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 מציתת

-ו אוטיזם עם באוכלוסייה לטיפול השירותשל  סיוניתיהנ התכנית תהערכמ םממצאי ציגח זה מדו

PDD אספרגר ותסמונת אוטיזם עם אנשים תתעסוק לקידום החברתיים והשירותים הרווחה במשרד .

 .אקשטיין ביתידי -על פעלתומכנית הת

 אור התכניתית. 1

 הםוב, מוגבלויות עם אנשים של בחייהם תעסוקהה בחשיבות ההכרה גוברת האחרונים בעשורים

PDD-ו אוטיזם עם באוכלוסייה לטיפול השירות .האוטיסטי בספקטרום אנשים
במשרד הרווחה  1

 בעבודה בשוק הפתוחבהשתלבות  סייעלשנועדה החברתיים מפעיל תכנית ניסיונית  םוהשירותי

באמצעות בית החלה לפעול אוטיזם בתפקוד גבוה. התכנית הניסיונית תסמונת אספרגר ולאנשים עם 

 חיפה ובירושלים. , ובהמשך גם ב0009-תל אביב בבאקשטיין 

 30-3נמשך   – ההכשרה – השלב הראשון : במתכונתה המקורית כללה התכנית שני שלבים עיקריים

משמעת,  מיומנויות עולם העבודה, כגוןב שעסקומפגשים קבוצתיים קורס הבנוי על לל וכ חודשים

תנסות תעסוקתית השלב ההכשרה כלל אישית. כמו כן -הבנה חברתית ותקשורת ביןוכן  חובות וזכויות

משנמצאה עבודה  .עזרה במציאת עבודהקיבל בו ולשלב השמה, המשתתף בר עבהמשך  ללא שכר.

 . מהתכניתתמיכה מתמשכת קיבלו הן המשתתף והן המעסיק 

ללא שכר  התנסות תעסוקתיתהכוללת בטל את שנת ההכשרה שנות את התכנית ולהוחלט ל 0033-ב

, פהמקיוהערכה  קבלהשלב ר . במתכונת החדשה, לאחהובלתי יעיל הארוכשההכשרה התפיסה של ב

'תמיכות' אישיות וקבוצתיות )סדנאות, ובה  ,ופי צרכי-עללמשתתף  תכנית אישית בונהצוות התכנית 

 ,ות התמיכותעבאמצ מכשיר אותוובעבודה של המשתתף מהירה ה תולהשמפועל הדרכות וכו'(. הצוות 

המשתתף זקוק להתנסות תעסוקתית, הדבר נעשה אם  ולתחילת העבודה.חיפוש תעסוקה במקביל ל

-התכנית החלה לפעול בתל אביב במתכונתה החדשה של  חודשים(. 3–6למשך תקופת זמן קצרה )

דוח זה מתייחס לתכנית במתכונתה המקורית חשוב לציין כי גם בירושלים ובחיפה.  0030-וב ,0033

 בלבד.  

 ההערכה מחקר. 2

כוח האדם עוסק ב ואהשיפורה. בו לסייע בפיתוחה כדילמפעילי התכנית  ספק מידעעד להמחקר נו

 תהליך ההשמהבההכשרה וההתנסות התעסוקתית, קורס ב מאפייניהם,בו שתתפיםגיוס המבתכנית, ב

התכנית, בעיקר בתחום התעסוקה, אך  תוצאותהמחקר את כמו כן בחן בעבודה. המשתתפים ליווי בו

מתודולוגיות המחקר היו בעיקר גם בתחומי חיים נוספים, כגון עצמאות וכישורים חברתיים. 

מאפייני רקע שלהם על בעיקר  – אך מידע מסוים נאסף בצורה שיטתית מכל המשתתפים ,איכותניות

                                                   
1 PDD (Pervasive Developmental Disorder) –  האוטיסטי בספקטרום להפרעות כללי מונח 
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 מסגרתבאו בעבודה מוגנת לאחר סיום התכנית. בלימודים בשוק הפתוח, בעבודה שילובם על וכן 

 נים עם: נערכו ראיונות חצי מוב   המחקר

 33  יישום התכנית סביב  נסבו וראיונות אל –אנשי מקצוע ממשרד הרווחה ומבית אקשטיין

 וסוגיות בהפעלתה

 66  30-מתל אביב ו 30מירושלים,  36) 0008שהתקבלו במהלך  65-המשתתפים בתכנית מתוך 

שביעות בס לתשומות התכנית ותרומותיה וביח המשתתפים תפיסתב עסקוהראיונות  - (מחיפה

כחצי שנה  –רצונם ממנה וממסגרת העבודה שלהם. המשתתפים רואיינו בשלוש נקודות זמן 

כשנתיים וחצי לאחר ההצטרפות כן לאחר הצטרפותם לתכנית, בתחילת ההשמה במקום עבודה ו

  (בכל שלב אין חפיפה מלאה בין המרואייניםמשתתפים.  03–04רואיינו )בכל נקודת זמן לתכנית. 

 04  תשומות ב מקדום/בנותיהם. הראיונות התהפי הסכמת בני-רואיינו הורי משתתפים על -הורים

. ההורים רואיינו םההוריהמשתתפים בעיני תעסוקה של בכן התכנית, תרומותיה ותוצאותיה ו

 פעמיים: בתחילת ההשמה ושנתיים לאחר תחילת התכנית 

 7  הראיונות. יםהמשתתפ הסכמת פי-על הממונים הישירים של המשתתפים, רואיינו -מעסיקים 

ים העובדשל  םשביעות רצונבבעבודה ו יםהשתלבות המשתתפבהתכנית,  הציעהסיוע שעסקו ב

 . השתתפות העובד בתכנית תחילת לאחר רואיינו כשנתיים. המעסיקים לפי השקפת המעסיקים

שימשו ואלו ', סיפורי מקרה'המידע שהתקבל מכל הראיונות ביחס לכל אחד מן המשתתפים צורף ל

 בסיס לניתוח. סיפוריהם של ארבעה משתתפים, בהסוואת פרטים מזהים, מופיעים בנספח הדוח. 

  ממצאיםה. 3

 האדם בתכנית כוחא. 

התכנית בכל אחת מן הערים כלל מנהלת, עובדת סוציאלית, מנחי קורס הכשרה, רכז/ת התנסות צוות 

יועצים ומנחי סדנאות בהיקף העסקה מצומצם. בעלי התפקידים  כןרכז/ת השמה ו ,תעסוקתית

ורבים מהם הביעו  ,פורמלי. חלק מחברי הצוות דיווחו כי חשו צורך בהכשרה נוספת הוכשרו באופן לא

בכלי  – אספרגר, והעשרהבאוטיזם וב –הכשרה והדרכה  וכי חסר הם ציינודרכה רבה יותר. צורך בה

הנחיה וטיפול ובתחום ההשמה התעסוקתית. רוב העובדים בתכנית הביעו שביעות רצון גבוהה מן 

עם זאת, רבים מהעובדים קבלו על השכר הנמוך ועל חלקיות  .בפרט הצוותהעבודה בכלל ומעבודת 

 גבוהה בצוות. לופה גורמים לתחאלו  ,תםלדע ;המשרה

  המשתתפים בתכנית ב. 

התכנית מיועדת לאנשים בתפקוד גבוה על רצף האוטיזם, המסוגלים להשתלב בשוק העבודה החופשי 

ה ויכולת להשתלב בעזרת הכשרה ותמיכה. תנאי הקבלה כללו עצמאות בניידות, רמת תקשורת סביר

 קונבנציונלית התנהגותתנאי הקבלה הצטרפות מרצון לתכנית ובחברה נורמטיבית. כמו כן כללו 

 ,של הקריטריונים 'הגמשה'תה יבעיות רגשיות חריגות. ברם, בירושלים ובחיפה היב ה מלווהנשאינ

 לאנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני. תעסוקתי מענה  וערים אלן שאין בוכיו

שפעלה בתל אביב  קבוצת אקדמאיםב .03–38והגיל השכיח היה  ,רוב משתתפי התכנית היו גברים

עברו רוב המשתתפים עם הוריהם, אך במהלכה  גרו . בעת הצטרפותם לתכנית68–08הגיל השכיח היה 
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למרבית המשתתפים הייתה . נתמכתדיור מסגרת להוסטל או לרים עם ההורים ורגמתהאלה כשליש מ

שכיחות אבחנות הה .מוגבלות נוספתאבחנה של אוטיזם בתפקוד גבוה באספרגר או באבחנה ה לענוסף 

ללא עליהן דווח ש כאון, בעיות בריאות, קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה. בעיות נוספותיהיו חרדה, ד

אבחון מקצועי היו רגזנות, תוקפנות, חוסר שליטה עצמית, גמגום וקושי בדיבור, קושי לעמוד בזמנים 

הנוספות מכשול עיקרי בפני השתלבות בתכנית המוגבלויות היוו וקושי לציית להוראות. לעתים 

 .לאוטיזםבמובהק יותר מהקשיים הקשורים  ותובעבודה בהמשך והיו אף משמעותי

 ההכשרה קורסג. 

 ם של המשתתפיםיאישי-ההכשרה הייתה לשפר את הרגלי העבודה ואת הכישורים הביןקורס מטרת 

מנחי ההכשרה ציינו כמה  גיינה.יבות ההבעזרת מפגשים בנושאים כגון יחסים בעולם העבודה או חשי

, קושי משמעתבעיות  ,ה של אנשים עם מוגבלות: קושי להשתתף בקבוצשל המשתתפים קשיים

קושי של המנחים ליצור קשר עם ציינו כן  וכמ .םהתכני נחיצות לגבילהפנים את התכנים וחוסר הבנה 

 .המשתתפים

ת כגון כתיבת קורות יומיומנובו רכשו משום ש ,רבים מהמשתתפים היו מרוצים מן הקורסעם זאת, 

איון עבודה, תקשורת עם עמיתים ויכולת לקבל הוראות. חלק מהם יש עבודה והכנה לרוחיים, חיפ

היו ע באוטובוס וונסול בשללקניות, היכולת לעשות בעצמם כגון  ,עצמאייםחיים לרכשו מיומנויות 

, שיפור בתקשורתעל בעקבות הקורס דיווחו  אחדים היגיינה. משתתפיםשסיגלו לעצמם הרגלי 

הקבוצתית לקם חשו שההכשרה לעומת זאת חביחסים עם חברים והורים, בעצמאות ובדימוי העצמי. 

 פי צרכים אישיים. -רצון בעבודה פרטנית, על והביע ואחדיםלא תרמה להם, 

 שכר ללא התעסוקתית ההתנסות. ד

מספר חודשים לאחר תחילת ההכשרה שובצו המשתתפים בהתנסות תעסוקתית ללא שכר, בעבודות 

ניסו להתאים את  ההתנסות רכזיחנויות. ה בעבודבהן עבודה משרדית, מחסנאות, מטבח וושונות, 

הליווי  :את המשתתפים ואת מעסיקיהםליוו הם . הםולכישורי המתנסיםשל עניין ההעבודה לתחומי 

היה מוגבר בחודש הראשון להתנסות וכלל סיוע בהיכרות עם מקום העבודה ועם התפקיד ועזרה 

גם הסבר כיצד להתאים את העבודה ליכולות העובד. בהמשך,  בתקשורת. הליווי למעסיק כלל לעתים 

כזי שיחות פרטניות ומפגשים קבוצתיים. רתנסים רכזי ההתנסות הוצעו למ   ם שלביקוריה לענוסף 

תחומים כגון תקשורת, לבוש המתנסה בהתקדמות על ההתנסות מילאו גם טופסי הערכה תקופתיים 

רכזי של מרבית המשתתפים הביעו שביעות רצון מהתמיכה והליווי  ואחריות, על סמך משוב המעסיק.

 ההתנסות.

ן הנחוץ להקדיש את הזמ ום כי חלק מהם התקשאתנסים, המעסיקים מרוצים מעבודת המ  היו לרוב 

פיקוח על עבודתם. חלק מהמשתתפים השתלבו בצורה מוצלחת במקומות העסקתם,  ללהדרכה ו

ד מן והיו מרוצים מאשמשתתפים  היו. התאפשר המשך עבודתם במקום בשכר לאחר תום ההתנסותו

משימות מורכבות יותר שעוררו בהם תחושה של ערך עצמי. הגורם קיבלו בה עם הזמן  ;ההתנסות

 חרף, מעסיקבהתנסות היה יחס של כבוד מצד השל המשתתפים המרכזי שהשפיע על שביעות הרצון 

התקשו להתמודד עם דרישות התפקיד, עם הצורך להגיע משתתפים אחרים , זאת ומתלע .ייהםקש

הגעה לא סדירה ואיחורים. היו גם רו", לרוב בגלל . חלק מן המתנסים "פוטעם המעסיקיםובזמן 
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להתפתח בתפקיד או בשל חילוקי דעות עם המעסיק. העדר אפשרות עזבו ביוזמתם, בגלל תסכול מש

יבוצם מנוצלים משחשו שמתנסים יו . החלקם שובצו להתנסות במקום נוסף, בהצלחה רבה יותר

 בודה לאורך זמן ללא שכר. מעו שעובדים קבועים אינם רוצים לבצע 'עבודות שחורות'ב

שנתיים. כנמשכה  בין מספר חודשים לשנה, ובשני מקריםבדרך כלל נמשכה  שלא בשכר ההתנסות

משתתפים מהתכנית. חלק מהמשתתפים ביטאו  כמההיה הסיבה לפרישת  משך ההתנסותנראה כי 

  2לעבודה בשכר.מההתנסות תחושה קשה שהתכנית לא עוזרת להם לעבור 

 ההשמה  שלבה. 

 להתבצע לאחר כשנה בתכנית, מתוכה כחצי שנה בהתנסות האמורהייתה השמה בעבודה בשכר ה

בדיון של  התקבלהמהתנסות להשמה המוכנות של המשתתף לעבור ההחלטה בדבר  3.התעסוקתית

בהיבטים כגון התנהגות, לבוש, אחריות, התמדה ועמידה  ,התנסותתפקוד המשתתף בלפי הצוות, 

שיפור צורך ת מורחבת ללהתנסּו , הוא הופנהמוכן לעבודה בשכרלא היה המשתתף  אםבזמנים. 

, הוא וק הפתוחהצוות התרשם כי המשתתף איננו מתאים כלל לעבודה בשש. במקרים יומיומנויות

 עבודה מוגנת. מסגרת של הופנה ל

אישיים, באינטרנט, דרך קשרים  :משתתפים עבודהל ניצלו מגוון דרכים כדי לחפשרכזי השמה 

מקומות עברו רגלית בין אף לעתים  ;במקומות ההתנסות, אצל מעסיקים של משתתפים קודמים

רכזי היה שכיח במיוחד במרכז בחיפה.  תהליך זה .התנסותכשאוישו החלו  המשרותעבודה. כמחצית מ

ם חיכו המשתתפי ובשהמשתתפים יהיו פעילים בחיפוש עבודה, אך בפועל ראמנם ההשמה שאפו 

חודשים בממוצע, אבל בחלק שלושה עד ארבעה ארך עבודה החיפוש להם עבודה.  וציעי יםזהרכש

ם. המשתתפים והוריהיצר תסכול אצל וכך האריך את תקופת ההתנסות ו המקרים נמשך קרוב לשנהמ

היו שביקשו ועודדו את ההורים לעזור בחיפוש עבודה, ואחרים העדיפו שלא לערב רכזי ההשמה  קרבב

של ילדיהם. רכזי ההשמה הכינו את הנמוכה תם, בטענה שהם לא תמיד מודעים לרמת התפקוד וא

בין השאר חלק פעיל בהצגת המשתתף למעסיק,  וונטל אף נכחו בורוב , ולאיון העבודהילר פיםהמשתת

 אספרגר. ול תיאור הקשיים המתלווים לאוטיזםב

ת; מרביתם בעבודות משרד ומחסנאות; דולווב המשתתפים הושמו בעבודה במוסדות או חברות גר

כי השתדלו דיווחו השמה ה ירכזיותר. מורכבות אחדים שובצו בתפקידים הדורשים מיומנויות 

שהעבודה מתאימה להם, אך סיפרו מהמשתתפים חלק משתתף. הלהתאים את העבודה להעדפות 

  התאכזבו מהתפקידים שאיישו. אחרים 

סיוע לעובד ה לענוסף  .מרוכז בימים הראשוניםאת המשתתף באופן רכז ההשמה  ליווה ברוב המקרים

של גם הכנה כלל הליווי ק מהמקרים ובחל ,עמותקשורת עניין הב על העובד ממונהל הנחיהכלל הליווי 

, לפעם בשבועתחילה  –עם הרכז  תדירות המפגשים חתהפהימים הראשונים בעבודה לאחר צוות. ה

                                                   
 . נחוצה נחשבת היא בהםש במקרים מלבד, החדשה במתכונתה התכנית מן הוסרה שכר ללא ההתנסות, כאמור2
 .בחודשים הראשונים של התכניתאמורה להתבצע במתכונת החדשה של התכנית ההשמה 3
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הן  ,כללכבהתאם להסתגלותו של העובד.  ,ולבסוף לפעם בחודשכעבור זמן לפעם בשבועיים, 

המעסיקים היו שבעי רצון מהליווי של הרכזים. אחדים מהמעסיקים דיווחו שהפיקו הן המשתתפים ו

או שהיו עסוקים מכדי להיפגש ברציפות בליווי לא הרגישו צורך אחרים דיווחו ש; תועלת רבה מהליווי

  עם הרכז. 

  המעקב ריאיון בעת המשתתפים של התעסוקתי המצב. ו

כלומר, כשנתיים עד שנתיים וחצי ממועד הצטרפותם לתכנית.  נערךאחר המשתתפים  המעקבריאיון 

 המעקבריאיון  בעתהמשתתפים שרואיינו  03כל  בין שנה לשנה וחצי לאחר שסיימו את שלב ההכשרה. 

שניים וח, שישה עבדו בעבודה מוגנת, מהם עבדו בשוק הפתו 38 4השתתפו במסגרת עבודה או לימודים.

   .למדו

במקום לעבוד שהמשיכו  33היו  המעקבריאיון בעת  משתתפים שעבדו בשוק הפתוחה 38מתוך 

האחרים עזבו את העבודה ואת התכנית ומצאו עבודה אחרת בעזרת  שבעת .התכנית ההשמה מטעם

המשפחה או בעזרת גורם מקצועי אחר. רוב העובדים בשוק הפתוח הרוויחו שכר מינימום. משתתף 

אחד הרוויח יותר משכר מינימום, וארבעה משתתפים הרוויחו חצי או שליש משכר המינימום )שכר 

ו תנאים סוציאליים מלאים, אך חלק מהם הועסקו דרך מינימום מותאם(. לחלק מהמשתתפים הי

. חלק מן העובדים סיפרו שהם מרוצים בעבודה, בעיקר פחות תנאים טוביםבחברת כוח אדם, 

 ומתחושת ההשתייכות למסגרת שמתאימה להם ושבה הם זוכים להערכה. עובדים אחרים תפקד

ד בה בהעדר אפשרות אחרת. רוב היטב בעבודה, אך אמרו שהעבודה משעממת ושהם ממשיכים לעבו

המעסיקים היו מרוצים מעבודת המשתתפים, אבל ציינו כי הם זקוקים לתשומת לב רבה בהשוואה 

לעובדים אחרים. גם העובדים ציינו את התמיכה של הממונים כגורם מרכזי בהתמדה בעבודה. בעת 

בתקווה להשתלב הכשרה, משתתפים לא עבדו אלא השתתפו במסגרת לימודים או  שני המעקבריאיון 

     בעבודה מקצועית בהמשך. 

, ללא המעקב בעבודה מוגנת; שלושה מהם הופנו למסגרת כזאתריאיון שישה משתתפים עבדו בעת 

ון שלהערכת הצוות חסרו להם הכישורים הנדרשים לעבודה בשוק הפתוח. וכי ניסיון בהשמה,

ולכולם היו קשיים ניכרים במהלך ההתנסות, לשלושתם יש קשיים רגשיים או קשיי קשב וריכוז, 

 בעיקר ביחסים עם הממונים עליהם. שלושת האחרים עברו מספר ניסיונות השמה דרך התכנית, אך

ולבסוף הופנו למסגרת מוגנת. יחד עם ההכרה בקשיי המשתתפים עצמם, הורי שלושת  ,נשרו או פוטרו

ליווי מספיק, העדר קשר בין הצוות העדר ציינו שהמשתתפים שהשמתם בשוק הפתוח לא צלחה 

פלטות ילדיהם מן יההיה להם חלק בגורמים שהם הלהורים ותחלופה גבוהה של רכזי ההשמה 

העבודה. חלק מן המשתתפים שעובדים בעבודה מוגנת חשים מאוכזבים ומתוסכלים, אך רובם רואים 

צאת בעתיד לעבודה בשוק ים לו, וחלקם מקוזהבעבודה המוגנת מסגרת שמתאימה להם, לפחות בשלב 

 הפתוח. 

                                                   
משתתף אחד סירב להתראיין בריאיון עומק אך מסר דיווח קצר על מצבו התעסוקתי. משתתף נוסף שהתקבל  4

פי מידע שהקבל -לתכנית ועבר השמה מהירה לא השתתף בראיונות, והדיווח לגבי מצבו התעסוקתי נעשה על
 מאנשי הצוות. 
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   לדיון סוגיותו סיכום .4

מתוך  38) הפתוח בשוק עבדו המרואיינים מרביתהמעקב נמצא כי  ריאיוןבעת  – הישגי התכנית .א

, ורוב העובדים בשוק הפתוח עבדו בעבודה הראשונה שבה הושמו. כלומר, הייתה התמדה (03

 אף. משתתפים נוספים למדו, ושישה עבדו בעבודה מוגנת משמעותית של המושמים בעבודה. שני

. חלק ניכר מהמשתתפים והוריהם דיווחו על מעש ללא בבית ישב לא שרואיינו האנשים מן אחד

 עצמאותשינויים נוספים בעקבות ההשתתפות בתכנית והיציאה לעבודה, ובעיקר על רכישת 

 . החברתיים בכישורים ושיפור העצמית בהערכה עלייה, ויוזמה

התכנית מיועדת לאנשים עם תסמונת אספרגר ואוטיזם בתפקוד  – משתתפים עם יכולות נמוכות .ב

גבוה. בירושלים ובחיפה הייתה "הגמשה" של קריטריון זה, כיוון שאין בערים אלו מענה תעסוקתי 

 הלגביהם ציפיי הלאנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני. למעשה התקבלו גם אנשים שלא היית

עשית שיוכלו להשתלב בעבודה בשוק הפתוח. דבר זה מחזק את משמעות הממצאים על שילוב מ

 בעבודה ומסביר את העובדה שחלק מהמשתתפים השתלבו בעבודה מוגנת. 

בדומה לכלל האנשים עם אוטיזם או  – מוגבלויות ובעיות רגשיות נוספות של המשתתפים .ג

אספרגר, למרבית המשתתפים בתכנית הייתה מוגבלות או בעיה רגשית נוספת. הבעיות הרגשיות 

השכיחות היו חרדה, דיכאון, רגזנות, תוקפנות וחוסר שליטה עצמית, והמוגבלויות השכיחות היו 

שול עיקרי בפני השתלבות קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה. הבעיות הנוספות היוו לרוב מכ

 בתכנית ובעבודה בהמשך והקשו יותר מהקשיים הקשורים לאבחנה של אוטיזם. 

קורס ההכשרה היה מלווה בקשיים רבים, ובהם: רתיעה של  – קשיים בקורס ההכשרה .ד

וגבולות, קושי של המשתתפים להפנים  משמעתהמשתתפים מלהשתתף בקבוצת השווים, בעיות 

נה/קבלה של נחיצותם וכן קושי של המנחים ליצור קשר עם המשתתפים. את התכנים וחוסר הב

פי -חלק מהמשתתפים חשו שההכשרה לא תרמה להם, וחלקם העדיפו לקבל סיוע פרטני, על

 צורכיהם האישיים. 

למרות הקשיים, חלק ניכר מהמשתתפים והוריהם דיווחו כי רכשו  – תרומת קורס ההכשרה .ה

כגון איך לכתוב קורות חיים, איך להתכונן לריאיון עבודה ואיך  באמצעותו מיומנויות לעבודה,

לקבל הוראות מהממונה. כמו כן רכשו מיומנויות חיים כגון עריכת קניות עצמאית, בישול, נסיעה 

באוטובוס ושיפור ההופעה החיצונית. אצל חלק מהמשתתפים דווח כי בעקבות הקורס היה שיפור 

ת אחריות ועצמאות, בדימוי עצמי, במצב הרגשי וביחסים עם בתקשורת וביחסים חברתיים, בקבל

 ההורים. 

חלק מהמשתתפים הפיקו רבות מן ההתנסות והיו  – ההתנסות התעסוקתית במהלך התכנית .ו

מרוצים ממנה. היו שאף המשיכו לעבוד במקום בשכר. משתתפים אחרים חשו מתוסכלים 

זמן. לרוב נמשכה ההתנסות התעסוקתית משיבוצם ב'עבודות שחורות' ומעבודה ללא שכר לאורך 

בין מספר חודשים לשנה, ואצל שני משתתפים נמשכה כשנתיים. נראה כי התמשכות ההתנסות 

   הייתה הסיבה המרכזית לפרישת מספר משתתפים מהתכנית, בכל שלושת המרכזים.  

ם להעסיק צוות התכנית העיד על הקושי למצוא מקומות עבודה שמוכני – עבודה מקומותמציאת  .ז

ארבעה -את משתתפי התכנית. בסופו של דבר, משך הזמן שארך חיפוש עבודה עמד על שלושה
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זמן לא רב. בחלק מהמקרים נמשך החיפוש קרוב לשנה, ובכך נוצר תסכול אצל  –חודשים בממוצע 

 אותם המשתתפים והוריהם. 

להשתלבות בעבודה. עם התכנית מקנה כישורי עבודה 'רכים', הנחוצים  – צורך בהכשרה מקצועית .ח

זאת, השתלבות בעבודות מקצועיות ברמה גבוהה יותר דורשת בדרך כלל הכשרה מקצועית או 

תקינה )ובכמה מן המקרים גבוהה במיוחד(  ההמשך השכלה; וכך גם משתתפים בעלי אינטליגנצי

 שובצו בעבודות לא מקצועיות. לבודדים בלבד נמצא מקום עבודה התואם את כישוריהם ואת

)קיבלתי( לעזוב את העבודה.  ורצוןתחומי העניין שלהם. רבים מן העובדים התלוננו על שיעמום 

משתתפים אחדים פנו בהמשך ללימודים גבוהים או לתכנית להכשרה מקצועית כדי למצוא אחר 

 כך עבודה מקצועית. 

 – האם להתאים אנשים עם אספרגר לעבודה או להתאים את העבודה לאנשים עם אספרגר? .ט

נראה שהתכנית פעלה בעיקר לעזור למשתתפים להסתגל לדרישות שוק העבודה ופעלה פחות 

להתאים את מקומות העבודה למאפיינים הייחודיים שלהם. גישה זאת מובנת, בהינתן הקושי 

למצוא מעסיקים שמוכנים להעסיק אנשים עם מוגבלות. ייתכן כי התאמת מסגרת העבודה, למשל 

ומתן אפשרות לעבוד מהבית, תאפשר לאנשים עם אוטיזם ואספרגר  ידי הגמשת השעות-על

להשתלב בעבודות שתואמות את כישוריהם ואת תחומי העניין שלהם, ובהן יוכלו לתרום יותר. 

 ברור שפעולה בכיוון זה דורשת הירתמות של גורמים נוספים בממשלה ובקהילת המעסיקים.  

רכזי ההתנסות וההשמה מלווים את משתתפי התכנית ביציאתם  – תחלופה בקרב צוות התכנית .י

מקצועי, והוא נעשה במשרה חלקית, בשכר נמוך וללא -לעבודה. תפקידם מוגדר כתפקיד סמך

אופק קידום. התפקיד אינו כולל לימוד והסמכה פורמלית למקצוע במסגרות להשכלה גבוהה או 

לי כישורים אישיים רבים ומוטיבציה במסגרת התכנית. עם זאת, הרכזים הם אקדמאים, בע

גבוהה. ייתכן שהפער בין מה שיש לרכזים להציע לבין המוצע להם מסביר את העובדה שהם אינם 

נשארים בעבודה לאורך זמן. התחלופה הגבוהה בקרב הרכזים פוגעת בעבודתם בתכנית בכמה 

ם עם עולם העבודה עם אנשים עם אוטיזם ואספרגר, בהיכרות שלה לעבוד ביכולתםמישורים: 

 ועם אפיקי תעסוקה פוטנציאליים, ובעיקר ברצף הקשר עם המשתתפים ועם המעסיקים.  

על פי רוב המשתתפים והמעסיקים היו שבעי רצון מהליווי של רכזי  – ליווי בעבודה לאחר ההשמה .יא

ההשמה. הורים שילדיהם עזבו את העבודה או פוטרו ממנה הכירו בקשיים של ילדיהם, אך 

ביעו על מספר גורמים נוספים שהיו יכולים אולי למנוע את סיום העבודה של ילדיהם: יותר הצ

 ליווי, יותר קשר בין הצוות להורים ופחות תחלופה של רכזי ההשמה. 

ממצאי  .מאוד צומצם ההכשרה שלב כאשר משמעותי שינוי עברה התכנית כי לזכור יש, לבסוף .יב

בתכנית. חלק מן המשתתפים והוריהם סבורים שקורס משמעיים ביחס לשינוי -המחקר אינם חד

ההכשרה מועיל; אחרים סבורים שהוא מיותר. גם בקשר להתנסות המקצועית הדעות חלוקות:  

חלק מן המשתתפים סבורים שההתנסות המקצועית תורמת ביותר ואף הובילה במקרים אחדים 

תסכול בקרב  להשמה קבועה; לעומתם אחרים סבורים שהתמשכות ההתנסות עוררה

 המשתתפים. לכן חשוב לבחון את תוצאות התכנית גם במתכונתה החדשה. 
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 מבוא  .1

 הםשל אנשים עם מוגבלויות, ובבחייהם תעסוקה הבעשורים האחרונים גוברת ההכרה בחשיבות 

. היחידה לטיפול Hendrickx, 2009 ;Hurlbutt, & Chalmers, (2004) אנשים בספקטרום האוטיסטי

תכנית  5,באמצעות בית אקשטיין ,המפעילתיים רותים החבריבאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והש

להשתלב שנועדה לסייע להם  ,אספרגרתסמונת  עם אובתפקוד גבוה ניסיונית לאנשים עם אוטיזם 

ומשתתפים בה  ,. התכנית הניסיונית מופעלת בתל אביב, בחיפה ובירושליםבשוק הפתוח בעבודה

  פי הערכה להשתלב בעבודה.-אוטיזם ברמת תפקוד גבוהה שיוכלו עלעם תסמונת אספרגר ועם אנשים 

 אור התכניתית 1.1

 PDD-ו אוטיזם עם באוכלוסייה לטיפול השירותבמימון ובפיקוח של  מופעלתסיונית יהתכנית הנ

(PDD  האוטיסטי בספקטרום להפרעות כללי מונחהוא) החברתיים םשרד הרווחה והשירותיבמ .

 מורכבת משני שלבים: הכשרה והשמה.   תכניתה

הנחלת מיומנויות של עולם בבו עשר חודשים ומתמקדים -שה לשניםישלב ההכשרה נמשך בין ש

מכשירים את המשתתפים בתחומים של כמו כן משמעת, כבוד, חובות וזכויות.  כגון ערכיםו העבודה

מנעות יאישית, כולל שיחות מסדרון, התמודדות עם רגשות, שפת גוף וה-הבנה חברתית ותקשורת בין

 חברתית. המרכז מאפשר למשתתפים לחוות קבוצת שווים ולהתמודד עם הלקות.  

 למקומות עבודה לצורך התנסות תעסוקתית ש שתתףלמ מחפש צוות התכניתכבר בשלב ההכשרה 

מקומות עבודה בהתאם ליכולות  פרטנית יומיים בשבוע. במהלך ההתנסות יש מדריך המאתר

ולרצונות של המשתתף, מעורב בהכשרת המשתתף לתפקידו בעבודה וממשיך להיות מעורב בהמשך 

 המשתתף והמעסיק.   רכיופי צ-העבודה על

בסיס החלטת הצוות לגבי מוכנות המשתתף מבחינת המיומנויות הנדרשות  בתום שלב ההכשרה, על

 עוסק זה דוח.  ולמעסיק ומדריכים מציעים תמיכה ל :השמההלשוק העבודה, המשתתף עובר לשלב 

 .זובמתכונתה  כניתבת

, אך 0006מאז אוגוסט פועל  ,ביבאל בתשל בית אקשטיין  ,לתעסוקה של אנשים עם אוטיזםהמרכז 

שתי קבוצות של משתתפים: קבוצת בו יש  .0009אוגוסט  רק מאז תכנית המתוארת למעלהה אתמציע 

 סיון תעסוקתיינ ללא 00צעירים מיועדת לאנשים בני -ביבא להצעירים וקבוצת האקדמאים. קבוצת ת

 60אקדמאים מיועדת לאנשים בני -ביבאל סיון, שאין להם השכלה גבוהה. קבוצת תיאו עם מעט נ

 סיון תעסוקתי. ירקע של השכלה גבוהה ונ ומעלה עם

                                                   
אנשים עם ל חינוךהתעסוקה והדיור, המספקת שירותים בתחום ה חברה פרטיתשמה של א וה בית אקשטיין 5

זכיין של משרד הרווחה לטיפול היא החברה . ,פיגור, בעיות נפשיות וליקויי למידה  ובהםצרכים מיוחדים, 
  .אוטיזם עם לאנשים תעסוקה ושירותי הוסטלים הארץ ברחבימפעילה היא ו ,באנשים עם אוטיזם
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לתת שירות  נועדושניהם . 0008ביוני הוקם  רושליםוהמרכז בי ,0008בפברואר המרכז בחיפה הוקם 

  צעירים.-ביבאל לאנשים הדומים במאפייניהם לקבוצת ת

ביטול שנת ההכשרה  והשמה מהירה  –על שינוי במתכונת ההפעלה  התכנית מפעילי החליטו 0033 -ב

 של האישיים הצרכים פי-על לתעסוקה במקביל הכשרה וכן מפורט קבלהריאיון  לאחרשל המשתתפים 

במקרה שאכן המשתתף זקוק להתנסות תעסוקתית, הדבר נעשה למשך תקופת זמן קצרה . משתתף כל

. שינוי זה נעשה בשל התפיסה שההכשרה וההתנסות התעסוקתית ארוכות ובלתי חודשים( 3–6)

 גם בירושלים ובחיפה.  0030-וב ,0033-ב אביב בתל החדשה במתכונת לפעול החלה התכניתיעילות. 

