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 ""טעימה אקדמית

 הנגשת השכלה גבוהה לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ל תוכנית

 המועצה להשכלה גבוהה.בתמיכת  מכללה האקדמית אחוההסטודנטים ב ֵדקןבמסגרת  תייחודי תדגל חברתי תוכנית

 

 קריצמן-יקונט, זיו רונאל, שרה בועז-, עדנה צפריר, דקלה ברק, תמרי גלעדד"ר מיכל רביבו

 הקדמה

   השכלה גבוהה מעניקה בשנים האחרונות ניכרת מגמה גוברת לקדם שילוב אנשים עם מוגבלויות בהשכלה גבוהה. 

 & ,Mansbach-Kleinfild, Sasson, Shvartsלהשתלבות בחברה )והזדמנות לשינוי בזהות העצמית, למימוש עצמי 

Grinshpoon, 2007; Mowbry et al., 2005; Unger et al., 1991) מרכיב חיוני בהשגת עבודה איכותית  היא. השכלה

 פסיכיאטרית. אולם לעיתים קרובות אנשים המתמודדים עם מוגבלות (Best, Still, & Cameron, 2008) ועצמאות כלכלית

 ן הגדולה שללמרות תרומת(. Mowbry et al., 2005) בכוחות עצמםלא מצליחים להפיק תועלת מלאה ממשאב חברתי זה 

. רכי המתמודדים השואפים להשכלה גבוההולצ אינן נותנות מענה מלאהן  ,השכלה אקדמית נתמכתלכניות המקובלות והת

 .ה גבוהה למתמודדים במכללה האקדמית אחוה ותוצאותיהייחודית וחדשה להנגשת השכל תוכניתמטרת המאמר היא להציג 

 תהליך את יסקורו מענה לתת מכוונת היא להםש האתגריםאת   ,"טעימה אקדמית" תוכניתל הרציונל את יסקור המאמר

 .והחברה חונכיםסטודנטים הה, משתתפיםמתמודדים הה ברמת כניתוהת תוצאות את וינתח בפועל העבודה

 תאורטי רקע

המתקשה לנצל את התמיכה הפורמלית  ,הם אוכלוסייה)להלן המתמודדים( נפשית  המתמודדים עם מוגבלותצעירים 

ים מראים כי הם אחדמחקרים  .ותסטיגמטימותמיכה חברתית רעועה ממאבטלה,  תדירשהמדינה מציעה להם. הם סובלים 

בהם מטופלים אנשים מבוגרים יותר ש ,דותקבל עזרה במוס  לנפש, מרגישים שלא בנוח  תמתקשים לקבל את התווית של מחל

הם  ת,כללי .(Shwartz et al., 1983ב וחלקי )ילא עק ניצולמנצלים את שירותי הרווחה המוצעים להם ו ,לקויות נפשיות עם

 ינםאשמתקשים או הם אקדמית ההשכלה הבתחום כך גם  .(Zimet, Dahlen, Zimet, & Farley, 1998)בקש עזרה למ נמנעים

 ,.Mowbaray et al; 2013, סזקו ; רינדה, הדס לידור2007ולכמן,  לידור, כסיף, טבקמן-דהן, הדס) יודעים, לבקש עזרה

2005.)  

ככל  ,מעמד שילוב ממקום שווה ליצורהמערבות מתמודדים בקהילה היא למצוא דרך  תוכניותהמטרה העיקרית של 

 ,shor & sykes) סיכויי ההעסקה של אנשים אלהאת שפר להביטחון העצמי ות א ליהגדלהסטיגמות,  את תיהפחכדי ל ,הניתן
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נפגשים ומתמודדים שוני רקע שבו אנשים  ,המסגרת האקדמית עשויה לממש מטרות אלו  בהיותה מעין כור היתוך .(2002

קרש  היאופני הסטודנטים המגיעים אליה, מספקת להם תמיכה להאקדמיה מציבה מטרות ברורות . עם אתגרים משותפים

 לכאורהומסגרות אקדמיות הן מסגרות שאינן מזוהות עם המחלה  .(Unger et al., 1991קפיצה לשוק העבודה התחרותי )

 .Best et al., 2008; Hadas-Lidor & Weiss, 2007))אינן סטיגמטיות 

 ,בכלל ,בקהילה םשילוב נתקלים בחסמים ייחודיים המקשים על פסיכיאטריותאנשים המתמודדים עם מוגבלות אולם, 

פני בנגישות להשכלה גבוהה אינה פשוטה לאנשים עם מוגבלות בכלל, אבל האתגרים העומדים בפרט.  ,ובהשכלה גבוהה

מודעות והבנה חוסר  מפניה הנסתר של המחלה, יאופי מחמתמורכבים אף יותר הן  פסיכיאטריתהמתמודדים עם מוגבלות 

חסמי כניסה להבחין בין ניתן  .(Mowbray et al., 2005 ;2007 ,'ושות)דהן  להלוות נההסטיגמות  בעטיין שלשל החברה והן 

המקשים על מתמודדים שכבר השתלבו  –, לבין חסמי התמדה את המתמודדים מלנסות ולהיכנס לאפיק האקדמי המעכבים –

לימודיהם בהצלחה. יש עדויות שלמרות צמיחה במספר המתמודדים הנרשמים באפיק האקדמי להתמיד ולסיים את 

 & ,Anxiety Disorders Association of America, 2006; koch, Mamiseishvili) ללימודים אקדמיים בארצות הברית

Higgins, 2014)במחקרם של דוגמה, . ל, שיעורי ההתמדה שלהם נמוכיםKoch et al. (2014 ) להשלים עד  54.7%רק התמידו

  התואר.את 

  :כניסההחסמי להלן 

 Substance Abuse and Mental Health Services) שכיחה אהיהתפרצות המחלה בשנות הבגרות הצעירה  •

Administration, 2011)הפיכהבתקופה האקוטית של המחלה אינה בלתי  (הכרנית) קוגניטיביתמנם נטען שפגיעה ו. א 

(Hadas-Lidor, Katz, Tyano, & Weizman, 2001),  עלולה להיפגע אולם יכולת צעירים אלו להשלים תעודת בגרות(Best 

et al., 2008; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2011). 

שגיות לימודית של המתמודד גם אם יכולותיו יה-תפיסת תתתים ליעובילה למ התסמיניםההתמודדות עם המחלה ועם  •

 . (Mowbaray et al., 2005) גבוהות (הכרנית) קוגניטיביתה

סטיגמות  .(2007, 'ושותבקהילה האקדמית )דהן  של המתמודד סטיגמה היא המחסום הקשה ביותר לנגישותו ולשילובו •

בנוגע ליכולת המתמודדים להשתלב בהשכלה  ,המשפחה, החברים ועובדי השיקוםשל מובילות לחוסר אמון  חברתיות

סטיגמה חברתית בקרב עובדי . מלנסות של המתמודדים להעברת מסרים המרפים את ידיהם –ומכאן , גבוהה

לעיתים, המדיניות למעשה, . העובדים ומובילה להדרה לש האוניברסיטה האחראים לקבלה משפיעה על החלטותיהם

 ,Mowbaray)תחו בעיה פסיכיאטרית לעזוב את לימודיהם יפש גורמת לסטודנטיםאוניברסיטאות במכללות והנהוגה ב

2004). 
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 :חסמי התמדהלהלן 

  (.2007)שגיב ושטרוך,  הרגלי למידה לא יעילים •

הן לעיתים תופעות נלוות למחלה עצמה שת למידה והפרעות קשב וריכוז יוקשיי ניהול זמן, לקו כגון ,קושי בתפקודי ניהול •

  .(Hogarty, et al., 2004) התרופתיאו לטיפול 

 ניהול קשרים מותאמים עםעל בקשת עזרה ו מקשה על, אליההנובע מהמחלה או מהסטיגמה המתלווה  ,קושי חברתי •

  (.(Addington & Addington, 1993; Hogarty, et al., 2004) סגל ההוראהעם סטודנטים אחרים ו

  .שינויים במצב הנפשיחמת מ ביכולת התפקודתנודות  •

 כגון התאמות בבחינות ,לו על פי חוקמגיעה העזרה הנדרשת את הולקבל  סטיגמות אישיות מונעות מהמתמודד לפנות •

ים והסגל הסטודנטשל סטיגמות  דובע, (; 2008Mowbaray et al., 2005טבקמן, וויסברג -לידור, דהן, כסיף-הדס)

לא מעט סטודנטים עם מוגבלויות נפשיות מתקבלים לאקדמיה מבלי  .המתמודד סטודנטה כלפי משפיעות על התגובה

 (.2007, 'ושותרב המקרים לא יזכירו אותה לאורך כל שנות לימודיהם )דהן מצבם, ובמ  על להצהיר על מחלתם ו

 

הצעד  ןבמוסדות השכלה גבוהה, הלשלב מתמודדים  סייעותהמתוכניות השכלה נתמכת, שאין זה פלא האמור לעיל נוכח 

תמיכה בהשכלת מתמודדים, מסגרות תיכוניות דוגמת  תוכניות כמהכיום  יששראל יב(. Unger et al., 1991)המתבקש הבא 

 .השכלה אקדמית נתמכת תוכניתובמסגרת סל שיקום בסיסית להשלמת השכלה  תוכניות, "ניצנים"בית ספר 

ומטרתה לאפשר לסטודנט עם מגבלה נפשית לסיים את  ,לסטודנטים עם מגבלה נפשיתהשכלה אקדמית נתמכת מיועדת 

-הדס ;2007, 'ושותדהן לכל סטודנט ) יםליווי ותמיכה אישי ,לימודיו בהצלחה בזמן סביר, דרך הנגשת הסביבה האקדמית

חמש בכיום מצויה ו 2004 שנתהשכלה אקדמית נתמכת בישראל פועלת מ .(Mowbaray et al., 2005 ;2008, 'ושות לידור

סל שיקום של משרד הבריאות. חשוב לציין שהסטודנטים מתקבלים לאוניברסיטה עם נתוני שירותי כחלק מ ,אוניברסיטאות

בהתאם  ,מהיקף הלימודים השנתילפחות  50%של  שיעורקבלה ככל סטודנט, לומדים במסלולים רגילים ונדרשים ללמוד ב

התערבות שונות בארץ  תוכניותמחקרים על  (.2007, 'שותומשירותי ההשכלה הנתמכת )דהן  הנותיל כדי ,למסלול לימודיהם

מצביעים על הצלחה במימוש מטרות של יצירת דימוי עצמי חיובי,  ,שלב מתמודדים בהשכלה גבוההלשמטרתן  ,ובעולם

, והשפעה חיובית  (Mansback-Kleinfeld, Sasson, Shvarts, & Grinshpoon, 2007) הגדרה עצמית כסטודנט ולא כמתמודד

 ,Best et al., 2008; Gutman, Kerner, Zombek ;2013, 'ושות רינדה ;2008, 'ושותהדס לידור ) על השכלה ותעסוקה

Dubek, & Ramsey, 2009;  Unger et al., 1991) . 

לאפשר לסטודנט עם מגבלה  כדימענה לחסמי ההתמדה ב , בעיקרהשכלה אקדמית נתמכת תוכניותלמרות תרומתן של 

, הן אינן נותנות מענה מספק לחסמי הכניסה להשכלה גבוהה. השתתפות נפשית לסיים את לימודיו בהצלחה בזמן סביר
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זכאים רק מתמודדים עם מוגבלות שירות לתיוג. להליך בירוקרטי ובהשכלה אקדמית נתמכת מחייבת את הסטודנט ל

. השירות הבריאותמשרד  זכאים לסל שיקום שלה ,40%ומי כבעלי נכות נפשית של רים במוסד לביטוח לאפסיכיאטרית המוּכ

מערכת לפחות. המתמודד נדרש לעשות בעצמו את המעבר ממסגרת  50% לימוד שלבתנאי , ניתן רק לסטודנט מן המניין

כדי  הקבלה ובראיונותלעמוד בחתכי  ,פסיכומטרי ציוןלהגיע לרמת נפרדת,  לעיתים קרובותו ,לימודית תיכונית מוגנת

ולפיכך מתמודדים רבים  ,במוסדות אקדמיים גדוליםמתרחש כי  נתפס מאייםים פעמומורכב, להתקבל ללימודים. התהליך 

בתחום של פרות מחקרים קודמים הצביעו על חסר בס  . (פוטנציאליכולת הגלומה בהם )שים את הממוותרים מראש ולא ממ

בחינת השפעת מדיניות הרשמה ומדיניות נשירה של המוסד האקדמי על התמדה והשלמת לימודים אקדמיים בקרב 

מטרת המאמר . (Smith-Osborne, 2005)מתמודדים, וכי תהליכי הכניסה למוסד הם מנבא חשוב להישגים אקדמיים 

הקיימות תמיכה בהשכלת מתמודדים  תוכניותל חדש נדבךחדשה של השכלה נתמכת המוסיפה  תוכניתהנוכחי היא לחשוף 

 ,פסיכיאטריתלצעיר המתמודד עם מוגבלות משמעותית תרומה מידע זה עשוי לתרום  .ולהציג את תוצאותיה כיום בישראל

לאנשי מקצוע וכן , להשכלה הגבוהה ואל שירותי השכלה אקדמית נתמכת ומשירותי השכלה מיוחדים וייעודיים להעובר 

 מדיניות. קובעילו

 "טעימה אקדמית" במכללה האקדמית אחוה תוכנית

אינה מוענקת כיום ו במכללה האקדמית אחוה, 2013, הפועלת משנת ייחודית תוכנית היא "טעימה אקדמית" תוכניתה

מעבר המאפשרת  תוכניתלתת מענה כ כדיבמכללה . היא עוצבה בשירותי השיקום הממוסדים או בכל מוסד אקדמי אחר

בעוד  בטרם נכנס המתמודד למחויבות אקדמית מלאה.עוד כניסה הדרגתית להשכלה גבוהה, הפחתת חששות ובחינת יכולות 

חסמים בהתמדה, בחסמי  והן מתמקדותסיוע למי שכבר סטודנט להעניק מטרתן  –אקדמית נתמכת השכלה  תוכניות

א בתמיכה במשתקם בשלב וה הזו תוכניתהשל  הייחוד .האקדמית במערכת (נטציהיאורית )התַמצאוואקדמיים לימודיים 

לפתח מיומנויות בסביבה  תמאפשרא יהזמנית -ובו ,חסמי הכניסה לאקדמיהמענה ל כנית נותנתוהתבכך  .אקדמי-הטרום

 שיסייעו להתגבר על חסמי ההתמדה. "אמיתית"אקדמית נורמטיבית 

לצבור מצבי ביניים כדי  ניסיוןהוא  להשלמת השכלהבישראל הרציונל שקדם לבניית התוכניות הקיימות כיום 

במחקר הערכה על השכלה (. 2003שהמתמודדים יוכלו להגיע בהדרגה לתפקוד עצמאי בקהילה )ששון, גרינשפון, לכמן ובוני, 

 50%רות להעניק תמיכה גם למי שאינו עומד בתנאי של הוצע לבחון אפש (2007שטרוך, ו )שגיבאקדמית נתמכת בישראל 

לפיו ו ,דומה רציונלנשענת על  "טעימה אקדמית"תוכנית . לאפשר לו להגדיל את היקף לימודיו בהמשך כדי לימודים תוכנית

להגביר את היקף הלימודים להגדיל את הסיכוי של מתמודדים  כדייש לאפשר מצבי ביניים  בהשכלה אקדמית נתמכתגם 

 : תוכנית, נוסחו מטרות ויעדי הזה בהתאם לרציונל לימודיהם לתואר בהצלחה ובזמן סביר.לסיים את ובהמשך 

 ש השכלה גבוהה למתמודד עם מוגבלויות נפשיות, בעל יכולת ומוטיבציה ללמידה אקדמית, יהנגל – תוכניתמטרת ה

  .בשלב זה להתחייב ללימודים מלאים באקדמיה היכול או רוצ ושאינ
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 בהשכלה גבוהה, לפתח תחושת סף, להשתלב העומד בדרישות  ולאפשר למתמודד, גם אם אינ – יעדים לטווח הקצר

 . בהדרגה ולצבור נקודות זכות אקדמיות מסוגלות ומיומנויות אקדמיות

 לזהות תחומי עניין וכישורים לופין ח  לַ מן המניין, או  להוביל מתמודד להצטרף לאקדמיה כסטודנט – יעדים לטווח הארוך

 .המתמודדים תשל אוכלוסיי קדם העצמה חברתיתול חברתיותאישיות ות סטיגמות יהפחל ,לשם בחירת מקצוע מושכלת

משרד אינה מחייבת את המשתתף להציג זכאות סל שיקום של  "טעימה אקדמית" תוכניתחשוב להדגיש כי הצטרפות ל

 או זכאות שיקום של ביטוח לאומי.  הבריאות

 שילוב בקורסים ;סמסטר בעלות סמליתבכל  לקורס אקדמי אחד או שנייםרשם ימציעה למשתתף אפשרות לה תוכניתה

ייעוץ וסיוע  ;ורגשי , חברתיבסיוע לימודי תהמתמקדתמיכה מחונך  ;בצורה שוויונית ובסביבה נורמטיבית "רגילים"אקדמיים 

קןמקצועי ב-רבצוות  שלהוליסטי ליווי  ;לבירוקרטיהבכל הקשור  הכולל רכזת נגישות, יועצת חינוכית  ,הסטודנטים ד 

 .במכללה מתאיםסגל מנהלי ואקדמי שיתוף פעולה עם בהעובדות בתיאום ו ,ופסיכולוגית

קן הסטודנטים בשיתוף מחקר מלווה על ידי  בוצע תוכניתלצורך הערכת ה הפרק הבא  המכללה.דת הערכה של ייחצוות ד 

 מתאר את שיטת המחקר.

