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 מבוא למחקר: כיצד בא לידי ביטוי שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בצוות במעגל העבודה.

 בחרתי בנושא זה למחקר מאחר ואני אמא לילד עם צרכים מיוחדים. אורי בני בן 9, אובחן על הרצף
 האוטיסטי בתפקוד גבוה. היום אורי משתלב היטב בכיתה רגילה בעזרת משלבת ומערכת טיפולית

 תומכת. הרצון לקדם אותו הינו ייעוד מרכזי בחיי, ואני רוצה להגדיל את סיכוייו להיות מוכן לחיים
 כמבוגר עצמאי, מפרנס את עצמו בכבוד, מבטא את כישוריו ומשתלב היטב בעולם המבוגרים -

 בהכשרה מקצועית, בעבודה, בקהילה.
 מתוך צורך עמוק זה, במקביל למחקר, הקמתי את מיזם "אופטיזם"- מקום אופטימי למשפחות עם

 צרכים מיוחדים. שני הפרויקטים הזינו אחד את השני במשך החודשים האחרונים. בתהליך המחובר
 הזה, זכיתי לפגוש אנשים רבי ערך, אמיצים, מיטיבים ופורצי דרך, אשר מהווים בשבילי השראה

 אמיתית להמשך החקירה והעשייה בתחום.

 מטרותיי במחקר זה:

, מאמץ קטן אשר פותח עולמות ועתיד שלם לחמישית● 1 ליצור מודעות לשילוב אנשים עם צ"מ

  מהאוכלוסיה.
 להשפיע על קידום, שיפור והרחבת השתלבותם של אנשים עם צ"מ במעגל העבודה;●

  להפוך את שילובם לנורמה חברתית-תעסוקתית.
  להבין כי שילובם של עובדים עם צ"מ מהווה תרומה וערך מוסף למעגל העבודה ולקהילה.●

 1 מתוך 5 אנשים הוא אדם עם צרכים מיוחדים. בחלק מהספרות נקראים אנשים אלה בעלי/ עם
 מוגבלות, במחקר שלי בחרתי לכנותם "אנשים עם צרכים מיוחדים" מאחר ואני לא רואה בשונות

 שלהם מגבלה, אלא צורך שונה.

 מעבר לתרומה האישית שאני מקווה לקבל ממחקר זה, מטרתו לתרום לחברה בכמה היבטים:

 מועמדים או מועסקים עם צ"מ, ירכשו כלים כדי להכין עצמם להשתלב במעגל העבודה,●
 להתמיד בעבודה לאורך זמן.

 המעסיקים אנשים עם צ"מ, יבינו יותר את צרכיהם של אנשים אלה. יקבלו הסברה מדוע●
 חשוב שיעסיקו עובדים אלה ויקבלו כלים כיצד לשלב אותם טוב יותר בצוותי העבודה שלהם.

 עובדים נורמטיבים במקומות העבודה בהם מועסקים אנשים עם צ"מ, ילמדו להבין מהי●
 התרומה של אדם זה במקום עבודתם, וילמדו להכיל את האדם השונה כפי שהוא.

 העברת מסר חברתי לכלל האוכלוסיה. מסר דרכו קבלת השונה לא תהיה נושא, מטרה, או●
 תמריץ למקומות עבודה, אלא נורמה חברתית ותעסוקתית. המגוון האנושי במקום העבודה

  יהפוך לנורמה.
 אחד התוצרים המשמעותיים מכל מה שנאמר לעיל הוא: אנשים עם צ"מ יתוגמלו בהתאם●

 ליכולתם ללא אפליה על רקע מצבם המיוחד. שכר מינימום כחובה חברתית.

 ממצאי המחקר אמורים לקדם את השילוב בכך שיתנו כלים והשראה במעגל התעסוקה למגוון
 המעורבים בתהליך: אנשים עם צ"מ, מעסיקים ומקומות עבודה, עובדים עם ראש גדול ורגישות

  חברתית, הקהילה הקרובה וכלל האוכלוסייה.

 

 

  צ"מ= אשתמש בראשי תיבות אלה במהלך המחקר למושג: צרכים מיוחדים1
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  רקע תיאורטי וסקירה של ספרות מחקרית רלוונטית:

 לאחר שקראתי מאמרים, כתבות, ומקרי בוחן, הגעתי ל-7 סוגיות מרכזיות העוברות כחוט השני
 בחומרים הכתובים. חשיבותו של הידע שנצבר מהווה בסיס להסברה והפנמת השינוי החברתי

  הנדרש בעולם התעסוקה.

 להלן הסוגיות המרכזיות אותן בחרתי להציג במחקר :

 סוגיה 1: מודעות כמפתח לשחרור מדעות קדומות ושילוב מיטבי לאנשים עם צ"מ

. היכרות עם צרכיהם המיוחדים 2 המודעות היא המפתח לשילובם של אנשים עם צ"מ בחברה

 מאפשרת להתאים ולהנגיש עבורם את הסביבה והחברה בה אנו חיים, ולהעלות את הפוטנציאל
 שלהם תוך קבלת השונות מצד החברה.

 לאנשים עם צ"מ יש יכולת רבה לתרום בכישורים הייחודיים שלהם. באמצעות הכוונה, הנגשה והבנה,
 ניתן לעזור להם לממש את הפוטנציאל ולקרב אותנו לחברה צודקת יותר. הם משתוקקים לעבוד,

 להתפרנס, לתרום לחברה, להשתלב בקהילה ובחברה.
3 החסם המרכזי בהשתלבות אנשים עם צ"מ בעבודה הוא דעות קדומות. הטכנולוגיה מתגברת על כל

 מוגבלות, החוק יכול לקבוע כללי הנגשה ושילוב, אך שינוי דעות קדומות היא המפתח למודעות.

, אך בקרב המועסקים עצמם קיים חוסר 4 מדינת ישראל מפעילה אפשרויות תמיכה למעסיקים

 במודעות ובגורם נגיש להכוונה, לשיקום ולהשמה. כדי לתרום להעלאת מספרם של אנשים עם צ"מ
 בשוק העבודה הישראלי, מומלץ שהמדינה תשקיע גם בהכשרת מועסקים: הגברת הדגש על המועסק

 תיצור התאמה מיטבית של תכנית עידוד יציאה לעבודה עבור כל אדם ובכך תגדיל את ההשתתפות
 הכללית של אנשים עם צ"מ בשוק העבודה. חשוב לציין, כי התמיכה במועסק מתחילה עוד בשלב בו

 הוא נמצא במערכת החינוך, ומומלץ ליישם תכניות הכשרה והכוונה תעסוקתית כבר בשלב זה.

 עוד ממליצים החוקרים ליצור הגדרה אחידה תחת חוק אחד, ולהקים סוכנות מרכזית אחת לקידום
 תעסוקת אנשים עם צרכים מיוחדים באמצעות שירות אישי ומותאם ללקוח והעלאת מודעות לנושא

 בקרב הציבור. כמו כן, מוצע להרחיב את ההשקעה בשיקום התעסוקתי וליצור מנגנון מדידה והערכה.
 "מרכוז האחריות בידי סוכנות אחת יאפשר תהליך מדידה עקבי ובקרה על תהליכים ומגמות לאורך

 זמן", קובעים החוקרים.

 באמצעות חשיבה יצירתית, הכשרה וליווי, ניתן לשלב אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל התעסוקה
 בצורה שתייצר ערך גם למעסיקים. אולם כדי שהתהליך יתבצע בצורה הטובה ביותר, יש צורך שגם

 הארגונים יגלו נכונות ופתיחות לקליטת עובדים אלו. כדי להתגבר על קשיים מסוג זה, זקוקים
 העובדים המשולבים לגורם מתווך שיוכל לתרגם את הצרכים המיוחדים שלהם עבור אלו שאינם

 מבינים אותם.

 הליווי שמקבלים משתתפי התוכנית לאחר סיום הקורס מסייע להם להתמודד עם האתגרים
 החברתיים במקום עבודתם. גם המעסיקים של בוגרי הקורס מקבלים הנחיה וליווי. כאשר המעסיק

 מכיר בצרכים הייחודיים של העובדים הללו, הוא יודע לספק להם סביבת עבודה מיטבית. כך לדוגמה,

  שילוב אוטיסטים בשוק העבודה: כל הצדדים מרוויחים2
  בטיחות וגהות3
  רק מחצית מבעלי מוגבלויות בישראל מועסקים4
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 יידע מעסיק שעובד כזה עלול מאוד להתקשות להשתלב בחלל עבודה משותף והומה, ויידע לנתב
 אותו לחדר עבודה שקט ודל יחסית בגירויים.

 

 סוגיה 2: רגולציות ממשלתיות וחוקים המעודדים שילוב של אנשים עם צ"מ בשוק העבודה

 בסוגיה זו אציג כמה חוקים שנחקקו בארץ, המבטיחים שוויון והעדפה מתקנת של אנשים עם צ"מ.
  חוקים אלה תומכים גם בהנגשת סביבת העבודה הפיזית, מבחינת מבנים וציוד טכני.

.(1998)  חוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" 
 מעודכן לעיתים קרובות עד היום.

 החוק מגדיר אדם עם מוגבלות: אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה,
 או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
5 החוק מדבר על כך ששילוב מסיבי של עובדים עם צ"מ, מחייב מדיניות מיוחדת כלפיהם. הצרכים

 המיוחדים שלהם מחייבים פעילויות מיוחדות לשמירה על בטיחותם, לדוגמא: הנגשה של מכונות
 וסביבת עבודה, לאנשים שאינם רואים, אינם שומעים או נעזרים בכיסאות גלגלים ובעלי מוגבלויות

  נוספות.

 המוסד לבטיחות ולגיהות, למשל,  הפנים את החוק ומשלב בעצמו בין עובדיו גם עובדים עם צ"מ.
 נוסף על כך, יזם קמפיין בטיחות בעבודה ושילב מסרים על בטיחותם של עובדים עם צ"מ. פעילות כזו
 אינה רק מתחייבת מהמציאות, אלא גם מעידה על אחריותו החברתית של גוף ממשלתי, שיודע כי על

 המדינה לדאוג לכלל העובדים במשק, כן, גם אלה שיש להם צ"מ.

6  חוק "לרון"

 החוק הינו תיקון משנת 2009 לחוק הביטוח הלאומי, אשר צמצם את הפגיעה בקצבת הנכות של
 מקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד, ובכך עודד אנשים עם צ"מ להשתלב בשוק העבודה. מקור הכינוי

 בשמו של יושב ראש הוועדה שהמליצה על תיקון זה, השופט אפרים לרון. החוק מוכר גם בכינוי
 "החוק לשילוב נכים בעבודה". על פי חוק זה, אנשים עם צ"מ שהשתלבו בשוק העבודה יוכלו להמשיך

 לקבל קצבת נכות כללית באופן בו ההכנסה משכר וקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מהכנסה מקצבה
 בלבד. לפני חקיקה זו קצבת הנכות נשללה מהזכאים שיצאו לעבוד באופן מלא.

7  "צו הרחבה" לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

 בנובמבר 2014 נחתם "צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות". הצו מרחיב
 על כלל המשק את ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2014 בין נשיאות הארגונים העסקיים, התאחדות
 התעשיינים, איגוד לשכות המסחר וארגונים נוספים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. הצו

 מעודד העדפה מתקנת.

 הרקע להסכם ולצו ההרחבה הוא סעיף 9 מ 1998 חוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". צו
  ההרחבה חל רק על מעסיקים מעל 100 עובדים, בו חובה להעסיק לפחות 5% עובדים עם צ"מ.

  בטיחות וגהות5
  ויקיפדיה6
  צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות7
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 פרט לענף הבניין. בנוסף יכול המעסיק לפעול לקידום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלויות ע"י
 פניה למוסדות שונים כולל ארגוני נכים לחיפוש מועמדים. כל מעסיק אמור למנות אדם מטעמו

 כ"אחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלויות" הווה אומר "אחראי השילוב".

 יישום הצו עלול לפגוע בפרטיות המועמד, ולתייג אותו כמוגבל באופן שעלול להשפיל אותו, לכן המידע
 ישמר בפרטיות אצל אחראי השילוב בלבד. כדי להימנע ממצב מביך או משפיל לעובד המשולב, יש

 בשאלון קבלה לעבודה, שאלה פתוחה לבחירה בה המועמד יכול לענות ולהסביר על הצ"מ שלו.
 המועמד אינו חייב לענות על שאלה זו.

 סוגיה 3: אופיו של מעגל התעסוקה בישראל- בעיות וזיהוי דרכים לשיפור

 המציאות כיום נובעת ממאפייניו של מעגל העבודה הסגור, ולא של האדם עם הצ"מ. מקומות עבודה
 וארגונים רבים מתנהלים לעיתים קרובות בצורה שאינה מותאמת לצרכיהם של אנשים עם צ"מ, מה

 שגורם להשתלבותם בעולם התעסוקה להיות כמעט בלתי אפשרי.

8 יחד עם זאת, במחקר "אתגרים בשילוב אנשים עם  – מוגבלות במעגל העבודה" כן זוהו קבוצות עם

 פוטנציאל גבוה לשילוב בתעסוקה, על בסיס קריטריונים אלה :

 מאפיינים מקלים: אנשים עם צ"מ שיש להם מאפיינים מקלים, כגון גיל צעיר, השכלה וניסיון1.
 תעסוקתי.

 מוטיבציה לעבוד: אנשים אשר מדווחים על מוטיבציה לעבוד, בפרט כאלה אשר מחפשים2.
 עבודה בפועל, או מתכוונים לחפש עבודה בקרוב.

 דרגת המוגבלות: ככל שדרגת המוגבלות נמוכה יותר, הסיכויים להשתלב בעבודה גבוהים3.
 יותר. כלומר ככל שהתפקוד גבוהה יותר כך יגדלו סיכויי המועמד לשילוב בתעסוקה.

9 אחת מהקבוצות עם הפוטנציאל הגבוה היא קבוצת האוטיסטים בתפקוד גבוה. קבוצה זו הצליחה

 להשתלב בעולם התעסוקה, אך עם זאת מדווחים פעמים רבות קשיים הנובעים מאי-התאמה של
 מקום העבודה לצרכיהם המיוחדים, מה שגורם להם לא פעם לחוש תסכול גדול. למשל, התמודדויות

 הכוללות אינטראקציות וסיטואציות חברתיות שונות יכולות להיות מורכבות במיוחד עבורם, כך גם
 היכולת להבין ולהטמיע קודים ומוסכמות שונות של התרבות הארגונית. לאנשים על הרצף האוטיסטי

 יש לעיתים קרובות קושי להתרגל לנורמות בתרבות הארגונית הקיימת במקומות עבודה. הקשיים
 בתקשורת הבין אישית משפיעים על האינטראקציה שלהם עם אנשים אחרים במקום העבודה: נטייה

 להסתגרות, קושי לנהל שיחה ועוד. הם זקוקים למישהו שיכיר בקושי שלהם באינטראקציות
 וסיטואציות חברתיות, ברגישות היתר שלהם לגירויים כמו תאורה מרצדת, רעשים ומרקמים שונים -
 דברים שעבור העובד הרגיל לא מהווים בדרך כלל קושי. ע"י הקצאת אחראי שילוב במקום העבודה,

 ניתן לשפר משמעותית את שילובם.

 

 

   אתגרים בשילוב אנשים עם  – מוגבלות במעגל העבודה סקירה של ארבע קבוצות יעד8
  שילוב אוטיסטים בשוק העבודה: כל הצדדים מרוויחים9
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 סוגיה 4: התרומה של שילוב אנשים עם אוטיזם בארגון

10 עובדים המאובחנים עם אוטיזם הינם עובדים מסורים, חרוצים, עם נאמנות ארגונית יוצאת דופן.

 הם מלאי הכרת הטוב ובעיקר בעלי מוטיבציה גבוהה ורצון להוכיח את עצמם. הם נכס אמיתי למקום
 עבודתם. ניתן למצוא נתיב תעסוקה לכל עובד עם צ"מ: מנכ"ל או מוקדן, עו"ד או אשת מכירות, שוטף

 כלים או כלכלנית, אין משרה שלא ניתן לאייש אותה על ידי עובד עם צ"מ.

11 מחקרים מהעשורים האחרונים שופכים אור על תכונות שונות המאפיינות אנשים עם אוטיזם,

 תכונות שיכולות להיות בעלות ערך רב בעולם התעסוקה. למשל, קיימות עדויות לכך שבכל הנוגע
 להבחנה בפרטים, תבניות וצורות, יש לאוטיסטים לעיתים קרובות כישורים גבוהים מהממוצע.

 מיומנויות של מיקוד, יכולות זיכרון ושינון, מגדירים אותם טוב יותר מהחולשות שלהם. חברות רבות
 נאבקות למצוא עובדים מיומנים וטובים שיוכלו לבצע משימות כמו הזנת נתונים או בדיקת תוכנה,

 שעבור רבים נחשבות מייגעות ושוחקות. בהקשר לכך, נולד מיזם של אב לבחור עם אוטיזם, אשר
 הבין כי אנשים עם תכונות כמו של בנו יהיו טובים במיוחד בתפקידים כאלו. לכן הוא הקים את חברת

 Specialisterne- מיזם חדשני המכשיר עובדים אשר מאובחנים על הרצף האוטיסטי להשתלב במגוון
 חברות בתפקידים של בדיקת תוכנה, אבטחת איכות, תכנות ועוד.

 העסקה של אנשים על הרצף האוטיסטי דורשת הדרכה והתאמה של מקום העבודה, אולם היא
 מייצרת מצב בו כל שני הצדדים זוכים: המעסיק מרוויח עובד מיומן ומתמיד, והעובד מממש את

 הפוטנציאל שלו.

 סוגיה 5: התפתחות מודלים מודרנים של שילוב אדם עם מוגבלות בקהילה

, גובשו מסגרות טיפוליות מיוחדות לפי הגדרות 12 עד מחצית המאה ה 20, שלט המודל הרפואי

 רפואיות של לקויות. נפתחו בתי ספר מיוחדים רבים, ובראשית הדרך הוצגו הישגים רבים של
 ההוראה הישירה הממוקדת בתיקון ובריפוי של נכויות שונות. הקושי התעורר במחצית המאה ה-20,
 עם המעבר לחיים בקהילה. הסתבר שבוגרי המערכת החינוכית שפעלה לפי המודל הרפואי, לא היו

 בעלי יכולות להתמודד עם המורכבות של חיים בקהילה ובמקום להיות משולבים בה, חוו בידוד
  ובדידות.

 בעקבות כך התפתח המודל החינוכי-ההומניסטי – מודל זה החל להתגבש במחצית השנייה של
 המאה ה-20 והוא משקף את התפיסה הדוגלת במתן זכויות אזרח מלאות לאנשים עם מוגבלות, על

Reiter,2008). התגבשה תפיסה שונה, שאינה  בסיס שוויון ערך לכל אזרח אחר (רייטר ועזגד, 1992;
 מתמקדת בניסיון לריפוי כהישג אולטימטיבי, אלא מכירה במגבלות שהנכות מציבה לפרט ומחנכת

  להתמודדות יעילה עם המוגבלות ולקבלת הפרט כפי שהוא, גם אם אינו "נורמטיבי".

הומניסטית- חברתית.  בשנות התשעים של המאה ה-20 חל מהפך נוסף והתפתחה תפיסה 
 ילדים ובוגרים עם צ"מ ומשפחותיהם נוכחו שהשילוב הטכני והנגישות המבנית לא הביאו עמם

 תחושת שייכות, יחסים בין-אישיים משמעותיים ומעורבות חברתית המבוססת על קבלה של הפרט
 קודם כל כאדם ורק אחר כך כאדם עם מוגבלות. עקב כך החלה להתגבש התפיסה ההומניסטית-

 מהפכת שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה — גם בבטיחות!10
  שילוב אוטיסטים בשוק העבודה: כל הצדדים מרוויחים11
  סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל/ אסופת מחקרים12
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 חברתית. הגדרת לקויות שונתה: ההגדרה רפואית בלבד שונתה להגדרה חברתית. הושם דגש על
 השפעתה של התרבות בהגדרת המושג מוגבלות  ל"שונות חברתית" - מקומה של התרבות בקבלת

 השונה כאחד האדם. שינוי זה הביא לפרדיגמה חדשה של מוגבלות ולפיה החיים "ליד" הקהילה
  השתנו לחיים כחלק אינטגרלי ממארג החברתי שהפרט חי וגדל בו.

 
inclusion). כמו כן החלו להשתמש במונח  במאה ה 21, המונח שונה מ"שילוב" ל"הכלה" (

 "השתלבות", מכיוון שהוא מציין באופן ברור יותר שאין מדובר בתבחינים מדידים, אלא בתהליכים
 של אינטראקציה בין הפרט לסביבתו. המונח "נגישות" עבר עיבוד מחדש. התקבל המושג של "עיצוב

 אוניברסלי" שציין כי הנגשת הסביבה היא דינמית ומתייחסת לא רק לאנשים עם נכות פיזית, אלא
2007). יש להנגיש את הסביבה כך  לאוכלוסיות מגוונות כגון קשישים או הורים עם תינוקות (רייטר, 

 שתהיה פתוחה לשינוי ויהיה ניתן להתאמה להתפתחות הטכנולוגית ולצרכים המשתנים של
  המשתמשים.

 תרומה נוספת להבנת ההשתלבות של אדם עם צ"מ ניתן למצוא ב"מודל אקולוגי" המורכב מפסיפס
 אנושי של בני אדם ששונים זה מזה בתרבותם ובשפתם, אך לכולם מכנה משותף – היותם אזרחים.

  בתוך מסגרת זו, כל אחד הוא פרט שלם וייחודי, יחיד ומיוחד.

 סוגיה 6: מצב הקידום התעסוקתי לאנשים עם מוגבלות - במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי

13 במגזר הציבורי (גופים כגון: משרדי הממשלה, הכנסת, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית,

 צה"ל, משטרת ישראל, השב"ס והרשויות המקומיות) עדיין מחכים להגיע לשלב האכיפה של התיקון
 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר מחייב גופים ציבוריים המעסיקים כ- 100 עובדים

 ומעלה להעסיק לפחות 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית. יש רצון ונכונות בחברות הגדולות ללכת
 לקראת היישום של התיקון לחוק. אך כשזה מגיע למנהלי הקצה עדיין יש קושי בלייצר את ההתאמות

 הנדרשות. המדינה צריכה להשקיע עוד 500 מיליון שקלים כדי לפתח כלים למעסיקים.

14 בישראל יש תוכניות לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל התעסוקה. אחת מהן היא תוכנית

 TAP-Technology accessibility placement שפיתחה עמותת "itworks" המקדמת גיוון
 תעסוקתי בישראל. המשתתפים בתוכנית מקבלים הכשרה מקצועית ומעשית לתפקידים בתחום

 בדיקת התוכנה ואבטחת איכות (QA). לאחר סיום הקורס, צוות העמותה מלווה את המשתתפים
 ומסייע להם בהשמה בחברות השונות וכן מלווה אותם לאורך תקופת התאקלמותם בארגון.

 במגזר הפרטי פועלים מספר גופים אשר מנסים לשפר את המצב ברמה הפרקטית גם מהצד של
 מחפשי העבודה בעלי המוגבלות, גם מצד ועדי העובדים וגם מהצד של המעסיקים עצמם. אחד

 מהגופים האלה הוא ארגון "סיכוי שווה" שנותן כלים לבעלי עסק לשילוב אנשים עם מוגבלות
 בארגונים, והצעה באמצעות הפייסבוק משרות המיועדות אך ורק להם. מיזם "סיכוי שווה" בצד של

"עסק שווה" בצד המעסיקים.   מחפשי העבודה עם מוגבלות, ומיזם נוסף הוא 

 התוצאות נכון להיום הן בעיקר בשינוי התפיסה. החסמים נובעים מעמדות שגויות. כמו כן, במהלך
 פעילותם של גופים אלה בשטח, זוהה צורך של מעסיקים לקבלת כלים וידע על מנת לקדם את

 שילובם של אנשים עם מוגבלות בארגונים אותם מובילים.

  "נושא העסקת עובדים עם מוגבלות הפך להיות טרנדי" ידיעות13
  שילוב אוטיסטים בשוק העבודה: כל הצדדים מרוויחים14
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 באופן עקרוני בשני המגזרים (הציבורי והפרטי), מעסיק לא ישאל את עובדיו האם יש להם מוגבלות,
 שכן לעובד אין חובה לחשוף את מוגבלותו, ובמקום זאת, הנתונים יאספו בידי המוסד לביטוח לאומי.