 המחקר ושאלות המחקר מטרות 1.2

עד לתת משוב למפעילי התכנית במטרה לסייע בפיתוחה, בזיהוי מוקדי נו זה בדוח המתואר המחקר

 הצלחות ומכשולים, בהתאמתה ובשיפורה. 

 :אלוות בסוגי תספציפי המחקר עסק 

 מאפייני המשתתפים בתכנית 

 תהליך הקבלה לתכנית 

 ההכשרה, ההתנסות בתעסוקה, ההשמה בעבודה והליווי 

 תפקידים, תחלופה וכד'כוח האדם בתכנית: היקף, הכשרה, מאפיינים , 

 מאפייני המעסיקים של המשתתפים בתכנית 

  ,העסקה, התמדה השכר ותנאי ההשילוב בתעסוקה: סוג העבודה 

 בעיות במהלך ההשמה וכיצד הן נפתרות 

 השפעת התכנית על היבטים אחרים בחיי המשתתפים 

  חיים וכישורים שינויים בקרב המשתתפים בתכנית בתחומים של מיומנויות תעסוקה, כישורי

 חברתיים

 שביעות רצון ומשוב של המשתתפים, ההורים והמעסיקים.  

  הנוכחי הדוח 1.3

, מביא את סקירת הספרות הרלוונטית. 0פרק  הבא, הפרקלמחקר ההערכה.  םוכיסזה מהווה  דוח

 את סוקר 4 פרק. בתכנית האדם כוחמיוחד ל 5שיטת המחקר. פרק ובמקורות המידע ב עוסק 6פרק 

, התעסוקתית ההתנסות שלבמתאר את  9 פרק .ההכשרה בקורס עוסק 3 פרק. המשתתפים מאפייני

. המעקב ריאיון בעת המשתתפים של התעסוקתי מצבהמפרט את  7. פרק ההשמה שלבאת   8 ופרק

 ארבעה של סיפוריהם מופיעים בנספחמיוחד לסיכום ולדיון בסוגיות שעלו מן המחקר.  30פרק 

  . בתכנית מהמשתתפים
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 הספרות סקירת. 2

 ומאפייניו האוטיסטי הספקטרום 2.1

( של אבחנות 'ספקטרום', אינו מתייחס ללקות אחת, אלא לרצף )או הרחבה בהוראתו', אוטיזם' המונח

 נרחבותהפרעות   –בראשם , ו(PDDאו  Autism Spectrum Disorders, ASD) משותפים מאפייניםבעלות 

 נהוגהאוטיסטי  הספקטרום הפרעות. בין תקשורת במיומנויותו חברתיים גומלין יחסי ליצור ביכולת

, 'אספרגר תסמונת'(, 'קנרתסמונת ' או 'אוטיזם קלסי'מכונה גם למנות את ההפרעה האוטיסטית )

 'משויכת-הפרעה התפתחותית נרחבת לא'( וCDD) הילדות של 'אינטגרטיבית הפרעה', 'רט תסמונת'

(DSM-IV-TR, 2000.)6  

 בין להתבטא העשוי – החברתי התפקוד של הקשרב – של אנשים בספקטרום האוטיסטי תחריגּוה

יחסי גומלין חברתיים, בחוסר יכולת מ כחלקהבעות פנים ב הןוקשר עין ב הן שימוש בהעדר היתר

הדדיות ביחסים החברתיים והרגשיים. הליקוי בתחום  בהעדר או גילםלפתח יחסי חברות עם בני 

שימוש בשפה בליזום או לנהל שיחה ולהתמיד בה,  יכולת בחוסר לדוגמההתקשורת עשוי להתבטא 

יכולת  בהעדר אףשימוש בשפה ייחודית ואישית )ובחלק מהמקרים בוחזרתי או  באופן תבניתי

התעניינות מצומצמים אלה נטייה לתחומי אצל אנשים  לבלוט ותעשוי כןבשפה מדוברת(.  להשתמש

 .DSM-IV-TR, 2000, p) וחזרתיים קבועיםהרגלים ו התנהגות אופני, צמדות נוקשה לטקסיםיה או/ו

70.)  

 השפה ברכישת עיכובהמאובחן  אצלאין אך , כאלה מאפיינים לפיאספרגר מאובחנת  תסמונת

עזרה עצמית והתנהגות מסתגלת )מלבד בהתפתחות הקוגניטיבית, ברכישת כישורים של ו המדוברת

 .DSM-IV-TR, 2000, pבסקרנות כלפי הסביבה בגיל הילדות ) כןבהקשר של יחסי גומלין חברתיים( ו

 לעתים להם גורמתאספרגר  תסמונת אנשים עם של הגבוהההקוגניטיבית והלשונית  יכולתה (.80

 & Toth)) הכללית לאוכלוסייה ביחס הנמוכה חייהם ולאיכות למצוקתם מודעים שהם כיוון ,לתסכול

King, 2008.  

, נעשה כאשר ישנה עוסק בה מחקר זהש, שגם הוא רלוונטי לחלק מהאוכלוסייה PDD-NOS אבחון

 אחרת מוגדרת אבחנה לגמרי תואמתבספקטרום האוטיסטי, אשר אינה  הנמצאת לקות משמעותית

(DSM-IV-TR, 2000, p. 84 .)  

מאפיין נוסף של רבים מהאנשים בספקטרום האוטיסטי, אף שאינו אחד הקריטריונים ההכרחיים 

רעשים, להתלונן על לאבחונם ככאלה, הנו רגישותם המוגברת לגירויים סביבתיים. אנשים אלה נוטים 

 , טמפרטורה לא נוחה, מרקמים וסוגי מגע מסוימים,(ריחות, גירויים חזותיים )כגון תאורה מהבהבת

                                                   
 בספקטרום אנשים תארדי לכ, הרחבה בהוראתו ,המקרים במרבית ,דוח זה ישמש המונח 'אוטיזם' בהמשך 6

 כאשר תידרש הבחנה ברורה ייעשה שימוש במונח כולו, בלי להבחין בהגדרה המדויקת של מצבם.  האוטיסטי
 וכדומה(. PDD-NOSמונת אספרגר', תס', 'קלסי אוטיזם)' הספציפית ההבחנה לתיאור הרלוונטי
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 ;Smith et al., 1995) אחרים, לעתים עד כדי תלות בהםגירויים ד והעדפה חזקה מאהעדיף ול

Hendrickx, 2009 .)אצל רבים מאנשי הספקטרום הנם קושי להתמודד עם  שניכרים נוספים מאפיינים

 יהםמוטורי )בהשוואה ליכולות-יכולות גבוהות במיוחד בתחום הויזואליוצפויים  שינויים בלתי

 80%–90%-גם פיגור שכלי ברמה כלשהי )אצל כמתלווה לאוטיזם במקרים רבים . ומים אחרים(בתח

, ביטוי שפירושו savantניכרים גם כישורי  אחדים(. אצל Smith et al., 1995) ;(םמהמאובחנים עם אוטיז

 בהשוואה לרמת ,שלרוב אינו מילולי בתחום צר ומוגדר,כישורים קוגניטיביים גבוהים במיוחד 

פה חישובים מסובכים, לזכור -האינטליגנציה הכללית של האדם )למשל, יכולת יוצאת דופן לחשב בעל

 (.שם) ;תאריכים, לנגן או לצייר(

( איננו אבחנה בפני עצמה, אלא דרך לתיאור אותו חלק high functioning autismאוטיזם בתפקוד גבוה )

היא ומנת המשכל  –כישורי החשיבה והשפה  בין השאר – תפקוד הקוגניטיבי תקיןהשל הרצף שבו 

-. בדרך כלל אנשים בקבוצה זו משתמשים בשפה לצורך תקשורת, הם עצמאיים בפעולות היום90מעל 

רק במצבים מסוימים  אצלם בעיות התנהגות מתעוררות .יום ומתנהגים בהתאם למקובל

 אגודה –"ט אלו) משמעית-דח אינה אספרגר תסמונתל גבוה בתפקוד אוטיזם בין ההבחנה ומיוחדים.

 (.סטיםאוטי לילדים לאומית

  הספקטרום האוטיסטי שכיחות 2.2

הבדלים בהגדרות ובשיטות בבין היתר  מקורה .שונות גדולה בהערכות לגבי שכיחות האוטיזם נהיש

. כך לדוגמה, מחקר בבריטניה מצא כי אחוז הילדים התופעהלאמוד את  כדי שבהן משתמשים חוקרים

 פומבון. (Baird et al., 2006) , בהתאם לחומרת ההגדרה3.0%-ל 0.04%אוטיזם באזור מסוים נע בין עם 

(Fombonne, 2009 )של  השיעורפי המחקרים החדשים -כי על והסיק ארצות 39-ממחקרים  56 סקר

לוקה  340-, כלומר ילד אחד מתוך כ0.9%–0.3%א והתופעות בספקטרום האוטיסטי בקרב ילדים 

-י בנסקר של משרד הבריאות האמריק ומעלה.  3%מגיע לכדי  השיעורק מהאזורים חלב. נתבתסמו

יחות שכBaio, 2012). ) יסטילוקה בהפרעה ברצף האוט( בגיל שמונה)ילדים  88מצא כי אחד מכל  0008

של  שמוניםובמדינות נוספות בשלהי שנות ה ריתהבצות הלקויות ברצף האוטיזם החלה לעלות באר

יה זו משינויים בהגדרות יא ברור עד כמה נובעת עלל(. Newsom & Hovanitz, 2006) עשריםהמאה ה

סבור כי העלייה  פומבון ומעלייה במודעות ועד כמה היא משקפת עלייה של ממש בשכיחות התופעה.

 הלקויות בספקטרום האוטיסטי היא תוצאה של התפתחות במודעות וברגישות היחסית של בשכיחות

לקויות על רצף הכי שכיחות  יצוין .(Fombonne, 2009)וכי היא אינה משקפת גידול ממשי בתופעה 

 הוא ממוצעהיחס וה ;3:34.9 לבין 3:3.8 בין נע היחס. נשיםבקרב  מאשרגדולה האוטיזם בקרב גברים 

3:5.6 (Newsom & Hovanitz, 2006 .) 

( Fombonne, 2009)מפורשות לתסמונת אספרגר, פומבון  יחסוישהת מחקרים עשרה על בהתבסס

 . 0.03%-באוכלוסייה היא כ הזאת של התסמונת היחסית עריך כי שכיחותהמ

אנשים עם אוטיזם,  4,800-היו רשומים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כ 0007-ב: בישראל

 מוכרים שהיו אוטיזםמכלל האנשים עם  93%(. גברים היוו 35-38העיקריים ) דהבגילי העבו 53%מהם 

ברור שאוכלוסיית המוכרים לשירותי הרווחה אינה כוללת את  (.0030, מורנו וכהן פלדמן) למשרד אז
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לכך היא השונות הרבה בשיעור האנשים עם אפשרית כל האנשים בספקטרום האוטיסטי. אינדיקציה 

מכלל האנשים  6%חלקות הרווחה בקרב אוכלוסיות שונות. כך למשל, רק אוטיזם המוכרים למ

מכלל תושבי  00%-(, בעוד שהאוכלוסייה הערבית מהווה כשםהמוכרים עם אוטיזם הם ערבים )

חלק מהערבים בספקטרום מהגדרת אבחון בחברה הערבית או -המדינה. הדבר עשוי לנבוע מתת

שיעור נמוך של אנשים עם אוטיזם המוכרים במשרד  האוטיסטי כלוקים במצבי מוגבלות אחרים.

הרווחה קיים גם ביישובים מבוססים, כנראה משום שמשפחות רבות בהם אינן מבקשות סיוע כלכלי 

גידול מתמיד במספר האנשים  נויש ביתי.-כשמתעורר הצורך בדיור חוץרק והן פונות למחלקת הרווחה 

כמעט לא בהן אנשים עם אוטיזם שהמאובחנים כאוטיסטים, והמספרים גדלים כיום גם באוכלוסיות 

לילי אבירי, מנהלת  :פה-בעל מידע)עולים מאתיופיה ה אוכלוסיית –לדוגמה בעבר, היו מוכרים 

   (.הרווחה במשרד אוטיזם עם באדם לטיפול היחידה

   אנשים עם אוטיזם אצלנוספות  מוגבלויות 2.3

אבחנות  (.Berney, 2004מוגבלויות ומחלות נוספות ) נןלרבים מהאנשים הנמצאים על רצף האוטיזם יש

 בספקטרום מבוגרים צלא. וריכוז קשב בעיותו שכלי פיגורשכיחות בקרב אנשים עם אוטיזם הן 

. יום-םהיו לחצי עם להתמודד מופחתת יכולת ושל חרדה של גבוהים שיעורים גם ניכרים האוטיסטי

ייתכן שהסיבה לכך נעוצה במחסור במיומנויות חברתיות מספקות ובמערכות יחסים עם אחרים 

Gillott & Standen, 2007) .)דיכאוןה שכיחות בולטתגבוה  בתפקוד ואוטיזם אספרגר עם אנשים בקרב 

ממחצית המתבגרים עם תסמונת  למעלה ,כן כמו. (Toth & King, 2008)  53% על בקרבם עומדת והיא

(. Hendrickx, 2009 אצלAttwood, 2006 ) חברתית חרדה זה ובכלל, תיומי-םיואספרגר חווים חרדה 

גם מצבי מוגבלות נוספים, כגון דיסלקציה, אפילפסיה,  שכיחיםם עם תסמונת אספרגר אנשי אצל

  (.Hendrickx, 2009) נלוותיות דיספרקציה, הפרעות קשב וריכוז ובעיות נפש

  אוטיזם בתפקוד גבוהעם תעסוקה בקרב אנשים עם תסמונת אספרגר ו 2.4

 היקפי התעסוקהא. 

בתחומי המתאימים לצורכיהם לקבל שירותים אנשים עם אוטיזם א זכו רוב לל עד לפני שנים מעטות

גם כאשר זכו . רבים מהם הושמו במסגרות מוסדיות לפרקי זמן ממושכים, והחינוך, הדיור והתעסוקה

במסגרות להכשרה מקצועית , בתום לימודיהם, לא נעשה מאמץ לשלבם למסגרות חינוך מתאימות

 לא נעשו ניסיונות על כך נוסףהמיועדות לאנשים עם מוגבלות ובמקומות עבודה בשוק החופשי. 

 במסגרות לתעסוקה נתמכת המיועדות לאנשים עם מוגבלויות אחרות )כגון םאות מספקים להכליל

פיגור(. כל זאת אף שהוכח כי אנשים לא מעטים עם אוטיזם מסוגלים להשתלב בהצלחה בשוק 

  (.Smith et al., 1995) מועילים בדיםהעבודה ולתרום מכישוריהם ומיכולותיהם כעו

כי רובם מעוניינים לעבוד, אך רק מעטים עובדים בפועל. בין  מראהמחקר על אנשים עם אוטיזם ה

בטים החברתיים של העבודה, חוסר ביטחון י: קושי להתמודד עם ההמצייניםהחסמים שהם עצמם 

באשר לסוגי התפקידים שיוכלו למלא, העדר איש תמיכה וכן תפיסות שליליות מצד מעסיקים 

(Hendrickx, 2009.) 
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אנשים עם אוטיזם המוגדרים כבעלי יכולת תפקוד גבוהה, שכן אלה בבעיקר  הסקירה עסוקבהמשך ת

 במחקר זה. אשר נבחנה ם קבוצת היעד של התכנית הניסיונית ה

 .90%עד  30%מציינת כי שיעור האבטלה בקרב אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה עומד על  ליןוהו

לאנשים  ולא ,תפקוד נמוךאוטיזם בההכשרה המקצועית לאנשים עם  עיקרהצעת לדעתה, הדבר נובע מ

 תפקודב אוטיזם עםשהשירותים לאנשים  מסבירים הועמיתי לרימ (.Howlin, 2004) גבוה םתפקודש

   (.Müller et al., 2003אינם מתאימים לקריטריונים של תכניות שיקום ) םהמ רבים וכי נדירים גבוה

לרוב מדובר  .צאו בעזרת קשרים משפחתייםפקוד גבוה נממרבית המשרות שהשיגו אנשים בת

 חיים בתחומי עצמאות לפתחנמוכות שאינן מאפשרות מעמד הכרוכים במשכורות  פחותיבתפקידים 

 מהם רבים כךוהיציבות של אנשים אלה בעבודה נמוכה,  מידת, על כך נוסף(. Howlin, 2004) אחרים

מחקרים ונתונים על  מיעוט. שליליבעבודה  ניסיונםאחת  לאתקופות אבטלה ממושכות ו יםחוו

 Howlin et) ובתעסוקה בקהילה ולבתשיו ותפקדי איך לנבא מקשה ,גבוה פקודבת ,מבוגרים עם אוטיזם

al., 2004 .) ,רבים מהם מועסקים בתפקידים הדורשים כישורים או השכלה נמוכים מאלה שלהם

     (.Müller et al., 2003) מקצועי קידוםל סיכוייהםתעסוקה חוסמות את -ותקופות של אבטלה ותת

אספרגר. למרות כישוריהם הקוגניטיביים  תמונה דומה נמצאה גם באשר לאנשים עם תסמונת

, רק מעטים מהם מועסקים בשוק החופשי. ים מגווניםמקצועי מיםהתקינים ויכולתם להתמחות בתחו

בעלי הכשרה מקצועית פורמלית, וניכר כי אלה מהם שהם נמוך אף בקרב שלהם הסטטוס התעסוקתי 

 מסתיימת טרםהעסקתם ים קרובות . לעתזו מוגבלות עםהעסקת עובדים מ רבים חוששים מעסיקים

מודעים למצבם יותר הם ש , בייחוד משוםזמנה, דבר המוביל להערכה עצמית נמוכה ולדיכאון

 עלה בבריטניה שנערכו בבדיקות(. Nesbitt, 2000) פחותהתפקוד יכולת שיש להם מאנשים בספקטרום 

 נתוניםהיש לשער כי  אךאספרגר עובדים,  תסמונתיש להם  כי ןשאובח מהאנשים 00%–34% רק כי

  (.Hendrickx, 2009) כלל מאובחנים אינם זו תסמונת עם מהאנשים רבים כי ידוע שכן, מדויקים אינם

 בתעסוקה מוצלחת להשתלבות חסמיםב. 

במעט  עבודה. במציאתאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה או עם תסמונת אספרגר מדווחים על קשיים 

השכלה  יש להםקושי ניכר דווקא אצל אנשים עם אוטיזם ש ישמהמחקרים שנעשו נמצא בין היתר כי 

 & Hurlbutt) רבים מהם מתקשים למצוא עבודה מתאימה לכישוריהם ולמיומנויותיהם :גבוהה

Chalmers, 2002, 2004; Berney, 2004; Barnhill, 2007) .ם שהקושי שלהם לקיים שיחה דיהם עצמם מעי

 ;Müller et al., 2003; Berney, 2004; Barnhill, 2007)לעבודה קבלתם סיכויי ב פוגעולהתראיין 

Hendrickx, 2009 .)לקויות  ,חברתיות מיומנויות, תקשורת קשיי, בתעסוקהלהשתלב  הצליחו םא

 ,Hurlbutt & Chalmersועסקים )פוגעים ביכולתם להישאר מ מילוליות וקושי להבין רמזים ומחוות לא

2002, 2004; Hendrickx, 2009.) עשויים להתבטא בקושי להסתדר עם עמיתיהם כמו גם  האל חסמים

. חוסר ההבנה במישור החברתי והמאמץ לפענח את יםבהבנה לקויה של משוב והנחיות של המנהל

 שלהם החרדה רמת את ומעלים נוספים לחץ גורמי מהוויםהחוקים החברתיים מבלי להביך את עצמם 

(Hurlbutt & Chalmers, 2004.) שלשהקשיים בתקשורת מובילים להערכה נמוכה  מצאו הועמיתי מילר 

 העובדיםמ רבים". שאלות די"שאלו יותר מ שהם בטענה רבים במקרים, םהלפיטורי ואףהעובדים 
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 או למלא שנתבקשו תפקידל תםהתאמ-באי בתעסוקה שלונםיכ את הסבירובספקטרום האוטיסטי 

  (.Müller et al., 2003) לעבודה עמיתיהם בקרב לשונות מספקת סובלנות בהעדר

עבודתם צפויים בשגרת  שינויים בלתילהתמודד עם של העובדים קושי הגם מ ותנובע ותרב בעיות

 ;Hurlbutt & Chalmers, 2002, 2004)תאורה מהבהבת ו ומרגישות מוגברת לגירויים חושיים, כגון רעש

Howlin, 2004; Barnhill, 2007; Hendrickx, 2009 ההסתגלות לשגרת עבודה חדשה ולימוד משימות .)

זמן רב יותר מאשר אצל אנשים אחרים, וחלק  אוטיזםהחדשות אורכים אצל אנשים עם לקויות ברצף 

לטעמם של  מהר מספיק העבודה את למדו שלא משוםפוטרו  הועמיתי מילרשל  במחקר מהמשתתפים

   (.Müller et al., 2003) המעסיקים

  נתמכתתעסוקה  ג.

 ,תסמונת אספרגר פיתחו במקרים רבים שיש להם כיום ומעלה 40-ה בניכי  מצאה הנדריקס

עם  כיום, צעירים, זאת לעומת. תמיכה מועטהבאו רק  וצלחות ללא תמיכהקריירות מבצעירותם, 

מתקשים יותר להשתלב בעולם התעסוקה אף שזכו לאבחון בגיל צעיר וקיבלו תמיכה  ,אותה תסמונת

 דרישהב :בשינויים המהותיים בשוק העבודה בעשורים האחרונים אתמסבירה ז הנדריקסרבה יותר. 

אלה דורשים מעובדים  על עבודת צוות. יותרדגש רב בולהסתגלות לשינויים ו לגמישות רבה יותר

עוד יותר על להקשות כדי בכך יש , ונראה שעשוריםשלושה -שנייםלפני  ומשנדרשכישורים שונים 

 צורך(. מצב זה מרמז על הHendrickx, 2009) להצליח בעבודה עם תסמונת אספרגר םהיו של הצעירים

 בה שתלבוילעבודה ו ובלקשית כדי ,בתפקוד גבוה ,אוטיזם עםו אספרגרעם  אנשיםב לתמוך הגובר

 . בהצלחה

  מתאימה עבודה בחירת. ד

למועמד,  תאיםמהתפקיד  אם מועמדותהגשת  טרםלבחון  חשוב בתחום המקצועית הספרותפי -על

 רבים קשיים בפניו תציב שלא עבודה סביבת עבורו ליצור האפשרות מבחינת, העניין תחומי מבחינת

 בתחום כישורים, בסיסיים עבודה כישורי. כישורים אלה כוללים ויכולותיו כישוריו מבחינתו מדי

 סגנוןו ספציפיות עבודה מיומנויות, מילוליות להוראות להגיב יכולת, החברתי ובתחום התקשורת

ונת אספרגר תסמ עם לאנשים ספציפי באופן בהתייחסה(. Smith et al., 1995; Hendrickx, 2009) למידה

שערכה עם מועסקים הרבים מציגה גורמי מפתח להעסקה מוצלחת, כפי שעלו בראיונות הנדריקס 

 : , ואלה כמה מהםמקרב אנשים עם התסמונת

  מידה משמעותית של אוטונומיה בעבודה )עבודה לבד, כפי שהציעו רבים ממרואייניה, או מידה

 מוגבלת של מגע עם אנשים אחרים( וקבלת החלטות עצמאית

 )תפקיד ותחומי אחריות מוגדרים היטב )ללא עמימות 

 ביבתייםמיעוט יחסי של גירויים ס 

 אישי עניין מספקו אינטלקטואלי אתגר המצריך תפקיד.  

בסיס די שתשמש כ ,מודעות עצמית אצל המועסקים מאוד הן לפתחב וחששהנדריקס מדגישה 

עשויים  ואלגורמים . תםגורמי המוטיבציה לעבוד לזהות אתן הלהצלחה בעבודה ובחיים בכלל, ו
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לצבור כסף ורכוש או אינה לרוב המוטיבציה : להיות שונים מאשר אצל עובדים אחריםלדבריה 

   .להביא תועלתעמום וישמ להימנע, ליהנות  – בראיונות השעלכפי  ,, למשלאלאסטטוס חברתי 

הנדריקס תפקידים שבהם חלק ניכר מהעבודה נעשה לבד ו/או לרבים מהמועסקים בהצלחה תיארו 

כאלה שכרוכים בדייקנות, שיטתיות, פתרון בעיות ו/או התעמקות בתחום ידע צר. בתחומים אלה, כך 

 משמעותיאוטיסטי יתרון הנראה, יש לאנשים עם תסמונת אספרגר ו/או תסמונות אחרות בספקטרום 

(Hendrickx, 2009.)  

 לעבודה הקבלה בשלב תמיכה. ה

( Müller et al., 2003) הועמיתי מילרבשוק החופשי,  להיקלט האוטיסטי בספקטרום לאנשים לעזור כדי

, חיים קורות בכתיבת כגון, לעבודה ועמדותמההגשת  אופןב וסיוע הכשרה שירותי להם לספק מציעים

 נוסף. עבודה איוןילר רלוונטיים כישורים והקניית המעסיקים עם קשר יצירתמילוי טופס המועמדות, 

 לריאיון הובהגעהחיצונית  םבטיפוח הופעת למועמדים לסייע חשובהנדריקס והוולין  לדבריעל כך, 

 לעזור עשויים חברתיות מיומנויות לשיפור מקדימים ותרגילים עבודה לראיונות הכנה .שנקבע בזמן

 עצמם את להתאים, עבודה וראיונות טלפון בשיחות התקשורת את משמעותית לשפר למועמדים

 ;Howlin, 2004מילולית )-לא ולתקשורת לרמזים תגובותיהם את ולשפר מלאכותית שיחה לסיטואציית

Hendrickx, 2009 .)קיום  עלהפוטנציאלי  למעסיקבהחלטה כיצד לספר  סיוע נדרשכי  מוסיפה ליןוהו

ים עם ( ממליצה לאנשHendrickx, 2009) הנדריקס(. Howlin, 2004תסמונת אספרגר אצל המועמד )

איון העבודה, ואם אין הם יאספרגר לחשוף את דבר התסמונת כבר בשלב המועמדות לעבודה או בר

לפחות להתייחס במפורש לקושי שלהם בתחום התקשורת, כגון ביצירת קשר  –מעוניינים לעשות כן 

אמירת אמת, לשם -כנובעת מאיבאורח שגוי ) םהמעסיקים לפרש את התנהגותמעין, בכדי למנוע 

   דוגמה(.

 להתאים ואפשרי ,תעסוקתי מלווה בסיוע, אספרגר תסמונת בדבר מראש והסברה המעסיק יידוע

מתן זמן רב יותר לענות על שאלות, שאילת שאלות באופן  ידי-עלאיון העבודה, למשל יאת ר למועמד

נוספות כוללות העברת השאלות מראש מנעות משאלות מכשילות. התאמות אפשריות יברור יותר וה

איון. על המועמד ירב למועמד ומתן הזדמנות להציג את עצמו באופן מסודר ואף להסתייע באדם נוסף

פערים בתקופות מדוע ישנם ו חינוך מיוחד מסגרתלהיות מוכן לענות על שאלות כגון מדוע למד ב

לשקול גם  של המועמד יסכימו אולי דעו מראש בדבר קשייואם מעסיקים ייּו. שלו תעסוקה קודמות

 .עצמו לתפקיד ותאינן חיוני אםשמצריכות פחות מיומנויות תקשורת, איון עבודה יחלופות לרשימוש ב

מעסיק הפוטנציאלי את לאיון העבודה, מומלץ להציג ילצד הדגשת ההתאמות הנדרשות בשלב ר

עבודה אדם כזה יעדיף לא אחת  :ספקטרום האוטיסטישיש לו קשיים מההיתרונות שבהעסקת האדם 

בפרטים.  מדקדקו ןקי, דיןאמי יהיה בדרך כללוהפסקות שלא לצורך ל ולצאת היעדרימעיט לרוטינית, 

 ותמציע הנדריקסו ליןוהווכדי לסייע בצבירתו וברכישת ביטחון עצמי,  מספק תעסוקתי ניסיון עדריבה

 ם שוניםארגוניתחומים המעניינים אותם בב כמתנדביםהשתלב תחילה ל אספרגר תסמונתלאנשים עם 

(Howlin, 2004; Hendrickx, 2009.)  
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 העבודה במקום השתלבותקידום הו. 

טיסטי עשויים להיות עובדים מועילים ולתרום רבות מכישוריהם האו בספקטרום שאנשים אף

זה.  ומיכולותיהם, השתלבותם בעבודה מחייבת תכנון רב מאשר אצל עמיתיהם שאינם בספקטרום

הדרכים להטמעת תמיכה זו על וחשיבה  ולה יזדקקשתכנון זה מחייב הערכה מקדימה של התמיכה 

צורך תעסוקתי ל לווהספקטרום האוטיסטי זקוקים לסיוע של ממהבמקום העבודה. מרבית העובדים 

כישורי עבודה ובהתגברות על פערי תקשורת.  בלימודלעזור להם  כדי ,העבודה במקוםהשתלבותם 

ומיישם אסטרטגיות הדרכה  ,מתעוררות אלה אם ,התנהגות בבעיות בטיפול גם מסייע כזה לווהמ

(. Smith et al., 1995) לעבודה עמיתים מידי' טבעיות'תמיכות ב עזרילה ניתן, על כך נוסףמותאמות. 

 בעיות במניעת לסייע בכדי, לעבודה הכניסה לאחר גם להימשך צריכה והתמיכות הצרכים הערכת

 (. שםבטרם תגרומנה להפסקת ההעסקה ) בהן ובטיפול

שלא חשפו את דבר מוגבלותם בטרם הקבלה לעבודה  אספרגר תסמונת עם לאנשים ממליצה הנדריקס

 עצמהבוגבוהה של עקה,  רמהל פעם לא םהל גורמת הסתרתה שעצם משום, לעשות זאת לאחר מכן

את סיכויי  לשפר תויכול היושהתאמות אפשריות  העובד מן למנוע אףו מרובים לקשיים לגרום עלולה

 (. Hendrickx, 2009) בתפקידוההצלחה 

עבודה מתאים לעובד עם לקות ברצף אוטיזם מוגדר כמקום המנצל את כוחותיו, משתמש  מקום

 מומלץ(. Berney, 2004בתמיכות ומסוגל לזהות ולפתור בעיות בשלב מוקדם, לתועלת כל הצדדים )

 מקורותמ שלוקטובחשבון מספר המלצות  הביאל החדש לעובד מסייעיםה מיםגורול למעסיקים

 ,Hurlbutt & Chalmers, 2002, 2004; Müller et al., 2003; Hagner & Cooney,  2005; Barnhill) אחדים

2007:) 

 במיוחד שהעובד ימצא עניין בעבודתו ויבין את הקשרה. זאת משום שאנשים בספקטרום  חשוב

האוטיסטי )ולפחות אנשים עם תסמונת אספרגר( עשויים להתקשות במיוחד לבצע עבודה שניתנה 

ושהם אינם מוצאים בה  נעשית היא בושלהם באופן שרירותי, שלא הובהר להם ההקשר המלא 

  (Hendrickx, 2009גורמי המוטיבציה העיקריים של העובד ולחזקם )עניין. מומלץ לזהות את 

 כיצד –לספר לעמיתים על הלקות, ואם כן  אםלכבוד ולסודיות: יש לדון עם העובד  הזכות 

(Howlin, 2004) 

 יצטרכו אספרגר תסמונת עם שעובדים סיכוי יש: חיצונית הופעה וכללי ההתנהגות חוקי הבהרת 

 ןוכיו. בגדיהם אתלהשתמש בדאודורנט או לכבס  צורךה על כגון, ההיגיינה בתחום עצות לקבל

 (שם) למדי ךנמו הזה תחוםבמעצות  שייעלבו סיכויהיש להם פחות רגישות חברתית,  לרובש

 מותאמים  שיהיו חשוב. ההעסקה בתחילת במיוחד, מקצועיים ולליווי לתמיכה רבה חשיבות ישנה

בכך. מילר  מתמחיםה אנשים אותם ייתנושלאנשים עם לקות ברצף האוטיסטי ו תספציפי

יועצים שאינם מומחים באוטיזם נתגלה  ידי-על מקצועית תמיכה לתתועמיתיה מציינים כי ניסיון 

מציינת כי תמיכה מידי גורם חיצוני מסייעת להתמדה  ליןוהו (.,.Müller et al 0006כלא מוצלח )

בהכנת העובד  צורךה, כגון הזמן עםעם בעיות וקשיים שמתעוררים  בעבודה ולהתמודדות

    (Howlin, 2004) חדש מנהל כניסת –לשינויים צפויים, לדוגמה 
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 עצמו העבודה במקום ליווי של בדרך משךיולה העבודה חיפוש בשלב כבר להתחיל התמיכה על 

 עליו לממונה העובד בין ומתורגמן מתווךצריך לשמש גם  התומך .בו חברתיים קשרים קידום ושל

   (Müller et al., 0006) הבנות-אי צמצםל כדי, לעבודה ולעמיתים

 חיצוני מקצוע אישאו  העבודה במקום ותיק עמית להיות יכול החונך: העבודה במקום קבוע חונך 

(Hurlbutt & Chalmers, 2002, 2004; Barnhill, 2007 .)של זמינות או בנוכחות די לא, ברנהיל לפי 

לאתר בעיות ולטפל בהן בטרם יתדרדר  כדי תכנון מסודר של הליווי,גם ך יצר; מלווהה/החונך

 המצב 

 ניסיוןלהם  וישאנשים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה  עצמם ניתן להיעזר בעמיתים לעבודה, שהם 

 ;Müller et al., 2003) החדש לעובד והליווי מהתמיכה חלק מתן לשם, מבוסס תעסוקתי

Hendrickx, 2009) 

 חשוב לבסס היטב את דרכי  שינויים עם להתמודד האוטיסטי בספקטרום אנשים של הקושי בשל

   (Howlin, 2004) קשיים כשמתעוררים שאלות להעלות םהעבודה כבר בתחילת הדרך וללמד

 לחודשיים אחת לפחות המועסק עבודת של ובהערכהצורך במשוב ברור  יש (Müller et al., 2003; 

Howlin, 2004) 

 סוציאליים עובדים, כגון אוטיזםהלהיעזר באנשי מקצוע מומחים בלקויות ברצף  ניתן ,

 (Howlin, 2004) עצות קבלת לצורך, ופסיכיאטרים פסיכולוגים

 ולעמיתים למעסיקים, תעסוקתי שיקום ליועצי ולהשלכותיו לאוטיזם מודעות להקנות שי 

 ( Müller et al., 2003) העבודה במקום המועסקים בקרב תומכת גישה ולקדם, בעבודה

 בלתי השערות להעלות במקום, לגביה אותו ולשאול העובד של חריגה להתנהגות ערים להיות יש 

שעובדים בספקטרום האוטיסטי עשויים לחזור  אפשרותל גם ערים להיות יש. מבוססות

 האנשים לופי דברים, ובכלל זה על כאלה שנראים לרובבמחשבתם שוב ושוב על אותם מצבים וחי

 ( Hendrickx, 2009טריוויאליים )

 מומלצים( החזותי בערוץ תקשורת) והדגמות תמונותבכתב ו/או  הנחיותברורות לעבודה:  הנחיות 

שלא להתאים לחלק  ותעשויפה -בעל הוראותזמנים.  ולוחות עבודההוראות בדבר שלבי  למתן

לוו באמצעים  ולא באריכות או מרומזמהאנשים בספקטרום האוטיסטי, במיוחד אם ניתנו ב

באופן מותאם  הוצגו לא אםנדרש תיווך בהסברת הכוונות של מנהלים וממונים,  כן כמונוספים. 

