד לעזיבת המקום, וכוללת  ה פיסית של חלל הפעילותהנגש •

 .התייחסות לדרכי הגישה, לשילוט, למכשולים, לתאורה, לריהוט ועוד

 

 עקרונות להתאמת מהלך הפעילות 



 

ליכולות: שעות פעילות מותאמות לערנות ולתרופות, קביעת  התאמת מסגרת הפעילות   •

 .הנהוג במכינה תוך שימת לב למאפיינים אישיים יחודיים התדירות על פי

 לקראת המצופה, ובמיוחד לקראת שינויים )פירוט בהמשך(. הטרמה הכנה ויידוע  •

 .: כללי התנהגות מקובלים במקום, הנחיות בטיחות וכדומהתיאום ציפיות והסברת הכללים והגבולות •

הפעילות והזמנים. שמירה על אחידות בדרישות ורצף  במסגרת הפעילות: מיקום, מבנה עקביות ויציבות  •

 .של פעילות

 .בפעילות  פעילות במעגלים מתרחבים, תוך הרחבת המעורבות והעמקת משמעות התפקיד  -הדרגתיות •

 .ככל הניתן, על מנת לאפשר פיתוח עצמאיות והעצמה להמעיט בליווירצוי  •

 מידת הצורך. מתאים לחניך תוך קביעת הפסקות ב שמירה על זמן פעילות •

 

 מצבים המצריכים תשומת לב יתרה

מצבים העשויים לערער את האיזון האישי ו/או הקבוצתי ולגרור תגובות קיצוניות, התנהגות תוקפנית או לא  

מותאמת או לחילופין קיפאון והסתגרות. כדאי להיערך מראש, עד כמה שניתן, לקראת מצבים אלה, בדגש על  

 החניכים במקרים הבאים: הטרמה עדכון ויידוע 

 : המיקום, הזמן מסגרת הפעילותשינוי  •

 : הרכב הקבוצה, המפעיל או איש הקשר במקום ההתנדבות, המוטביםשינוי במגוון האנושי  •

 ): בין שלבים שונים בפעילות, מקומות שונים )כולל פנים וחוץ מבנהמעברים •

ול, תגובה שלילית כלפי בקשה או  במוקד הפעילות: הרמת ק התנהגות מוחצנת של המפעיל/ המוטבים •

 .רצון של החניך, אי שביעות רצון מתפקוד הפעיל

 

 

 

 

 שאלון להתאמת פעילות ההתנדבות

 *השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה על חניכים וחניכות באופן שווה.

 .יש למלא שאלון זה יחד עם החניך תוך יצירת שיח אודות השאלות העולות בו **

 , _______________ , _______________ התחביבים או תחומי העניין שלךמהם  .1

______________? 

    _________________________________פרט[]כן / לא? :האם יש לך ניסיון קודם בעבודה .2

_______ 

כן   /  לא? האם יש לך ניסיון קודם בהתנדבות  .3

 _______________________________________]פרט[

כן ]פרט[   / לא ? האם יש לך ניסיון בעבודה עם מחשב .4

_________________________________ _ 

 לא משנה האם אתה מעדיף לפעול בצוות? כן/ לא /  .5

 לא משנה  האם אתה מעדיף לפעול עם קהל? כן / לא /  .6

 לא משנה  / מיקום קבוע / בתוך מבנה / חוץ? מהו מיקום הפעילות המועדף .7



 

 רעש אלו גורמים עלולים להפריע בסביבת הפעילות )אפשר לסמן יותר מתשובה אחת(: ריח /  .8

אחר ]פרט[   לכלוך / / תאורה אבק / /

 ___________________ ____________________________________ 

 יווי צמוד באופן קבוע ל /  עזרה בפעמים הראשונות / עצמאי ? מהי מידת ההתמצאות בסביבה חדשה .9