 סוגיה 7: השוואה בין המצב בארץ ובעולם

15 סקר שערך משרד הכלכלה ב 2015 מלמד כי 51% בלבד מבעלי מוגבלויות בגיל העבודה (20–64)

 מועסקים, וזאת בניגוד ל–72% באוכלוסייה הכללית. שיעור זה אינו נמוך לעומת מרבית מדינות
 העולם. בארצות הברית רק 35% מועסקים, בנורווגיה 44%, בבריטניה 48%, באוסטרליה 53%
 ובשוודיה 62%. בחלק ממדינות אלה מיושמת מדיניות כוללת, שלפיה יש הגדרה אחת למוגבלות,
 ולכל הפחות ארגון ממשלתי אחד המופקד על שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה (לעתים

 אותו ארגון אמון על תחומים נוספים מלבד תעסוקה).

 בישראל חסרה מדיניות כוללת ששמה דגש רב על עידוד מעסיקים להעסיק אנשים עם צ"מ,
 באמצעות חקיקה מקדמת, שכר מינימום מותאם, סבסוד שכר. ייתכן שבעקבות הפער בין השקעה

 בהכשרת המעסיק לבין השקעה בהכשרת מועסק, אנשים עם צ"מ רבים אינם משולבים בשוק
 העבודה, וזאת בניגוד למדינות שסקרתי לעיל , שבהן המדיניות מתמקדת במועסק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  The Marker רק מחצית מבעלי מוגבלויות בישראל מועסקים15
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  שאלת המחקר:

 כיצד בא לידי ביטוי שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים בעבודת צוות, במעגל העבודה?

 השתלבותם של אנשים עם צ"מ בתעסוקה היא מטרה חברתית חשובה ביותר. לפי דוח מבקר
16 המדינה, המשק מפסיד כתוצאה מאבטלה של אנשים עם מוגבלות 5 מיליארד שקל כל שנה.

 יצירת אפיק תעסוקתי לכל אדם באשר הוא, מקדמת את עצמאותו ותרומתו לחברה, מונעת את היותו
  עול לחברה.

 שילוב אנשים עם צ"מ במעגל העבודה בצורה איכותית, מצריכה היערכות רבה:

 רכישת השכלה ע"י שילובם במוסדות להשכלה גבוהה . בקרב צעירים עם צ"מ, זהו צורך1.
 חיוני אף יותר מאשר בקרב כלל הצעירים. בשל רמת ההשכלה הנמוכה של רבים מהם,

 מומלץ לעודדם ללמוד או לרכוש מקצוע. בד בבד חשוב לתמרץ את מוסדות הלימוד לקבל
 אותם לשורותיהם ולהקל עליהם את הנגישות, לא רק במובן הפיזי, אלא גם בהיבטים
 הנוגעים ללימודים עצמם, למשל מתן עזרה בהשלמת בגרויות, לימודי מכינה והכוונה

  תעסוקתית.
 הכנה למועמדות לקבלה לעבודה מקצועית, ניתנת הדרכה וליווי בסוכנויות השמה ייחודיות,2.

 נדרשת עבודה רבה וההיצע עדיין מועט. המודעות לקיומן של סוכנויות אלה נמוכה מאוד,
 אנשים רבים אינם חשופים לכך שקיימות סוכנויות אלה ולא מודעים לכך שהם יכולים לקבל

 הכוונה ועזרה רבה.
 הכנה והדרכה של מעסיקים ועובדים, אכיפת החוק לשילוב של לפחות 5% עובדים עם צ"מ3.

 בכל גוף ממשלתי. נדרש אחראי שילוב עובדים עם צ"מ מטעם החברה המעסיקה. נדרשת
 הסברה במקומות העבודה על תרומתם של עובדים עם צ"מ לצד העסקי, לתדמית, לשיווק,

 לפן החברתי ועוד.
 המשך פיתוח חקיקת חוקים ותמריצים מטעם המדינה.4.
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  המתודולוגיה המחקרית:

  אוכלוסיית המחקר:

 אוכלוסיית האנשים עם צ"מ, בפרט זו שאינה עובדת, היא רחבה יותר, וכוללת רבים שאינם זכאים
 כלל לקצבת נכות. יתר על כן, מדובר באוכלוסייה הטרוגנית, שיש בה הבדלי גיל, השכלה, ניסיון

 תעסוקתי ועוד כיוצא באלה, כמו גם הבדלים במאפייני המוגבלות (סוג, חומרה ונסיבות היווצרותה.)

 בישראל חיים כיום כמיליון איש בגיל העבודה , המדווחים על מחלה או על נכות אשר מפריעה להם
 בתפקוד היומיומי. 51% מהם אינם נמצאים במסגרת תעסוקתית (עבודה מוגנת, עבודה נתמכת או

  עבודה רגילה בשוק הפתוח).

17 להלן מפרט קשיי תפקוד בקרב אנשים עם צ"מ:

  42% מהאנשים עם צ"מ יש קושי רב בהליכה (כולל מי שאינם מסוגלים כלל ללכת)

 ל-13% מהאנשים עם צ"מ קושי רב בזיכרון או ריכוז (כולל מי שאינם מסוגלים לכך כלל)

 ל-8% מהאנשים עם צ"מ  קושי רב בראיה (כולל עיוורים)

 ל-8% מהאנשים עם צ"מ קושי רב בשמיעה (כולל חרשים)

 49% מהאנשים עם צ"מ - סוג הקושי התפקודי אינו כלול בקטגוריות הנ"ל

 בגילאי העבודה, ל-57% מהאנשים עם צ"מ סוג הקושי התפקודי אינו כלול בקטגוריות הנ"ל

 ל-44% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה, אין תעודת בגרות.

 

 

 

  אנשים עם מוגבלות בישראל 2018, נתונים סטטיסטיים17
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 שיעור העובדים בני 64-20 המרוויחים פחות מ-5,000 ₪ ברוטו לחודש:

 עובדים עם מוגבלות 34%

 עובדים ללא מוגבלות 26%

 שיעור העובדים בני 64-20 המרוויחים יותר מ-7,500 ₪ ברוטו לחודש:

 עובדים עם מוגבלות 33%

 עובדים ללא מוגבלות 46%

   פערי השכר מושפעים מהיקף המשרה וגובה השכר.

 

 כלי המחקר:

 קריאת מחקרים, מאמרים, כתבות, פוסטים ועוד בתחום הנידון, במטרה לאסוף מידע על התפתחות
 השילוב במעגל התעסוקה לאורך השנים, בעבר, בהווה ומה צפוי בעתיד.

 ראיונות עם אנשים בעלי צ"מ, הורים של אנשים עם צ"מ, בעלת סוכנות השמה לאנשים עם צ"מ,
 במטרה ללמוד מהשטח, מהם הצרכים של אותם אנשים הזקוקים לתמיכה בהשתלבות בעולם
 התעסוקה מכל צידי המתרס, מטרה להגיע למסקנות שיוכלו לתת מידע וכלים לקידום והרחבת

 השילוב.

 
 הליך ושלבי המחקר:

 רעיון כללי ובלתי מעובד- כיצד שילוב של אנשים עם צ"מ מתבטא בעולם התעסוקה, בתנועות1.
 הנוער, צה"ל, ובאוניברסיטה. לעומת אוכלוסיית הילדים במערכת החינוך, אותה אני מכירה

  טוב יותר בשל ניסיוני כאמא לילד משולב, ובעקבות לימודי שילוב.
 בדיקת ספרות- איסוף מאמרים וכתבות, קריאה, סימון ומיון לסוגיות.2.
 ניסוח שאלת המחקר- כיצד בא לידי ביטוי שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים בעבודת צוות3.

 במעגל העבודה
 בניית מערך הסוגיות שהוצאתי בקריאת וניתוח הספרות והצדקתן.4.
 יציאה לשטח: ראיונות- פניה למרואיינים בבקשה לראיין אותם, הסבר על המחקר וקביעת5.

 פגישות, פגישה לראיון, חיבורים לחברים או מכרים שלהם לצורך ראיונות נוספים, תמלול
 הראיונות, חיבור כתבות מתוך הראיונות שהפכו לפוסטים בדף הפייסבוק שלי.

 איסוף מידע סטטיסטי לצורך הוכחת הצרכים של אנשים אלה או הוכחת תמה מסוימת.6.

 ניתוח ממצאים ומסקנות שיקדמו את השילוב, מתוך ראיונות וספרות מחקרית.7.

 כתיבת העבודה הסופית והפצת הידע שנצבר, לדוגמא: הפצת הראיונות כ"פוסטים"8.
 בפייסבוק.
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 שדה המחקר:

  שדה המחקר שלי בנוי על שני מודלים:

  מודל אינדוקטיבי- בו הסקתי מסקנות מהראיונות ועברתי מהן לקביעה כללית.1.

 מודל ספירלי - כל סוגיה נבנתה על שלבים קודמים ותרמה לשלבים הבאים, תהליך של2.
 בדיקה מתמדת, חזרה אל הספרות ובחינת היבטים אחרים של המסקנות והתופעות

  שגיליתי.

 שיטת המחקר:

של והסובייקטיבי הייחודי העולם את להבין וניסיון תיעוד על מבוססת האיכותנית המחקר              שיטת
של מחקר בו, להתערב מבלי נתון מצב ולתעד לתאר נועד המחקר האיכותנית בשיטה הנחקר.                הנושא
החברתי להקשר אנשים). בין אינטראקציות או רגשות (כמו ולמדוד לכמת ניתן שלא              תופעות
להיעשות חייב האיכותניים הנתונים ופירוש רב משקל יש עבודה, בצוות צ"מ עם אנשים של                בשילובם
(דרך המחקר מתבצע עליהם והתרבות החברה עם היכרות על המבוסס מחקר ידי על זה                בהקשר
המחקר שלי, בפרשנות תלוי המרכזי המחקר כלי ועוד). בסרטונים צפיה כתבות, מאמרים,              קריאת
נתונים של בהצלבה צורך יש לכן כמותי, במחקר כמו הכללה יכולת אין בנוסף סובייקטיבי.                הוא

  מלפחות שלושה מקורות אינפורמציה שונים שאינם תלויים אחד בשני כמו למשל: שלושה ראיונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיצד בא לידי ביטוי שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים בצוות במעגל העבודה/ רויטל אלרון כץ.                              12

 



 

 מפרט הראיונות:

 את הראיונות בחרתי לסכם בצורת כתבות, אותן פרסמתי גם בדף הפייסבוק שלי:

 ראיון מס' 1

 סיפור הצלחה #1

 נפגשתי עם קורי צבי אשכנזי- בחור מעורר השראה בן 27, עם אוטיזם בתפקוד גבוה. קורי חולם
 שיכתבו עליו ספר "המסע של קורי בעולם האמיתי", האמת שיש חומר לפחות לטרילוגיה, ולגמרי

 אפשר ורצוי להגשים לו את החלום.

 קורי התחיל את הפגישה מיד עם סיפור יזמי: "אני פעיל ב 'הורים מיוחדים גבעתיים", מספר לי
 קורי, "יש לי מיזם של בית קפה חברתי בתהליך, כשהכוונה שיהיה מועדון חברתי שיוכל לשמש

 לחבר'ה כמוני כמקום בילוי. בבית הקפה יעסיקו אנשים עם צרכים מיוחדים."

 "בגיל שנתיים עדיין לא דיברתי, אמרו לאמא שלי שלא אדבר, אמא לא האמינה לרופאים, היא לקחה
 אותי לריפוי בעיסוק, עשיתי הרבה תרגילי שפתיים, מאז שהתחלתי לדבר - לא הפסקתי...

 המשפחה זה חלק גדול מההצלחה שלי, הם תומכים ועוזרים במה שאני צריך, הם מלאי נתינה,
 עוזרים לי לחסוך כסף, לתת כבוד לאנשים, לימדו אותי שתרומה ונתינה היא ערך עליון וזה יחזור

 אליך בחזרה. אני מאמין בעשייה, לתרום כמה שיותר."

 כשהיה ילד ביסודי קורי חווה הרבה מקרי חרם והצקות, ובזכות מחנכת אחת מקסימה,
 שהחליטה להסביר לחברים מסביב איך לקבל את קורי, הוא השתלב נהדר, קורי מוסיף "ואני גם

 לימדתי אותם לקבל אותי, אמרתי שחבל שהם לא מקבלים אותי כמו שאני, ואז הרוב כן קיבלו. זה
 עזר לי לצבור ביטחון. יש לי חברים משם עד היום."

 ומה היה לקראת הגיוס לצבא?

 "בצו הראשון הצבא פסל אותי, הרגשתי עלבון, פניתי למפקדים, פניתי לרמטכ"ל בכתב בעצמי ולא
 התייאשתי. גבי אשכנזי בעצמו פנה אלי, הזמין אותי אליו, ביקשתי גם המלצות מבית הספר, לא

 ויתרתי, אמרתי להם 'אני עוד אחזור לכאן', האמנתי בעצמי שאני יכול. הצלחתי, זה גרם לי לסיים את
 השירות בגאווה:

 עשיתי צבא כמו שסבא שלי היה באצ"ל עם בן גוריון!"

 לקראת השחרור, למד קורי באיזי שפירא "למדתי 'בק אופיס', זה שיווק דיגיטלי, למדתי איך לכתוב
 קורות חיים, איך לשווק את עצמי, ועם אביטל ינובסקי איך לגשת לראיונות עבודה, בזכות עזרתה

 היום אני עובד בהייטק, בחברת 'אוטנטיקס', כבר 3 חודשים ומרגיש טוב, קיבלו אותי יפה מאוד, ישר
 על המשבצת של הצרכים המיוחדים"

 היה לי חשוב להבין איפה הקושי שלו בהשתלבות בעבודה,

 "הקושי שלי זה לכתוב באנגלית, אז לקחתי מורה פרטית וזה עוזר לי להשתלבות. אני רואה את
 ההשתלבות שלי בעבודה כמתנה למעסיק, כל מנהל צריך לגייס עובד עם מוגבלות. הוא מרוויח

 עזרה, מסירות, התמדה, לימוד. אפילו עשיתי יום הולדת במשרד ואמרו לי כל הכבוד שאתה משקיע
  ומלמד אותנו המון.

 עבודה היא מקום שתורם המון לנפש. זה שאפשר להתפרנס בכבוד, זה דרך חיים ולמידה, אני חושב
 שכל מנהל צריך לקחת את היוזמה הזו וכל מפקד בצבא שישלב כמה שיותר."
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 לקורי יש עוד כמה חלומות שאני בטוחה שהוא יגשים:

 לשדר באופן מקצועי עם דידי הררי (כבר הקים רדיו חובבני חברתי "שילוב באוויר")

 לחוות מגורים עצמאיים לבד (כבר בתהליך של דיור נתמך)

 להקים סוכנות השמה לאנשים עם צרכים מיוחדים (כבר יש לו מיזם "שילוב נוער מיוחד בעבודה")

 והכי הכי חשוב: למצוא זוגיות! אז תקשיבו לי טוב בנות צעירות: מדובר פה בבחור זהב!!!

 לסיום, מה המסר שהכי חשוב לך להעביר לחברה?

 "גם אנשים על הרצף הם כמו כל אחד, יכולים להשתלב בעולם כמו כל אדם רגיל, להיות עם בת זוג,
  לחיות בדירה, לממן תנאי מחיה כמו כל אדם רגיל"

 אני לא יודעת מה איתכם, אני יצאתי מהפגישה הזאת בעננים!

 

 

 מסקנות בעקבות הפוסט:

 התגובות שקיבלתי בפייסבוק הוכיחו כמה חשובה החשיפה של שיחה עם אנשים עם צ"מ
 לחברה, לשינוי של דעות קדומות לכלל האוכלוסיה, יכולותיו ועיסוקיו המגוונים של קורי, העניקו

 תקווה למשפחות רבות בהן יש אנשים עם צ"מ. הנחישות והיעדר שריר הפחד של קורי פתחו לו
 דלתות רבות וכך הוא ממשיך.

 תגובות בפייסבוק:

 תודה על העידוד,תודה על התקווה��❤ 

 קיבלתי תשובות לעתיד שכל הזמן חשבתי עליו, מרגש מאוד�👋👋👋�

 מרגש!!! אין גבול לכוח הרצון!!!�🟆�

 מדהימים ומרגשים. פשוט השראה�💟💟💟👑�
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 רויטל מוזמנת ללוות אותנו, כל חצי שנה ביקור של יום לתעד תהליך... היום שחר בן 6, לא מדבר ועדיין לא גמול אבל
 אנחנו ממשיכים באמונה ��

 כל הכבוד! הבחור מעורר השראה ומראה שגם אנשים על הרצף יכולים להצליח�� בתור בן אדם שבעצמו על הרצף
 אני חושב שצריכים לתת לנו צאנס להוכיח את עצמנו, כי יהיו לידנו את האנשים הנכונים, נוכל להגיע רחוק :)

 מרגש! מעורר השתאות ומלמד התמדה וכח רצון. ואת נותנת לו במה. תודה

 העבודה שאת עושה באמת מרגשת! ודרך הסיפורים האישיים האלה ההתרגשות ניכרת וגוברת

 

 ראיון מס' 2

 סיפור הצלחה #2

 לאילנית יורמן, חשוב מאוד להיות דוגמה של שילוב, מכעיס אותה שבעולם העבודה זה עדיין
 "אישיו", בתור ילדה היה לה מאוד ברור שהיא משתלבת בכל מקום ודווקא במעגל העבודה היה לה

 הרבה יותר קשה.

 את אילנית ראיינתי במסגרת המחקר שלי בנושא שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל
 העבודה.

 בגיל 9 נאלצה אילנית לעבור ניתוח קטיעת רגל בעקבות מחלה.

 "לפני הקטיעה הרגשתי דחויה" מספרת לי אילנית, "התקשיתי להבין סיטואציות חברתיות, הנכות
 העצימה אותי ונתנה לי כותרת! אמא שלי יזמה שהרבה ילדים יבואו לבקר אותי אחרי הקטיעה, הורים

 אחרים עזרו בהסעות, ילדות היו סוחבות לי את התיק."

 אחרי תקופת דיכאון לא פשוטה ממנה התאוששה רק לקראת התיכון, "מצאתי כלי! ההצטיינות!"
 היא מספרת, "אמרתי לעצמי: אני לא אהיה שווה בין שווים אלא יותר מכולם! תמיד דאגתי שיהיה לי

 יתרון ייחודי עם המון התמדה ונחישות. חוויתי הצלחה חברתית, התגברתי, וככה יצאתי מהמשבר
 הנפשי"

 ובאמת איך שהיא מנהלת את החיים שלה היום, הצטיינות היא אוויר לנשימה שלה. אילנית
 עוסקת המון בשילוב, העיסוק התחיל בצורך שלה לשלב את עצמה, היא מקדמת ועוסקת

 בספורט יום יום, מרכזת פורום לנשים קטועות רגל, יועצת שילוב במשרד החינוך, ומעבירה
 הרצאות במערכת החינוך ובמגזר הפרטי. לפרנסתה אילנית עובדת בבנק במחלקת הדרכה,

 מנהלת צוותים ויועצת.

 "אחרי שלא הסכימו לגייס אותי לצבא" היא מספרת "ואף אחד לא רצה להעסיק אותי, בגיל 19 סידרו
 לי עבודה בבנק דרך קשרים, בהתחלה ציפו שאהיה צנועה ושקטה…" פשוט כי עדיין לא הכירו

  אותה..

 "למזלי משאבי האנוש בחברה הם מאוד פלורליסטים, לאורך 26 שנים שאני עובדת אצלם, יש אצלם
 משהו מאוד מקבל".

 אילנית מרגישה שעד היום היא בכלוב של זהב, היא צופה שיהיה מאוד קשה להתקבל למקום
 עבודה אחר.
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 "אני מאוד תחרותית," מספרת אילנית "ניהול זה המקום הנוח שלי, זה סטטוס, זה כוח. תוך שנתיים
 עברתי לתפקיד ניהול, הייתי מנהלת עו"ש בסניף חדש, ניהלתי 5 עובדים, בתפקיד האחרון שלי

 ניהלתי 14 עובדים, היום אני יועצת לענייני רגולציה בבנק".

 אילנית היא סוליסטית "קשה לי לעבוד בצוות אבל כן צריכה לעבוד מול אנשים ופחות עם אנשים,
 אני מתקשה לשתף פעולה, קשה לי שהתוצאות שלי תלויות במישהו אחר."

 שאלתי את אילנית 'מה בכל זאת מקשה עליך להשתלב'?

 "אני לא סובלת שעושים בשבילי דברים, אני כן רוצה שיתנו לי עבודה למידותי אבל שלא יוותרו לי.
 השונות גורמת לסיטואציות של דיבור מאחורי הגב, אנשים לעיתים מרגישים אפליה מתקנת.

 כשקיבלתי תואר 'מנהלת מצטיינת' הרגשתי לא נעים, חשבתי ששאר העובדים חושבים שקיבלתי את
 זה על חשבונם".

 איזה תרומה יש בשילוב שלך לאנשים אחרים בצוות?

 "כשאני עובדת בצוות, אני יוצרת שינוי תפיסה לאנשים סביבי, מעלה מודעות לאדם נכה כשווה ערך,
 אני אפילו יותר מוערכת דרך זה. השונות בצוות מפרה, כשיש אדם עם מוגבלות בצוות זה פותח את

 החשיבה, נוצר הומור סביב זה".

 יש לך טיפ למעסיקים, איך לשלב בצורה מיטבית עובדים עם צרכים מיוחדים?

 "מה שהם צריכים לשילוב טוב זה פונקציה של משלב/ת. חשוב לעשות למנהלים סדנאות חשיבה על
 העסקת בעלי מוגבלויות."

  ולעובד עצמו?

 "לעובד עם מוגבלות כדאי להתחיל בהתנדבות בכל מה שקשה לו להתקבל אליו ומשם להתקדם
 לאחר שהוכיח את עצמו, על אף המוגבלות."

 עבורי אילנית היא השראה, היא דוגמה למסוגלות, לאמונה עצמית, ולהצלחה מעל ומעבר
 לציפיות!

 מהיום קראו לה: אילנית התותחית!
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 מסקנות בעקבות הפוסט:

 התגובות שקיבלתי בפייסבוק היו קצת פחות נרגשות מהראיון הקודם, כמובן שקוראים חשו
 השראה מאילנית המדהימה בעיני, אך ניכר כי החברה רגילה יותר ומכילה יותר בקלות שילוב של

 אדם עם נכות פיזית, לעומת אדם עם נכות קוגניטיבית/רגשית אשר מהווה מסתורין וריחוק יותר
 גדול לחברה. כמו כן מעניין מאוד התהליך שקרה אצל אילנית עם הנכות שקרתה לה בגיל 9.

 דווקא הנכות עזרה לה להגדיר ולדייק את עצמה ואת מטרות חייה, בעקבות קטיעת רגלה, הפכה
 אילנית מילדה שחשה דחויה ובעלת נטייה לדיכאון, לנערה ואישה מצליחנית, מצטיינת ואהודה

 חברתית. להלן חלק מן התגובות על הפוסט:

 תגובות בפייסבוק:

  אילנית עצמה כתבה לי:

 את פשוט מהממת. לא ידעתי שאני כזאת ��

  תגובות על אילנית:

 המון השראה!! מדהימה!

 אילניתוש התותחית -הראיון הכי טוב וחשוב שלך! השראה נצחית! מסרים חזקים ומשמעותיים! תודה לשתיכן יקרות!
💛 

  תגובות אלי:

 את מהממת השראה ממש ❤ ���  אוהבת אותך ויודעת שתצליחי כי את בייעוד שלך וזה כל היופי של
 הצלחה�🜈�

 

 ראיון מס' 3

 סיפור הצלחה #3

 מאביטל ינובסקי- בעלת סוכנות השמה לאנשים עם צרכים מיוחדים "אביטל ינובסקי- ניהול גיוון
 בתעסוקה" למדתי שעצמאות ומודעות הם הכלים החשובים ביותר לאנשים עם צרכים מיוחדים,
 וזה מתחיל בבית, בילדות, ככל שההורים והסביבה יאמינו במסוגלות שלהם, ככל שיצפו ויעודדו
 אותם יותר לעצמאות ויותר למודעות לצרכים המיוחדים שלהם, כך הם יגדלו ויוכלו להתקדם על

 אף האתגר איתו הם חיים.