 המחקר שיטת

קן על ידי  תוכניתשבוצעה על ה mix-methodsבשיטת הממצאים מבוססים על תהליך של הערכה מעצבת  צוות ד 

ליוו את ש ,יחידת הערכה של המכללה. לבניית תהליך הערכה היו שותפים גם אנשי מקצוע מהקהילההסטודנטים בשיתוף 

ישיבות וניתוח ישיבות צוות  – אחדהשני מרכיבים עיקריים: הערכה המבחינה מקצועית בתחילת הדרך. לתהליך  תוכניתה

מקצוע, האנשי של ותגובות נקודות מבט . מרכיב זה שיקף גם איש מקצוע חיצוני בהן לקח חלקש ,מדי סמסטרשנערכו סיכום 

וגורמי הקהילה.  משתתפים(ה)להלן:  בתוכנית המשתתפים המתמודדים )להלן: החונכים(,בתוכנית  חונכיםהסטודנטים ה

. השאלונים כללו שאלות סגורות בשיטה החונכים והמשתתפיםשאלוני הערכה מובנים למילוי עצמי של  – האחר מרכיבה

זה שאלון ב ,ליוו את המשתתפים בקהילהש ,נבנה גם שאלון לאנשי מקצוע .שאלות פתוחות תדרס  ו טר  יק  כמותית בסולם ל  

עם  ,החלה כבר מהסמסטר הראשון לפעילותה אולם בסמסטר ב תשע"ד תוכניתהערכת ה .שאלות פתוחות בלבד היו

רכזת התוכנית . ות יותרמתאיממצא  כניתותשאלות חדשות שצוות הבהם שודרגו השאלונים והותאמו  ,תוכניתהתפתחות ה

, )להלן סטודנטים( חונכיםסטודנטים ההשאלון היה חובה ל מילוי .ציוניםועל נשירה על מידע אובייקטיבי על התמדה, אספה 

לאו אותו גם בסמסטר ימדובר בשאלון חוזר מדי סמסטר, חלק מהמשיבים ממאחר ש. תמודדים המשתתפיםמאך לא חובה ל

 . בלבד סמסטר האחרוןם במהלך התחווי גיב עללה אך הם התבקשו ,העוקב

סטודנטים  15סה"כ ב .בנות 9-בנים ו 6ם ה,  מ(משובים 21)סה"כ משתתפים מתמודדים  15 השיבו על השאלון סה"כב

מהחונכים  שבעה .משובים( 20סה"כ ב) אחד מהם השיב על שני משתתפים ,בנות 9-בנים ו 6ם המ :שאלוןה לעחונכים השיבו 
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אנשי מקצוע  4רק  .תתחומי-רבבתוכנית  1-, ובחוג למשאבי אנוש 2 בחוג לפסיכולוגיה,  5, להוראה תוכניותבלומדים 

באופן כללי  תוכנית, או על המסויםהעבירו חוות דעת על משתתף  3 ; עודליווש משתתף עלמובנה השאלון ה לעענו מהקהילה 

 בניסוח חופשי.  "ל )דואר אלקטרוני(ַאבדו  במכתבים ו

 (thematic analysisנושאי )ניתוח בוצע שאלות הפתוחות לתשובות העל ניתוחי ממוצעים ושכיחויות.  תחונהחלק הכמותי 

ואחת  תוכניתשלוש חוקרות: שתיים מצוות ה ניתחוהניתוח הנושאי את תוך התייחסות לשכיחות ובולטות של קטגוריות. 

כרות ינקודת מבט ניטרלית שאינה מושפעת מהוהן  תוכניתהן נקודת מבט מתוך עולם התוכן של הלספק  כדי ,מחוץ לצוות

  עם המשתתפים. 

 הערכה מחקר תוצאות

, מרכיבים כמותיים תוכניתמשתתפי ההמתמודדים לאו יהשאלונים שמ תוצאותנציג וננתח את הראשון בחלק 

דות ותפיסות עמ  יוצגו מספר המשתתפים, התקדמותם והישגיהם. לאחר מכן . ההצגה תכלול נתונים תאוריים של כותנייםיוא

לקידום החלמה, העצמה ומסוגלות  תוכניתה תרומת תדגשהב תוכניתואנשי המקצוע בנוגע לשל המשתתפים, החונכים 

  לימודית.

של במחזור העבודה  ם שלשלבילתהליך ובהתייחס ל "טעימה אקדמית" של תוכניתהעיצוב בחלק השני נציג וננתח את 

בו כפי שעלה הן מניתוח ישיבות צוות וסיכומי בתובנות ובשינויים שנעשו באתגרים,  ,תוך דיון פנימי בכל שלב ,שנה אקדמית

 . תוכניתה שיחות והן ממידע שנלמד מהשאלונים והוביל לעיצוב מחדש של שלבי

 מהשאלונים. םדיון יבוצע באופן המשלב את הממצאים הכמותיים והאיכותנייה

 השאלונים ממצאי .1

 תוכניתב והתקדמות השתתפות תיאור  .1.1

 התמדההשיעורי מתמודדים.  28 ה)כולל( השתתפו ב התשע" בתשע"ג ועד סמסטר  בסמסטר ב תוכניתסה"כ מפתיחת הב

בוגרי  3 ,בכל סמסטר. נכון לתחילת תשע"ו 84מעל היה ציונים של כל המשתתפים הממוצע ו, 80%-90% של המשתתפים היו

כמה לפני פרשה ממנו  ראשון נרשמה להשלמת תואר)אחת מהן  .במכללה –  4נרשמו לתואר ראשון מחוץ למכללה,  תוכניתה

מן הממשיכים נרשמה ללימודי תעודה באומנות.  אחת .(רשמה לתואר שניבתשע"ז נובהצלחה סיימה תואר ראשון שנים, 

טבלה לוקח קורסי השלמה לשם הרשמה לתואר שני.  אחדפסיכומטרי ולקראת קורס במקביל  לומדאחד ו, לתשע" תוכניתב

 הישגיהם.את התקדמותם ו מציגה את 1

  יהםמטרות והשגתרצונם עות יתיאור התקדמות המשתתפים, הישגיהם, סה"כ שב :1 טבלה

מספר  סמסטר
 מתקבליםה

אחוז 
 יםדיתממה

עד סוף 
 הסמסטר

ממוצע  סמסטריםההמשכיות בין ה סיבות לנשירהה
 ציוניםה

ממוצע 
שביעות 

רצון ה
ומימוש 
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מטרות ה
(5-1) 

ב 
 תשע"ג

 שפוזא   – 1 80% 10
עבר למכללה   -1

חרדית והתעקש 
שהסטודנט של מכללת 

אחוה ימשיך לחנוך 
אותו שם והחונכות אכן 

 התמידה.

( מתוכם אחת 50%משתתפים )- 5
 נרשמה למכינה ובהמשך לתואר במכללה

 נרשם לתואר במכללה חרדית – 1

גבוה -בינוני 84.3
 מאוד
)כל 

התשובות 
 (5-3בטווח 

א 
 תשע"ד

, מתוכם 9
 חדשים 4

 תוכניתהמשיכו לסמסטר נוסף ב - 5 חוסר התאמה - 1 89%
 החלו תואר במכללה - 2

גבוה -גבוה 87.8
 מאוד
)כל 

התשובות 
 (5-4בטווח 

ב 
 תשע"ד

 4מתוכם  9
 חדשים

התקבל לעבודה  - 1 
בתמיכת החונך, לאחר 
 ארבע שנות אבטלה )!(

 חוסר התאמה - 1

התקבלה לתואר אך בחרה להמשיך  - 1
 סמסטר נוסף תוכניתב
עברה ללימודי תעודה במכללה בליווי  - 1
 תוכניתה
 תוכניתהמשיכו ב - 5
סיימו בהצלחה אך חיפשו תארים שאין  - 2

 במכללה להציע

גבוה -גבוה 85.3
מאוד  

ממוצע )
4.07; 

 סטיית תקן
0.36) 

 א
 תשע"ה

10 
 5מתוכם 
 חדשים

 עקב חוסר התמדה - 1 80%
הקורס בו בחר  - 1

 נסגרה תוכניתהתבטל, 

נקודות הזכות  רבמֵ מה את יסי - 1
והמשיכה  תוכניתב האקדמיות )נק"ז(

 ;ללימודי  אומנות במוסד מקצועי בתחום
נרשמה מחדש להשלמת תואר ראשון  - 1

)אותו הפסיקה לפני מספר שנים עקב 
 התפרצות המחלה(

 ממשיכים 6

גבוה -בינוני 91
 מאוד

)ממוצע 
3.79; 

 סטיית תקן
0.58) 

 ב
 תשע"ה

מתוכם  11
 חדשים 5
 

 חוסר התאמה - 1 82%
התפרצות משבר  - 1

 נפשי

 נרשמה לתואר במכללה - 1
לסמסטר נוסף  תוכניתהמשיכו ב - 5

 מתוכם אחד בקורסים של תואר שני
ולמרות  תוכניתמיצו את מסלול ה - 3

הצלחה אקדמית לא פנויים או מעוניינים 
בשלב זה לעבור ללימודים סדירים לתואר 

 שומרים על קשר.

גבוה -בינוני 84.4
 מאוד

)ממוצע 
3.93; 

 סטיית תקן
0.38) 

א 
 תשע"ו

מתוכם  10
 חדשים 5

---- -----  ---- ---- 

 

 

 לתוכנית הקשורים ממרכיבים המשתתפים רצון שביעות .1.2

=לא מסכים 1את מידת הסכמתם עם ההיגדים הבאים ) 5-1התבקשו לדרג בסולם של בתוכנית  המשתתפיםהמתמודדים 

, מהשירות (2,1) מהחונך צוןרביעות גדים הקשורים לשיהסכמה גבוהה במיוחד עם ה שניתן לראות כי י. =מסכים מאוד(5כלל, 

( 9)מועמדים אחרים מתמודדים למאוד  נתפסת כמומלצת תוכניתה. כמו כן (13) תוכנית, ומעצם ההצטרפות ל(8) המנהלי

. דבר שהתבטא (5) ליכולות החברתיות היא הנמוכה ביותר תוכניתהניתן לראות כי תרומה נתפסת של  .(12) ולמוסדות נוספים

חברתיות לא חיזוק יכולות . יחד עם זאת, תוכניתהתרומה נתפסת של על ועל מימוש מטרות  ותהפתוח ותבשאל םבהיגדיגם 

 .בעת הצטרפותם לתוכנית המשתתפים  היה מטרה מרכזית למרבית

 תשע"ה-ממוצע רב שנתי תשע"ד - תוכניתשביעות רצון המשתתפים ממרכיבים הקשורים ל :2 טבלה

 N=21סה"כ   
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מספר 
 סידורי

סטיית  ממוצעה היגדה
 תקןה

 0.71 4.30 לבין החונך בסמסטר זהאני מרוצה מאיכות הקשר שנוצר ביני  1

 1.00 4.00 העבודה עם החונך בסמסטר זה סייעה לי מבחינה לימודית 2

 1.07 3.55 העבודה עם החונך בסמסטר זה סייעה לי מבחינה אישית 3

 0.89 3.67 הושגו תוכניתלמטרות הצטרפותי  4

 1.05 2.95 לשיפור יכולותיי החברתיות כולה תרמה תוכניתה 5

 0.67 3.63 לשיפור יכולותיי הלימודיות  כולה תרמה תוכניתה 6

 0.83 3.75 לביטחוני העצמי ולאמונה בעצמי כולה תרמה תוכניתה 7

, הרישום, מדור ֵדקןבמכללה )משרד ה בלתי בסמסטר זה מהצוות המנהלייאני מרוצה מהשירות שק 8
 ה(יספריהבחינות, ה

4.33 0.56 

 0.50 4.48 למועמדים אחרים תוכניתבאני אמליץ על השתתפות  9

 1.09 4.16 זו תוכניתבאני מעוניין להמשיך ללמוד סמסטר נוסף  10

 1.50 3.43 אני מעוניין להירשם ללימודים אקדמיים כסטודנט מן המניין תוכניתהבעקבות  11

 0.49 4.62 במוסדות אקדמיים נוספים זו תוכניתלבצע רצוי   12

 0.70 4.29 מהצטרפותי ללימודים במכללת אחוהאני שבע רצון  13

 0.45 3.94 כלליהממוצע ה 

 

 כניתותל המשתתפים להצטרפות סיבות .1.3

 לעמשתתפים השיבו  14 ?"תוכניתביא אותך להצטרף לה"מה  :נשאלו שאלה פתוחה תוכניתב המתמודדים המשתתפים

אישיות וסיבות -)השכיחות הגבוהה ביותר(, סיבות חברתיות וביןזוהו שלוש קטגוריות: סיבות לימודיות ואקדמיות  שאלה זו.

 הקשורות להתערבות גורמי חוץ.

 תוכניתסיבות להצטרפות המשתתפים ל: 3 טבלה

מספר  התייחסויותהמספר  דוגמאות הסיבה
 המשיבים

סיבות 
 לימודיות/אקדמיות

להשתלב בלימודים  "תמיד אהבתי ללמוד רציתי לבדוק את האפשרות

"למדתי לפני הרבה שנים, לפני המחלה, ואולי עכשיו יש לי  ;אקדמיים"

 ;"רציתי לבדוק אם יש לי היכולות ללמידה אקדמית" ;הזדמנות לחזור"
"הרצון להתנסות מחדש בלימודים לאחר  ;"רצון ללמוד ולהשיג תואר"

ות להבין ים, לנסי"רצון להתנסות בלימודים אקדמ ;ניסיון כושל בעבר"

 .מה מעניין אותי בלימודים"

17 
מדגישות  8מתוכן -

כניסה ללימודים 
אקדמיים לתואר בשונה 

 מהשכלה כללית.
מדגישות  7מתוכן -

התנסות, בדיקת יכולות 
 ו"חזרה" ללימודים.

12 

סיבות חברתיות 
 ובין אישיות

בשני המקרים  - 2 ."להיות בסביבה אקדמית" ;אישית"-בין"מקום פורה לתרגול תקשורת 
גם סיבה  הייתה

 אקדמית.

4 

התערבות גורמי 
 חוץ

"עניין  ;"רצון ללמוד, שלחו אותי מביטוח לאומי להתנסות בלימודים"

המקדימות עם  יתמיד אוהבת ללמוד ולדעת עוד, ושיחותי, הלמידה
 (תוכנית" )רכזת התמרי

2 2 

 

 

 הושגו והאם הלימודים בתחילת המשתתף שהציב המטרות .1.4

אם ולהשיב מטרות ספציפיות שלהם מהלימודים  3התבקשו לציין מדי סמסטר עד בתוכנית משתתפים מתמודדים הה

 2  ;השיבו "כן" בנוגע למימוש כל אחת מהמטרות 13 :משתתפים 15 על שאלה זו השיבו מומשה כל אחת מהמטרות ולפרט.