 חלקם של הנטייה בשל, ההנחיות את הבינולצורכי העובד. חשוב במיוחד לוודא שהעובדים 

 ,Müller et al., 2003; Howlin, 2004; Hendrickx) שלא הבינו ביוזמתם להראותאחרים ולא  צותלר  

 מסייע אספרגר תסמונת עם לאנשים מותאם(. הנדריקס מוסיפה כי מתן הוראות באופן 2009

 אחרים עובדים לבין הממונים שבין קשרלגם  דומא

 עבודה מופחתת גירויים: יש לספק לעובד, ככל שהדבר אפשרי, סביבת עבודה שקטה ועם  סביבת

 חדר אף או לקיר הפונהגירויים מועטים, בהתאם להעדפותיו. מומלץ לספק לו שולחן עבודה 

 לו לאפשר, למקום ממקום לניידו ולא, קבוע עבודה שולחןלעובד  ספקיש ל אפשרה ככל. נפרד

ולהיות ערים להתאמות נוספות בתחום הגירויים  בכך מעוניין הוא אם באוזניות מוזיקה לשמוע

 (Hendrickx, 2009) שיכולות לעזור לו (יותר לוהחושיים )כגון תאורה שנוחה 
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 שעות כןו היקף) העובד של וליכולותיו לצרכיו המותאמות עבודה שעות: העבודה שעות התאמת 

   (שם) לרביםגם הן  ותסייעמ( והסיום ההתחלה

 על לוחות זמנים עקביים ועל משימות עקביות ) אפשרככל ה להקפיד יש: שגרהHagner & 

Cooney, 2005) 

 םהאוטיז מספקטרום לקותעובד עם  אצללחוזקות ולחולשות ולסגנון עבודה ייחודי:  מודעות 

 חשוב. לסיוע זקוק הוא בהםש ולתחומים ושל ההצטיינות לתחומי מודעים להיות במיוחד חשוב

 להיות עשויים, רגיל בלתי להיות יכול זהשסגנון העבודה של עובד  אףש אפשרותל גם ערים להיות

  .(Hendrickx, 2009) בעיות לפתרון ייחודית וגישה טובים רעיונות לו

חקרה את השתלבותם של אנשים עם תסמונת אספרגר בשוק התעסוקה מנקודת המבט  הנדריקס

בהצלחה תסמונת זקוק לרוב להתאמות מעטות למדי כדי להשתלב האדם עם מסבירה כי והיא שלהם, 

דעות לצורך בהתאמות ומימושן של התאמות פשוטות ניתן באמצעות מּו –לים אחרות יבמ .בתעסוקה

מפרטת  יאהכל המעורבים בעניין.  נשכרים יצאו וכךמכישוריו הייחודיים, ו מיכולותיולתרום  ולסייע ל

למועמדים לעבודה ולמועסקים עם תסמונת אספרגר, ובהן כאלה שמטרתן גם שורה של המלצות 

את מודעותם להעדפות ולתחומי עניין שלהם, לקודים חברתיים, להפחתת החשיפה להעלות לסייע 

 נוחות בעבודה ולתקשורת מועילה עם מעסיקיהם )שם(.-לגורמי לחץ ואי

 למידה מהצלחות –בתעסוקה  השתלבות

את סיכויי  ת, הנדריקס מדגישה כי תמיכה מובנית עשויה לשפר משמעותיבדומה למומחים אחרים

ההצלחה, אך היא מציינת כי למרבה הצער תכניות תמיכה כאלה אינן רבות. להמחשת הפוטנציאל של 

תמיכה  שירותי עניקותהמבריטניה מהיא מביאה שתי דוגמאות של תכניות  קידום התעסוקה בדרך זו

  (:Hendrickx, 2009בתחום התעסוקה )ובתחומי חיים נוספים( למבוגרים עם תסמונת אספרגר )

(. בו מועסקת  באנגליה )הנדריקס עצמה צומצםלת באזור מפוע Aspireתכנית התמיכה של פרויקט  .0

על  –תכנית זו מבוססת על תמיכה אישית מתמשכת בידי חונכים מתנדבים שהוכשרו לכך, ובמקביל 

העלאת מודעותם של מעסיקים פוטנציאליים וארגונים רלוונטיים אחרים לתסמונת אספרגר 

 וכישורים ולצורכיהם של אנשים עם התסמונת. הליווי האישי בתכנית כולל הקניית אסטרטגיות

שירותי שילוב בתעסוקה משל לשמסייעים להתקדם לעצמאות. בין היתר, החונך מלווה את חניכו ל

 החניך שלניסיון לאחר תקופת נעשה מקומות עבודה פוטנציאליים. לעתים השילוב בתעסוקה לו

צבור ביטחון עצמי וניסיון תעסוקתי בסביבה מבינה ללסייע לו שנועדה במסגרת התנדבותית, 

וסבלנית. למשתתפי התכנית ישנה אפשרות להשתלב גם בפעילות קבוצתית, אם הם רוצים בכך. 

הנדריקס מסבירה את  .י הוא שאין מגבלת זמן לקשר של האדם עם התכניתקרון מנחה מרכזיע

ביטחון  גבירחודשים, אין בו די כדי לה 3–6פרק זמן טיפוסי של תכניות סיוע רבות, : חשיבות הדבר

 עצמי ולהטמיע דרכי התנהגות חדשות. 

5. National Autistic Society Prospects  –  זהו שירות בריטניהפועלת בכמה ערים ברחבי תכנית זו .

לפי הצורך תכניות הכשרה שנמשכות  עשוי לכלולהוא שמתמקד בפרט ומותאם לו באורח גמיש, ו

הולכת ופוחתת ככל שהאדם מסוגל לנהל את  תמיכה זו .כמה שבועות וכן תמיכה במקום העבודה
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לאורך זמן, עד שנתיים, בהתאם לצרכיו  גם שירות זה ניתן. ענייני התעסוקה שלו באורח עצמאי יותר

כי לקוחות שירות זה נוטים להעדיף עבודות  דווחתרצונו של הלקוח. הנדריקס מלו

הוראות עם שאינן מצריכות מגע רב עם הציבור, וכן עבודות הכוללות משימות  ,אדמיניסטרטיביות

כמה מעסיקים גדולים. התכנית ביססה יחסים עם  ותפוקות מוגדרות.מוגדר סיום מועד , ברורות

יכול שפעם מישהו שיש לו קשר אישי לנושא האוטיזם או האספרגר ו במקומות תעסוקה אלה יש לא

'לדחוף' ולקדם את היוזמה לקליטת המועסקים המופנים אליו. המעסיקים עצמם עוברים גם הם 

עזרו מהלקוחות שנ 50%-בכל שנה נקלטים בתעסוקה ככי הכשרה מקדימה. הנדריקס מדווחת 

 , שיעור תעסוקה שנחשב גבוה. תכניתב

אפקטיביות. בין היתר סייעו לאנשים תכניות  הן, תכניות להכשרה ולתמיכה בתעסוקה הווליןגם לפי 

בספקטרום האוטיסטי להיכנס לעבודות ברמה גבוהה יותר, אפשרו שיפור באינטראקציות חברתיות 

שיעורי ההישארות הגדילו את , בעבודהיהם בין עובדים עם לקות בספקטרום האוטיסטי לבין עמית

מצבם הכלכלי של העובדים את  ורשביעות הרצון ואיכות החיים וכן שיפאת שיעורי במקום עבודה ו

ההוצאות הכספיות הכרוכות בהכשרה ובאחזקה של מלווה יכולות לדבריה להחזיר את עצמן  ששולבו.

, הברמת תפקוד גבוה י,טבספקטרום האוטיס תוך חמש עד שבע שנים. היא מדגישה כי בקרב אנשיםב

 מהוותשאלה  משוםבשיפור המיומנויות החברתיות והרגשיות,  דההכשרה צריכה להתמקד במיוח

  (.Howlin, 2004) בתעסוקה להצלחה ממש של מכשול

 Specialisterneשימוש יעיל בחוזקות המשותפות לרבים בספקטרום האוטיסטי נעשה בחברה הדנית 

חשוב: מ  הם אנשים בספקטרום האוטיסטי המתמחים בשירותי  חברהה רוב עובדי .('המומחים')

טורקיל סונה, אב לבן הקים החברה את בדיקת תוכנה, איתור תקלות, קליטת מידע ותכנות. 

ע משימות וציבספקטרום האוטיסטי, שהבין כי לאנשים כבנו ישנן יכולות המתאימות במיוחד לב

 60–00שיינתנו להם התנאים המתאימים. העובדים בחברה מועסקים כאלה ברמה גבוהה, ובלבד 

וניתנת להם תמיכה מסודרת באשר לניהול עומס העבודה ולבחירת המשימות  ,שעות בשבוע

לא מצופה  .המתאימות להם. התקשורת עם העובדים ברורה וכוללת הוראות מפורטות ולא מרומזות

מקובל באותה מידה לשהות יחד או לחוד. נראה כי  בהפסקותמהם ליצור אינטראקציות חברתיות, ו

החברה מתחרה בהצלחה רבה  –ד, ולראיה ובתנאים אלה העובדים מפיקים עבודה ברמה גבוהה מא

 :צוטט בחברה העובדים אחד. פותבשוק החופשי ומתכננת להרחיב את היקף פעילותה למדינות נוס

העולם סביבם עושה  ;בחיים תקדםלה מעצמם מונעיםהאנשים שיש להם תסמונת אספרגר  לא"

אנשים עם תסמונות הספקטרום  המתאימים שבתנאים הוא שלמדנו, "הלקח סונה לדברי .זאת"

מאנשים שאינם  ,ערך כמו, ולעתים קרובות טוב יותר-האוטיסטי מסוגלים לבצע משימות רבות

(. בהשראת חברה זו מתקיימים כיום בישראל 83הציטוטים מעמ'  שני, Hendrickx, 2009בספקטרום" )

תוכנה, ובוגריהם משתלבים בחברות  בדיקתקורסים להכשרת אנשים עם תסמונת אספרגר בתחום של 

  (.0033, אהרונוביץ)העילית  טכנולוגיהה בתחום
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 חקר ההערכה מ. 3

 המידע  מקורות 3.1

 .וירושלים חיפה, ביבא בתל – אקשטיין בבית הניסיונית תכניתה משתתפי הם במחקר המשתתפים

המגוונות  הסובייקטיביותאחר שמדובר במספר קטן של משתתפים ובגלל הרצון ללמוד על החוויות מ

עם משתתפים, הורים ומעסיקים.  בשיטה איכותנית, באמצעות ראיונות עומקהמחקר שלהם נערך 

ראיונות עם מפקחים במשרד הרווחה, מ ודות זמןבכמה נק התקבל מידע כללי על התכנית כמו כן

נערכו פנים אל פנים. שאר  ורוב המשתתפים הראיונות עם צוות התכניתמנהלים וחברי צוות התכנית. 

 הראיונות נערכו בטלפון.

 פירוט הראיונות:

  חסו ליישום יראיונות אלה התי –אנשי מקצוע ממשרד הרווחה ומבית אקשטיין ראיונות עם

 סוגיות בהפעלתהלהתכנית ו

 30-מתל אביב ו 30מירושלים,  36) 0008-האנשים שהתקבלו לתכנית ב 65 תוךמ 66 ראיונות עם 

שביעות בתשומות התכנית ותרומותיה ואת ת המשתתפים ותפיסעסקו בהראיונות  7מחיפה(.

   רצונם ממנה וממסגרת העבודה שלהם. המשתתפים רואיינו בשלוש נקודות זמן

 תפיסה עסקו בם/בנותיהם. הראיונות ההסכמת בניב ,התכנית משתתפים של הורי 04 ראיונות עם

 תעסוקה של ילדיהם וכן בשל ההורים את תשומות התכנית, תרומותיה ותוצאותיה, 

 הסכמתב ל,"הנ ל המשתתפיםעהממונים הישירים  רואיינו -מעסיקים  7נות עם וראי 

השתלבות ועל  מציעה הסיוע שהתכניתעל  יםהמעסיק מה דעתם של בדקו הראיונות. יםהמשתתפ

 . יםמן העובד ןרצו ישבעכן אם הם בעבודה, ו יםהמשתתפ

שימשו בסיס ואלו ', סיפורי מקרה'כל אחד מן המשתתפים צורף ל לעהמידע שהתקבל מכל הראיונות 

 מזהים, מופיעים בנספח הדוח.   סיפוריהם של ארבעה משתתפים, בהסוואת פרטים .במחקר לניתוח

 מועדי איסוף הנתונים 3.2

 :(3)ר' לוח  שלושה מועדיםבו נעש משתתפיםראיונות ביחס ל

עד  0008חודשים נובמבר ב ,(לתכנית ההצטרפותכחצי שנה אחרי /ההתנסות )ההכשרה במהלך .א

 03 סבב הזה רואיינובפי לוח הזמנים האישי שלו. -איון עם כל משתתף נערך עליהר .0007מאי 

  .65מתוך  משתתפים

 .0030פברואר עד  0007 מאיבחודשים  ,(לתכנית ההצטרפות לאחר כשנה) ההשמה תחילתב .ב

  .משתתפים נשרו( 8)הורים  04-משתתפים והמ 04בשלב הזה רואיינו 

                                                   
עבר השמה מוצלחת חודשים ספורים לאחר כניסתו לתכנית, אך לא היה איון יר שוםהמשתתף שאתו לא נערך  7

שהתקבל מאנשי ע פי מיד-עלנכלל בדיווח בעת ריאיון המעקב,  לו צורך בליווי של רכז ההשמה. משתתף זה
 הצוות. 
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  עד 0030 אפריל בחודשים ,(מעקבריאיון ) לתכנית ההצטרפות לאחר/שנתיים וחצי כשנתיים .ג

על )הכוללים גם ממונים  מעסיקים 7-ו הורים 00 8,משתתפים 03 רואיינוו אותרו. 0033 פברואר

 . משתתפים שהמשיכו לתעסוקה מוגנת(

  מרואייניםמועד הראיונות ומספר ה –ראיונות ביחס למשתתפים : 0לוח 

 שלב בתכנית
הצטרפות אז הזמן מ

 מועד לתכנית
ראיונות 

 משתתפים
ראיונות 
 הורים

ראיונות 
 מעסיקים

 חצי שנה הכשרה
 – 0008נובמבר 

     03 0007מאי 

תחילת 
 כשנה השמה

 – 0007 מאי
  04 04 0007פברואר 

 מעקב
שנתיים  –שנתיים 

 חציו
 – 0030אפריל 

 7 00 03 0033פברואר 
 

 נעשו בכמה מועדים: תכניתל ביחס ראיונות

 .(0008)ה הראשונה להפעלת התכנית רות לאדם עם אוטיזם רואיינו בשניבשמפקחות  שלוש .0

  .(0030( ובשנה השלישית )0008: בשנה הראשונה )בשני מועדיםתכנית רואיינו ם בלימנהשלושה  .5

חברי  9-( ו0007חברי צוות בשנה השנייה ) 30 – בשני מועדיםחברי הצוות של התכנית רואיינו  .3

 .(0030צוות בשנה השלישית )

 ח האדם בתכניתוכ. 4

אחד מהמרכזים המפעילים את בראש כל בתקופת המחקר.  צוות התכנית ה שלעבודעוסק בפרק זה 

הכשרה ורכז  קורס מנחי(, 'תמיכות מתאמת') סוציאלית עובדת כפופים אליהו, נהלתמ ניצבתהתכנית 

 התנסות תעסוקתית. 

א הומנהלית כולה למשתתפי התכנית, מוקדשת  רכזה אף שעבודת .רכז השמה גם לכול התכנית צוות

מטפלת בהשמה בתעסוקה של אנשים עם סוגי מוגבלות  וזוליחידת ההשמה של בית אקשטיין,  וףכפ

 . כל מרכזבחינה ארגונית מצוות רכזי ההשמה נפרדים מ, מגוונים. בכך

במרכזים אנשי צוות חיצוניים, בהיקף העסקה מצומצם, בתפקידי ייעוץ ובהפעלת  יםועסקכן מכמו 

 . וסדנאות חוגים

                                                   
משתתף אחד סירב להתראיין בריאיון עומק אך מסר דיווח קצר על מצבו התעסוקתי. משתתף נוסף שהתקבל  8

פי מידע -ית ועבר השמה מהירה לא השתתף בראיונות, והדיווח לגבי מצבו התעסוקתי נעשה עללתכנ
  .שהתקבל מאנשי הצוות
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על אחד, אך עם עזיבתו את הארגון, -שלושת המרכזים מנהל את הליבראשית ימיה של התכנית נ

בית אחראי לכלל תכניות והוא , המחוז של בית אקשטיין , הוכפף כל מרכז למנהל0008פטמבר בס

 באזורו. אקשטיין

פיקוח . הרווחה והשירותים החברתייםרות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד יעל התכנית מפקח הש

 .מחוזיות מפקחות שלושרות וית השזה נעשה בידי מנהל

 התפקידים בתכנית 4.1

 להלן תיאור תמציתי של התפקידים במסגרת התכנית:

שלוש המפקחות ציינו כי הן מבקרות במרכזים בתיאום מראש,  – מפקחות מטעם משרד הרווחה .א

בוחנות את תיקיהם האישיים של המשתתפים ומקבלות חוות דעת פרטנית על התקדמותו של כל 

משתתף. המפקחות ציינו שהן מוודאות כי התכניות והפעילויות מתקיימות, אך אינן צופות 

פקידן של המפקחות כלל, מעבר לעבודת במפגשים ואינן עוסקות בהערכה של אנשי הצוות. ת

בוועדות הקבלה של  השתתפותהשתתפות פעילה בדיונים מקצועיים ו, הפיקוח עצמה, גם ייעוץ

 מעורבת גם בוועדות ההיגוי של התכנית ובגיבושה. הייתה מועמדים לתכנית. אחת מהן 

ניסטרטיבי גם תפקידן של מנהלות המרכזים שיקומי ואדמילפי ההגדרה,  – מנהלות המרכזים .ב

יחד. כחלק מתפקידן גייסו את אנשי הצוות וסיפקו להם ייעוץ והדרכה, הן בשלב ההכשרה 

הראשוני והן באורח שוטף, וכן קיימו לעתים פגישות עם משתתפי התכנית ועם הוריהם. הרקע 

לימודים לקראת תואר נוסף, לבין תואר שני במקצועות ו ההשכלתי שלהן נע בין תואר ראשון

ליים )עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה וחינוך(, ובאחד המקרים גם במינהל ציבורי. לכולן היה טיפו

 ניסיון קודם בעבודה עם מבוגרים או ילדים על הספקטרום האוטיסטי. 

פרופיל תעסוקתי הרכבת , אלה ריכזו את החלק הפרטני של תהליך ההכשרה – עובדות סוציאליות .ג

כלל  ןתפקיד. רצויההסביבת העבודה ואת  לחיפוש עבודה יםימסכם את התחומים הפוטנציאלה

שתתפי קבוצות של מנחו הגם שיחות אישיות וסיוע פרטני למשתתפים. העובדות הסוציאלית 

התייחסות אישית לכל אחד מהמשתתפים. ללצוות בקשר  וכמו כן ייעצהתכנית בנושאים שונים. 

   .חצי משרה( ועסקו בתכנית בהיקף חלקי )עדה עובדות הסוציאליותה

תפקידם כלל הנחיית פעילות קבוצתית של משתתפי התכנית, בדגש על  – מנחי קורס הכשרה .ד

אישית ועל התמודדות עם עולם העבודה. חלק מהמנחים הזכירו -פיתוח יכולות תקשורת בין

לל גם שיחות אישיות עם המשתתפים. הרקע ההשכלתי של המנחים ובראיונות עמם כי תפקידם כ

לא  –אקדמיות וכלה בתואר ראשון ואף שני -החל בלימודים במסגרות לא –שרואיינו היה מגוון 

בהכרח במקצועות טיפוליים. רק לחלקם היה ניסיון קודם בעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים או 

יום בשבוע עבודה של עסקו בתכנית בהיקף חלקי, בין רקע לימודי בתחום זה. מנחי הקורסים הו

 חצי משרה.בין עבודה בל

שבהם יוכלו  קומות עבודהיצירת קשר עם מהן תפקידם כלל  – רכזי התנסות תעסוקתית .ה

כלל בין היתר נליווי בעבודה. ב שלב ההתנסותליווי של המשתתפים בהן ולהתנסות  המשתתפים

סיוע למשתתפים בעיבוד של תכנים ודילמות שעלו מהתנסותם בעבודה וגיבוש יעדים בעבורם. 
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רכזי ההתנסות שרואיינו היו בעלי תואר ראשון במדעי החברה ו/או בניהול ובעלי ניסיון תעסוקתי 

  משרה. 30%בתחומי ניהול וטיפול. היקף ההעסקה של רכזי ההתנסות הגיע עד 

תפקידם כלל איתור מעסיקים, סיוע למשתתפים בכתיבת קורות חיים ובחיפוש  – הרכזי השמ .ו

ליווי אישי בראיונות עבודה ובחתימה על חוזה ההעסקה. לאחר שהחלו לעבוד נמשך וכן  עבודה

הולך כלל ביקורים במקומות ההעסקה בהיקף הוא תפקידם בליווי של המועסקים והמעסיקים, ו

אר ראשון או שני במקצועות תו היה הןשל ההשכלתי הרקע; נשיםהן רכזי ההשמה מרבית חת. ופו

טיפוליים, במדעי החברה או במינהל. לחלקן היה ניסיון קודם בעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים 

או בתחום ההשמה בתעסוקה. היקף ההעסקה שלהן נע בין משרה חלקית למשרה מלאה. אחת 

 .גם כמתאמת תמיכותמהן, עובדת סוציאלית בהכשרתה, שימשה במקביל 

צוות זה כלל אנשי מקצוע וכן מתנדבים שהעבירו סדנאות למשתתפים בשלב ההכשרה  – צוות חיצוני

 בתלשכלל הצוות החיצוני במרכז  על כך בתחומים כגון פסיכודרמה, ביבליותרפיה ומחשבים. נוסף

-בהתאם לגישה התנהגותית אביב גם פסיכולוג ומרפאה בעיסוק. הפסיכולוג ייעץ לצוות הפנימי,

פעילות  עם העובדת הסוציאליתהנחה על כך  . נוסף'מקרים הקשים'בעיקר בהתייחס ל 9,קוגניטיבית

בעיצוב  התמקדהאביב. פעילות זו  קבוצת האקדמאים בתל לשטיפולית קבוצתית אחת לשבועיים, 

את  ּאבחנההמרפאה בעיסוק  .כאון ואובססיותיהתנהגות והתמודדות עם קשיים רגשיים, כגון ד

יל תעסוקתי אישי, שהדגש שלו הוא סביבת העסקה מתאימה, ולא תפקיד המשתתפים לצורך פרופ

. כל אנשי הצוות החיצוני אוטיזםעובד סוציאלי המתמחה ב ייעץ לצוות מסוים. בירושלים מעת לעת

 ד.ובהיקף מצומצם מא הועסקו

 לתפקידם הצוות אנשי הכשרת 4.2

 והיאאביב נכנסה לתפקידה ראשונה,  פורמלי. המנהלת בתל-בעלי התפקידים הוכשרו באופן לא

 המרכז בירושלים . מנהלתבחיפה המרכז מנהלת את המנהל של שלושת המרכזים, בשיתוף, שהכשירה

. ההכשרה התבססה על סיור , ושלושת המנהלים הכשירו אותה יחדיונכנסה לתפקידה מאוחר יותר

המנהלות לא אך רה פורמלי, במרכזים שכבר פעלו ועל קריאת חומר מקצועי. לא התקיים קורס הכש

 דיווחו על חסר בהכשרתן לתפקיד, אולי בשל הרקע התעסוקתי שלהן בתחומים קרובים.

לה . איםהמרכז תומנהלמנחי ההכשרה ורכזי ההתנסות הוכשרו בעיקר באמצעות שיחות הדרכה עם 

ודמיהם שנכנסו לתפקיד בעת שהמרכז היה כבר פעיל עברו יום אוריינטציה ותקופת חפיפה עם ק

דיווחו כי חשו חסר בהכשרה, אך אחרים מהמרואיינים חלק שבועיים, ככל שהתאפשר. -שבוע ךבמש

הרצאות מסודרות בנושא אוטיזם שילוב  בהןו, שיפורלא חשו כך. מנחי ההכשרה העלו הצעות ל

העשרה בכלי הנחיה וטיפול )כגון הנחיית קבוצות ושימוש בקלפים טיפוליים( ובתחום וכן ואספרגר 

 ההשמה התעסוקתית. 

                                                   
9 Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
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 תמיכה וייעוץ לאנשי הצוות 4.3

המנהלות נשאלו אם יש להן עם מי להתייעץ לגבי סוגיות שעולות במהלך העבודה. לרוב דיווחו על 

מנהלות ל, ות לעובדת הסוציאלית בצוותוציינו שהן יכולות לפנמידה מספקת של ייעוץ והדרכה 

כן הוזכרו ימי עיון כמו מפקחות מטעם משרד הרווחה לשם התייעצות מקצועית. להמרכזים האחרים ו

, ואחת המנהלות הזכירה השתתפות בקורס ניהול. (אחת המנהלות השתתפה בו)  וקורס מטעם תבת

תחומים כגון טכניקות בהנחיית איון כי אינה מתקשה להשיג הדרכה ביהמנהלות סיפרה בראחת 

מנהלות אחרות ציינו כי אין הרבה הרצאות והשתלמויות והביעו צורך ביותר אנשי שתי הקבוצות, אך 

  מקצוע רלוונטיים שבהם ניתן להיוועץ.

בשלושת המרכזים התקיימו ישיבות צוות שבועיות קבועות. ישיבות אלה הוקדשו לתיאומים בצוות, 

 ם וכן לפורקן מתחים ולתמיכה הדדית בין חברי הצוות. לניתוח מקרים פרטניי

בשונה מהמנהלות, רבים מחברי הצוות הביעו בראיונות צורך משמעותי בהדרכה רבה יותר משקיבלו 

יומי -םבפועל, והיו שציינו את הרצון לקבל הדרכה מאיש מקצוע חיצוני שאינו מעורב באופן יו

וץ אישי לא מועט ממנהלות המרכזים, קורס למתאמי הזכירו קיבלו ייעכפי שבתכנית. זאת אף ש

מידי מתאמת התמיכות וכן תמיכה וייעוץ הדדי  הצוות שאר עםייעוץ תמיכות )עובדים סוציאליים(, 

כי חסרה בהם הדרכה כללו  ןפורמלי. נושאים שצוילא אם בישיבות הצוות ואם באורח  –בתוך הצוות 

כן הובע הרצון בהעמקת הקשר עם  .אספרגר בפרטביחס לספקטרום האוטיסטי בכלל, וביחס לידע 

ארגוניים ובמפגשים עם צוותי המרכזים האחרים. כך -בית אקשטיין, למשל בדרך של ימי עיון כלל

 :אחת מהמרואיינותציינה למשל 

 אני מרגישה מנותקת מהארגון ]בית אקשטיין[ שהייתי מצפה ממנו שיעשיר אותי מקצועית. 

 מהעבודה ומתנאי ההעסקהשביעות רצון  4.4

ן העבודה בכלל וכן מגבוהה רובם המכריע של המרואיינים מקרב צוות התכנית הביעו שביעות רצון 

ומשיתוף הפעולה ביניהם. אחת מרכזות ההשמה הם לעבודה עבודת הצוות, מהמחויבות של חברימ

ר זמן לכל אחד להקדיש יות כדיסייגה זאת בשאיפה ליחס מספרי של פחות משתתפים לכל רכזת 

    ידי אחת המנהלות.-מהמושמים בתעסוקה. שאיפה דומה הובעה גם על

השכר שלעומת שביעות הרצון הגבוהה מהתפקיד עצמו ומהצוות, רבים מהעובדים בתכנית ציינו 

לפרישתם הצפויה מהעבודה בתכנית.  דוחפיםגורמים מקשים ואף  הםהנמוך ו/או חלקיות המשרה 

 גרמה לה ,אחת המנהלות הסבירה כי רמת השחיקה הגבוהה של אנשי הצוות, הכרוכה בעבודה בתכנית

אפשר ל כדיבאופן שיאפשר לחברי הצוות לחפש עבודה נוספת,  לפצל את המשרות במרכז שבניהולה

חלקיות שעובדים הזכירו דווקא פחית את מידת השחיקה. לעומת זאת, חלק גדול מהלהלהם גיוון ו

אחד הגורמים אשר הקשו עליהם להתמיד בתפקידם, בשל הקושי לתמרן בין שתי משרות היא המשרה 

להשלים את  –חלקיות. רבים ציינו כי היו מעוניינים להרחיב את היקף העסקתם בתכנית, ולחלופין 

)למשל, עבודה בעלת אופי משרתם באמצעות תפקיד נוסף בבית אקשטיין, בעל אופי שוחק פחות 

 אדמיניסטרטיבי(. 
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ראיונות עם אנשי הצוות כגורם שלילי, הן מבחינת תרומתו הזעומה לפרנסתם שוב בגובה השכר הודגש 

והן בהקשר של הכרת הארגון בערך עבודתם. כך למשל שבו ועלו משפטים כגון "עצוב לי... משקיעים 

שעבד בתכנית יום אחד בלבד  הבלי לשלם להם". מנח המון והשכר נמוך" או "רוצים אנשים איכותיים

קיבל. אחת ממנהלות המרכזים שבשבוע הגדיר את עבודתו במקום כ"התנדבות", לנוכח השכר הנמוך 

ההיבט הכלכלי מפריע גם "הוסיפה שהיא  .בתחושה שמיצתה אותו אתהסבירה זועזבה את תפקידה 

אנשי צוות למשוך ולשמור ת ציינה את הקושי לעתים לתחושת האפשרויות המקצועיות". מנהלת אחר

  :מתאימים, שכן

השכר נמוך והעבודה קשה בצורה סיזיפית. יש המון ריצות ומשקיעים הרבה לעומת מה 
 שמקבלים. 

היו מן  –שכר נמוך ביחס להשקעה והיקף ההעסקה החלקי  –נראה כי השילוב של שני הגורמים הללו 

 בצוותי המרכזים. הגורמים המרכזיים לתחלופה הגבוהה

במקצת הראיונות עלה גם דבר חסרונו של אופק לקידום במסגרת בית אקשטיין. אחד המרואיינים 

  :אמר

בחברה. מנהל בית אקשטיין לא יודע מי אני. אם הייתי רוצה קידום  300%אני לא מרגיש 
    בחברה זה לא היה אפשרי במקום הזה.

 המשתתפים בתכנית. 5

  גיוס המשתתפים 5.1

 של הפצה פעילות יזמו המרכזים מנהלות. שונים לגורמים התכנית בשיווק החל המשתתפים גיוס

 – אזורי יישובי תמיכה מרכז) א"במתי התכנית בהצגת, הרווחה ללשכות במכתב, בכנסים התכנית

 בפיקוח המקומית ברשות, מיוחדים חינוכיים צרכים עם תלמידים לשילוב והארגונית הביצועית הזרוע

 עם אנשים של הורים ארגוני עם בפגישה, תיכון ספר בית בוגרי הפניית לעודד כדי (המיוחד החינוך

 לאחר למנהלות בעצמם פנו מהמועמדים חלק. החינוך ובמשרד בעיריות גורמים עם ובפגישות אוטיזם

 . אקטיבי באופן המנהלות גייסו חלקם ואת, התכנית על ששמעו

 הפנייה מקורות היו אלו, דיווחיהם לפי. התכנית על שמעו כיצד נשאלו ומשפחותיהם משתתפים

 :העיקריים

  ארגונים ועמותות למען אנשים עם צרכים מיוחדים, כגון אפ"י ושק"ל 

 ביטוח לאומיהמוסד למשרדים ממשלתיים וציבוריים, כגון משרד הרווחה ו 

 מקצוע, כגון פסיכיאטר או מנהלת תיכון ישנא 

 .המלצות חברים 
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 מועמדים לקבלת וקריטריונים יעד סייתאוכלוא. 