 כשסיפרתי לה שבני בן ה 9, מאוד מודע להגדרה שלו, הוא עובד קשה מאוד כל היום בשביל
  להסתדר, ובחודשים האחרונים הוא התחיל לספר לחברים שלו על האוטיזם שלו היא אמרה לי:

 "מתנה לחיים הוא קיבל. זה חיובי מאוד, הוא מרוויח כל כך, הרבה מאוד דברים תלויים בהורים.
 הרבה מועמדים מגיעים אלי אחרי שההורים 'ריפדו' בבית ספר, ואי אפשר לרפד לעולם העבודה,

 אתה לא יכול לבוא עם הבן שלך לעבודה שלו. למשל אישה בת 60 הגיעה אלי לליווי עם הבן שלה, בן
 30 והיא סחבה לו את התיק.. הבחור באמת 'ז'לוב', אז אני שואלת- למה שתסחבי לו את התיק? לכן

 חשוב מאוד שההורים ישימו את המגבלה על השולחן, שהילד יבין שבא לעולם עם כל היכולות שלו
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 וגם עם השונות והמיוחדות, שיתנהל עם זה. אם את רוצה את ה bottom line לעולם העבודה,
 לאנשים עם מוגבלות, זה: תיווך."

 אז רציתי להבין יותר - איך מתנהל התיווך בעולם העבודה?

 "המצב האידיאלי הוא שכל הצדדים יודעים, כלומר אני מלווה את  האדם, מקום העבודה יודע על
 המגבלה שלו ועלי. האדם יודע שכולם מעורבים. יש מצבים בהם השילוב מצליח גם עם פחות תיווך
 כשאנשים שיותר קרובים לתפקוד נורמטיבי, שה'פסאדה' שלהם יותר קרובה לתפקוד רגיל. או שזו
 נכות פיזית, אז אין שום סיבה אחרי התהליך שאני עושה שהוא בכלל ביסוס התהליך המקצועי ולא

 האישיותית, אם פתרו את ההתאמה שצריך למגבלה הפיזית שלו, הוא לא צריך ליווי. נגישות זה חד
 פעמי. בספקטרום האוטיסטי, ובקשיים בנפש ההתאמות לא נגמרות, זה ההבדל. אני מלווה צמוד

 בד"כ אחרי 3 חודשים, המנהלים מבינים איך להתנהל עם העובד ולא צריך יותר ליווי, כן יצטרכו ליווי
 בשינוי תפקיד, מנהל, מקום פיזי. בכל מקרה אני כן מקפידה גם אחרי ה 3 חודשים, לבדוק אחרי חצי
 שנה, לבדוק אחרי שנה, כדי שהמנהלים יזכרו שאני בתמונה, כי לפעמים הם שוכחים ואז נוצרות אי
 הבנות. ההמלצה שלי תמיד זה שכל הצוות ידע, כי אני רוצה שיהיה נוח גם במטבח, גם ביום גיבוש,

 יהיה עדיף שהאדם יציג את עצמו בשתיה של ימי חמישי, "כן אני גם אדם עם אספרגר ואם מישהו
 רוצה לשאול עוד שאלות מוזמן לשאול אותי אח"כ". למי שקשה וכן חשוב לו שידעו, אני מיידעת על זה

 בתהליך הקליטה."

 איזה תמיכה מיוחדת את נותנת למעסיקים?

 המנהלים האלה באמת צריכים תמיכה, צריכים לקבל הכרה מהמנהלים שלהם, שזה הם קלטו אדם
 עם מוגבלות מקומות אחרים עלולים להיפגע, התפוקה תרד, זה תהליך שארגון צריך לבנות אותו נכון,

 צריך להוקיר ולהכיר למאמץ הגדול יותר בהכנסת עובד כזה.

 יש עסקים שמחזיקים אחראי שילוב?

 "אני עוסקת בהשמה לחברות הייטק, כל החברות מעל 80-100 עובדים, היום מחויבות להחזיק אדם
 שהתפקיד שלו זה להיות הממונה על העסקת אנשים עם מוגבלויות, זה עדיין לא אומר שהבן אדם
 הזה לא יצטרך ממני עזרה, אם יש כזה בן אדם הוא בקשר איתי, ברוב המקרים אני עובדת ישירות

 עם המנהל המקצועי, לא מישהו מה HR, הענין הכי משמעותי שאני שמה עליו דגש זה על החלק
 המקצועי, כלומר אם אתה מביא מספיק ערך מקצועי לארגון, יסכימו לעשות את כל ההתאמות, אם

 אתה לא מביא מספיק ערך לארגון, אז אין לארגון אינטרס לקחת מישהו שהוא גם בינוני מקצועית וגם
 עם מגבלה. עצוב, לא נעים לשמוע, אבל זו עובדה. בסביבה שאני עובדת בה שזה הייטק, יש הרבה
 מאוד פתיחות להעסקה של אנשים עם מוגבלות, אבל בלי התפשרות על המקצועיות. לכן חלק גדול

 מהליווי שלי הוא בכלל שיפור המקצועיות."

 איך את עוזרת להם לשפר את המקצועיות?

 "אני מכוונת אותם ללימוד ידע מקצועי. גם אם סיימו תואר, זה לא אומר מוכנים לעבודה. יש בהייטק
 אתגר שלא קשור דווקא לאנשים עם מוגבלות, והוא להתקבל לעבודה בלי ניסיון קודם. זה מחריף עם

 אנשים עם מוגבלות, מה שבעיקר חסר במדינה, זה מקומות שיהיה בהם סטאז', שיהיו תוכניות
 מובנות מהמדינה, ואז מישהו שיוצא מהאוניברסיטה יכול לעבוד חצי שנה- שנה בשכר יותר נמוך.

 מקום העבודה לא צריך לפתור לך בעיות, כן לעשות התאמות, אבל הן צריכות ברמה שזה עדיין
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 כלכלי, שזה סביר. בגלל המגבלה שלך שאתה צריך יותר להראות שאתה מביא ערך כדי שיפתחו לך
 דלתות. לא פייר. אבל זו המציאות. חשוב להגיד למעסיק רק על מה מהמגבלה שלו יבוא לידי ביטוי

 בעבודה, כל שאר האספקטים שלא רלוונטים לעבודה לא יקבלו ביטוי מול המעסיק."

 לאיזה תפקידים את מכינה את המועמדים?

 "אני מכינה אותם לתפקידי תוכנה, בדיקות תוכנה, פיתוח תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת
 מכונות, תעשיה טכנולוגיות, ביוטכנולוגיה. הרוב אקדמאים, וחלק אלה אנשים שעשו קורס משמעותי.

  אפשר לעשות היום קורס פיתוח תוכנה משמעותי שהוא לא אקדמי. אני לא מכשירה מאפס."

 כמה זמן לוקח תהליך כזה איתך?

 "בגדול, 6-10 פגישות של כשעה, לפני שאתה מוכן להתחיל לחפש עבודה, חיפוש עבודה לוקח בין
 חודש לחצי שנה, אנחנו כל הזמן בקשר אבל לא בפגישות מסודרות, למשל אם אתה הולך לראיון

 לתפקיד שפחות התכוננו אליו, ניפגש לפני שוב, המון שיחות טלפון, מיילים וכו'. ליווי אחרי הכניסה
 לעבודה, פעם בשבוע, מאוד אינטנסיבי בחודש הראשון, ואחר כך פעם בחודש. "

 האם הזמן הממוצע של העסקת עובד עם מוגבלות שונה מעובד רגיל?

 "אם השילוב הצליח הם עובדים הרבה יותר זמן, כי יש להם גם חשש לעבור, גם כי זה תהליך מאוד
 מעייף לחפש עבודה, ואם טוב לך אז טוב לך. הכניסה יותר איטית מעובד רגיל."

 מה משתנה בשנים האחרונות שמגביר סיכויי השתלבות במעגל העבודה?

 לפי ניסיוני, אנשים עם מוגבלות שהם נתמכים, סיכויי ההצלחה שלהם גבוהים הרבה יותר, מאנשים
 ללא ליווי ושלא יודעים על המוגבלויות שלהם. אנשים שהרבה פעמים לא הצליחו להחזיק במקום

 עבודה עד שבסוף לקחו ליווי ופתאום כן החזיקו במקום עבודה. אני התחלתי לפני 10 שנים, לא היו
 כמעט תוכניות ליווי, יש היום תוכנית ליווי של המדינה לסטודנטים עם מוגבלות, יש תוכנית ליווי

 לאקדמאיים, יש מרכזי תמיכה למעסיקים, אני הייתי חלק מהקמת המרכזים, הוועדות בממשלה, יש
 הרבה מאוד תוכניות של הג'וינט, ב 3-5 השנים האחרונות רצות כבר הרבה יותר תוכניות לשילוב

 מקצועי של אנשים עם מוגבלויות.

 במה סביבת העבודה נתרמת בעקבות שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים?

 "סביבת העבודה מאוד נתרמת בכמה אספקטים:

 אספקט אחד בפן המקצועי - המנהל והצוות נהיים אנשי מקצוע טובים יותר. כי הם נדרשים לחדד
 הרבה דברים. אם לא ידייקו בהוראות שלהם הם יקבלו תפוקה פחות טובה, זה מלמד את כולם,
 שהכאוס שהם פחות או יותר מסתדרים איתו הוא לא הכי אפקטיבי, וכדאי להיות יותר מאורגנים

 ומדוייקים.

 אספקט שני הוא בפן האנושי, אתה אף פעם לא יודע לכמה אנשים בצוות יש נגיעה כלשהי לתחום,
 ואפילו אם הם לא חשבו את זה על עצמם, כמה שקט אתה מביא להם וכמה גאווה מצד שני, לאנשים

  כמו ההוא שאני מכיר.
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 האספקט השלישי, מדברים על דור ה Y ודור ה Z , שלא אכפת להם ממקום העבודה, כשבעצם מה
 שחשוב להם זה ערך במקום העבודה שלהם! אם הם מרגישים שבמקום עבודה הם ממלאים עוד

 ערכים חשובים להם, הם יסתכלו על מקום עבודה אחרת. השיא היה מנהל שתפס אותי בצד ואמר לי:
 "אני חיפשתי עבודה אחרת, לפני שקלטתי את הבחור הזה, והיום אני לא חושב על לעזוב, אני אשאר

 פה לפחות עוד שנה, כדי לתת לו צ'אנס, להצליח בסיפור הזה" יש הרבה מאוד ערך בזה."

 מאחר ואני עוסקת בתמיכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, גם עובדת ישירות עם ילדים, מה
 חשוב ללמד בגיל צעיר?

 "חשוב מאוד לדעת מה כדאי לעשות מגיל צעיר בשביל שהילד יהיה מוכן. כל האנשים על הרצף
 האוטיסטי התבגרו לאט יותר, חשוב לשים את המגבלה על השולחן, אבל להבהיר שזה לא תירוץ

 להכל, לא לשמר את המקום של הילד, כן לדרוש ולצפות ממנו ליותר עצמאות, אפשר לחלוטין לשים
 גבול גם לילד עם מוגבלות, התהליכים צריכים להתחיל מוקדם, לסמן את המטרות האלה, להכיר את

 עולם העבודה.

 למשל הנושא של הגרפיקה, השיווק הדיגיטלי, העולם הולך בצעדי ענק לפרילנסרים, והאנשים האלה
 מתקשים להיות פרילנסרים, אז אני לא אומרת אל תהיה גרפיקאי, אם ראית שלילד יש יכולות ציור
 גבוהות, אז בגיל מאוד צעיר תחפש לו דרכים לשיתופי פעולה, תמצא גרפיקאי שיהיה מוכן להיות

 מנטור בשבילו גם אם בתשלום. אם ההורה עצמאי יהיה יותר קל ללמד אותם, כי העולם הולך לשם,
 זה קושי המתבטא בעיקר לאנשים על הספקטרום האוטיסטי.

 חשוב מאוד, כמה שיותר להעביר אחריות לילד, יש תרמיל על הגב עם אבנים ומצנחים, צריך להגדיל
 את המצנחים וחלק מהם זה לא לעשות בשבילו כי זה יהפוך ממצנח לאבן. יש היום מלא טכנולוגיות,

 יש מצב שאנשים עם אוטיזם שוכחים לשתות או לאכול, זה פתיר, יש היום אפליקציות שמזכירות
 להם, צריך להעביר את האחריות אליו כבר מגיל צעיר. אם אפשר, כדאי לצאת מהבית למסגרת

 עצמאית כמה שיותר מוקדם, זה נתפס כלא פשוט, כי פתאום מישהו מצפה ממך לבשל ולנקות, אבל
 זה לא צריך להיות מובן מאליו שהילד הזה יישאר בבית, כמה שיותר נאמין שהוא מסוגל יותר, הוא

 יצליח יותר."

 התחברתי מאוד לדבריה של אביטל. הורים- עודדו את הילדים שלכם לעצמאות! התבוננו על
 הצעדים הקטנים ביותר לאורך הדרך ושקפו להם את ההתקדמות שלהם ואת המאמץ לאורך כל

 הזמן, השאר יבוא מהם.
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 מסקנות בעקבות הפוסט:

 מהפגישה עם אביטל, למדתי כמה חשובה ההכנה לפני, והליווי של המועמד. לצורך הצלחה
 בקליטה והעסקת עובד עם צרכים מיוחדים, נדרשת פתיחות ומודעות גבוהות מאוד בחברה, מצד

 המועמד, המעסיק, והצוות שעובד איתו. הערך האישי שזה נותן לסביבה מייצר יתרונות לחברה
 המעסיקה עובדים מסוג זה: עצם הנתינה וההתאמה מייצרת לצוות ולמעסיקים ערך ליום יום

 שלהם אשר ממלא להם את תחושת האנושיות, הגמישות, ממקצע אותם, מדייק אותם ומלמד
 אותם לראות אנשים אלה כשווים. אני מקווה שבעתיד שילוב במקומות עבודה יקרה בכל מקום,

 ויהפוך לנורמה חברתית.

 תגובות בפייסבוק:

 כל כך חשוב ונכון. בעתיד אני מאמינה ששילוב יהיה התמחות במקצוע משאבי אנוש

 יש הבדל לא רק במקצועיות אביטל יש,לה גם נשמה טהורה ורצון ענק לתרום למען קידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 כמוני להשתלב בהייטק אביטל עושה עבודת גיוון מדהימה ללא הבדל גזע דת והיא עושה עבודה נהדרת למען קידום

 השילוב

 ממליץ לכם לקחת את השירות ליווי שלה

 מהיכרותי האישית איתה זכיתי לליווי מקצועי מטעמה ומטעם איזי שפירא במסגרת לימודי בקורס בק אופיס גם
 לאחר שהסתיימו הלימודים ותקופת ליווי מאיזי שפירא אני ממשיך את הליווי שלה כי הוא ברמה אחרת זה ליווי

 שתורם המון ולי אישית תרם המון ידע ולמידה וגם תרם לחלק גדול להשתלב בעבודה היא עושה עבודה נהדרת
 ממליץ בחום על השירות שלה

 מקסים! מסרים משמעותיים וחשובים��

  שיח מעניין מאד על החיבור בין ההווה של הילדים והמחשבה על העתיד שלהם ��

 

  ואביטל כתבה:

 שמחתי לתרום מניסיוני, היה מאוד מעניין להחליף דעות.
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 ראיון מס' 4:

 סיפור הצלחה #4

 את שולמית רגב , אשר יזמה והקימה בית קפה בו הבן שלה עילי, בחור על הרצף האוטיסטי בן
 22, אופה יום יום. פגשתי אצלם בבית הקפה במושב חוגלה שנקרא "אצל עילי".

 אז איך כל זה התחיל?

 "זה בא מצורך, לראות את עילי מממש את הפוטנציאל שלו, הוא כיוון אותי. הגענו לצומת, עילי סיים
 תיכון, הפך לבן אדם בוגר, יצא לחיים האמיתיים, נוצר צורך למלא חלל, האפשרויות שהוצגו לפנינו

 היו: להצטרף לקבוצת נוער על הספקטרום במפעל של קפולסקי באזור מאוד מרוחק מהבית לעבודה
 מאוד מונוטונית של כמה שעות ביום. תמיד היו אפשרויות של קו ייצור, אבל הן היו חסרות מעוף, לא
 ראינו מקום שנראה שאפשר להתפתח בו, מאחר ועילי כבר עבד במאפיה 'עוגות שושנה' כבר מגיל

 10, הייתה לו המיומנות, כבר היו לו 'וורקינג סקילס', היה בסיס, הוא ילד חרוץ שאוהב לעבוד, ויש לו
 תשוקה אמיתית לתחום, הייתי חייבת למצוא מקום לתת לזה לצמוח, וזה נולד כצורך. הרבה מתוך

 מקום שאני אהיה שקטה שאדע מה קורה איתו במשך היום, שהוא מקבל מקום  בטוח. זה חוסר
 וודאות לשלוח אותו למקום אחר, זה לא פשוט."

 אני מבינה שאת הקמת ואת מנהלת את בית הקפה?

 אני היזמית, אני פה לחצי שנה, בית הקפה פועל כבר 3 חודשים, אני לא אהיה פה בעוד 3 חודשים,
 אני מאפיינת את המרחב, נותנת ראיה כוללת, ויש צוות שימשיך,הם כבר למדו לעבוד ביחד.

 מה זה דורש מבחינת הצוות?

 המוטו שלי לא להתחיל להגדיר איזה צוות אני רוצה, אלא מה הרצון של העובדים להגיע לעבודה
 במקום כזה.

 האם לפני העסקת עובדים את עושה הכנה מסוימת, מסבירה על הייחודיות של המקום?

 לא, כשבאים לראיון עבודה, אני לא מסבירה מיד, לא מגדירה ולא מנתבת, אני נותנת לאנשים לראות
 אם מתאים להם, הם כבר יביאו את מה שצריך, אין הדרכות. אני רואה את עילי שווה בין שווים, לא

 צריך ספר הדרכה, אנשים הם יצירתיים, צריך לסמוך על כל אחד שיש לו יכולות להבין ולהסתדר.

 איזה ערכים לדעתך זה נותן לאנשים שעובדים איתו? איזה ערכים ללקוחות?

 קבלת השונה, הכלה, ראיה אחרת, סובלנות, ערבות הדדית, כולם יותר נחמדים, מוריד חומות הגנה,
  מרכך אנשים, מאפשר להם לגלות את האנושיות שלהם.

 ומה זה עושה לעילי?

 המון זקיפות קומה, הביטחון עלה לו מאוד, הוא לא צריך לנסות להיות משהו שהוא לא, הוא יכול
  להיות פשוט עצמו.

 איך נראה יום עבודה "אצל עילי"?

 תלוי במצב הרוח שלי עילי... הימים מאוד ארוכים, מתחילים ב 9:00 , את הבצקים מתפיחים יום לפני
 ומכניסים ב 9:00 לתנור, ההכנה היא יום לפני ע"י קונדיטורית. עילי מומחה בעוגיות, גם מפעיל
 מרדדת של 6 פעמים, הוא עובד בצורה עצמאית, משתמש במיקסר תעשייתי בצורה עצמאית,

 השאיפה לאפשר לו כמה שיותר כוח ועצמאות. עילי קובע את הקצב והאווירה, ברור לו שזה המקום
 שלו, אנשים פה מקבלים אותו איך שהוא. עכשיו אנחנו עובדים על העברת כל המתכונים לתמונות
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 וצבעים כדי לאפשר לו יותר עצמאות, המתכונים שלנו הגיעו מקונדיטורית שהיתה במקום הזה לפנינו,
 יש לנו שתי קונדיטוריות שמכשירות אותו, גם מנהלת המקום היא בתחום האפיה.

 ספרי על מאפיית שושנה?

 עילי בתור ילד תמיד היה מצטרף להתרחשות במטבח, תמיד רצה להיות חלק, אני אפשרתי לו, קנינו
 מלא ספרי אפיה של קרין גורן, היה צופה בהמון סרטונים. בימי חמישי הייתי הולכת איתו לקנות עוגה

 אצל שושנה, והוא מאוד רצה להכנס לראות ומשך אותי לבפנים, בהתחלה התנגדתי, אבל ראיתי
 שהוא סקרן, פניתי אליהם והם נענו בשמחה, בגיל 8-9, הוא היה נכנס ומתבונן בהתרחשות. עם

 הזמן חשבתי על זה כעיסוק לאחה"צ, ושאלתי אם אפשר שיבוא פעם בשבוע, הם שמחו לקבל אותו,
 נתנו לו להדביק מדבקות וראו שהוא ממש מיומן וטוב, וזה התחיל להיות עיסוק. לאט לאט זה התרחב

  לפעמים בשבוע, ולפני שנתיים התחילו לשלם לו קצת.

 ספרי לי על הילדות שלו, על תקופת האבחון?

 גרנו בארה"ב, יש לו אח תאום- יוני, עילי הקדים אותו בזחילה והליכה, אבל לא דיבר. לא הייתה
 מודעות לאוטיזם, הוא היה פחות מפותח מאחיו, חשבנו שהוא לא מדבר בגלל ריבוי השפות, הוא גם
 לא הישיר מבט. בגיל 2.9 אובחן עם אוטיזם והחלטנו לחזור לארץ, כדי שיהיה עם המשפחה. המוטו

 שלנו מהתחלה היה שילוב, אחרי שקראנו מחקרים, ראינו שזה הכיוון הנכון והמרחב הנכון לגדול
 ולהתפתח ולתת לו סיכוי, היה מאוד קשה, להילחם על מקומות, היה צריך לעשות המון הסברה, היו
 התנגדויות, לא הבינו למה אנחנו רוצים להיות בגן רגיל. מצאנו גננות עם פתיחות אבל הסייעים היו
, ABA קשים, עוד לא היו תקנים לסייעת, שילמנו הכל מכיסנו, היינו הראשונים דרך אלוט לטיפול ב 

 הייתה דרך לא פשוטה, הוא היה בגנים רגילים, בכיתה א'-ד' כן היה בחינוך מיוחד, ומשם עבר
 לשילוב בבי"ס הדמוקרטי בחדרה. בבית הספר הזה הייתה הרבה יותר מודעות ואפשרויות, לא היתה
 מקצועיות אבל היה רצון, השתדלנו להביא קלינאית תקשורת לתוך בית הספר, מטפלת פרטית שלו,

 הבאנו  הדרכות, אבל זה גם לא היה פשוט, בגלל ענייני בירוקרטיה, וגם לבית הספר הייתה בעיה
  שיש ילד שמקבל זכויות לא שוויוניות לאחרים.

 איך היה לו מבחינה חברתית?

 היתה לו כיתת עוגן, עילי מאוד אהב, לא חש שיש לו חברים אחד על אחד, אבל מאוד עניין אותו
 להיות במרחב בית הספר, להתבונן, לראות אנשים, יש לו אהבה אחרת לאנשים, מאוד שוויונית, לא

 מבוססת על אינטרסים, הוא לא נעלב ומחר לא ידבר איתך, הוא רואה נקי.

  מה הוא עושה בשעות הפנאי?

 עילי הכי מאושר לצייר, אני לא מספיקה לקנות לו קנבסים...

 הוא הולך ל"נעורים" בגבעת חיים מאוחד, שם יש פעילות אחה"צ לתיכוניסטים, לכלל האוכלוסיה, לא
 צרכים מיוחדים. יש מדריכים שמקבלים אותו. הוא שוחה פעם בשבוע בבריכה. יש לו חושים מאוד
 חדים, כשהיה קטן היה רץ לגדר של השכנים, ולא הבנו מה מושך אותו לשם, פתאום כשהתחלתי
 להסתכל מהזווית שלו, הייתי מבינה משהו אחר, הסתבר לנו שהתינוק של השכנים היה בוכה ורק

 הוא היה שומע.

 מה המסר שחשוב לך להעביר לחברה?

 המסר הוא באמת מצד ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אל הקהילה והמדינה: מגיל צעיר השילוב
 צריך להתקיים, כולם צריכים לחפש ולגלות מה החוזקות של הילדים, לטפח ולחזק, לחשוב מחוץ
 לקופסא, למצוא דרכים חדשות ויצירתיות לאפשר להם ביטוי, ההצלחה שאנחנו חווים היא בזכות
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 ההתעקשות לשלב, לתת לו ללמוד איך להתמודד בחברה הרגילה, לא לפסוח על שום חוויה, כמו
 שכל ילד אחר זוכה לה.

 איך זה מתבטא אצלכם במשפחה?

 אבא שלו שנפטר לפני 4 שנים, לקח אותו להרבה נסיעות שלו, הוא פגש הרבה אנשים וחשף אותו
 לעולם, היינו בראש אחד. יוני אחיו התאום, עושה איתו כל דבר: ים, חברים, הופעות, הוא מצרף אותו

 כמעט לכל פעילות, החברים שלו אוהבים אותו, שמחים איתו תמיד. יוני כמובן גם מאפשר לעצמו
 מרחב פרטי משלו, אבל מספיק חשוב לו לשלב את אחיו, אף פעם לא כפינו על יוני חובה לשלב, הם

 היו בבתי ספר אחרים ובחוגים אחרים, לא אמרנו או הנחנו אותו איך להתנהל עם עילי, תמיד אפשרנו
  לו את בחירה, לא אמרנו לו 'אתה צריך להישאר איתו בבית לעזור', הבילוי יחד הוא מבחירה שלהם.