התבקשו לפרט ולתת דוגמאות. הטבלה הבאה  פיםהמשתתמשתתפים השיבו "כן" בנוגע לחלק מהמטרות ו"לא" לחלק אחר. 
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המשתתף על השאלון לאורך יותר מסמסטר אחד וחלה התפתחות בתשובה, היא  כשענה מימושן.את מסכמת את המטרות ו

 פורטה וסדר התשובות מוספר בסוגריים קטנים.

)או להשתלב  לת להשתלב בתוארקטגוריות קשורות ללימודים אקדמיים: "לבדוק יכו שלוש .זוהו חמש קטגוריות נושאיות

למידה "היא  רביעית", "למצוא את היעד המתאים לי בלימודים", "לשפר את יכולות הלמידה". קטגוריה מחדש בתואר(

". בדומה למענה לשאלה על  הסיבות רכישת ביטחון עצמי ומיומנויות חברתיות" היא . קטגוריה חמישית"כהעשרה והנאה

 להצטרפות, מטרות הקשורות ישירות להשתלבות בלימודים אקדמיים הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר. 

אחר,  פעמים לפני שנים אקדמי ת כישלון או משבר במוסד ישני, לאחר חווי ניסיוןמדובר במקצתם מעניין לראות כי עבור 

את  חונכיםאולם בשאלות הבאות, כאשר תיארו ה, יחסיתבשכיחות נמוכה  רה ספציפיתכמט הוגדרומטרות חברתיות  רבות.

  .בולטות גבוהה יותרבט החברתי יההקיבל , חניכיםהמשתתפים העל  תוכניתהשפעת ה

מימוש המטרות, מרבית המשתתפים מימשו את המטרות שהציבו לעצמם בתחילת הסמסטר. מימוש מטרות מבחינת 

מהמשתתפים, חיזוק ביטחון וכישורים חברתיים היה הבעייתי יותר. מעניין לציין כי בקרב חלק לעצמי והקשורות לביטחון 

 מטרות מסמסטר לסמסטר. הלאו שאלון בסמסטרים עוקבים, ניתן לראות תהליך הדרגתי של מימוש ימשהללו 

 םשומימ מידתמטרות הלימודים ו :4 טבלה

הושגה/לא  מטרהה
 הושגה

 דוגמאות ופירוט

לבדוק יכולת 
להשתלב )מחדש( 

 בתואר

 חיובי - 10
 

לעמוד  תנוכחתי שאני מסוגל" ;" התמודדתי עם הלימודים האקדמיים והאתגרים הנכללים בהם"

לאחר הקורסים הבנתי " ;הדבר משתקף בציונים" בדרישות האקדמיות ובקליטת חומר הלימוד

עברתי " ;"עזרו לי לראות שאני מסוגל ללמוד" ;"במכללהשיש לי היכולת והרצון ללמידה 

הגעתי לכל השיעורים ומקווה שבהמשך אצליח גם לעבור לימודם " ;"בהצלחה את הקורסים

 " עכשיו יש לי הוכחה לביטוח לאומי" ;"אקדמיים רגילים

 "הבנתי שבינתיים לא אוכל להשתלב בלימודים לתואר" שלילי -1

למצוא את היעד 
 לי בלימודים המתאים

  "עזר לי לראות שאני יכול ללמוד. אבל גם איפה אני מתקשה" חיובי -1

מתפתח  - 1
 לחיובי

כאשר התחלתי בסמסטר ( 2) ;יש יעד אבל עדיין לא בטוחה איפה ללמוד, במצב מבולבל( 1")

וזה כיוון אותי  ,השני ללמוד בקורסים הקשורים לאומנות, נהניתי בעשייה ובלמידה ומהתוצרים

היעדים החדשים שלי היו השתלבות בלימודים אקדמיים, התנסות ( 3) ;למה ברצוני ללמוד

 "והמטרות הושגו ,בקורסי אומנות ובניית תיק עבודות

לשפר את יכולת 
 הלמידה 

, לא להתפזר
 להתמקד 

 חיובי - 2
 

 "הגעתי לכל השיעורים" ;"אני מצליחה יותר לקרוא מאמר ולהוציא ממנו את העיקר"

 ואני עדיין מתמודדת עם חרדת הבחינות" ,זהו תהליך שעדיין בעבודה ,"לצערי שלילי - 1

לימוד  -העשרה 
, קורסים מעניינים

מהלימודים  תליהנו
 ולרכוש ידע

"הקורס מעניין, המרצה מתייחסת לתלמידים  ;"למדתי ארבעה קורסים שהיו מעניינים עבורי" חיובי - 4

 "קבלתי ידע רב" ;בכיתה ומרצה מעניין"

רכישת ביטחון עצמי 
, ושיפור ערך עצמי

 חיזוק ביטחון חברתי

 חיובי - 3
 

" כן, נהניתי  ;"לראות עבודה סטודנטיאלית של אנשים צעירים" ;"השתתפתי בשיעורים כיתה"

 מהישיבה בקפטריה"
החונך והיחס האישי והתומך שקיבלתי מהמרצים וחברותיי לכיתה סייעו הפגישות עם ( 1")

במהלך סוף הסמסטר הראשון ובמיוחד בסמסטר (2) לשפר את הביטחון והערך העצמי שלי.
 "חברותיי לכיתה ועם המרצים והמתרגליםעם  ,השני הצלחתי ליזום וליצור קשרים עם חבריי

 ;( אני עדיין מתבייש קצת"2בלימודים, )( אני עדיין מרגיש בודד 1") שלילי - 2
 "ההתמודדות עם חרדה חברתית היא הדרגתית ולא נפתרה במהלך סמסטר ב

 

 שלו החונך ולתפיסת המשתתף לתפיסת במשתתף שחלו שינויים .1.5
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מהם נתנו דוגמאות לשינויים  9ענו שחל בהם שינוי,  משתתפים 12בהם שינוי,  חלמשתתפים ענו שלא מתמודדים  שלושה

ליוו שחונכים ענו שחל במשתתף  11ליוו,  שחונכים ענו שלא חל שינוי במשתתף  2 ,. ביחס לאותם משתתפיםתוכניתבעקבות ה

 חיזוק: קריותיהתכנסו לחמש קטגוריות נושאיות עשלהם לא ענו כלל. תיאורי המשתתפים והחונכים  2רטו, ישינוי, ופ

 הדימוי וחיזוק כללית מסוגלות תחושת, מטרה ותחושת מוטיבציה, למידה במיומנויות שיפור, אקדמיים ללימודים מסוגלות

 .אישיים-בין קשרים ביצירת וביטחון חברתיות במיומנויות שיפור, העצמי

 הייתהשינוי בתחושת המסוגלות הכללית, המיומנויות הלימודיות והחברתיות,  להיבטימעניין כי התייחסות החונכים 

במקרה אחד החניך טען כי לא חל שינוי במהלך הסמסטר, לעומת זאת החונך שם למשל, החניכים שלהם. בקרב מרבה יותר 

 ןת החונכות במועדולב לשינויים גלויים בהתנהגות המעידים על צבירת ביטחון עצמי בחברה, כגון הנכונות לקיים א

 כולל מקומות חדשים ולא להזדקק לליווי. ,הסטודנטים ולא רק בחדרי חונכות אישיים, להגיע לבד ממקום למקום

 התשובות מלמדות על תהליך מתפתח שמתגשם לפעמים רק בסמסטר השני או השלישי ללימודים.גם בשאלה זו 

 שינוי  שחל במשתתפים לתפיסתם ולתפיסת החונכים :5 טבלה 

פר מס קטגוריהה
התייחסויות 
 המשתתפים

 פרמס דוגמאות
התייחסויות 

 החונכים

 דוגמאות

חיזוק מסוגלות 
ללימודים 
 אקדמיים

7 
 

לא ידעתי אם לימודים  תוכניתלפני ה"
במסגרת בית  אקדמיים יתאימו לי כי

לאחר הקורסים, י, הספר התקשית
שהבנתי שאני יכולה לעשות ברגע 

זאת, זה השרה עליי ביטחון שאני 
 ;"יכולה להתקדם הלאה

לקחתי קורס אחד, הייתי  הסמסטר"
בטוח שהלך עלי, הייתי בשוק 

סמסטר הבא ארשם , 93שקיבלתי 
 לשני קורסים"

 

ה לה את תהעל התוכניתנראה לי ש" 3

מידת הביטחון שלה ביכולתה להתמודד 

על אף שהקורס עם לימודים אקדמיים, 

היחיד שבו התנסתה היה קורס ללא 

על עבודת ההגשה שהכינה קיבלה  ;מבחן

וזה תרם לתחושתה שהיא מסוגלת  100

  "לעמוד בתנאי הלימודים האקדמאיים

שיפור 
במיומנויות 

 למידה

הפתיחות לחשיבה ביקורתית גברה " 3

"היום  ;"עקב ההרצאות המאלפות
שיעור הרבה יותר נוח לי לבקש סיכומי 

 מאחרים"
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רכש כלים וטכניקות להמשך הדרך "
החניכה שלי בתחילת " ;"ולמבחן הקרוב

החונכות פחדה מאוד להתמודד עם 
מחשב, לקרוא ולכתוב בעברית. במהלך 
הסמסטר החניכה שלי רכשה ביטחון, 

והיא  ,קריאתה וכתיבתה השתפרו
 בלה ציון גבוה בבחינהיהצליחה וק
 "למרות הפחד ,חשבמ בשימושי

מוטיבציה 
 ותחושת מטרה

רצון " ";"היום חושבת יותר על העתיד 3
מתכוונת לחפש  יותר גדול ללמוד

 "מסגרת לימודים מתאימה

4 
 

התחלה הייתה מעט חסרת מוטיבציה "
לבוא, להשקיע ולהיפגש ובהמשך החלה 
 ;"לקחת את הלימודים ברצינות רבה יותר

 "וטיבציה להמשיך ללמוד התחזקה"המ

תחושת 
מסוגלות כללית 

וחיזוק הדימוי 
 העצמי 

השינוי בתהליך הדרגתי לכן קשה לי " 3
להגדיר אותו, אך אני מאמינה שעצם 
ההתמודדות עם הקשיים האקדמיים 

לטובה  יוהחברתיים משנים אות
ומאפשרים לי להשתקם וללמוד 

"הסביבה  ;"להתמודד באופן יעיל יותר
 ;הקרובה שלי העריכה אותי יותר"

 "שיפור הרגשה לטובה"

אני חושבת שחל שינוי. יש יותר ביטחון " 4
עצמי, בתחילה לא יכול היה להסתובב 

 ;"לבד ברחבי המכללה ועכשיו כן
תחושת המסוגלות העצמית שלו זינקה "

והוא איננו מתמקד אך ורק במר  ,פלאים
 "גורלו כבתחילת הדרך

שיפור 
במיומנויות 

 חברתיות
וביטחון ביצירת 

הפתיחות לחשיבה ביקורתית גברה " 2 
עקב ההרצאות המאלפות והיוזמה 
ליצירת קשרים אישיים עם ענבל 

שכתבתי עמה את העבודה ואלינור 
 "מה החלפתי סיכומים מדי שבועיע

הוא מדבר עם חברים לכיתה, דבר שלא " 5
יכולות קשרי " ;"עשה בתחילת השנה

אותו החברות שלו היו דלות כשפגשתי 
אך כעת אני שם לב שהוא צבר יותר 

פנה למישהי שלומדת דוגמה ביטחון ול
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בין קשרים 
 אישיים

תו לעשות עבודה ביחד והם עשו אותה יא
 "יחדיו
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 המשתתף לתפיסת למשתתף החונך תרומת .1.6

בסמסטר האחרון מבחינה לימודית  םהחונך שליווה אות הםתאר כיצד תרם למשתתפים התבקשו למתמודדים הה

מיומנויות למידה הקניית השכיחה ביותר והתבטאה בעיקר ב הייתהם. "עזרה לימודית" יקרייתחומים ע 4זוהו ואישית. 

עזרה לימודית במובן עסק ב, איך מתכוננים למבחן. רק חלק קטן כותבים עבודההתארגנות, התמקדות, איך כגון  ,אקדמיות

רות". קטגוריה רביעית "חב  ויות. "תמיכה נפשית" תרומה אישית התחלקה לשתי קטגור .לחומר הנלמד בקורס של שיעורי עזר

 רובם ככולם ציינו יותר מסוג תמיכה אחד.המשתתפים . במכללה בהתמצאותובטים כלליים יהעסקה ב

 תרומת החונך למשתתף: 6 טבלה

מספר  דוגמאות קטגוריהה
 התייחסויותה

מספר 
 משתתפיםה

בעשיית עבודות, בדרך בה מגישים עבודה : עזרה בלימודים" עזרה לימודית
 ;"עזרה לי למצוא מאמרים ומאיזו שנה לקוח המאמר" ;"אקדמית

 "עזרה בהכנת המשימות וארגון החומר הלימודי"

16 12 

תרומה 
  -אישית

תמיכה נפשית 
ובנושאים לא 

 אקדמיים

 ;"הוא עזר לי מבחינה אישית מכיוון שהיה אוזן קשבת לבעיותיי"
החונך תרם לי מבחינה אישית, תמיכה נפשית ועזר לי "

 "יםיאקדמבתחומים לא 

8 5 

 5 5 ".מבחינה אישית, הוא שימש לי חבר טוב ואיש שיחה לכל דבר" חברות

עזרה כללית בהתמצאות 
 ובסוגיות טכניות

עזר לי למצוא את עצמי הוא ו ,אני ברמת תפקוד גבוהה"
 "במכללה, איפה נמצא כל דבר

3 3 

 

 החונכים הסטודנטים ברמת תוצאות .1.7

כל חונך היה . הכול סךב חונכים 32 תוכניתבסמסטר ב תשע"ג ועד סמסטר א תשע"ו )כולל( השתתפו ב תוכניתמפתיחת ה

 5-2 תוכניתהשתתפו בהחונכים  32מתוך  11. להמשכיות לסמסטר נוסף ואפשרותמלא אחד צריך להתחייב לסמסטר 

סמסטר עוד לא המשיך ל חונך .שני מקריםלמעט , 94%המשכיות ל –ם נכונות, 100%החונכים היה  תהתמדסמסטרים. שיעור 

לא נמצא מתאים לצרכים הייחודיים או כגון סיום לימודים,  ,שאינן תלויות בו מפאת סיבותחוסר רצונו, אלא מלא  תוכניתב

 . 'הלימודים, התנגשות במערכת שעות וכדבאותו סמסטר בגלל מאפיינים אישיים, מגדר, תחום  ףהמשתתשל 

 חונכיםה רצון שביעות .1.8

. =מסכים מאוד(5=לא מסכים כלל, 1את מידת הסכמתם עם ההיגדים הבאים ) 5-1החונכים התבקשו לדרג בסולם של 

להם  תוכניתמעניין במיוחד לראות כי תחושת התרומה של ה. גבוה מאודהיה נראה כי ממוצע שביעות הרצון של החונכים 

בשאלות ניכר לחונך עצמו  תוכניתשלכאורה הם נותני השירות. ניתוח התרומה הנתפסת של ה אף מאוד גבוהה היאכחונכים 

 . האלה

 תשע"ה-שנתי תשע"ד-רבממוצע , תוכניתשביעות רצון החונכים ממרכיבים הקשורים ל :7 טבלה

 סה"כ 

N=21 

 תקןהסטיית  ממוצעה היגדה

 0.74 4.63 אני מרוצה מאיכות הקשר שנוצר ביני לבין החניך
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 1.04 4.16 אני מרוצה מההדרכה שקבלתי מהצוות במכללה

 0.36 4.84 תוכניתאני אמליץ לסטודנטים אחרים לשמש כחונכים ב

 0.22 4.95 במוסדות אקדמיים נוספים וז תוכניתיש לבצע 

 0.67 4.58 תוכניתאני שבע רצון מתפקידי כחונך ב

 0.55 4.74 לי באופן אישי מהתר תוכניתה

 0.45 4.65 ממוצע כללי

 

 עצמם לחונכים תוכניתה תרומת תפיסת .1.9

 15 השיבו עליה והתבקשו להסביר ולהדגים. ת,אישי ומהתר תוכניתהלהם  מהתרהחונכים נשאלו בשאלה פתוחה אם 

ביותר:  המרכזיותמות קריות עלו בניתוח. שתי הת  ימות עשש ת   .רטויופ תלהם אישי התוכנית תרמהחונכים, כולם ציינו כי 