 היה כי יוכלו אנשים בתפקוד גבוה על רצף האוטיזם אשר נראה הייתהאוכלוסיית היעד של התכנית 

 הקריטריוניםלהלן להשתלב בהצלחה בשוק העבודה החופשי בעקבות ההכשרה והתמיכה של התכנית. 

 :הלקבל נקבעושהעיקריים 

 של אספרגר או אוטיזם/ נהאבחPDD תקינה העם אינטליגנצי ,בתפקוד גבוה, כלומר 

  אצל המועמדבלקות זו  של משרד הרווחה הכרה 

 ווי צמודילל הזדקקות-איעצמאות בניידות ו 

 רמת תקשורת סבירה ויכולת להשתלב בחברה נורמטיבית 

 (םי הורייד-לוללא כפייה )למשל ע ןמרצו פותהצטר 

  בעיות רגשיות חריגות.או אין בעיות התנהגות   

קריטריונים. מתשובותיהן עולה כי רוב בו מדהמנהלות נשאלו אם המועמדים שהתקבלו אכן ע

של  'הגמשה'משתתפי התכנית התאימו לאוכלוסיית היעד שנקבעה. ברם, בחלק מהמקרים הייתה 

אוכלוסיית 'אור מנהלות מרכזי חיפה וירושלים, אין מענה במחוזותיהן ליפי ת-הקריטריונים; על

אשר לא מצפים מהם שישתלבו בשוק העבודה  ,בתפקוד בינוני ,אנשים עם אוטיזםל, דהיינו 'הביניים

מסגרת שיקומית די שישתתפו במרכזי בית אקשטיין מקבלים אותם לתכנית כ החופשי. אי לכך,

היה מצב דומה  ביבא לשנת ההכשרה יעברו למסגרת אחרת במקום לשוק העבודה. במרכז בת ובסיום

 זאת ברעננה.הה ית לאוכלוסיעד שנפתחה מסגר

 יחסרשהם  וא יםבשל שאינםבפועל, אין מקבלים לתכנית אנשים עם אוטיזם בתפקוד נמוך, אנשים 

אנשים עם אוטיזם בתפקוד כאשר פונים מוטיבציה ואנשים עם בעיות רגשיות ובעיות התנהגות קשות. 

זהו ו מכירה את השירותים חהנמוך, מציעים להם תכנית חלופית מחוץ למרכז. המפקחת ממשרד הרוו

היוזמה באה מהורים שמנסים  אם ה,במקרים של חוסר בשלות או חוסר מוטיבציה, לדוגמ .תפקידה

ההכנה  אתלכפות על בנם או על בתם להשתתף, צוות המרכז מסביר למועמד את מהות התכנית ו

 והמועמד בעצמו מחליט אם להמשיך.  ,הנדרשת

 תהליך הקבלה לתכניתב. 

 והן ,איון בוועדת קבלה. בוועדה זו משתתפות המפקחות והמנהלותיכנית עוברים רתהמועמדים ל

התכנית וכללי ההתנהגות ומתאמות ציפיות עם המועמד.  אתשואלות שאלות על המועמד, מסבירות 

רוב המשתתפים ציינו שהתלווה אליהם הורה או קרוב משפחה אחר. יתר על כן, רוב המשתתפים 

אמו יבמשרד הרווחה( פנו למרכז, ת וציאליס בדהוריהם או גורם אחר )כגון עו :יך פסיביתיארו תהל

מרכז 'בניגוד לתהליך פסיבי זה, אחד המשתתפים ב עדת הקבלה והביאו אותם אליה.ואת התאריך לו

עצמם הם  :תיארו תהליך אקטיבי ועצמאי 'אקדמאים ביבא לת'ומשתתף אחר בקבוצת  'ירושלים

 הובילו את כל שלבי הפנייה וקביעת תאריך הוועדה ואף נכחו בה ללא ליווי. 
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 המשתתפים של וקבלה בגיוס קשייםג. 

 אביב ובחיפה ציינו את הקשיים העיקריים בגיוס המשתתפים:-מנהלות המרכזים בתל

 ת בעלי מכיוון שתסמונת אספרגר הפכה להיות לקות מוכרת רק בשנים האחרונות, אוכלוסיי

ויש אנשים שאינם מאובחנים כלל או שאינם  ;מאותרת ומוכרת אספרגר אינההונת תסמ

 מאובחנים נכונה. 

  רמת תפקוד  קריטריון אחר הוא ;של לשכת הרווחה ההכראחד הקריטריונים לקבלה לתכנית הנו

אפוא תפקוד נמוך. ייתכן הוא לשכת הרווחה ברוב האנשים המוכרים תפקודם של גבוהה. ברם, 

, ובכך יש כדי רווחהה לשכתלא להיות מוכרים בששמועמדים מתאימים מוותרים על התכנית כדי 

   איתורם.את  להקשות

  התכנית מצריכה התמודדות של המשתתפים עם קבוצת השווים, מתעוררת חרדה שמאחר

 לא להשתתף. שוחלק מהמועמדים המתאימים מעדיפים  ,חברתית גבוהה

 תםהעדפבלהשתתף בתכנית ו של משתתפים פוטנציאליים בציהחוסר מוטילא אחת נתקלים ב 

 .לשבת בבית מול המחשב

  מחסור נוסף על  ,למגיעים מקיבוצים ומושבים למשל ,פיזור ומרחק גאוגרפיקושי של בחיפה יש

  בדיור לאנשים עם אוטיזם.

 לחלק מהעיריות קשיים כלכליים ומבניים המקשים  - בעיות פרוצדורליות, בעיקר באזור חיפה

 ההכרעוכבה במשרד הרווחה האף זכויותיהם של אנשים עם אוטיזם. לעתים את ממש ל

  אדם עם אוטיזם. הוא שהמשתתף 

 נוסף:צביע על קושי הפסיכולוג היועץ של התכנית ה

 עדיין , רגשית מבחינה ,לדעתו, מדיאו שירות צבאי או לאומי צעירים  פרס תבי שסיימו עיריםצ

 אינם מחוברים לעשייה ולעולם התעסוקה ואינם מחויבים למטרות התכנית.

  10מאפייני המשתתפים 5.2

 וגיל א. מגדר

 נשים(.  3גברים לעומת  00כצפוי, רוב משתתפי התכנית היו גברים )

; שלושת 00, וגילם הממוצע היה 03–38בעת ההצטרפות, משתתפי הקבוצות הרגילות היו צעירים בני 

 . 60, וגילם הממוצע היה 68–08היו מבוגרים יותר, בני  'אקדמאים ביבאל ת'המשתתפים בקבוצת 

 ב. מסגרת חינוכית אחרונה

המשתתפים בשאר הקבוצות,  06קרב משלושת המשתתפים בקבוצת האקדמאים למדו בכיתה רגילה. 

 בכיתת תקשורת.  0-בכיתה מקדמת ו 5לחינוך מיוחד, למדו בבית ספר  8למדו בכיתה רגילה,  7

                                                   
 חלק זה כולל את המשתתפים שרואיינו כשנתיים וחצי לאחר ההצטרפות לתכנית. 10
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 : מאפייני המשתתפים במועד הצטרפותם לתכנית 5לוח 

 סה"כ משתתפים
 סה"כ 

ת"א 
 אקדמאים

ת"א 
 ירושלים חיפה צעירים

 52 6 5 8 33 
       מגדר

 7 9 6 3 51  גברים 
 0 3 3 0 2  נשים

       גיל
 06 03 06 60 52  ממוצע
 04-37 00-37 03-03 68-08 33-09  טווח 

       מסגרת חינוכית אחרונה
 5 6 0 6 05  תה רגילהיכ
 0 3 3 -- 4  תה מקדמתיכ
 0 -- -- -- 5  תת תקשורתיכ

 6 5 3 -- 3  בי"ס לחינוך מיוחד

       *דיור  מסגרת
 5 3 6 0 02  עם ההורים

 9 0 -- -- 9  בהוסטל
 -- -- 3   3 5  לבד

 33 5 6 0 51  נוספת מוגבלות
 4 0 3 3 9  נפשית

 6 -- -- 3 4  יתבריאות
 6 0 0 -- 7  קשיי קשב וריכוז/לקויות למידה

 התכנית במהלך עצמאי לדיור או להוסטל עברו משתתפים שבעה *

 דיורג. 

גרו  'מרכז ירושלים'רוב המשתתפים עם הוריהם. משתתפים בודדים ב גרו בעת הצטרפותם לתכנית

. גר לבד בדירה השייכת למשפחה 'איםאקדמ ביבא לת'ומשתתף אחד בקבוצת  ,בהוסטל בבעלות שק"ל

עד  נסיעה מהמרכז. חלק מהמשתתפים גרו במרחק של שעה תרוב המשתתפים גרו במרחק של חצי שע

  שעה ורבע מהמרכז, בייחוד אלה שגרו ביישובים מחוץ לחיפה. 

יותר. במקביל, עצמאי כשליש מהמשתתפים שגרו עם הוריהם להוסטל או לדיור  עברו במהלך התכנית

דיור לאנשים עם הוסטל אך דיווחו על מחסור בהיצע חלק מהמשתתפים והוריהם הביעו רצון לעבור ל

כמחצית והיצע רחב יותר של הוסטלים של שק"ל, יש  אוטיזם, בייחוד באזור חיפה. באזור ירושלים

 ם הוריהם עברו להוסטלים אלה. מהמשתתפים שגרו ע

 המשתתפים של נוספות מוגבלויותד. 

דבר שכיח בקרב  ,אבחנה של מוגבלות נוספתתה י( הי03מתוך  00)לשלושה רבעים מהמשתתפים 

היו  עיקרייםהמוגבלות ה תחומי שלושת .כפי שפורט בסקירת הספרות ,אנשים בספקטרום האוטיסטי

 בריאותיות ובעיות (משתתפים 9לקויות למידה )וריכוז או  קשבמשתתפים(, קשיי  7ת )בעיה נפשי

הייתה חרדה ולאחריה דיכאון. בין בתחום הנפשי  ביותר נפוצהה. האבחנה משתתפים( 5) מאובחנות

מה. בעקבות בעיות אלו, חלק מהמשתתפים נטלו תרופות תאפילפסיה ואסהיו האבחנות הבריאותיות 

 יתה יותר מבעיה אחת. יהלחלק מן המשתתפים על בסיס קבוע. 
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כגון רגזנות, ללא אבחון מקצועי, בני משפחתם הצביעו על בעיות אחרות  אולק מהמשתתפים ח

תוקפנות, חוסר שליטה עצמית, גמגום וקושי בדיבור, קושי לעמוד בזמנים וקושי לציית להוראות. 

והיוו נדבך נוסף  ,כגון אובססיות ,קשיים הנלווים לאוטיזם/אספרגרה לעבעיות אלה התווספו 

 נראה כי מתוך התבוננות בסיפוריהם של המשתתפים להתמודדותם של המשתתפים עם התסמונת.

תכנית ובעבודה בשוק מכשול העיקרי בפני השתלבותם באת הלעתים יצרו המוגבלויות הנוספות 

תקשורת. נושא האופייניים לאוטיזם, כגון קשיי והיו אף משמעותיים יותר מהקשיים הפתוח בהמשך 

 זה יובהר בהמשך. 

  ההכשרה שלב. 6

חודשים  30–3משך יב שאמור לההתנסות, שלה , כוללהכשרהשלב התכנית הוא השלב הראשון של ה

שני פרקים נפרדים בשל העובדה ב שלב זה תארבחרנו לבודה בשכר. בדוח זה עולהסתיים בהשמה ב

פרק  .תגובות שונות בקרב המשתתפים הוזימנ זה מזה תהליכים שוניםב הייתה כרוכההם הפעילות בש

ת של וויות, ובהמשך מן הזזה מתמקד בתכנית ההכשרה, תחילה מנקודת מבטם של חברי צוות התכני

 המשתתפים ושל ההורים.

  התכנית ההכשרה מנקודת מבטם של אנשי צוות 6.1

והמיומנויות התקשורתיות מטרתה של תכנית ההכשרה לתעסוקה הייתה לשפר את הרגלי העבודה 

שני ת ההכשרה בותה בסיס לתכנייאביב הי תלבשמרכז תכנית ההכשרה ב והחברתיות של המשתתפים.

בצורת שיעורים וכונו  נעשוחלקם  ;. התכנית כללה בעיקר מפגשים קבוצתייםהמרכזים הנוספים

 . 'תכנית הלימודים'

 עסקו בשלושה תחומים מרכזיים:המפגשים 

וכן  יחסים, אינטראקציה חברתית ורגשותכלל עיסוק באישית: תחום זה -יומנויות תקשורת ביןמ .0

על הקשבה, תקשורת מילולית ולא מילולית, שיתוף פעולה, אסרטיביות, גמישות  הדועב

 סימולציות, טקסטים וסיפורים.של דרך ב יהכל אלה ההעיסוק בשל משוב.  וומשמעות

איון עבודה, דרישות וציפיות יתיבת קורות חיים, התנהלות בעת רככלל תחום זה עולם העבודה:  .5

חלק מהמפגשים הועברו  .פורמלית ולא פורמלית היוהיררכיבעבודה, קבלת סמכות, מבנה ארגוני 

 –ניקיון לאחראים להכנת אוכל והיו לצוותים ש . לשם כך חולקו המשתתפיםבאופן חווייתי

   בעולם העבודה.לעבודת צוות וחלוקת תפקידים הדמיה 

ניווט כגון  ,כלל כישורי יום יוםתחום זה ( והיכרות עצמית: adaptive daily livingחיים עצמאיים ) .3

, היכרות עצמית והיכרות עם התסמונת. תכנים אלה הועברו בצורת פעילויות ותקניעריכת ו עירוני

   תפים.בצורת דיאלוגים בין המשתכן כגון ציור קבוצתי ועבודה בבצק ו ,יצירה

, אך יכלו להוסיף תכנים כמידת אלהמנחי קורס ההכשרה היו אחראים להעברת התכנים הבסיסיים ה

במרכז אחד  להחליט במה להתמקד וכיצד להמחיש את התכנים, בהתייעצות עם המנהלות.והנדרש 

משוב יבו ושינו בהתאם להרח ,כי עברו על תוכן המפגשים בישיבות צוותהמנהלת סיפרה 
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 בנובבניית המפגשים, וחלקם ציינו שרבה עצמאות שניתנה להם מהמשתתפים. המנחים דיווחו 

 השיעורים.  של תוכןהמערך והבעצמם את 

  התכנית קשייא. 

  :אשר דרשו התמודדות מיוחדתסוציאליים ציינו כמה קשיים ואתגרים המנחי ההכשרה והעובדים 

 המשתתפים קשיי
 עיקרי שצוין הנו שילוב המשתתף בקבוצת השווים. עובדת  ושי: קהשווים בקבוצת השתתפות

   :סוציאלית ציינה את הסיבה לכך

וקשה להם לראות את עצמם כחלק מקבוצה כזו. הם עושים  ",מראות"שאר החברים הם 
 חלשים מול חזקים.  – ה ומי נמוכהההשוואות מי ברמת תפקוד גבו

  :אחת המנחות הוסיפה

ו אחר ולהבין אדם אחר. להרגיש אמפתיה, לשים לב ולהקשיב ישהבעיה להקשיב למקיימת 
 למי שמדבר אתם. 

  :יתר על כן, לדברי אחד המנחים

 העבודה בקבוצות גורמת לכך שהחומר לא נקלט. 

   עם כל משתתף.יותר לשים דגש על עבודה פרטנית ואישית  המנחה אי לכך הציע

 הול מפגש קבוצתי הנובעים מבעיות מספר מנחים דיווחו על קשיים בני: וגבולות משמעת

סימני 'אף היו אצל חלקם  .ד בלוח זמניםועמהצורך לומבולות וג משמעת המשתתפים בתחומי

  :, כלשונה של אחת המנחות. מנחה אחרת הצביעה על המגדר כמכשול בפני ניהול שיעור'אלימות

לי שהיה  קשה להם עם נשים. אחד אמר וזה קשה להם... ,הם רואים אותי כדמות אם
  .מהות, נשים שלא רוצות אותםימאוהב במורה שלו. אני מזכירה להם מורות, א

 לא אחת המשתתפיםכי  ציינה: אחת העובדות הסוציאליות התכנים נחיצות של/קבלה הבנה 

 חוסר הבנה של נחיצותם.  ים את התכנים בשללהפנ יםקשתמ

 למשפחותיהם של המשתתפים אותה עובדת סוציאלית ציינה קושי נוסף הקשור יתר:-הגנת: 

במרכז בית אקשטיין מנסים לפתח עצמאות אצל המשתתף, אך לעתים ישנה סתירה בין ניסיון זה 

 לניסיון של המשפחה לגונן עליו: 

 ושם לא מתייחסים אליהם כאל אנשים עצמאיים.  ,רובם מגיעים מהבית

  המנחים קשיי
 בתחילת למשתתפים לפנות שלהם אישי קושי על דיווחו מהמנחים חלק: משתתפיםה פילכ גישה 

 : המנחות אחת לדברי. ההכשרה

בהתחלה לא יודעים איך לגשת לאדם והאם הוא יעמוד בדברים הקטנים עם החברים, 
 הכללים, המסגרת שהרבה אנשים היו בבית ללא מסגרת. 
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 מנחה אחרת חידדה את הקושי באומרה: 

תם שאלות מכוונות, להכיר אותם טוב יותר קושי באיך לגשת אליהם ולדעת איך לשאול או
 בכדי לעזור להם. 

 אוטיזם דרושה מידה רבה של סבלנות בכדי להעביר הידע ענף בתחום בעל גם למנחה : סבלנות

 אחת המנחות:של כלשונה . כני המפגשיםואת ת

סבלנות  וזה לא בטוח שזה הופנם. צריך ,הקושי שלי הוא לחזור שוב ושוב ושוב על הדברים
 שיבינו את זה. ,ולהגיד את זה כל פעם אחרת

  תכניתה תרומת. ב

בשלושת המרכזים דיווחו על שיפור ניכר בקרב  יםוציאליסבדים ההעו כןו ההכשרה קורס מנחי

  :המנחים אחד צייןהמשתתפים בעקבות קורס ההכשרה. כך למשל 

 אבל רואים שינויים גדולים.  ,לי היו המון תסכולים בהתחלה

 :אלובתחומים בעיקר שינויים צוינו 

 ומה מקובל מה – ולגבולות לעצמם יותרמודעים  נעשו המשתתפים: חברתיים ויחסים תקשורת 

  :למשל ,לא

 אדם שרגיל לקלל ולהרביץ והוא לומד להחזיק את עצמו.

נימו קודים של נימוסים קשר עם אנשי הצוות והפיותר החלו ליזום משתתפי ההכשרה בנוסף, 

 :חברתיים

מחפש אותי  –י ימגיע אחרשלי, היום אם הוא  'השלום'שבהתחלה היה מתעלם מ משתתף
 . להגיד לי 'שלום'

 :אישית-ביןהתקשורת הגורם המזרז את רכישת מיומנויות היא הקבוצה שאחת המנחות ציינה 

ויש להם כוח  ,ופה הם כל הזמן בעבודה ,בהתחלה הם מגיעים בלי כישורים חברתיים בכלל
 של קבוצה והם נותנים פידבקים אחד לשני. 

אף התפתחו כמה  באחד המרכזיםמהמפגשים הקבוצתיים גם צמחו ידידויות בין המשתתפים, ו

להביע יותר רצון ביחסים המשתתפים החלו בעקבות התכנית קשרים זוגיים. ככלל, המנחים סיפרו כי 

   לטיולים מטעם אלו"ט.ו פעילות חברתיתחברתיים, וחלקם החלו ללכת ל

 ועצמאות אחריות: 

  :סוציאליות הדגימההאחת העובדות 

 בן אדם שמצליח להתמיד, מי שמפסיק לאחר ועומד בזמנים של הפסקות. 
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 .ניכר אצלו שיפורעם הזמן ו ,היגיינהבבעיה על ירו לו שהעמשתתף  ההיסיפרו למשל כי  חברי הצוות

החלו לבשל ולמדו  נוספים משתתפים .מראשעל כך  להודיעלמד אך  ,שנהג לאחרמשתתף היה גם 

 שהשתפרו בניהול תקציב. משתתפים  ישו ,לבשל גם בבית

 רגשי ומצב עצמי דימוי: 

מספר מנחים ציינו שיפור בהערכתם העצמית של המשתתפים. אחת העו"סיות סיפקה הסבר אפשרי 

 לכך: 

 על הקשיים והיכולות.  ,אדם עושה תהליך קבלה עצמית

. שלהם שיפור הדימוי העצמיידי הביא לוגם זה על זכויותיהם,  יותר המשתתפים לעמוד כמו כן למדו

  :למשל, אחד המנחים סיפר על משתתפת שציינה כי נפסקו ההטרדות כלפיה באוטובוס כיוון שכך 

 להגיד לא, להיות תקיפה.  –נראה לי שהיא הפנימה משהו 

בפי  'בועה'סביבה שתוארה כ)מהבית  יומית-םה יוות יציאמצבם הרגשי של המשתתפים השתפר בעקב

  :של אחד המשתתפים התקשרה למנהלת המרכז ואמרה לה ואמ. (אחת המנחות

 המון תודה. לפני שהוא נכנס הוא היה בדיכאונות. זה הישג גדול.. הוא פורח

 ההורים עם יחסים: 

  :אחד המנחים ציין

לא רק על העבודה. היא מדברת גם על יחסים עם חברים ומשפחה. אצל חלק  איהתכנית ה
 יש שיפור ואצל חלק פחות. 

הוא משער בבית.  נםבהיחסים עם  על שיפור המעידסיפר שהמנהלת קיבלה מכתב מהורים אותו מנחה 

כך "מפרשים אחרת סיטואציות שקרו להם בעבר". ים מסוג זה נובעים מכך שהמשתתפים ששינוי

  :למשל

והוא התאריך והראו לו אותו רק יומיים לפני  ,מישהו שהוריו הסתירו ממנו את הצו גיוס
 עכשיו הוא מבין שהם רצו את טובתו. .מאוד כעס על כך

  המשתתפים של מבטם דתומנק ההכשרה 6.2

 שהביעו שביעות רצון המשתתפים. א

ההכשרה. יתר על כן, הם סיפרו כי התכנית רבים מהמשתתפים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מתכנית 

   .יומית-םחלקם קשורים לעולם העבודה וחלקם להתנהלותם היו; תרמה להם במגוון תחומים

  העבודה בתחום תיומיומנו
 ציינו חלקם. העבודה לעולם הקשורים בנושאים ההכשרה מתכנית תועלת הפיקו המשתתפים מרבית

 ןנוכתהלו עבודה חפשל, חיים קורות היכולת לכתוב כגון ,עבודה למציאת הקשורות מיומנויות שרכשו

 שלא כאלה בייחוד, האחר חלקם. מועט תעסוקתי ניסיון להם שהיה משתתפים בייחוד, עבודה איוןילר

 בעבודה הצלחה לשם הדרושות מיומנויותה רכישת לדיברו ע, לתכנית כניסתם טרם בעבודות התמידו
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 וסמכות הוראות וקבלת עמיתים עם טובה אישית-בין תקשורת, התמדה ,נכונה התנהלות כגון ,עצמה

 ולמנוע בעבודה לאנשים קשייו את להסביר כיצד למדש המשתתפים אחד סיפר למשל כך. מונהמהמ

  :עימותים

אני לא מתפרץ ונכנס ללחץ. אני מסביר בנועם ובנימוס ולא בטון מתבכיין  ,אם עולה קושי
 ולחוץ. 

היוותה – לקום בבוקר ולהגיע בזמן – הסביר כי עצם התחייבותו למסגרת התכנית 11גלעדבשם  משתתף

  הכנה לעולם העבודה.

 עצמאיים לחיים מיומנויות

 כאלה בייחוד, תכנית ההכשרה באמצעות שרכשו אחרות מיומנויות ציינו משתתפיםה מן לקח

 לו היה לתכנית הגיעשכש מאחרש םהמשתתפי אחד. כך למשל סיפר יותר עצמאייםחיים  ותהמקדמ

 שעזרה מיומנות, בסופר קניות עריכת היהההכשרה  בתכנית שלמד העיקרי הדבר, בעבודה ניסיוןכבר 

בבישול, ניקיון  תיומיומנו רכשו כי ציינו נוספים משתתפים. יותר עצמאיכאשר עבר לדיור  ,בהמשך לו

 סיפר המשתתפים אחדוהופעה חיצונית.  גיינהיה, התמצאות בעזרת מפה, נסיעה באוטובוס, ביתה

ולרושם שמראהו  לעצמויותר  מודעוהוא החל להיות  ,בתכנית אישית היגיינה נושאב לו שהעירו

 :מספר הוא. אחריםהחיצוני מותיר על 

כשהגעתי לביקור בבית אקשטיין נשפך לי קפה ולא שמתי לב. לא  .עזרו לי גם בהיגיינה
מעדיף ללכת לקנות חולצה זולה מחנות  ,אם קפה נשפךחשבתי אפילו מה הבעיה. היום 
 קרובה. כל המהלך חיים בעצם...

 עמו יחסים לוהיונ הזולתהבנת 
בעולמם הפנימי ויים מהותיים הן בחייהם האישיים והן חלק ניכר מהמשתתפים הצביעו על שינ

התנהלות העצמי, הביטחון העצמאות והבתחום  למשל כנית ההכשרה. השינויים התרחשותבעקבות 

סיפר משתתף חברתיים ויחסים עם ההורים. לדוגמה, היחסים התמודדות עם קשיים, הכלכלית, הה

  :אופן שבו הוא תופס את המציאות החברתיתבשחל שינוי על ה

התכנית העירה לתשומת לבי דברים שלא שמתי לב אליהם קודם. אני רואה את העולם לא 
ורק אני חושב ככה וזה לא אמור  ,ם אמורים להתנהגואני חושב איך אנשים אחרי ,נכון

או להבין למה הם מתנהגים ככה ולמה אני לא מקבל מהם את היחס שאני   להיות ככה.
אמור לקבל. אני שם לב יותר מה אני צריך לעשות ומה אנשים אחרים עלולים לחשוב אם 

 אני עושה דברים לא בסדר. אני פחות חסר טקט ממה שהייתי. 

 :נוסף אמר דברים דומיםמשתתף 

לימדו אותי איך להסתדר עם ביקורת במפגשים הקבוצתיים בתכנית ההכשרה. כל הגישה 
בעבודה הקודמת רבתי עם הבוס שלי כל הזמן לחיים השתנתה, איך אני מסתכל על החיים. 

                                                   
 . בדויים בדוח השמות כל 11
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 – היום אני לא מתווכח. אני יודע הייתי אומר לו 'אני תובע אותך'. ,טיפש שכמוני ,ואז אני
ומר בצורה יותר נעימה מה שאני רוצה להגיד. ני אשא מה שהבוס אומר זה תמיד נכון. או

 תה יותר חיובית כלפי אנשים אחרים. יהגישה שלי נהי

 עצמי טחוןיב
  :ציינה שביטחונה העצמי השתפר בעקבות התכניתשתתפת מ

-עובדים אתנו על זה. מסבירים לנו על אירועים בעבודה מה עושים כשקורה משהו ואז לאט
 לאט גדל הביטחון. 

היא יכולה להסביר את קשייה לאחרים. בייחוד כי ביטחונה העצמי השתפר ועוד משתתפת סיפרה כי 

 אחרים, לסמוך עליהם ולהיעזר בהם. פני אנשים ללהיפתח ה היכולת שלה השתפר

  הקשיים הבנת
נכות 'החל להסביר את קשייו לאנשים אחרים בהתייחסותו לתסמונת שלו כאחד המשתתפים סיפר כי 

  :אך בבואה לתאר את קשייה, 'אספרגר'לא תציין את המילה שמשתתפת אחרת אמרה . 'נפשית

 אגיד שקשה לי לפעמים להבין דברים וצריך להסביר לי יותר.

 תיוצוהתפרב שליטהו געור
  :כי בעקבות ההכשרה למד יותר להתאפק כשהוא מתעצבןמשתתף סיפר 

 אפילו אם לא אוהב אותם.  ,אני נותן כבוד למדריכים

 נוספים שינויים
 באומרו: ההכשרה תכנית כל השינויים שעבר במהלך סיכם את אחד המשתתפים 

וכלפי אחרים, הרגעה עצמית, טיפול וניקיון, אסרטיביות, להיות יותר סובלני כלפי עצמי 
 תקשורת ושפת גוף. ראייה בוגרת יותר על החיים.

ונעשו זוג למרות קשייהם התקשורתיים. לדברי  לזה זהשני משתתפים מאותו מרכז אף למדו להיפתח 

 המשתתפת היא למדה "איך להיות עם בן". 

 שהביעו חוסר שביעות רצון  משתתפיםהא. 

ת, או שהיא תרמה להם במידה מועטה בלבד. כך חלק מהמשתתפים ציינו שההכשרה הייתה מיותר

סיפרה שלא חל אצלה כל שינוי בתחומים כגון ביטחון עצמי, עצמאות והתנהלות  משתתפתלמשל 

א סיפרו כי ההכשרה ל אחדיםאלה תחומים שמלכתחילה לא עוררו אצלה כל קושי. שכלכלית, מאחר 

עדיין אינם יודעים כיצד לחפש עבודה  יומהשגם לאחר ס כך תרמה להם בהקניית כישורי עבודה, 

צריכים  היו שהמשתתפים או הופנמו שלא נראהשנושאים אלה נלמדו,  אף. חיים רותולכתוב קו

 אחד המשתתפים:  כדברי. יותר בהם להתאמן

  , אבל היה אפשר עוד.עבודה ריאיון של סימולציות עשינו
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הלימוד היה אים הקשורים לעולם העבודה, ציין כי אף שבתכנית לימדו על נוש ,עומרמשתתף אחר, 

 :שטחי מדי

 שזה בעיה מרכזית שלי.  ,לא לימדו אותנו איך ליזום

בקביעתו שתכנית ההכשרה הייתה מיותרת. לדבריו, לא רכש שום למדי היה נחרץ משתתף נוסף 

כי משתתף נוסף אמר כישורים שבהם יוכל להשתמש ולא למד שום דבר חדש שלא ידע קודם לכן. 

לא היו שימושיים והוא לא  מניםזח תכנון לווניהול תקציב אישי טקט, כגון  ,הנושאים שנלמדו בתכנית

   :היה מרוצה מהאופן שבו הועברו השיעורים

אין לי הרבה מה  …אופי הדיבור מונוטוני או חוזר על עצמוהשיעורים הם 'חפירות שכל'. 
 . ללמוד מהם. אני יחסית מתקדם למצב שלי

  עבורם:משתתפים אחרים הצביעו על חלקים מסוימים בתכנית שהיו מיותרים 

 .ידעתי איך להתנהג אחרי שנתיים של שירות לאומי

הייתה די מיומנת בעבודה מול שמאחר  ,פחות ציינה ששיעורי המחשב היו שימושייםמשתתפת אחרת 

 מחשב. 

 משתתף נוסף: 

כי יש שיעורים שאני מרגיש שהרמה שמלמדים  ,אני לא לוקח את השיעורים פה ברצינות
 נמוכה מדי בשבילי. 

ושיש בה חלקים מיותרים, חלק מהמשתתפים אינם נתרמים מספיק מהתכנית  הםעקב התחושה ש

חפצה שהפגישות עם הפסיכולוג יהיו על משתתפת . כך למשל יותר ביעו רצון לעבודה אישית ופרטניתה

  :הציעה לא התחברה אליהם. אי לכךהיא יר תכנים פורמליים שהעבשבסיס אישי ולא קבוצתי, מאחר 

 מה הצרכים של כל אחד שמגיע ואז לבנות לו תכנית יותר אישית. לבדוק 

 ואספרגר אוטיזם עם אנשים בקבוצת ההשתלבותב. 

אנשים עם אוטיזם ואספרגר. לחלק  תבקבוצ תפותםמספר לא מבוטל של משתתפים התייחסו להשת

למדו במסגרות של החינוך הרגיל. חוויה זו הניבה קשת רחבה של שמאחר  ,הייתה חדשהחוויה המהם 

סיפר תגובות, החל בתחושת שייכות וקבלת תמיכה וכלה בתחושת ניכור ואף בושה. כך למשל 

  :משתתף

 ולמדתי מהם על דרכי התמודדות שונות.  ,פגשתי עוד אנשים שיש להם אספרגר

  :ציינהמשתתפת 

 .אוד איכותיים. מאוד עזרו ליהאנשים פה מ

באומרו כי ההימצאות עם אנשים נוספים שמצבם דומה לשלו עזרה לו את הדברים חידד משתתף נוסף 

 בו תכונות טובות.  ישכח לדעת כי איננו כישלון כפי שסבר ושותם על קשייו, וכך נלדבר א  
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ר שהוא נפגש עם חברים חלק מן המשתתפים דיברו על ערך הקשרים בין המשתתפים. אחד מהם סיפ

 : מחוץ למרכזלקבוצה גם 

 צוחקים, שומעים מוסיקה ומשתפים בצרות ובעיות. 

  :עוד משתתף

 מתפתח מעגל חברים חדש. אני יכול לשוחח ולצחוק עם החבר'ה כאן.

המשתתפים להיפגש לאחר סיום יום ההכשרה יוכלו מועדון חברתי שבו משתתף נוסף הביע רצון ב

 : במרכז

 חבר'ה שאין להם הרבה חברים ואין להם מה לעשות בבית. יש פה 

פער בינו לבין משתתפים ר שהרגיש פיספחות מן הקבוצה. אחד מהם מרוצים משתתפים אחרים היו 

  :הציע הוא אחרים, שחלקם היו אנשים עם אספרגר "בדרגות קשות".

 ולפי זה להתאים התכנים לפי הרמה.  ,לעשות הפרדה לפי דרגות של אספרגר

הסביר כי דווקא העדר תחושת הפער הקשה עליו להתחבר חברתית למשתתפים  משתתף אחר

  :האחרים

אבל למדתי איך  ,והיא הכניסה אותי לדיכאון ,מראה קיצוניתה כמו תם היא  המפגש 
 להשתפר. 

