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איתותים  קולט  פחות  אני  אז  כי  עליו,  מדבר  שאני 
על קשר  לי לשמור  קשה  בקבוצה,  כשאני  מהסביבה. 
עין עם מספר גדול של אנשים, שבעצם לא מדברים 
משהו  להחזיק  נטייה  לי  יש  מזה,  חוץ  ספציפית.  אלי 
משולחן  חפץ שלקחתי  להיות  יכול  זה  ולפעמים  ביד, 
של מישהו אחר, וגם לא תמיד לשמור מרחק פיזי מא־

נשים. היום אני משתדל להיות יותר ער לזה ולהימנע 
מזה, וגם אנשים סביבי מקבלים את זה יותר טוב, אבל 
עדיין יש כאלה שהם יותר רגישים וזה לא עושה להם 
טוב. בעיקרון, אם מעירים לי, אני נהיה מודע ומפסיק. 

הבעיה שלי היא דווקא עם מי שמוטרד אבל שותק". 
בקורסים  מספקת  הדנים,  ל"מומחים"  בדומה  צבר, 
של  תרגול  גם  אלא  מקצועית  הכשרה  רק  לא  שלה 
היועצת  אמונה  שעליו  היבט   – חברתיים  כישורים 
המקצועית של AQA, ענת בן מאיר, מרפאה בעיסוק 
בהכשרתה. צבר: "אנחנו עושים סימולציות של עבודה 
של  במשמעויות  שעוסקות  סדנאות  עורכים  בצוות, 
ומשתמשים בכל מה שקורה  פנים,  והבעות  גוף  שפת 
בקורס גם כנקודות ללמידה של התנהלות חברתית". 

ומה לגבי הצד השני של המטבע, המעסיקים? צבר 
ב־27  שלה  הקורסים  בוגרי  את  לשבץ  הצליחה  כבר 
 AT &ו־ מלנוקס  קודאק,   ,HP ובהן  שונות,  חברות 
ממעסיקים  להיענות  זוכה  היא  לעתים  לדבריה,   .T
כי  לי  מסרבים  אם  יודעת  לא  "אני  לסירוב:  ולעתים 
מדובר באוטיסטים. אני בהחלט חושבת שיש למנהלים 
חששות, וכמנהלת בעברי אני גם יכולה להזדהות עם 
חששות כאלה. אנשים שואלים את עצמם אם הם לא 
לפגוע  חשש  גם  יש  מדי.  כבדה  להתחייבות  נכנסים 
בעובד או להעליב אותו. חלק מהחששות נובעים מחו־

סר ידע. ברגע שמכירים ויודעים, ההבנה גדלה ורואים 
שינוי גישה אצל מעסיקים". 

למקום  המועסק  בין  מיטבית  התאמה  ליצור  כדי 
העבודה, צבר משקיעה בסינון המועמדים לקורסים שלה 
– רק אחד מחמישה מועמדים מתקבל. "אנחנו גם מכינים 
את המעסיקים, הן לראיון עצמו והן להמשך ההעסקה. 
הרגישויות  על  הספציפי,  המועסק  על  מספרים  אנחנו 

והקשיים הספציפיים שלו ואיך להתמודד איתם".
בראש  העומד  אינטל,  מחברת  סוקולסקי  מיכאל 
אחד  הוא  ואוטומציה,  תוכנה  בבדיקות  שעוסק  צוות 
המנהלים שקלטו בוגר קורס של צבר, עובד של חברת 

קווליטסט הנותנת שירותים לאינטל. סוקולסקי: "הוא 
אותו  כשראיינתי  כבר  בצוות.  מוביל  משמעית  חד 
מקצו־ מבחינה  ובאמת  לעבוד,  מי  עם  שיש  ראיתי 
יותר  עית הוא קלט את הדברים די מהר. הקושי היה 
מאוד  היה  הוא  בהתחלה  הבין־אישית.  באינטראקציה 
סגור, אבל לאט לאט הוא נפתח והיום כבר הגענו למ־
צב שהוא מספר בצוות המון דברים אישיים על עצמו 
ואפילו בדיחות. קשה לתאר איזה הישג זה מבחינתנו, 
שיחה  איתו  עשיתי  בהתחלה  ככה.  סתם  קרה  לא  וזה 
וגם הנחיתי את אנשי הצוות  אישית פעמיים בשבוע, 
מצד  צמוד  ליווי  היה  גם  איתו.  לתקשר  איך  האחרים 
אסתר, ועל כל בעיה שהייתה היא דיברה עם אמא שלו. 
בשלב מסוים עברתי לדבר ישירות עם אמא שלו. היום 
כבר עברתי איתו לשיחה אישית פעם בשבוע, כמו עם 

