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 הקדמה:

ומטרתו היא הנגשת תהליכי המיון למועמדים התדריך נכתב במסגרת מארז הידע של תכנית שיבולים  

 עם מוגבלויות על ידי סיוע והכוונה לצוותים לביצוע מותאם של התהליך.

בתדריך זה קיים מידע שמתייחס באופן ממוקד לשלבי הראיונות וכן מידע שמתייחס באופן רחב אל  

 התאמת פעילות לפי סוג המוגבלות.

רבים ומגוונים בשנת המכינה ולא רק לתהליך המיון  התאמת הפעילות נכונה ורלוונטית למצבים 

 והקליטה. 
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 תהליך מיון מונגש  -' חלק א

 מבוא 
 ,, לצד קוויים דומים גיסא מתאפיינים בשוני בין המכינות מחד צבאיות -הקדם תהליכי המיון במכינות 

שיסייע לצעיר עם מוגבלות  ,. מסמך זה מציע קווים מנחים לקיום תהליך מיון מונגשגיסא מאידך

 הקשורים למגבלתו. למאפיינים ליהנות מהזדמנות שווה על ידי התאמת הסביבה 

שצעיר עם מוגבלות ובני משפחתו מגיעים לתהליך המיון עם חששות גדולים מעבר  ,רחשוב לזכו

צעירים ללא מוגבלות. חששות אלו קשורים לחוויות מעברם בנוגע לחוסר    המלוויםלחששות הרגילים  

סטיגמות שעדיין רווחות בקרב  לבהתאמות נגישות במרחבים ובמפגשים ציבוריים, וכן לדעות קדומות ו

 להקשות על הקבלה למכינה. לולות וע מהחברה הישראלית חלק גדול 

 מחולק לשני חלקים:  חלק א'

 הכנה לתהליך .1

 הריאיון האישי .2

יש להפיץ את המסמך לכל מי שעתיד לראיין במסגרת מיונים/ראיונות קבלה למכינות וכן  חשוב!

 ללמוד אותו יחד בישיבות צוות.
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 הכנה לתהליך   .1
אפשר לצעיר עם  שת חשוב לייצר סביבה נוחה, נעימה ומותאמת לקיים תהליך מיון מונגש  יכד 

בכל התהליך. כיוון שבמקרים רבים עשויים להגיע חניכים עם  רבימוגבלות להיות נוכח באופן מ

התאמות כלליות באופן גורף גם אם  למוגבלות אשר אינם מזוהים ככאלה, יש להתייחס להכנות ו

 יגיע צעיר עם מוגבלות. לתהליך המיון אינכם יודעים כי 

 הנחיות כלליות
ההנחיות הבאות יועילו לכל המרואיינים, אולם הכרחיות  

ולאפשר   להנגיש את המפגש  כדירואיינים עם מוגבלות  למ

לצד החששות  ,לצעיר להביא את עצמו באופן מיטבי

בו הוא "נבחן" או נבדקת התאמתו שהטבעיים ממפגש זה  

 למכינה. 

 

 איון אישי ולפעילויות בקבוצות קטנותיהנחיות לר
 .מספיק אך לא מסנוורים מרחבים מרווחים ומאווררים עד כמה שניתן, מוארים  לדאגו לחדרים או   .1

מוגבלויות שונות מתאפיינות בלקויות תחושתיות וחושיות אשר יכולות להיות מועצמות לעיתים, 

מתח ב, החששות הטבעיים עשויים לגרום למועמד לחוש במצוקה ולכך  בתנאים מסוימים. בנוסף

 במיטבו ולנו להכירו.לריאיון שלא יאפשרו לו להביאו 

. הפרעות צה לוומחוהחדר  כולל רעשים שונים בתוך    ,ניות עד כמה שניתןנסו למנוע הפרעות חיצו .2

אלו עשויות לגרום להסחת דעת אצל כל אדם, אך למשל, אצל אדם עם הפרעת קשב וריכוז  

חוסר יכולת להתרכז בשיחה. לתזזיתיות רבה ו, לעשויות ההפרעות לגרום לחוסר שקט פנימי

להסיט לסגור את הדלת או  מומלץמחוץ לחדר  חיים לי אם יש תנועה של אנשים או בעה, לדוגמ

 הווילון, אם יש מנורה מהבהבת או מרעישה חשוב להחליף אותה או לכבותה.את 

מידי פעם עצרו וודאו    .הזמינו את המרואיינים לשאול שאלות הבהרה או לבקש הפסקה בכל שלב .3

 שהדברים ברורים.
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 הנחיות ממוקדות לצעירים עם מוגבלות   
יסייעו לכם,   המפורטות הכנות  החלק זה מתייחס להכנות כאשר ידוע מראש שיגיע צעיר עם מוגבלות.  