 איך את רואה את העתיד של עילי?

 המדד שיהיה מבסוט ומאושר, לא רק בבית קפה, הוא גם מצייר, אני רוצה שילמד קונדיטוריה, יש לו
 מנטור כרגע. בינתיים הוא גר בבית ואין לי בעיה עם זה, בעתיד שיגדל אין סיבה שלא יתקיים לידי

 ביחידה משלו, אני לא מגבילה כרגע את המחשבה, הרוח החופשיה תנתב לנו את הדרך.

 אז בעצם השקעתם פה לא מעט כדי לאפשר לו עצמאות?

 השקעה בבית הקפה היא לגיטימית, כמו שהורים אחרים שולחים את הבן שלהם ללמוד
 באוניברסיטה או עוזרים לו לרכוש דירה, אנחנו השקענו פה בבית הקפה.

 אין סיכון = אין סיכוי

 מה החלומות הבאים?

 אנחנו רוצים להקים מכון מחקר מצד ההורים שמביאים את הרוח, המחקרים היום מאוד צרים
 ותיאורטיים, ללא קשר לעולם האמיתי, להביא כיוון אחר. למשל ביחידה של  "רואים רחוק" (תכנית

 המכשירה ומלווה בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל ובשוק האזרחי) משתמשים ביכולות
 הצרות שלהם, ויש כל כך הרבה בילדים האלה מעבר. צריך לתת תשומת לב, גם מהמסע של עילי יש

 הרבה ללמוד, וגם הרבה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באים לפה ואומרים שהם רוצים מודל,
 כהורה כזה, אתה צריך כל הזמן להיות יזם ולהתפתח.

  אנחנו ביחד בזה.

 מי זה בעצם אנחנו?

  אנחנו זה עילי, יוני, אני וכל מי שרוצה להצטרף למסע.

 לאורך כל הראיון שולמית משתמשת במונח "אנחנו" היא מאוד צנועה וקשה לה להגיד 'אני'.
 אבל בלעדיה באמת כל זה לא היה קורה.

 בבית הקפה יש אווירה מאוד משפחתית-שכונתית, לקוחות מדברים ביניהם משולחן לשולחן,
 לקוחות שנכנסות ומכירות את עילי מזמינות אותו לשבת איתן. החלל יפה, מזמין ונעים, הכניסה

 קסומה, על הקירות ציורים מדהימים של עילי. המאפים מדהימים! והקפה מעולה!

 תודה לשולמית ועילי על האירוח הנפלא. אתם השראה!
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 מסקנות בעקבות הפוסט:

 מהפגישה עם שולמית ועילי, חיזקה לי את התחושה שיצירתיות ויזמות בהורות בעיקר הורות
 לילדים עם צרכים מיוחדים, הם בסיס לקידום הילדים שלנו ואותנו ברגע שאנחנו ההורים חושבים

 אחרת, מחפשים פתרונות חדשים, יוצאים מהמסלול שכביכול נקבע לנו מראש ע"י נורמות
 חברתיות שהשתרשו, אנו מגיעים לפתרונות הרבה יותר טובים לילדים ולנו. פתרונות שמקדמים

 אותם ואותנו ומייצרים גם לסביבה ולחברה ערכים טובים והשראה רבה.

 תגובות בפייסבוק:

 סיפור הצלחה מדהים. תודה, רויטל, שהארת לנו את היום!

 מקסים! אפשר כתובת?
 

 מרגש מאוד !

 נהדר!

 זה מקסים ! כל הכבוד למשפחה הנהדרת

 אלופים!!! חיבוק
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  ראיון מס' 5
 סיפור הצלחה #5

  על דדי כוחן, בן 55, קיבלתי המלצה חמה מאילנית יורמן אותה כבר ראיינתי.
 פגשתי אותו במשרדי בנק הפועלים, שם הוא עובד ביחידת קשרי קהילה במרכז לבנקאות

 חברתית. דדי הוא לקוי ראיה.
  32 שנה עובד בבנק, נשוי לאישה מקסימה שרואה אותו היטב, ויש להם 3 בנים.

 דדי מתנהל בסביבה באופן טבעי אינסטינקטיבי, הוא נסמך על הזכרון הטוב שלו ועל חושיו
  האחרים, ללא מקל או כלב נחיה.

  סקי, צניחה חופשית, ריצה ושאר אתגרים הם חלק משגרת היום יום שלו.
 חשוב לו להיות דוגמא ומודל, והוא ממש, אבל ממש, לא אוהב שקוראים לו גיבור או אלוף!

 
 ספר לי על הרגע בו הפכת לאדם עם צרכים מיוחדים?

 
 "לפני הצבא עבדתי בבנק, בצבא שירתתי בגדוד קשר, בלבנון הכבושה של לפני 36 שנה, אחרי

 הצבא היה טבעי שאחזור לבנק, עבדתי ב"בנכול"- כפקיד בקופה, ואז התחיל שינוי אצלי בראיה. היה
 לי קשה לראות מרחוק, נסעתי עם אבא שלי לאופטומטריסט, בבדיקה היה לו קשה להגיע למספר,

 והוא שלח אותי לרופא שראה שיש בעיה בעצב, חזרתי לאופטומטריסט, והוא עשה סימנים לאבא שלי
 שהמצב ממש לא טוב. מהר מאוד כמעט במקביל התקשיתי לראות מקרוב, אבל עדיין לא חשבתי

 שיש לי בעיה, מרוב שלא הייתי מודע עשיתי כמעט 2 תאונות קטלניות. לא הבנתי שאצלי הבעיה, תוך
 חודש הגעתי למצב של כמעט עיוורון.

 בערב פסח (שנת 88), מגיע תורי לקרוא בהגדה ואז הפנמנו, לא הצלחתי לקרוא. מיד רצנו לקליניקה
 פרטית, ואשפזו אותי באותו יום בבי"ח. בדקו גידולים, לא היתה פתולוגיה, לקח זמן עד שאבחנו, 10

ימים בדיקות, עברתי בין הרבה מומחים, בסופו של דבר קיבלתי הגדרה של מחלה נדירה בשם  '
 leber'. כעבור כשנתיים הסתבר לי שהרפואה היא לא ממש מדע מדויק, כי בבדיקה גנטית שעשיתי

  נשללה המחלה, אבל המומחים לא קיבלו את זה, וחד משמעית טענו שזה זה".
 

 איך נבנתה הקריירה שלך בבנק?

 נכנסתי לסניף בן 24, לא ידעתי איזה טכנולוגיה יש. גיליתי שיש אפשרות ללימודים אקדמיים, בדיוק
 התחילו אז עם ציוד ממוחשב. לא היה ברור מה יהיה איתי, אבל היו מנהלים שמאוד תמכו בי, אני

 מרגיש שממש גדלתי בבנק, מנהל הסניף אמר לי: 'תגיד לי מה אתה יכול, ניתן לך הכל', כשהוא הפך
 למנהל אזור ת"א, אמר לי: 'בוא אלי יש יותר אפשרויות'. בהתחלה עבדתי במנהלה, התחלתי

 במזכירות, מאחר ואני ראש גדול, חיפשתי עוד אתגרים, לוגיסטיקה, קשרי קהילה. היום זה כבר חלק
 מאסטרטגיה עסקית בכל חברה גדולה, אני ריכזתי את זה בסניפים. היום אני עובד ביחידת 'פועלים

 בקהילה', כל התרומות והסיוע עובר דרכנו, אנחנו מובילים במשק בתרומה לקהילה: התנדבות
 עובדים, התנדבות יחידנית, תרומות כספיות, כרטיסים לאירועים ועוד. אני עושה הכל, הכל עובר

 דרכי, מנהלי סניפים פונים אלי וגם פניות הציבור הכל עובר דרכי.

 הבנתי שאתה עוסק הרבה גם בהתנדבות?

 "כן, זה התחיל כפניה ממרכז לעיוור בישראל, היה מבצע 'אור לעיוור', קיבלתי 'קסטה' ויצאתי להרצות
 לילדים ונוער, להסברה לפני שהם יוצאים להתרים, ביקשו שאסביר להם נתונים יבשים. אבל אני

 בחרתי לספר להם על החיים שלי, ואהבתי מאוד את השאלות שלהם, ואת הקשר איתם. הייתי נותן
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 לילדים משימות עם כיסא גלגלים ועם אטמי אוזניים, הם התחברו מאוד. הילדים הם העם הכי טבעי
 ואמיתי. כששאלו את הבן שלי כשהיה בן 5 , מה מיוחד באבא?  הוא ענה: 'הוא לא מיוחד, הוא רק לא

  רואה טוב'.

 הייתי חלק מתכנית קהילה נגישה, (תוכנית של חברת המתנ"סים), הזמינו אותי להיות בצוות היגוי
 ארצי, היו 40 מקומות בארץ שעסקו בזה, אני ריכזתי את תחום ההסברה ברמת גן, כתבתי לבית

 ספר על קבלת השונה בחברה, התנסיתי במחקר ,גייסתי אנשים עם מוגבלות, והכשרתי אותם
  להרצאות.

 מה זה מבחינתך להיות חלק מקבוצת עובדים?

 אני חייב לעבוד עם אנשים, אני אוהב חברה, אינטראקציה, אני טיפוס חברתי, מצחיק, אנשים אוהבים
 להיות לידי.

 מה מפריע לך להרגיש שווה בין שווים?

 אני צריך הרבה פעמים עזרה, הקצב שלי שונה, יש תסכול, זה לא פשוט לבקש עזרה, זה החלק
 שקשה לי, רוב האנשים תמיד עוזרים ומסייעים, במיוחד בצוות שלי אני יודע איך ומתי לפנות. פעם
 הייתי מאוד נפגע מהמילה 'לא'. כשהייתי בתחילת הירידה בראיה, מישהו צרח עלי שנהייתי עצלן,

 למדתי להתגבר, זה תהליך לא פשוט, אני לוקח ללב דברים טיפשיים. אבל כשהבנתי שצעקה זו
 חולשה הפסקתי להיפגע. מאוד מפריע לי שלא מקבלים עדיין בשנת 2019 אנשים עם מוגבלות,

 אפילו שיש חוקים. כמו למשל שעדיין אין פתיחות להכניס כלבי נחיה למקומות ציבוריים כמו מוניות.
 אירועים כאלו מקוממים אותי מאוד.

 ספר לי איך אתה מקדם השתלבות בחברה מעבר להרצאות?

 הקמתי יחד עם חברים טובים את קבוצת TriWeCan  - שהיא קבוצת פראטריאתלון הראשונה
 והיחידה בארץ לאנשים עם מוגבלות, זה התחיל מנשים בטריאתלון, עבדנו קשה לגייס אנשים

 ולשכנע, היום יש הרבה מאוד משתתפים בקבוצות, משם הקמנו פאראטריאתלון, היחיד בארץ, כל
 תחרות נותנים השראה, חשוב לי להעביר מסרים לחברה, לא על עצמי, חשוב לי להיות דוגמה מודל,

 אני לא אוהב שקוראים לי גיבור או אלוף. ישראלים אוהבים להתבטא גם אם אין להם מה להגיד, אמא
 שלי פולניה אני מכיר את זה- העיקר להגיד, 'למה לא ככה' וכו', ואני? זורם, הפסקתי לענות.

 הבנתי שאתה עוסק הרבה מאוד בספורט?

 כן אני אוהב אתגרים חדשים, צניחה חופשית, סקי שלג, אתגרים שהם שמטורפים לאדם בריא. אני
 רץ עם מלווה פעמיים-שלוש בשבוע עם מלווה מתנדב, במרץ 2013, היה מקצה לילה ל 5 קמ,
 ומצאתי את עצמי עולה על הפודיום, קיבלתי גביע! מאז אני לא מפסיק לרוץ, לרכב על אופנים.

 מבחינתי ספורט מחבר בין אנשים.

 

 

 כיצד בא לידי ביטוי שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים בצוות במעגל העבודה/ רויטל אלרון כץ.                              27

 



 

 אפרופו חיבור בין אנשים, מה היית רוצה שישתנה במערכות יחסים בעבודה?

 שיותר יקבלו, אני גאה להיות במקום שחרט על דגלו העצמת אנשים עם מוגבלויות, מנכ"ל הבנק
 מקדם מאוד את הנושא, הוא הרים את פרויקט 'דלת פתוחה לכולם' של להקת שלווה. לא חסר לי

 משהו במערכות היחסים בעבודה, יותר ברמה המקצועית נטו עבודה, מקבלים אותי כשווה.

 מהי לדעתך התרומה של השילוב שלך למקום לעבודה?

 בבנק אומרים לי 'אתה נכס לעובדים', (גם היה עובד מצטיין, אני מוסיפה כי דדי צנוע) אני טיפוס
 שאוהב לעבוד. חשוב לי להעביר מסרים של שילוב, להיות מודל למען שילוב אנשים עם מוגבלויות זה

 נותן לי אנרגיה , ככה אני מרגיש את המצברים שלי נטענים.

 מה שבטוח בפגישה עם דדי אני מילאתי את המצברים שלי. תודה רבה דדי!

 

 מסקנות בעקבות הראיון:

 מהפגישה עם דדי, חזרתי עם תובנה חדשה: אנשים עם צרכים מיוחדים לא רק שהם לא נטל
 לחברה, הם תרומה אדירה לחברה, אלה אנשים שתמיד יתנו מעל ומעבר, יתאמצו וישקיעו יותר
 בכל עשייתם, יתרמו רבות לאנשים אחרים אם בנתינה נקייה, אם בהסברה, אם בחינוך הסביבה

 לקבלה אמיתית ומדויקת של השונה. תודה דדי שהכרת לי צדדים נוספים ומרגשים.

 תגובות בפייסבוק:

 כל הכבוד לדדי.שאפו לבנק הפועלים

 דדי כוחן: וואו את כל זה אמרתי בזמן כה קצר?!  ☺  ריגשת רויטל, תודה לך!

 דדי היקר! אתה דוגמא ומודל לכולנו!  מי שפוגש אותך לראשונה, ואפילו אחרי מספר פעמים לא יכול לדעת שיש לך
…(:  בעיה בראיה. אני אפילו זוכרת שהזמנתי אותך ואת ברטה לסרט 
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��דדי היקר נהנתי לקרוא את הכתבה אך על פי שמכירה את הסיפור שלך ומכירה אותך מיום הולדתך!  יישר כח
💕  גאה בך ילד

 כל הכבוד דדי על דרך נפלאה להראות שלקות הראייה לא צריכה לעצור את החיים.

❤  אין מילים. כל פעם אתה מרגש מחדש

 דדי אני מבינה שאתה לא אוהב שקוראים לך אלוף אבל אתה אלוף האלופים , איש מקסים עם נשמה ענקית

🌹 ❤  Wowwwwww�👏👏👏👏👏👏�אין עליך דדי
 

��❤   אין שונה יש שאינם מבחינים או אינם מעוניינים,אתה הוכחת גם מצד השונה וגם מצד הנותן  כבוד וגאווה דדי
 ❤ ❤🏆  והתומך .אתה מקור לגאווה.

🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏  דדי אתה איש מיוחד ונכס לבנק ולחברה ודוגמא להרבה אנשים, אתה תותח 
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 הקשר בין ממצאי הספרות המחקרית למחקר השטח:

 המודעות היא המפתח לשילובם של אנשים עם צ"מ בחברה, יש לאוכלוסיה זו הרבה מה1.
 לתרום בכישורים הייחודיים שלהם. באמצעות הכוונה, הנגשה והבנה, ניתן לעזור להם לממש
 את הפוטנציאל ולקרב אותנו לחברה צודקת יותר. החסם המרכזי בהשתלבות אנשים עם צ"מ
 בעבודה הוא דעות קדומות. כיום מדינת ישראל מפעילה אפשרויות תמיכה למעסיקים, מומלץ

 שהמדינה תשקיע גם בהכשרת מועסקים, התמיכה במועסק מתחילה עוד בשלב בו הוא
 נמצא במערכת החינוך. כמו כן העובדים המשולבים זקוקים לגורם מתווך בינם לבין אלו

  שאינם מבינים אותם.

 בחנתי נושא זה במחקר השטח. הפתרון נמצא בסוכנויות השמה ייחודיות, כמו של אביטל
 ינובסקי בעלת סוכנות השמה והכוונה למועמדים עם צרכים מיוחדים, הכשרת המעסיקים

 וצוותי העבודה ותיווך ביניהם. נדרשת בנוסף הדרכת מחלקות משאבי האנוש במקומות
 העבודה, ועמדת אחראי שילוב במקומות העבודה.

 חוקים ורגולציות המקדמים שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל העבודה: חוק "שוויון2.
 זכויות לאנשים עם מוגבלות" אשר מדבר על שילוב מסיבי של עובדים עם מוגבלות, אשר
 מחייב מדיניות מיוחדת כלפיהם. חוק "לרון" צמצם את הפגיעה בקצבת הנכות של מקבלי
 קצבת נכות היוצאים לעבוד, ובכך עודד נכים להשתלב בשוק העבודה. "צו הרחבה" הצו
 מעודד העדפה מתקנת. כל חברה מעל 100 עובדים חייבת לשלב 5% עובדים עם צרכים

 מיוחדים, המעסיק אמור למנות אדם מטעמו כ"אחראי השילוב".

 ממחקר השטח עלה כי עסקים מתחילים להתייחס לחוקים, אך יש עוד הרבה עבודת הסברה
 וחשיפה, הבנת מגוון היכולות של אותם עובדים, ולא התייחסות אליהם כפועלים אלא

 כעובדים בעלי כישורים מגוונים. למשל בראיון עם קורי צבי אשכנזי, הסתבר שהוא עובד
  בחברה בה עובדים מעל 80 עובדים והוא העובד היחיד עם צ"מ.

 קבוצות עם פוטנציאל גבוה לשילוב בתעסוקה, על בסיס קריטריונים אלה: גיל צעיר, השכלה3.
 וניסיון תעסוקתי. מוטיבציה גבוהה לעבוד.ככל שדרגת המוגבלות נמוכה יותר, הסיכויים

 להשתלב בעבודה גבוהים יותר.

 ממחקר השטח עלה שאכן ההשכלה משפיעה משמעותית על מגוון גדול יותר של אפשרויות
 תעסוקה לאנשים עם צ"מ. כמו כן הקשר לדרגת המוגבלות, למשל מהראיון עם שולמית ועילי
 רגב עלה, כי מאחר מתקפודו התקשורתי של עילי נמוך (כלומר דרגת מוגבלות גבוהה יחסית)

 קשה היה למצוא תעסוקה מעניינת עבורו, ולכן יזמה שולמית מקום עבודה סביב היכולות
 הייחודיות של עילי בהתאם ליכולות התקשורת שלו ומבלי לפגוע בעניין וביצירתיות של

 עיסוקו.

 מחקרים מהעשורים האחרונים שופכים אור על תכונות שונות המאפיינות אנשים עם אוטיזם,4.
 תכונות שיכולות להיות בעלות ערך רב בעולם התעסוקה. למשל: הבחנה בפרטים, תבניות

 וצורות, מיומנויות של מיקוד, יכולות זיכרון ושינון.
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 ממחקר השטח עלה בראיון עם אביטל ינובסקי שרוב לקוחותיה הם מועמדים על הרצף
 האוטיסטי בתפקוד גבוה, בראיון עם קורי עלה שהוא אכן מוערך מאוד ביכולותיו במקום

 העבודה.

 עד מחצית המאה ה 20, שלט המודל הרפואי, גובשו מסגרות טיפוליות מיוחדות לפי הגדרות5.
 רפואיות של לקויות, אך התברר שבוגרי המערכת החינוכית שפעלה לפי המודל הרפואי, לא

 הצליחו להשתלב  בקהילה וחוו בידוד ובדידות. בעקבות כך התפתח המודל החינוכי-
 ההומניסטי, אשר לא ניסה למצוא ריפוי אלא ניסה להכיר במגבלות שהנכות מציבה לאדם.

 החל חינוך להתמודדות יעילה עם המוגבלות ולקבלת האדם כפי שהוא, גם אם אינו
 "נורמטיבי".  בשנות התשעים של המאה ה-20 חל שוב מהפך והתפתחה תפיסה

 הומניסטית- חברתית. הגדרת לקויות שונתה מהגדרה רפואית בלבד להגדרה חברתית.
 המוגבלות הוגדרה מחדש ל"שונות חברתית כחלק ממארג חברתי". במאה ה 21, המונח

"הכלה"והחלו גם להשתמש במונח "השתלבות". המונח "נגישות" עבר  שונה מ"שילוב" ל
 שינוי ל "עיצוב אוניברסלי". לאחרונה עלה מודל חדש שנקרא: מודל אקולוגי המגדיר כי
 המשותף לכל האנשים ולכל בעלי הצרכים השונים הוא עצם היותם אזרחים וכולם שווים.

 במחקר השטח פגשתי נושאים אלה בראיונות עם אילנית יורמן וידידה דדי כוחן שהם אנשים
 עם מוגבלות פיזית, אילנית קטועת רגל, דדי כמעט עיוור, והם בדיוק מדברים על מסרים

 המחזקים את הצורך במודל האקולוגי ובעיצוב האוניברסלי. הם דוגמא חיה לכך שזה קורה.

 במגזר הציבורי עדיין מחכים להגיע לשלב האכיפה של התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם6.
 מוגבלות, עדיין יש קושי בלייצר את ההתאמות הנדרשות, נפתחות תוכניות לשילוב אנשים

 עם צ"מ במעגל התעסוקה. במגזר הפרטי פועלים מספר גופים אשר מנסים לשפר את המצב
 ברמה הפרקטית מהצד של מחפשי העבודה, הן מצד ועדי העובדים והן מהצד של המעסיקים
 עצמם. התוצאות נכון להיום הן בעיקר בשינוי התפיסה. זוהה צורך של מעסיקים לקבלת כלים

  וידע.

 במחקר השטח עלה שהצורך עדיין ישנו וטרם מומש לחלוטין. הניצנים נמצאים בחברות
 השמה כמו של אביטל ינובסקי. האנשים שמצליחים יותר להשתלב כמו דדי כוחן, אילנית

 יורמן וקורי צבי אשכנזי, הם אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה מאוד להשתלבות, שאינם פוחדים
 לשבור סטיגמות ותפיסה, הם פועלים רבות לקידום ושינוי המצב. הדרך עוד ארוכה לכלל

 האנשים עם צ"מ.

 ברוב המדינות המערביות מיושמת מדיניות כוללת, שלפיה יש הגדרה אחת למוגבלות, ולכל7.
 הפחות ארגון ממשלתי אחד המופקד על שילוב אנשים עם צ"מ בשוק העבודה. בישראל

 חסרה מדיניות כוללת ששמה דגש רב על עידוד מעסיקים להעסיק אנשים עם צ"מ, באמצעות
 חקיקה מקדמת.

 ממחקר השטח עלה שיש התחלה של התייחסות למדיניות כוללת, אך היא עוד לא מיושמת
 לחלוטין. המודעות עולה בעקבות פעילויות של אנשים פרטיים, הן מצד המעסיקים והן מצד

 המועסקים. ככל שההסברה והמודעות תעלה כך ייטב. כולי תקווה שמחקר זה יעלה את
  המודעות והצורך ויקדם מטרה חשובה זו.
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 כמו כן אחוזי המאובחנים עם צ"מ, במיוחד בתחום האוטיזם עלו משמעותית מאז כתיבת הספרות
 המקצועית. והוא ממשיך לעלות כל שנה. הצורך במציאת תעסוקה המאפשרת לאותם אנשים

 עצמאות וחוסר תלות במדינה עולה בצורה משמעותית ביותר.

 שילוב בקבוצת עבודה ובמעגל העבודה הופך עסק  למקצועני ומדויק הרבה יותר, בכמה אספקטים:

 מעבר למוטיבציה הגבוהה של העובדים עם צ"מ, נאמנותם למקום העבודה גבוהה יותר משל1.
 עובדים נ"ט, חלקם (למשל עובדים על הרצף האוטיסטי) בעלי יכולות מקצועיות המשתלמות

 מאוד מבחינה כלכלית.
 עצם השילוב דורש מכל בעלי התפקידים בחברה, להיות מדויקים ומקצוענים יותר במידע2.

  שיעבירו אל עובד עם צ"מ.
 כאשר שילוב הוא חלק מהיעוד של עסק הוא מוקרן החוצה כערך חיצוני לסביבה ומעלה את3.

 ערכו של העסק.
 דור ה Y ודור ה X מתקשים להתמיד לאורך זמן במקום עבודה, הם נוטים להיות פחות4.