כל חבר צוות אחר". 
בת־ אוטיסטים  בפני  שעומד  האופציות  טווח  האם 
תוכנה  בבדיקות  מתמצה  העבודה  בשוק  גבוה  פקוד 
מנהלת  שקיר־זועבי,  תמר  טכנולוגיים?  ובעיסוקים 
העובד  אקשטיין",  "בית  בארגון  חיפה  השמה  שירותי 
לאנשים  שירותים  ונותן  הרווחה  שירותי  עם  בשיתוף 
בס־ אנשים  עשרות  על  מספרת  מיוחדים,  צרכים  עם 
למקומות  הפנו  והצוות שלה  האוטיזם שהיא  פקטרום 
עבודה שונים בארץ: "שילבנו אנשים בהיי־טק כבודקי 
תוכנה, בתחום תחזוקת המחשבים, בגרפיקה, בספריות 
מזכי־ בעבודות  וגם  כסדרנים,  אקדמיים  מוסדות  של 
רות. אנחנו תמיד שואפים למקסם את הפוטנציאל של 
תעודה  עם  אלינו  יגיע  שמישהו  מצב  אין  הלקוחות. 

מקצועית ונפנה אותו לשטיפת כלים". 

יקוב, בודק תוכנה, מדפדף 
בספר הפעלה שמכיל 
4,000 עמודים. הוא בודק 
אם נפלו שגיאות בספר. הוא 
יעשה את זה פי עשרה מהר 
יותר מסתם עובד מוכשר 

ם ו ר ל  א יג ו ן  מ ס י ו ר ג י  ל ט נ

עובדים ומתלמדים אוטיסטים בחברה 
הדנית  "המומחים". "הכוונה היא ליצור 

רשת עולמית של חברות מומחים מהסוג 
שלנו, המונה מיליון עובדים אוטיסטים" 

אוטיזם, אספרגר 
ומה שביניהם 

ההערכה הרווחת היא שכאחוז אחד מכל אוכ־
אחרת  או  כזו  בתסמונת  לוקה  העולם  לוסיית 
פרופ'  גברים.  הם  המכריע  כשהרוב  אוטיזם,  של 
סוציאלית  לעבודה  הספר  מבית  שולמן  קורי 
פסיכולוגית התפתחותית  העברית,  באוניברסיטה 
"הס־ מסבירה:  האוטיזם,  ספקטרום  את  החוקרת 
נוירו־התפת־ הפרעות  כולל  האוטיסטי  פקטרום 
את  קולטים  שאוטיסטים  לכך  שמביאות  חותיות 
העולם, מבינים אותו ומגיבים אליו בדרכים אחרות 
מזו שאנחנו רגילים. האוטיזם מתחיל בגיל צעיר 
ומשפיע על התפתחות הילד ועל האופן שבו המוח 
בהתפתחות  ביטוי  לידי  באים  הקשיים  מתפתח. 
תק־ יכולות  להם  שיש  אלה  ובתקשורת.  השפה 
ואינטליגנציה  טובה  שפה  יותר,  טובות  שורתיות 
גבוהה, נחשבים אוטיסטים 'בתפקוד גבוה'. מדובר 
בערך בשליש מכלל האוטיסטים, וייתכן שהקבו־
צה הזאת בקרב האוטיסטים תלך ותגדל, כי בשנים 
האחרונות אבחונים נעשים מוקדם יותר וההתער־

בות הטיפולית ממוקדת וטובה יותר". 
בינה  חפיפה  יש  והאם  אספרגר  תסמונת  מהי 

לבין אוטיזם בתפקוד גבוה?
בין  לאחד  מקובל  האחרונות  "בשנים  שולמן: 
במהדורה  גבוה.  בתפקוד  לאוטיסטים  אספרגר 
החמישית של ה־DSM (מגדיר ההפרעות הנפשיות 
של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, נ"ג, י"ר), 
מופיע  לא  כבר  האספרגר  עכשיו,  ממש  שיצאה 

כתסמונת בפני עצמה".