לצעיר ולמשפחתו לעבור חוויה מיטיבה ומכבדת, גם אם בסופו של התהליך יוחלט כי הצעיר לא  

בנוגע   פעילשאספתם באופן  כזה  ליכם ועל מידע מקדים שהגיע א  מתבססות יתקבל למכינה. ההכנות  

 הנגשות הדרושות.ללהתאמות ו ,לסוג המוגבלות 

 מיוןהזימון ליום 
 יש לבדוק את הדרך הנכונה ליצירת קשר לצורך זימון לתהליך המיון:  .1

 בדקו אם יותר נוח לצעיר בדרך כתובה )מיילים, הודעות, מכתבים וכו'(.  :כבדות שמיעה .א

טקסט. שימו לב שרוב  ת בדקו אם יותר נוח לצעיר בדרך שאינה מחייבת קריא :לקות ראייה .ב

כנות מגדילות ויה משתמשים באפליקציות מקריאות לטלפון ובת יהאנשים עם לקות רא

טקסט בהודעה או בקובץ וורד, אך אינן  ומקריאות במחשב. תוכנות אלה יודעות לקרוא

 . PDFמסוגלות להקריא קבצי תמונה או 

נסחו מראש את המסר וההזמנה והשתמשו בפישוט לשוני )מילים  :מוגבלות קוגניטיבית  .ג

 פשוטות, משפטים קצרים ולא מורכבים מדי, ללא הומור וציניות(.

תמיכה כלשהי )חיבור לצעירים בדקו עם הצעיר כיצד הוא מגיע ליום המיון והאם הוא זקוק ל .2

נוספים מאותו אזור מגורים לצורך שימוש בתחבורה ציבורית או צירוף להסעה פרטית שמגיעה 

תמונה ויזואלית של המבנה שאליו יצטרכו להגיע, נציג שימתין בתחנת האוטובוס  ;מאותו אזור

 וכדומה(. 

הנגשות והתאמות הוא זקוק ביום   בעת הזימון יש לבדוק עם הצעיר או עם מי מטעמו, האם ולאילו .3

 המיון. 

 הכנה ליום המיון
בהן שבצעו רשימה של כל המרחבים והפעילויות  .1

אמור להשתתף בתהליך המיון, מרגע הגעתו הצעיר 

למכינה ועד עזיבתו )חניה, דרך נגישה אל המכינה, 

חדר הריאיון, שירותים, מסדרונות, מדרגות, מרחבי  

גדולות( ופעלו בהתאם למידע עבודה בקבוצות 

 התאמות.בשקיבלתם על הצורך בהנגשות ו
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כאשר מדובר במוגבלות קוגניטיבית, חישבו על התכנים המועברים ביום המיון וכיצד ניתן  .2

 - כנית ולקבוע אתו בשעה מוקדמת יותר ולעבור אתו בפירוט על הת  מומלץלהנגישם למועמד. 

 ה יקרה בכל אחת מהן.אילו יחידות יהיו, איפה הן יתקיימו, מ

לב שאורות פלורסנט בדרך כלל מסנוורים, שחשוב לייצר -ה, שימויכאשר מדובר בלקות ראי .3

ניגודיות בצבעים )בכתב על נייר, בצבעים המפרידים בין אזורים, בצלחת על מפה, בשולי 

 המדרגות(.