 הפעלת כוח או מאמץ פיסי / תנועתיות רבה /  עמידה / ישיבה  ? :מהו אופי התנועתיות המועדף עליך .10

 אחר ]פרט / לא משנה  /

___________________________________________________________ [ 

 לא משנה  /  משימות החוזרות על עצמן משימות שונות ומגוונות/ ? :מהי מידת הגיוון המועדפת עליך .11

מוטוריקה עדינה   שימוש בטכנולוגיה/ ? האם תעדיף תפקיד הכולל אחד או יותר מהדברים הבאים .12

 אחר ]פרט  / עבודה עם הידיים /  העברת פעילות / בטלפון שימוש / ודיוק

_________________________ [ 

 ?מבחינתך. מהי? והיכןתאר/י לי את פעילות ההתנדבות האידיאלית  .13

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

אלו כישורים, כוחות, או דברים חיובים מאפיינים אותך ויכולים לעזור   ___________________________

 ?לך בנתינה

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ?מהן הציפיות שלך מהפעילות? מה היית רוצה לקבל ממנה___________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ?מה עוד חשוב לדעת עליך כדי להתאים לך את פעילות ההתנדבות ___________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

 אילו תנאים מאפשרים לי לתפקד טוב 

 "?איך להסביר לסביבה שלי

 דגשים ועקרונות בעבודה לפי סוג מוגבלות

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם אוטיזם 

הקפידו על מקום פעילות קבוע עד כמה שניתן ועל מבנה פעולה קבוע ומוכר. כדאי לכלול במערך   •

 לפתיחת הפעולה ולסיומה )שיר פתיחה, שאלה קבועה, סבב מה נשמע וכד'(.   הפעילות מעין טקס קבוע

באופן ברור אם אתה עומד לשאול אותו שאלה, להציע  לפני מתן הוראה כדאי לפנות לחניך בשמו ולומר  •

 .לו משימה או לבקש בקשה

 .מומלץ להשתמש בהוראות ישירות וברורות ולהיעזר בתמונות הממחישות את הנאמר •



 

לקראת פעילות שמהווה שבירה של השגרה חשוב להכין את החניך היטב ולהסביר לפחות יום   •

ם, מה סדר היום, את מי נפגוש, היכן נעצור בדרך  קודם בפירוט לקראת מה הולכים, מה יהיה ש

 וכו'.

אפשר לסייע לו וללמד אותו מה מותר ומה אסור, מתי מתאים לדבר,   -חניך עם אוטיזם בתפקוד גבוה  •

מהם החוקים וכו’. לחניך כזה יש יכולות קוגניטיביות גבוהות וכדאי לחשוב איך מאתגרים אותו ומשתפים  

להכין דקה לפתיחה על נושא הפעולה, אחראי להביא משהו מהחדשות  שיהיה אחראי  :אותו )למשל

 השבוע וכו'(. 

 

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם כבדות שמיעה 

 .)הקפידו לשמור עם החניך על קשר עין ופנים גלויות )לא לכסות את הפה •

 .הקפידו לשמור על תרבות דיון ודיבור ולוודא ששני חניכים לא ידברו במקביל •

מלץ לתאם מראש קוד מוסכם בין המדריך לחניך, למקרה שהחניך מרגיש שהולך לאיבוד או אינו מבין  מו •

 .את הנאמר

 .שמירה על שגרת פעילות, שעות קבועות, מבנה מוכר וקבוע חשובים ונותנים ביטחון •

 .מומלץ לשלב כתיבה ותמונות לצורך המחשה •

, בעיקר לקראת טיולים, לערוך תיאום ציפיות עם  אביזרי השמיעה למיניהם הם דבר יקר מאוד. לכן חשוב •

הימנעות ממלחמות מים או כל פעולה שעלולה לגרום נזק למכשיר, מקום לשמירה על המכשירים   :החניך

 .בלילה

לקראת טיולים חשוב גם לוודא מה החניך צריך: נקודת הטענה לבטריות למכשירים, תיווך של הנאמר   •