מ
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יותר ויותר חברות היי־טק מחפשות עובדים עם 
זיכרון פנומנלי, תשומת לב אובססיבית לפרטים, 
תפיסה חזותית חדה ויכולת ריכוז גבוהה. 
אוטיסטים, בקיצור  ||  כל מה שרציתם לדעת על 
הטרנד הכי מסקרן בשוק העבודה העולמי

כיתובי כיתובי כיתובי 
כיתובי כיתובי כיתובי 

כיתובי כיתובי

יותר ויותר חברות היי־טק מחפשות עובדים עם טק מחפשות עובדים עם 

קצת אחרת

שחקי מחשב הם התשוקה הגדולה של 
רוזה. היא מכורה להם ו"מסוגלת לשחק 
בהם שעות ולשכוח הכל". וזה גם תחום 
העיסוק שלה: היא בודקת תוכנות של 
משחקים ומאתרת בהן שגיאות. מרתק 
לצפות בה בעבודה: תוך רבע שעה היא מאתרת שתי 
שגיאות בתוכנה. לדבריה, "מישהו בעל המיומנות שלי 
היה אולי מצליח לאתר את השגיאות תוך כמה שעות, 
ואולי בכלל לא". כשהיא אומרת זאת אין בקולה שום 
וישירה  כנה  אישה  היא  בכלל,  התנשאות.  של  צליל 
במיוחד, ואין לה שום בעיה להצהיר שהיא אוטיסטית 
עם תסמונת אספרגר, שמתקשה להתמצא בנבכי התח־

בורה הציבורית או לתפקד באופן עצמאי בבית. 
יכולת  רוזה,  של  הגבוהה  המיומנות  בין  השילוב 
הריכוז העצומה והמסירות לעבודה לבין האוטיזם אינו 
הדנית  החברה   — שלה  העבודה  במקום  איש  מפתיע 
חברה  זו  בעברית).  ("המומחים",   Specialisterne
אוטיסטים  הם  ממועסקיה  ש־75%  טכנולוגי  לייעוץ 
מכשירה  גם  החברה  גבוה".  "תפקוד  בעלי  המוגדרים 
אוטיסטים לעבודה בחברות אחרות, בעיקר בתחומים 
כשבוע  לפני  איכות.  ובדיקות  תוכנה  בדיקות  של 
זכתה החברה, שנוסדה ב־2004 על ידי טורקיל סונה, 
החלטת  בעקבות  עולמי  לפרסום  אוטיסט,  לילד  אב 
ענקית התוכנה הבינלאומית SAP לשתף פעולה איתה 
ולהעסיק עובדים אוטיסטים שיגויסו על ידיה כבודקי 

תוכנה, מתכנתים ומאבטחי איכות מידע. 
מאז צאת ההודעה הפכה "המומחים", שהמטה הרא־

יזמים,  של  לרגל  עלייה  למוקד  בקופנהגן,  שלה  שי 
בעלי חברות ועיתונאים מכל העולם המבקשים ללמוד 
זאת  המקצועי.  העבודה  בשוק  אוטיסטים  לשבץ  איך 
תפ־ בעלי  שלאוטיסטים  בכך  הגוברת  ההכרה  לאור 

באוכלוסייה  שלרבים  ויתרונות  יכולות  יש  גבוה  קוד 
ה"נורמלית" אין. 

בשם הנכד והבן
אלא  סוציאלית,  בעבודה  עוסקת  אינה  "המומחים" 
מכשירה ומעסיקה צוות עובדים מעולה, שמספק שי־
רותים באיכות נדירה. ג'וני קראו, האחראי על ההכש־

רה המקצועית בחברה, הוא סב לאוטיסט בן 10, בדומה 
לרבים ממנהלי החברה שלהם ילד או נכד אוטיסטים. 
הוא מנסה להמחיש את יתרונות האוטיזם בשוק העבו־

דה דרך המפגש עם יקוב, אחד העובדים בחברה. 
של  הפעלה  בספר  ומדפדף  מחשב  מול  יושב  יקוב 

מ־ יותר  מכיל  הספר  מיקרוסופט.  של  חדשה  תוכנה 
אמור  אספרגר,  תסמונת  בעל  יקוב,  עמודים.   4,000
בו  הנתונים  כמה  ועד  בספר,  נפלו שגיאות  אם  לבחון 
מתאימים לביצועים של התוכנה בפועל. לדברי קראו, 
הזיכרון הפנומנלי שלו, שמאפיין רבים מבעלי התסמו־

נת, "יאפשר לו לבצע את העבודה פי עשרה מהר יותר 
מסתם עובד מוכשר". 

