"חיבורים"-תוכנית הכנה וליווי להתנדבות בצה"ל

חיבורים -תכנית הכנה ולווי לקראת ובעת השירות הצבאי
"חיבורים" ,הינה תכנית הכנה ולווי לצה"ל המיועדת לנערים אשר אובחנו על הספקטרום האוטיסטי
בתפקוד הגבוה/אספרגר וקיבלו אישור על ידי צה"ל לשרת כמתנדבים .תוכנית זו מתאימה לנערים ונערות
הרוצים להשתלב בצבא בצורה יחידנית וזקוקים להכנה לשירות וללווי במהלכו .התוכנית פועלת בחסות
עמותת אפ"י-אספרגר ישראל ובשיתוף משרד הרווחה .
פרק ההכנה מתקיים במסגרת קבוצתית ,ונמשך כשלושה חודשים הכוללים מפגשים סדנאיים דו-
שבועיים.במהלך ההכנה נעשית הכנה לראיונות עם מפקדים ,היכרות עם אורח החיים ועולם התוכן
הצבאי ,וכן למידה תוך התנסות במיומנויות החברתיות העיקריות הנדרשות בסביבת העבודה הצבאית.
תוך כדי תהליך ההכנה ,נשלחים המשתתפים לראיונות למטרות שיבוץ בתפקידים בצבא במגוון תפקידים
שונים על פי היכולת האישית .שיבוץ המשתתפים נקבע בהתאם לשיקולי הצבא וצרכיו.
המסגרת הקבוצתית ממשיכה לפעול גם לאחר הגיוס לצבא ,ומהווה מסגרת לתמיכה ולהתמודדות עם
בעיות אשר עלולות לצוץ במהלך תקופת ההסתגלות הראשונית ובמהלך השירות.
בנוסף ,מקבלים המפקדים הדרכה לגבי מאפייני הלקות וההתאמות הנדרשות כדי לשפר את הקליטה
והתפקוד בתוך המסגרת הצבאית .הדרכה ולווי המפקדים נמשכים לפי הצורך במהלך תקופת ההתנדבות.
תכנית ההכנה והליווי מועברות על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום בהובלת אשת מקצוע שהיא עצמה אם
לילד עם אוטיזם בתפקוד גבוה.
ההכנה מתקיימת בתל -אביב ,יומיים בשבוע .מועד מתוכנן לפתיחת המחזור השלישי הינו ספטמבר .1026
בסיום ההכנה ישתלבו הנערים/הנערות בצבא על פי היחידות אליהם ישובצו.
דרישות מהמועמדים לתוכנית:
 נערים ונערות הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בטווח הגבוה  /אספרגר .)PDD-NOS(/
 המעוניינים/מעוניינות להתנדב לשרות צבאי .
 קיבלו אישור עקרוני לשרת כמתנדבים בצה"ל ,אולם טרם שובצו לתפקידים ספציפיים.
 רשומים ( מוכרים) ביחידה לאדם עם האוטיזם במשרד הרווחה.
 בעלי יכולת תקשורתית ושפתית טובה.
 לקראת סיום לימודיהם במערכת החינוך (לומדים במערכת החינוך הרגילה או בכיתת תקשורת).
 עצמאיים מבחינת נסיעה בתחבורה ציבורית והתנהלות יום -יומית ,יכולת עמידה סבירה בלוחות
זמנים ,ללא בעיות התנהגות שיכולות להפריע לתהליכים קבוצתיים.
 מודעים לקשייהם ומכירים את אבחנתם.
משפחות של מועמדים המתאימים לדרישות מוזמנים לפנות אל moralon1@012.net.il