בכיר, עם הבנה כנית, חשוב שהמראיין יהיה איש צוות, רצוי וכאשר המרואיין מגיע במסגרת הת  .4

 איון כזה תוך הקפדה על ההנחיות.  ייכולת לקיים רעם  איון מונגש ויעמוקה של החשיבות בקיום ר

 הכינו מבעוד מועד את הטפסים הרלוונטיים ומלאו מראש את המידע הידוע לכם. .5

 לבחון אפשרות לחלקן ליחידות   מומלץריאיון,  בבמקרים של יחידות זמן ארוכות במיון הקבוצתי או   .6

 דקות לכל היותר ולאפשר הפסקות במקרה הצורך.  60-45 של

צעיר עם מוגבלות מאשר לצעיר ללא מוגבלות, בעיקר  שלאיון ימומלץ להקצות זמן רב יותר לר .7

 להתארגנות.רב יותר צורך בזמן  לצעיר אם ידוע שבשל המוגבלות יש 

 הריאיון האישי   .2
 :מפורט להלןלפי הלפעול איון האישי י, חשוב ברהראשוןלאחר שהתכוננתם לפי האמור בחלק 

 קווים מנחים

 הציגו את עצמכם וספרו על עצמכם בקצרה. ספקו מידע שיסביר מה תפקידכם במכינה. .1

הסבירו בקצרה כיצד יתקיים המפגש: משך הריאיון, מי הנוכחים, אם אתם נוהגים לכתוב בזמן  .2

 ציינו זאת בתחילתו.- הריאיון

התחילו עם שאלות סגורות והמשיכו עם שאלות פתוחות. לעיתים אנשים זקוקים לזמן לפני שהם  .3

 בטוחים ונינוחים לספר על עצמם בהרחבה.

 שאלו בכל פעם רק שאלה אחת ואל תשתמשו בשאלות המורכבות מכמה שאלות. .4

ית חרדה ומאפשר שיח דיאלוגי ופחות  אפשרו למרואיין לשאול שאלות, דבר אשר עשוי להפח .5

 חקירה או בדיקה. 

הימנעו משאילת שאלות לגבי מידע שכבר יש לכם אלא לצורך אישוש, הבהרות/העמקה או אם   .6

 אינכם בטוחים לגבי המידע הקיים.
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המלווה הוא  אם אם המועמד הגיע עם מלווה, דברו אל המועמד. הוא המוקד ולא המלווה.  .7

 תזדקקו לעזרה בשיחה.אם פנו אליו רק   - לשונימאפשר/מתורגמן/מנגיש 

התחילו את השיחה באופן רגיל כמו עם כל מועמד אחר. המוגבלות היא רק חלק מהאדם ולכן אל   .8

תפתחו את השיחה בנושא זה. בהמשך השיחה, דברו גם על המוגבלות, בלי חשש אך ברגישות, 

אלו על מקומות מאתגרים אל  . שלהןזקוק  שהצעירכאשר הדגש הוא על ההתאמות וההנגשות 

 בהם הכוחות של הצעיר באים לידי ביטוי/חוזקות.שמול מקומות 

 במהלך הריאיון, היו רגועים ונינוחים, דברו באופן רגיל. .9

 לב מיוחדת נדרשת במקרים באים:-תשומת  .א

ללא משפטים מורכבים וללא מילים גבוהות,  ,דברו בשפה פשוטה :מוגבלות קוגניטיבית  .ב

 דימויים, העבירו מסרים ברורים.בש במטאפורות והימנעו משימו

השתדלו לשמור על קשר עין, דברו  :(SCDמוגבלות תקשורתית )הספקטרום האוטיסטי,  .ג

במשפטים מכווני מטרה, הימנעו משאלות המבררות לעומק מצב רגשי או שאלות המכוונות 

 פרשנות של סיטואציות חברתיות.ללהבנה או 

הצעיר עם המוגבלות יהיה בתחילת הריאיון  שצות במסמך זה, ייתכן  גם אם תפעלו לפי כל ההמל  .10

חדש, הם לא מכירים את המראיינים  זהו מצב  עבור כל צעיר ,עצמו. זכרו עלחוץ ויתקשה להבי

התרגשות. לכן, חשוב שתאפשרו מספיק זמן, נסו לרכך את המפגש ולאפשר בומלווים בחששות ו

 כדילחלק את המיון לשני מפגשים  רצוים מסוימים לצעיר להביא עצמו בהמשך המפגש. במקרי

 פעם השנייה רגוע ומוכן יותר.בהמראיין ולהגיע את לאפשר לצעיר להכיר את המקום ו

לחזור אל   ישימשך התהליך. יחשוב לעדכן את הצעיר עם המוגבלות בסוף יום המיון האם וכיצד  .11