אנשי "המומחים" מספרים גם על יתרונות נוספים 
יכולת  לפרטים,  עצומה  לב  תשומת  אוטיסטים:  של 
ותפיסה  מעולה  ארגון  יכולת  במיוחד,  גבוהה  ריכוז 
חזותית חדה. בה בעת, לאוטיזם החסרונות שלו. קראו: 
"אוטיסט יכול, לדוגמה, לבוא אלי ולומר: 'אבל ב־23 
באוקטובר לפני שנה אמרת לי ש... ועכשיו אתה אומר 
משהו אחר'. צריך להיזהר מאוד בכל מלה שנאמרת". 
לדברי סטן טוגסן, המנהל האדמיניסטרטיבי של "המו־

אוטיסטים  "אצל  אוטיסט,  הוא  ה-14  בן  שבנו  מחים" 
אי אפשר לומר בביטחון מה יהיה מחר או בעוד כמה 
שנים. הרגישות שלהם גבוהה הרבה יותר מאשר אצל 
שעלולות  רגשיות  לתהפוכות  נתונים  הם  רגיל.  אדם 

'לסגור' אותם לגמרי בפתאומיות". 
עיקר הקשיים של אוטיסטים ביומיום נוגעים לתק־

שורת עם הזולת ולקושי לפענח סיטואציות חברתיות. 
קראו: "יש חוסר יכולת מוחלט לנהל 'סמול טוק'. על 
החשוב  העיקרון  ו'לא'.  ב'כן'  יענו  הם  השאלות  רוב 
ביותר של הפעלת אוטיסטים הוא למצוא להם את סוג 
העבודה שהכי מתאים להם, להגדיר להם במדויק את 
או  דד־ליין  עם  עליהם  ללחוץ  לא  ולהיזהר  המטלות 
הפרעות בלתי צפויות. אם הטלנו על אוטיסט משימה 
שלא מעניינת אותו כלל, הוא פשוט יקום ויעזוב את 

העבודה ולא יופיע למשרד גם מחר". 
לעוב־ ליצור  "המומחים"  לחברת  מאוד  חשוב  גם 

רגישותם  בשל  במיוחד,  ידידותית  עבודה  סביבת  דים 
לשינויים, ובכלל זה שינויים במישור הפיזי, כמו רעש 

מאוד  מרווחים  ביקרנו,  בהם  החברה,  משרדי  אור.  או 
ומשרים אווירה נינוחה, ובמרכז ההדרכה של החברה, 
לימוד,  חדרי  רק  לא  יש  לעבודה,  אותם  מכשירים  בו 

אלא גם מזנון ופינת התרגעות עם ספות נוחות. 
שבנו  לאחר  סונה  טורקיל  הגה  החברה  הקמת  את 
אובחן כאוטיסט. כיום היא חברה משגשגת למדי, עם 
מאזן כספי חיובי, ויותר ויותר חברות היי־טק בדנמרק 
ובסקנדינביה כולה מסתייעות בשירותיה. סטן טוגסן, 
שמקווה שגם בנו שלו יוכל להתקבל למסלול ההכשרה 
בחברה בעוד שנתיים־שלוש: "הכוונה היא ליצור רשת 
עולמית של חברות מומחים מהסוג שלנו, המונה מיליון 

עובדים אוטיסטים". 

יש עם מי לעבוד
גם בישראל מתחיל שוק העבודה להבין את הפוט־

נציאל הרב הטמון באוטיסטים בתפקוד גבוה כעובדים 
אסתר  היא  בתחום  הדגל  מנושאות  אחת  מקצועיים. 
בדיקות  לתחום  הסבה  שעשתה  כימית  מהנדסת  צבר, 
 ,AQA את  שנים  כשש  לפני  הקימה  היא  התוכנה. 
החברה  תוכנה.  בבדיקות  אוטיסטים  לשילוב  מיזם 
קורסים לבדיקות תוכנה לאוטיסטים בתפקוד  עורכת 
גבוה, ובהמשך מסייעת להם להשתבץ בעבודה בחברות 
את  לעבודה.  הקבלה  אחרי  אותם  מלווה  ואף  היי־טק 
ההשראה קיבלה צבר מטורקיל סונה הדני, אותו פגשה 

ב־2006 בכנס בנושא בדיקות תוכנה. 
הקו־ בוגרי  מ־53  אחד  הוא   (36) גרינוולד  ישראל 

רסים של צבר, ואחד מ־37 הבוגרים שהצליחה למצוא 
להם עבודה (הקורסים עולים 6,000 שקל פלוס מע"מ, 
לאומי  לביטוח  במוסד  ככאלה  המוכרים  ואוטיסטים 
זכאים להחזר כספי מלא). גרינוולד, בעל תסמונת אס־

פרגר, עובד זה ארבעה חודשים כבודק תוכנה בחברת 
נייס ברעננה. "אני אחד שבוער לו לבדוק דברים עד 
"כשאני  אומר.  הוא  הבעיה",  מקור  את  ולפענח  הסוף 
רואה בעיה בתוכנה, לפעמים אני נכנס לוויכוחים כדי 
אני  הנכון.  היחס  את  ויקבל  יתוקן  באמת  שזה  לוודא 

מאוד מעורב". 
גרינוולד הוא בעל תואר שני במידענות מאוניבר־

סיטת בר־אילן. תסמונת האספרגר אובחנה אצלו בגיל 
מאוחר יחסית, אחרי שכל חייו נתפס כאיטי בכתיבה 

וכלוקה בקשיים בתקשורת. 
איך אתה מסתדר כיום עם אנשים בעבודה? 