 נאמנים, בעקבות שילוב אדם עם צ"מ בצוות שלהם או כעובד שלהם הם זוכים לתחושת ערך
 גבוהה יותר, כך החברה מרוויחה אחוז גבוהה יותר של עובדים נאמנים, כאשר הם מזינים

 אחד את השני.

 כיוון למחקר נוסף: הוא ההיתכנות הכלכלית למעסיקים. האם שילוב של עובדים עם צ"מ משתלם יותר
 כלכלית? זה מידע שיכול ליצור מהפכה. ליצור מדרגה נוספת לקידום האפליה מתקנת.

 כולי תקווה שהמחקר הזה יעזור לעשות שינוי בנרטיב: להפוך ממטלה להצלחה… ליצור מצב בו עסק
  שלא משלב עובדים עם צ"מ מפסיד ערכים רבים. הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית.
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 רפלקציה ומסקנות:

 ההקשר של המחקר  והרלוונטיות שלו לחיי הובהרו בתחילת המאמר. המחקר מהווה עבורי השראה
 ומקור מידע למיזם עליו אני עומלת כבר כמעט חצי שנה. מיזם "אופטיזם"- מקום אופטימי למשפחות

  עם צרכים מיוחדים.

 

 במסגרת המיזם שלי אני נפגשת לייעוץ פרטני עם הורים, מקיימת קבוצות מפגשי "מעגל כוח הורי",
 מקימה מערך חוגים לילדים ונוער על הרצף בשיתופי פעולה עם מורים מקצועיים: חוג כישורי חיים

 דרך אמנויות הבמה לילדים על הרצף האוטיסטי, חוג כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים ועוד יוזמות
 רבות בשלבי פיתוח שונים.

 במחקר, אני משתמשת ככלי שישנה תפיסה חברתית בה קבלת השונה היא כבר לא נושא ולא
 מטרה, אלא היא חלק מנורמה חברתית. אני מפרסמת קטעים מתוך המחקר בעמוד הפייסבוק שלי,

 כדוגמת הראיונות שפרסמתי קיבלו הדים מאוד חיוביים.
 ההשלכות הצפויות מהמחקר, היא הרחבת ההסברה, הפנמת המסר בו העסקת עובד עם צ"מ הינה

  רווח לעסק ולמעסיקים שירוויחו עובדים מסורים, בעלי מוטיבציה גבוהה.
 רווח לעובדים עם צ"מ מאחר והם יכלו לכלכל ולפרנס עצמם בכבוד, להיות עצמאיים ומשולבים היטב

 בחברה.
 רווח לעובדים האחרים, ולחברה כולה, אשר לומדים לקבל את השונה באופן טבעי ונורמטיבי ולא

  כמשימה מיוחדת.
 השלכות נוספות הן העמקת המיזם שלי, לעסק או עמותה שיש מטרה ומסר חברתי מאחוריו, שימוש
 בנתוני המחקר כחומרים תדמיתיים ושיווקים, ועל-ידי כך להפוך לאוטוריטה בתחום הדרכת משפחות

 עם צרכים מיוחדים.
 מאז אמצע המאה שעברה ועד היום ניכרת התקדמות משמעותית , אך נדרשת עוד עבודה רבה

 בהסברה והדרך עוד ארוכה.
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 עבודה יצירתית- קמפיין מודעות לשילוב תחת המיזם שלי "אופטיזם":
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 רשימת מקורות- ביבליוגרפיה:
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 נספחים:

 תמלול הראיונות:

 אילנית יורמן, בת 50 , קטועת רגל

 ספרי לי על עצמך

 אני עוסקת המון בשילוב, העיסוק התחיל בצורך שלי לשלב את עצמי, אני מקדמת אוכלוסיות עם
 צרכים מיוחדים, מקדמת ועוסקת בספורט עממי, התחלתי לאחרונה לרכז פעילות של  פורום לנשים

 קטועות רגל. הוא פורום פיזי בישראל.

 ואני בתחילת דרך לעבודה השנה כיועצת שילוב במשרד החינוך בירושלים, לשני בתי ספר, לקהלים
 יהודים וערבים. ואני מעבירה הרצאות בנושא שילוב לרכזות שילוב. בגיל 9 נאלצתי לעבור ניתוח

 קטיעת רגל בשל מחלה

 במה את עוסקת?

 אני עובדת בבנק במחלקת הדרכה, מנהלת צוותים, חשוב לי להיות דוגמא של שילוב, מכעיס אותי
 שבעולם העבודה זה עדיין "אישיו" (נושא), בתור ילדה היה לי מאוד ברור שאני משתלבת בכל מקום

  ודווקא במעגל העבודה יותר קשה. אני רוצה להוציא את הלהבות שזה יהיה "נון אישיו".

 איך התחלת את עולם העבודה?

 בגיל 18 לא גייסו אותי לצבא, בגיל 19 לא רצו להעסיק אותי, ציפו שאהיה צנועה ואחפש משהו קטן,
 היה קשה למצוא עבודה וסידרו לי עבודה בבנק דרך קשרים. התחלתי לעבוד בשיווק, עד היום אני

 בבנק בסוג של כלוב של זהב. לא יקחו אותי היום למקום עבודה אחר. בתוך הארגון עצמו אין לי בעיה
 להשתלב. אני מאוד תחרותית, ניהול זה המקום הנוח שלי,  זה סטטוס, זה כח. תוך שנתיים עברתי
 לתפקיד ניהול, הייתי מנהלת עו"ש בסניף חדש, ניהלתי 5 עובדים, התפקיד האחרון שלי היה סגנית

 מנהלת סניף עם 14 עובדים, עסקתי ב flow, בשירות לקוחות, אני אשת מכירות טובה.

 איך התקשורת הבינאישית שלך?

 אני סוליסטית בעבודה, קשה לי לעבוד בצוות אבל כן צריכה לעבוד עם ומול אנשים. אני מתקשה
 לשתף פעולה, קשה לי שהתוצאות שלי תלויות במישהו אחר. מתאים לי כמנהלת לספק תוצרים.

 מה תפקידך כיום?

 היום אני יועצת לענייני רגולציה, אני יושבת בסניף, כפופה למנהלים, יש לי נסיון ולכן הייעוץ מתאים
 לי. בבנק יש כמה תהליכי שינוי תעסוקתי, ניוד בין סניפים, אני מתה על שינויים. למזלי משאבי האנוש

 בחברה הם מאוד פלורליסטים, לאורך השנים הפכנו לחלק מהבנק הבינלאומי, והבנק המקורי נסגר.
 לאורך 26 שנים שאני עובדת אצלם, יש משהו מאוד מקבל, המנהל היה קצין אכ"א ראשי, חבר שלי

  אבא שלי. הבנק הוא כמו משפחה, יש הרבה התחשבות ברווחת העובד.

 אני לא סובלת שעושים בשבילי דברים, המסר שאני מעבירה זה "תנו לי עבודה למידותי אבל אל
 תוותרו לי. שנים הייתי קופאית ראשית שזה המון עבודה בעמידה עד שהחלטתי שזה כבר לא מתאים

 לי.
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 ספרי לי סיפור מילדותך בו הבנת את הכוח שיש לך להשתלב בכל מיני קבוצות עם אנשים
 נוירוטיפיקלים.

 הרגשתי דחויה עוד לפני הקטיעה שקרתה לקראת גיל 9. לא הבנתי חברתית, הנכות העצימה אותי
 ונתנה לי כותרת. אמא שלי יזמה שילדים יבואו אחרי הקטיעה "לילדה המסכנה" , הורים אחרים עזרו

 בהסעות, ילדות היו סוחבות לי את התיק.

 בכיתה ט' הייתי תלמידה בינונית, הייתי כנראה בדיכאון, לא השקעתי אבל חוויתי הצלחות, אז
 התחלתי להשקיע, הלכתי לתיכון והיה "טופ", חוויתי הצלחה חברתית, התגברתי, כנראה יצאתי
 מהמשבר הנפשי, מצאתי כלי- ההצטיינות! אני לא אהיה שווה בין שווים אלא יותר מכולם! תמיד

 דאגתי שיהיה לי יתרון ייחודי עם המון התמדה ונחישות.

 ספרי לי סיפור בו לא קיבלו אותך כשווה בין שווים.

 בכיתה ה', חזרנו מתנועת הנוער שלא התחברתי אליה, עצבנתי 2 בנות, הן הרביצו לי מכות,
 והתעללו בי כי הייתי חלשה. אספתי את עצמי ולא סיפרתי לאף אחד, גם לא על הטרדה מינית בגיל

 12, לא היתה תחושה של בית.

 מה תורם לדעתך השילוב שלך או של אנשים עם צרכים מיוחדים בקבוצה רב תחומית, איזה
 ערכים זה נותן לשאר האנשים?

 כשאני עובדת בצוות, אני יוצרת שינוי תפיסה לאנשים סביבי, מעלה מודעות לאדם נכה כשווה ערך
 אפילו יותר מוערכת דרך דימוי כזה. לגבי השונות בצוות- היא מפרה, מיקרוסופט לפני 20 שנה העלו
 את הנושא הזה, והם שולחים להשתלמויות. כשיש אדם עם מוגבלות בצוות זה פותח את החשיבה,

 נוצר הומור סביב זה, אם עושים אירוע זה אישיו חברתי קשה, מתגלים אינספור בעיות כי לא התאימו
 ולא הנגישו. היה אירוע בבית החייל בירושלים, היה לי פיצוץ עם החברים מהעבודה שעדיין לא פתור.

 כשיש בצוות אדם שונה, זה מייצר מצב של דיבור מאחורי הגב, זה חי. יש זיג זג. אולי הם מרגישים
 מנוצלים, הרגשתי חרא כשקיבלתי "מנהלת מצטיינת" הרגשתי שהם חושבים: "היא קבילה את זה על

  חשבוננו".

 מה הכוח שנותן השילוב?

 הצלחתי להסתדר עם כל המנהלים שהסכימו לבקשה שלי לא לעשות סיפור מהנכות. חשוב שתהיה
 דמות ניהולית סמכותית בשביל עובד בעל מוגבלות, מנהל שיעשה את ההבדל. המנהל הראשון שלי

 היה כנראה אוטיסט ולא ראה אותי ולא דאג שאתקדם. אחר כך היה לי מנהל דביל, לא רגיש ואהבתי
  את זה.

 מה לדעתך צריך שיקרה שיהיה שילוב טוב בעבודה?

 מה שצריך לשילוב טוב זה פונקציה שמשלבת. שיעשו למנהלים סדנאות חשיבה על העסקת בעלי
 מוגבלויות. ולעובד עם מוגבלות כדאי להתחיל בהתנדבות כל מה שקשה.

 תודה רבה.
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 ר. (מבקש להישאר בעילום שם), בן 21, תל אביב, בחור עם אוטיזם בתפקוד גבוה

 * את ר. פגשתי לראיון לאחר שראיינתי את אמא שלו. החלק בו אני מדברת מוקלד בכתב רגיל,
 החלק בו הוא מדבר מוקלד בכתב מודגש.

 נפגשנו בבית קפה, אמא שלו וחברתה ישבו כמה שולחנות לידנו כדי שירגיש בנוח. דיברנו קצת על
 מה יהיה בראיון וביקשתי את רשותו להקליט.

 "אני בחודש הבא מתחיל ללמוד גרפיקה ממוחשבת, בשנקר. הגעתי לזה כי בשעות הפנאי שלי
 אני צלם חובבן, אני לפעמים עורך תמונות בפוטושופ, טיפה יצא לי להתנסות, לא עבודת אמנות

 של וואו." (דיבורים עם הזמנת השתיה גם עוד על התוכנות הגרפיות)

 תזכיר לי בן כמה אתה? "אני בן 21. אני חייב לשאול אותך, נכון נפגשנו בבית ציוני אמריקה
 בהופעה של דניאל עמית?" (דניאל עמית מוזיקאי ומאייר קומיקס, על הרצף האוטיסטי, הופיע גם

 בתוכנית "כוכב נולד")

 נכון באתי להופעה של דניאל עמית. "את מכירה אותו אישית?"

  לא אני מכירה את אמא שלו מקבוצת הורים לילדים על הרצף.

 "הוא לא חבר קרוב שלי, אבל בזכות חברים אחרים הגעתי להרצאה הזו"

 אז איך זה היה לך? "נחמד"

 דיבר אליך? הזדהית? "חלק, לפעמים אני מזדהה יותר ולפעמים פחות, תשמעי, כשאנשים כאלו
 עומדים על הבמה, בסה"כ בהשוואה לזה אני רואה שהיו לי חיים די טובים. אני יכול להגיד שאני
 לא מזדהה עם כל הקטע של רחמים עצמיים, אבל אני לא חושב שזה שמישהו עומד ומספר את

 סיפור החיים שלו על הבמה זה רחמים עצמיים"

 להיפך זה יכול להיות הרבה מאוד עוצמה "כן זה הרבה מאוד כוח, אבל באופן כללי אני אומר
 שלפעמים הם מספרים סיפורים לא כל כך נעימים, אז אני רואה את זה ואומר שהחיים שלי

 באמת טובים, בהשוואה לזה, אבל אני משתדל לא להתעסק בהשוואות."

 אני מכירה את זה מאוד ואני גם חוטאת מאוד בהשוואות "את מבינה"

 זה מאוד קשה לא להשוות. אז מה שרציתי שתספר לי קצת על.. "רגע את הפינה עם הגרפיקה
 והצילום סגרנו" כן "את הפינה עם דניאל עמית גם סגרנו, מה עכשיו?"

 עכשיו אני אשאל אותך שאלות שקשורות לשילוב שלך בעבודה, איך אתה משתלב בעבודה. "אני
 עובד בעבודה זמנית כרגע, אני לא עושה עכשיו קריירה. לספר לך במה אני עובד?"

 כן "אני סדרן בתיאטרון , ואת יודעת בטח בזכות איזה פרוטקציה, את מכירה את סבא שלי,
 בד"כ כשיוצא לי לפעמים לדבר שיחת סמול טוק עם הקהל המבוגר שמגיע לשם, תמיד שומעים

 את זה ומסתכלים בהערכה, אומרים איזה איש הוא היה, כמה אהבה יש כלפי הבן אדם הזה,
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 מאוד אהבו אותו, זה עושה לי הרגשה טובה. בקיצור אני סדרן בתיאטרון, אני עובד שם 3-4
 פעמים בשבוע, ואני בעיקר רואה הצגות, זהו."

 איך נראית משמרת עבודה?  "בד"כ משמרות של ערבים, אני מגיע לתיאטרון, לפעמים אני מגיע
 חצי שעה לפני, לפעמים בול בזמן"

 אתה לא אוהב לאחר? "לפעמים יוצא שאני קצת מאחר, זה קצת קשה עבורי, אבל זה לא נורא
 אצלם כי כשמודיעים להם על איחורים אז הם סלחניים יחסית כשמודיעים מראש. פשוט צריכים
 לדעת מי נמצא איפה ומתי לכן אם אני מודיע על איחור הם כבר משבצים אותי ואומרים לי לאן

 להגיע"

 אם אתה מגיע בזמן, איך זה מתנהל? "אני מגיע פשוט ישר לתדריך".

 איפה מתנהל התדריך? "אני מגיע פשוט ישר למשרדים, סתם תדריך כזה, הכי פשוט על
 המדרגות, ליד אחד האולמות, פשוט אומרים לכל אחד באיזה אולם ובאיזה כניסה הוא נמצא, יש

 שם כמה אולמות."

 כמה סדרנים יש במשמרת כזו? "אף פעם לא ספרתי, אבל נראה לי יותר מעשרה"

 איך אתה מאפיין את הקבוצה הזו? באיזה שלבים הם בחיים? "אני חושב בעיקר יותר מבוגרים, בני
 20-30 הרוב יותר מבוגרים ממני, יש כמה בני 30-40 ונדירים בגיל שלך ושל אמא, ויש גם

 סבתא, ואחד שאני מכיר מהפעם הקודמת שעבדתי שם לפני הצבא שגם הוא די מבוגר, אבל כל
 זה לא רלוונטי"

 זה דווקא כן רלוונטי, מאחר ואני חוקרת אותך בסביבה שאתה עובד בה, מה שמעניין אותי זו
 ההשתלבות בתוך הקבוצה, מה שמעניין אותי זה איך ביניכם, האם יש חברותא ביניכם? "לא דווקא

 חלק מהסדרנים שאני מכיר עבדו איתי ביחד בפעם הקודמת שעבדתי שם, לפני הצבא, רובם
 כבר לא שם, נשארו בודדים אלה שאני כן מכיר ויצא לי להתיידד איתם. בפעם הקודמת היה

 מישהו שכן אפילו קצת יותר התיידדתי איתו ועד היום אני שומר איתו על קשר ידידות יפה. הוא
 בערך בן 27, הוא מזמן יצא משם."

 אתה יכול לספר לי איזשהו סיפור מהילדות או נערות שהבנת שיש לך כוח להשתלב בקבוצה עם
 אנשים שהם לא על הרצף, אנשים שהם ללא מגבלה, איפה הרגשת בנוח? "אני חושב שבאמת

 התחלתי להרגיש עם העניין הזה יותר בנוח כשהגעתי לתיאטרון, לפני הצבא, כי בבית ספר לא
 היה לי תמיד פשוט."

 אז תספר על בית ספר, מה שאתה נזכר "מכיתה א' עד כיתה ה' למדתי בכיתת חינוך מיוחד, ובין
 ה' ל ו' עברתי לכיתה רגילה בשילוב, זו הייתה כיתה מקבילה למי שלמד איתי בכיתה הקטנה. ב

 ו' העבירו אותי לכיתה רגילה, האמת שבהתחלה רצו להעביר אותי בין ד' ל ה', אבל אני לא
 הסכמתי, לא הרגשתי מתאים לכך."

 איזו הרגשה זו היתה? "הדבר הבא שאני הולך לספר הוא קצת אישי, אבל היה לי ועד היום
 למעשה יש לי משם חבר מאוד מאוד טוב שלי, על הרצף, גם הוא.
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 הכיתה הזו היתה רק של ילדים על הרצף? "אני חושב רק של ילדים על הרצף, אבל היו שם כמה
 בנות שספק אם זה היה משהו כמו פיגור סביבתי או בעיות התפתחותיות אחרות. אז מה שאני

 הולך לספר הוא קצת אישי, אבל היה לי ועד היום למעשה יש לי משם חבר מאוד מאוד טוב שלי,
 על הרצף, כמוני, בין כיתה ד/ לה', אני הרגשתי קצת לא בטוח בחברות שלנו, ואני הרגשתי שאם

 אעזוב את הכיתה הוא לא ירצה לראות אותי יותר"

 ובאמת אחרי שעברת.. "אחרי שעברתי הצלחנו לשמור על קשר יפה, ואחרי שעברתי מו' לז'
 למעשה כל אחד מאיתנו הלך לתיכון שונה, הכיתה הקטנה הלכו ל 'ליידי דייויס' ואני הלכתי

  לעירוני י"ד, את שני השמות האלה את מכירה?

 כן, את ליידי דיוויס אני מכירה, הבת שלי שם, אז בעירוני י"ד היית בכיתה רגילה עם סייע או סייעת?
 "מ ו' עד ח' היתה סייעת, מז' והלאה, היו לי סייעים שהתחלפו כל שנה".

 מה הרגיש לך יותר נוח, עם סייע או עם סייעת? "אם שניהם הרגשתי נוח, אבל הסייעת עזבה
 באופן כללי המנטליות שלה היתה יותר לילדים צעירים"

 מאוד חשוב באמת שבגיל זה , זה יהיה מישהו באמת בראש של הנוער, "כן. בקיצור גם כשעברנו
 לתיכונים שונים, שמרנו על קשר, והיום אנחנו חברים טובים, סיפרתי לו על הראיון הזה, וכרגע

 הוא בצבא והוא שאל אם זה מותאם גם לחבר'ה בצבא."

 כן מאוד, כן אני אשמח "באמת? אני אדבר איתו על זה היום ואם הוא ירצה אז אני אקשר
 ביניכם".

 איפה הרגשת לא נוח בבית ספר תיכון, מה הפריע לך? "תראי אני יכול להגיד בדיעבד, היום אני
 חושב שעשיתי שם המון המון טעויות ושגיאות שלא הייתי צריך לעשות, אני מצטער על הרבה

 דברים שעשיתי שם, אבל אז אני חושב שבשפה די יפה שמתי זין כמעט על כל מי שאפשר
 בתיכון, הייתי תלמיד די טוב, למדתי יפה, שקדתי על הלימודים שלי, הייתי מכין שיעורי בית וגם
 בבגרויות שלי קיבלתי ציונים מאוד גבוהים, הממוצע שלי הוא 89" מהמם "בבגרות, בין הציונים

 הגבוהים שלי הם מתמטיקה, מחשבים וספרות, שהם לא הולכים יחד, אבל כן דרך אגב, דנה בת
 דודה שלי אמא שלי היתה עוזרת לי מאוד בבגרויות, היתה יושבת איתי ולומדים יחד, ובחלק

 מהמבחנים היא היתה נכנסת" - קורא לבת דודה שיושבת בבית קפה כמה שולחנות לידינו..  'דנה,
 אני מספר לה שישבת איתי בבגרויות בבית ספר, את זוכרת את זה?' דנה מחייכת "אז האמת

 שבשנה של הבגרויות לא היו לי סייעים יותר, והסיוע שקיבלתי היה מכוון יותר לבגרות וזה היה
 ממנה, היא היתה בעיקר באה בשביל לעזור לי בלימודים, וגם סבתא שלי מצד אבא, היתה באה

 לעזור לי בשיעורי אנגלית מדי פעם, בעיקר סיוע למבחנים שהם דנה ישבה איתי"

 מה הנקודה שבה ההרגשת שאתה משתלב? כשעבדת לפני הצבא? "אני רוצה לשתף אותך בכל
 מה שעובר לי בראש, לחשוב בקול רם, אני שואל את עצמי האם בתיכון באמת לא הרגשתי שאני
 משתלב, או פשוט לא השתלבתי וזה לא הפריע לי, אני חושב שהשתלבתי בדרך שהיתה בעיקר

 נכונה לי, ולא היתה נכונה למה אחרים רוצים, לא כל כך שמתי לב לזה, היום יש לי הרבה יותר
 מודעות לכל הקטע הזה, אני משתדל להתגבר על בעיות שהיו לי אז. אז לא הייתי מודע, הייתי

  עושה אז זה בכל כי ככה עשיתי לעצמי כיף.
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 תוכל לספר לי על דברים שעשית בתיכון והיום אתה עושה אחרת? "בתיכון הייתי אוהב להגיד כל
 מיני משפטים אינפנטיליים ואדיוטים, או הייתי עושה כל מיני קולות באמצע ההפסקה, או לקרוא
 לאנשים בשמות שהם לא אוהבים, ולעשות את זה גם אם זה מפריע להם והם אומרים לי די, זה

 עשה לי כיף. הדבר הכי סתמי והכי בלי משמעות מאחוריו.

 זה שחרר אותך? "במידה מסוימת כן"

 והיום בא לך להתנהג ככה? "היום אני הרבה פחות מתעסק בזה והחיכוך שלי עם זה הרבה פחות
 גבוה"

 בעבודה אין חיכוך עם אנשים? "בעבודה מרגע שסיימתי בית ספר ונכנסתי לחיים ולעבודה,
 הרגשתי יותר כובד ומחויבות, והבנתי ששם אם אני אעשה דברים מהסוג הזה גם יכולים להגיד

 לי להתראות, בייחוד אם זה תיאטרון, שזו מסגרת תרבותית שצריך לשמור בה על כללי
 התנהגות.

 לפעמים יש לך צורך להבין מהם הכללים? "בוא נגיד שלפני הצבא היה לי הרבה יותר את הצורך
 הזה, והייתי שואל הרבה פעמים אם משהו שאני עושה הוא  בסדר או לא,  ככה שהאובססיה של

 לעשות קולות ולקרוא בשמות, התחלפה באובססיה בלשאול שאלות".

 את מי היית שואל? "חברים שעבדו איתי ולפעמים כאלה הממונים עלי"

 אתה יכול להרגיש אם זה מציק השאלות האלה? "לפעמים אני יכול להרגיש, אבל לפעמים כדי
 לוודא אני שואל: 'זה בסדר שאני שואל?', אני כן אספר במאמר מוסגר גם במשך הצבא זו היתה

 אחת הבעיות שלי, שהייתי שואל המון שאלות. במסגרת צבאית שבה המשמעת קצת יותר
 קשוחה, לא תמיד הייתה סובלנות לזה בלשון המעטה, אבל המסגרת הצבאית שהייתי בה היתה

 מאוד מכילה, היו שם עוד חבר'ה משולבים, בסופו של דבר ידעו איך לתווך את זה. לא חושב
 שבגלל זה עזבתי לפני תום השירות שלי, בגלל שצפו שם קשיים, והרגשי שנתתי את חלקי

 ועשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, ולכן הרגשתי את הצורך לעזוב. בסופו של דבר , לא
 להישאר בכל הכוח היתה החלטה טובה."