" והעצמה אישית צמיחהכן, " י", "תחושת משמעות".  אחרהמחלה שמאחורי האדם הכרת, מתמודדים עם היכרותה עצם"

 ". לאחר אחריות תחושת פיתוח" ו"חדש חברתי קשר". ולבסוף, "לימודי וחיזוק אישיות מיומנויות שיפורו"

 לחונכים תוכניתתרומת ה :8 טבלה

מספר  לדוגמה היגדיםה שם הקטגוריה
 התייחסויותה

מספר 
 חונכיםה

עם  היכרותעצם ה
מתמודדים, הכרת האדם 
שמאחורי המחלה, אתגור 

עמדות, סטיגמות ודעות 
 קדומות

כל הקשיים  למרותחולה במחלה הזו, הזה גרם לי להיחשף לאדם "
פוגשים אותם רק בבתי חולים באגף  ך כללכאשר בדר, וההתמודדויות
  ;"מפגש עם האדם שמאחורי המחלהה .הפסיכיאטרי

שרוצה ללמוד  21את עולמה של ילדה בת  מעטלי להבין  האפשר תוכניתה"
באקדמיה ומתמודדת עם מחלת נפש. אפשר לי לראות דברים 

 ;"בפרופורציות
 ;"בין החונך לחניךלהפתעתי נחשפתי לעולם של שיתוף והדדיות "

"למדתי מאוד על נושא מחלות נפש, לא הייתי מאמינה שנוכל להיות 
 חברות...היא )המתמודדת( מדהימה אותי"

10 8 

אין מצווה יותר גדולה ומשהו שגורם להרגשה טובה יותר מלעזור לאדם " תחושת משמעות
  ;"אחר

מקבל ממנו הכי הידיעה שאני עוזר למישהו מחזקת אותי והפידבקים שאני "
 ;"חשובים

, יש בזה הרבה מתוכנית כזוזה עשה לי טוב בנשמה. אני גאה להיות חלק "
 "בחרה בי הרכזתעוד ושמחה שינשמה וערכיות. רואה בזה י

10 
 

8 
 

 ;"לומדים רבות על עצמנו בהמון מובנים התוכניתבמהלך " צמיחה והעצמה אישית 
 ;"אותי מההעציבעיקר  שתוכנית זואני חושבת "
לך לגמד את כל דאגותיך  מתא גוריא דבר נפלא והיה וכנית עצמהתה"

ללמוד דבר שנראה לך  כדיובעיותיך. כשאתה רואה מישהו שכל כך נאבק 
טריוויאלי כל כך, אתה לומד להעריך את מה שיש לך. אני אישית קיבלתי 

המון תחושת מסוגלות, לראות שאני יכול להתמודד עם  מהתוכנית הזו
מה עוד שאני לומד כל כך הרבה  ... אנשים עם מוגבלויות כאלו ואחרות

 "מהחניך ולכן אומר תודה

6 
 

6 

שיפור מיומנויות אישיות 
 וחיזוק לימודי

  ;"החונכות תרמה ליכולות ההדרכה שלי"
 ;"לעשות זאת "נעים"למדתי להציב גבולות גם כשלא "
 בחומר חדש. הייתה לי היכולת לעזור ולהיעזר" תיילמדתי והתנס"

7 5 

מסלול הלימוד , בגלל קרבת הגיל יצרנו קשר טובהכרתי חניכה נפלאה, " קשר חברתי חדש
 ;"תחומי עניין משותפיםו שלי

 "הרווחתי אדם נפלא כחבר חדש"

4 4 

פיתוח תחושת אחריות 
 לאחר

אדם )לכן אני לומד פסיכולוגיה( וכאשר הכרתי אדם אני מאוד אוהב בני "
חכם כזה עם חיים לא פשוטים כלל רציתי מיד לדעת איך אוכל לעזור לו 

ואיך אולי אוכל להעניק כלים שיקלו על אופן התמודדותו עם הקשיים 
 ;..."בחייו

 ;"שמחתי להיות שם בשבילה ולהקשיב לה"
ו של אדם אחר שתלוי בי. "אכפתיות כלפי החניך, הייתי אחראי להצלחת

כאשר החניך היה בעדיפות ראשונה אצלי ניסיתי  -שיניתי סדר עדיפויות 
 לעזור לו בזמני לחץ" כדילפנות לו המון זמן 

3 3 
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 ותובנות ממצאים – "אקדמית טעימה" תוכניתב העבודה תהליך ניתוח

רכז התמיכה, בהתבסס על הידע מתחום מ   קנית הסטודנטים בשיתוף עם צוותהגתה ד   "טעימה אקדמית" תוכניתאת ה

שירות המשלים אפיקי תמיכה  היא תוכנית. ההשכלה אקדמית נתמכת ומתחום סיוע וחונכויות לסטודנטים לקויי למידה

קןומתווסף לשירותים הקיימים במשרד הקיימים מחוץ למכללה  במטרה להנגיש את הלימודים במכללה  הסטודנטים ד 

קןשירותים אחרים בשלא כשיים. קשיים נפ עםלמתמודדים  עוצבה למען המתמודד עם קשיים  תוכניתהסטודנטים, ה ד 

דגל  תוכניתהמועצה להשכלה גבוהה כחלקית  תקצבּהמנכ"ל המכללה ו השריהתוכנית אאת סטודנט בפועל.  ונפשיים שאינ

ואחראית  יועצת המכללה )מומחית בלקויות למידה ה, ובהמכללשל השנת הלימודים תשע"ג. הוקמה ועדת היגוי מ תחברתי

קנית הסטודנטים. רכזת הנגישות פסיכולוג קליני וד   אשהו(, הפסיכולוגית, רכזת הנגישות, מרצה בכיר מערך הסיוע הלימודי

 ומומחית בתחוםמדריכה בכירה עובדת סוציאלית מוסמכת כנשכרו שירותי  הבשנה וחצי הראשונ, ותוכניתרכזת הלמונתה 

 להדרכת הצוות והחונכים.מתמודדים בקהילה השיקום 

קןשקד צוות התמיכה והייעוץ ב)סמסטר א תשע"ג(  2012במהלך יולי עד דצמבר  , תוכניתי הט  הסטודנטים על תכנון פר   ד 

הרצה  תוכניתכקלטה את המשתתפים הראשונים והחלה לפעול  תוכניתשיווק פנימי וחיצוני. העל תיאום מנהלי ואקדמי ועל 

 תוכניתרק במהלך סמסטר ב לשנת הלימודים תשע"ג. העבודה, הדילמות והקשיים היו רבים עקב ראשוניות ה (פיילוט)

, "אנוש"עמותת ממשרד הבריאות ומ, "נתן"פגישות עם אנשי מקצוע מחברת  כלל. שלב התכנון והתיאום ובכלל במכללה

עם מטפלים ועם באמצעות יצירת קשר אישי עם אנשי מקצוע,  מחוץ למכללה תוכניתשיווק אינטנסיבי אך ממוקד של ה

חייבה  תוכניתתיאומים והסברה מול יחידות מנהליות ואקדמיות של המכללה. הפעלת הבשלב זה בוצעו גם  מסגרות שיקום.

רישום ע קורסים רחב וצ  ילהבטיח ה כדי ויחידת הגבייהמנהל הסטודנטים , רישוםהמידע והיחידות  שלשיתוף פעולה רב 

ולא כשומע חופשי. אחד מגורמי ההצלחה (, אקרדיטציה) אקדמי זיכויהמשתתפים לקורסים אלו באופן המאפשר להם לצבור 

מספר גדול של עובדים ומנהלי יחידות להבין את האתגרים ולפתור את הקשיים  שלהוא הנכונות והפתיחות  תוכניתשל ה

תחומים הישיבות ראשי לנהל עלו לישיבות הנהלה ווהמ   ההבירוקרטי . אתגריבהשקעת זמן לא מבוטלת, גם לנוכח ספקות

תה רוח גבית מעודדת לאור אתגרים לוגיסטיים לא מבוטלים שהתגלו לאורך י. גישה זו הימערכתיים פתרונות ומצאישכדי 

  לה.של המכל הערכה ונבנו שאלונים מותאמים בסיוע יחידת מחקר והערכה תוכניתגובשה   ההרצההדרך. במהלך 

מוצג שתהליך העבודה . "טעימה אקדמית" תוכניתלאחר ההתנסות בשנה הראשונה נבנה מודל תהליכי מחזורי לניהול 

 באופן שיאפשר לאנשי מקצוע ללמוד את מרכיבי התוכנית ולאמצה.בסדר כרונולוגי בהתאם ללוח השנה האקדמי הוא להלן 

על ססים על ישיבות צוות, והמב ים,תוצר של תהליך התלבטות, התנסות, למידה ושיפור מתמיד אכל אחד מהשלבים הו

. האתגרים והתובנות של כל שלב למידה מתשובות החונכים והחניכים לשאלוניםעל קהילה והמשובי על שיחות סיכום, 

 יפורטו.

 הכנות .1
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אינה מובנת מאליה וכללה התלבטויות רבות.  תוכניתמאפייני קהל היעד של ההגדרת  – תוכניתהגדרת קהל היעד ל

שוקל זאת. באופן הוא אך  ,אשר עדיין לא השתלב באקדמיהבתחום בריאות הנפש נועדה לאפשר טעימה למתמודד  תוכניתה

לקבל הכרה במוגבלות כדי  אל גורמים ממסדייםעד היום לא פנתה שתכן יפונה לקבוצה "חזקה" יחסית שי תוכניתטבעי ה

 בפועל לשיעור הנעזרים בו ,לסל שיקום (םיהפוטנציאלישבכוח )בין שיעור הזכאים  גדולפער  שתים. ידוע כי יולקבל שירו

יודעים  ינםרים למערכת השיקום בבריאות הנפש ואמוּכ ינםהסטודנטים עם מגבלה נפשית, רבים אקרב בגם  .(2011)אבירם, 

לעיתים קרובות סטודנטים אפשר ללמוד ש במכללה ועדת ההיגוי(. מניסיון של חברי 2007, 'שותושאפשר לקבל עזרה )דהן 

 תוכניתעם מוגבלויות פונים לביטוח לאומי לקבל שיקום רק לאחר תחילת לימודיהם. לפיכך הוחלט שלא להתנות השתתפות ב

הוחלט  הכרה של משרד הבריאות כזכאי לסל שיקום.באו  40%המוסד לביטוח לאומי במועמד כבעל נכות נפשית של  תבהכר

, )ולא במונח אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית או "אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות"לעשות שימוש במושג 

תנודות ופסיכיאטרית(, הכולל אנשים שחוו סוגיות ארוכות טווח הקשורות לתחום בריאות הנפש )כגון דיכאון קשה, חרדות 

כגון פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד  ,ם איש מקצוע מתחום בריאות הנפשע פגשונ אשר ,במצבי רוח( ברמה המחייבת טיפול

חוות דעת של איש מקצוע בנוגע בפני צוות התוכנית קיבלו בעבר טיפול תרופתי או התנהגותי והציגו ו מרפא בעיסוק ,סוציאלי

 בוצעה במחקרים קודמיםלמתמודדים עם מוגבלות נפשית השכלה נתמכת  תוכניותיעד לההגדרה דומה של קהל לסוגיות אלו. 

(Koch et al., 2014; Smith-Osborne, 2005). הובא לידיעת המשתתפים האפשרויות לתמיכה מביטוח  תוכניתבמהלך ה

 ללימודים סדירים. המשיךשהחליטו ל בדגש לאלולאומי ומשרד הבריאות 

 וילמד םיירש מד לתכניתמתמודד המועשהדרשנו  תוכניתה רציונלבהתאם ל – מספר הקורסים שיוצעו למשתתפים

להגביל  הוחלט (הפיילוט) ההרצהזמן ב. קורסים בסמסטר 2-1הוחלט על ו (אקרדיטציה) אקדמי זיכויר וצבלהמאפשר באופן 

ה המרבית המותרת המכס   שהןנקודות זכות )נק"ז(  24 של עדית ַרּבמלצבירה  "טעימה אקדמית" תוכניתאת ההשתתפות ב

)שנה  תוכניתלפי תקנות המועצה להשכלה גבוהה. לקראת הסמסטר הרביעי להפעלת ה "צבירה שלא לתואר"במסלול 

קשו להמשיך למכסה יעמדו בקורסים שלמדו בשוהמשתתפים  ,תוכניתהתחלנו לשמחתנו להתמודד עם הצלחת ה שלישית(

קורסים מדי סמסטר  2-1משתתף הלומד  .נק"ז 3-1כל קורס מקנה מאחר ש ב מחדש על החלטה זווונדרשנו לחש ,המרבית

משום מתמשכים  לימודיםשנים. למרות הנאתו המבורכת של המשתתף, יש ב חמש ושש תוכניתיכול תאורטית להמשיך ב

להוביל מתמודד להצטרף לאקדמיה כסטודנט מן המניין, או  – שהן כאמור ,לטווח הארוך תוכניתמטרות ויעדי ה תהחמצ

לספק העשרה לשעות  כדילא נהגתה  תוכנית. הלשם בחירת מקצוע מושכלתשלו לזהות תחומי עניין וכישורים  –לופין ח  לַ 

שנית,  ., למידה ויכולת לקבל החלטות להתקדמותמעשית הפנאי אלא לקדם ולהוביל את המשתתפים ברצף של התנסות

ודות זכות ות להכרה בנקמסוימלימוד  תוכניותדות אקדמיים אחרים ובהתגלו קשיים הקשורים למגבלות המוצבות במוס  

נקודות זכות מלימודים קודמים וגם  10-דות אקדמיים רבים נוהגים שלא להכיר ביותר ממוס  שנלמדו במסלול שלא לתואר. 

רשם יהסטודנט בעתיד להאם יבחר ש "טעימה אקדמית"שהובהר במפורש בקול קורא של  הגםמגדירים תקופת התיישנות. 

 תוכניתעלה חשש שה .רשםיי םליהא  ש תוכניתבאישור המוסד והתלויה  הכרה בלימודים קודמיםכסטודנט סדיר לתואר, 

ובסופו של דבר לא יקבל עליהם הכרה כאשר יירשם  ,תסכול של משתתף שלמד קורסים רביםלו תוביל לציפיות לא ממומשות



16 
 

ויש , סמסטרים 3נק"ז או עד  10 עד "טעימה אקדמית" תוכניתפות בהוחלט להגביל את ההשתת משום כך לתואר מסוים.

 .תוכניתוהמלצת רכזת ה רצון המשתתף :תוכניתהיעדי את רכה לסמסטר נוסף אם הדבר תואם אפשרות להא

מחייבת תיאום עם ראש המנהל של כל אחד מבתי הספר. ראשי המנהל  – בחירת הקורסים שיוצעו למשתתפים

. תוכניתהלהציע למשתתפי אפשר יהיה ש ,כולל לוחות זמנים ושמות מרצים ,מתבקשים מדי סמסטר להעביר רשימת קורסים

בדרגת קושי גבוהה במיוחד )יש קורסי מבואות , שאינו לקורס דםוק תנאי היעדרהמאפיינים להכללת קורס ברשימה: אלה 

העלולות  בין הסטודנטים גומלין פעולתות לעיתים חשיפה ונדרש ה)בסדנ ה.שאינו סדנו(, במיוחד נכשלים גבוהובהם שיעור 

 תבחיניםבפשרנו גמישות לסמסטר נוסף, א   בתוכנית ךממשיה, "ותיק" ףלמשתת.( להקשות על המתמודד בשלב ראשוני זה

. ורצונעל בסמסטר החולף וו הישגי על נוהתבססכי קורא, השלעיל, בחירה רחבה יותר מחוץ לרשימה שפורסמה בקול 

 הלימוד במכללה.  תכניותקורסים ממגוון נכללו רשימה המוצעת ב

ת יצרות טווח מאפשרת חוויהצבת מטרות ק  מאחר שהניסיון לימד כי יש להימנע מקורסים שנתיים, בעיקר למשתתף חדש, 

משוב חשוב המחזק התמדה ומוטיבציה. תובנה נוספת קשורה לשאיפת המשתתפים להתנסות מגוונת בקורסים  יאוה ,הצלחה

לימוד שונות במהלך סמסטר  תוכניותיפלינריים וצבם, שהובילה לעיתים לבחירת שני קורסים מתחומים דיסעל פי נטיות לי

איכות החיבור בין החונך למשתתף היה נמוכה גם  ,באיתור חונך מתאיםואחד. במקרים אלו התגלו קשיים בתיאום מנהלי 

לימודים במהלך סמסטר אחד עם אפשרות  תתוכנייותר. לפיכך הוחלט למקד את המשתתפים בבחירת קורסים מאותה 

 תחום בסמסטר העוקב.  תלשנו

   תוכניתשיווק ה .2

 קול קורא היה אחד האתגרים הקשים ביותר, בעיקר בשנה וחצי הראשונות. בשלב ראשון הוכנו תוכניתשיווק ה

בקרב  מעוצב. הללו הופצו שיווקי פרסום עלוןכן ו תוכניתלמועמדים מתאימים  ופנכדי שיַ אינפורמטיבי המיועד לאנשי מקצוע 

. בעוד לאומי באזור, עמותות שיקום בקהילה, פורומים של אנשי מקצוע, של מתמודדים ושל משפחותהלשכות ביטוח עובדות 

ולא  ,שיקום היו ספקניותהמקצוע ועובדי המדיניות היו נלהבות, תגובות אנשי הבכירים וקובעי המקצוע התגובות אנשי 

להביא  כדירק קורא השליחות חוזרות של הקול לים ורבבבי טלפונים נדרשה לס   התוכניתרכזת  הובילו להפניית מתמודדים.