שלי  הקושי  אחד  על  אחד  של  "ביחסים  גרינוולד: 
הוא יחסית נמוך, כל עוד אני לא מאוד נלהב מהנושא 

תמר שקיר־זועבי מארגון "בית 
אקשטיין": "שילבנו אנשים 
בבדיקות תוכנה, בתחזוקת 
מחשבים, בגרפיקה, בספריות 
של מוסדות אקדמיים. אין 
מצב שמישהו יגיע עם מקצוע 
ונפנה אותו לשטיפת כלים" 

יקוב, בודק תוכנה, מדפדף 
בספר הפעלה שמכיל 
4,000 עמודים. הוא בודק 
אם נפלו שגיאות בספר. הוא 
יעשה את זה פי עשרה מהר 
יותר מסתם עובד מוכשר 

ם ו ר ל  א יג ו ן  מ ס י ו ר ג י  ל ט נ

עובדים ומתלמדים אוטיסטים בחברה 
הדנית  "המומחים". "הכוונה היא ליצור 

רשת עולמית של חברות מומחים מהסוג 
שלנו, המונה מיליון עובדים אוטיסטים" 

אוטיזם, אספרגר 
ומה שביניהם 

ההערכה הרווחת היא שכאחוז אחד מכל אוכ־
אחרת  או  כזו  בתסמונת  לוקה  העולם  לוסיית 
פרופ'  גברים.  הם  המכריע  כשהרוב  אוטיזם,  של 
סוציאלית  לעבודה  הספר  מבית  שולמן  קורי 
פסיכולוגית התפתחותית  העברית,  באוניברסיטה 
"הס־ מסבירה:  האוטיזם,  ספקטרום  את  החוקרת 
נוירו־התפת־ הפרעות  כולל  האוטיסטי  פקטרום 

את  קולטים  שאוטיסטים  לכך  שמביאות  חותיות 
העולם, מבינים אותו ומגיבים אליו בדרכים אחרות 
מזו שאנחנו רגילים. האוטיזם מתחיל בגיל צעיר 
ומשפיע על התפתחות הילד ועל האופן שבו המוח 
בהתפתחות  ביטוי  לידי  באים  הקשיים  מתפתח. 
תק־ יכולות  להם  שיש  אלה  ובתקשורת.  השפה 

ואינטליגנציה  טובה  שפה  יותר,  טובות  שורתיות 
גבוהה, נחשבים אוטיסטים 'בתפקוד גבוה'. מדובר 
בערך בשליש מכלל האוטיסטים, וייתכן שהקבו־

צה הזאת בקרב האוטיסטים תלך ותגדל, כי בשנים 
האחרונות אבחונים נעשים מוקדם יותר וההתער־

בות הטיפולית ממוקדת וטובה יותר". 
בינה  חפיפה  יש  והאם  אספרגר  תסמונת  מהי 

לבין אוטיזם בתפקוד גבוה?
בין  לאחד  מקובל  האחרונות  "בשנים  שולמן: 
במהדורה  גבוה.  בתפקוד  לאוטיסטים  אספרגר 
החמישית של ה־DSM (מגדיר ההפרעות הנפשיות 
של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, נ"ג, י"ר), 
מופיע  לא  כבר  האספרגר  עכשיו,  ממש  שיצאה 

כתסמונת בפני עצמה".

מ



7 31.5.2013 | ידיעות אחרונות | ממון שישי

איתותים  קולט  פחות  אני  אז  כי  עליו,  מדבר  שאני 
על קשר  לי לשמור  קשה  בקבוצה,  כשאני  מהסביבה. 
עין עם מספר גדול של אנשים, שבעצם לא מדברים 
משהו  להחזיק  נטייה  לי  יש  מזה,  חוץ  ספציפית.  אלי 
משולחן  חפץ שלקחתי  להיות  יכול  זה  ולפעמים  ביד, 
של מישהו אחר, וגם לא תמיד לשמור מרחק פיזי מא־

נשים. היום אני משתדל להיות יותר ער לזה ולהימנע 
מזה, וגם אנשים סביבי מקבלים את זה יותר טוב, אבל 
עדיין יש כאלה שהם יותר רגישים וזה לא עושה להם 
טוב. בעיקרון, אם מעירים לי, אני נהיה מודע ומפסיק. 