 סיפרה:  היא. שאר המשתתפיםמתפסה את עצמה כיותר "נורמלית"  משתתפת נוספת

 וזה קצת מפחיד אותי.  ,לפעמים אני רואה את עצמי באנשים אחרים פה

 :ר טוב יותר את כישוריו ומגבלותיוזו דווקא עזרה לו להכי 'מראהאמר כי 'אחר משתתף לעומתה,  

 ודרך המראות אני לומד להכיר יותר טוב את עצמי.  ,כל אחד בקבוצה הראי שלי

לא להיות מזוהה עם אנשים עם אוטיזם שכדי  ,להצטרף לתכניתסירב בהתחלה אחד המשתתפים 

החל  הדרגהלשיחות אישיות. בבוא אנשי הצוות הסכים לשל ו אמושל  שכנוע ואספרגר. לאחר מאמצי

 במפגשים הקבוצתיים. גם להשתתף 

  :אמוסיכמה 

עבר שלב של הכחשה שלא רצה להיות מזוהה עם אנשים מהסוג הזה. פחות הייתה לו הוא 
תם כבר בעיה של הדימוי העצמי בגלל שהיה בקבוצה, למרות שלא היה שש להסתובב א  

 בחוץ.

    ההכשרה מנקודת מבטם של ההורים 6.3

בנם או הימצאות של השביעות רצון מעצם תכנית ההכשרה: חלקם הביעו הורים רבים שיבחו את 

השתתפות בתכנית, שינויים ההתייחסו לשינויים ספציפיים בעקבות חלקם במסגרת כזו, ו תםב  
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תקופה ההכשרה ושבאו לידי ביטוי לאחר ודשים חרק  – בחלק מהמקרים –אפשר היה להבחין בהם ש

 בתקופת ההתנסות או ההשמה. 

מספר הורים סיפרו כי המשתתף הגיע למסגרת ההכשרה לאחר תקופה שבה שהה בבית, ללא מעש. 

תיארה  רינתשל  הם ותעסוקה. אמסדר יו םתב  /לבנםההכשרה סיפקה לגבי הורים אלה, תקופת 

  :התב  עבור  "ישועה"מסגרת זו כ

הוציאו  .ה רק למותתחודשים ורצ 4במיטה  הששכב ההוציאו ילד .הייתה תכנית מעולה
 לחיים ממש.  האות

בעקבות הצטרפותו . 'מת-חי'כמו  יובל טרם כניסתו לתכנית היהסיפרה כי  היא ;יובלכך גם אמו של 

 יותר פעיל.  ונעשה להתקלחהחל לצאת מהמיטה, לאכול, לתכנית 

  :חידדה חנןאמו של 

 היה ישן ומורח זמן עד הלילה. . לפני כן פתאום ראיתי שהוא אוהב את החיים

  :סיפר כי גביאחיו של 

   הרווח הגדול שבכל זמן הקורס הייתה לו תעסוקה בבוקר.

   :גביכשרה. למשל, אחיו של בני משפחה דיברו גם על דברים שרכשו המשתתפים בה

מה זה מעביד, לפני זה בכלל לא ידע מה מעביד ואיך להתייחס אליו, אבל  ,נתנו לו הרבה ידע
להתייחס לאנשים בפנים  בתוך מקום העבודה איךאיך להסתדר לימדו אותו הרבה כלים 

והסבירו לו את חשיבות הזמן והתנהגות הולמת במקום העבודה. הוא יכול יותר להתאפק, 
 פחות אלים בבית. 

  :עבודהההסבירה כי הוא למד את ערך  גלעדגם אמו של 

בודה עהוא מבין יותר את החשיבות של  ,בניגוד לנטייה שלו להתבודד ולשחק במחשב בבית
 גם כלכלית וגם סוציאלית שגרתית.  .ואת הערך שלה

 :אישית-התייחסה לשיפור בתחום התקשורת הבין גילאמו של 

הקבוצה נתנה לו לראות יותר אנשים כמוהו שמתמודדים עם בעיות דומות. זה עזר לו לגלות 
יותר סבלנות מול מישהו שלא איש מקצוע ולהבין אותו. ההכשרה מאוד עזרה לו להבין 

שחיבלו בהצלחה שלו בעבודות קודמות ועוזרים לו בפיתוח מיומנויות אישיים -ןקשיים בי
 חברתיות שלא היו לו.

עטה ביותר מתכנית הפיקו תועלת, או שהפיקו תועלת מ לאבנם או בתם ציינו שמועטים בלבד הורים 

שתתפים, התכנית שאר המשל תפקוד גבוה מ ליערהשחשה שמאחר  יערהשל  המא  ההכשרה. לדוגמה, 

 . לה לא תרמה
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  :לא הפנימה את התכנים שנלמדו בתוכי בר ס נעמיאביה של 

כי  ,שרוב הדברים שלמדה בתוך בית אקשטיין אין לזה משמעות ,אחת הבעיות של הבת שלי
    .רים. יש אנשים שלומדים דרך עשייהלים ודיבויזה רק מ

 ללא שכר התעסוקתית ההתנסות לבש. 7

במשך יומיים  שובצו המשתתפים להתנסות תעסוקתית ללא שכר,לאחר תקופה של הכשרה ראשונית 

נסקור היבטים של ההתנסות, כפי  זה בפרק 12שלב נוסף בהכנה להשמה בעבודה תמורת שכר. –בשבוע 

 צוותי המרכזים, המשתתפים והוריהם.  אותםארו ישת

 עבודת המשתתפים במקומות ההתנסות 7.1

 –ממשתתף למשתתף  דומא שונים ותחילת ההתנסות היהצטרפות לתכנית ועד המ פוהזמן שחל כימש

חודשים. ההמתנה הארוכה של חלק מהמשתתפים נבעה מצורך בהכשרה  35-כהחל בחודשיים וכלה ב

 קושי לאתר מעסיקים שייאותו לקבל אותם. מנוספת או 

ו התנסות תעסוקתית במקום אחד או בשני מקומות )ואף בשלושה או ארבעה, התנסהמשתתפים 

למקום נוסף  וים בודדים(, ולמשך פרקי זמן משתנים )בין חודשים ספורים לשנתיים(. חלקם עברבמקר

לשם גיוון בהתנסות, ואחרים החליפו את מקום ההתנסות בשל קשיי הסתגלות, חוסר התאמה של 

המשתתף  תהמקום או התפקיד, ובמספר מקרים גם בשל החלטה של המעסיק להפסיק את עבוד

  במסגרת ההתנסות.

איתור מקומות ההתנסות נעשה על בסיס קשרים אישיים ופניות ממוקדות לארגונים שונים, בכתב 

שעשו את עיקר המלאכה, גם והם פה. אף שאיתור זה הוגדר לרוב כתפקידם של רכזי ההתנסות, -ובעל

אליהם על בסיס קשרים והיכרות אנשי צוות אחרים סייעו לעתים בהצעת מקומות התנסות ובפנייה 

ובמרכז  ;סיפרו על סיוען בפנייה ראשונית לארגונים מרכזיםהמ יםשנים ארגונים רלוונטיים. מנהלות ע

ידי פנייה -על למשל ,השלישי, מדריכת ההכשרה עזרה לרכזת ההתנסות לשווק את תכנית ההתנסות

גדולים ח אדם במקומות עבודה. לעומת זאת, במרכז אחר העדיפו לפנות למעסיקים ובדוא"ל למדורי כ

. רכזי ההתנסות סייעו למשתתפים להתכונן לראיונות עם אצלם התנסותאפשר די לבקשם לכ

 המעסיקים הרלוונטיים ואף ליוו אותם אליהם ונטלו חלק פעיל בראיונות עצמם.

  העבודה סוגיא. 

בתחומי העבודה המשרדית או המחסנאות: תפקידים הכוללים עבודה מול רבים מהמשתתפים התנסו 

עבודה  וכן מסמכים, הקלדת מידע, ספירת מלאי, שליחת פקסים ה של, תיוק, צילום וסריקמחשב

                                                   
 ההכשרה וההתנסות שלבי בוטלו, זה בדוח בפירוט המתוארת תקופהב כפי שהייתה התכנית שינוי עם 12

 אביב בתל המרכז מנהלת לדברי, זאת עם. קבועה בעבודה מהירה בהשמה להתמקד במטרה ,התעסוקתית
 שנמצאה עד, קצרות לתקופות התנסות במסגרות מהמשתתפים כמה לשבץ הוסיפו( 0030 ספטמברמאיון י)בר
  .בשכר עבודה להם
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 בארכיון ובמחסנים. אחדים מהמשתתפים שולבו גם בעבודות מטבח, בסיוע בבית ספר לחינוך מיוחד

חווה חקלאית, בחנות סיוע בבמרפאה וטרינרית, בתיקון, בדיקה והכנה של ציוד מדעי או רפואי, ב או

 ת, בחנות פרחים ובטכנאות מחשבים. מכול

ניכרו הבדלים משמעותיים בין המרכזים בסוגי המסגרות שבהן שובצו המשתתפים להתנסות: בעוד 

אביב ובחיפה התנסו רוב המשתתפים במוסדות ציבוריים גדולים, כגון בית חולים או מוסד  שבתל

יתר על כן,  מסעדה או חנות מכולת. אקדמי, הרי שבירושלים שובצו גם במסגרות פרטיות קטנות, כגון

 אביב נטו לשבץ מספר משתתפים להתנסות באותו מקום, אם כי לרוב במחלקות שונות. -בחיפה ובתל

ניסיון לשבץ משתתפים בעבודה שאינה מצריכה מגע רב עם  על רהפיסאחת מנשות צוות התכנית 

יהיו "ל המעסיק הפוטנציאלי שאנשים אחרים, אך אחרת, מאותו מרכז, ציינה דווקא שמוודאים מו
להתאים את ההתנסות  ציינו מאמץחלק מאנשי הצוות  ".]בתפקיד[ הרבה אינטראקציות עם אנשים

עם בודקים אחד מרכזי ההתנסות ציין כי לתחומי העניין ולנטיות המשתתפים, כמו גם לכישוריהם. 

באמצעות שיבוץ של משתתף  הדבר ים את. הוא הדגמה הם רוצים לעשות ומה יכולים""המשתתפים 

  :ארכיון, אשר כללה תרגום סרטים וצפייה בהםעבודה בתנסות בלה

יש פה משהו יצירתי, והוא אדם יצירתי שיכול ליצור קשר עם  מלבד העניין ההיסטורי
 אנשים, וזה חשוב לו. 

ים. עם כן שובצה להתנסות בחנות פרח גם על משתתפת אחרת נאמר שהיא בעלת נטיות יצירתיות ועל

 צוותזאת, אחת מרכזות ההתנסות הבהירה שמשתדלים כי התפקיד בהתנסות יהיה תפקיד משרדי, ש

 קל ונוח יחסית: תפקיד ככל הנראה  ואה בור התכנית

מי שאוהב בעלי חיים, לא שולחים אותו לגן חיות אלא למשרד, כדי שיהיה להם קל 
 התחום הזואולוגי.בתעסוקה. אפשר לשלוח אותם למשרדים באוניברסיטה של 

 נוספים ותנאים עבודה שעותב. 

בראשית ההתנסות התעסוקתית שובצו מרבית משתתפי התכנית לעבודה בהיקף של יומיים בשבוע, 

כחמש שעות בכל פעם. לאחר הסתגלות ראשונית לעולם התעסוקה במשך חודשים אחדים חלק 

בהיקף של חמישה ימים היא להתנסות מורחבת, גם  –בהתאם להסתגלותם  –מהמשתתפים עברו 

 בשבוע, לפני המעבר להשמה בעבודה בשכר. 

רק בחלק מהמקרים  שכר בעבור עבודתם. המשתתפים לא קיבלובתקופת ההתנסות התעסוקתית 

שילמו להם החזר של הוצאות הנסיעה למקומות ההתנסות. מתנסים אחדים קיבלו תלושי אוכל 

ביטח את המשתתפים במקום שבית אקשטיין הוא  והוזמנו להצטרף לטיולי העובדים הקבועים.

  : עבודה ללא תשלוםההתנסות. אחת ממנהלות המרכזים ציינה את הפן החיובי ב

 ההתייחסות אליהם אחרת... מתייחסים אליהם עם יותר רגישות וסלחנות. 

 שכר בהמשך:השל מרכז דיברה על חשיבות מנהלת עם זאת, 

[לא הולכים למקומות שאין ]בהם[ אופציה לעבודה בשכר ]לאחר סיום שהחלטנו ]
 ההתנסות[. 
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 ועיבוד תמיכה, ליוויג. 

במהלך ההתנסות קיבלו המשתתפים, וכן מעסיקיהם, ליווי ותמיכה מצוות התכנית. לדברי אחת 

מוגבר בראשית תקופת ההתנסות, לכל אחד היה רכזי ההתנסות  שהציעוממנהלות המרכזים, הליווי 

. ליווי מוגבר זה נמשך בחודש הראשון להתנסות וכלל סיוע "בהתאם לצרכיו ולהתמודדויות שלו"

, עם הממונהתקשורת עזרה בההתנסות ועם דרישות התפקיד,  ראשוני למשתתף בהיכרות עם מקום

, כלשונה של אחת לנוקשות ולעקשנות"עניינים הנוגעים "אישיים וכן סיוע ב-צבים ביןעזרה בהבנת מ

המנהלות. עוד כלל הליווי מתן כתובת למשתתף ולממונים עליו לשם פניות דחופות במקרים של 

 הבנות. אחת מרכזות ההתנסות חידדה זאת באומרה: -קשיים ואי

 י לטלפון, ואם הם בלחץ, אני ישר באה אליהם. ימתקשרים אל

 כיצד לפרק משימות באופן שיתאים ליכולותיו של המשתתף.הליווי למעסיק כלל לעתים גם הסבר 

קשר עם המשתתפים ועם המעסיקים והמשיכו  עלרכזי ההתנסות  שמרו לאחר תקופת הליווי הראשוני

לבקר במקום ההתנסות ולהיפגש עמם. הסיוע למעסיק כלל בין היתר סיוע בקביעת יעדים עבור 

  :על המעסיקיםמנהלת אחד המרכזים סיפרה . והמשתתף ובגיבוש דרכים להתקדמות בתפקידי

 בהצהרה הם רצו יותר פגישות, בפועל הם לא היו פנויים לפגישות נוספות. 

  :"טובה"חוויה לעומתה, אחת מרכזות ההתנסות תיארה את הקשר שלה עם המעסיקים בהתנסות כ

 אם היה לי יותר זמן במשרה, הייתי יכולה להגיע אליהם עוד.

ליווי במקום העבודה עצמו קיימו מתאמות התמיכות )עובדות סוציאליות במרבית המקרים( ה לענוסף 

שיחות פרטניות עם משתתפי התכנית. כמו כן התקיימו מפגשים קבוצתיים שבועיים של המשתתפים, 

בהנחייתם של רכזי ההתנסות, לשם עיבוד הסוגיות העולות מההתנסות. במרכז בירושלים הופסקו 

 :כיבמהלך הפעלתה של התכנית, מפגשים אלה 

כל אחד ]מהמשתתפים[ היה בשלב אחר לגמרי, מבחינת ההתפתחות שלהם, כמה זמן הם 
  .יתה אפשרות ללמוד האחד מהשנייכך גדולים, לא ה-נמצאים בהתנסות... הפערים היו כל

התכנים "חיבור בין שיחות פרטניות לשם עשות לבירושלים  מרכזב החלוה קבוצתית שיחבמקום 
 . שלמדו ומה שקורה במקום ]ההתנסות["

 וטופסי הערכה תקופתיים לכל משתתף. טפסים אל התמיכות מתאמות ואמיל תההתנסו ליווי הלךבמ

כללו בחינה של התקדמות המשתתפים בפרמטרים חברתיים, תקשורתיים, בתחום הלבוש 

בין היתר על בסיס משוב חודשי  ,וההתנהגות, היוזמה, המוטיבציה, האחריות והיכולת לעמוד בזמנים

 מהמעסיק. 

  'פיטורין'או  עזיבהד. 

הסתיימו באורח כפוי, בשל תפקוד לקוי של המתנסה או סכסוך במקום ההתנסות. חלק מההתנסויות 

למקום ההתנסות, גם  קביעותמקשייו של המשתתף להגיע בזמן וב 'פיטורין'בחלק מהמקרים נבעו ה

בשל  'פוטר' למשל כשהמתנסה היה מרוצה מהתפקיד עצמו וככל הנראה גם ביצע אותו בהצלחה. גלעד
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היו "דפקתי צ'אנס טוב לעבודה". : הוא הודה איחוריו הרבים שנבעו מהקושי שלו להתעורר בבקרים.

קבלת -אי גם משתתפים אשר עזבו ביוזמתם את מקום ההתנסות, אם כתוצאה מתסכול בשל

הזדמנויות להתפתח בתפקיד ואם בשל חילוקי דעות עם מעסיקיהם. בחלק מהמקרים שהסתיימו 

ה זו יתאים יותר. היו מקרים שבהם התנסות שנימבטרם עת שובץ המשתתף להתנסות במקום נוסף, 

 הייתה מוצלחת מקודמתה. 

במקום ההתנסות, ורק  מרבית המתנסים לאורך זמןהתמידו בהשוואה בין המרכזים בולט שבחיפה 

 מהראשון.  'פוטר'י לאחר שאחד מהם עבר למקום התנסות שנ

 פרק ההתנסות  התמשכותה. 

טווח הזמן של ההתנסות היה מגוון ונע בין מספר חודשים לשנה או קרוב לכך. בשני מקרים, של יובל 

 פרק התמשכות כינראה להעסקה בשכר.  ךנמשך פרק ההתנסות כשנתיים בטרם הפ 13,ושל אביגיל

    לפרישת מספר משתתפים מהתכנית בכל שלושת המרכזים. המרכזית הסיבה תהיהי ההתנסות

 צוות דיווחלפי  ,מעסיקיםה שלמבטם  מנקודת התעסוקתיתההתנסות  תכנית 7.2

 התכנית

לא נערכו ראיונות עם המעסיקים בשלב ההתנסות, המידע מבוסס על הראיונות עם אנשי שמאחר 

שבעי רצון היו לדברי אחת ממנהלות המרכזים, כמו גם לדעת אנשי צוות נוספים, המעסיקים  .הצוות

שלהם  "מתחושת השותפות" רצון שבעי גםהיו  הם לעתים". "מקבלים עובד ללא תשלוםשהם מכך 

מעסיקים הבפרויקט חברתי מעין זה. אחת מרכזות ההתנסות דיווחה על שביעות רצונם הרבה של 

מתרומתם של המשתתפים באחד ממקומות ההתנסות הגדולים ועל ציפייה להשתלבות של משתתפים 

 נוספים שם: 

ח אדם של אדם במשרה והם ממלאים תפקידים חשובים. שני אנשים שלנו ממלאים כ
שיהיה בהם צורך אמיתי... אם  –מלאה... זוהי עבודה נצרכת, וזה חלק מהתנאים שלנו 

ד רוצים להעסיק אותם. ובל תקן, היו לי כמה חבר'ה עם המלצות חמות... ומאאפשר היה לק
 זה סימן להצלחה. 

 רכזת התנסות נוספת הצביעה על שביעות רצון כללית באומרה: 

 רוב המעסיקים שבעי רצון מהמסירות ומהאחריות, מהתרומה שלהם. 

לאומיים -קשרים ביןאחת המשתתפות השתלבה בהצלחה בתפקידי מזכירות ותרגום במחלקה ל

כמה קשיים  ציינהבמוסד ציבורי גדול, ובהמשך עברה לתעסוקה בשכר באותו מקום. המעסיקה 

 :אך לדבריה ,של המשתתפת שנובעים ממוגבלותה

                                                   
 לאחר ורק, ועוד עוד נמשכה ההתנסות תקופת, זאת שמילאה. עם ד בתפקיד הפקידותיואביגיל הצליחה מא 13

ולכך שלא  להתמשכות ההתנסות הסיבה מה ברור הממונה שלה. לא ביוזמת, בשכר כעובדת נקלטה שנתיים
   את התכנית.בכך הושמה בעבודה בשכר קודם לכן. אביגיל האשימה 
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ד אוהבים וד מדויקת, חכמה. היא אחראית, נעימה, נחמדה, מאוד חרוצה... מאוהיא מא
 .שלה הרבה מעבר לאדם ממוצע אותה אצלנו... התרגומים שלה וההבנות והיכולת

 "לטפח אצלי את הסובלנות והסבלנות".המעסיקה ציינה כי אותה משתתפת סייעה לה עצמה: 

 "נאמנות, אכפתיות ותחושת השייכות" מרוצים מההיו רכזת התנסות אחרת ציינה כי המעסיקים גם 
 זאת:ם ע. של המשתתפים

ם הוראות מבלי הללמוד איך לתת ל תפוקה טובה בעבודה ]אך[ צריךלחלק מהמשתתפים יש 
 לדעת שיש צורך לחזור כמה פעמים על הוראה. . 'להציף' אותם

  :מנהלת של אחד המרכזים

צריכים יותר מהרווח שהם תורמים. הם ד טובים ותמימים. אבל לא פעם ומאהמשתתפים 
 ד איטיים... ודורשים המון הכוונה. ומא

מהצורך שלהם  נבעהשל חלק מהמעסיקים ן רצוהיעות שבחוסר בדומה לה ציינה מנהלת אחרת כי 

בסופו של דבר מעסיקים  להשקיע מאמץ בבקרת איכות רבה של עבודת המשתתפים אצלם. אולם

 . , אמרהשעמם היה למרכז קשר דווקא מעוניינים להמשיך בהתקשרות עם התכנית

  :כזת התנסות הדגישה זאת באומרה כיר

נושא, אך לעתים יש להם רתיעה... לא תמיד יש להם זמן יש רצון ]של מעסיקים[ להירתם ל
ש נכונות, י …אבל יש גם מנהלים שחונכים באופן יותר אקטיבי. לחנוך את המשתתפים

 בחלק מהמקומות, לקלוט עוד אנשים להתנסות. 

  :לעומתן, מנהלת אחרת ציינה כי

לא מרוצים כשיש עובד שמתקשה במיומנויות עבודה או מיומנויות תקשורת,  המעסיקים
 וכשהדבר דורש מהם הרבה התערבות. 

סכימים לקבל משתתף נוסף לאחר מ ("בכלל אם"ספורים )רק מעסיקים עקב סיבה זו היא העריכה ש

 הפסיקו אתסיום תקופת ההתנסות של המשתתף הראשון. לדבריה, היו גם מקרים שמעסיקים 

 משתתף מקום התנסות אחר. ההתנסות, והתכנית נאלצה למצוא ל

"התנתקות ]של המשתתפים[ מספר רכזי התנסות הסבירו את קשיי המעסיקים כנובעים מ
 :"מהמציאות

 מההתנתקות.  "להתעורר"אפילו אם זה לזמן קצר, לוקח להם זמן 

 :כמו כן

מהבוס. צריך להסביר להם  אם הבוס מסביר משהו, והוא ]המשתתף[ לא מבין, הוא לא זז
 כל מה שקשור לתקשורת ושפת גוף, לקשר עין... . קשה להם להבין ]הרבה[ מה לעשות
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מזיל ריר מהפה "משתתף ש ם שלבאחד הראיונות תואר הקושי של מעסיקים להתמודד עם העסקת
ושהיה צורך להגביל תגובות מסוימות שלו בזמן  "מאוד ילדותי"ושל משתתף שתואר כ "וריח גופו רע

 העבודה. 

לאופי המשתתפים בלבד; רכזת התנסות ציינה כי לדעתה אין לשייך את הקשיים בהתנסות  אולם

ודאות -ביותר על הצלחת התכנית הוא מצב השוק )הריאיון התקיים בתקופה של אי שהקשההגורם 

שהעסקת מתנסה עשויה להצריך השקעה של זמן מאחר (. היא הסבירה כי 0007כלכלית, בראשית 

 :ומאמץ

השוק לא לגמרי פתוח לקבל את התכנית בגלל המצב הקשה היום. השוק מעדיף לשלם שכר 
 מינימום ולקבל תוצר ברור מאשר להיות במקום שלא יודעים מה לצפות מהעובד...

 שכר. קושי נוסף הוא במציאת מעסיקים שישלמו למשתתפים החזר הוצאות נסיעה ו

 התכנית צוות של מבטו מנקודת תנסיםהמ   של והצלחות םקשיי 7.3

הסבירה את הקשיים של המשתתפים בלחץ שהם חשים מהאחריות בעבודה ומההערכה  התנסות רכזת

 : החודשית במרכז, בשל המוטיבציה הגבוהה שלהם "להיות כמו כולם"

אם הם איטיים משתתפים[ יוצאים במקומות ההתנסות. כל ההפרעה והחסרונות ]של ה
. ]בגלל הלחץ[ יום, הם יהיו יותר איטיים במקום העבודה. הכול מועצם במקום העבודה-ביום

ד מתרגשים, ולוקח כמה ואבל הם לא מקשיבים עד הסוף לממונה, לא ממוקדים. מא
חלק מהם 'חיים בסרט'... … קשה להם מאוד עם מעברים ושינויים… עד שנרגעים חודשים

הדימוי העצמי שלהם מאוד נמוך, על סמך העבר, והם מאוד לחוצים, יותר מכל עובד רגיל... 
הם מפרשים התנהגויות ]כאילו[ שהם לא רצויים, וזה לא ככה... ברגע שיורדים למציאות, 

 והם שומעים פידבקים טובים, זה משמח. 

  :התכנית צוותנשי אאותם ו אריתכפי ש תפקוד של משתתפיםהקשיי הלן ל

ממהרים לסיים  –]קושי ב[מעקב אחר הוראות, נוקשות בביצוע, רצון לרצות את המעסיק 
 מטלות בלי לבדוק מספיק. 

 .ת, האיכות... ארגון יום העבודהלא ברור ]להם[ עניין התפוקו

 פסקות. היציאה ללכללים במקום העבודה, כגון אלה הנוגעים  ברורים להםתמיד , לא כןכמו 

. "קשה לו מדי"משתתף שהחל התנסות והחליט ש ללמשבהם  ,מההתנסותחלק מן המשתתפים נשרו 
  :מנהלת מרכז ציינה כי. ולבסוף עזב "ד פחדועשה דברים ורעד. מא" ,כאונייהיה דמשתתף אחר 

המשתתף[ אינו מרוצה במקום ההתנסות, נעשית חשיבה משותפת מאיזו סיבה זה, שבמידה ]
 והאם זה נובע מקושי שצריך לתת לו תמיכה או מסיבה שבגינה כדאי להחליף מקום. 
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כמה מאנשי הצוות ציינו התקדמות אישית של משתתפים במהלך ההתנסות , לעומת זאת

 בהם"יש נוכחו כי כש דימוי העצמיהעצמי וב , למשל ירידה בחרדות ושיפור בביטחוןהתעסוקתית
   :וות באחד המרכזים ציינהחברת צ. "העבודה במקום"להסתדר וכי הם מצליחים  "תועלת

יותר בוגרים. יותר . יותר רציניים... שואלים שאלות לגבי העתיד, פחות ילדיםנעשו הם 
תקשרים במשפחה... יותר פתוחים.   מ 

 פור בתחום החברתי:שיחברת צוות אחרת הצביעה על 

 ד מרגש. והם מגיעים לחדר האוכל, לימי כיף. הצורך ]שלהם[ בחברה עולה. ]זה[ מא

 שם עבודל, ואף התאפשר להם להמשיך במקומות העסקתםה לחצהחלק מהמשתתפים השתלבו ב

 בשכר לאחר תום ההתנסות. 

 ההתנסות התעסוקתית מנקודת מבטם של המשתתפים בתכנית 7.4

 המשתתפים מההתנסות הכללית של רצוןה שביעותא. 

קיבלו עם הזמן ותיארו כיצד התעסוקתית ההתנסות ן מד והיו מרוצים מאחלק מהמשתתפים 

משימות מורכבות יותר וכיצד מעסיקיהם נתנו בהם אמון והשתדלו לקדמם. המתנסים במקומות אלה 

  :ערןסיפר כך למשל, ויכולת לתרום. ערך עצמי ה של הביעו תחוש

ד תורם... העבודה שלי מוערכת... ]וזו[ ולעבודה שלי חשיבות, ואומרים לי שאני מאיש 
 הזדמנות להראות לאנשים, שאף על פי שיש לי מוגבלות, אני תורם לחברה. 

הוא סיפר כי במהלך  .שלו האישית להתפתחות ההתנסות של התרומה את ציין, אולגאחר,  משתתף

 ".ממני רוצים מה להבין, יעיל יותר, אבוד להיותההתנסות למד "פחות 

 :ירוןו

למדתי איך להיות במקום העבודה. לבוא בזמן וכשמקבלים עבודה לעשות אותה, לא 
 להתעצל.

לעומתם, רבים מהמשתתפים תיארו את תקופת ההתנסות שלהם כעתירת קשיים: קשיים 

בזמן )או להגיע בכלל(, קשיים ביחסים  תהתנסּוע ליבהתמודדות עם דרישות התפקיד עצמו, קושי להג

עם מעסיקים במקומות ההתנסות וכן תסכול מאופייה של העבודה שלתחושתם לא התאימה להם או 

על תפקידו כעובד מחסן  רענןסיפר תה פשוטה מכדי לתת ביטוי ליכולותיהם. כך למשל ישהי

 . "מוח תאי לייצר עוזר לא זה"באוניברסיטה: 

 לא אני אם" : עומרשל העדר תרומה משמעותית ואמיתית בעבודה. לדברי אחדים ביטאו תחושה 
 ."אחד לאף ישנה לא זה, שם אהיה

. בעיקר ישבתי וקראתי וליטפתי לא היה לי מה לעשות" סיפר על העבודה שלו במרפאה וטרינרית: ערן
 . "חתולים...
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 :יערה הכפי שאמר .אמון של המעסיקים ביכולותיהםם חשו העדר מהמשתתפי יתר על כן, חלק

 . "לחץ בזמן העבודה עלו ייעל סומך לא"המנהל 

במקומות ההתנסות בחרו להותיר אותם בתפקידים בסיסיים ביותר ואפילו בעבודות כי חשו היו ש

 בלימטבח הפשוטות ביותר, ללא גיוון משמעותי ודות ניקיון ופינוי אשפה, עבודות ההשחורות, כגון עבו

התנסתה למשל  נעמי :הזדמנות להתנסות בעבודה מורכבת יותר או להיות בקשר ישיר עם לקוחות

הועסק בעיקר בפינוי ו לתועבד בחנות מכ אבנר. "אסור לי לדבר עם לקוחות": אמרהו בחנות ספרים

 . : "היו לי ציפיות גבוהות מדי שאני אעמוד מול הקופה"הדבקת תוויות מחיר על מוצריםבאשפה ו

שאיש  מטלותל תםייהפנתנסים מתפקידים מסוימים והמ   תהדרו מקרים של אם אכן היקשה להעריך 

או שמדובר בפער בין ההערכה של המתנסים מהעובדים הקבועים או מבעלי העסק אינו חפץ לבצען, 

שאף להשתלב בעבודה כטבח למשל  אבשלום את יכולתם לבצע משימות מסוימות לבין יכולתם בפועל.

, העידה על איטיותו בעבודה אמו .נראה שאינו מתאים לכך תעסוקתיהחון פי האב-עלניין, אך מן המ

 .ובכך נתנה אישור מסוים לאבחנה

מרכזי שהשפיע על תחושת השייכות ועל מידת ההשתלבות הגורם הש מדברי המשתתפים עולה הרושם

ם להתייחס האחראי יכולת, ובעיקר של האחראים להםיה אופיים שלהם במקומות ההתנסות ה

 הדגישה זאת:  נעמיבכבוד חרף קשייהם. אליהם 

י כמו לאדם רגיל, יהם מקבלים אותי כמו שאני. זו כמו עבודה רגילה, והם מתייחסים אל
 אפילו אם הם צריכים להסביר לי כמה פעמים.... 

  רוני:

טוב לי וכיף זה כמו חממה. יש שם אנשים טובים שמעריכים אותי. זה כמו משפחה גדולה... 
 לי.... 

אחדים מהמשתתפים היו כה מרוצים בהתנסות, עד שהמשיכו להתנדב במקומות ההתנסות שלהם גם 

 .לאחר שהשתלבו במסגרת תעסוקתית אחרת

  ממושכת התנסותל המשתתפים תגובותב. 

בניגוד  עמדהתה התמשכותה שיאחת הסיבות המרכזיות לתסכול של משתתפים מתקופת ההתנסות הי

. חלקם קבלו על שלא הופנו אותו מקום או במקום עבודה אחרעבודה בשכר בהתקבל ללציפיותיהם ל

 ההתנסות המתמשכת. משתתפים ךלראיונות ספורים במהלרק שהופנו על לראיונות עבודה או 

   :סטיבכפי שאמר . קשהה ביטאו תחושרואיינו בשלב זה ש

ובה, אבל צריך לצאת מפה עם עבודה מחלקת ההשמה צריכה להבין שההתנסות חש
 שמשלמים עליה. כמה זמן אפשר להמשיך בהתנדבות? צריך תוצאה. 

 : ישראלו

אני עובד ומשקיע, מתגבר על הקשיים, וזה לא פשוט לאדם עם אספרגר, ואני לא מקבל על 
 זה כסף. 
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 ההתנסות רכזי של מהליווי המשתתפיםרצון  שביעותג. 

כי סיפרו חלקם קיבלו מרכזי ההתנסות. שהליווי משביעות רצון מהתמיכה ומרבית המשתתפים הביעו 

 : ערןלמשל כך נתקלו בקשיים. רכז כשפנו ל

 הוא עוזר לי להתמודד במצבים שאני לא יודע מה לעשות ועוזר לי להתמודד עם זה. 

עץ בבן להיוו ואחדים ציינו כי העדיפם, ועליהם במקו ממונהלאחרים ציינו כי במקרה קושי פנו 

 משפחה. 