 .ית בשעת חשיכה ועודתמלול של פעילות הנעש ,באוטובוס

אחד המאפיינים של עזרי השמיעה הוא שאינם מצליחים לסנן רעשים. הילד שומע באותה עוצמה את   •

קולות הדוברים בחדר, קולות אחרים בחדר )כיסא חורק, צלופן שנע ברוח, מנורת פלורוסנט מזמזמת  

ה על הריכוז לאורך זמן. חשוב  וכו’( וקולות מחוץ לחדר )חניכים מרעישים, מכוניות וכו’(. מצב זה מקש

לצמצם עד כמה שאפשר את רעשי הרקע באמצעות הקפדה על שקט, בידוד קולות מחוץ לחדר ותחזוקה  

 .של החדר בהתאם לצורך 

 

 

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם מוגבלות בראייה

 .הריהוט בחדר הקפידו ככל האפשר לשמור על חדר פעילות קבוע ועל מיקום קבוע של  •

 .יש להבטיח שמקומות הפעילות יהיו נקיים מחפצים חדים או מחפצים שניתן להיתקל בהם •

יש לזהות מקומות מסוכנים )כמו מדרגות, רצפות חלקות, דלתות פתוחות למחצה( ולסמן אותם בסימנים   •

 .הניתנים לזיהוי על ידי החניך עם ליקוי הראייה, כגון צבעי הכתום והצהוב



 

שתמש בשטיחים או במזרונים מרופדים )נשענים על הקיר( לתיחום גבולות אזורי  מומלץ לה •

פעילות בה יש תנועה רבה אשר עשויה להיות מכשול עבור הצעיר. חשוב לשמור על סימן אחיד  

 .ולא משתנה מפעילות לפעילות

 .יש לפעול באזורים מוארים היטב  •

לדוגמה: לתת לחניך למשש את  (ופות להדגמהמומלץ להרבות בהסברים מילוליים להוראות, כולל חל  •

 אשר המדריך מציג את החבל לקבוצה(.  ,החבל

יש לאפשר לחניך עם ליקוי ראייה היכרות עם מקום הפעילות וגבולותיה לפני הפעילות )בעיקר כשמדובר    •

 ).במקום חדש

כדי הנחיה יש  יש להיעזר בהנחיה ידנית, החזקה בכף יד, בכתף או במותניים בהתאם לצורך. תוך   •

 .להקפיד על כבוד החניך ולא לאלץ אותו לאחיזה מיותרת

 ,אם המדריך משתמש במידע כתוב יש לכתוב בגדול ובאופן שהניגוד יהיה בולט)שחור על לבן או צהוב  •

 קו עבה(.         

 .לפני מסירת כדור או ציוד אחר יש להתריע על כך בקול  •

 

 גבלות מוטורית דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם מו

 .מומלץ וחשוב לקבל מידע מוקדם על החניך: כיצד מתנייד, איזו עזרה צריך, באילו תחומים הוא עצמאי •

 .יש לקחת בחשבון התאמה של חדר הפעילות ושל כל הפעילויות במכינה •

 אפרת אהרוני.  -אם יש צורך בהנגשה יש לפנות למנהלת התכנית •

 התכונן מראש בהתאם להתאמות הנדרשות. יש לתכנן ול -טיולים ומפעלים מיוחדים •

  

 לקות רב מימדית 

 :הלקות מאפיינת חניכים בעלי אינטליגנציה גבולית עם קשיים נלווים בתחומים שונים. קשים אפשריים

 .)לקות בקשב או בריכוז )יכול להתבטא בחוסר ריכוז ובהתנתקויות או בהתנהגות היפראקטיבית  •

 .לקות בתחום השפתי  •

 