הבעיה שלי היא דווקא עם מי שמוטרד אבל שותק". 
בקורסים  מספקת  הדנים,  ל"מומחים"  בדומה  צבר, 
של  תרגול  גם  אלא  מקצועית  הכשרה  רק  לא  שלה 
היועצת  אמונה  שעליו  היבט   – חברתיים  כישורים 
המקצועית של AQA, ענת בן מאיר, מרפאה בעיסוק 
בהכשרתה. צבר: "אנחנו עושים סימולציות של עבודה 
של  במשמעויות  שעוסקות  סדנאות  עורכים  בצוות, 
ומשתמשים בכל מה שקורה  פנים,  והבעות  גוף  שפת 
בקורס גם כנקודות ללמידה של התנהלות חברתית". 

ומה לגבי הצד השני של המטבע, המעסיקים? צבר 
ב־27  שלה  הקורסים  בוגרי  את  לשבץ  הצליחה  כבר 
 AT &ו־ מלנוקס  קודאק,   ,HP ובהן  שונות,  חברות 
ממעסיקים  להיענות  זוכה  היא  לעתים  לדבריה,   .T
כי  לי  מסרבים  אם  יודעת  לא  "אני  לסירוב:  ולעתים 
מדובר באוטיסטים. אני בהחלט חושבת שיש למנהלים 
חששות, וכמנהלת בעברי אני גם יכולה להזדהות עם 
חששות כאלה. אנשים שואלים את עצמם אם הם לא 
לפגוע  חשש  גם  יש  מדי.  כבדה  להתחייבות  נכנסים 
בעובד או להעליב אותו. חלק מהחששות נובעים מחו־

סר ידע. ברגע שמכירים ויודעים, ההבנה גדלה ורואים 
שינוי גישה אצל מעסיקים". 

למקום  המועסק  בין  מיטבית  התאמה  ליצור  כדי 
העבודה, צבר משקיעה בסינון המועמדים לקורסים שלה 
– רק אחד מחמישה מועמדים מתקבל. "אנחנו גם מכינים 
את המעסיקים, הן לראיון עצמו והן להמשך ההעסקה. 
הרגישויות  על  הספציפי,  המועסק  על  מספרים  אנחנו 

והקשיים הספציפיים שלו ואיך להתמודד איתם".
בראש  העומד  אינטל,  מחברת  סוקולסקי  מיכאל 
אחד  הוא  ואוטומציה,  תוכנה  בבדיקות  שעוסק  צוות 
המנהלים שקלטו בוגר קורס של צבר, עובד של חברת 

קווליטסט הנותנת שירותים לאינטל. סוקולסקי: "הוא 
אותו  כשראיינתי  כבר  בצוות.  מוביל  משמעית  חד 
מקצו־ מבחינה  ובאמת  לעבוד,  מי  עם  שיש  ראיתי 
יותר  עית הוא קלט את הדברים די מהר. הקושי היה 
מאוד  היה  הוא  בהתחלה  הבין־אישית.  באינטראקציה 
סגור, אבל לאט לאט הוא נפתח והיום כבר הגענו למ־
צב שהוא מספר בצוות המון דברים אישיים על עצמו 
ואפילו בדיחות. קשה לתאר איזה הישג זה מבחינתנו, 
שיחה  איתו  עשיתי  בהתחלה  ככה.  סתם  קרה  לא  וזה 
וגם הנחיתי את אנשי הצוות  אישית פעמיים בשבוע, 
מצד  צמוד  ליווי  היה  גם  איתו.  לתקשר  איך  האחרים 
אסתר, ועל כל בעיה שהייתה היא דיברה עם אמא שלו. 
בשלב מסוים עברתי לדבר ישירות עם אמא שלו. היום 
כבר עברתי איתו לשיחה אישית פעם בשבוע, כמו עם 

כל חבר צוות אחר". 
בת־ אוטיסטים  בפני  שעומד  האופציות  טווח  האם 
תוכנה  בבדיקות  מתמצה  העבודה  בשוק  גבוה  פקוד 
מנהלת  שקיר־זועבי,  תמר  טכנולוגיים?  ובעיסוקים 
העובד  אקשטיין",  "בית  בארגון  חיפה  השמה  שירותי 
לאנשים  שירותים  ונותן  הרווחה  שירותי  עם  בשיתוף 
בס־ אנשים  עשרות  על  מספרת  מיוחדים,  צרכים  עם 
למקומות  הפנו  והצוות שלה  האוטיזם שהיא  פקטרום 
עבודה שונים בארץ: "שילבנו אנשים בהיי־טק כבודקי 
תוכנה, בתחום תחזוקת המחשבים, בגרפיקה, בספריות 
מזכי־ בעבודות  וגם  כסדרנים,  אקדמיים  מוסדות  של 
רות. אנחנו תמיד שואפים למקסם את הפוטנציאל של 
תעודה  עם  אלינו  יגיע  שמישהו  מצב  אין  הלקוחות. 