 איך התנהל פיזית? "הייתי נוסע כל יום ברכבת, איחורים כמעט לא היו לי למעט פעמים נדירות,
 וגם אז כשהייתי מודיע , המפקד התייחס לזה מאוד בסלחנות, ואמר בסדר כשתגיע תתחיל,

 לפעמים הייתי משתדל להישאר קצת יותר.

 אני רוצה שתספר לי על מקרה בו הרגשת שלא מקבלים אותך כשווה בין שווים? איפה לא השתלבת
 בשנים האחרונות? "אני מעדיף לעבור על השאלה הזו.. "

 אבל יש מצבים שאתה מרגיש את זה? "לעיתים נדירות אני מרגיש ככה, יש עוד דרך לשיפור, בין
 היתר אני ואמא עושים דברים כדי להעלות ביטחון עצמי".

 מרגישים! "שיש לי ביטחון עצמי? בסה"כ הביטחון שלי בסדר, בין הדברים שאנחנו עושים, זה
 שאני ואמא התחלנו להתאמן עם מאמן אישי פעמיים בשבוע, בין היתר לא רק בשביל לרזות אלא

 בשביל לחזק את השרירים ולהחזיק יותר טוב עם הגוף, היא סיפרה לך על זה?"
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 אני חושבת שכן, "את מכירה את שרון אלכסנדר והבן שלו? הוא פרסם פוסט בפייסבוק על איזה
 מאמן שהגיעו  אליו ועזר מאוד לבן שלו ועכשיו הוא המאמן שלנו מה היה לבן שלו? היה לו

 משקל עודף מאוד מאוד גבוה, בקיצור הגענו לאיזה מכון כושר פרטי של מאמן אישי, יש שם את
 הכל חוץ ממסילת הליכה, לפי השיטה שלו הליכות עושים בחוץ. חוץ מהמאמן האישי אני גם
 שוחה פעמים בשבוע, כל הילדות שלי עשיתי עד תחילת התיכון, כי שם כבר לא היו קבוצות

 לגילאים שלי, אני הלכתי בעצמי, עד שמצאנו קבוצה עם חבר'ה מבוגרים יותר ושם אני שוחה,
 בקאנטרי נווה שרת, יש שם גם דשא ובריכות.

 רעש ועומס מפריעים לך? "לא ממש, לפעמים זה מפריע לי, לעיתים נדירות"

 "האמת שחשבתי על זה מתי לפעמים אני מרגיש קצת פחות שייך?" כן "כשחברים ארגנו לאחד
 מהאנשים שעובדים שם איזושהי מסיבת פרידה כזאתי, היא טסה לחוץ לארץ, כאילו שאלתי לאן,

 ואחר כך הלכתי הביתה והבנתי שלא הזמינו אותי, אבל הבנתי שזה כנראה מהחבר'ה החדשים
 שלא מאלה שאני מכיר, וכנראה הם מכירים יותר זמן ממה שאני מכיר אותם.

 איזה הרגשה זה נתן לך? "פחות נעימה, אבל בסופו של דבר עודדתי את עצמי כשאמרתי יש לך
 את החברים שלך, ואתה נפגש איתם מחוץ לעבודה והכל בסדר".

 נכון, מעולה "אלה החברים שאני נפגש איתם די הרבה, אני חושב שראית אותי יחד איתם
 בהרצאה של דניאל עמית, ראית אותנו שם? אז כן זה הם.

 מה טוב בקבוצה הזו? מה נותן לך הרגשה טובה? "של החברים שלי?" כן אלה שאתה בחרת " זה
 עוד חבר שלי מהיסודי, שני חברים שלי מהכיתה הקטנה, אחד קצת יותר קרוב ואחד קצת פחות,

 ושני חברים שלהם שהכרתי בזכותם, אחד מהם הוא חבר שלהם מהתיכון ואחד נוסף זה חבר
 של החבר מהתיכון, ככה נהיינו מעגל כזה מאוד נחמד, שמצטרפים לפעמים למפגשים האלה,

 קצת פחות נדירים, חברים שהכרתי לאורך השנים חברים ללא קשר לכיתה הקטנה. אה.. יש גם
 ביניהם מישהי שאני מאוד מיודד איתה, שנראה לי שהיא על הרצף, היא היתה איתי בקבוצת

לא "אה יש בכל הארץ סניפים של זה, אני הייתי בהרצליה, זה היה מאוד  "רעים" אם שמעת," 
 נחמד, בשנים של התיכון הרגשתי מאוד שייך, כי הייתי שם בשנים של התיכון בעיקר בקבוצה

 הזו. במפגשים של פעם בשבוע"

 מה עשיתם במפגשים האלה? "יש מדריכה כזו, ובאים פעם בשבוע, נפגשים מדברים, אוכלים
 כיבוד בהפסקה וזהו בעיקר"

 נותנים לכם תרגילים, משחקים, פעילויות? "בעיקר משחקי חברה, כאלה דברים"

 "רציתי לספר קצת בקשר לצבא על המסגרת שדרכה התגייסתי. מסגרת לאנשים על הרצף,
 קוראים לה 'רואים רחוק' שמעת על זה פעם?"

 כן אמא שלך סיפרה לי, "וואלה, התנדבתי לצבא דרכם וזאת הסיבה שביחידה שלי היו עוד חבר'ה
 משולבים, הם היו איתי מאותו קורס וגם אותו תפקיד, באנו ביחד והיינו באותה יחידה ביחד, אבל

 איתם אני פחות בקשר היום, יותר רחוק.
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 למה, היו פחות ב'ראש'? "חלק היו פחות בראש, והיו פעמים שפחות הסתדרתי עם חלקם אפילו
 שהם על הרצף היו לי עם חלקם קצת תקלים לפעמים.

 כן אני חושבת, למשל כשאני רואה את אורי לפעמים יותר קשה לו להסתדר עם ילדים על הרצף
 מאשר עם ילדים נורמטיביים שמכילים אותו יותר, שלפעמים הוא מתעצבן מילד שלא מבין אותו. יכול

 להיות

 "אני מזדהה עם זה חלקית, אבל אני חושב שבאמת באמת אי אפשר להגיד את זה כוללני כי לא
 הכל שחור לבן. בצבא לדוגמא יצא שהתיידדתי עם חבר'ה שהם לא על הרצף, אל מהיסודי, חד

 וחלק החברים שלי הם מהכיתה הקטנה.

 את יכול לספר לי סיפור על מקום שבו הרגשת בנוח? "אני חושב שבאמת התחלתי להרגיש עם
 העניין הזה בנוח כשהגעתי לתיאטרון לפני הצבא, שם באמת הרגשתי, הרבה יותר שייכות לכל

  הקטע הזה, אבל כי אני אגיד שבבית-ספר לא היה לי פשוט.

 

 ראיון עם אביטל ינובסקי- בעלת סוכנות השמה לאנשים עם צ"מ- "ניהול וגיוון בתעסוקה"

 המחקר שלי עוסק בשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקבוצות עבודה,  הבנתי שאת קוראת לזה
 בעלי מוגבלויות

   "לא אני קוראת לזה אנשים עם מוגבלויות ולא בעלי מוגבלויות"

 אני קוראת לזה אנשים עם צרכים מיוחדים

 "יש דיונים מפה עד מחרתיים איך לקרוא לעצמם, יש קצוות שמתכחשים לגמרי, ויש קבוצות שחשוב
 להם להגיד "אנחנו אוטסטים" ולא אנחנו עם אוטיזם. יש את כל המגוון, כולל דיונים בשבועיים
 האחרונים, שטיפולים שעושים לאנשים עם אוטיזם, זה כמו המרה של הקהילה הלהטבי"ת."

 זה שאלה לא פשוטה, אני חושבת שיש סגנונות טיפול באוטיזם שיכולים להתפרש כהמרה

מדברים על ה A.B.A, משהו שאני לא יודעת מה זה" " 

 מה שה A.B.A  עוזר, זה ב"תיקון התנהגות מותאמת" מתאים יותר לתפקודים הנמוכים,
  ולתפקודים הגבוהים זה יכול להיתפס כטיפולי המרה.

 "זה העלה אצלי המון המון שאלות, כי בעצם התהליך שאני עושה עם האנשים האלה, אומר, נשים
 את האוטיזם על השולחן, אבל יחד עם זאת, אתה צריך איכשהו להתאים את עצמך לסביבת

 העבודה, זאת אומרת יש דברים שיכולים לקבל אותם, ויש דברים שסביבת העבודה לא תוכל לחיות
 איתם, אז אני תוהה אם זה קצת המרה, אבל חלק מהדברים אתה לא יכול לא להתייחס בכלל

 להבדל, זה לא "פרי ספיריט" בגלל שאני מדברת עלי, אני פוגשת רק אוטיזם בתפקוד גבוה, יש
 בשוליים גם תפקודים קצת יותר נמוכים, עולות השאלות, איפה אני דורשת ממך להיות מי שאתה לא.

 אין לי תשובות, זה רצף, גם זה רצף..
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 זה לא פשוט, למשל הבן שלי מאוד מודע להגדרה שלו והוא עובד קשה מאוד כל היום בשביל
 להסתדר, בחודשים האחרונים הוא התחיל לספר לחברים

 "מתנה לחיים הוא קיבל באמת. זה חיובי מאוד, הוא מרוויח כל כך, הרבה מאוד דברים זה ההורים,
 התחלתי להעסיק אנשים עם מוגבלויות בהייטק, אבל אני לא יכולה לקבל לתוכנית ולשים את

 ההגדרה שלו בצד, ואני לא יכולה להיות זו שמבשרת לו על המוגבלות שלו, הם מגיעים אלי אחרי
 שההורים 'ריפדו' בבית ספר, ואי אפשר לרפד לעולם העבודה, כאמא את יכולה לסגור מאחורה בבית
 ספר, אבל זה לא עובד בעולם העבודה, אתה לא יכול לבוא עם הילד לעבודה, הבעיה ממשיכה בזה

 שקוראים לו "ילד". זה לא קל לשחרר, אבל זו אחת המתנות היותר גדולות שאתה יכול לתת לילד
 שלך לחיים, להעביר לו עצמאות כמו ילדים רגילים, כי זה לא יקרה אחרת. כל האנשים על הרצף
 האוטיסטי שעבדתי איתם, התבגרו מאוחר יותר ממילא, אם אתה כהורה משמר את המקום של

 הילד, זה לא יקרה בחיים, לשים את המגבלה על השולחן, להבין שבאת לעולם עם כל היכולות שלך
 וגם עם השוני והמיוחדות, ולשחק עם זה. וזה אומר שזה לא מקשה אחת ותירוץ להכל, כי אמר לי

 פעם אחת מנהל "הוא קצת עף על עצמו כשהערכנו אותו, היה מין free spirit, אז אמרתי להם אפשר
 להגיד לו. אם את רוצה את ה bottom line לעולם העבודה, באוטיזם ולא רק באוטיזם, צריך תיווך.

 איך מתנהל התיווך?

 אצלי הוא מתנהל בשתי סיטואציות. הסיטואציה הראשונה היא שכל הצדדים יןדעים, כלומר אני מלווה
 את  האדם, מקום העבודה יודע על המגבלה שלו ועלי. זה המצב האידיאלי. יש מקרים שאני מלווה
 את האדם, הוא מצא את מקום העבודה לבד, ואז מקום העבודה לא יודע, ואני עושה ליווי רק לאדם
 מאחורה, הוא בא ומסביר לי איך רואה את הסיטואציות בעולם העבודה בעינים שלו, ואני עוזרת לו

 להתנהל בזה.

 אז איך זה מצליח?

 זה מצליח כי בדרך כלל אלה אנשים שיותר קרובים לתפקוד הנורמטיבי. אלה אנשים שהפסאדה
 שלהם יותר קרובה לתפקוד רגיל. או שזו נכות פיזית, אז אין שום סיבה אחרי התהליך שאני עושה

 שהוא בכלל ביסוס התהליך המקצועי ולא האישיותית, אין שום סיבה האדם לא יצליח למצוא עבודה
 בעצמו. אם פתרו את ההתאמה שצריך למגבלה הפיזית שלו אז הוא לא צריך ליווי. נגישות זה חד

 פעמי. בספקטרום, ובנפש ההתאמות לא נגמרות, זה ההבדל. נכון שבד"כ אחרי 3 חודשים, המנהלים
 מבינים איך להתנהל עם זה ולא צריך ליווי, יצטרכו ליווי בשינוי תפקיד, מנהל, מקום פיזי.

 אני כן מקפידה גם אחרי ה 3 חודשים, לבדוק אחרי חצי שנה, לבדוק אחרי שנה, כדי שהמנהלים
 יזכרו שאני בתמונה, כי לפעמים הם שוכחים ואז מסתבך להם והם שכחו כבר שהם יכולים לקבל

  עזרה.

 האם יש לך גם קשר עם קולגות או עובדים אחרים איתו בצוות?

 לפי הצורך, ההמלצה שלי תמיד זה שכל הצוות ידע, במקרים שזה רלוונטי ויש מקומות כאלה, שכל
 החברה תדע, לא תדע במובן של פתק על הראש, אבל כי אני רוצה שיהיה נוח גם במטבח, גם ביום

 גיבוש, אז זה נורא תלוי בסיטואציות, בחברות של 80-100 איש, מקובל שהאדם יציג את עצמו
 בשתיה של ימי חמישי, אני תמיד ממליצה שיגיד , כן אני גם אדם עם אספרגר ואם מישהו רוצה

 לשאול עוד שאלות מוזמן לשאול אותי אח"כ. ואני אומרת לאנשים: אתה לא צריך לצעוק את זה אבל
 רצוי שאנשים ידעו ותאשר למנהל שלך שאם מישהו בא ושואל אותו: תגיד לי מה הסיפור עם "איקס"
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 שהוא יוכל להגיד, לא צריך להסתתר. גם עכשיו יש לי בחור עם אספרגר מאוד מובחן, ועוד מגבלות,
 הוא אומר שהוא לא מסוגל להגיד את זה למנהלים שלי, אבל הסיכום איתו, שאני אומרת את זה.

 איך זה מתבצע?

 אני שולחת קו"ח, אני עושה חיבור למעסיקים, עם הסבר על האבחון של אותו אדם, שעומד מאחוריו
  סוכנות השמה ייחודית, יש מקרים שאני מלווה פיזית לראיון,יש מקרים שלא צריך.

 מי הלקוח הישיר שלך?

 המועמד, אבל מעט מאוד מקרים יש שמעסיק פונה אלי, זו המטרה שלי, שחברה תגיד אנחנו רוצים
 להעסיק אדם עם מוגבלות, תעזרי לנו. כרגע השירות שלי הוא פרטי, זה אומר שהמועמד משלם את

 כל העלויות, חלק מהעניין עדין שאחת הסוכריות שבעצם מעסיק מרוויח שאין פה דמי השמה, כלומר,
 אתה תעשה יותר כדי לקבל את בן האדם עם המוגבלות, כן יש יותר עלויות למעסיק, זה חניכה יותר

 ארוכה, דורש יותר תשומת לב, הקטנת הסיכון היא שלא שילמת דמי השמה.

 יש עסקים שמחזיקים אחראי שילוב?

 כל החברות היום מחויבות להחזיק אדם שהתפקיד שלו זה להיות הממונה על העסקת אנשים עם
 מוגבלויות, זה עדיין לא אומר שהבן אדם הזה לא יצטרך ממני עזרה, אם יש כזה בן אדם הוא בקשר

 איתי, ברוב המקרים אני עובדת ישירות עם המנהל המקצועי, לא מישהו מה HR, הענין הכי
 משמעותי שאני שמה עליו דגש זה על החלק המקצועי, כלומר אם אתה מביא מספיק ערך מקצועי

 לארגון, יסכימו לעשות את כל ההתאמות, אם אתה לא מביא מספיק ערך לארגון, אז אין לארגון
 אינטרס לקחת מישהו שהוא גם בינוני מקצועית וגם עם מגבלה. עצוב, לא נעים לשמוע, אבל זו

 עובדה. בסביבה שאני עובדת בה שזה הייטק, יש הרבה מאוד פתיחות להעסקה של אנשים עם
 מוגבלות, אבל בלי התפשרות על המקצועיות. לכן חלק גדול מהליווי שלי הוא בכלל שיפור

 המקצועיות.

 איך את עוזרת להם לשפר את המקצועיות?

 בגלל שאני מגיעה מהתחום ואני מבינה בדיוק מה נדרש, זה או לכוון אותם ללימוד עצמי ספציפי
 בנושא, או לכוון אותם להכשרות נוספות שצריך לעשות, או שילוב של שני הדברים האלה, כי קודם כל

 צריך לבוא עם ידע מקצועי. אני מדברת על אקדמאים, אפילו זה שסיימת תואר, זה לא אומר שיצאת
 עם ידע. אפשר לגמור אוניברסיטה עם הרבה מאוד ידע תיאורטי, עם כל מיני נסיבות שבהן הצלחת

 לקבל ציון בלי שרכשת עד הסוף את הידע, זה לא קשור למוגבלויות, זה יותר חזק במוגבלויות כי
 לפעמים, כי לך כל כך קשה במשימה הזאת , אם מציעים לך פתרונות כדי לעשות קיצורי דרך לציון

 אתה בוחר בהן. כי אתה לא חושב עכשיו על ידע אלא איך תצא מפה עם תואר, רק אחורה כדי
 שאנשים לא יפספסו את זה כשהם גמרו את הלימודים.

 לאיזה תפקידים את מכינה את המועמדים?

 אני עובדת בתחום ההייטק, אז זה תוכנה, בדיקות תוכנה, פיתוח תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה,
 הנדסת מכונות, תעשיה טכנולוגיות, ביוטכנולוגיה. הרוב אקדמאים, וחלק אלה אנשים שעשו קורס
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 משמעותי. אפשר לעשות היום קורס פיתוח תוכנה משמעותי שהוא לא אקדמי. אני לא מכשירה
  מאפס.

 כמה זמן לוקח תהליך כזה איתך?

 בגדול, 6-10 פגישות של כשעה, לפני שאתה מוכן להתחיל לחפש עבודה, חיפוש עבודה לוקח בין
 חודש לחצי שנה, אנחנו כל הזמן בקשר אבל לא בפגישות מסודרות, למשל אם אתה הולך לראיון

 לתפקיד שפחות התכוננו אליו, ניפגש לפני שוב, המון שיחות טלפון, מיילים וכו'. ליווי אחרי הכניסה
  לעבודה, פעם בשבוע, מאוד אינטנסיבי בחודש הראשון, ואחר כך פעם בחודש.

 האם הזמן הממוצע של העסקת עובד עם מוגבלות שונה מעובד רגיל?

 אם השילוב הצליח הם עובדים הרבה יותר זמן, כי יש להם גם חשש לעבור, גם כי זה תהליך מאוד
 מעייף לחפש עבודה, ואם טוב לך אז טוב לך. גם פה אין שחור לבן, גם פה יש אנשים שדווקא בגלל
 שמצליח, מרגישים על הסוס ומאוד רוצים להתקדם, ומקום העבודה הקיים לא יתן להם את זה, אז

 הם יזוזו.

 ואיך רואים את שלבי ההתקדמות שלהם בעבודה לעומת אדם נורמטיבי?

 הכניסה יותר איטית, שוב במגבלות הקשורות לתקשורת או נפש, כי אם מדובר במגבלה פיזית כמו
 לקות שמיעה אבל המגבלה העיקרית שלו היא של מגבלה נפשית אז היא זו שמשפיעה על הקליטה.

 אדם כזה, האם מסנגר את עצמו כאדם עם בעיה נפשית או מגבלה פיזית (שמיעה)?

 קודם כל מגבלה נפשית היא המגבלה הכי מסובכת בעולם העבודה, כי הסטיגמות היא הכי קשות,
 אוטיזם יש לו הילה בהייטק היום.

 יש משהו יותר קל לאוטיסטים להסתדר?

 הם לא מרגישים ככה לפעמים

 כן ויש לובי יותר מוצק לאוטיסטים

 כן היא מגבלה פחות מפחידה, היא מוגבלות יותר ברורה, לאפילפטים מאוד קשה, שאם יקרה התקף
 מה אעשה, אין לזה מתכון, מה שאמר לי בוס קודם שלי שהעסיק אנשים עם מוגבלות, "אי אפשר

 לדבר על גיוון במונחים של שחור ולבן…" זה נורא משתנה מאדם לאדם, אנחנו אומרים משהו, לא
 תמיד אומרים למעסיק, אני מתמקדת במה מהמגבלה שלו יבוא לידי ביטוי בעבודה, את זה חשוב

 לשים עם השולחן.

 במה סביבת העבודה נתרמת בעקבות שילוב של אדם כזה?

 קודם כל היא נתרמת אישית בכמה אספקטים, אספקט אחד בחלק המקצועי, כשמנהל וצוות נהיים
 אנשים טובים יותר  ואנשי מקצוע טובים יותר. כי הרבה דברים אתה צריך לחדד אצלך. לי ממש נפל

 האסימון כשהתחלתי לנהל בחור עם אוטיזם, אם אנחנו לא מדייקים בהוראות שלנו אנחנו מקבלים
 תפוקה פחות טובה, פה זה יותר קריטי, אתה מחדד הרבה יותר את ההוראות שלך, זו מראה הרבה
 יותר גדולה, ברוב המקרים התכוונת לא', התכוונת בעצם לב', ואתה מה זה תשמח אם תקבל ג'. זה
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 לא עובד באוטיזם, כלומר אתה צריך להסביר ולכוון לב', תקווה לקבל את ב', ואם תביא ג' תהיה עוד
 יותר מבסוט. זה חשוב לכולם, כי הכאוס שאנחנו פחות או יותר מסתדרים איתו זה לא אומר שזה הכי

  אפקטיבי.

 בחלק האישי, אתה אף פעם לא יודע לכמה אנשים בצוות יש נגיעה כלשהי לתחום, ואפילו אם הם לא
 חשבו את זה על עצמם, כמה שקט אתה מביא להם וכמה גאווה מצד שני, לאנשים כמו ההוא שאני

  מכיר.

 האספקט השלישי, מדברים על דור ה Y ודור ה Z , שלא אכפת להם ממקום העבודה, או כן אכפת
 להם, אנחנו מפספסים משהו גדול יותר: הם רוצים ערך במקום העבודה שלהם! כלומר אם מקום

 העבודה מתייחס אליהם רק במונחים של תפוקה, אז מקום עבודה אחר יתייחס יותר לתפוקה ויתן לי
 עוד 500 ש"ח למשכורת אז אני אלך אליו. אם אני מרגיש בתוך מקום עבודה אני ממלא עוד ערכים
 שלי, אני אסתכל על מקום עבודה אחרת. השיא היה מנהל שתפס אותי בצד ואמר לי: "אני חיפשתי
 עבודה אחרת, לפני שקלטתי את הבחור הזה, והיום אני לא חושב על לעזוב, אני אשאר פה לפחות

 עוד שנה, כדי לתת לו צ'אנס, להצליח בסיפור הזה" יש הרבה מאוד ערך בזה.

 איפה מתבטאים החסמים, הקשיים?

 זה לא פרחים ופרפרים, זה קשה, המנהלים האלה צריכים תמיכה, צריכים לקבל הכרה מהמנהלים
 שלהם, שזה הם קלטו אדם עם מוגבלות מקומות אחרים עלולים להיפגע, תפוקה תרד, זה לא, תביא
 לי אדם בדיוק כמו שאני רגיל רק עם מוגבלות, הפתיחות היא בערבון מוגבל, כן אנחנו פתוחים לאדם

 עם מוגבלות, רק שמהיום השני יהיה כבר כרגיל.. זה תהליך שארגון צריך לבנות אותו נכון, צריך
 להוקיר ולהכיר למאמץ הגדול יותר בהכנסת עובד כזה.

 מה חסר היום מבחינת משאבים , מבחינת המדינה, לשילוב של אדם עם צ"מ?

