
  ליווי משלב

  הצוות שאתם מעסיקים, מכשירים  אתם בונים סביבה מכילה ומכלילה. סביבה משלבת.  מאיה:

  ומלווים אמור לשקף את הגיוון שהתוכנית שלכם מאמינה בו. כל אלה יקבעו את מידת השילוב

  בקבוצה.

  אופי  עם  מגוון  צוות  נמצא  שלכם  העדיפויות  סדר  בראש  העסקה.  -  הראשון  השלב  על  נדבר  בואו

  תרבותיים  חינוכיים,  מרקעים  קולניים,  כאלה  או  שקטים,  צוות  אנשי  יודעים,  אתם  שונים.  וצרכים  שונה

  או  למוזיקה  סטודנט  או  שיניים  לרפואת  מסטודנט  מורכב  להיות  יכול  הצוות  למעשה,  שונים.  ודתיים

  עם  אנשים  מעסיקים  אתם  האם  עצמכם,  את  תשאלו  גם  ועכשיו  חינוך.  שלומדים  מסטודנטים

  מוגבלויות, ומתאימים את התוכנית שלכם לצרכים שלהם?

  בתכנון  חלק  לקחת  שלכם  הצוות  את  תעודדו  ביחד.  תכניות-  ובניית  הצוות  הכשרת  הלאה?  מה

  הפעילויות כדי שירגישו שהם חלק בלתי נפרד מהתוכנית וזוכים בהערכה על כך.

  מנת  על  הראשון  הקריטי  השלב  היא  הצוות  שהכשרת  בעוד  הליווי.  על  לחשוב  הזמן  זה  ועכשיו,

  כשהתכנית  ההבדל  את  שיעשה  הוא  המתמשך  הליווי  ביותר,  הטובה  בצורה  התוכנית  את  לפתוח

  כבר רצה.

  עשייה.  דרך  לומד  שלכם  הצוות  למעשה,  שותפות.  על  חשבו  ליווי?  אומרת  כשאני  מתכוונת  אני  למה

  את  ליצור  מנת  על  שלהם,  ומהרכזים  מזה  זה  ותמיכה  מתמשכת  הדרכה  מקבלים  הצוות  חברי

  לשילוב  מומחים  רכזים,  מורים,  השונים:  הגורמים  כל  בין  אמון  בונים  שאתם  בזמן  הנכונה,  הסביבה

  וצוות התוכנית.

  מהאמון שהרכזים שלי נתנו בי.  כשהתחלתי לעבוד כמדריכה ב׳שותף׳, נדהמתי  אביטל המדריכה:

  זה נתן לי את הביטחון ללמוד את הכישורים שהייתי צריכה לפתח כדי להיות טובה יותר בעבודה

  שלי. למדתי איך להקשיב למה שהמשתתפים אומרים ולנתח את המצב תוך כדי חשיבה על הצרכים

  שלהם. זה עזר לי לחשוב בצורה יצירתית ולפתור בעיות. ידעתי שהרכזת שלי ושאר הצוות נמצאים

  שם בשבילי, מוכנים לעזור אם אצטרך.
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  הרכזים מאזנים בין הקשבה לבין הנחיה, ובו זמנית לוקחים צעד אחורה, על מנת לאפשר  מאיה:

  למדריכים להבין, בדרך שלה, מה צריך לעשות. יש מדריכים שמתקשים עם הגישה הזאת. היו כאלה

  שהרגישו שהרכזים לא עוזרת להם לפתור את הבעיה המיידית שהציגו בפניה.

  את  להם  להעניק  הפתרון,  לקראת  שלהם  הדרך  את  למצוא  לצוות  לעזור  הוא  מוצלח  ליווי  אבל

  התחושה שמותר להם להעריך מחדש את המצב, לחשוב שוב ולנסות פעם נוספת.

  אבל מה אם אני עושה טעות?  אביטל המדריכה:

  ניסית פתרון מסוים והוא לא עבד, תנסי  זה בסדר. תזכרי שאין פתרון אחד למצבים כאלה. אם  מאיה:

  אחד אחר. אך, כמובן שאם מדובר בעניין שנוגע לביטחון המשתתף או הצוות, הרכזת צריכה

  להתערב ולעזור באופן מיידי, על המקום. גם זה עלול לקרות לפעמים.

  מסוים, הוא בעט בי שוב ושוב, ומנהלת  באחת התוכניות, חוויתי קושי עם משתתף  אביטל המדריכה:

  התוכנית ראתה שאני מתקשה והתערבה. היא נכנסה במקומי והוא בעט גם בה! אבל היא לא

  נפגעה מזה באופן אישי, היא פשוט חיכתה בשקט שהוא ירגע ואז שאלה אותו איך היא יכולה לעזור

  לו להרגיש פחות מתוסכל? למדתי המון מהצפייה בה ומהאופן בו היא הגיבה למשתתף והרגיעה את

  המצב.

  זו ההזדמנות להדגים ולחזק דרכי פעולה  זה נקרא "מודלינג". כשהרכז או הרכזת מתערבים,  מאיה:

  משלבות. במקרה הזה, מנהלת התוכנית התערבה כדי להוריד את המתח ולרכך את התחושות-

  ובכך תמכה גם במשתתף וגם במדריכה.

  על  לשאר  לספר  מהמדריכים  לבקש  יכולים  הרכזים  הצוות,  בישיבת  או  הפסקה  במהלך  יותר,  מאוחר

  לבקש  שונים,  מצבים  עם  להתמודד  נוסף  עידוד  ומקבל  מועצם  הצוות  הסיפור,  דרך  שקרה.  האירוע

  עזרה ולחלוק את מה שלמדו אחד עם השני.

  שלהם  הכישורים  דיוק  כדי  תוך  להתפתח,  מרחב  לצוות  נותנים  אתם  אומנות.  הוא  משלב  ליווי

  רוצים  שאתם  ומשלבת  מכילה  שפה  ושל  חינוכית  גישה  של  "מודלינג"  עושים  אתם  וכצוות.  כיחידים

  אחד  בכל  יתמכו  שהם  מצפים  אתם  שבו  באופן  בצוות  תומכים  אתם  בעבודתם.  ישלבו  בעצמם  שהם

  בירושלים  שילוב  תוכניות  –  שותף  לעמותת  שמורות  הזכויות  כל 2022    ©
 www.shutafinclusionprograms.org 



  סביבה  ליצירת  המפתח  זה  הלאה״?  זה  את  ״תעבירו  הביטוי  על  פעם  שמעתם  מהמשתתפים.

  משלבת.

  מוזמנים להציץ בפעילויות הנמצאות למטה.

  תוכלו למצוא מצגת פשוטה לשימוש שעוסקת בליווי משלב.
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