. פניות ראשונות של מועמדים הגיעו בעיקר כנדרש תוכניתה לע ביגאת העובדות הסוציאליות לעיין לעומק בחומרים ולה

איון ברדיו דרום ישמיעת רהודות לחברתיות וכן הרשתות הדרך פורומים וקבלת המידע בזכות  תוכניתישירה לה תםמחשיפ

 זורית. הא   הובטלוויזי

כמה בישיבות צוות ובמפגשים של  תוכנית הוזמן להציגהמוניטין מסוים, נוצר עניין, וצוות ה תוכניתאט אט צברה ה

מאנשי מקצוע, הפניות כיום מתקבלות יותר אליה נשלח המידע מדי סמסטר. שנבנתה רשימת תפוצה קבועה וים מתאימגופים 

 מתמודדים הפניית לרבות .פסיכיאטריםמפסיכולוגים ומוות משתקמים של ביטוח לאומי או פרטי, עובדות סוציאליות המלַ מ

לשלב כאמצעי  תוכניתוהגורם המטפל המליץ על הנסיגה במצבם הרפואי, חמת נשרו מלימודים אקדמיים באוניברסיטה מש

רים בביטוח למתמודדים המוּכ תוכניתההוצעה פעמים  כמהחשוב לציין כי . פחות ומאיים מחדש באופן הדרגתיבהשכלה 
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יהיה כך  אחת. שנהללסמסטר או  תוכניתהצלחתם באת התמדתם ואת לבחון  כדילאומי על ידי עובדת השיקום הממונה 

ובדת הסוציאלית שלו הע ף לתוכנית בזכותהצטרכי כתב בשאלון אחד המתמודדים להכריע אם לאשר להם שיקום. אפשר 

 הוכחה לי יש עכשיו ... ללמוד יכול שאני לראות לאומי ביטוח של ס"לעו וגם לי התוכנית עזרה" מביטוח לאומי והסביר:

ובמקומה כחלק מהאפשרויות המוצעות במערך  "טעימה אקדמית" תוכניתתופעות אלו מעידות על הצורך ב ."לאומי לביטוח

ממליצים עליה לחברים  תוכניתבה בוגרי הש ,מרגשת( אנו נתקלים בתופעה 2016בימים אלו ) ההשכלה הנתמכת בישראל.

חברתיות. הבהן הם פועלים כנותני שירות וברשתות ש ,השיקוםקרובי משפחה ואף משווקים אותה מיוזמתם במסגרות לו

מכללה היא שיועצות הלימודים במרכז מידע והרשמה תוך הב תוכניתהטמעת העל עידה על הצלחת השיווק ונקודת נוספת המ

עשויים הם פעמים מועמדים שלא עומדים בשלב זה בחתכי הקבלה ללימודים סדירים, אך  כמהלמועמדים של המכללה זיהו 

 .תוכניתבין המועמד לבין רכזת ה והובילו בהצלחה ליצירת קשר ראשוני תוכניתלהתאים לפרופיל משתתפים ב

חברתיות. אתגר נוסף ההמכללה וברשתות של  (אינטרנט) מרשתתהבאתר כיום נמצא כי נדרשת עבודה שיווקית בעיקר 

ל בפעולת השיווק מוקדם )כחודשיים( לפני פתיחת הסמסטר לבין צורך המועמדים במידע מדויק יחתהוא איזון בין הצורך לה

 בנוגע לרשימת הקורסים ולוחות הזמנים שאינם זמינים באופן מלא בשלב מוקדם. 

 מיון המועמדיםשלב  .3

 ומנגד ,להם מתאימה תוכניתשה מי ואת "אקדמית טעימה"ל המתאימים מועמדים לקבל הוא מיוןה תהליך מטרת

 בעיות עם המתמודדים לאנשים גבוהה השכלה להנגשת" – תוכניתה מטרות הגדרת. לה מתאימים שאינם מי את לדחות

" באקדמיה מלאים ללימודים להתחייב זה בשלב רוצים או יכולים שאינם, אקדמית ללמידה ומוטיבציה יכולת בעלי, נפשיות

 טעויות מיון: סוגי שני יש. "מוטיבציה"ו" יכולת" למדידת מעשיים וכלים אופרציונליות להגדרות בנוגע עמימות השאירה –

 ופגעילייצר חוויה שלילית של כישלון ותחושת החמצה ש לולהמועמד שאינו מתאים. טעות כזו עמתמודד לקבל  – ראשוןה

מועמד שהיה יכול להתאים מתמודד לדחות  –. טעות מיון מהסוג השני תוכניתבמוניטין ה ופגעיבמצבו הנפשי של המתמודד ו

מתמיד ולא במתח שרוי לא ידע זאת. הצוות  תוכניתועל פי רוב צוות ה ה,שלא מומש יכולתולהצליח. מחירה של טעות זו הוא 

 לאזן בין הרצון לתת הזדמנות לבין הצורך למנוע כניסת מועמדים לא מתאימים שיחוו אכזבה וכישלוןברצותו פתיר לחלוטין, 

במצב של התלבטות הצוות המקצועי לאחר תהליך המיון, ניתנה עדיפות לטעות מהסוג הראשון . יטין התוכניתואף יפגעו במונ

, אך הוגבל תוכנית)לקבל מועמד לא מתאים מלדחות מועמד שהיה לו סיכוי להצליח( ולמועמד ניתנה הזדמנות להיכנס ל

הפקת לקחים הודות לתהליך המיון פותח בהדרגה בתום הסמסטר.  והמשך השתתפותלהערכה מחדש התקיימה לקורס אחד ו

  :לההמרכיבים הא ובו ,מסמסטר לסמסטר

ועבר בכתב ובטלפון. שה ,מוקדם מסירת מידענקבע בדרך כלל לאחר  ועמדתמודד הממלאיון יהר – למחצה איון מובנהיר

הן מבחינת במועמד  (הפוטנציאל) את היכולת האקדמית הצפונהראשוני זיהוי  תזהולגם ו נועד לתאם ציפיות הדדי ריאיוןה

, תוכניתמטרותיו למטרות הועמד והותאמו מההסיבות לפניית  ובררהת ריאיון. במוטיבציההיכולות והן מבחינת כלל ה

גם . בהמשך להערכת התאמתו המתאים מסייעיםרקע הסטוריה ויהכרת הה ;נכונותו להתחייב לתהליךמו ומנהתרשמו מ
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אתר גורמי תמיכה ל, לטשנקלאחר לו כדי לתת מענה מיטבי שיים אופיינקשיים ואיתור מוקדם של צרכים איון ליד הרחוי

מועמד לקבל מידע מתמודד האיון משמש גם את הי. על פי רוב הרמעורבותם סיכויי הצלחהתשפר ש ,מהמשפחה ומהקהילה

הוא רושם את העדפותיו מבחינת הקורסים.  בוו ,ממלא המועמד טופס רישום ןלהתלבטויותיו. בסוף הריאיונוסף ומענה 

איש מקצוע נוסף, בדרך כלל ורכזת הנגישות  מראיינים אותוהמיון עולה כאשר  הליך (אפקטיביות) מועילותהניסיון לימד כי 

  .תוכניתל ועמדתמודד המת המתאימים למאו החונכ מאפייני החונךאת  תמסייע גם לזהו ריאיוןה פסיכולוגית המכללה.

 המתמודדטיפולי מהקהילה המלווה את חוות דעת רפואית ותפקודית מגורם שיקומי או  – ת דעתחוו  או  המלצה מכתבי

. ועוצב טופס קצר וממוקד הרצהההלקחים משלב על זה נוסף מרכיב  .יש(אם ) המועמדמכיר את הבאופן סדיר והמועמד 

לקבל חוות כשאנו פונים כדי . להצלחת התהליך מכריעמהקהילה הקשר עם הגורם נמצא כי מיון, עזרה בהחלטת המעבר ל

על פי  .אחריםים היבטבשל המתמודד גם  להשפיע על תפקודו שעשויה תוכניתהעל  את הגורם המקצועי מיידעים אנו ,דעת

מידע שעשוי לשפר את תהליך  תספקמוגם  תמיכה בתהליךבלסייע בליווי וכדי  התגייסותגוררת הפנייה לגורם המקצועי  ,רוב

במפורש את שיתוף היא מציינת משתתפים מתמודדים הבמכתבה של עובדת סוציאלית של אחד ה ,למשל .הליווי במכללה

 בשיתוף, זה בשלב. אקדמיים ללימודים לפנות היא 'א של העיקרית מטרתו, תוכניתה בסיום, כאמור"הפעולה עם הצוות: 

 להגשת תהליך של בעיצומו אנו, כך לצורך ... פסיכומטרי ללימודי יהיבפנ ול לסייע האפשרות נבחנת, הנגישות רכזת עם פעולה

מחוץ למכללה: שגורמים  עםמשתתף משקפות את חשיבות התיאום התשובות גם  ".מותאמת פסיכומטרי לבחינת בקשה

 ."המבחנים בתקופת פחדהו משברה ברגעי לי שעזרו שיקום ומדריכת סוציאלית עובדת היו תוכניתב לי שעזרו הגורמים אחד"

 פת.טלהלן בשלב הליווי והעבודה השו 5בסעיף ראו  –טיפול בקהילה הלקשר עם גורמי  עוד תגובות

לא נדרש . בסיסית ליכולת לימודית האסמכתכ תעודת בגרות המועמד נדרש להציג –בדיקת יכולת ללמידה אקדמית 

 . עדויות ללימודים קודמיםגבוהים יותרציונים  ובלבד, נדרשבגרות חלקית  תעודתלו כאשר יש  , אולםממוצע מסויםממנו 

 במסגרות אחרות עשויות לתמוך אף הן בהחלטה.

 שלב הקליטה .4

ככל עובדת השיקום.  על ידי ,ההודעה באופן אישי, במידת האפשרנמסרה  ,הוחלט שלא לקבל את המועמד – קבלה-אי

תוכנית  האין אחרות בתחום השיקום. הודעות דחייה לא היו רבות. לרוב, המועמד הבין שחלופות אפשריות הוצעו  ,שניתן

ניתנה הזדמנות  הצוות המקצועי שלבמצב של התלבטות כאמור, יוזמתו. ביכולתו והפסיק את התהליך את צרכיו ואת תואמת 

 . ניסיוןלקורס אחד ולהשתלב ב תוכניתלהיכנס ל

רכזת התוכנית . בו נבחנו מחדש הקורסים שבחרו ,שהוחלט לקבלו, בוצע הליך קבלהמועמד  – קבלה והשלמת רישום

 עצמית. ההשתתפות הלימוד להשלמת הבירוקרטיה ותשלום -מדור שכרואישית למדור מידע ורישום אותו  ליוותה

מות יש צורך בהתאאם  .ובמבחניםרכי התאמות בלמידה ולהשלמת הרישום נבדקים צבבד -בד –התאמות נגישות 

 שהענשלב זה  מתבקשת.להעברת המידע משתתף מתמודד ההמחייבות אישור מרצה או גורם אחר, הסכמת ה ,מיוחדות



19 
 

במכללה האקדמית אחוה  תאמות.האחראית מערך הסיוע הלימודי והולקויות למידה למומחית יועצת המכללה, עם בשיתוף 

חלק מהשיעורים גם מצולמים. מכלול ו ,טכנולוגי-לימודיי נגישות רבים, כולל מרחבי למידה אישיים, מרכז יש אמצע  

שידעו להשתמש בהם  כדיי ההנגשה האמצעים והשירותים הוצע למשתתפים. הוצע שגם החונכים יקבלו הדרכה על אמצע  

 ולהציעם לפי הצורך.

אינו  אהוגם שהוא סטודנט מן המניין במכללה חונך בין שתתף לתמודד משלב ההצמדות בין מ – תחונכּואיתור והתאמת 

חונכות חונכים לתוכנית רק מקרב חונכים מנוסים מפרויקט הובתחילת הפרויקט נבחרו  (פיילוט) הרצההאתגר פשוט. בשלב 

די יועצת המכללה. אולם ככל שרבו המשתתפים לא היה  יצה עליהםהמלשסטודנטים לקויי למידה ולאחר המיועד לאחר 

משתתף מידע מתמודד היש לקבל מה ,תובנות. ראשית ידי כמהל אהבי ניסיוןופורסמה מודעת דרושים ייעודית. ה במאגר זה,

שמבקשת שהחונכות תתקיים בימים או  , כגון משתתפת מבוגרת שרוצה רק חונכת בגילהמראש חונכות מיוחדיםצורכי על 

. 'סטודנט בעל יכולות קוגניטיביות גבוהות מאוד שמעדיף שהחונכות תהיה בדגש חברתי וכד או ,שעות מסוימותבאו 

. שנית, יש להבהיר "טוב היה וזה אצלי ניכר היה זה, לחניך בראש דומה שיהיה חונך להתאים כדאי": תוכניתמשתתפת ב

צורך ללתועלת שתופק מהחונכות ולא מודע בשלב זה המשתתף . תוכניתשקבלת חונכות היא תנאי להשתתפות בלמשתתף 

דבר המעיד על חוסר מחויבות כלפי  – כדי להתמיד בפגישות ולעשות את השינויים הנדרשים בלוח הזמנים שלמוכן בה או לא 

 ואין ,כרגע ביותר החשוב הדבר היא החונכות שפגישת יבין שהחניך דואג הייתי". חונך: החונך אתומתסכל בו הלמידה ופוגע 

הצלחת  ,(2007שלישית, בדומה לממצאי שגיב ושטרוך ) ".ביטול שווים מיוחדים ממש מקרים רק, לבטל החונך לע או עליו

שבחר החניך, אך לא לומד עימו בקורס.  לזה)או תואם(  ממסלול לימודים דומהת כאשר החונך ובהקמוה יותר רבהחונכות 

המקצועית השפה עם  היכרותגם מנובעת  משופרתהך התמיכה , אמודי טוב יותרילימודים מאפשרת סיוע לההתאמה בתחום 

)למשל מסלול חינוך שונה  ועם דרישות לימודים מיוחדות של מסלול הלימודיםהמתאימים המנהלות עובדי עם , המשותפת

 שיעור לא שזה נכון, הנלמד הנושא לבין החונך בין יותר גדולה הלימה פהמעדי הייתי": כתחונ. מאוד ממסלול מדעי החיים(

 בקיא יהיה שהחונך חשוב ,ראשוני ידע מקור בתור לפחות אך, אקדמיות לימודיות מיומנויות הקניית של תהליך אלא פרטי

ומהכשרת עובדי סטודנטים מפסיכולוגיה  חונכים שהםמשכה אליה  תוכניתבאופן טבעי, ה. "החניך ידי על הנלמד בחומר

הזדמנות להתנסות מקצועית. חונכים אלו שובצו לחנוך משתתפים שבחרו קורסים מפסיכולוגיה או  תוכניתראו בש ,הוראה

היא להקפיד לבדוק מראש התאמה בלוח בהקשר זה תובנה אחרונה שנלמדה מתחומים מתאימים, כגון חינוך וחינוך מיוחד. 