מקצועית ונפנה אותו לשטיפת כלים". 

יקוב, בודק תוכנה, מדפדף 
בספר הפעלה שמכיל 
4,000 עמודים. הוא בודק 
אם נפלו שגיאות בספר. הוא 
יעשה את זה פי עשרה מהר 
יותר מסתם עובד מוכשר 

ם ו ר ל  א יג ו ן  מ ס י ו ר ג י  ל ט נ

עובדים ומתלמדים אוטיסטים בחברה 
הדנית  "המומחים". "הכוונה היא ליצור 

רשת עולמית של חברות מומחים מהסוג 
שלנו, המונה מיליון עובדים אוטיסטים" 

אוטיזם, אספרגר 
ומה שביניהם 

ההערכה הרווחת היא שכאחוז אחד מכל אוכ־
אחרת  או  כזו  בתסמונת  לוקה  העולם  לוסיית 
פרופ'  גברים.  הם  המכריע  כשהרוב  אוטיזם,  של 
סוציאלית  לעבודה  הספר  מבית  שולמן  קורי 
פסיכולוגית התפתחותית  העברית,  באוניברסיטה 
"הס־ מסבירה:  האוטיזם,  ספקטרום  את  החוקרת 
נוירו־התפת־ הפרעות  כולל  האוטיסטי  פקטרום 
את  קולטים  שאוטיסטים  לכך  שמביאות  חותיות 
העולם, מבינים אותו ומגיבים אליו בדרכים אחרות 
מזו שאנחנו רגילים. האוטיזם מתחיל בגיל צעיר 
ומשפיע על התפתחות הילד ועל האופן שבו המוח 
בהתפתחות  ביטוי  לידי  באים  הקשיים  מתפתח. 
תק־ יכולות  להם  שיש  אלה  ובתקשורת.  השפה 
ואינטליגנציה  טובה  שפה  יותר,  טובות  שורתיות 
גבוהה, נחשבים אוטיסטים 'בתפקוד גבוה'. מדובר 
בערך בשליש מכלל האוטיסטים, וייתכן שהקבו־
צה הזאת בקרב האוטיסטים תלך ותגדל, כי בשנים 
האחרונות אבחונים נעשים מוקדם יותר וההתער־

בות הטיפולית ממוקדת וטובה יותר". 
בינה  חפיפה  יש  והאם  אספרגר  תסמונת  מהי 

לבין אוטיזם בתפקוד גבוה?
בין  לאחד  מקובל  האחרונות  "בשנים  שולמן: 
במהדורה  גבוה.  בתפקוד  לאוטיסטים  אספרגר 
החמישית של ה־DSM (מגדיר ההפרעות הנפשיות 
של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, נ"ג, י"ר), 
מופיע  לא  כבר  האספרגר  עכשיו,  ממש  שיצאה 

כתסמונת בפני עצמה".

מ
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יותר ויותר חברות היי־טק מחפשות עובדים עם 
זיכרון פנומנלי, תשומת לב אובססיבית לפרטים, 
תפיסה חזותית חדה ויכולת ריכוז גבוהה. 
אוטיסטים, בקיצור  ||  כל מה שרציתם לדעת על 
הטרנד הכי מסקרן בשוק העבודה העולמי

כיתובי כיתובי כיתובי 
כיתובי כיתובי כיתובי 

כיתובי כיתובי

יותר ויותר חברות היי־טק מחפשות עובדים עם טק מחפשות עובדים עם 

קצת אחרת

שחקי מחשב הם התשוקה הגדולה של 
רוזה. היא מכורה להם ו"מסוגלת לשחק 
בהם שעות ולשכוח הכל". וזה גם תחום 
העיסוק שלה: היא בודקת תוכנות של 
משחקים ומאתרת בהן שגיאות. מרתק 
לצפות בה בעבודה: תוך רבע שעה היא מאתרת שתי 
שגיאות בתוכנה. לדבריה, "מישהו בעל המיומנות שלי 
היה אולי מצליח לאתר את השגיאות תוך כמה שעות, 
ואולי בכלל לא". כשהיא אומרת זאת אין בקולה שום 
וישירה  כנה  אישה  היא  בכלל,  התנשאות.  של  צליל 
במיוחד, ואין לה שום בעיה להצהיר שהיא אוטיסטית 
עם תסמונת אספרגר, שמתקשה להתמצא בנבכי התח־

