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של תלמידים עם מוגבלות  םשילובאת לקדם סיון במערכת החינוך יהאחרונות נעשה נבשנים רקע: 

פעילויות חינוכיות להטמעת ערכי סובלנות, הכלה והכרת האחר. מטרת תוך הובלת בחינוך הרגיל 

התוכנית שנקראה "האחר הוא אני" הייתה להוביל מהלך חינוכי מקיף המושתת על ערכים של כבוד 

לת באשר הוא, מתוך הבנה ש"האחר" נמצא בכל אחד )האחר הוא אני, משרד ורגישות כלפי הזו

 (. 2012החינוך; שמש, 

 מטרת המחקרבעוד מחקרים רבים נערכו אודות עמדות מנהלים ביחס לשילוב תלמידים, מטרות: 

התפיסות של מנהלים ביחס לשילובם של מורים עם מוגבלות העמיק את הידע וההבנה אודות ל

המחקר הינו חלק מעבודת דוקטורט העוסקת בדילמות האתיות העולות . ספרה פיזית בבתי

של עמדות מנהלי בתי ספר מעמיקה המחקר מאפשר הבנה  .מתעסוקת מורים עם מוגבלויות פיזיות

הצלחות כתוצאה משילובם במערכת והלגבי העסקת מורים עם מוגבלות פיזית ומציף את הקשיים 

 החינוך. 

פרשנית המאפשרת לנחקרים לספר את סיפורם במילים  -בגישה איכותניתמחקר זה נעשה שיטה: 

מנהלי בתי ספר אשר מעסיקים בבית  18 עםשלהם. לצורך עריכת המחקר נערכו ראיונות עומק 

מוגבלות פיזית. המנהלים התבקשו לספר באופן חופשי על החוויה  עםספרם לפחות מורה אחד 

של תמונה רחבה  שקףבכדי למדגם המחקר היה מגוון  האישית שלהם בהעסקת מורה עם מוגבלות.

 כמקובל במחקר האיכותני.  הסוגיה

כל המנהלים אשר השתתפו במחקר הביעו תמיכה ברעיון  כי עולהמתוך ממצאי המחקר ממצאים:  

השילוב של מורים עם מוגבלות בבית הספר. עם זאת חלק מהמנהלים הציגו קשיים גדולים 

ים ביחס למורים עם המוגבלות. יבהתמודדות עם המורים ואף השתמשו בביטויים קשים וסטיגמט

ו. בעוד חלק מהמנהלים חוו את מיעוט המנהלים הציגו חשדנות והאשמות כלפי המורים הלל

ההתמודדות עם הקשיים כאתגר, קבוצת המנהלים אשר השתמשה בביטוים פוגעניים ראתה 

 בקשיים מכשול שלא ניתן להתגבר עליו.

שהתמות שעלו ממנו מציפות את הצורך  חשיבותו של מחקר זה טמונה בכךתרומות ומחקרי המשך: 

עם מוגבלות בבית ספרם ואת החשיבות שבהגדרת במערך תמיכה למנהלים אשר מעסיקים מורה 

אשר נהלים ברורים אודות מחויבותם של המנהלים לשמירה על זכויותיהם של מורים עם מוגבלות  

 .עובדים במערכת החינוך
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