 .והפסקת על או התהליך הצעיר עד שבוע מיום המיון עם החלטה על המשך 

 בו תיתכן מוגבלות לא מוצהרת?שכיצד לזהות מצב 
יתכן כי למרואיין יש מוגבלות כלשהי, אולם הוא טרם יבו שהדגשים הבאים יסייעו לכם לזהות מצב 

 זה. כצב מ שיסייעו לכם לזהותכלים  להלןחשף אותה מסיבות שונות. 

 .חינוך מיוחד של  אם הצעיר בוגר מסגרת  .1

 איון עם מלווה )הורה, בן משפחה או כל אדם אחר(.יאם הצעיר הגיע או הודיע מראש שיגיע לר .2

 אם תוך כדי השיחה מתגלה מידע על:  .3

 מעברים רבים של מסגרות חינוך שלא קשורים למעבר מגורים.  .א
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 היעדרות ממושכת מהמסגרת החינוכית. .ב

 אשפוזים ממושכים. .ג

 אשפוזים פסיכיאטריים. .ד 

 נטילת טיפול תרופתי פסיכיאטרי )גם ריטלין(. .ה

 נטילת תרופות שינה/קשיי שינה. .ו

 התנהגויות בזמן הריאיון שיכולות להעיד על מוגבלות: .4

 וניים.טיקים לא רצ .א

 קושי משמעותי ביצירת קשר עין. .ב

 .דיבור לא מאורגן או מונוטוני .ג

 .שפה גבוהה ולא מקובלת או אוצר מילים מצומצם במיוחד  .ד 

 .התנהגות לא מותאמת, לבוש לא מותאם  .ה

 .עדר חוויות חיים נפוצות בשכבת הגיליה .ו

 .תלות קיצונית בהורים  .ז

 .קושי בלהיכנס לחדר הריאיון .ח

 .חוסר סבלנות  .ט

 .)דיבור/הקשבה( לקויות  מיומנויות שיחה .י

 מה לעשות כשעולה חשד כזה?
 המשיכו את הריאיון כרגיל.   .1

להבין יותר  כדיהדברים שעלו ושאלו שאלות אל עדינות אל ה"רמזים" או בהתייחסו ברגישות ו .2

השאלה תפתח סיפור שלם הדורש התייחסות מיוחדת או "תחנה" שתכן ילעומק את הנקודה. י

 בחייו של הצעיר.בדרך 

אם קיים שיתוף פעולה והמרואיין מספר על מוגבלותו, בדקו באילו תחומים הוא זקוק לתמיכה  .3

 ו/או הנגשה ובאיזו עצימות.

כנית" והסבירו כי ישנו תהליך ולצעיר. היעזרו ב"הנחיות להצגת הת  'שיבולים 'כנית והציגו את ת  .4

כנית תאפשר קבלת וטה במסגרת הת מותאם לקליטה במכינה לצעירים עם מוגבלות וכי קלי

 תמיכות והתאמות לפי הצורך.
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בו אתם מזהים מאפיינים שעשויים להצביע על קיומה של מוגבלות, יש לפנות אל אפרת שבכל מקרה  

כנית ולקבלת הדרכה, הנחיה  ולשם בדיקת התאמת המועמד לת  'שיבולים 'כנית ומנהלת ת  - אהרוני 

 וכלים להתאמות. 

 0542-199878אפרת אהרוני:  
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 – הנגשת פעילות לפי סוג המוגבלות -חלק ב' 
 דגשים ועקרונות

 2015, מתוך: המדריך לשילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער

 

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם מוגבלות מוטורית 

  ,באילו תחומים הוא זקוקאיזו עזרה למומלץ וחשוב לקבל מידע מוקדם על החניך: כיצד מתנייד ,

 .הוא עצמאי

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

 אפרת אהרוני. - כנית ויש לפנות למנהלת הת  ,אם יש צורך בהנגשה 

  ן מראש בהתאם להתאמות הנדרשות.יש לתכנן ולהתכונ  - טיולים ומפעלים מיוחדים 

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם אוטיזם 
  .לכלול  מומלץהקפידו על מקום פעילות קבוע עד כמה שניתן ועל מבנה פעולה קבוע ומוכר