ההתנסות ולהתייעץ אתו גם לאחר שעבר אחד המשתתפים ציין כי המשיך להיות בקשר עם רכז 

ל שכר במקום עבודה שמצא בעצמו. משתתפת אחרת הביעה שביעות רצון כללית מהליווי שלעבודה ב

תה חסרה יותר יהי , אך להמיומנויות החברתיותה לע הושם דגשכי בכל זאת ציינה  אך ,רכז ההתנסות

  יכולות ספציפיות בעבודה. בעזרה אישית 

 : בתחילהאביגילהביעו מורת רוח מהליווי של רכזי ההתנסות. כך לדוגמה בין המשתתפים היו כמה ש

במהלך  התנסותהרכזת  את ףשהחלי מהרכזהביעה הסתייגות קשה היא תה מרוצה מהליווי , אך יהי

 פעם אפילו, ואיום וראנ ההי" ףם. לדבריה, הרכז המחליתקופת ההתנסות הארוכה, שנמשכה כשנתיי
 ."אתנו... מבחינתי זה לא נקרא ליווי ישב לא אחת

א וה .בחסר עקב החילופים בצוותהליווי לקה לטענתו  .הביע שביעות רצון מסויגת מהליווי ישראל

  :לדבריו .הרכזות בתכניתהביע כעס של ממש על 

א אותי. לא היו רגישות למצבי. היו יותר מדי ביקורתיות, וללא תמכו, לא עזרו לי. לא עודדו 
ך להסביר לאדם שעושה משהו לא בסדר בהתנסות עשו את זה בצורה מכבדת ובונה. צרי

 .יפה, ולא להלחיץ אותו

  ."שלילית פרספקטיבה לה"יש  :הביע חוסר שביעות רצון מהתייחסותה של רכזת ההתנסות רענןגם 

 ההורים של מבטם מנקודת התעסוקתית ההתנסות 7.5

התייחסות מפורשת, התה ילעתים הי ;התנסות התעסוקתיתת המרבית ההורים התייחסו לתקופ

תה כוללת יותר, ללא הפרדה ברורה בין ההתנסות עצמה לבין ניסיונות ההשמה יובמקרים אחרים הי

 שנעשו במהלכה.

  התכנית במהלכה.רק ארבעה הורים הביעו שביעות רצון משמעותית מההתנסות ומהליווי של 

 בתו להשתלב במקום ההתנסות: של היה מודע היטב לקושי  נעמיביה של א

תה הרבה כדי להגיע למצב שיכולה להיכנס לבד ]למקום ההתנסות[, בית אקשטיין עבדו א  
 חלק מהחברה. לעשות עבודה וללכת הביתה ולהרגיש שהיא 

פשרהתכנית האב היה גם מרוצה ממידת המעורבות ש יחס שקיבלו מהמרכז, אם כי מהלו ולאשתו ו הא 

 צורך. בכך הדגיש שהוא ואשתו מיעטו להתערב ועשו זאת רק כשהיה 
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  :לבנה, ובכלל זה בשלב ההתנסותעל הסיוע כנית גם אמו של דוד הודתה לת

ני[ כל כך אסירת תודה וחושבת שהתכנית מקסימה קיבלתי מהם הרגשה שהם בשבילו... ]א
 ומאורגת טוב, ואין לי שום ביקורת... 

התכנית בטים שונים של ההתנסות ועל התמשכותה מבלי שיהורים אחרים הביעו תרעומת על ה

"כל ש סבר גבייו של בלמצוא עבודה מתאימה בשכר עבור ילדיהם. א –לטעמם  –די הצורך התאמצה 

 ."שרונותיהחולשות ולא ניצלו את הכ את העצימו רק העבודות

 סיפרה: אבשלום  אמו של

בהתנסות לא נותנים לו ללמוד כלום, רק לקלף תפוחי אדמה, לשטוף כלים. הוא רוצה ללמוד 
 ובית אקשטיין לא עוזרים לו.  ,בישול

סות , בכדי שההתנ"שלו העבודה פרופיל"תפירת מהות הציעה לשתף יותר את המשתתף ביאחת הא

 )וההשמה לאחריה( תשקפנה יותר את נטיות לבם של המשתתפים. 

 כדיתות משבר, התכנית לא יכלה לספק לילדיהם ליווי צמוד יותר, לפחות בע  הצטערו שמספר הורים 

 מהלך ההתנסות. שלונות בילמנוע כ

 סיפר:  גבייו של כך למשל אב

 ד, שזה לא סוג הליווי של בית אקשטיין. והוא היה צריך ליווי אינטנסיבי מא

הורים אחרים הביעו תרעומת על אופן הליווי של ילדיהם במהלך ההתנסות. כך לדוגמה אביה של 

. הוא גם ציין כי, לתחושתו, "אכן היה ליווי בתקופת ההתנסות, אך לא לעתים תכופות" כי אמר אביגיל

 ים פחות מדיווחיה של המעסיקה עצמה. דיווחיה של רכזת ההתנסות על תפקוד בתו היו טוב

ולא   הבטיחה כמה פעמים שתבוא" היא לדבריה :ביקרה את רכזת ההתנסותישראל גם אמו של 
 סיכמה:  . האם"לא עוזרים לי ורק מקטרים עליי" :. היא ציינה כי בנה אמר"הגיעה, מבלי להודיע

 .היינו צריכים לתת לו מוטיבציה כדי שהוא ימשיך ללכת .הוא לא הרגיש שם מספיק טוב
לא מצאו . רוב האנשים , אלא טענותתזקווחת על לא הולכ [תכניתהגישה שלהם ]של צוות ה

 פספוס גדול, וזה חבל. . זה עבודות

ואמרה כי  "טובה הרגשה נותן"לא את התחלופה הרבה בצוות התכנית כגורם ש הזכירה גם אותה אם

 לדעתה הצוות לא היה מקצועי דיו לטפל באנשים עם מוגבלות כשל בנה. 

הורים אחרים שגם ילדיהם לא הצליחו להתמיד במקומות ההתנסות היו יותר סלחנים כלפי צוות 

 שלונות, במידה רבה, בקשיים של ילדיהם. יהתכנית והסבירו את הכ

לא עדכן אותם באורח סדיר הצוות  :צוות התכניתמספר הורים השמיעו טענות בדבר מידורם בידי 

ממשפחות דתיות גם כעסו על  של שני משתתפים רב אותם בהתפתחויות באופן מספק. הוריםיעא ול

 שבניהם נשלחו להתנסות במקומות שאינם בעלי צביון דתי, מבלי להיוועץ בהם ומבלי לעדכנם. 
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כלל פרק יונת החדשה של התכנית לא ייש לציין שמשרד הרווחה ובית אקשטיין החליטו שבמתכ

 רקים אלו ייעשה הדבר גם במצבויש קושי למצוא למועמד השמה, אלא אם התנסות ללא שכר, 

  .קצרה לתקופה

  ההשמה שלב. 8

זה עוסק  פרקשלב ההשמה בעבודה תמורת שכר הנו השלב האחרון והיעד הסופי של תכנית ההכשרה. 

המשתתפים, מעקב עם הבראיונות  פי שתוארהוכאנשי הצוות אותה  ואריבהשמה בעבודה, כפי שת

המשתתפים הדרכים שעשו הצטרפות לתכנית. הכשנתיים עד שנתיים וחצי לאחר  ההורים והמעסיקים

עבודה וכלה בהשתלבות במסגרת של תעסוקה  םהחל בהשמה מוצלחת במקו היו שונות מאוד זו מזו:

 עמה.  מגע וקניתאף מהתכנית ו ונשר לעתים משתתפיםו מספר ניסיונות עבודה,עתים היו ל .מוגנת

 מהתנסות להשמה  מעבר 8.1

 14.מתוכה כחצי שנה בהתנסות, שנה בתכניתכלאחר המעבר להשמה בעבודה בשכר אמור להתבצע 

המשתתף נית, כדברי אחת מרכזות ההתנסות, בתפקוד מותהתנסות להשמה מעבר מבר ההחלטה בד

 בעבודה: 

האם הוא מגיע בזמן, נותן תפוקה, משתפר מקצועית, משתלב חברתית, מכיל משברים 
 ושינויים. 

יוזמה, מוטיבציה, לבוש, כגון התנהגות,  ת לעבור להשמה מבוססת על היבטיםהערכת המסוגלּו

יכולת לעמוד בדרישות של עולם כן על אחריות, עצמאות, התמדה, קצב בעבודה ועמידה בזמנים ו

  :העבודה

הם לא צריכים להיות מושלמים, אבל צריך לראות שיש השתפרות. במקום לעשות משהו 
שעה וחצי; שיש להם מּודעות. קל להעביר להשמה כשיש להם -בשעתיים, הם עושים בשעה

   מּודעות.

אם הוא מגיע בזמן, נותן תפוקה, משתפר מקצועית, משתלב חברתית, מכיל משברים 
  ושינויים.

חוות דעתו של המעסיק באמצעות שאלון הערכה. גם רה כי לשם כך מתקבלת אחת המנהלות הסבי

 . מתקיים תהליך הערכה תעסוקתי בן שבועיים

 אמרה אחת מרכזות ההתנסות:

עושים להם מבדקי תפקוד בתחומים שונים של עבודה, אבחון טכני ואבחון משרדי, אבחון 
  טלפוני. לראות איך הם מבינים את עולם העבודה.

                                                   
 .חודשים הראשונים של התכניתלבמתכונת החדשה של התכנית ההשמה מתוכננת  14



 

42 

 המשתתף עצמו: עצים עם ימתין כמו כ

ממנו, הפנים את מרב  רצון שבע רצון מההתנסות, במקום ההתנסות הם שבעיאם הוא 
  ווי צמוד.יהתכנים, לא זקוק לל

המשתתף אם סיפרה כי אחת המנהלות של צוות ההתנסות עם צוות ההשמה.  ההחלטה מתקבלת בדיון

מקרים  היו. שפר מיומנויותלת מורחבת בשביל ואיננו מוכן להערכת אנשי הצוות, הוא עובר להתנס

אותו הפנו  והצוות התרשם כי המשתתף איננו מתאים כלל למסגרת של עבודה בשכר, ובמקרים אלש

 (. הפרקרת מוגנת )פירוט על משתתפים אלה יובא בהמשך למסג

 העבודה מקומות איתור 8.2

ההשמה. הרכזים סיפרו שהם חיפשו איתור מעסיקים פוטנציאליים הנו חלק מתפקידם של רכזי 

באינטרנט, הפעילו קשרים אישיים, פנו למקום ההתנסות בבקשה לקלוט את המשתתף בעבודה בשכר, 

פנו למעסיקים שכבר העסיקו משתתף אחד בבקשה להעסיק משתתף נוסף ואף חיפשו פיזית בשטח 

 . "למצוא כדי רגליים תכתתומ הולכת אני לפעמים" :מקומות עבודה. כלשונה של אחת הרכזות

   :רכזת אחרת אמרה כי

בחלק מן המקרים המעסיק תופר את המשרה. ברוב המקרים המשתתפים מודעים לזה. הם 
 עושים עבודות נחוצות, אבל פשוטות. 

 מבקשים"אנחנו  ות גבוהה של המשתתף בחיפוש עבודה:מעורבהשאיפה לחלק מהרכזים הצביעו על 
 ואקטיבי בחיפוש".  פעיל חלק יהיה שהוא

  :אחת המנהלות הוסיפה כי

על כל משתתף מוטלת משימת חיפוש: לעבור על אינטרנט, בשכונה, בעיתון. הוא מקבל 
 הכוונה לחיפוש מהרכז ומחפש בעצמו בבית ושולח דברים אופציונליים. 

 להם עבודות.  שיוצעום רכזת אחרת סיפרה שהמשתתפים מחכים זאת, ע

 עבודהה חיפוש משך 8.3

מקום עבודה השתנה ממשתתף אחד למשנהו, בהתאם לרמת תפקודו. אחר חיפוש המשך הזמן שארך 

ארבעה -שלושהשל שתי מנהלות, הזמן הממוצע עמד על  ןלהערכת .הזמן נע בין ימים אחדים לשנה

את תסכולה מכך שחיפשה עבודה עם הרכזת במשך חמישה  הביטאחודשים. אחת המשתתפות 

  :חודשים

 פעמיים בשבוע. היה מתסכל.-קשה נפשית לבוא למרכז לפגישה עם הרכזת פעםהיה 

יים ללא בינת ך עבודתםהמשומחיפוש העבודה הזמן הרב שארך חלק מהמשתתפים ביטאו מורת רוח מ

בהשמה ואמרו מה תסכול מהעיכובים  ההורים הביעו וריםההבראיונות עם  .שכר במקום ההתנסות

  ."בתעסוקה בהשמה אקטיביים יותר"שיהיו  אמו של מרק: למשלכך צריך לעשות לדעתם. 
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  :ואמו של ערן

שיגדירו תאריכי יעד מתחילת ההשתתפות ויערבו את המשתתף בכך וגם את ההורים. שזה 
 לא ייראה לא מאורגן, לא מקצועי. 

גם אביה של אביגיל טען כי עובדי התכנית לא טרחו מספיק למצוא לבתו מקום להשמה תעסוקתית 

 :שאין לצוות שם די קשר עם מקומות עבודה מתאימים. כמו כן הציעו

שיבינו שצריך להנמיך ציפיות, שאצל חניך יכולות להיות עליות ומורדות, ובהתאם לטפל 
  .ולתת את העידוד הנכון גם בתקופת הירידות

קלוט בו התנסתה וביקשה לשלאחר שנה של התנסות בתו פנתה ביוזמתה להנהלת המוסד סיפר שהוא 

  :אותה כעובדת

צריך לעודד את היוזמה, ואם זה פוגע בנהלים, אז בתכנית אמרו שזה לא מקובל. אבל לדעתי 
   צריך להסביר.

ביקשו  םחלק: לגבי מקומן של המשפחות בתהליך החיפוש, הדעות בין אנשי הצוות היו חלוקות

 הורה כל"לא  :לא לערבםשיפו העד יםגייס ולעזור בכל דרך אפשרית, אחרהתל אותם ועודדו ההוריםמ
 ". ושל הבן של תפקודה ורמת היכולות את מבין באמת

אחת המנהלות הסבירה כי גם כאשר מערבים את ההורים בתהליך החיפוש, מעדיפים שהפנייה למקום 

 . "המעסיק אצל בלבול"יוצרת המשפחה  ידי-לפנייה עש, מאחר ההתכנית עצמ ידי-להעבודה תיעשה ע

 הביע את מורת רוחו:  ירוןבהתייחס לנקודה זו, אביו של 

אל תתערב. כשיש  .זה שלנו ,אנחנו אחראים ,עזוב" אמרו לי .מידרו אותנו בבית אקשטיין
 . היו לי כל מיני הצעות ותמיד דחו אותי  ."סמכויות זה מבלבל שתי

 ההתנסות נעשתה שבו במקום השמה 8.4

הדבר היה שכיח במיוחד במרכז בחיפה. הפנייה  .בתור התנסותכמחצית מהעבודות שאוישו החלו 

היה  חנןמקרה של ה .י רכז ההתנסותיד-ללמקום ההתנסות בבקשה להעסיק את המשתתף נעשתה ע

  :הוא פנה ביזמתו. לדברי אמו שונה:

הוא הבהיר להם שאין שום סיבה שלא ישלמו לו, גם כי הוא נמצא מבחינת הסקאלה בחלק 
 מביא תועלת. ומתפקד בסדר גמור והאספרגר הגבוה של 

במקום  אנושהמשאבי מחלקת , רכזת ההתנסות ניסתה כמה פעמים לפנות לתמר במקרה של

  :תמר לדברישהממונה עליה לקלוט אותה, מאחר דאגה  פו של דברבסו .ללא הצלחה ההתנסות,

 אעבוד שם. הבוסית שלי שם אהבה אותי ואת העבודה שלי אז החליטה שהיא רוצה שאני

סיפרה פי שאת המתנסה כעובד. כבבקשה לקלוט  תכניתבשני מקרים מקום העבודה הוא שפנה ל

 : מרקשל המעסיקה 
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אנחנו יזמנו את הפנייה כי חיפשנו מישהו כדי לתת סוג של תרומה לקהילה. רצינו לקחת 
הבחור  ואיכשהו הגענו לבית אקשטיין. היה את ,לא ידענו איזה סוג .מישהו עם מוגבלות

 ובעקבותיו חיפשנו עוד מישהו.  ,ראינו שזה עובד טוב ;הראשון

 עבודה לראיונות הכנה 8.5

 : י סימולציות אישיות וקבוצתיותיד-לע איון העבודהיהמשתתף לרסיפרו שהכינו את רכזי ההשמה 

 אני מספרת לו לפרטי פרטים איך להציג את עצמו, איך לענות על שאלות. 

תיאר  בין השאר ;למעסיק םחלק פעיל בהצגת ונטלאיון ילר םתנכנס א  רוב המשתתפים סיפרו כי הרכז 

קראת הקשיים המתלווים לאוטיזם או אספרגר. מקצת המשתתפים סיפרו כי הרכז הדריך אותם לאת 

משתתפים שעברו להעסקה בשכר במקום לאך לא נכנס אתם אלא חיכה בחוץ עד שסיימו.  ,איוןירה

סיכמו את תנאי ההעסקה ובהמשך חתמו על חוזה, איון קבלה, אלא שיחה שבה ינסות לא היה רההת

 בסיוע הרכזת.

  שיבוץה  8.6

חברות גדולות כגון אוניברסיטה, בבמוסדות או  הבעבודהושמו וב המשתתפים רכמו בהתנסות, 

 ,משרדיים ובמחסנאות. מרביתם שולבו בתפקידים עילית טכנולוגיההסתדרות עובדים, עירייה וחברת 

עבודות מטבח. בכן מסמכים, תיוק, אריזה ומשלוח ו ה שלהזנת נתונים למחשב, צילום וסריקב למשל

אחדים  רבה.אישית -תקשורת בין יםדורש םואינבאופן יחסי  יםמרבית התפקידים עצמאי

טכנאי כבד ; משתתף אחד עיותר מורכבותמהמשתתפים שובצו בתפקידים הדורשים מיומנויות 

ושלושה משתתפים שובצו בתפקידי מזכירות המערבים תקשורת עם אנשים  ,מחשבים בטכניון

בעבודת תרגום במחלקת קשרים  גםעסקה  המשתתפותהזמנות. אחת  וביצועלטלפונים  מענהאחרים, 

   מסמכים.ותרגום של לאומיים, תפקיד שדורש עריכה -בין

  :משתתף הספציפיהעבודה להעדפות וליכולות של לדברי הרכזים היה ניסיון להתאים את סוג ה

ומבקשת לשלב תכנית, יתאימו ואז פונה, מציגה את המשתתפים אני עושה חשיבה איפה ה
 אותם. 

  :רכזת אחרת הוסיפה כי

לפני החיפוש נפגשים ומגדירים את הרצונות של הבן אדם, בודקים את הפרופיל התעסוקתי 
 שלו. 

  :הדגישהרכזת שלישית 

הוא יותר בהם מנסים לתאם את המיומנויות שלו לשוק ומה שכן יענה לו. מחפשים דברים ש
 הוא פחות חזק. שחזק ולמעט במה 

תאימה לתחום המהראיונות עם המשתתפים עצמם עולה תמונה מעורבת. כמחציתם ציינו שהעבודה 

זבו מסוג המשתתפים )והוריהם( התאכמשבו הם חפצים ולכישוריהם. לעומת זאת, כמחצית 

  :הושם בעבודת סריקה ותיוקאך  למד קורס בתכנות מחשבים הוא ;גילהתפקידים שאיישו. כך למשל 
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ינת, יאני רואה בעבודה הזאת קצת פשרה. הייתי רוצה עבודה קצת יותר מענ
 אינטלקטואלית. היא די מונוטונית ומשעממת. 

 :אחת המנהלות ציינה את המקור לאותה אכזבה באומרה

 לאיזה עבודות הוא מסוגל.צוות התכנית פיות של המשתתף והתפיסה של ים בין הציש פערי
 זה מהלך קשה וצריכים גישור ועבודה עם המשפחה. 

שיקשו עליהם למלא תפקידים ברמות ויודעים  חלק מן המשתתפים וההורים מכירים במגבלות שלהם

מול יותר מורכבת סיפר שהיה רוצה עבודה משרדית ; הוא עובד בסריקה למשל יובל. יותר גבוהות

משתדלת  מיכאל". אמו של עבודות אחרות אולי יהיו לי יותר קשות" :הביע חששעם זה אך  ,מחשב

 :להשלים עם האכזבה

 את היכולות שלו. ,מיכאלאני גם מכירה את  .מתאימה את עצמי מציאותית

  יערה:של  הגם אמכך 

אז אולי היו  ,הרבה קשיים. אז אם היינו חיים בעולם אידאלי הכישורים אבל יש ל יש לה
 קצת יותר. היכולים למצוא משהו שהיה דורש ממנ

 נלווים ותנאים שכר תנאי 8.7

משתתף אחד   .באותה תקופה₪  03, רוב המשתתפים שעבדו שכר מינימוםהרוויחו בעת הראיונות 

ויחי ומר 15.לשעה₪  35–30, ארבעה משתתפים הרוויחו שכר מינימום מותאם .לשעה₪  60 הרוויח

וחלקם  ,החזרי נסיעות ובליקוימים בשבוע,  חמישהשעות ביום, חמש עד שבע  ועבדמינימום השכר 

 מתנאים טובים וונהנחברת כוח אדם דרך  וועסקהמשתתפים חלק מן התנאים סוציאליים.  קיבלו

ניתן לפטר אותם בקלות רבה יותר. וכן ארוחה מסובסדת ממקום העבודה  ובליא קלהם למשל,  ;פחות

תה יאחד המשתתפים שעבד באוניברסיטה ולאחר מכן עזב ללימודים סיפר שבמחלקה שבה עבד לא הי

 כל פעם קרן חדשה שתממן את שכרו. ביה צריך להשיג ממונה ה, אלא שההלו משרה קבוע

א ידעו להצביע על סיבות ספציפיות שבגינן הם מקבלים שעבדו בשכר מינימום מותאם להמשתתפים 

  :סיפק תשובה כללית באומרויובל  מינימום. המעסיק שלנמוך מהשכר 

בגלל שזה מבית אקשטיין אז קבעו שכר כזה. כמובן שבמשך הזמן יש כאן ביקור ממשרד 
 יה וצ'ופר.יהתמ"ת לעשות מעקב ותהיה על

 להם"בונים  ר במשתתף עם רמת תפקוד יותר נמוכהאחת מרכזות ההשמה הסבירה שכאשר מדוב
 . "ת"התמ לפי מותאם שכר

                                                   
( מאפשר לקבוע שכר מינימום נמוך מהקבוע בחוק, לעובדים בעלי 3789)ב( לחוק שכר מינימום ) 39סעיף  15

יכולת העבודה או התפוקה נקבעת על סמך אבחון מקצועי  .עם יכולת עבודה או תפוקה מופחתת ,מוגבלות
 התמ"ת. של משרד
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  העבודה של הראשונים בימים ליווי 8.8

החוזה,  תאיון והתקבל לעבודה, רכזי ההשמה היו מעורבים בתהליך חתימילאחר שהמשתתף עבר ר

נבנית תכנית  משתתף"לכל  :משא ומתן על השכר. בהמשך, לדברי אחת ממנהלות המרכזיםבכולל 
 .תמיכה בהתאם לצרכיו וההתמודדויות שלו"

בכדי ימים הראשונים, לאורך כל היום בליווי אינטנסיבי במקום העבודה בל יהמשתתף ק ככלל,

, כלשונה של אחת הרכזות. ליווי זה כלל היכרות עם סביבת העבודה ודרישות "יהיה לו ביטחוןש"

אחת הרכזות כי במקרים שהמשתתף עובד הסבירה  התפקיד ולעתים אף הכשרת המשתתף. כך למשל

בעבודה פשוטה יחסית, היא מסבירה ומדגימה לו בדיוק כיצד לבצע את תפקידו. לעומת זאת, כאשר 

והרכזת מתווכת  ,, מקום העבודה עצמו מכשיר את המשתתףיותר מדובר בתפקיד ברמה גבוהה

 ומוודאת שהמשתתף הבין ומיישם את מה שלמד. 

"הנחיה שלו בתחילת ההעסקה י יד-לווי ותמיכה לממונה על המשתתף עהרכז לי סיפק לבמקבי
הנחיה זו אף הכנה קבוצתית לקליטת בחלק מהמקרים כללה . בתקשורת נכונה עם העובד הספציפי"

 ערן. הממונה של ואספרגר זםיאוטהרכז הסבר על סיפק במהלכה וי המעסיק והצוות, יד-להמשתתף ע

ופירטה איזה מוגבלות וגם את היתרונות  ,כבחור בעל מוגבלות" ערן אתהציגה  זתשהרכלמשל סיפר 
עם לעבוד היו תה ועם כל העובדים שאמורים כי הרכזת ארגנה ישיבה א  סיפרה הממונה על דוד  שלו".

 :להם מצגת שסיפקה מידע והסבר על המוגבלות ועל התכנית. לדברי הממונה הציגהבמהלכה ו, דוד

  יפגע.ינתנה לנו את הכלים. היא לימדה אותנו איך להעיר לו שהוא לא  [הרכזת] 

 השמה רכז של מתמשך ליווי 8.9

 הן להיפגש ךמשיהוהמעסיק ו ףהרכז על קשר רציף עם המשתת שמר אחרי הימים הראשונים בעבודה

זמן , בהתחלה לפעם בשבוע וכעבור פחתהמפגשים העם שניהם יחד. תדירות , הן עם כל אחד לחוד

. אחדים מהמעסיקים דיווחו העובדבהתאם להסתגלותו של  ,לפעם בשבועיים, ולבסוף לפעם בחודש

 :מרקשהפיקו תועלת רבה מהליווי. כך למשל הממונה על 

מנסות לחשוב על דברים לקדם אנחנו יכולה לספר לה. ביחד אני יותר נוח שיש את הרכזת ו
יכול להיות שבלי הדחיפה שלה היינו עושה הרבה עבודות היום. הוא ועובדה ש ,אותו

 ופחות חושבים לקדם אותו.  בהתחלה משאירים אותו בעבודות שהיו

המעסיקים לא הרגישו צורך או היו עסוקים מכדי להיפגש ברציפות עם הרכז. כך  ,בחלק מהמקרים

 :למשל, אחד המעסיקים שהעסיק גם קודם לכן אנשים עם צרכים מיוחדים סיפר

יסיון ומכירים את החבר'ה לא היה צריך את הרכזת יותר מדי. לשמחתי לא בגלל שיש לנו נ
 היו בעיות מיוחדות.

 :מעסיקה אחרת דיווחה

 מצליחה להסתדר גם ככה.  . אניל אינטואיציות שלי. אין לי זמן להתייעץ עם אנשיםוהכ
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בעיות, הן מתעוררות כאשר ; מספר מעסיקים ציינו שהם מקיימים תקשורת ישירה עם המשתתף

  .ללא עירוב אנשים אחרים ,נפתרות ביניהם

 אצלהמעסיק והן  אצלהבנות, הן -קשיים ואי להרכזים היו זמינים בטלפון לשם פניות במקרים ש

לדון ישירות, לא נוח למשתתף בנושא שבו יכלו לסייע למעסיקים להעביר מסר המשתתף. כך למשל 

  :מהליווי. על אחת הרכזות נאמר כלל, המעסיקים היו מרוציםככגון היגיינה. 

 זמינה תמיד אם יש צורך ומקשיבה לכל דבר. מעבר לכך היא באה ושואלת ומתעניינת. 

גם המשתתפים ציינו שהם שבעי רצון מהליווי ומהתמיכה שהם מקבלים מהרכזים. אחד המשתתפים 

  :סיפר

 אהבתי את זה שהיא באה לבקר כי יש קצת שינויים ביום העבודה, כל אורח עושה לי טוב. 

חלקם ציינו שהליווי עזר להם יותר בהתחלה, ובמשך הזמן חשו שאינם זקוקים לו עוד, ככל שהשתלבו 

  :במקום העבודה. אחת המשתתפות ביטאה זאת

תערבות שלה כי ידעתי לאט לאט לא היה ממש טעם שתבוא. לא ביקשתי הרבה את הה
 שאוכל להסתדר לבד. רציתי לטפל בדברים בעצמי. 

משתתף נוסף סיפר שאף שהיה מרוצה מהליווי הרגיש שהסתדר בעבודה בכוחות עצמו, תחושה 

"הוא תמיד שרה הרכזת עצמה. מנגד, אחת האימהות סיפרה שבנה זקוק לליווי לעתים קרובות ישא
וחו שהם נעזרים בליווי בעיקר לטיפול בנושאים הדורשים משא מספר משתתפים דיו .רוצה חיזוקים"

 כגון בקשת העלאה בשכר או שיפור בתנאי ההעסקה.  ,ומתן

פוטר מן העבודה כעוזר טבח חרף ניסיון ההתערבות של רכז ההשמה של התכנית. הוא ייחס בשלום א

כאיטיות וחוסר ריכוז המונעים ממנו לעמוד  אותם אמו הגדירה ;את הפיטורין לקשייו התפקודיים

בתנאי הלחץ במטבח. בהמשך פנה לחברת כוח אדם ומצא בעצמו עבודה אחרת. הוא לא היה מעוניין 

"זמנית" והעדיף שלא לחשוף את התסמונת שלו  ּההגדירשבליווי של רכז ההשמה בעבודה זו, מאחר 

ה מהעבודה אך הוא מתמיד בה עד שימצא הוא איננו מרוצאיון המעקב סיפר שיברפני עמיתיו. ל

 ה שיהיו לו הצעות עבודה וכן לצורך תמיכה: ו. הוא שומר על קשר עם הרכז, בתקויותר הזדמנות טובה

אז אני רוצה שבית אקשטיין יעזרו  ,י פחדים, טראומות ודאגותיעלרים בימים האחרונים עוב
 לי ויתמכו בי במצבים הכי קשים.

למשתתפים הזדמנות לעבד את חוויותיהם ולדון במצבים שבהם הם  יתההי מלבד הליווי האישי

משתתפים  היו קבוצהה חברי .רכזת ההשמה הליקבוצה שבועית שמפעמסגרת נתקלים בעבודתם ב

  בעבודה.  וושמהש
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  המעקב ריאיוןהמצב התעסוקתי של המשתתפים בעת  .9

 המעקבריאיון עד למועד במסגרת התכנית  והעיסוק השמההיסטוריית ה –: המשתתפים 0 תרשים

 

לא  3-ו עברו השמה במסגרת התכנית 00 16,מעקבהריאיון מסגרת בשרואיינו  משתתפיםה 03וך מת

ריאיון ד פי המסלול שעברו מסוף התכנית וע-ניתן לחלק את המשתתפים לקבוצות, על .עברו השמה

 :המעקב

 (33עברו השמה והתמידו בה ) .3

 (0לימודים באוניברסיטה )פנו לאו  (5אותה ומצאו עבודה אחרת )עברו השמה, עזבו  .0

  (6עברו השמה, עזבו אותה ועברו לעבודה מוגנת ) .6

  (6לא עברו השמה ועובדים בשוק הפתוח ) .5

 (6לא עברו השמה ועובדים בעבודה מוגנת ) .4

 

 

                                                   
 .8ר' הערה  16

 המשתתפיםכל 
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 לא עברו השמה

6 

 

 עובדים בעבודה 

 מוגנת

3 

 עובדים בשוק הפתוח

3 

 עברו השמה

41 

 עובדים בעבודה מוגנת

3 

התמידו במקום ההשמה  
 בשוק הפתוח

00 

 לומדים באוניברסיטה

4 

עזבו את ההשמה ומצאו  
 עבודה בשוק הפתוח

2 
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 בה התמידוו השמה ורעבש משתתפים 9.1

במסגרת בו הושמו שהתמידו במקום העבודה אשר משתתפים  33היא של ביותר הקבוצה הגדולה 

בשכר מינימום מותאם  וארבעה מלא בשכר מהם שבעה: התכנית, לפחות עד סבב הראיונות האחרון

ציינו כי הם מועסקים בתנאים טובים פחות פחת מו)מופחת(. חלק מהמשתכרים שכר מינימום 

 בהשוואה לפחות לחלק מעמיתיהם.