 יש בהייטק אתגר שלא קשור לאדם עם מוגבלות, אתגר שלא קשור דווקא לאנשים עם מוגבלות, הוא
 להתקבל לעבודה בלי ניסיון קודם. זה מחריף עם אנשים עם מוגבלות, כי הרבה מהם לא עשו עבודת
 סטודנט כשהם עבדו, היה להם כל כך קשה הלימודים, הם לא הצליחו גם לעבוד בתחום, כי מי שיוצא
 מהאוניברסיטה עם ניסיון של עבודה בתחום, אתה במקום אחר לגמרי,  כן מה שבעיקר חסר במדינה,

 זה מקומות שיהיה בהם סטאז', שיהיו תוכניות מובנות מהמדינה, ואז מישהו שיוצא מהאוניברסיטה
 יכול לעבוד חצי שנה- שנה בשכר יותר נמוך, יש את זה הרבה מאוד בעולם, ואין את זה בארץ. מקום

 העבודה לא צריך לפתור לך בעיות, כן לעשות התאמות, אבל הן צריכות ברמה שזה עדיין כלכלי,
 שזה סביר, אבל מצד שני אם בגלל המגבלה שלך לא צברת ניסיון בתואר, אז שמישהו יתן צ'אנס. יש
 שני סוגים של אנשים שלא עובדים בתואר: אחד זה המצטיינים, כי הם החליטו להשקיע את כל כולם

 בלימודים, ויש את אלה שיצאו בסדר בתואר ולא עבדו והמצב שלהם הוא יותר קשה, הסיפור הוא
 שאתה צריך יותר להראות שאתה מביא ערך כדי שיפתחו לך דלתות. לא פייר. מה לעשות.

 מה אחוזי ההצלחה של קליטה של עובדים עם צ"מ בהשוואה למועמדים נורמטיבים?

 לפי ניסיוני, אנשים עם מוגבלות שהם נתמכים, סיכויי ההצלחה שלהם גבוהים הרבה יותר, מאנשים
 ללא ליווי ושלא יודעים על המוגבלויות שלהם. אנשים שהרבה פעמים לא הצליחו להחזיק במקום

 עבודה עד שבסוף לקחו ליווי ופתאום כן החזיקו במקום עבודה. אני התחלתי לפני 10 שנים, לא היו
 כמעט תוכניות ליווי, יש היום תוכנית ליווי של המדינה לסטודנטים עם מוגבלות, יש תוכנית ליווי
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 לאקדמאיים, יש מרכזי תמיכה למעסיקים, אני הייתי חלק מהקמת המרכזים, הוועדות בממשלה, יש
 הרבה מאוד תוכניות של הג'וינט, ב 3-5 השנים האחרונות רצות כבר התוכניות האלו, יש הרבה יותר

 תוכניות היום לשילוב מקצועי של אנשים עם מוגבלויות, היו קודם תוכניות של אנשים עם מוגבלות
 שהם לא מקצועיים.

 אני עוסקת בתמיכה למשפחות עם צעירים יותר, גם עובדת ישירות עם ילדים, אז מה חשוב
 ללמד בגיל צעיר?

 כל מה  שקשור לעבודה, אני אשמח לשתף פעולה, לעשות הרצאות להורים, חשוב מאוד לדעת מה
 כדאי לעשות בגיל 12.. בשביל שהילד יהיה מוכן. כל האנשים על הרצף האוטיסטי התבגרו לאט יותר,
 לשים את המגבלה על השולחן, להבין שבאת לעולם עם כל היכולות וגם עם השוני והמיוחדות ולשחק

 עם זה, זה לא מקשה אחת ותירוץ להכל, לא לשמר את המקום של הילד, כן לדרוש ולצפות ממנו
 ליותר עצמאות, אפשר לחלוטין לשים גבול לילד גם עם המגבלה, הספקטרום הוא רחב, התהליכים

 צריכים להתחיל מוקדם, לסמן את המטרות האלה, להכיר את עולם העבודה, למשל הנושא של
 הגרפיקה, העולם הולך בצעדי ענק לפרילנסרים, והאנשים האלה מתקשים להיות פרלינסרים, אז אני

 לא אומרת אל תהיה גרפיקאי, אם ראית שהילד יש יכולות ציור גבוהות, או בגיל מאוד צעיר למצוא
 דרכים לשיתופי פעולה, למצוא גרפיקאי אם בתשלום אם לא שיהיה בשבילו מנטור. כך גם שיווק

 דיגיטלי שהרוב בהם פרילנסרים, אם ההורה עצמאי יהיה יותר קל ללמד אותם, כי העולם הולך לשם,
 זה קושי בעיקר לאנשים על הספקטרום.

 כמה שיותר להעביר אחריות לילד, יש תרמיל על הגב עם אבנים ומצנחים, צריך להגדיל את המצנחים
 וחלק מהם זה לא לעשות בשבילו כי זה יהפוך ממצנח לאבן. למשל אישה בת 60 מגיעה אלי לליווי

 עם ילד בן 30 סוחבת לו את התיק..הבחור באמת ג'לוב, למה שתסחבי לו את התיק? יש היום מלא
 טכנולוגיות, יש מצב שאנשים עם אוטיזם שוכחים לשתות או לאכול, זה פתיר, יש היום אפליקציות

 שמזכירות, להעביר את האחריות אליו, אם אפשר לצאת מהבית למסגרת עצמאית כמה שיותר
 מוקדם, זה נתפס לא פשוט, כי פתאום מישהו מצפה ממך לבשל, זה לא מובן מאליו שהילד הזה

  נשאר בבית, כמה שיותר נאמין שהוא מסוגל יותר, הוא יצליח יותר.

 
 ראיון עם קורי צבי אשכנזי- בחור בן 27, אובחן עם אוטיזם בתפקוד גבוה

  
 אז ספר לי על עצמך..

 אני פעיל ב'הורים מיוחדים גבעתיים', יש לי מיזם של בית קפה חברתי בתהליך,
 הכוונה שיהיה מועדון חברתי בבית הקפה ויעסיקו בו אנשים עם צרכים מיוחדים.

 שמעת על בית הקפה של עילי?
 כן קבעתי להיפגש עם אמא שלו, מקסים.

 "הוא לא מדבר ופתחו בשבילו מקום"
 אז מה זה המועדון החברתי?

 בית חברתי שיוכל לשמש לחבר'ה כמוני לצאת לבלות
 אני גם פעיל ב'כחול לבן' במטה המיוחדים.

 מה זה מטה המיוחדים?
 הם מסייעים לאנשים עם צרכים מיוחדים

 ליהי לפיד הזמינה אותי להצטרף
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 הייתי 4.5 בצבא בהתנדבות
 דרך איזה עמותה?

 דרך "מגשימים חלום" ו"גדולים במדים"
 בצו הראשון הצבא פוסל אנשים עם מוגבלות, וצריך להגיע דרך עמותות

 הצבא לא יקח על עצמו את זה, הם לא ידאגו דווקא לאנשים עם צרכים מיוחדים
 בגלל זה פניתי במיוחד לצבא, אחרי שהתחלתי לשרת,

 לקראת השחרור אמרו לי שיהיה לי קשה להשתלב בעבודה ברייש גליי,
 במה עסקת בצבא?

 בפענוח תצ"א בחיל האויר
 ב"גדולים במדים" הייתי בפיקוד העורף
 ועכשיו פותחים באמריקה את היחידה

 אני חלק מזה דרך  JNF שזה קק"ל באמריקה, הפרויקט הז ה מסייע לאנשים עם מוגבלות,
 האמריקאים העתיקו אליהם

 עבורי הצבא עשה טוב עם כל הקושי, להיות עם חיילים רגילים
 מה היה הקושי בצבא?

 שהייתי עם 14 אנשים עם צרכים מיוחדים בדירה ולא הסתדרתי עם כולם.
 מה שעזר לי זה העבודה במחלקה שלי ועם כל הרצון שלי סיימתי 4.5 שנים של שירות.

 מה עשית כשסיימת את הצבא?
 התחלתי לעבוד בתמ"מ שזה קייטרינג בנתב"ג, דרך אמיר שולצמן שמשלב

 כיום אני בהייטק בחברת אוטנטיקס התחלתי ב- 4 ליולי.
 כבר 3 חודשי מרגיש לי טוב קיבלו אותי יפה מאוד

  אני ישר על המשבצת של הצרכים מיוחדים.
 כמה משולבים יש בחברה?

 אני היחיד, יש בכיוון  80 עובדים והחברה גודלת
 יושבים בהוד השרון

 אליהם הגעתי דרך "פרונט גובס", דרך הפייסבוק
 בפרונט ג'וב שמי שמנהל את זה יש לו ילד על הרצף
 והוא עשה קהילה בפייסבוק של גיוס וחיפוש עבודה

 הם העלו עליהם פוסט, והעברתי את אביטל (ינובסקי)
 איך היכרת את אביטל?

 דרך איזי שפירא, אחרי בית ספר, בזמן הצבא לקראת שחרור
 באיזי שפירא נתנו ללמוד

 אמיר שוצמן נתן לי חופש ללמוד
 למדתי 'בק אופיס'

 מה זה בק אופיס?
 זה שיווק דיגיטלי

 למדתי איך לכתוב קורות חיים, איך לשווק
 ועם אביטל איך לגשת לראיונות עבודה

 איפה אתה רואה קושי בהשתלבות שלך בעבודה?
 הקושי שלי זה לכתוב באנגלית, אז לקחתי מורה פרטית וזה עוזר לי להשתלבות.

 אני רואה את זה כמתנה, כל מנהל צריך לגייס עובד עם מוגבלות.
 מה מרוויח המעסיק?
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 עזרה, מסירות, התמדה, לימוד.
 עשיתי יום הולדת במשרד ואמרו לי כל הכבוד שאתה משקיע ומלמד אותנו המון. כל הכבוד על

 העשייה על התמדה, מנהיגות.
 מה טוב לך בעבודה?

 עבודה היא מקום מתנה, שתורם המון לנפש.
 זה שאפשר להתפרנס בכבוד, זה דרך חיים ולמידה,

 אני מרגיש שכל מנהל צריך לקחת את היוזמה הזו
 כל מפקד בצבא שישלב כמה שיותר.

 לפני שהשתחררתי שאלתי אם יש אזרחים עם צרכים מיוחדים בצבא, המפקד אמר לי שלא אבל אולי
 אפשר לעשות תוכנית.

 הצבא יכול להרוויח המון, ולחסוך הרבה כסף במקום להחזיק אנשים שאין להם מוטיבציה לשרת.
 אתה מדהים עם כל העשיה שלך

 הייתי רוצה שיכתבו עלי ספר "המסע של קורי בעולם האמיתי"
 "מסע אספרגר בעולם האמיתי"

 מה המסר שחשוב לך להעביר לחברה?
 גם אנשים על הרצף הם כמו כל אחד, יכולים להשתלב בעולם הרגיל

 להשתלב כמו אדם רגיל, להיות עם בת זוג, לחיות בדירה,
 לממן תנאי מחיה כמו אדם רגיל

 אני רוצה שיעשו עלי סרט, להעביר שאנשים כמוני יכולים להשתלב בתקשורת ואני רוצה לשדר.
 שידרתי ב"גלגלים ברשת".

 מה זה?
 רדיו חברתי, בזמן הצבא בתור תחביב

 החלום שלי זה לשדר באופן מקצועי עם דידי הררי
 פנית אליו?

 פניתי בפייס, באתר וגם בפוסט.
 התקשרו אלי מהטלויזיה שאני אבוא לספר את הסיפור שלי

 במיזם אני מעביר מסר שאפשר לעשות הכל ולא לוותר על אף חלום
 איזה השראה, אתה מדהים!

 גם עשו עלי כתבה בעיתון רמת גן גבעתיים,
 כתבה על המיזם שלי ועל הצבא

  וגם על קריס נילי על היחידה באמריקה.
  איפה בארץ?

 פגשתי אותו בארץ
 את יכולה לדבר גם עם ההורים שלי למחקר ולקבוצות ולמיזם שלך

 מעולה, אני ממש אשמח, אתה זוכר מתי אבחנו אותך?
 נולדתי באמריקה, אבחנו אותי במרפאת קשת ובבית לוינשטיין, לא כל כך ידעו

 חשבו אולי  רצף, דיצה צחור (פרופ', נוירולוגית ילדים ידועה), התלבטה, כשהלכתי לצבא בבית חולים
 אמרו לי שאני על רצף

 גם ההורים שלי לא ידעו להגדיר אותי
 אמרו שאני על הרצף האוטיסטי

 בגיל בית ספר יסודי אמרו לי שאני על הקשת.
 זה עזר לך שאמרו לך?

 כיצד בא לידי ביטוי שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים בצוות במעגל העבודה/ רויטל אלרון כץ.                              52

 



 

 כן, הייתי בכיתה רגילה בשוהם ואח"כ בכיתה מיוחדת בתיכון בבת-ים
 אחרי הצבא עברתי לגבעתיים.

 גר עם ההורים?
 כן אני גר עם ההורים

 אני בתהליך של דיור נתמך, שולח אבחונים לעירית גבעתיים
 מתחיל תהליך שמשכירים דירה לבד

  עד שתיבנה הדירת תמ"א שלי אני רוצה לחוות מגורים לבד
 תבררי על קורסים שאת יכולה להעביר בבית איזי שפירא:

 קורס עיצוב, כתיבה, איך להעביר הרצאות, כתבתי והרצתי במיזם של על"ה,  זה כמו זיכרון בסלון,
 ובפרויקט "ספה בסלון לצרכים מיוחדים"

 רעיונות מעולים יש לך, אתה יכול לספר לי סיפור על חוסר הצלחה בשילוב?
 שבאתי לצו ראשון, ישר אמרו אתה לא יכול לעשות צבא

 הרגשתי מעליב, פניתי למפקדים, לרמטכ"ל בכתב בעצמי ולא התייאשתי
 גבי אשכנזי, פנה אלי והוא הזמין אותי אליו ודיברתי גם עם המפקדים

 דיברתי גם עם הבית ספר שלי שימליצו
 לא ויתרתי, אמרתי להם 'אני עוד אחזור לכאן'

 האמנתי  בעצמי שאני יכול.
 זה גרם לי לסיים את השירות בגאווה, עשיתי צבא כמו שסבא שלי היה באצ"ל עם בן גוריון.

 היה לי חשוב לתרום למדינה הרגשתי גאווה שגם אני הייתי
 אמרו לי 'תלך לנערי רפול' אמרתי שאני לא רוצה אז כתבתי ואמרו לי שאפשר ומה שתצטרך נסייע

 לך.
 אורן הלמן נפגש עם הצבא בזכותי ואיתי , עוררנו מודעות שם ובקהילה בכלל

 אחרי הצבא חקרתי והבנתי.
  ספר לי על אורן?

 הוא מייסד סיכוי שווה, ואמרתי לו בוא נעשה אחד לשני
 הייתי בתחילת המיזם כשרק התחיל בוא נעשה שיתוף פעולה

 ומאז אנחנו משתפים פעולה.
 פונים אלי אנשים ואני מסייע להם ומפנה לאורן ומשתף פוסטים שלהם

  נפגשתי עם גיא שמחי מה"הסתדרות", העבודה הם בגוף ציבורי,
 וגם משרד העבודה משתף פעולה

 בעלי עסקים שאני מפנה אליהם גם לאמיר שוצמן
 אתה יכול לפתוח בעצמך סוכנות, מדהים!

 כן אני פונה גם לאנשים חדשים, והם אומרים לי 'כל הכבוד בזכותך נחשפתי לעמוד של סיכוי שווה'.
 הרבה אנשים אומרים לי 'כל הכבוד, תמשיך ככה'

 אפשר לעשות סוכנות השמה ללא מטרות רווח
 פניתי לקרין אלהרר, אילן גלאון, סתיו שפיר, יאיר לפיד ויולי אדלשטיין

 איך הם הגיבו?
 הם שמחו לסייע לי במיזם שלי "שילוב נוער מיוחד בעבודה"

 ספר לי על המיזם?
 הגעתי להקים אותו מתוך הזדהות עם אנשים ולעזור להם להיקלט בשוק העבודה.

 הם דואגים מה נעשה אחרי צבא, איפה נלמד, מי ידאג לנו
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 יש מודעות רבה בזכות זה. אפשר להגיע להרבה עשייה והכרה, בכנסת, גם בתקשורת. וזה הוביל
 אותי גם לאט לאט שיהיה גוף מאוגד ומפלגה משלנו של צרכים מיוחדים ונכויות.

 הוביל אותי להקים רדיו "שילוב באוויר" שזה תחנת רדיו חברתית לשילוב בתקשורת ללא נסיון.
 בתקשורת יש מקום לאוטיסטים, יש אחד, אורי יצחקי הוא שדרן ביוטיוב מראיין סלבס, הסיפור שלו

 כל כך מרגש, הוא מהווה דוגמא, יש כאלה שלא פתחו בפניו דלתות והוא לא ויתר ונפתחו לו הדלתות.
 איך המשפחה שלך עוזרת לך?

 המשפחה זה חלק גדול מההצלחה, תומכים ועוזרים במה שאני צריך נותנים ומלאי נתינה, עוזרים לי
 לחסוך כסף ולשמור על אחרים, לתת כבוד לאנשים,

 לימדו אותי שתרומה ונתינה היא ערך עליון וזה יחזור אליך בחזרה
 אני מאמין בעשייה, לתרום כמה שיותר.

 בגיל שנתיים לא דיברתי, אמרו לאמא שלי שאדבר רק בשפת הסימנים,
 אמא לא האמינה בזה ומאז התחלתי לדבר ולא הפסקתי...

 היא לקחה אותי לריפוי בעיסוק היה לי היפותרמיה, הרבה תרגילי שפתיים, היה  לי טונוס שרירים
 נמוך.

 סבתא שלי ז"ל היתה ניצולת שואה וממנה למדתי כמה חשוב לתרום.
 המשפחה טיפלה בי, סבתא שלי טיפלה בי כשהייתי קטן.

 איך מקום העבודה בא לקראתך?
 מקום העבודה בא לקראתי בזה שהוא יודע להתאים את המקצוע

  הם פתוחים לקבל, הם עוזרים למשל לתקן אם יש משהו טעיתי ומסבירים לי
 עזרו לי בתהליכי הקליטה, טוב שככה הם נרתמים, עוזר להרגיש שייך, אומרים לך לא להתבייש

  לפנות.
 נוצרו חברויות?

 יש לי הרבה חברים בעבודה, אני חברותי ונעים הליכות
 החלום שלי זה למצוא זוגיות

 מה חסר לדעתך לחיבור בין משולבים לרגילים?
 יש כאלה שמשווים משמיצים ומעליבים למשל כאלה שמגמגמים, רואים בהם כערך נמוך, אני אומר

  שלא צריך לפסול אף אחד, החיבור הזה חסר,
 חסר הרצאות של שילוב וגיוון בעבודה במקומות העבודה חשוב שיהיו הרצאות כאלה זה יביא יותר

 מודעות ולא יפסלו.
 אתה תרצה גם להשתתף בהרצאות ולתת טיפים למקומות עבודה?

 כן זה יכול ללמד המון, גם לימדתי המון את הצבא, והשארתי חותם בחיל האוויר.
 אני מלמד היום הרבה את ההייטק, גם אמא שלי היתה בהייטק היום בפנסיה.

 כשהייתי בבית ספר היא סידרה לי לעבוד במחסן שם בגיל 14-18,
 הייתי עובד ב"וואן" בקיץ, הרגשתי גאווה אדירה להשתלב שם.

 מה חשוב לך שאנשים ידעו על אוטיסטים?
 שהם אנשים רגילים לכל דבר, לא מחלה לא קללה, את מכירה את הקמפיין?

 כן, קניתי צמידים שלהם בדיוק לכל המשפחה
 זה התחיל מפוסט שאני כתבתי על אוטיסט זה לא קללה- בעקבות ח"כ אמסלם שקרא למישהו

 אוטיסט. זה לא מילת לעג.
 אני מאמין שיכולה להיות זוגיות גם עם אדם רגיל.

 נכון, ואיך ההורות את רואה את עצמך כאבא?
 אני רואה את עצמי כאבא
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 אין שום סיבה שתעצור אותי
 האם אתה חושב שמקום עבודה צריך שיהיה מישהו שאחראי על השילוב?

 כן זה יהווה גם תמיכה, שומרים על העובד עם הצרכים המיוחדים, וגם גוף אחראי שנותן הרגשה של
 ביטחון, שמישהו באמת איתם ונותן גב ותמיכה וטיפים ועוזר להם בקליטה בעבודה מול המעסיקים.

 אם אני לא מרגיש טוב או יש בעיה של משהו שקרה בעבודה זה יכול לסייע.
 מכירה את גיא שמחי?

  כן זה שיזם את צו ההרחבה?
 אולי תעשי איתו מיזם, תכירי אותו הוא בן אדם מאוד מעניין, הוא עיוור.

 כיף לראות אדם שמשולב במשרה בכירה שאחראי על כל החוקים למענינו, הוא הנציג שלנו מול כל
 גורמי הממשל ומול משרד העבודה והתעשיה, בזה שהוא יזם את החוק.

 רעיון מעולה, ספר לי סיפור מהילדות שקשור לשילוב?
 ביסודי היו לי מקרי חרם והצקות, היו כאלה שקיבלו אותי, בזכות ההסברה של בית הספר, היתה

 מורה מקסימה, המחנכת בכיתה הקטנה הרגילה והיא עשתה הסברה.
 מה היא הסבירה?

 היא הסבירה ללמוד להכיר אותי ומי אני ולמה אני גם בית ספר
 ואני גם לימדתי אותם לקבל אותי

 אמרתי שחבל שהם לא מקבלים אותי כמו שאני, אבל הרוב כן קיבלו.
 אני מרגיש גאווה וזה עזר לי לצבור ביטחון, החברים שהיו לי בבית ספר וגם המחנכת בשוהם. היו לי

 חרמות, ויש לי חברים משם עד היום.
 עם מי אתה נפגש כיום בזמן הפנוי?

 עם החונך שלי מבית ספר שעזר לי הרבה
 לימד אותי ועזר לי בדברים ועד היום אני בקשר איתו

 היום רוב האנשים שאני בקשר איתם פחות יוצא להיפגש וכולם עובדים ועסוקים.  אני אשמח להגדיל
 את המעגל. יצא לי להיפגש עם חבר בשם אור ויניב. עם תום החונך גם נפגשתי איתו ביום הולדת

 אבל לי רק חסר זוגיות למעגל.
 מה אתה עושה בזמן פנאי?

 קורא ספרים, גולש וקורא באינטרנט, כותב סיפורים, אני רוצה לכתוב ספר על עצמי, עושה ספורט,
 ריצה פעמיים בשבוע.

 אני עוסק במיזם שלי בעיקר, הבית קפה החברתי.
 ועם המיזם עם הורים מיוחדים גבעתיים.

 מה זה המיזם הזה?
 מפגש שכונתי- מיזם של הגדלת המעגל החברתי וגם לעזור לבעלי צרכים מיוחדים, וגם לעשות מקום

 מפגש, זה win-win, להכיר אנשים וגם לי יהיה עם מי להיות.
 איך אתה מפרסם?

 הפייסבוק זה אחד הכלים החזקים, על הזוגיות היו לי יותר מ 300 שיתופים וזה הגיע ל'קשת' והם
 התקשרו.

 הרבה תגובות מרגשות מאמהות, הרבה מכרים חדשים, גם ליהי לפיד התרגשה ושיתפה, אני חושב
 שזה העביר כאן מסר שגם אנחנו יכולים להיות בזוגיות כמו כולם הכנות מרגשת, אין שום דבר שיכול

 למנוע את זה.
 הכרת מישהי בעקבות זה?

 בעקבות זה הכרתי מישהו שאפגש איתו איזה יום להכיר, חבר חדש על הדרך.
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 פנו אלי בנות ואמרו בהצלחה הלוואי שתמצא מהר, אמא אחת כתבה 'אם היתה לי בת הייתי מסדרת
 לך'.

 יש עוד משהו שחשוב לך להגיד?
 אם תרצו אין זו אגדה אתם יכולים לעשות הכל!

 את סיפרת על חוגי ההכשרה שתעשי לחבר'ה על הרצף, אז אתם יכולים להכניס קורסים למקומות
 עבודה, קורסים לשילוב במקום עבודה.

 אורן הלמן התחבר למכללה ללמד סייבר לאנשים, שיקלטו אח"כ לעבודה
 קורסים שישלבו במקומות עבודה.

 אביטל (ינובסקי) היחידה שעוסקת בהשמה של אנשים עם צרכים מיוחדים  בתחום הייטק
 כדאי לעשות קורסים, הרצאות, טיפים, אפילו בפייסבוק, גם במקומות עבודה,

 להגיד מה יגרום לאנשים עם צרכים מיוחדים להשתלב, ומה שזה יתרום לחברה, שזה מכניס להם
  יוזמה לשלב עוד והם לומדים להכיר.

 את יכולה לדבר עם ההורים שלי מנקודת המבט שלהם.
 אני אשמח, תודה רבה, היה לי מרתק להיפגש איתך!

 גם לי.
 