לפתיחת הפעולה ולסיומה )שיר פתיחה, שאלה קבועה, סבב  במערך הפעילות מעין טקס קבוע

 (.ומהמה נשמע וכד 



 

 

 
9 

 מארז ידע שיבולים | תדריך לטיול
 תדריך מיון וקליטהשיבולים | תוכנית מארז ידע 

9 

 

 לפנות לחניך בשמו ולומר באופן ברור אם אתה עומד לשאול אותו שאלה,  רצויוראה לפני מתן ה

 .משימה או לבקש בקשה להציע לו

 מומלץ להשתמש בהוראות ישירות וברורות ולהיעזר בתמונות הממחישות את הנאמר. 

  במפורט לו לקראת פעילות שמהווה שבירה של השגרה חשוב להכין את החניך היטב ולהסביר

, מה סדר היום, את מי נפגוש, היכן נעצור  בפעילות לקראת מה הולכים, מה יהיה    לפחות יום קודם 

 בדרך וכו'.

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

  כיצד לחשוב  רצוי. לחניך כזה יש יכולות קוגניטיביות גבוהות והמקובלים החוקים  לדבר, מהם 

או   פתיחה על נושא הפעולה ת שיהיה אחראי להכין דק :מאתגרים אותו ומשתפים אותו )למשל

 מחדשות שבוע(.  ידיעה אחראי להביא שיהיה

 דגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים עם כבדות שמיעה 

 קשר עין ופנים גלויות )לא לכסות את הפה ידו לשמור עם החניך עלהקפ(. 

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

  'מומלץ לתאם מראש קוד מוסכם בין המדריך לחניך, למקרה שהחניך מרגיש שהוא 'הולך לאיבוד

 או אינו מבין את הנאמר.

 ת, שעות קבועות, מבנה מוכר וקבוע חשובים ומקנים ביטחון.שמירה על שגרת פעילו 

  כתיבה ותמונות לצורך המחשהבפעילות מומלץ לשלב. 

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

קום  הימנעות ממלחמות מים או כל פעולה שעלולה לגרום נזק למכשיר, מ :ציפיות עם החניך

 .לשמירה על המכשירים בלילה

  נקודת הטענה לבטריות למכשירים, תיווך של זקוקמה החניך ללקראת טיולים חשוב גם לוודא :

 .ועוד  ,תמלול של פעילות הנעשית בשעת חשיכה ,הנאמר באוטובוס

 שומע  משתמשאינם מצליחים לסנן רעשים. ההם אחד המאפיינים של עזרי השמיעה הוא ש

הדוברים בחדר, קולות אחרים בחדר )כיסא חורק, צלופן שנע ברוח,  באותה עוצמה את קולות 

לחדר )חניכים מרעישים, מכוניות(. מצב זה מקשה על  מנורת פלורסנט מזמזמת( וקולות מחוץ

רעשי הרקע באמצעות הקפדה על  חשוב לצמצם עד כמה שאפשר את לכן הריכוז לאורך זמן. 

 .לות מחוץ לחדר ותחזוקה של החדר בהתאם לצורךשקט, בידוד קו
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 דגשים ועקרונות בהדרכת חניכים עם מוגבלות בראייה 

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

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

 ת מסוכנים )כמו מדרגות, רצפות חלקות, דלתות פתוחות למחצה( ולסמן אותם יש לזהות מקומו

 .הניתנים לזיהוי על ידי החניך עם ליקוי הראייה, כגון צבעי כתום וצהוב בסימנים 

   מומלץ להשתמש בשטיחים או במזרנים מרופדים )נשענים על הקיר( לתיחום גבולות אזורי

יות מכשול עבור הצעיר. חשוב לשמור על סימן יש תנועה רבה אשר עשויה לה ם בהשפעילות 

 .אחיד ולא משתנה מפעילות לפעילות 

  יש לפעול באזורים מוארים היטב. 