המתמידים במקום ההשמה הביעו בדרך כלל שביעות רצון מעצם השתלבותם במקום עבודה ולעתים 

רק אך תרומת התעסוקה לביטחונם העצמי. וגם מהיבטים בה, כגון יחס המעסיק, עצם ההשתכרות 

וציינה כי היא חשה שהיא תורמת  "שלי המקום את מצאתי"אחת מהם )יערה( אמרה באופן גורף 

ערכת בעבודה. אחרים ציינו כי היו מעדיפים לעבוד בתחום אחר או בתפקיד שונה, והיו מכישוריה ומו

שציינו כי העבודה אינה מעניינת אותם, אינה תואמת את כישוריהם או אינה משתלמת דיה, אך הם 

 רה אחרת. להלן ציטוטים לדוגמה:עדר בר  יעתה בה נשארים בה לעת

יותר, בשל תנאי השכר  לעבודה נוספת שמעניינת אותו ציין כי נשאר גם בעבודה זו במקביל מרק

 :המועדפים

זה לא סוג העבודה שרציתי. רציתי מחשבים, אבל זה בסדר... לא תמיד יש עבודה. כשאין 
עבודה, יושב סתם ולא עושה כלום. הם ]עמיתים לעבודה[, יש להם עבודה אחרת ממה שאני 

  .עושה

  ."מעניינת... היא די מונוטונית ומשעממתהייתי רוצה עבודה קצת יותר " :וגיל

חלק מהמעסיקים הביעו שביעות רצון רבה מתפקודם של המשתתפים בעבודתם, ולעתים אף חלקו 

 (.המעסיקים של מבטם מנקודת התעסוקתית ההתנסות תכנית 9.0 , לעיל )ר' למשל להם שבחים רבים

 אמר: מעסיק של רוניה

מאלו בלי  וא הרבה יותר טובא נפתח, הבינו שהוא היה קצת חריג. אחרי שהובהתחלה ה
  .מהרבה אנשים וא[ יותר איכותי, העזרה... ]הוהתסמונת... האכפתיות של

  ."נכנסה כמו דג למים"שעליה סיפרה  מעסיקה של יערהוה

עם זאת, כמה מהמעסיקים ציינו כי לצד החוזקות, העובדים הללו זקוקים למידה רבה של יחס אישי 

מעל ומעבר לאלה הניתנים ליתר העובדים.  ,תעסוקתית התנסות תקופתשעברו  לאחר גם לב, ותשומת

חלקם ציינו גם כי הם נזהרים מלתת לעובדים אלה סמכויות נוספות, בשל חשש שלא יוכלו לעמוד בהן 

דיוק בביצוע תפקידים -טיות ולאייבאופן מספק. בין היתר צוינו נטייה לטעויות חוזרות ונשנות, לא

יוזמה כמאפיינת את המועסקים דווקא יוזמה )אם כי לפחות שני מעסיקים ציינו  מסוימים וכן העדר

אצלם(. במקרה אחד ניתן היה להתרשם כי ההעסקה נמשכת יותר כמעשה של חסד מאשר בזכות 

תרומתו הממשית של המועסק )יצוין כי מהראיונות הנוגעים למקרה זה עולה הרושם שמדובר 

₪  4 –ותיו נמוכות משל אחרים; משתתף זה גם מועסק ברמת שכר נמוכה במיוחד במשתתף שיכול

 לשעה בלבד(.
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נראה כי לפחות בחלק מהמקרים, ההתמדה של המשתתפים במקום התעסוקה קשורה קשר 
מירב על הממונה סיפרה  הדוק במידת התמיכה שהם מקבלים מהממונים עליהם. כך למשל

  :עליה בעבודה

 מאוד, טובה ברוח - המוצרים את שזכרתי עד זמן המון לי לקח - מאוד תיא   ]הממונה[ סבלני 
 ".]ב[מקום אחר לא הייתי נשארת. קיבלתי בהתחלה הרבה חיזוקים .סבלני

 .מירב ילד עם פיגור שכלי, עובדה שכנראה תורמת לסבלנותו כלפי יש הזממונה ל

מירב סיפרה כי היא מעוניינת ללמוד מקצוע כדי לבסס לעצמה סיכויי השתכרות לעתיד, ובמיוחד בשל 

 לא אני"עליה בעבודה יתחלף ושהיא לא תזכה אז לגיבוי שהיא מקבלת כיום )כי  שהאחראיחששה 
 נעים שהיא מקבלת מעמיתים אחרים במקום העבודה.  ולנוכח היחס הפחות ("טובה כך כל עובדת

גמישות לתמר לא תזכה מאחרים לתמיכה וש חשש הביעה אך מאודאותה שיבחה  מעסיקתה של תמר

 התעסוקתית שהיא עצמה מעניקה לה:

... השאלה היא אם מי שיהיה במקומי יסכים שהיא תהיה על תקן מזכירה, כי זה לא בדיוק 
 .מה ]שהיא[ עושה

 אםהורים שרואיינו ציינו שיפור משמעותי בחיי בניהם ובנותיהם שהשתלבו בהצלחה בתעסוקה, גם 

 ציינו במקביל חסרונות של מסגרת התעסוקה. 

 :מה של יערהא   לדוגמהכך 

 ומקבל מעודד מאוד הבוס. פורחת והיא, אדם-כבת אליה שהתייחסו, כזה מקום לה היה לא
  .גישה לו שיש מיוחד אדם-בן; לקראתה לבוא ורוצה

 :של מירב המא  ו

 את להעסיק יודעים לא, משהו להם שאין אספרגר עם אנשים. לחיים משמעות לה מכניס זה
  .עצמם

או  אחרתעבודה ל ופנו התכנית אתו העבודה את עזבו, השמה עברוש משתתפים 9.2

 לימודיםל
 ,ניתקו קשר עם התכניתמשתתפים עברו השמה במסגרת התכנית אך עזבו את העבודה, שישה 

 ובהמשך השתלבו בעבודה אחרת, בסיוע גורם אחר )תכנית אחרת של בית אקשטיין, הביטוח הלאומי

. המשתתפים הללו והוריהם הביעו אכזבה ותסכול באוניברסיטה שהחלו ללמודהיו . (בני משפחה או

 . "מאוד נמוכות ליכולות זה שם שמציעים"העבודות מהות: יאחת האהתבטאה מההשמה. כך למשל 

 אחד המשתתפים: ו

הרגשתי מושפל … לא נעזרתי ברכזת ההשמה, אני מאוד מאוכזב מכל הקטע של ההשמה
 מהשכר הנמוך. 
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 האת התכנית. בתום הקורס סייע ל הקורס הכשרה במסגרת הביטוח הלאומי לאחר שעזב העבר רינת

תוכנה בחברה  תכבודק התלבא השיליווי בתקופה הראשונית. הבבמציאת מקום עבודה ו המדריך

ד לעבודה זו, הדורשת ומא מהא מתאיי, בזכות מאפייני האספרגר ההלייצור תוכנה. לדברי הממונה של

  סבלנות, חזרתיות ודיוק:

די מונוטוניות ולא שמעתי אף פעם תלונה. למישהו אחר זה היה נמאס די  ההמשימות של
 זה בדיוק עונה על הצרכים. המהר... עם התסמונת שיש ל

וירה, מתנאי העבודה ומן השכר. אך בניגוד להתרשמות וא מרוצה מן האישה האמר העצמרינת 

רשם ללימודים ילעזוב אותה ולה תאת העבודה מונוטונית ומשעממת ושוקל תא מוצאיהממונה, ה

 גבוהים. 

חר ביטאו רצון להתפטר, גם שני משתתפים נוספים שעזבו את התכנית ומצאו עבודה דרך גורם א

 מבינה לא"בעיקר בשל תחושה שהמעסיק איננו מתחשב בקשייהם. כך למשל אולג סיפר שהמנהלת 
אלון התלונן כי המעסיק מטיל עליו . "לא נחמדים, לא עוזרים, לא מקבל תמיכה"ועמיתיו  "מאספרגר

 משימות רבות בזמן קצר מדי. 

 לעבודה מוגנת עברו השמה ללא הצלחה ועברוש משתתפים 9.3

 איוןיעברו השמה דרך התכנית אך לא התמידו בה, ובעת ר : הםקבוצה זו נמנים שלושה משתתפיםעם 

של רכז ההשמה והורי המשתתף, הכרה ה ואה וים אלשתתפעבדו במסגרת מוגנת. המשותף למ המעקב

ופשי. עדיין להשתלב בשוק הח ניםאו מוכ מיםמתאי םובמקרה אחד גם של המשתתף עצמו, שאינ

הכרה זו התגבשה לאחר מספר ניסיונות השמה שלא צלחו. חוסר ההצלחה נבע מקשייהם התפקודיים 

גלעד כי פוטר כיוון שהיה נרדם בעבודה או מתקשה לקום בבוקר  סיפר של המשתתפים. כך למשל

 ו"פשוט לא הייתי יכול להגיע לציפיות שהיו להם". 

 ולדברי אמו: 

זה לא היה התכנית )של בית אקשטיין(, זה היה גלעד. חוסר מוטיבציה, מתחיל לא להגיע 
 לעבודה, כשמגיע עושה את העבודה, אבל לרוב לא מגיע. 

גם לגבי היה קושי לעמוד בזמני העבודה ולכן פוטר מכמה עבודות. מלבד זאת, לדברי אביו היו לו 

 . ו להתרגז בקלותתייסכסוכים עם המעביד בשל נט

 אביו של אבנר שייך את הקושי למורכבות התסמונת של בנו: 

יש את הצד האוטיסט שלו והצד הלא אוטיסט. זו אחת הבעיות של הילדים האלה שהם 
ברמה גבוהה. יש הרבה קשיים בתחום האוטיזם אבל מצד שני יש אחוז מסוים בתוך הראש 

 . שלו שהוא יחסית נורמלי ושניהם עושים מלחמה אחד עם השני

בעיקר העדר ליווי מספק  :הוריהם על חסמים בהשמההצביעו עם ההכרה בקשיי המשתתפים עצמם 

 של צוות התכנית. 
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  :לדברי אביו של אבנר

צריך קצת  אבנראני לא חושב שבית אקשטיין תכנן נכון ולא מספיק עשו את ההשגחה, 
 השגחה. הכניסו אותו בלי יותר מדי שיעורי בית. 

 יותר עם ההורים עצמם: ממושך הוא סבור גם כי היה צורך בקשר 

צריך להגביר את הקשר עם ההורים ולא  ,אני חושב שאם רואים שיש בעיות ולא הולך חלק
 לתת לזה לסחוב בלי ששום דבר קורה.  

תה מרוצה באופן כללי מן התמיכה שקיבל בנה בתכנית. עם זאת היא שיערה יאמו של גלעד סיפרה שהי

"לעזור לו  תות משבר וכשהחלה התדרדרות בתפקודו היה יכוליומי בעבודה בע  -םויו יותר שליווי צמוד
  להקים מוטיבציה פנימית להתקדם ולהמשיך". 

 אביו של גבי הצביע על תחלופה גבוהה של רכזי ההשמה:

דע הוא י ,ואם המעסיק היה לו בעיה ,כמעט לא היה ליווי. היה מישהו אחראי על התעסוקה
 שום דבר.  -יום -םאבל ביו ,למי לפנות

 העצימו רק העבודות"כל  :יתר על כן, העבודות עצמן לקו בחסר מבחינת התאמתן ליכולותיו של גבי
 ."הכישרונות את ניצלו ולא החולשות את

משתתפים הלטעון כי הצורך בליווי והשגחה צמודים מעיד על חוסר התאמתם של  עם זה אפשר

 לעבודה בשוק החופשי. 

  :רכזת ההשמה של גביסיכמה כך למשל 

הוא היה צריך ליווי אינטנסיבי מאוד, שזה לא סוג הליווי של בית אקשטיין. הבנו שצריך 
 לא מוכן לעבודה בשוק החופשי. ושהוא [הפיטורין]מו לעשות שינוי כי זה חוזר על עצ

 בודה בשוק החופשי: גלעד העיד על עצמו שהוא לא היה מוכן לע

בית אקשטיין הבינו שלא היו להם כלים מתאימים לעזור לי. אני חוזר באותו עיגול של לקבל 
עבודה להצליח בהתחלה ואז לרדת בעבודה ובאיך שאני עושה את העבודה. הם הבינו 
שמישהו צריך לעזור לי להפסיק את המחזור הזה, אז החליטו להעביר אותי בחזרה לעבודה 

דברים בסיסיים כמו להגיע לעבודה, להגיע בזמן ולעשות את  . אני אמור ללמודמוגנת
 המאמץ להראות להם שאני עושה את העבודה כמו שצריך. 

אום עם צוות ינקלטו בת הם .גרו בדיור המוגן של עמותה המפעילה גם תעסוקה מוגנת וגבי גלעד, אבנר

 התכנית של בית אקשטיין. 

עבד במחלקות שונות במפעל המוגן עד שהופנה לעבודת גבי שני משתתפים סיפרו על העבודה המוגנת. 

עבודה זו מערבת הן תקשורת עם שמשתכר שכר מינימום מותאם. הוא מרוצה מאחר הוא ו ,מזכירות

 :חשב, כך שהיא ממצה את כישרונותיואנשים והן עבודה על מ
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נפלתי במחלקה הזאת בגלל שעזרתי להם … ן סיפוקאני שמח בעבודה הזאת, נותנת לי המו
 וכל כך התרשמו. ]הממונה[ הכניסה אותי לעבודה בגישה פוזיטיבית שיש על מי לסמוך. 

 גם הממונה עליו מרוצה: 

ייאמר לזכותו. אני עובדת כאן המון שנים והוא יחסית בין   – מה שמלמדים אותו זה נספג
 הגבוהים. 

  :בשוק החופשיגבי של ושי בתקשורת שעלול להוות מכשול לעבודה עם זאת, היא הצביעה על ק

 ת לזה. תעסוקה בחוץ תהיה פחות סובלנובשנה הוא וכחן לא קטן. אני מאמי

מתמיד בה מחשש הוא לעומתו, גלעד אינו מרוצה מן העבודה הפשוטה שהוא עושה במפעל המוגן, אבל 

  :לאבד את מקומו בדיור של העמותה

, על הדירה שלי, על העצמאות יכי אני רוצה לשמור על המקום של ,כרגע אני עושה את זה
 שלי. 

  :טא אכזבה ותחושת כישלון מכך שהוא עובד במפעל מוגןיהוא ב

שאני פגום או משהו ולכן אני צריך  ;אני לא אוהב להרגיש שאני נמצא עם אנשים עם הגבלות
 להיות עם עוד אנשים שהם פגומים. 

ולהתמיד בה, ולדברי הממונה עליו זו הסיבה שהוא מתקשה לעבודה גלעד עדיין מתקשה להגיע 

  :להשתלב בשוק החופשי. למעט קושי זה, היא שיבחה את מעלותיו

ל, מאוד חשוב לעבוד עם אנשים שמבינים. גלעד ול, הוא טוב בכוגלעד הוא הסוג שיודע הכ
 עושה.ודע שמה שאתה אומר לו הוא הוא אחד שאתה י

 משתתפים שלא עברו השמה ועובדים בשוק הפתוח 9.4

אחת מהן,  .שלושה משתתפים לא עברו כלל השמה דרך התכנית, עזבו אותה ובהמשך מצאו עבודה

אביגיל, עבדה שנתיים במסגרת התנסות מבלי שנמצאה לה עבודה בשכר, ובסופו של דבר התקבלה 

. משתתף אחר, ישראל, מצא עבודה בעזרת עליהמאמציה של הממונה  עקב לעבודה במקום ההתנסות

 עבר קורס הכשרה מקצועית והשתלב בעבודה בחברה גדולה. המשפחה. משתתף שלישי, סטיב, 

. אביגיל התכנית לווה באמירות של כעס, תסכול ואכזבה צוותמניתוק הקשר של אביגיל וישראל 

 בשכר: התרעמה על שבבית אקשטיין לא ניסו להפוך את ההתנסות לעבודה

 רק הם .שם אעבוד שאני רצו ולא אותי לחסום רק זה רוצים שהם מה .גרושים שווים לא הם
 .לנצל היה נוח הכי, טוב הכי ניצלו אותי. אתנדב שאני רצו

 :אקשטיין בבית הצוות התנהלות כלפי טענות היו אביגיל של לאביה גם

 כדי בנושא מספיקה לא שלהם שההבנה הרגשה לי הייתה אבל ,אספרגר זה מה יודעים הם
 .ולעודד מתאימות ציפיות, הכלה ליצור
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מאוד מעבודתה ודאגה לפנות לגורמים מרוצה בהתנסות הייתה  מונה על אביגילכאמור, המ

. היא הדגישה כי פנו מבית אקשטיין בכדי לקלוט אותה לחברה המתאימים ולהפעיל לחץ על המערכת

  כעובדת, ללא הצלחה.  כמה פעמים להנהלה בבקשה לקלוט את אביגיל

 גם לישראל היו טענות כלפי צוות התכנית:

 –לא תמכו, לא עזרו לי. לא עודדו אותי. לא היו רגישות למצבי. היו יותר מדי ביקורתיות הם 
 ה.ולא עשו את זה בצורה מכובדת ובונ  

לעומתם, אביעד עזב את התכנית מתוך מחשבה משותפת עם הצוות בבית אקשטיין. לדברי אביו 

 הייתה הסכמה שיתאים לו לעבור קורס הכשרה מקצועית באותו שלב:   

 על מדבר הוא עכשיו כי טוב מהלך היה זה ולדעתי ,הצוות מכל הדרך ברכת את קיבלנו
 .מוגן ודיור הוסטל

 ועובדים בעבודה מוגנתלא עברו השמה שמשתתפים  9.5

יש בודה מוגנת. לשלושתם בע המעקבריאיון עת קבוצה זאת כוללת שלושה משתתפים אשר עבדו ב

יחסים עם , בעיקר במהלך ההתנסותניכרים ב םקשיי , ולכולם היוקשיים רגשיים או קשיי קשב וריכוז

 . שלהם או הפנמה לקשיים אלההמשתתפים עצמם לא שיקפו בדבריהם מודעות ים עליהם. הממונ

 יניב במורת רוח: סיפר כך למשל 

בשביל לחפש עבודה והם )בית אקשטיין( התרכזו יותר בלחנך אותי. הם היו עסוקים  באתי
 הם. אליה מדבר שאני איך את קיבלה כשהיא גם, בהתנסות שלי לבוסית מדבר אניש באיך
 עם הבוסית שלי.  דבראדע ל שאני עד הבא לשלב אותי להביא יכולים לא שהם אמרו

 – תחילה עבודה משרדית ולאחר מכן שטיפת כלים – עסק הםם שבמיכי התחויניב סיפר  על כך נוסף

  :מו לולא התאי

 6לנשור אבל אבא שלי לא נתן לי. אז הייתי חייב לחכות עד שהם ידיחו אותי. חיכיתי  רציתי
 נשארתי אף על פי שידעתי שאני לא מתאים.  –חודשים 

מספיק ליניב להתמודד עם הקשיים  עזר אמו סברה שלצוות התכנית היו ציפיות גבוהות מדי ושלא

 שלו: 

ואז פתאום זה התפוצץ  ,דברים של קומץב לקראתו באו והם, שלהם בכיוון הלך לא הוא
אבל זו בדיוק הבעיה שלו, לכן  ,והיינו בהלם. והם אמרו שהוא לא עושה מה שהם מבקשים

 הוא הגיע לתכנית! 

עמידתו בזמנים גרמו לחיכוכים עם הממונה עליו בשלוש -סיפר כי קשיי ההתארגנות שלו ואי עומרגם 

"התייחסו  כעסה על שלא הושם בעבודה: . אמולסיומןהגיעו ההתנסויות ובעקבות זאת  ,התנסויות
 לאיחורים כנתיב מילוט בשביל לא לחפש לו עבודה". 
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תחשב במנגנוני השינה לה למשל בשעות אחר הצהריים כדי האם טענה כי לא ניסו לחפש לו עבודה

  שתמצה את הפוטנציאל שלו:עבודה גם לא ם שלו, וההפוכי

תו על השעון. ל אדם שלא יעמוד א  אותו צריך להיות אדם מאוד מיוחד, למשבשביל להעסיק 
אני חושבת שאם המנהלת הייתה עושה מאמץ כן הוא היה מגיע רחוק. היא מאוד נחמדה 

. רוב האספרגר מאוד מחוננים. לא צריך להקים מרכז הםאבל המקום לא מתאים לרמה של
קם אותם ולעודד אותם נאים. המטרה לשעם תכנית שנתית כדי שבסוף ימצאו עבודה כמחס

 הם טובים.  בתכונות שבהן

 ". שלנו לכישרונות שמתאים משהו חיפשו כך כל"לא  הביע אכזבה דומה: עומר

עם  תעסוקה מוגנת לשל בית אקשטיין. מדובר במסגרת ש BEעברו למרכז התעסוקה  עומריניב ו

עם  יותר בתכנית נעשית עבודה אישיתהשמה הדרגתית בשוק החופשי לאחר התנסות. אפשרות ל

ון ושלא חשב שהתאים לו, כיאף הסביר כי הסכים להשתלב במרכז התעסוקה,  עומרתתפים. המש

    ה תנאי קבלה לדיור של בית אקשטיין, שבו חפץ זמן רב.תיווה במרכז השתלבותשה

שיבח את התמודדות הצוות בבית אקשטיין עם  נעמי, אביה של עומראימהות של יניב ובניגוד ל

  :הקשיים שהתעוררו במהלך ההתנסות שעברה בתו

סיפור, זה לא היה קל, היא לא אוהבת  והיה – ' הזהלי מכל הסיפור  נמאס' שיגידו במקום
 למצב להגיע כדי הרבה תהא   עבדו אקשטיין בית –לעשות מה שאנשים רוצים שתעשה 

 . מהחברה חלק שהיא ולהרגיש הביתה וללכת לעבודה לבד להיכנס שיכולה

 :בשוק החופשי, הסביר נעמיהאב כיצד הוא מבין את הקושי בהעסקתה של נשאל כאשר 

 לא רצתה מספיק.  נעמיו ,צריך שלבנאדם תהיה מוטיבציה ותאווה לכסף כדי שירצה לעבוד

אביה של . ברה לתעסוקה מוגנתע נעמי ;בתפר בין תעסוקה נתמכת למוגנתשעברו למסגרת  ועומר יניב

 נעמי הסביר זאת:

…  לבית אקשטיין כבר לא היה מה לתת לה. לשבת ולשמוע עוד על דברים שלא רוצה לעשות
'אולי את העצה  ההם ]בית אקשטיין[ נתנו לאז כולנו החלטנו שזה לא המקום בשבילה. 

כי אין לנו דבר אחר ללמד אותך אבל עדיין יש לך מה ללמוד  ,פהתלכי לעבודה מוגנת לתקו
 לא בדרגה נכונה להיות בחוץ. היא קראה לזה היאבמונחים של בגרות. המנהלת אמרה ש

immaturity in work . 

 לשלושת המשתתפים היו תגובות שונות למעבר לעבודה מוגנת: 

 יניב בירך על המעבר:

ראה שזה יותר מתאים לי. היו לי הרבה איחורים לא היה לי עדיין איחור אחד. זה מ
בהתנסות בתכנית הקודמת. ניסיתי להגיד להם: לא לעבוד בשעות האלה כל כך רחוק 

 מהבית. 
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ומאפשרת יותר כי תכנית בעלת אופי אישי מתאימה לו מרגיש מלבד השעות היותר נוחות, הוא 

לא היו מרוצים  נעמיו עומרלעומתו, . להתייחס לנושאים שלא התייחס אליהם בקבוצה בבית אקשטיין

 .מסגרת החדשהמההשתייכות ל

  אמרה נעמי:

דיין מנסה להבין מה אני עושה שם. אני ע… לא רציתי את זה ולא היה לי צורך להיות שם
כולם כבר מכירים  …אני עובדת עם אנשים שאני מרגישה שהם בדרגה יותר נמוכה ממני

יגול. אולי זה לא הפאזל שלי. קל לי יותר לדבר עם ואני מרגישה מחוץ לע ,אחד את השני
 אנשים שהם יותר נורמליים. 

 בעבורודחו אף על פי שמשכים במסגרת החדשה, נ בבוקרשלו איחורים הו עומרקשיי ההתארגנות של 

 משתגע"אמו ייחסה את איחוריו לכך שאיננו מרוצה במפעל והוא את שעת תחילת העבודה בבוקר. 
  :כך שאין לו מוטיבציה "משעמום

רוב האנשים במפעל ברמה יותר נמוכה . הוא מאחר באופן כפייתי מרוב שלא רוצה להגיע
 ממנו. זה מפעל למפגרים. 

וסיפר כי הוא נאלץ לשהות בשוק הפתוח עבודה סר תקווה שישלבו אותו בהמשך בהביע חועומר עצמו 

 במסגרת זו בכדי לשמור על מקומו בדיור. 

  ימית:פסאמו גם 

והוא לא יקום בבוקר עד שלא יהיה לו בשביל  ,הם לא ישיגו לו עבודה עד שלא יקום בבוקר
 מה, זה מין מעגל סגור כזה. 

ואמונה שבהמשך יוכלו להשתלב בתעסוקה בשוק החופשי. אופטימיות הביעו לעומת זאת, אחרים 

 מנהלת מרכז  אומרת על עומר:

אני חייבת להגיד שאני חווה אותו עם יכולות הרבה יותר גבוהות ממה שאימא שלו והוא 
 מדווחים. 

  :אופטימי לגבי ההמשך נעמיאביה של גם 

זה זמני עד עבודה המוגנת תעבור לשוק החופשי. חושב שההיא אני מאמין במאה אחוז ש
תקוות הורה עם עיניים שהיא תמצא או ייפול לה האסימון שהיא יכולה לעשות. וזה לא 

אני יכול לפרט כל דבר שחשבנו במשך שנים שלא תצליח והיא עושה. יכול להיות  .סגורות
 שעושה יותר לאט מכולם אבל בסוף היום מצליחה להגיע לאן שחושבים שצריכה להיות.

 סיכום וסוגיות לדיון . 11

מתוך  38) הפתוח בשוק עבדו המרואיינים מרביתהמעקב נמצא כי  ריאיוןבעת  – התכניתי הישג .א

, ורוב העובדים בשוק הפתוח עבדו בעבודה הראשונה שבה הושמו. כלומר, הייתה התמדה (03

 אף. משתתפים נוספים למדו, ושישה עבדו בעבודה מוגנת משמעותית של המושמים בעבודה. שני
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דיווחו על . חלק ניכר מהמשתתפים והוריהם מעש ללא בבית ישב לא שרואיינו האנשים מן אחד

 עצמאותשינויים נוספים בעקבות ההשתתפות בתכנית והיציאה לעבודה, ובעיקר על רכישת 

 . החברתיים בכישורים ושיפור העצמית בהערכה עלייה, ויוזמה

התכנית מיועדת לאנשים עם תסמונת אספרגר ואוטיזם בתפקוד  – משתתפים עם יכולות נמוכות .ב

" של קריטריון זה, כיוון שאין בערים אלו מענה גבוה. בירושלים ובחיפה הייתה "הגמשה

לגביהם  התעסוקתי לאנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני. למעשה התקבלו גם אנשים שלא היית

מעשית שיוכלו להשתלב בעבודה בשוק הפתוח. דבר זה מחזק את משמעות הממצאים על  הציפיי

 בודה מוגנת. שילוב בעבודה ומסביר את העובדה שחלק מהמשתתפים השתלבו בע

בדומה לכלל האנשים עם אוטיזם או  – מוגבלויות ובעיות רגשיות נוספות של המשתתפים .ג

אספרגר, למרבית המשתתפים בתכנית הייתה מוגבלות או בעיה רגשית נוספת. הבעיות הרגשיות 

השכיחות היו חרדה, דיכאון, רגזנות, תוקפנות וחוסר שליטה עצמית, והמוגבלויות השכיחות היו 

שול עיקרי בפני השתלבות קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה. הבעיות הנוספות היוו לרוב מכ

 בתכנית ובעבודה בהמשך והקשו יותר מהקשיים הקשורים לאבחנה של אוטיזם. 

קורס ההכשרה היה מלווה בקשיים רבים, ובהם: רתיעה של  – קשיים בקורס ההכשרה .ד

וגבולות, קושי של המשתתפים להפנים  משמעתהמשתתפים מלהשתתף בקבוצת השווים, בעיות 

נה/קבלה של נחיצותם וכן קושי של המנחים ליצור קשר עם המשתתפים. את התכנים וחוסר הב

פי -חלק מהמשתתפים חשו שההכשרה לא תרמה להם, וחלקם העדיפו לקבל סיוע פרטני, על

 צורכיהם האישיים. 

למרות הקשיים, חלק ניכר מהמשתתפים והוריהם דיווחו כי רכשו  – תרומת קורס ההכשרה .ה

כגון איך לכתוב קורות חיים, איך להתכונן לריאיון עבודה ואיך  באמצעותו מיומנויות לעבודה,

לקבל הוראות מהממונה. כמו כן רכשו מיומנויות חיים כגון עריכת קניות עצמאית, בישול, נסיעה 

באוטובוס ושיפור ההופעה החיצונית. אצל חלק מהמשתתפים דווח כי בעקבות הקורס היה שיפור 

ת אחריות ועצמאות, בדימוי עצמי, במצב הרגשי וביחסים בתקשורת וביחסים חברתיים, בקבל

 עם ההורים. 

חלק מהמשתתפים הפיקו רבות מן ההתנסות והיו  – ההתנסות התעסוקתית במהלך התכנית .ו

מרוצים ממנה. היו שאף המשיכו לעבוד במקום בשכר. משתתפים אחרים חשו מתוסכלים 

זמן. לרוב נמשכה ההתנסות התעסוקתית משיבוצם ב'עבודות שחורות' ומעבודה ללא שכר לאורך 

בין מספר חודשים לשנה, ואצל שני משתתפים נמשכה כשנתיים. נראה כי התמשכות ההתנסות 

   הייתה הסיבה המרכזית לפרישת מספר משתתפים מהתכנית, בכל שלושת המרכזים.  

ם להעסיק צוות התכנית העיד על הקושי למצוא מקומות עבודה שמוכני – מציאת מקומות עבודה .ז

ארבעה -את משתתפי התכנית. בסופו של דבר, משך הזמן שארך חיפוש עבודה עמד על שלושה

זמן לא רב. בחלק מהמקרים נמשך החיפוש קרוב לשנה, ובכך נוצר תסכול  –חודשים בממוצע 

 אצל אותם המשתתפים והוריהם. 

להשתלבות בעבודה. התכנית מקנה כישורי עבודה 'רכים', הנחוצים  – צורך בהכשרה מקצועית .ח

עם זאת, השתלבות בעבודות מקצועיות ברמה גבוהה יותר דורשת בדרך כלל הכשרה מקצועית או 
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תקינה )ובכמה מן המקרים גבוהה במיוחד(  ההמשך השכלה; וכך גם משתתפים בעלי אינטליגנצי

 שובצו בעבודות לא מקצועיות. לבודדים בלבד נמצא מקום עבודה התואם את כישוריהם ואת

לעזוב את העבודה. משתתפים  ורצותחומי העניין שלהם. רבים מן העובדים התלוננו על שיעמום 

אחדים פנו בהמשך ללימודים גבוהים או לתכנית להכשרה מקצועית כדי למצוא אחר כך עבודה 

 מקצועית. 

 – האם להתאים אנשים עם אספרגר לעבודה או להתאים את העבודה לאנשים עם אספרגר? .ט

כנית פעלה בעיקר לעזור למשתתפים להסתגל לדרישות שוק העבודה ופעלה פחות נראה שהת

העבודה למאפיינים הייחודיים שלהם. גישה זאת מובנת, בהינתן הקושי  להתאים את מקומות

למצוא מעסיקים שמוכנים להעסיק אנשים עם מוגבלות. ייתכן כי התאמת מסגרת העבודה, 

ידי הגמשת השעות ומתן אפשרות לעבוד מהבית, תאפשר לאנשים עם אוטיזם ואספרגר -למשל על

תחומי העניין שלהם, ובהן יוכלו לתרום יותר.  להשתלב בעבודות שתואמות את כישוריהם ואת

 ברור שפעולה בכיוון זה דורשת הירתמות של גורמים נוספים בממשלה ובקהילת המעסיקים.  

רכזי ההתנסות וההשמה מלווים את משתתפי התכנית ביציאתם  –  תחלופה בקרב צוות התכנית .י

ה חלקית, בשכר נמוך וללא מקצועי, והוא נעשה במשר-לעבודה. תפקידם מוגדר כתפקיד סמך

אופק קידום. התפקיד אינו כולל לימוד והסמכה פורמלית למקצוע במסגרות להשכלה גבוהה או 

במסגרת התכנית. עם זאת, הרכזים הם אקדמאים, בעלי כישורים אישיים רבים ומוטיבציה 

שהם אינם גבוהה. ייתכן שהפער בין מה שיש לרכזים להציע לבין המוצע להם מסביר את העובדה 

נשארים בעבודה לאורך זמן. התחלופה הגבוהה בקרב הרכזים פוגעת בעבודתם בתכנית בכמה 

עם אנשים עם אוטיזם ואספרגר, בהיכרות שלהם עם עולם העבודה  לעבוד ביכולתםמישורים: 

 ועם אפיקי תעסוקה פוטנציאליים, ובעיקר ברצף הקשר עם המשתתפים ועם המעסיקים.  

על פי רוב המשתתפים והמעסיקים היו שבעי רצון מהליווי של  – חר ההשמהליווי בעבודה לא .יא

רכזי ההשמה. הורים שילדיהם עזבו את העבודה או פוטרו ממנה הכירו בקשיים של ילדיהם, אך 

הצביעו על מספר גורמים נוספים שהיו יכולים אולי למנוע את סיום העבודה של ילדיהם: יותר 

 להורים ופחות תחלופה של רכזי ההשמה. ליווי, יותר קשר בין הצוות 

ממצאי  .מאוד צומצם ההכשרה שלב כאשר משמעותי שינוי עברה התכנית כי לזכור יש, לבסוף .יב

משמעיים ביחס לשינוי בתכנית. חלק מן המשתתפים והוריהם סבורים שקורס -המחקר אינם חד

ת הדעות חלוקות:  ההכשרה מועיל; אחרים סבורים שהוא מיותר. גם בקשר להתנסות המקצועי

חלק מן המשתתפים סבורים שההתנסות המקצועית תורמת ביותר ואף הובילה במקרים אחדים 

להשמה קבועה; לעומתם אחרים סבורים שהתמשכות ההתנסות עוררה תסכול בקרב 

 המשתתפים. לכן חשוב לבחון את תוצאות התכנית גם במתכונתה החדשה. 
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 נספח: סיפורם של ארבעה משתתפים 

 .לשמור על פרטיותם כדישונו  שלהם מות המשתתפים ופרטים נוספיםש

 סיפורו של מרק

למד בבית ו בתל אביבמתגורר עם משפחתו הוא  .תסמונת אספרגר וליקויי למידה מרקפי אבחון, ל-על

 פרסת ה של ביי, המשיך לשנה של שירות לאומי בספרי03עם סיום לימודיו, בגיל  .ספר לחינוך מיוחד

בשיעורי מחשב ו"בארגון כל מיני דברים". הוא רצה להתגייס לצבא אך  לדבריו עזר במסגרת זויסודי. 

בית בטרם הצטרף לתכנית של לא התקבל, ולפיכך, לאחר סיום  השירות הלאומי נשאר כחצי שנה ב

 בית אקשטיין.

כתיבת קורות חיים, ב – מרק סיפר כי רכש בתכנית ההכשרה מיומנויות רלוונטיות לעולם העבודה

עם אחרים במקום העבודה. הוא  ותהתנהגבעבודה ונות לבראיוחיפוש עבודה באמצעות האינטרנט, ב

בודה וכי באמצעות מודל אפר"ת )אירוע, להתכונן לראיונות ע מאוד ציין כי הסימולציות עזרו לו

פרשנות, רגש, תגובה( למד להבין סיטואציות ולהתנהג באופן מתאים במצבים שונים. הוא ציין גם 

שאחד הדברים החשובים שלמד בתכנית ההכשרה היה כיצד, במקרה של אירוע מעצבן, "אתה יכול 

 שבסך סיפרכול למנוע את זה". מרק להחליט להתעצבן או להגיד שזה לא קשור אליך ו]ש[אתה לא י

 הכול היה מרוצה מתכנית ההכשרה וציין שבעקבותיה חל אצלו שינוי לטובה בתחום הביטחון העצמי.

