
 

 

 

 צרכים והתאמות עבור בוגרי תכנית שיבולים  - מסמך עבור רכזי הבוגרים 

תכנית שיבולים מאפשרת לצעירים עם מוגבלות להשתלב במכינות קדם צבאיות תוך קבלת ליווי, הכוונה וסל  

השירות. אחת  מענים לצעיר ולצוות המכינה. התכנית מלווה את הצעיר משלב מועמדותו למכינה ועד לאחר 

ממטרות התכנית היא הכנה של צעירים עם מוגבלות לעצמאות, השתתפות בחברה כבוגרים והכוונה להשתתפות  

 בנקודות מפתח והשפעה בחברה הישראלית. 

לאחר שנת המכינה, מרבית בוגרי התכנית משתלבים בהתנדבות בצבא בתפקידים שונים ומגוונים. מרבית  

מן השירות והשהייה בבית יכולה להחוות כנתק מהסביבה החברתית )מפגש עם  הצעירים מקבלים פטור לינה בז 

הזמנה לאירוע בוגרים של המכינה יכול להיחוות כאירוע משמעותי. ללא תיווך    חברים, פעילויות חברתיות, ועוד(.

כישלון  מתאים, עשויים להיווצר מצבים מאתגרים שיתבטאו למשל בחרדה, תחושת חוסר ביטחון וחוסר מסוגלות, 

וכדומה. תחושות אלו של הצעירים עשויים אף להביא למצב של הימנעות ממפגשים עתידיים וחשיפה למפגשים  

 חברתיים בכלל. 

 

 דגשים חשובים שחשוב לברר עם בוגרי שיבולים/בוגרים שיש להם מוגבלות: 

 שימו את רוב המידע ניתן לחלץ באמצעות שיחה טלפונית: 

  לעדכן אותו על מועד ומיקום המפגש וכן    חובה במידה ולבוגר יש אפוטרופוס    - החלטות תומך בקבלת  / אפוטרופוס

על כל הפעילויות המתוכננות. יש להתעדכן בנוגע לנטילת תרופות קבועות או זמניות ולשמור את המספר כאיש 

 קשר זמין לכל מקרה.  

   ות מסוכן. חשוב לשאול לפני המפגש נטילת תרופות בשילוב עם אלכוהול עשוי להי  - אחרות / ת פסיכיאטריו תרופות

 לגבי שימוש בתרופות. מידע זה יכול למנוע מצבים לא נעימים ואף מסכני חיים.  

  ציבורית לוודא    - התנהלות בתחבורה  ולכן חשוב  אינם מתניידים בתחבורה פרטית  מרבית הבוגרים של התכנית 

פין לקשר אותם לאחד הבוגרים שמגיע לאותו  מראש שהם יודעים איך להגיע, באיזה קו אוטובוס להשתמש או לחילו

   . כנס מאותו כיוון נסיעה/אזור. במקרה של הגעה עם בוגר אחר, יש לוודא כי נעשו התיאומים השונים

  האם המפגש עולה כסף וכמה? לוודא עם הבוגר שהוא מודע לעניין.    - שימוש והתנהלות עם כסף 

 במקרה של הנמכה קוגניטיבית חשוב להתעכב בנקודה זו. 

 יש לשאול את בוגר התכנית האם ואילו הנגשות או התאמות הוא צריך ולהיוועץ עם יועץ נגישות או רכז.ת    -  נגישות

 הבוגרים בתכנית. 

 יות כמה שיותר ברורים על מסגרת הפעילות: מטרת המפגש, מיקום, משך  לפני המפגש חשוב לתת הסבר והנח

 המפגש, הלו"ז הצפוי ומה הולך לקרות. 

    .חשוב לעדכן את הבוגר במידה ויש עוד מכיניסטים מאותו מחזור 

    מומלץ לפנות אליהם באופן פרטי ולא להסתמך על הודעות  וואטצפיש בוגרים שנוטים להימנע מלכתוב בקבוצות .

 ליות. כל

  .חשוב להדגיש את כללי המפגש ולציין את הקווים האדומים שנקבעו למפגש 

 יש לשים לב כי כאשר מדובר בלינה עשויים להיות מענים נוספים להם זקוקים הצעירים בתכנית.    -מפגש כולל לינה 

 

מאפיינים כל צעיר וצעירה.  : ההנחיות וההמלצות במסמך זה הינן כלליות. כל הדגשים הם כלליים ולא  חשוב לדעת * 

חשוב לשאול ולבדוק את כל הנקודות שצוינו למעלה אבל יש לזכור שכל אחד ואחת שונה ולכן אי אפשר להכליל  

 . , לכן חשוב מאוד ליצור קשר מקדים עם תכנית שיבולים את כל הנאמר על הבוגרים שלכם 

   

 זת בוגרים של תכנית שיבולים למידע נוסף וייעוץ בנושא הנגשת אירועי בוגרים יש לפנות לרכ 
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