  לדוגמה: לתת לחניך ( מומלץ להרבות בהסברים מילוליים להוראות, כולל חלופות להדגמה

 כאשר המדריך מציג את החבל לקבוצה(. למשש את החבל

  ייה היכרות עם מקום הפעילות וגבולותיה לפני הפעילות )בעיקר  יש לאפשר לחניך עם ליקוי רא

 ).במקום חדש כשמדובר

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

 .יש להקפיד על כבוד החניך ולא לאלץ אותו לאחיזה מיותרת 

  שחור על לבן  יש לכתוב בגדול ובאופן שהניגוד יהיה בולט ,אם המדריך משתמש במידע כתוב(

 .(קו עבה ,או צהוב

 לפני מסירת כדור או ציוד אחר יש להתריע על כך בקול. 
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 )לקויות למידה מורכבות(   ממדית - לקות רב
ם יהלקות מאפיינת חניכים בעלי אינטליגנציה גבולית עם קשיים נלווים בתחומים שונים. קשי

 :אפשריים 

  להתבטא בחוסר ריכוז ובהתנתקויות או בהתנהגות  הלקות בקשב או בריכוז )יכול

 .(היפראקטיבית 

  לקות בתחום השפתי. 

   לקות בתפיסה חזותית או בתפיסה שמיעתית. 

 קושי בהתמצאות במרחב ובזמן. 

 לקות בזיכרון לטווח קצר או ארוך. 

  קושי בארגון זמן. 

  היעדר אסטרטגיות למידה. 

   שקט-, איאימפולסיביות. 

  קשיי ארגון ותכנון. 

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

 .וחרדות 

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

 ודחייה חברתית.

- עם לקות למידה רבדגשים ועקרונות בעבודה עם חניכים 
 בעייתית 

   הקפידו ככל האפשר לשמור על שגרה קבועה: מקום פעילות קבוע, שעות קבועות, מבנה

 .פעילות קבוע

  צריך תיווך הוא מומלץ לקבוע סימן מוסכם בין החניך למדריך, שיסומן כאשר החניך מרגיש ש

 .נוסף או שאינו מבין

 גירויים )על הקירות, על התקרה, על הרצפה,  בחדר עם כמה שפחות  את הפעילות  לקיים    מומלץ

 בריהוט וכו'(.

   לקראת פעילות שוברת שגרה יש לשבת עם החניך באופן מסודר ושקט ולהכין אותו לפעילות– 

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

 עצמה, מקומות עצירה לשירותים(.
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   אותן בצורה פשוטה,  הסבירול לשלבים  ןמומלץ לחלק מטילים על החניכים משימות,כאשר

 .ישירה וברורה

 ניתן בהמחשות )למשל תמונות( כאמצעי עזרהסברים יש להשתמש ככל הבמהלך ה. 

 לחזור כמה פעמים ובמילים שונות על עיקרי הדברים  מומלץ. 

   יכים אחד המדר ל ידיעדיף שיוקרא בקול ברור ע - קטע קריאה. 

   לפנות לחניך בשמו ולומר באופן ברור אם אתה עומד לשאול אותו  מומלץלפני מתן הוראה

 .משימה או לבקש בקשה שאלה, להציע לו

  .על פני  פהעדישיטה זו במהלך הפעולה מומלץ לשלב משימות פשוטות בזוגות או בשלשות

  רבים. משחק עם משתתפים 

 חניכים עם מוגבלות נפשית דגשים ועקרונות בעבודה עם 

את הדגשים חשוב לברר מול  .על דגשים אחידים  להמליץל הפרעות נפש מקשה עמגוון הביטויים 

לכל המתמודדים   משותפים אחדים העקרונות  להלן    ,החניך, ההורים או הגורמים המטפלים. עם זאת 

 :עם לקות נפשית 

  הקפידו להמשיך ולהתייחס לחניך כאל כל אחד אחר במסגרת. 

  לקבל הנחיות מתאימות בנוגע לרגישויות  של החניך כדיכנית האישית ומומלץ לבדוק את הת

 .מיוחדות, להתנהגויות הדורשות תגובה או לדיווח ולהתאמות הנדרשות 

  חשוב לספק לחניך סביבה מכילה, תומכת ולא שיפוטית. 

 היו גמישים בנוגע לצרכים המשתנים של החניך. 
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