 .בתפיסה חזותית או בתפיסה שמיעתיתלקות   •

 .קושי בהתמצאות במרחב ובזמן •

 .לקות בזיכרון לטווח קצר או ארוך •

 .קושי בארגון זמן  •

 .היעדר אסטרטגיות למידה  •



 

 .שקט-אימפולסיביות, אי  •

 .קשיי ארגון ותכנון  •

 .נמוך וחרדות עקב כישלונות חוזרים ותחושת חוסר אונים עלולים להופיע גם קשיים רגשיים, דימוי עצמי

בעייתית יש קושי ביצירת קשרים חברתיים והם חווים לרוב בדידות ודחייה  -לחניכים עם לקות למידה רב

 חברתית.

. 

 בעייתית-דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם לקות למידה רב

 .פעילות קבועהקפידו ככל האפשר לשמור על שגרה קבועה: מקום פעילות קבוע, שעות קבועות, מבנה    •

מומלץ לקבוע סימן מוסכם בין החניך למדריך, שיסומן כאשר החניך מרגיש שצריך תיווך נוסף או שאינו    •

 .מבין

את הפעילות כדאי לקיים בחדר עם כמה שפחות גירויים )על הקירות, על התקרה, על הרצפה, בריהוט    •

 וכו'(.

מרגע   –ודר ושקט ולהכין אותו לפעילות לקראת פעילות שוברת שגרה יש לשבת עם החניך באופן מס  •

היציאה מהמכינה ועד לחזרה )למשל: מה צריך להביא, איך מגיעים, מהלך הפעילות עצמה, מקומות  

 (.’עצירה לשירותים וכו

 .משימות מומלץ לחלק לשלבים ולומר אותן בצורה פשוטה, ישירה וברורה  •

 .)למשל תמונות( כאמצעי עזרבמהלך הסברים יש להשתמש ככל שניתן בהמחשות  •

 .כדאי לחזור כמה פעמים ובמילים שונות על עיקרי הדברים •

 .עדיף שיוקרא בקול ברור ע”י אחד המדריכים -קטע קריאה   •

לפני מתן הוראה כדאי לפנות לחניך בשמו ולומר באופן ברור אם אתה עומד לשאול אותו שאלה, להציע    •

 .לו משימה או לבקש בקשה

מומלץ לשלב משימות פשוטות בזוגות או בשלשות. עדיף על פני משחק עם הרבה   במהלך הפעולה  •

 .משתתפים

 

 

 

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם מוגבלות נפשית

מגוון הביטויים של הפרעות הנפש מקשה על המלצה על דגשים אחידים, את הדגשים חשוב לברר מול  

 :יש כמה עקרונות משותפיםהחניך, ההורים או הגורמים המטפלים. עם זאת 

 .הקפידו להמשיך ולהתייחס לחניך כאל כל אחד אחר במסגרת •

מומלץ לעקוב ולבדוק את התכנית האישית על מנת לקבל הנחיות מתאימות בנוגע לרגישויות מיוחדות,   •

 .להתנהגויות הדורשות תגובה או לדיווח ולהתאמות הנדרשות



 

 .שיפוטיתחשוב לספק לחניך סביבה מכילה, תומכת ולא  •

 . היו גמישים בנוגע לצרכים המשתנים של החניך •

 

 

 

 

 מקורות

התנדבות ומעורבות חברתית של נוער עם מוגבלות, בשותפות של משרד החינוך,   -תדריך התכנית לשם שינוי .1

מרכז השלטון המקומי בישראל, איגוד מנהלי מחלקות   ,אשלים, אלווין ישראל-משרד הרווחה, ג'וינט ישראל

   .החינוך ואגודת מנהלי מחלקות הנוער

 .  2015תדריך התכנית להשתלבות ילדים ונוער בתנועות הנוער,  .2

אשלים, משרד החינוך, משרד הרווחה, קרן שלם והמוסד  -מועצת תנועות הנוער, ג'וינט ישראלבשותפות של 

 לביטוח לאומי. 