ף לקיום המפגשים. אמרה אחת שהחונך והחניך לא הצליחו לתאם מועד משות מפניהזמנים. חונכויות התפרקו 

 יכולתי לא לצערי. בפגישות הרצף או הקביעות בחוסר ויותר הלימודי בפן פחות היא החונך על שלי הביקורת"מהמשתתפות: 

 לתכנן אולי היה אפשר, לתאם קושי היה לפעמים, הזמנים מבחינת קושי היה: "חונכתה ;וד א םבימי למעט למכללה להגיע

  ."יותר טוב זאת

תמודדים חניך הוביל לשביעות רצון גבוהה הן של המעם מעידים שתהליך ההצמדות חונך  ייםהכמות םממצאיה

מהשאלות . ניהםימהקשר שנוצר ב (M=4.63, Sd=0.74) הסטודנטים והן של החונכים (M=4.30, Sd=0.71שתתפים )המ

שעלתה מות המעניינות . אחת הת  (6)טבלה  דתרומת החונכות התבטאה במרכיבים לימודיים ואישיים כאחהפתוחות עולה כי 
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רות בין השניים, חב   תהיא תחוש (7)טבלה  על החונך תוכניתובמענה להשפעת ה( 6)טבלה במענה לתרומת החונכות למשתתף 

 נשמר גם בסיום החונכות. והקשר ,רשמיתההחונכות השיחות האישיות והשיתוף בחלק מהמקרים חצו את גבולות 

מצב ה ,סטודנט חדשעבור כל הימים הראשונים במכללה מאוד מבלבלים  – תאישי (אוריינטציה) התמצאותמפגש 

בשבוע  ןהוזמ תוכניתב ף. המשתתדות במכללהאחבד"כ רק שעות  שוההה, המשתתף בתוכנית מתמודדעבור הבמיוחד  ם,מאיי

, סיור במכללה כלל למשתתףהתמצאות המפגש . ולפני תחילת הלימודים או בשעה מוקדמת יותר ביום הראשון ללימודיש

הכנת למידה של מרכז התמיכה, ה, מועדון הסטודנטים וחדרי ההקפיטריה, הספרייבהן יתקיימו הלימודים, שהכרת הכיתות 

שהיה ונמצא  תוכניתהחונך או רכזת ה וצעיהמפגש באת . עם מערכת מידע אישי היכרותוספרייה הכרטיס סטודנט, כרטיס 

 בהתחלה" ;"דבר כל נמצא איפה, במכללה עצמי את למצוא לי עזר החונך"המשתתפים. משתתפות:  יתבחוויערך -רב

קןה מטעם מישהו היה אז כשהגעתי סוגיית ההתמצאות בסביבת המכללה ובמערכות השונות  ."המכללה את לי שהראה ד 

המשתתף נתקל  ,תוכניתבתחילת ה תמצאותמפגש ה(. כשלא היה 6עלתה כקטגוריה בפני עצמה בתרומת החונכות )טבלה 

 בקשיי הסתגלות.

המידע הנדרש ובו שיקבל המשתתף במהלך המפגש , ונכים לנסח מסמך ידידותי ותמציתיהח עזרו (פיילוט) הרצההלאחר 

ס מסרונים , כניסה ראשונית לאתר הקורס, הרשמה לקבלת הודעותהחדש. המידע כלל קבלת סיסמ משתתףל ם-)א  ס(-א  , א 

למי ניתן לפנות באיזה נושא. כמו כן חובר מסמך הנחיות לחונך ציון וה יכרטיס סטודנט, פתיחת כרטיס קורא בספריקבלת 

בעצמם לא  םכי הסטודנטים הוותיקי , למרבה המצער,התגלהמאחר שעצמו מה עליו לעשות במפגש הראשוני ומה להראות 

 . מנהלח מתמצאים בהיבטי הבהכר  

 השוטפתשלב הליווי והעבודה  .5

)מתוכן אפשר שעות פעילות בשבוע, שלוש שעות מפגש עם המשתתף  4-כ נדרשו החונכים לסה"ב –היקף מפגשי החונכות 

סטודנט  אמות לחניך שהוי. עם הזמן התברר ששלוש שעות שבועיות אולי מתאלחונך ושעת הדרכה אחתשעה טלפונית אחת( 

-ל. לאור זאת שונתה ההגדרה קורס אחד של שעתיים בשבוערק לומד חניך המינון מוגזם להן ם פרקילבמערכת מלאה, אך 

שבוע, אחת לחלק מהחניכים מגיעים למכללה רק מאחר שהחניך. צורכי קבע מראש בהתאם לישעות שבועיות במינון שי 4-2

מפגש או  נדרשו החונכים לשמור על קשר טלפוני עם החניך לפחות עוד יום אחד בשבוע, וכן להתקשר יום לפני השיעור

וכן ליצירת מחויבות רה לעיל אשתותרומה לחיזוק הקשר החברתי בין החניך לחונך  הייתהחונכות. ניכר כי לשיחות אלו ה

 תהליך רוליצ ותחשוב מאוד ביניהם טלפונים וזמינות מפגשים רציפות"ושימור מוטיבציה לעבוד בבית ולהתמיד בהגעה. 

 ."...בלימודים להצלחה םג וכמובן, משמעותי וקשר

מתמודדים ל ההתלבטות רבה בנוגע לקיום מפגשי קבוצ הייתה – מתמודדים המשתתפיםהשל  המפגשי קבוצ

פרות הס  קבוצה חברתית.  ה שלהן לטובת סדנאות למיומנויות אקדמיות והן לטובת גיבוש ויציר המשתתפים בתוכנית

חשיבותה של הרשת על ו גיסא, מוגבלות פסיכיאטרית מחדסרון ברשת חברתית בקרב אנשים עם יהמקצועית מלמדת על ח

מהמשתתפים ציינו זאת בסעיף בשאלון  חמישה.  (2013, 'ושות )רינדה גיסא כמיהת המתמודדים אליה מאידךעל החברתית ו
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 גיבושון מעין, תוכניתב המשתתפים כל של קבוצה הוספת". למשל: במענה למה היו מציעים להוסיף לתוכנית שיתרום להם

או בו רהעדיפו במפורש להימנע מהשיוך הקבוצתי או פשוט לא  רביתםממשתתפים בהצעה זו, כל הכאשר פנינו לאך . "שכזה

את רצונם לממש אפשר שחפצו במפגש קבוצתי, לא היה מי . (2007שטרוך, ו)שגיב בדומה לממצאי מחקרים קודמים  ,צורך

מרביתם לא היו מעוניינים להגיע במיוחד ליום ; קטנה יחסית של משתתפיםעקב היעדר מכנה משותף של יום ושעה לקבוצה 

חונכים וחניכים הוזמנו אחרות,  תוכניותעם פעולה ה, ובזכות שיתוף תוכניתבמסגרת ה. עם זאת נוסף למכללה, למרות הצורך

במכללה, כגון הדלקת נרות  )פרויקט חונכות( "חַר פ   תוכניתלהצטרף לפעילויות שיועדו לכל החונכים והחניכים במסגרת 

קןב"יום אקדמיה" למועמדים חדשים בסדנאות השתתף הוזמנו ל ,חנוכה חגיגית, הפנינג איכות סביבה . אנו מציעים ועוד ד 

  תוך בחינה זהירה של גבולותיו. ,ו מרכיב תמיכה נוסף, אך לא מחייב בהמשךייה הכי קיומם של מפגשי קבוצ

אחת  היוועדנקבע כי יש ל תקופת ההרצה של התוכניתבתחילת  – צוות מקצועיעל ידי  המתמודדים המשתתפיםליווי 

או בכך צורך. התעורר גם קושי כאשר רשהגיעו מדי שבוע והיו שלא  משתתפים. בפועל, היו תוכניתלשבועיים עם רכזת ה

 מתן"משתתפת כתבה בהצעות לשיפור: . תוכניתבשבוע בשעות הערב שאינן שעות עבודה של רכזת האחד משתתף לומד יום 

לאור זאת קיבל המרכיב אופי דינמי ומותאם  "קלינית פסיכולוגיתעם  או נגישות יועצת עם תכופות יותר פגישות על דגש

התקיימו מפגשים טלפוניים  ,פנים אל פנים םמתקיימים מפגשי כשאיןפתוחה תמיד, ו תוכניתאישית. דלתה של רכזת ה

נגישות תמיד ה"רכזת  אחת המשתתפות שנרשמה לתואר ראשון:', ש כתבהזיהוי קשיים. על ק וותחזעל לשמירה על קשר, 

 תוכניתאחת מחוזקות ה ."תוכנית יקרות מפזה במהלךשמחה לעזור ולהיות קשובה במידת הצורך. התמיכה והזמינות שלה 

קןהפסיכולוגית ואת את המשתתפים הכירו גם את יועצת המכללה,  .תוכניתאנשי צוות ב כמההיא מעורבות גבוהה של   ד 

המקנה תחושת  ,רכזת נגישות זמינה, קיבלו מהם המשתתפים מענה ראשוני , כשלא הייתהבמקרים דחופים .הסטודנטים

מסגרת "אני חושבת שהאווירה הלימודית במכללה ועצם העובדה שהמכללה היא  :'בהקשר לזה כתבה ש. ודאותביטחון ּו

מקומה ותפקידה של  ."תוכניתאינטימית יותר, עזרה בכך שנוצרה רשת תומכת סביבי על ידי האנשים המשתתפים ב

ומלץ הובמיון המועמדים,  תוכניתחידוד. למרות תפקידה בייעוץ לרכזת ה והפסיכולוגית בליווי השוטף של החניכים חייב

 (stress) מועקה ולחץ תובע  לוגית במכללה במצבים דחופים הפסיכואל לפנות  אפשרליידע את המשתתפים בתוכנית ש

ומטרתו לתת מענה  ,חליף טיפול בקהילהולא להלתהליך מתמשך לא , אלא שייעוץ זה אינו יכול להפוך איתה ולהתייעץ

למרות מחקרים המציגים קשר בין צריכת שירותי בריאות הנפש בעת תחילת לימודים לבין השלמת הלימודים נקודתי בלבד. 

(Smith-Osborne, 2005) אך לא לחייבם.שתתפיםהוחלט להשאיר מרכיב זה כהמלצה למ , 

אינה חלק ממערך השיקום הממוסד,  תוכניתהמאחר שש הנחנו תוכניתבתחילת ה – תיאום עם גורם מקצוע מהקהילה

ציפייה  הייתהאין מקום לערב בתהליך הלימודי את הגורמים המטפלים במשתתפים במסגרות שמחוץ למכללה, וגם לא 

חשיבות הקשר עם גורמי הקהילה, לא רק בשלב המיון,  הייתה (פיילוט) הרצההלאחר  משמעותיתפעולה.  תובנה שישתפו 

לכלול שמירה על קשר שוטף עם אנשי  צריךהליווי המקצועי במכללה לעיל, אלא גם בשלב הליווי.  3כפי שהוסבר בסעיף 

לערב את  –לקבל עדכון הדדי על בסיס חודשי ובמקרה הצורך , כדי פעמי-המקצוע מהקהילה, לא רק על בסיס מזדמן או חד

בשבועיים  אךהצליח יפה במהלך הסמסטר  'שהמשתתף  ,למשלע לפגישות. יהגלכגון הימנעות מ ,הקהילה באתגריםנציג 
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: תוכניתהיועצת המקצועית של ההשנתית ציינה הצוות. בשיחת סיכום החונך ועם האחרונים הפסיק להגיע וניתק קשר עם 

 ,יודעים היינו לּו. ידענו לא שאנחנו ש' אצל משהו שיש ידע, הרב עם בדק הוא  ',ש של הסוציאלי לעובד כשהתקשרנו ,למשל"

אם היינו יודעים מה שהעובד סוציאלי  מספיק. היה לא הסוציאלי העובד עם החיבור. יתאכזב שלא החונך את מכינים היינו

, מרכיב הקשר (Koch et al., 2014) אחרות של השכלה נתמכת תוכניותבדומה לממצאי  ."משהו עושים היינו אולי אז ידע

 . ת המשתתפיםוהתיאום עם אנשי המקצוע בקהילה תרם לאיכות הליווי ולהתמד

פרות רבה שס   אףזמנית. -א חשוב ומורכב בוהוהליווי המקצועי לחונכים עצמם  – צוות מקצועיהחונכים על ידי ליווי 

 .העוסקים ביחסי החונך עם הצוות המקצועיהמחקרים הם תרומת החונכות למתמודד, מעטים בחניך ו-עוסקת ביחסי חונך

התפתחה  "טעימה אקדמית" תוכניתבוהדרכת החונכים הליווי  תוכנית(. 2007צא מחקרם של שגיב ושטרוך )נמהם יבינ

בגלל ניסיונם המוצלח הקודם בחונכות סטודנטים עם לקויות בהמלצת יועצת המכללה בהדרגה. החונכים הראשונים נבחרו 

משה יועצת ישש ,עם מדריכת שיקוםביחד  תוכניתבין רכזת המפגשים נקבעו  .אחרים יים אישיים ולימודייםאו עם קשלמידה 

)המתמודד  עם החניךביחד , הן עם החונך לבד והן חודש וחצי-בתדירות של אחת לחודש, לבין החונכים תוכניתלחיצונית 

 להיוועדאפשר לא היה  ,צד אחרמ ,ושל מדריכת השיקום ,חדצד אמ ,. בפועל, עקב אילוצי זמינות של החונכיםהמשתתף(

חלק מהחונכים חשו שהם . ידע מקצועי מתחום בריאות הנפשבהם וחסר  ,התקיימו ללא המדריכהשהמפגשים או  תדיר

לא נותנים מענה נכון למצבים שעלו הם אך מנקודת מבט מקצועית נמצא כי  מסודרת, "מנוסים" ולא זקוקים להדרכה

פשרו יותר עצמאות חלק מהסטודנטים החונכים א  "עלה בשיחה עם הפסיכולוגית של המכללה:  ,למשלבהתנהגות החניך. 

ידוע כי  .ולשם כך גם יש לתדרך את החונכים כדי למצוא את המינון הנכון לחניכים ברגישות רבה" ,אחרים לקחו יותר חסות

יותר מאוכלוסיות  (Koch et al., 2014) בקשת עזרה או בקבלתהבנוחות -חש איעם מוגבלות פסיכיאטרית מתמודד ה משתתף

ל וכך לעיתים הרגיש החונך ש"הכלפי. גם כאשר הם מודעים לחשיבותה, (2013, 'ושות)רינדה אחרות המקבלות חונכות 

. האחרון לא חשף צרכים אלומאחר ש או לאיזו תמיכה הוא זקוק ,עימם המשתתף מתמודדשולא היה מודע לקשיים  ,בסדר"

למרות  .ולא מניעתיות עלתהלאחר שמסוימת לנוכח בעיה  תגובתיות משיחות הייעוץ של החונכים עם הצוות היוניכר חלק 

 תוכניתוב יזומהיותר כל בעלי העניין חשו צורך בהדרכה לתת מענה לבעיות שעולות,  תוכניתהזמינות הגבוהה של רכזת ה

"הליווי המקצועי לאורך הסמסטר אפשר לי להתייעץ לגבי דברים  ות:הסטודנטיות החונכמספרת אחת חונכות מובנית יותר. 