 

 ראיון עם שולמית רגב , אשר יזמה והקימה בית קפה בו הבן שלה עילי, בחור על הרצף
 האוטיסטי בן 22, אופה יום יום. בית הקפה נקרא "אצל עילי".

 אז איך כל זה התחיל?

 "זה בא מצורך, לראות את עילי מממש את הפוטנציאל שלו, הוא כיוון אותי. הגענו לצומת, עילי סיים
 תיכון, בן אדם בוגר, יוצא לחיים האמיתיים, נוצר צורך למלא חלל, האפשרויות שהוצגו לפנינו היו:
 להצטרף לקבוצת ילדים על הספקטרום במפעל של קפולסקי באזור מאוד מרוחק מהבית לעבודה

 מאוד מונוטונית של כמה שעות ביום. תמיד היה אפשרויות של קו ייצור, אבל הן היו חסרות מעוף, לא
 מקום שנראה שאפשר להתפתח בו, מאחר ועילי כבר עבד במאפיה 'עוגות שושנה' כבר מגיל 10,
 הייתה לו המיומנות, כבר היו לו 'וורקינג סקילס', היה בסיס, הוא ילד חרוץ שאוהב לעבוד, ויש לו

 תשוקה אמיתית לתחום, הייתי חייבת למצוא מקום לתת לזה לצמוח, זה נולד כצורך. הרבה מתוך
 מקום שאני אהיה שקטה שאדע מה קורה איתו במשך היום, שהוא מקבל מקום  בטוח.זה חוסר

 וודאות לשלוח אותו למקום אחר, זה לא פשוט."

 אני מבינה שאת הקמת ואת מנהלת את בית הקפה?

 אני היזמית, אני פה לחצי שנה, בית הקפה פועל כבר 3 חודשים, אני לא אהיה פה בעוד 3 חודשים,
 אני מאפיינת את המרחב, נותנת ראיה כוללת, ויש צוות שימשיך,הם כבר למדו לעבוד ביחד.

 מה זה דורש מבחינת הצוות?

 המוטו שלי לא להתחיל להגדיר איה צוות אתה רוצה אלא. מה הרצון של העובדים להגיע לעבודה
 במקום כזה.

 האם לפני העסקת עובדים את עושה הכנה מסוימת, מסבירה על הייחודיות של המקום?

 לא, כשבאים לראיון עבודה, אני לא מסבירה מיד, לא מגדירה ולא מנתבת , אני נותנת לאנשים לראות
 אם מתאים להם, הם יביאו את מה שצריך, אין הדרכות, אני רואה את עילי שווה בין שווים לא צריך

 ספר הדרכה, אנשים הם יצירתיים, צריך לסמוך על כל אחד שיש לו יכולות להבין ולהסתדר.
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 איזה ערכים לדעתך זה נותן לאנשים שעובדים איתו? ערכים ללקוחות?

 קבלת השונה, הכלה, ראיה אחרת, סובלנות, ערבות הדדית, כולם יותר נחמדים, מוריד חומות הגנה,
  מרכך אנשים, מאפשר להם לגלות את האנושיות שלהם.

 ומה זה עושה לעילי?

 המון זקיפות קומה , הביטחון עלה לו מאוד, הוא לא צריך לנסות להיות משהו שהוא לא, הוא יכול
  להיות פשוט עצמו.

 איך נראה יום עבודה "אצל עילי"?

 תלוי במצב הרוח שלי עילי... הימים מאוד ארוכים, מתחילים ב 9 , את הבצקים מתפיחים יום לפני
 ומכניסים ב 9 לתנור, ההכנה היא יום לפני, עילי מומחה בעוגיות, גם מפעיל מרדדת של 6 פעמים,

 עובד בצורה עצמאית, משתמש במיקסר תעשייתי בצורה עצמאית, השאיפה לאפשר לו כמה שיותר
 כוח ועצמאות. עילי קובע את הקצב והאווירה, ברור לו שזה המקום שלו, אנשים פה מקבלים אותו איך
 שהוא. עכשיו אנחנו עובדים על העברת כל המתכונים לתמונות וצבעים כדי לאפשר לו יותר עצמאות,

 המתכונים שלנו הגיעו קונדיטורית שהיתה במקום הזה לפנינו, יש לנו שתי קונדיטוריות שמכשירות
 אותו, גם מנהלת המקום היא בתחום האפיה.

 ספרי על מאפיית שושנה?

 עילי בתור ילד תמיד היה מצטרף להתרחשות במטבח, תמיד רצה להיות חלק, אני אפשרתי לו, קנינו
 מלא ספרי אפיה קרין גורן, הוא צפה בהמון סרטונים, אליהן הוא מגיע דרך היוטיוב, בימי חמישי הייתי

 הולכת איתו לקנות עוגה אצל שושנה, והוא מאוד רצה להכנס לראות ומשך אותי לבפנים, בהתחלה
 התנגדתי, אבל ראיתי שהוא סקרן, פניתי אליהם והם נענו בשמחה, בגיל 8-9, הוא היה נכנס ומתבונן

 בהתרחשות.  ואז עם הזמן חשבתי על עיסוק לאחה"צ, ושאלתי אם אפשר שיבוא פעם בשבוע, הם
 שמחו לקבל אותו, נתנו לו להדביק מדבקות וראו שהוא ממש מיומן וטוב, וזה התחיל להיות עיסוק.

  לאט לאט זה התרחב לפעמים בשבוע, ולפני שנתיים התחילו לשלם לו קצת.

 ספרי לי על הילדות שלו, על תקופת האבחון?

 גרנו בארה"ב, יש לו אח תאום- יוני, עילי הקדים אותו בזחילה והליכה, אבל לא דיבר. לא הייתה
 מודעות לאוטיזם, הוא היה פחות מפותח מאחיו, חשבנו שהוא לא מדבר בגלל ריבוי השפות, הוא גם
 לא הישיר מבט. בגיל 2.9 אובחן עם אוטיזם והחלטנו לחזור לארץ, כדי שיהיה עם המשפחה.  המוטו

 שלנו מהתחלה היה שילוב, אחרי שקראתי מחקרים, ראיתי שזה הכיוון הנכון והמרחב הנכון לגדול
 ולהתפתח ולתת לו סיכוי, היה מאוד קשה, להילחם על מקומות, היה צריך לעשות המון הסברה, היו
 התנגדויות, לא הבינו למה אנחנו רוצים להיות בגן רגיל. מצאנו גננות עם פתיחות אבל הסייעים היו
, ABA קשים, עוד לא היו תקנים לסייעת, שילמנו הכל מכיסנו, היינו הראשונים דרך אלוט לטיפול ב 

 הייתה דרך לא פשוטה, הוא היה בגנים רגילים, בכיתה א'-ד' כן היה בחינוך מיוחד,  ומשם עבר
 לשילוב בבי"ס הדמוקרטי בחדרה.בבית הספר הייתה הרבה יותר מודעות ואפשרויות, לא היתה

 מקצועיות אבל היה רצון, השתדלנו להביא קלינאית תקשורת לתוך בית הספר, מטפלת פרטית שלו,
 הבאנו  הדרכות, אבל זה גם לא היה פשוט, בגלל ענייני בירוקרטיה, לבית הספר הייתה בעיה שיש

  ילד שמקבל זכויות לא שוויוניות לאחרים.

 איך היה לו מבחינה חברתית?
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 היתה לו כיתת עוגן, עילי מאוד אהב, לא חש שיש לו חברים אחד על אחד, אבל מאוד עניין אותו
 להיות במרחב בית הספר, להתבונן, לראות אנשים, יש לו אהבה אחרת לאנשים, מאוד שוויונית, לא

 מבוססת על אינטרסים, הוא לא נעלב ומחר לא ידבר איתך, הוא רואה נקי.

  מה הוא עושה בשעות הפנאי?

 עילי הכי מאושר לצייר, אני לא מספיקה לקנות לו קנבסים...

 הוא הולך ל"נעורים" בגבעת חיים מאוחד, שם יש פעילות אחה"צ לתיכוניסטים, לכלל האוכלוסיה, לא
 צרכים מיוחדים, יש מדריכים שמקבלים אותו, הוא שוחה פעם בשבוע בבריכה. יש לו חושים מאוד
 חדים, כשהיה קטן היה רץ לגדר של השכנים, ולא הבנו מה מושך אותו לשם, פתאום כשהתחלתי
 להסתכל מהזווית שלו, הייתי מבינה משהו אחר, הסתבר לנו שהתינוק של השכנים היה בוכה ורק

 הוא היה שומע.

 מה המסר שחשוב לך להעביר לחברה?

 המסר הוא באמת מצד ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אל הקהילה והמדינה:  מגיל צעיר השילוב
 צריך להתקיים, כולם צריכים לחפש ולגלות מה החוזקות של הילדים, לטפח ולחזק, לחשוב מחוץ
 לקופסא, למצוא דרכים חדשות ויצירתיות לאפשר להם ביטוי, ההצלחה שאנחנו חווים היא בזכות
 ההתעקשות לשלב, לתת לו ללמוד איך להתמודד בחברה הרגילה, לא לפסוח על שום חוויה, כמו

 שכל ילד אחר זוכה לה.

 איך זה מתבטא אצלכם במשפחה?

 אבא שלו שנפטר לפני 4 שנים, לקח אותו להרבה נסיעות שלו, הוא פגש הרבה אנשים וחשף אותו
 לעולם, היינו בראש אחד. יוני אחיו התאום, עושה איתו כל דבר: ים, חברים, הופעות, הוא מצרף אותו

 כמעט לכל פעילות, החברים שלו אוהבים אותו, שמחים איתו תמיד. יוני כמובן גם מאפשר לעצמו
 מרחב פרטי משלו, אבל מספיק חשוב לו לשלב את אחיו, אף פעם לא כפינו על יוני חובה לשלב, הם

 היו בבתי ספר אחרים ובחוגים אחרים, לא אמרנו או הנחנו אותו איך להתנהל עם עילי, תמיד אפשרנו
  לו את בחירה, לא אמרנו לו 'אתה צריך להישאר איתו בבית לעזור', הבילוי יחד הוא מבחירה שלהם.

 מה האתגרים היומיומיים עם עילי?

 המדד שיהיה מבסוט ומאושר, לא רק בבית קפה, הוא גם מצייר, אני רוצה שילמד קונדיטוריה, יש לו
 מנטור כרגע, בינתיים הוא גר בבית ואין לי בעיה עם זה, בעתיד שיגדל אין סיבה שלא יתקיים לידי

 ביחידה משלו, אני לא מגבילה כרגע את המחשבה, הרוח החופשיה תנתב לנו את הדרך.

 אז בעצם השקעתם פה לא מעט כדי לאפשר לו עצמאות?

 השקעה בבית הקפה היא לגיטימית, כמו שהורים אחרים שולחים את הבן שלהם ללמוד
 באוניברסיטה או עוזרים לו לרכוש דירה, אנחנו השקענו פה בבית הקפה.

 אין סיכון = אין סיכוי

 מה החלומות הבאים?

 אנחנו רוצים להקים מכון מחקר מצד ההורים שמביאים את הרוח, המחקרים היום מאוד צרים
 ותיאורטיים, ללא קשר לעולם האמיתי, להביא כיוון אחר. למשל ביחידה של  "רואים רחוק" (תכנית

 המכשירה ומלווה בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל ובשוק האזרחי, במקצועות נדרשים, בהם
 מאפייני הספקטרום מהווים יתרון) משתמשים ביכולות הצרות שלהם, ויש כל כך הרבה בילדים האלה

 מעבר. צריך לתת תשומת לב, גם מהמסע של עילי יש הרבה ללמוד, וגם הרבה הורים לילדים עם
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 צרכים מיוחדים באים לפה ואומרים שהם רוצים מודל, כהורה כזה, אתה צריך כל הזמן להיות יזם
 ולהתפתח.

  אנחנו ביחד.

 מי זה בעצם אנחנו?

  אנחנו זה עילי, יוני, אני וכל מי שמצטרף למסע.

 לאורך כל הראיון שולמית משתמשת במונח "אנחנו" היא מאוד צנועה וקשה לה להגיד 'אני'.
 אבל בלעדיה באמת כל זה לא היה קורה.

 

 בבית הקפה יש אווירה מאוד משפחתית-שכונתית, לקוחות מדברים ביניהם משולחן לשולחן,
 לקוחות שנכנסות ומכירות את עילי מזמינות אותו לשבת איתן. החלל יפה, מזמין ונעים, הכניסה

 קסומה, על הקירות ציורים מדהימים של עילי. המאפים מדהימים! והקפה מעולה!

 תודה לשולמית ועילי על האירוח הנפלא. אתם השראה!

 

 
 ראיון עם דדי כוחן, בן 55, עובד ביחידת תרומה וסיוע לקהילה של בנק הפועלים. לקוי ראיה-

 כמעט עיוור.
 32 שנה בבנק, נשוי לאישה שרואה אותו היטב, יש להם 3 בנים, הם מתגוררים ברמת גן.

 
 ספר קצת על הרגע בו הפכת לאדם עם צרכים מיוחדים?

 
 "לפני הצבא עבדתי בבנק עד הגיוס, בצבא הייתי קצין קשר- אלחוטן, אחרי הצבא היה טבעי שאחזור,

 עבדתי ב"בנכול" הפקידים האלה שמקבלים בקופות, התקדמתי לאחראי עמדה אחורית, ואז התחיל
 שינוי אצלי בראיה היה לי קשה לראות מרחוק, נסעתי עם אבא שלי לאופטומטריסט שהיה לו קשה
 להגיע למספר, הוא שלח אותי לרופא שראה שיש בעיה בעצב, חזרתי לאופטומטריסט, והוא עשה
 סימנים לאבא שלי שהמצב ממש לא טוב, מהר מאוד במקביל גם מקרוב היה לי קשה לראות, אבל

 עדיין לא חשבתי שיש לי בעיה, מרוב שלא הייתי מודע היו כמעט 2 תאונות קטלניות. לא הבנתי
שאצלי הבעיה, לכן חשוב שאדם יעשה חובה בדיקת ראיה, זה היה בשנת '88, יש לי תו נכה מגיל 24

.  
 בפסח, בליל הסדר, קראתי בהגדה בקושי ומיד הפנמנו. הלכנו לקליניקה פרטית, ואשפזו אותי מיד.
 בדקו גידולים, לא היתה פתולוגיה, לקח זמן רב עד שאבחנו, 10 ימים בדיקות, יש תתי התמחויות,
 פרופ' מומחית הגדירה שהמחלה היא נדירה ונקראת 'leber'. מה שמסתבר זה שהרפואה היא לא

 מדע מדויק, כי אחרי שנתיים בדיקה גנטית שעשיתי שללה את המחלה, אבל המומחים לא קיבלו את
  זה, וחד משמעית טענו שזה זה".

 
 איך התפתחה הקריירה שלך בבנק?

 "זה תהליך כבר 32 שנה, נכנסתי לסניף בן 24, לא ידעתי איזה טכנולוגיה יש. הסתבר שיש לימודים
 אקדמיים, יש ציוד ממוחשב, לא היה ברור לי מה יהיה איתי, היו מנהלים שמאוד תמכו, ממש גדלתי

 בבנק, המנהל אמר לי: 'תגיד לי מה אתה יכול, ניתן לך הכל', מנהל הסניף הפך למנהל אזור ת"א,
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 אמר לי: 'בוא תבוא אלי יש יותר אפשרויות', עבדתי במנהלה, התחלתי במזכירות, אני ראש גדול,
 אמרתי להם 'כל דבר תגידו לי', חיפשתי בבנק עוד אתגרים, לוגיסטיקה, קשרי קהילה, זה די

 התפתח.  היום זה חלק מאסטרטגיה עסקית בכל חברה גדולה, אני ריכזתי את זה בסניפים, ידעתי
  שיש מנהלת קשרי קהילה בבנק."

 הבנתי שאתה עוסק הרבה גם בהתנדבות?

 "כן, זה התחיל כפניה ממרכז לעיוור בישראל, היה מבצע 'אור לעיוור', קיבלתי קסטה ויצאתי להרצות
 לילדים ונוער, להסברה לפני שהם יוצאים להתרים, ביקשו שאסביר להם נתונים יבשים, אבל אני
 סיפרתי להם על החיים שלי, אהבתי את השאלות שלהם, אני אוהב קשר מול אנשים, לאט לאט

 פתחתי את המפגשים האלה. סיפרתי לילדים שיכירו, שיבינו את המושג מוגבלות, הייתי נותן לילדים
  משימות עם כיסא גלגלים ועם אטמי אוזניים.

 מה הילדים שלך חושבים?

 הילדים העם הכי טבעי ואמיתי, כששאלו את הבן שלי כשהיה בן 5 , מה מיוחד באבא?  הוא ענה:
  'הוא לא מיוחד, הוא רק לא רואה טוב'.

 את מכירה את תכנית קהילה נגישה? זו תוכנית של חברת המתנסים, משנת '99, הזמינו אותי להיות
 בצוות היגוי ארצי, נציג מגוינט ישראל, היו 40 מקומות בארץ שעסקו בזה, אני ריכזתי את התכנית

 ברמת גן, כתבתי לבית ספר על קבלת השונה בחברה, התנסתי במחקר ,גייסתי אנשים עם מוגבלות,
 להרצות, הכשרתי אותם, כל זה בהתנדבות. במקביל גם העברתי בבית 'איזי שפירא' בתשלום לרכזי

 תכנית בכל הישובים בארץ, הסברה בבתי ספר.

 אני אשמח ללמוד ממך, כי זו אחת המטרות שלי

 בשמחה, אני אשתף אעזור לייעץ לך, לא אגיד לא. הרצאות זה משהו שאני מאוד אוהב לדבר, יש לי
 קבוע דיסק און קי, אני מביא איתי מלא סרטונים, מתאים את ההרצאה לאווירה. התחלתי להכיר

 הרבה מוגבלויות והורים לבעלי מוגבלויות. הייתי מנהל הסברה, מול מערכת החינוך, מול מעסיקים,
 היו ניגודי אינטרסים, הזמינו גם בערים אחרות והם פחות אהבו את זה, הייתי חבר בצוות ההיגוי

  הארצי שלהם, אז עזבתי ברעש.

 איך מתבטאת העבודה שלך היום?

 אני עובד ב'אופן ספייס', זה פחות נוח, התנאים לא הכי נוחים, הגעה לא פשוטה לפה, יש נהגת אחת
 שלוקחת אותי טרמפ מהבית ועוד שתיים מביאות אותי קרוב לפה, אני הולך טבעי, ללא מקל או כלב

 נחיה, אני משתמש הרבה בזיכרון ואינסטינקטים,
 

 אני עובד ביחידת 'פועלים בקהילה', כל התרומות והסיוע עובר דרכנו, אנחנו מובילים במשק בתרומה
  לקהילה, התנדבות עובדים, התנדבות יחידנית, תרומות כספיות, כרטיסים לאירועים ועוד.

 אני עושה הכל, הכל עובר דרכי, מנהלי סניפים פונים אלי וגם פניות הציבור הכל עובר דרכי.

 מה זה מבחינתך להיות חלק מקבוצת עובדים?
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 אני חייב לעבוד עם אנשים, אני אוהב חברה, אינטראקציה, אני טיפוס חברתי, מצחיק, אנשים אוהבים
 להיות לידי.

 מה מפריע לך להרגיש שווה בין שווים?

 אני עובד עם מסך מאוד מוגדל,וזה כבר פחות נוח לי, אני צריך לקחת החלטה אם לעבור למערכת
 שמע, נורא קשה לי לקרוא טקסטים, אני צריך הרבה פעמים עזרה, הקצב שלי שונה, התסכול הוא לא

 קל, זה לא פשוט לבקש עזרה, זה החלק שקשה לי, רוב האנשים תמיד עוזרים ומסייעים, במיוחד
 בצוות שלי אני יודע איך ומתי לפנות, פעם הייתי מאוד נפגע מ"לא" . למשל, כשהייתי בהתחלה של

 הירידה בראיה, מישהו צרח עלי שנהייתי עצלן, למדתי להתגבר, זה תהליך לא פשוט, אני לוקח ללב
  דברים טיפשיים. אבל הבנתי שצעקה זו חולשה.

 ספר לי איך אתה מקדם השתלבות בחברה?

 הקמתי קבוצות ספורט,  אני ועוד אנשים עם צרכים מיוחדים, 'three we can', זה התחיל מנשים
 בטריאתלון, עבדנו קשה לגייס אנשים ולשכנע, היום יש הרבה מאוד משתתפים בקבוצות, משם

 הקמנו פאראטריאתלון, היחיד בארץ, כל תחרות נותנים השראה, חשוב לי להעביר מסרים לחברה,
 לא על עצמי, חשוב לי להיות דוגמה מודל, אני לא אוהב שקוראים לי 'גיבור' ו'אלוף'. ישראלים אוהבים
 להגיד, להתבטא גם אם אין להם מה להגיד, אמא שלי פולניה אני מכיר את זה- העיקר להגיד, 'למה

 לא ככה' וכו', ישראלים חייבים להגיד משהו, אני זורם, הפסקתי לענות.

 אתה עוסק הרבה בספורט?

 אני אוהב אתגרים חדשים, צניחה חופשית, סקי שלג, אתגרים שהם שמטורפים לאדם בריא, היום
 אלפים עושים ספורט, אנחנו מעצמת ספורט. אני רץ עם מלווה פעמיים-שלוש בשבוע, המלווה הוא

 מתנדב, התחלתי בקבוצת ריצה לעיוורים, ורצתי עם עופר בנדו שהיה המלווה שלי מעמותת אתגרים,
 שאלתי אותו בא לך ללוות אותי בריצה מחר ב 6 בבוקר בפארק, לאט לאט, התחלנו הליכות וריצות

 2013 במרץ, ביוני היה מקצה לילה ל 5 קמ, בסוף עליתי על הפודיום, התקשרתי לאשתי קיבלתי
 גביע! עופר ואני התחלנו לרוץ, היום כבר כמעט ולא רצים יחד אבל אנחנו חברים טובים. באמצע

 השבוע אני רץ עם מלווה אחר, וגם אני רוכב, ריצה זה מחבר בין אנשים.

 מה היית רוצה שישתנה במערכות יחסים בעבודה:

 שיותר יקבלו, גאה להיות במקום שחרט על דגלו העצמת אנשים עם מוגבלויות, מנכ"ל הבנק הוא
 אדם עם פוליו, יש לו הרצאה על בעלי מוגבלוית, לצערי הוא פורש כל הנושא בזכותו, היה פרויקט

 'דלת פתוחה לכולם', הם מימנו קליפ של להקת שלווה, המסר הוא לקבל את כולם בחברה גם בחוץ
 וגם בעבודה, כך גם באמצעות ספורט.

 לא חסר לי משהו במערכות היחסים בעבודה, יותר ברמה המקצועית נטו עבודה, מקבלים אותי
 כשווה, ביני לבינך אני רוצה לחשוב על רמת הנגישות שלי, נורא קשה לי לעבוד עם מערכות, אני קצת

 מזניח אתה זה, אני מודה שכבר אין לי כוחות להילחם כמו פעם, אני עייף ופחות מרוכז.

 בני כמה הילדים?
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 הילדים בני 21, 18, 10, כל אחד עולם ומלואו, עברנו תלאות לא פשוטות, כל ילד מאתגר, הדור הזה
 מחפשים גירויים ועושה שטויות, עם הגדול, אין קשר בין המגבלה שלי להתמודדות עם הילדים,

 המגבלה לא מהווה מכשול היא לא מגבילה אותי , למדתי רפואה משלימה ושיאצו, אהבתי לדבר
 ולטפל באנשים, קצת ברמה עסקית לחברים כמעט לא לקחתי , אני בעד למצות רפואה מעברית

 למקסימום ולשלב רפואה אלטרנטיבית

 מהי לדעתך התרומה של השילוב שלך למקום לעבודה?

 המרכז לבנקאות חברתית (פועלים בקהילה) אומרים לי 'אתה נכס לעובדים', גם הייתי עובד מצטיין
 אני טיפוס שאוהב לעבוד, לקח לי המון זמן להגיע למטבח לשירותים למקום שלי, חשוב לי להעביר

 מסרים של שילוב, להיות מודל למען שילוב אנשים עם מוגבלויות זה נותן לי אנרגיה , ככה אני מרגיש
 מצברים נטענים, הכל בהתנדבות, בבתי ספר. יש לי גם חוגי בית יותר בשכר, אני רואה את זה

 כמשהו שאני אוהב, חשוב לי להעביר מסרים.

 תודה רבה!
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 חלק ב' – תהליך ראשוני של הגדרת אתגרים

 קולאז' מטאפורי

 הקולאז' עצמו:
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 משפטי הסבר וסיפור:
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 טבלת ניתוח אישית של הקולאז':
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