 :יואמו של מרק מספרת על

והוא מאוד , הוא פותר בעיות בטלפון עם בזק והכבלים, הוא עצמאי, יש לו רישיון נהיגה
הניידים ושם לב לכל הפרטים [ הטלפונים]מסתכל על חשבונות  –אסרטיבי עם חשבונות 

יש מישהי מהיישוב שבכל . הוא יכול היה לפתוח עסק עצמאי לאותיות הקטנות. הקטנים
הוא נכנס לאתרים . ל ומשלמת לו"שנה מבקשת ממנו שימצא לה את הדיל הטוב ביותר לחו

  .מאוד יסודי ויודע מה שרוצה; ובודק

רכש מיומנויות רבות ו"שיפר את  ,לאחר השתתפותו בתכנית יותר נעשה עצמאיהאם ציינה שמרק 

המודעות לעצמו, הקשר עם אחרים, היכולות שלו לארגן ארוחה ותקציב". האם הייתה מרוצה 

שהתכנית מהווה למרק מעין כתובת "שמקנה לו כלים להתמודד עם העולם הגדול ומלווה אותו 

ם הצעה לשיפור התכנית: "ליצור קשר עם ההורים לעתים בתחום התעסוקה". עם זאת הציעה ג

  קרובות יותר... ברגע שההורים בתמונה זה עובד טוב יותר. זה תמיד מוכיח את עצמו...". 

מרק בהתנסות תעסוקתית בבית דפוס בתחום של  השתלב כשבעה חודשים לאחר כניסתו לתכנית

ות על פני יומיים בשבוע. מרק סיפר כי שעות שבועיות הפרוש   30גרפיקה ממוחשבת, בהיקף של 

הסימולציות לראיונות שעבר בזמן ההכשרה היוו בסיס להצלחתו בריאיון הקבלה למקום ההתנסות 

וכי הוא למד "איך לדבר עם אנשים, איך לפנות אליהם ואיך להבין סיטואציות". מרק היה מרוצה גם 

גרפיקה. לדברי אמו, "הוא  –מתעניין מההתנסות עצמה ומכך שאפשרה לו לעסוק בתחום שבו הוא 

 [גרפיקה]ובות וזה היה שותף פעיל בתפירת פרופיל העבודה שלו", והיא אף הוסיפה כי "יש לו יכולות ט
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רוץ תקשורת שלו עם הסביבה". היא ציינה גם שבנה היה מרוצה מהתמיכה של מדריכת ההתנסות ע

  מטעם בית אקשטיין.

בריאיון מאוחר יותר, כשבעה חודשים לאחר תחילת ההתנסות, הביעה אמו של מרק אכזבה 

מהתנהלות הדברים במקום ההתנסות ומכך שבנה התבקש להכשיר סטודנט לעבודה בשכר בתפקיד 

הוא עצמו ביצע בהתנדבות בתקופת ההכשרה: "... אני לא מבינה את זה, למה לא להשאיר אותו ש

האם, מרק סיפר שבבית הדפוס לא רוצים אותו וכי היא איננה יודעת מה הסיבה ולשלם לו?". לדברי 

 לכך. היא הביעה ציפייה שבבית אקשטיין "יהיו יותר אקטיביים ב]השמה ב[תעסוקה".  

בסופו של דבר הסתדרו הדברים בעקבות פנייה של בית אקשטיין, ומרק החל לקבל שכר בתמורה 

ים להחליט אם לשלם או לא. הם החליטו שמשלמים ונשארתי לעבודתו באותו תפקיד: "היו צריכ

שם". אמו הוסיפה כי בבית אקשטיין היו מעורבים באורח פעיל בהכנת חוזה העבודה של מרק 

 ובהקפדה שהתנאים בחוזה מתאימים לו. 

ועוד לפני שזו הפכה לעבודה בשכר, החל מרק לעבוד בהיקף של  ,הדפוס בביתבמקביל להתנסות 

עליו  ממונהחברת תקשורת גדולה, בהעסקה באמצעות חברת כוח אדם )המחסן של שבוע ביומיים ב

עובדים נוספים, גם ללא מוגבלות, מועסקים במקום בדרך זו(. הוא התקבל  כי בעבודה זו ציינה

לתפקיד לאחר שבחברה נצבר ניסיון מוצלח בהעסקת משתתף אחר בתכנית של בית אקשטיין והביעו 

על מרק בעבודה ציינה כי בחברה התרשמו ממונה התכנית. מהמשתתף נוסף  עניין להעסיקשם 

מרק קולט את העבודה ומתפקודו הטוב בה וכי החלו לתת לו תפקידים נוספים. בתקופה שמהמהירות 

₪  60מרק בחברה יומיים בשבוע, חמש שעות בכל יום, והשתכר עבד בה נערכו הראיונות האחרונים ש

אמנם כי הוא מרוצה יותר מהעבודה ציין ציאליים והחזרי נסיעות. הוא בשעה, בתוספת תנאים סו

האפשרות הייתה שלדבריו  אף –משרה מלאה בשם  דמעוניין לעבו לא היהבגרפיקה בבית הדפוס אך 

בשל תנאי השכר המועדפים בחברה השנייה. לפיכך המשיך לעבוד בשתי משרות  –פניו להזו פתוחה 

 חלקיות במקביל. 

בראיונות על אודותיו צוין כי מרק אמנם אינו נוטה ליזום בעצמו קשרים עם אנשים אחרים בעבודה, 

 . דומא נענה לקשר כשהיוזמה באה מצדם של אחרים וכי באופן כללי הוא מנומס ונדיבהוא אך 

 רוני של וסיפור

ות נפשיות שונות בעי ו. עד אז אובחנו אצל00 ןכב וכלוקה בתסמונת אספרגר רק בהיות רוני אובחן

תיכון עם בגרות מלאה, במסגרת של כיתה מיוחדת  םא סייווככל הנראה גם הפרעות קשב וריכוז. ה

שטיפל בו חלקי ושוחרר בשל קשיי הסתגלות. הקב"ן שירות  שירתבצבא לילדים עם קשיי למידה. 

 המשיך מהצבא השחרור לאחרי. הנוכח והוביל לבסוף לאבחונ, והדבר על קשייו בצבא שוחח עם הוריו

  .ילאומ בשירות

קטן, , במפעל מרכולבסידור סחורה ב  –לאומי עבד רוני בכמה מקומות, בין היתר השירות הלאחר 

, ותמורתן. לדברי אמ ו, רוב העבודות היו לתקופות מאוד קצרות ולא שילמו לוובניקיון. לדברי ןבצהרו

, ומהר מאוד היו מפטרים המהר לעבוד ום אותומראה נכונות. היו מקבלי הפעול ףרוני "מאוד משת
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לא  הואשל רוני בצהרונים: "ו מומחשת בדוגמה שנתנה האם מעבודת פיטורין". ייתכן שהסיבה לואות

ו לנקות שולחן, לערוך שולחן, לסגור את החלון אם קר. פשוט צריך לפרק לו לבד. צריך להגיד ל מסיק

, רוני על כך דע לעשות את זה". נוסףי הואפעם; אחר כך  עשריםאת זה ]לגורמים[ ולהגיד את זה 

הקלדה ו מיומנויות כגון שימוש במחשב למדבו ו, אנשים עם מוגבלויותלבקורס הכשרה  ףהשתת

לא הצליחו בכך, ולכן בסיום ו מקום עבודה, אך לדברי אמו עיוורת. בקורס היו אמורים גם למצוא ל

 ית אקשטיין.בתכנית של ב בבית עד שהשתלבה היהקורס 

, ובהם אלו ובבית אקשטיין היו מועילים מבחינתכי חלק מהשיעורים בשלב ההכשרה  רוני סיפר

חזרו על עצמם והיו ו שהתמקדו בעבודת צוות ובראיונות עבודה. לעומתם היו שיעורים שלטעמ

 בהם.  וה לומר מה היה חסר להתקש הואם אלה שעסקו בתקשורת, אולם ה, בפחות שימושיים

מרוצה מהמקום ומיחס  היה ולדברי. בסידור הספרים במדפים עסקו היספרילהתנסות ב י נכנסרונ

עסק  ושם ,מתנ"סבכמתנדב התנסות שנייה, ב החל. לאחר חודשים אחדים והצוות והמנהלת אלי

מרוצה  היהבעבודת מזכירות ובהקלדת נתונים: "התחלתי בדברים הקטנים ואז הוסיפו לי עוד". רוני 

"כמו ו שמקום ההתנסות הוא עבור אמר הואמהתמיכה של מדריך ההתנסות ומההתנסות עצמה. 

ן גם ציי הואחממה, יש שם אנשים טובים שמעריכים אותי, זה כמו משפחה גדולה... טוב לי וכיף לי". 

החברתיים עם האנשים במקום ו למי לפנות כאשר מתעוררת בעיה וכיצד לפתח את קשרי שלמד

 ודה. העב

בסיוע רכזת עבודה זו הגיע ל הוא. במשתלה לעבוד בשכר החלגם לאחר ש תנ"סלהתנדב במ ךרוני המשי

מעורב באופן אקטיבי בתהליך חיפוש  היה ועצמ הואההשמה מטעם בית אקשטיין, אם כי גם 

ה. לריאיון הקבלה ץ עם הרכזת לגבי מודעות שראחיפש בעיתונים ובאינטרנט והתייע הואהעבודה: 

כי  ןמעסיק הישיר של רוני צייהעם רכזת ההשמה, לאחר הכנה פרטנית שקיבל ממנהלת התכנית.  ךהל

. למרות ןובייש ץה די לחונראו שדיברה יותר בריאיון על אודות רוני, בעוד רוני עצמ איהרכזת ההשמה 

את יתר  ןגם כי הכי המעסיק הישיר סיפר, אכפתי ואחראי". ןלהתרשם שרוני "אמי הצליחא וזאת, ה

יותר שאלות ו יותר תשומת לב, שיהיו ל ךשל רוני בעבודה: "... הסברתי ש]רוני[ צריו הצוות לקליטת

 יותר יחס, טיפה יותר תשומת לב".  ךצרי הואו]ש[

החזרי נסיעות. האם אמרה בהקשר של תנאי ו , וכן משלמים לש"ח 0,900-ל 0,400בין  מרוויח רוני

קשה לי להאמין שמישהו ]אחר[ היה מסכים לעבוד בתנאים כאלה העבודה כי "זה כאב לב גדול. 

 הואכן , ושעות נוספותלובשכר כזה". לדברי המעסיק, רוני מקבל שכר מינימום לשעה, ואף מעט יותר 

רוני חודשים.  שמונהמקבל גם הפרשות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, לאחר תקופת המתנה של 

 בתקופת ההתנסות.ו עבד בשמתנ"ס להתנדב בשעות הפנאי ב ךממשי

לקח לי זמן  –ש"בהתחלה היה לי קצת קשה, היה חדש רוני בעבודה סיפר ו לגבי תהליך השתלבות

עם קביעה זו:  םמסכיו "עכשיו ]אני[ יודע מה שלא ידעתי בהתחלה". האחראי עליבל להסתדר", א

 הואמה  יודע הוא. וממנ. עכשיו אני ממש מרוצה צוות העובדיםקצת קשה להיכנס ל ו"בהתחלה היה ל

את רוני על פני עובדים אחרים: "אין להם הוא ציין גם שהוא מעדיף ". ו, אין תלונות עליעושה, אחראי

הרבה יותר  הוא, הבינו שנפתח הוא. אחרי שהיה קצת חריג הואהנכונות והרצון שיש לרוני. בהתחלה 
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מהרבה  "יותר איכותי הואהעזרה" וכי ד "האכפתיות, ומאו מאלו בלי התסמונת", כי בולטים אצל טוב

ברי של רוני, לדו ציינים את רוני לטובה. החיסרון היחיד בהעסקתלקוחות מ, גם הואנשים". לדברי

  ". 40%, לא ולהיות את 300%: "ומעסיקי צדלב מ , הוא שרוני זקוק ליותר יחס ותשומתוהממונה עלי

מבית אקשטיין, כמו גם את היכולת לקבל תמיכה ומענה  שקיבל בעבודה רוני ציין לטובה את הליווי

  –ה של רוני טוענת לעומת זאת שבנו בעבודה. אמ ומהממונה עלי

יכול להיות שהמלווה מבית ... לּורק ניצ, להפך(; ממקום העבודה)ליווי ולא תמיכה  יבללא ק
שיחות לגבי אני חושבת שהמלווה צריכה ליזום . אבל לא ידוע לי, אקשטיין עושה משהו

פשוט . דוגמאות איך לדבר בעבודה ואיך לדרוש את הכסף של הנסיעותו העבודה ולתת ל
אילו זה היה מספיק . זה לא מספיק, עושה משהו איהוגם אם , ולחקור ולעקובו לשאול אות
 . הייתי יודעת

בטוח ו בתכנית של בית אקשטיין רוני נעשה יותר עצמאי ציינו שבעקבות ההשתתפותו הן רוני והן אמ

לקניות לבד, רוצה עצמאות  ךלעשות דברים לבד, הול פתאום מבקש הוא. לדברי האם, "בעצמו

". רוני ועל של [ יותר עומדהואללכת למכולת לבד... ] סירב הואלבשל אתי. לפני כן  םכלכלית, יוז

אני : "אני לא אגיד שיש לי אספרגר. והסביר את קשיייותר ל וא מסוגלשבעקבות התכנית ה ףהוסי

ו שבית אקשטיין היה עבור םאגיד שקשה לי לפעמים להבין דברים וצריך להסביר לי יותר". רוני  סיכ

 "כמו מין משפחה שנייה".

 רינת של סיפורה

 ;במחלקה פסיכיאטרית האושפזמשבר נפשי בתיכון במסגרת רגילה. לאחר  האת לימודי ההחלרינת 

תסמונת אספרגר. לאחר סיום האשפוז  הלמשך שנה, ואז גם אובחנה אצל הבלימודי כהשם המשי

 הסירבלאחר שנה  ואולם, .ה במסגרתה חלק מבחינות הבגרותתלכיתת תקשורת ואף עש העבר

קשיים  השלא היו ל אף ,ה להתמודד עם תחלופה של מוריםתשם, משום שהתקש הלהמשיך בלימודי

 התרופות, ככל הנראה לטיפול בחרדה, אולם הפסיק הנטליא בולטים ביכולת הלימודית עצמה. ה

 תא אומרילוקה בחרדה ה יאסיפרה שכאשר ה הליטול אותן במהלך התכנית של בית אקשטיין. אמ

והבית מלא בטוב, עם חברים  ,א רוצה למות; זאת למרות ש"יש לנו ]להורים[ נישואים טוביםישה

  ויש שפע".  ,נשיםוא

בתיכון.  האת לימודי ה, כחצי שנה לאחר שעזב37 תב הלתכנית של בית אקשטיין בהיות פההצטר רינת

 משך שבוע. ב ,ניקיון היתהיה לפני התכנית תהעבודה היחידה שבה התנס

אליה הייתה העדר  צטרףלה ה, הסיבה היחידה שגרמה להולדברי ,להשתתף בתכנית הלא שש רינת

. הפעלנו כוח הלתכנית בלחץ ההורים: "אנחנו גררנו אות ההגיערינת סיפרה כי  המסגרת אחרת. אמ

אפשר להיות כל היום בבית. זה היה במקביל להדרכת הורים שלקחנו. גם -שאי הואמרנו ל ,וסמכות

מרגשת: "דיברו אתנו פעולה". לפי האם, ועדת הקבלה לתכנית הייתה מאוד  פהשית כת שלההחונ

  ".הלקחת אחריות ולגייס את עצמ ה; ביקשו ממנהאלי
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א כמעט שלא י, לא הוקנו בה כישורים שימושיים וההה מרוצה מתכנית ההכשרה. לדבריתילא הי רינת

יותר בהתייחסותה לתכנית וציינה חיובית נשמעה  הקודם לכן. אמ הבה דברים שלא ידע הלמד

 תחושב יאכסף. עכשיו ה ה)"פעם לא עניין אות תהכלכלית של בשבעקבותיה חל שיפור בהתנהלות ה

העצמי  הפחות(, בביטחונ תתלותיה תלנסוע לבד באוטובוס ונעש הא החלי)ה ההלאה"(, בעצמאות של

א י)"בבית אקשטיין ה העם קשיי החוש הומור משגע"( ובהתמודדות של ה. יש לתוצוחק ה)"יותר רגוע

 ההורים עם רוני של יחסיה גם כי ציינה, בנוסףכקושי חברתי"(.  הלהגדיר את הקושי של הלמד

 תכנית את. פרטי באופן קיבלו שההורים להדרכה גם קשור השיפור, אםה לדברי, זאת עם. השתפרו

ה רק למות, תחודשים ורצ 4במיטה  הששכב ההוציאו ילד – מעולה תכנית"כ תיארה היא ההכשרה

לחיים ממש. העבודה הייתה מעולה בעיניי. עבדו בקבוצה גם עם ההורים". האם שיבחה  ההוציאו אות

את מסירותו של הצוות בבית אקשטיין וכן את העדכונים הקבועים שמנהלת המרכז והעובדת 

 הסוציאלית העבירו להורים. 

 הא הביעי. התעסוקתית בספרייה ציבוריתבהתנסות  ההחל רינתלתכנית,  הצטרפותהכחצי שנה לאחר 

שהייתה משעממת מפני מרכזת ההתנסות אך לא מהעבודה עצמה,  האז שביעות רצון מהליווי שקיבל

שלב המועיל ביותר בתכנית, משום שכללה עבודה הההתנסות הייתה ש נהעמום צייישה. למרות הבעיני

 מהוסיי הב ה, התמידמאוד לה תה מחויבתיא הייגאווה וכי ה הציינה שהעבודה גרמה ל השל ממש. אמ

 . האת כל המטלות שניתנו ל

לעבור לשלב ההשמה, אך בבית אקשטיין לא  נהה מוכתיהי רינתההתנסות נמשכה כשנה. לדברי האם, 

עבודה, והיא הביעה אכזבה רבה מכך: "לא רואים שהם ]צוות בית אקשטיין[  ההצליחו למצוא ל

 לרינת האם קוממה העובדה שהוצעמתאמצים ועושים משהו. התחילו תירוצים של משבר כלכלי". את 

א יעבודה נפלאה, ובגלל שה הואפשר להפיק ממנ תכך מוכשר א כלי: "הותתנדבבהלהמשיך בהתנסות 

בחינם... היה פער גדול בין שביעות רצון מההכנה לעולם  המנצלים את היכולות של תלא תקשורתי

 עבודה". בהעבודה, שהייתה מצוינת, לאכזבה מרה משלב ההשמה 

אותה לאחר כחודש בלבד עקב  הא עזבתכשיטנות, אך היעבודה, בתחום ה רינתמאוחר יותר נמצאה ל

הוסיפה שהעבודה הייתה מתחת לרמת  הבצע עבודה הכרוכה ברכיבים קטנים ועדינים. אמלקושי 

העבודה הייתה כרוכה בביצוע דבר שונה שו –לשעה ₪  30רק  –מעט מדי  הא השתכריהש, הכישורי

, רכזת ההשמה מבית אקשטיין ליוותה רינתבעוד ש"אספרגר צריך להיכנס לרוטינה". לדברי  בכל יום,

א מתקשה יה שהרכזת ההשמל הא סיפרימדי פעם. ה הלכמה דקות ביום הראשון והתקשרה אלי האות

 ההתפטררינת ללא הועיל.  אך לתת לעבודה הזדמנות נוספת הניסתה לשכנע אותזו ו, בעבודה

 את התכנית.  המהעבודה ועזב

, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, לקורס ייעודי לאנשים עם תסמונת אספרגר מה רינתבשלב זה נרש

בסיוע פעיל  – האת הקורס בן שלושת החודשים שולב מהבתחום של בדיקת תוכנה. מיד לאחר שסיי

ואלו ודיוק,  בתפקיד שדורש חזרתיות השולברינת בעבודה בחברת תוכנה.  –בקורס  השל מדריכת

 בחודש. ₪  5,000-על כ הובמועד הראיונות האחרונים עמד שכר .במיוחד המתאימים ל



 

66 

בקלות, תוך די  ההיטב לתפקיד וכי גם מבחינה חברתית השתלב הכי הקורס הכשיר אות האמררינת 

כי  בתדירות הולכת ופוחתת בהתאם לצורך. הממונה בעבודה אמר, הקורס מדריכת ליווי ומעקב מצד

אצל רינת "הבעיה ]התקשורתית[ כמעט ולא מורגשת, כי אנחנו קבוצה יחסית קטנה שיושבים בחדר 

תה ו]היא[ עונה לנו. היא כנראה על הצד הקל של התסמונת, כי אחד. כל הזמן מתקשרים ומדברים א  

את  תיאר הואהיא כן מתקשרת ומדברת ומשוחחת ומספרת בדיחות. היא חלק מההוויה החברתית". 

ת כעובדת רצינית: "היא מנסה מאוד להשתלב בחברה. מבצעת את כל הפעולות, לא אומרת 'אני רינ

מטיל עליה, ]היא[ מנסה לעשות במקסימום. לפעמים קצת קשה לה ברגע [ אני]ש מהלא יכולה את זה'. 

אותה. בסך הכול אני מרוצה ממנה, מרוצה  בודק אנישנתקלת בקושי, קשה לה לתת משוב מידי ואז, 

כי גם מבחינה חברתית "היא מסתדרת עם כולם, היא אהודה על כל הצוות.  הוסיף הואהתפקוד". מ

היא תמיד הולכת בדרך השלווה השקטה שלה. ככל הנראה אנשים גם יותר ששים לעזור לה מאשר 

ממשיכה  –לאחרים". עם זאת, "היא לא אחת שבאה ומפתחת שיחות. כשפונים אליה עונה, ואם לא 

שאר באותו תפקיד ולא יצופה שגם בטווח הארוך רינת ת המעסיקהעבודה בשקט". לכן, לעשות את 

 עם אנשים, כגון תמיכה טכנית.  אינטראקציהתוכל להשתלב בתפקידים שדורשים יותר 

לטובה את סבלנותה של רינת ואת יכולתה להתמיד בתפקיד: "המשימות שלה די  ציין המעסיק

מונוטוניות, ולא שמעתי אף פעם תלונה. למישהו אחר זה היה נמאס די מהר". רינת עצמה אמרה שעל 

אף שמבחינת הסביבה הפיזית נוח לה בעבודה והעבודה מתאימה לכישוריה, התוכן לא כל כך מעניין 

ל שהיא חוזרת על עצמה. אמה אומרת ש"מבחינה נפשית היא יציבה, רגועה, שמחה, אותה, דווקא בגל

אבל כשתשאלי אותה כל יום איך היה, היא אומרת 'זה משעמם; לא עושה שם כלום'". ייתכן שזו 

  הסיבה שרינת מדברת על שאיפתה להמשיך ללימודים גבוהים באחד מתחומי המדע.

 גלעד של סיפורו

תסמונת אספרגר, ובאותה תקופה גם שקע בדיכאון קשה ולקה  וח' אבחנו אצלתה יבכ גלעד כשהיה

 הוא ממשיך מאזוכפייתית. הוא החל ליטול תרופות ולהיפגש עם פסיכולוג, -בהפרעה טורדנית

 . לאחר סיום לימודיו בתיכון למד בקורס גננות.בטיפולים

בכל אחת מהן נשאר רק מספר וות, הניסיון התעסוקתי של גלעד טרם כניסתו לתכנית כלל מגוון עבוד

העבודה מלחיצה מדי מבחינתו ועזב; הרגיש שחודשים בבישול וניקיון בתחום המזון, עד ש 7חודשים: 

פוטר עקב צמצומים; ועבודה בבית אבות. גם שם, לדברי אמו, "היה לו עד שחודשים במשלוחים,  9

עבד  זמן קצרקשה להתמודד עם תסכולים וקשיים ולגלות מחויבות להתמיד ולהתגבר על הקשיים". 

הפסיק ליהנות מהעבודה והרגיש בודד וחסר יכולת לדבר עם אחרים  –לדבריו  –בתפקיד משרדי אך 

ה להגיע בזמן, ולאחר כשנה וחצי פוטר בשל כך. בשלב זה, בהיותו בן במקום העבודה. הוא גם התקש

 , הפנתה אותו הרכזת בעמותה שבמסגרתה הוא מתגורר לתכנית של בית אקשטיין.04

בריאיון שנערך בשלב ההכשרה אמר גלעד כי הוא מתאמץ לקום בבוקר ולהגיע בזמן למרכז, כהכנה 

גם כי למד להתמודד עם אנשים שמעצבנים אותו, לסנן למחויבותו למקום העבודה בהמשך. הוא ציין 

רעשים ולהתרכז, וכי שיפר את התנהלותו הכלכלית, את ביטחונו העצמי ואת יכולתו להסביר את 

גם הביע את שביעות רצונו מהצוות בבית אקשטיין. אמו הוסיפה  גלעדקשייו מבלי להתבייש בהם. 

את הערך של הוא למד  –והכי חשוב מבחינתה באותה תקופה שבנה למד להתמודד עם תסכולים, 



 

67 

עבודה: "בניגוד לנטייה שלו להתבודד ולשחק במחשב בבית, הוא מבין יותר את החשיבות של עבודה 

ואת הערך שלה, גם כלכלית וגם סוציאלית שגרתית". עם זאת, לדבריה, לא רכש מיומנויות של 

וא היה יותר שונה מהם ]מיתר אישית, מאחר ש"בנוסף לקושי של התסמונת ה-תקשורת בין

 המשתתפים[. הוא אולי היה קצת יותר בתפקוד גבוה מהשאר". 

בשלב מאוחר יותר של ההכשרה הביע גלעד ביקורת על ששילבו בתכנית יחד חדשים וותיקים. הוא ציין 

גם שאינו אוהב שמכריחים אותו לאכול ארוחת צהריים עם שאר הקבוצה ולבשל להם, כיוון שאת זה 

ר ידע קודם, וכן גילה התנגדות לשיעורים שלא הבין את הרלוונטיות שלהם להשתלבות עתידית כב

 בעבודה. 

רשום סחורה נכנסת ויוצאת. היה להתנסות תעסוקתית במחסן של חנות גדולה. תפקידו בגלעד החל 

דה. הייתה לו בעיה כרונית לקום בבוקר ולהגיע למקום העבו ,לדבריו .חודשים 6ההתנסות נמשכה 

, "דפקתי צ'אנס טוב לעבודה". למרות זאת, גלעד הרגיש שהצליח בהתנסות ואף קיבל אמרבשל כך, 

הזדמנות לבצע תפקידים נוספים, אם כי הצלחתו לא נבעה כלל, לדבריו, ממה שלמד בתכנית 

ההכשרה: "לא היה מקרה שנזכרתי במה שלמדתי בבית אקשטיין כדי להצליח שם". עם זאת, הן הוא 

 אמו מציינים לטובה את התמיכה שקיבל מבית אקשטיין במהלך ההתנסות.והן 

בבית  ""הסכימולאחר שההתנסות נפסקה ובכדי לעזור לגלעד להתמודד עם קשיי ההתארגנות שלו, 

שהוא יותר רוחני. לדבר אתו זה כמו לדבר עם פסיכולוג.  ,תי שיחות עם מדריך פהאקשטיין "לעשות א  

  :רת". גלעד היה מרוצה ממפגשים אלההוא רואה דברים קצת אח

זה קשור . שגורמים לי להיכשל[ על דברים, ]עוזרים לי להתגבר על מכשול פנימי שבניתי
להיות יותר , אבל אני צריך לשים את זה בעבר שלא ימנע ממני להתקדם, לחוויות מהעבר

ולאחרים אני רוצה להוכיח לעצמי ... לחפש ולצאת לשוק העבודה, פתוח לעולם העבודה
 . וגם בעבודה, להצליח במערכת יחסים עם בנות... שאני יכול

גלעד הכיר תודה לבית אקשטיין: "היו הרבה תקופות שהם יכלו לוותר עליי ולא עשו זאת. זה אומר לי 

 שהם מאמינים בי. אפילו שאני ממש עקשן". 

 – מד בקורס ההכשרהכשנה לאחר כניסתו לתכנית, גלעד נכנס לשלב ההשמה. הוא יישם דברים של

. לדברי אמו, הרכזת שלו בדיור ומצא עבודה בתחום השיווק – חיפוש באינטרנט ומשלוח קורות חיים

המוגן ורכזת ההשמה מבית אקשטיין נתנו לו עצות, ואת השאר עשה לבד. הדבר מעיד לדעת האם על 

ת אקשטיין. במקביל, עבודה שרכש בבי ה שלהתגברות ביטחונו העצמי ועל מיומנויות חיפוש ומציא

"תמכו בו ונתנו לו כלים להתמודד כשצצים קשיים".  ,אמוכדברי  עזר לו הליווי של שתי הרכזות אשר

על אף תמיכה זו, גלעד לא הצליח להחזיק מעמד בעבודה. הוא ניסה להשתלב בעוד שני תפקידים, 

תי לעשות את העבודה חודשים והיה מרוצה )"ניסישלושה ה נשאר תפקיד זב .בהם עבודה משרדיתו

הכי טובה שיכולתי"(, אך למרות מאמציו היה נרדם בעבודה או מתקשה לקום בבוקר ולהגיע אליה, 

 ולבסוף פוטר: "פשוט לא הייתי יכול להגיע לציפיות שהיו להם או משהו כזה". 

לו את הכישלון בשלב ההשמה מייחסת אמו של גלעד לבנה בלבד. היא שיבחה את המאמץ למצוא 

בודה ואת התמיכה שניתנה לו בבית אקשטיין, אך "זה פשוט הילד. חוסר מוטיבציה. מתחיל לא ע
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להגיע לעבודה, לא לעשות את כל העבודות...". האם סיפרה שכאשר החלה ההתדרדרות בכל מקום 

להזמין אותם לפגישות, או שיצרו קשר עם המעסיק ועבודה ניסו בבית אקשטיין לערב את ההורים 

או לצמצום ימי העבודה, אך הדבר לא עזר: "זה לא  ו של גלעדבתפקיד הדוק אפשרות להקלוניסו לב

היה התכנית. זה היה גלעד... באיזשהו שלב הילד הזה חושב שיש דברים שיותר מתאימים לו בעבודה 

שעוד לא מצאנו לו, ואם ייכשל פה ימצא משהו יותר מעניין, ב]התאם ל[רצונות שלו". כך למשל היה 

השתתפות  ותבובות או לעבוד כשחקן, שכן יש לו ניסיון של כמה שנ ה להפעיל בובות בתאטרוןרוצ

במחזמר בהתנדבות. לדברי האם, "הוא משחק תפקיד אחד בעולם הזה ותפקיד אחר כשהוא בעולם 

שרון של בנה בתחום יהמשחק, ושם הוא חי ושמח". למרות זאת, האם לא רואה עתיד תעסוקתי לכ

תמצאי תכנית טלוויזיה שהכוכב בה הוא ילד עם אספרגר. זה לא יקרה. יש לו חלומות  המשחק: "לכי

האם מה נשאלה בלי סוף, אבל הוא צריך לחיות בעולם שלנו ולא בעולם הכוכבים, והוא לא מבין". כש

לדעתה היה יכול לסייע בבלימת ההתדרדרות של גלעד בעבודה, ענתה: "הדבר היחיד שלא ניסינו זה 

להבין את גלעד ולהיות אתו כל יום  –מדה של מדריך לכמה שבועות כשרואים את ההתדרדרות היה הצ

 בעבודה, השגחה ]צמודה[, ולעזור לו להקים מוטיבציה פנימית להתקדם ולהמשיך". 

גלעד לבסוף למסגרת של תעסוקה מוגנת, בעמותה שאחראית גם עבר  בעקבות הכישלון החוזר ונשנה

 בו הוא מתגורר: שלדיור המוגן 

כי אני חוזר באותו עיגול , בבית אקשטיין הבינו שלא היו להם הכלים המתאימים לעזור לי
הם הבינו . ואז לרדת בעבודה ובאיך שאני עושה העבודה, להצליח בהתחלה, של לקבל עבודה

אני אמור ... אז החליטו להעביר אותי, שמישהו צריך לעזור לי להפסיק את המחזור הזה
להגיע בזמן ולעשות את המאמץ כדי להראות להם שאני עושה ... ד דברים בסיסיים כמוללמו

 . את העבודה כמו שצריך

בריאיון השלישי גלעד נשמע מריר וביקורתי יותר וסיפר שהוא חש חרטה על שבזבז שנה וחצי בתכנית. 

ייתי מסביב הפעם ניתן היה להבין ממנו שלא חש בנוח בין יתר המשתתפים בתכנית: "כשאני ה

לאנשים האלו, פשוט רציתי לברוח הכי מהר והכי רחוק; פשוט עצבנו אותי ולא הייתי יכול להסביר 

בצורה שיכלו לקבל; אז שמרתי את זה לעצמי". לדבריו, בצוות התכנית לא ידעו לטפל בהפרעות של 

חור הזה חלק מהחברים בקבוצה: "פשוט הרגשתי שהם לא עושים כלום כדי לטפל בעניין של הב

תה ]הייתה[ שהיא תשאב ]שהפריע[ או של זאת שנמצאת בעולם שלה, והדרך היחידה בשבילך לדבר א  

 אותך לעולם שלה". 

תקשה להגיע, על אף ה גלעדתעסוקה המוגנת , גם לעליו ממונההלדברי וכן  ולדברי אמו גלעד לדברי

אחראית אמרה שכאשר גלעד חששו לאבד את המקום בדיור המוגן עקב כישלון אפשרי בתעסוקה. ה

נוכח במפעל, הוא מבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר. גלעד סיפר שאינו מרוצה בעבודה, למרות 

שהיא כוללת חלקים יצירתיים שתואמים את כישוריו האמנותיים. זאת משום שהעבודה במסגרת זו 

 כמו כןנשים שהם פגומים". גורמת לו להרגיש "שאני פגום או משהו, ולכן אני צריך להיות עם עוד א

חש בחסרונה של תמיכה משמעותית במקום העבודה. למרות כל הקושי, גלעד לא איבד תקווה 

 להתקדם ואמר "אני לא אוותר. אני אולי אפול, אבל אני אקום בחזרה כדי להמשיך".