וגם נתן לי תמיכה בהתמודדות עם סיטואציות שהיו מעט  ,איך לנהוג בסיטואציות מסוימות ,שלא הייתי בטוחה בהם, למשל

ייתי שמחה להדרכה קצת יותר רחבה עם שיבוצי לתפקיד החונכת כי בהתחלה לא ידעתי תיות עם החניכה. היקשות או בעי

 דוגמה אבל תמרי הייתה זמינה בכל זמן שביקשתי להתייעץ איתה".כל כך איך לגשת לחניכה ועל מה כדאי לעבוד איתה, 

הפתוחה של תמרי.  אולי צריך )אני חלק מהליווי היה שאלות יזומות ממני אל הדלת ": חונך נוסף של בתשובתודוגמא נוספת 

 ."פני הפגישה עם החניכיםחונכים ללא יודע אם זה קיים( מפגש אוריינטציה ל

תבסס על צוות מקצועי ישותף מליווי ההשהוחלט  ,עקרונות לליווי והדרכה. ראשית המכלנוכח ממצאים אלו פותחו 

עם בטים האקדמיים, יו המעמיקה עם הההיכרותעל ו ולחניכיםהתאמת לוחות הזמנים לחונכים על  ,עקב זמינותו פנימי

, תוכניתאת רכזת הנגישות, המרכזת את ה מוניםצוות התמיכה עם  חשובים במכללה.קשריים ה  בטים יהעם לימוד והדרישות 
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קן, כל צוות שנית. יועצת המכללהאת פסיכולוגית המכללה ואת  להכרת חיצונית מקצועית ה הדרכ הודרךהסטודנטים  ד 

של החונכים סוכם על מתווה לתהליך הליווי  ,שלישית .ר מערכת תמיכה הוליסטיתוליצו בריאות הנפשהשיקום בתחום 

אופייה את וייחודה  מדגיש אתה תוכניתנוסח מסמך מותאם ל – הסטודנטים החונכיםת עם חתימה על הסכם חונכּוכלהלן: 

הכנה מפגש . נעימות בעבר-סוגיות שיצרו אי ,קבלת הדרכהלחובות לזמינות וללדרישות,  תאם ציפיות עם החונכים בנוגעהמו

לתפקידם כחונכים  יםייחודיהבנות בלציידם בכלים ושמטרתו  –הסמסטרבפתיחת  עם צוות התמיכהקבוצתי לחונכים 

בנוגע לשיקום והחלמה, רקע כולל  ,ותיק וחדש תוך התאמת התכנים ךהמפגש מיועד לחונ .למתמודד בתחום בריאות הנפש

הטיפול, החסכים החברתיים, הדימוי  ,החשיפהאתגרים, ה :תוכניתב ףמשתתמן מתמודד היעשבכל הנוגע למחלות נפש רקע 

קשיים שצפים ועולים במהלך ה המשתתפים את תקיים דיון במטרה לפתור בעיות ולהקל עליהעצמי בעקבות מחלה ועוד. כן 

מאחר  – עם הפסיכולוגיתסמסטר אחת להדרכה קבוצתית -סדנת .תיקים מעליםותוך ניתוח מקרים שהחונכים הו ,החניכה

כל סמסטר. במפגשים יעלו החונכים בלא כל החונכים יכולים להגיע באותו מועד, מומלץ להציע מראש שני מועדים חלופיים ש

אף מוצע לקיים . םבלמידת עמיתיכולל שימוש  ,שיתוף ולמידהוירה של ובעיות ילובנו בא .כיםיהחנ עםאתגרים שנתקלו בהם 

לאפשר . המטרה היא ואולי אף מדי פעם עם מומחה מקצועי חיצוני ,עם הפסיכולוגיתשל החונכים מפגשים קבוצתיים  כמה

כדי לאפשר גם להם להיתמך ולברר שאלות ובעיות  ,ולברר דרכי התמודדות כדי למנוע שחיקה אצלם (ונטילציה) אוורור

מפגשים אישיים עם תאם מועדים כאלו. לקושי  ש. עם זאת יכדי לסייע להם בהגשת הסיוע שהם מציעיםו ,שצפות ועולות

אתגרים שאולי לא היו  כדי לזהות על העשייה ורפלקציהמעקב  ייעשהבמפגשים אלו הן לבד והן עם החניך.  – תוכניתרכזת ה

קראת לנכונה הערכות לושם דגש יבחודש האחרון לסמסטר  .ללא מפגש יזום מקבלים מענהלא היו גיעים לידיעת הרכזת ומ

 כאשר הלחץ מתגבר גם עבור החונך. נדרשת עבודה מעט שונה  םבחינות בהימי הובמהלך 

החונכים מהליווי של שביעות הרצון  הפרוש תוכניתעם התקדמות הש דעהתומכים ב ייםהכמות םממצאיה ,כללכ

(. M=4.44, Sd=0.83תשע"ה ב,  ; M=4.25, Sd=0.83תשע"ה א,  ; M=3.67, Sd=1.37תשע"ד ב )המקצועי שקיבלו 

תרומתם לחונך, ליכולותיו המקצועיות מצביעים על ו הליוויממרכיבי  דהממצאים האיכותניים תומכים בחשיבות כל אח

אני " :אך אתגרים לא פשוטים עב מחלתו ,למשתתף בעל יכולות אקדמיות גבוהותחונך  ',מספר ש ,ולהרגשתו הנפשית. למשל

ולכן ההדרכה והליווי תרמו לי. באחת השיחות עם תמרי היא הסבירה לי על החשיבות הצבת  ,משתדל ללמוד היכן שאני יכול

י זוכר שאחרי ששמתי . אנהתמודד המשתתףוהתרומה של זה ליכולות העצמאיות של  המשתתפיםגבולות בקשר שלנו עם 

כדי לפקס את החונך במטרות  חשובהליווי ": 'סהחונכת  הכתב ."בגבולות הנכונים והרצויים הייתהנתינה הזה,  ענייןבדגש 

החונכות, לעזור להבין את גודל האחריות והרגישות שבחונכות כזו. התמיכה והליווי המקצועי עזרו לי לקיים את שתי 

 להבין שאני במסלול הנכון לעזור לחניכות שלי. הליווי מצידה של תמרי יכולתיהחונכויות, נתרמתי בעצמי ובעזרת הליווי 

לידע הכללי  מורוהסדנאות ת ,שלי (אינטואיציה) הפנימית תחושהחיזק את ה )פסיכולוגית המכללה( ושרה (תוכנית)רכזת ה

 מכלול החונכות בעיני".מהחונך במטרות החונכות, הן חלק  ולמיקוד

 סיום סמסטר והערכות לסמסטר חדש .6
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 .אנשי מקצוע מהקהילהוחונכים, ה, שתתפיםתמודדים הממעל ידי השאלוני הערכה  מילוי

בחינה מחדש , תוכניתבהמשך : יעדים לסמסטר הבא יםחנום ובמיסכממפגש זה ב –המשתתפים מפגש עם המתמודדים 

 . או פרידהה עתידית להשלמת דרישות לתואר או לתחום השכלה אחר יראישל המטרות האישיות, 

של  יםגבוהההמשכיות הוהתמדה ה ישיעור .יעדים לסמסטר הבא יםחנולקחים וב יםקיפמ –מפגש סיכום עם החונכים 

 .1.7החונכים מוצג בסעיף 

הוביל להחלטה  ניסיוןשל התהליך, ה 1תואר בסעיף מכ – תוכניתבהמתמודדים הגבלת משך השתתפות המשך או 

. במהלך תקופה זו, כחלק ממפגשי סיכום כל סמסטר, שנה וחצינקודות זכות ועד  10-ל תוכניתלהגביל את ההשתתפות ב

  תוכניתהערכה ובדיקה של ההתקדמות והמטרות לעתיד, כאשר המשתתפים מונחים לנצל את האפשרויות שמציבה הנעשית 

 מכין אותם לקראת "השלב הבא". מקרים חריגים נבחנו לגופו של ענייןהו ,באופן מושכל המקדם את מטרותיהם באופן יעיל

מתבצע תהליך סיכום ופרידה מסודר למשתתף בשיתוף  תוכניתשל סיום השתתפות בבמקרה  .ואושרה הארכה לסמסטר נוסף

 הפגרה. ימיהמשכיות, החונך נדרש לשמור על קשר במינון נמוך ב כשישאיש הצוות והחונך. 

 דיון

 תוכניתהתוצאותיה. לבדוק את ו שה להנגשת השכלה גבוהה למתמודדיםייחודית וחד תוכניתלהציג  הייתהמטרת המאמר 

ת יהפחלמעבר המאפשרת כניסה הדרגתית להשכלה גבוהה,  תוכניתלתת מענה כ כדיהאקדמית אחוה במכללה ופועלת עוצבה 

, וגם חלק מהתוצאות תוכניתחלק ממרכיבי היכולות בטרם נכנס המתמודד למחויבות אקדמית מלאה.  וןבחלחששות ו

 –נתמכת האקדמית ההשכלה ה תוכנית ,אולם .משרד הבריאות מטעםהמופעלת  השכלה אקדמית נתמכת תוכניתלתואמים 

 וךתמלהוא הנוכחית  תוכניתה של הייחודואילו ר לסל שיקום, ולמי שמוּככבר סטודנט  אלהעניק סיוע למי שהו מטרתה

אפשר לפתח מיומנויות תזמנית מ-מענה, ראשית לחסמי הכניסה לאקדמיה, ובו יתןכך נ .אקדמי-טרוםהבמשתקמים בשלב 

ללא תנאי הכרה בשיקום או בסל  –הכול ו ,שיסייעו להתגבר על חסמי ההתמדה ,"יתאמית"בסביבה אקדמית נורמטיבית 

 מודלים אחרים נוסף עלל מודל זה יויש הצדקה להפע ,משרתת את המטרות המוצהרות תוכניתים שהרא. הממצאים משיקום

 . להנגשת השכלה אקדמית

לשביעות גדים הקשורים יהביחס לבמיוחד  ,משתתפיםמתמודדים העל הסכמה גבוהה של ה מעידים ייםהכמות םנתוניה

מאוד למועמדים  צתכמומל םבעיניה תסנתפ תוכניתמהשירות המנהלי. כמו כן ה, מהחונך, ותוכניתמעצם ההצטרפות ל רצון

 .ולמוסדות נוספיםאחרים 

ובעיקר  ,אקדמייםלימודים הרצון להשתלב בהיא  תוכניתהצטרפות לקרית ליעיון בסיבות להצטרפות מלמד כי הסיבה הע

. יתר על כן, ף לבחון מחדש יכולות לאחר נשירה ממוסד אקדמי אחר גדול יותרא –לעיתים  ;הרצון להתנסות ולבדוק יכולות

 שתשמש מעין מבחןנורמטיבית להתנסות אקדמית כהזדמנות  תוכניתהמוסד לביטוח לאומי ב תהכר עם הזמן התפתחה

השכלה הת א שילהנגאת מטרותיה  תוכנית. כך השיגה הואישורו למשתתף בשיקוםלפני הכרה  "אמיתיתבסביבה התנסות "
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 הבעיני המשתתפים היא אכן מציעה הזדמנות להתנסות לבחינ .מאפשרות ינןאחרות א תוכניותגבוהה למתמודדים באופן שה

 ככזו גורמים מקצועיים והממסד.  ו בהריואף הכ ,יכולות אקדמיות ה שלולבניי

כללו שלוש קטגוריות אלה  .הציבו בתחילת הסמסטרשמימשו את המטרות מן המשתתפים המשיבים הרוב הגדול של 

הקשורות ללימודים אקדמיים: "לבדוק יכולת להשתלב בתואר )או להשתלב מחדש בתואר(", "למצוא את היעד המתאים לי 

"רכישת ביטחון עצמי  –חמישית ו ,"למידה כהעשרה והנאה" – ריה רביעית"לשפר את יכולות הלמידה". קטגוובלימודים", 

ומיומנויות חברתיות". הרוב המכריע של המשיבים מן המשתתפים וגם מן המשיבים החונכים הסכימו שחל במשתתפים 

, "חיזוק מסוגלות ללימודים אקדמיים": כללואלה  .למטרותבקטגוריות דומות יחסית  ,תוכניתהשתתפות בבזכות שינוי 

שיפור ", "תחושת מסוגלות כללית וחיזוק הדימוי העצמי", "מוטיבציה ותחושת מטרה", "יפור במיומנויות למידהש"

על תהליך מתפתח שהתגשם . חלק מהתיאורים והתשובות לימדו "במיומנויות חברתיות וביטחון ביצירת קשרים בין אישיים

נה אחד עם קעולה ב תוכניתשהים למדמאים אלו . ממצתוכניתלפעמים רק בסמסטר השני או השלישי להשתתפותם ב

 (WHO, 1996) לתפקוד עצמאי יותר בקהילה את המשתתפיםוקידמה  (1998)לכמן, עקרונות השיקום הפסיכוסוציאלי 

או  ,(Ralph, Kidder, & Phillips, 2000) גורמים פנימיים – הראשון :החלמה מושפע משני מרכיביםהליך תה .החלמהלו

. המרכיב (2000לכמן, ) הזדמנות או (Ralph, Kidder, & Phillips, 2000) גורמים חיצוניים – והשני ,(2000 לכמן,) משאבים

עם שיפור יכולת התמודדות בוגם  ,שיפור יכולות אקדמיותבבמשאבי ידע,  "טעימה אקדמית" תוכניתהתגשם בהראשון 

בו שינוי עשוי שאקדמית וכללית, פיתוח תובנות בנוגע לאופן  תחושת מסוגלותחיזוק , בסביבה אקדמיתמאתגרים  מצבים

בהזדמנות  "טעימה אקדמית" תוכניתהמרכיב השני התגשם ב .האקדמי, חיזוק מוטיבציה ותחושת מטרה םעתידו להתחיל

, לחוות שייכות וסטטוס חיצוניפנימית  בעלת משמעותאקדמית לעסוק בפעילות  לחוות את עצמם כבעלי יכולותשקיבלו 

הם יציפיותאת התורמת להתמודדות עם הסטיגמה, לשמר ולממש בסביבה נורמטיבית, אך אינטימית ומכילה, חברתית 

ולקבל יכול להיות סטודנט  המתמודדהמאמינים ש ,תמיכה מקצועית אישית מאנשי מקצוע קבלל ףמשתתנזדמנה למעצמם. 

שר התומך קלפתח  תוכניתבאופן כללי סייעה ה(. בעיות, תחושת חברותהחונכים )אוזן קשבת למלימודית ונפשית תמיכה 

אחרות להשכלה נתמכת  תוכניותאותם משתתפים, חלק משל חייהם והעצמתם. חשוב להדגיש שעבור  בהיבטים הבריאים

 "למים עמוקים קפיצה"מחייבות  שהןלא היו הזדמנות, או כי הן מחייבות תיוג, ופועלות במסגרת ייעודית לבריאות הנפש, או 

  .מדי עבורם בשלב זה

כולות לי תוכניתכי תרומה נתפסת של הבשאלון הכמותי ניתן לראות בט החברתי. יהיא ההשעלתה במחקר נקודה מעניינת 

שאלה הפתוחה על מימוש בתשובות לגם דבר שהתבטא  משאר המרכיבים, היא הנמוכה ביותרשל המשתתפים החברתיות 

סיבה  ההייכולות חברתיות לא המשתתפים חיזוק  עבור מרבית. שעלו בניתוח תהליך החניכה לשיפורנקודות בגם מטרות ו

. נראה יותר בשכיחותו חשובההיבט החברתי מקום קיבל ות, מסוימאולם כאשר התבקשו לציין מימוש מטרות  ,הצטרפותל

תאמה למטרות העיקרית רתם המוצהרת מטש ,ונכון ומשכו משתתפיםכי תהליכי השיווק והמיון יצרו מיון טבעי אפוא 

אחרות. עם זאת, גם אם  העשרה יש רבות תוכניותחברתיות ו תוכניות. התנסות בלמידה אקדמית :תוכניתהמוצהרות של  ה

ציפייה שתחום  הייתהמלמדים כי ר זה קבמחת כישורים חברתיים, הממצאים ובנלר קשרים וויצלא הצטרפו לתוכנית כדי ל
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מתמודדים ה כזו שלציפייה  הייתהש. כומהלמידה באקדמיה תוכניתבעקיפין, כפועל יוצא מהשתתפות ב ולוזה יקבל מענה, 

פשר לא א   "טעימה אקדמית" תוכניתהה הייחודי של יאופיבתהליך.  הייתהאו  בלבד תהיא התממשה חלקי ,המשתתפים

יום עד יומיים בשבוע  והם למדו במכללה ,חברתית קבוצתית לחניכים. סך המשתפים מדי סמסטר אינו גדול תוכניתת ובנל

ד שלא תמיד האחריות לתחום זה נשארה בידי החונך בלב .והעדיפו להימנע או התקשו להגיע יום נוסף לשם פעילות חברתית

האחרונה בשנה . ונים, חבר של המתמודד ולא רק חונךל לעמוד בציפיות אלו, גם אם הפך להיות, כפי שמלמדים השאלויכ

יוזמות  כמהבאישיות, להפחית חרדה חברתית ולהפחית בדידות, -טחון ביכולות ביןישהביעו רצון לחזק ב ,המשתתפיםשותפו 

פני עשרות לשיח  ו הרצאתשניים מהם הרצ .במפגשי שיח עם סטודנטים השתתפום, יהוזמנו לטקסי סטודנט ,. למשלנקודתיות

. יוזמות 'וכד תוכניתלצעירים ביום עיון לאנשים עם מוגבלות השואפים להשכלה גבוהה, ואף השתתפו בהפקת סרטון תדמית 

מדובר . את הזהות הסטודנטיאלית החדשה שפתחו וחוש שייכות למוסד האקדמי וחיזקול ףחשלהי משתתפיםפשרו לא   אלו

מעורבות  יש ציפייה להתחזקותלפיכך  .אך מעבר למשימות האקדמיות הרגילות ,םסטודנטיכבפעילות הקשורה לתפקידם 

המחזק ביטחון מרכיב ה נוספות לעיבויהדעת על דרכים  יש מקום לתת את עם זאת, .(2013 ,'ושות)רינדה בתפקיד הסטודנט 

 עבור אותם משתתפים הזקוקים לכך. וחיזוק מיומנויות בין אישיות חברתי 

תה מרכיב יבחונך הי הסתייעותו ,לתמיכה האנושית יש מקום מרכזי וחשוב בהנגשה אקדמיתבדומה למחקרים אחרים, 

היו שבעי  "טעימה אקדמית"בהן החונכים והן המשתתפים . (2013, 'שותורינדה  ;2007, 'שותו)דהן אנושית התמיכה מרכזי ב

בהקניית לימודית  תמיכה – הראשוןקריים: יים עתחומבשני רצון מאיכות הקשר שנוצר ביניהם. תרומת החונך התבטאה 

ה תמיכה נפשית )אוזן קשבת לבעיות( וחברות. בתמיכה אישית ש – השני ;בחומר הנלמדעזרה ומיומנויות למידה אקדמיות 

למשתתף  שירותיואת נובעת לא רק מיכולתם לייעץ, לתווך ולהנגיש את הקמפוס ו זו תוכניתשל החונכים ב נקודת החוזק

(, אלא גם להיות זמינים עבורם ולפתח קשר חברתי קרוב עם 2007, 'שותוהמתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית )דהן 

 ,Ponizovsky, Grishpoon, Sasson) הציפייה היא שחיזוק הרשת החברתית יוביל לחיזוק לימודי ויפחית חרדהים. פהמשתת

& Levav, 2004). 

החונך,  שללא רק החשוב של התמיכה האנושית  ה, ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על מקומקודמיםהמחקרים היותר מ

קןבמקצועי -רבההצוות  שלאלא גם  אשר  למשתתפים ניםוזמי יםנגיש שהיו יםאחרבעלי תפקידים של , וכן הסטודנטים ד 

טעימה "לאחר שנתיים בשנשרה מלימודים קודמים לתואר, ומשתתפת  אב הי"א .יצרו רשת תומכת ומסגרת אינטימית

 חזרה כמנוף עבורי התהיוו תוכניתה":  חזרה ללימודים סדירים והשלימה תואר ראשון בהצלחה. היא כותבת "אקדמית

 צוות של בליווי זאת בהצלחה שלי הראשון התואר את לסיים – וכתוצאה הדרגתי באופן להשתלב יכולתי הבעזרת. ללימודים

קן  המרכז מנהל, סטודנטיםה נהלמ   רכזת, הנגישות רכזת, הלימודי הסיוע ומרכזת המכללה יועצת. הנפלא הסטודנטים ד 

טעימה " תוכניתה לשון אחר, ."שלי האקדמית החונכת – לולכ והראשונה והאחרונה, הסטודנטים קניתד  , טכנולוגי הלימודי

הצליחה להרחיב את הרשת התומכת של המשתתפים וחיזקה את מוכנותם לפנות לבעלי תפקידים ולבקש עזרה,  "אקדמית

  (.Ponizovsky et al., 2004; Zimet et al., 1998) מרכיבים חשובים לתהליך השיקום
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שלעיתים רחוקות מחקרים , היבט על החונכיםלא מבוטלת השפעה  הייתה תוכניתכי להממצאים מעניין ללמוד מ

צמיחה והעצמה אישית, שיפור מיומנויות וחיזוק לימודי לעצמם ופיתוח  תוכניתהחונכים חוו מה קודמים התייחסו אליו.

 האדם הכרת, מתמודדים עם היכרותה עצם: "מותהת  על החונכים  תוכניתתחושת אחריות. אך בעיקר בלטו בהשפעת ה

של החונכים עם המתמודדים  היכרותמות עולה כי עצם המהת  ". חדש חברתי קשרו"", "תחושת משמעות" המחלה שמאחורי

 ממנה צמחהוהובילה לתחושת העצמה וצמיחה אישית,  היכרותהן ברמה האישית והן המקצועית. הנתפסה כתרומה עבורם 

 היאמתמודדים ההמשתתפים בין החונכים הסטודנטים לבין מתמשך צירת קשר אישי י .גם חברות שאינה מובנת מאליה

אחת מהאסטרטגיות היעילות יותר לשינוי חיובי בעמדות והפחתת סטיגמות כלפי אנשים המתמודדים עם מוגבלות 

הסוגיה חשובה במיוחד כאשר חלק מהחונכים הם סטודנטים לפסיכולוגיה או לחינוך  (.Corrigan, et al., 2001) פסיכיאטרית

 ,פלים בעתיד. על פי רוב יש לסטודנטים במהלך התואר הראשון היכרות מוגבלתרואים עצמם כאנשי מקצוע ומטהם ו ,מיוחד

הסטודנט מגיע כמתנדב  ובש מצבתהיה לרוב תוצר של  ,היא קיימתאם עם אוכלוסיות הסובלות מפגיעה נפשית.  ,בכללאם 

בעל אופי  המובנ מצבבהיא גם מתרחשת  .במיוחדת באוכלוסייה ברמת תפקוד נמוכה ניכרה שיקומית-למסגרת טיפולית

מקבל שירות, -נחשפו החונכים למסגרת של נותן "טעימה אקדמית" תוכניתטיפול. ב "נותן"טיפול ו "מקבליש " , ובוהיררכי

המשתתפים היו בעלי  .הלומדים למבחנים ומגישים עבודות מדובר בשני סטודנטים ,של דבר בסופו. שטוחהיררכי מבנה באך 

, "חברות שנהיה חשבתי לא" ,"אותי הדהימה היא" :דות הקדומות של החונכיםאתגרו את העמ  שיכולות קוגניטיביות 

כלפי משתתף המתמודד עם  דות חיוביותעל פיתוח עמ   ותהחונכים המלמד שלשכיחות  תותגובהיו  "ונעזר עוזר הרגשתי"

סובל  עם בעיות נפשיות. המתמודד אחרים מתמודדים להיות מוכללות כלפיהצפויות דות עמ  מוגבלות פסיכיאטרית, 

(. Shor & Sykes, 2002אלא אפילו מאנשי הטיפול ומעובדי מסגרות בריאות הנפש ) ,מסטיגמה חברתית לא רק מהקהל הרחב

עם מתמודד  היכרותיחודית של ילחוויה לדבריהם זכו  ,ולחינוךסטודנטים לפסיכולוגיה  שהיו ,מבחינה מקצועית, חונכים אלו

דות שליליות כלפי מ  בהם פעלו כמתנדבים. עשת התנדבות שונה מאוד ממקומו ובמסגרת עיוניתההקלינית ות פרמעבר לס  

חשוב להמשיך במגמה של ולכן  ,(Penn, Kohlmaier, & Corrigan, 2000וע במידה רבה ממחסור בידע )ות לנּבלולנפגעי נפש ע

 במחקרם של אייק ונוול. תוכניתהמכללה, מגמה שהחלה בלצוות ולסגל , הדרכה מקצועית מתחום בריאות הנפש לחונכים

 רכישת הידע בקשרים חברתיים אישיים מוגבריםלוותה דות רק כאשר נמצא כי מידע קליני היה במתאם חיובי עם עמ  ( 2012)

(Eack, Newhill, & Watson, 2012), הקשרים האישיים הם אסטרטגיה( נמצא כי 2001) ושותפיםקוריגן  ובמחקרם של 

לאיכות הקשר בין  ,"המחלה שמאחורי האדם עם היכרותה" לערךידע. לאור זאת, מהמובילה לתוצאות טובות יותר מחינוך ו

יש  – ד הדרכה מקצועית והענקת ידע מתחום בריאות הנפש לחונכיםבלמשזוהתה במחקר,  "חברות"החניך לחונך במובן של 

טעימה " תוכניתהלצפות כי  אפשרבפרט.  ,מקצוע לעתידהולאנשי  ,ת להפחתת סטיגמות חברתיות בכללבהקתרומה מו

 סה מקצועית שונה של "המטפל החכם" שמקשיב למטופל ורואה בו שותף.יתפהעניקה לחונכים  "אקדמית

מעודדת עצמאות, יש חשיבות רבה לשיתוף גורמי מקצוע  תוכניתהש אף – תובנות חשובות כמהתהליך העבודה העלה 

בליווי  לתמוךשתף פעולה וכדי לבתהליך המיון וגם על המשתתף המתמודד קבל מידע חיוני כדי לגם  מהקהילה, ומטפלים

שמטרתה לתת הזדמנות לעצמאות ולהעצמה, לא תחייב את המשתתף  תוכנית, השתתפות בהובמעקב לאורך הסמסטר. עם ז
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מורכב אך חיוני.  א. תהליך התאמת חונך לחניך הוהבריאותמשרד ממביטוח לאומי או  שיקוםציג זכאות לקבל טיפול או לה

נכונות ללמידה, יש לתת את הדעת גם לאישיים גבוהים, מחויבות לתהליך ו-מעבר לבחירת חונכים בעלי כישורים בין

ולחונך.  הנלמדת ורקע לימודי מתאים, ולוח זמנים בעל מכנה משותף לחניך תוכניתלמאפיינים אישיים )גיל, מגדר(, מאפייני ה

ות יתרון מסוים אך לא מספק. בתהליך החונכות יש לשלב גם מפגש ישילוב חונכים בעלי רקע מוקדם בבריאות הנפש עשוי לה

יזית וטכנולוגית למכללה. לסדירות המפגשים והקביעות חשיבות גבוהה למרות הקושי הטמון בכך פ התמצאותשמטרתו 

והחונכים עצמם לומדים מערכת מלאה עם אילוצים משל עצמם.  ,בשבוע שהמשתתפים מגיעים למכללה רק יום עד יומיים

ויש לחייב את החונך לקבל ליווי מקצועי והדרכה גם אם מדובר בחונך ותיק,  ,בקבלת חונכות תוכניתיש להתנות את הקבלה ל

ווי מתמשך פרטני וקבוצתי. ליוהכנה מוקדמת  וחשוב שיכלל ווהדרכת ךרקע בתחום בריאות הנפש. ליווי החונבעל ו ניסיוןבעל 

תהליך את מפגש חונכים קבוצתי מאפשר למידה הדדית ומוסיף מרכיב של שיתוף ומחזק את ביטחון החונכים. יש יתרון ש

מעמיקה עם סוגיות  היכרותד בלמ ,ל צוות מתוך המכללה המספק מקצועיות בתחום בריאות הנפשיהליווי המקצועי מוב

י רבלהגדיר את משך הזמן המ הייתהנקודה חשובה ומעניק גם זמינות גבוהה וגם ליווי הוליסטי.  ,אקדמיות ועם המכללה

מלמד כי שנה עד שנתיים  ניסיוןה .ו לתהליך של התפתחות וקבלת החלטותמלקד כדי תוכניתב השתתףבה יכול המשתתף לש

 .תוכניתת מטרות הא גיהזמן הנכון להש-פרק ןה

 ומסקנות סיכום

יקטיבית למשתתפים עצמם ייקטיבית וסוביהן מבחינת תרומה אוב האת מטרותי המשימ "טעימה אקדמית" תוכניתה

לממצאי המחקר יש ערך רב לאנשי המקצוע מבחינת השפעה חברתית בהקשר של נגישות והפחתת סטיגמות חברתיות. הן ו

נזקפת במידה  תוכניתהצלחת הת. מתחום השיקום ומתחום הנגישות האקדמית וגם למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניו

קןשל מקצועי -רבשל ליווי הצוות ה המקיף צביוןלרבה  שיתוף הפעולה של ההנהלה, יחידות ללהתגייסותם ו ,הסטודנטים ד 

צוות ההתאפשר מענה  ,(2008, 'ושותבדומה להשכלה אקדמית נתמכת )הדס לידור  אקדמי.הסגל הות וחברי מתאיממנהלה 

. התאפשר גם ובבחינותמתן התאמות בלמידה ומקצועי שטייב את שלבי המיון, הקליטה, הצמדת חונכים והדרכתם -רבה

כחונכים במסגרת מחויבותם בפעילות חברתית  תוכניתל להצטרףסטודנטים בחרו כאשר  תוכניתאיגום משאבים לטובת ה

קןהמוענקות ב ,תמורת מלגה או נקודות זכות בשנים הראשונות להשכלה אקדמית  ניסיוןבשונה מהאולם הסטודנטים.  ד 

מש של מיתרון בכך היה  .ולא כיוזמה חיצונית למוסד האקדמי ,מתוך המכללה "טעימה אקדמית" תוכניתהצמחה נתמכת, 

קןת מחוץ למתאימוכל היחידות ה עםבהשגת שיתוף פעולה ותיאום  המנגנונים והאנשים. שיתוף של  קרובה היכרותהודות ל ד 

מהתפיסה מכללה על פני מוסד אוניברסיטאי גדול, וכן הולה והתיאום הושפעו במידה רבה גם מיתרון הגמישות של הפע

של הגברת המודעות של  זמני-בוכי ללא תהליך אפוא במכללה האקדמית אחוה. ניכר נגישות של ההנהלה הבכירה -התומכת

 נפגעת. תוכניתפריחת ההייתה נגישות מתמודדים בפרט, להנגישות בכלל ו ענייןהסגל ל

והן עקב מורכבות הטמונה במאפייני קהל היעד  הוחדשנות תוכניתה ראשוניותעקב אתגרים רבים עמדו בפני הצוות הן 

ועיצובה והן בביצוע מחקר הערכה ללמידת התהליך ותוצאותיו.  תוכניתלכן מדובר עדיין בתהליך, הן בהפעלת ה צרכיו.בו

בין הרצון לתת הזדמנות לבין הרצון למנוע ממועמדים לא איזון המתח בבמיון מועמדים ו הואשהתגלה קרי יאתגר ע
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 בטוחות אוניות": היה "טעימה אקדמית" תוכניתשהנחה את האולם המוטו  מתאימים להתחיל לימודים ולחוות אכזבה.

קובעי  .יוזמה מקומית של מוסד אקדמי אחד תוכניתה שהייתהאתגר נוסף הוא  "...אוניות נועדו כך לשם לא אבל, לבנמ   יותר

לו יהכללש השכלה אקדמית ויכמודל נוסף להנג תוכניתתרומתה של האת ו הדומדיניות ואנשי מקצוע נדרשים לבחון את ייח

התכנית זכתה להכרת הקהילה המקצועית המתבטאת בין היתר בהענקת  .למתמודדים רותי השיקום הממוסדיםיכחלק מש

 אשלים.-תיים ליוזמות חברתיות והנגשת שירותים מטעם עמותת נגישות ישראל ומטעם ג'וינטשני פרסים יוקר

שהמשיכו  מיעם משתתפים, חלק מהביצוע ראיונות עומק עם  מהמחקר הנוכחי. ותנובע למחקרי המשךהמלצות  כמה

מחסור במחקרי אורך שמציגים . יש אך נשרו הגבוה (פוטנציאליכולת צפונה )שנתפסו כבעלי  מיועם בלימודים אקדמיים 

משתתפי  שנתי אחר כל-רב מעקב בועקולכן מומלץ ל ,(Best et al., 2008)להשכלה נתמכת  תוכניותמעקב אחר בוגרי ה

את העניין  יםמחזקעל החונכים הסטודנטים  "טעימה אקדמית" תוכניתההממצאים המעניינים בנוגע להשפעת  .תוכניתה

חונכים  ה שלהדרכלניתוח מודלים לליווי ובשיתמקדו בהשפעת השכלה אקדמית נתמכת על החונכים וגם  ,מחקריםעוד ב

 חונכות אקדמית אחרות.  תוכניותהשונה מ לעכאלו על הדומה ו תוכניותב

  המקורות רשימת
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