בורה הציבורית או לתפקד באופן עצמאי בבית. 
יכולת  רוזה,  של  הגבוהה  המיומנות  בין  השילוב 
הריכוז העצומה והמסירות לעבודה לבין האוטיזם אינו 
הדנית  החברה   — שלה  העבודה  במקום  איש  מפתיע 
חברה  זו  בעברית).  ("המומחים",   Specialisterne
אוטיסטים  הם  ממועסקיה  ש־75%  טכנולוגי  לייעוץ 
מכשירה  גם  החברה  גבוה".  "תפקוד  בעלי  המוגדרים 
אוטיסטים לעבודה בחברות אחרות, בעיקר בתחומים 
כשבוע  לפני  איכות.  ובדיקות  תוכנה  בדיקות  של 
זכתה החברה, שנוסדה ב־2004 על ידי טורקיל סונה, 
החלטת  בעקבות  עולמי  לפרסום  אוטיסט,  לילד  אב 
ענקית התוכנה הבינלאומית SAP לשתף פעולה איתה 
ולהעסיק עובדים אוטיסטים שיגויסו על ידיה כבודקי 

תוכנה, מתכנתים ומאבטחי איכות מידע. 
מאז צאת ההודעה הפכה "המומחים", שהמטה הרא־

יזמים,  של  לרגל  עלייה  למוקד  בקופנהגן,  שלה  שי 
בעלי חברות ועיתונאים מכל העולם המבקשים ללמוד 
זאת  המקצועי.  העבודה  בשוק  אוטיסטים  לשבץ  איך 
תפ־ בעלי  שלאוטיסטים  בכך  הגוברת  ההכרה  לאור 

באוכלוסייה  שלרבים  ויתרונות  יכולות  יש  גבוה  קוד 
ה"נורמלית" אין. 

בשם הנכד והבן
אלא  סוציאלית,  בעבודה  עוסקת  אינה  "המומחים" 
מכשירה ומעסיקה צוות עובדים מעולה, שמספק שי־
רותים באיכות נדירה. ג'וני קראו, האחראי על ההכש־

רה המקצועית בחברה, הוא סב לאוטיסט בן 10, בדומה 
לרבים ממנהלי החברה שלהם ילד או נכד אוטיסטים. 
הוא מנסה להמחיש את יתרונות האוטיזם בשוק העבו־

דה דרך המפגש עם יקוב, אחד העובדים בחברה. 
של  הפעלה  בספר  ומדפדף  מחשב  מול  יושב  יקוב 

מ־ יותר  מכיל  הספר  מיקרוסופט.  של  חדשה  תוכנה 
אמור  אספרגר,  תסמונת  בעל  יקוב,  עמודים.   4,000
בו  הנתונים  כמה  ועד  בספר,  נפלו שגיאות  אם  לבחון 
מתאימים לביצועים של התוכנה בפועל. לדברי קראו, 
הזיכרון הפנומנלי שלו, שמאפיין רבים מבעלי התסמו־

נת, "יאפשר לו לבצע את העבודה פי עשרה מהר יותר 
מסתם עובד מוכשר". 

אנשי "המומחים" מספרים גם על יתרונות נוספים 
יכולת  לפרטים,  עצומה  לב  תשומת  אוטיסטים:  של 
ותפיסה  מעולה  ארגון  יכולת  במיוחד,  גבוהה  ריכוז 
חזותית חדה. בה בעת, לאוטיזם החסרונות שלו. קראו: 
"אוטיסט יכול, לדוגמה, לבוא אלי ולומר: 'אבל ב־23 
באוקטובר לפני שנה אמרת לי ש... ועכשיו אתה אומר 
משהו אחר'. צריך להיזהר מאוד בכל מלה שנאמרת". 
לדברי סטן טוגסן, המנהל האדמיניסטרטיבי של "המו־

אוטיסטים  "אצל  אוטיסט,  הוא  ה-14  בן  שבנו  מחים" 
אי אפשר לומר בביטחון מה יהיה מחר או בעוד כמה 
שנים. הרגישות שלהם גבוהה הרבה יותר מאשר אצל 
שעלולות  רגשיות  לתהפוכות  נתונים  הם  רגיל.  אדם 

'לסגור' אותם לגמרי בפתאומיות". 
עיקר הקשיים של אוטיסטים ביומיום נוגעים לתק־

שורת עם הזולת ולקושי לפענח סיטואציות חברתיות. 
קראו: "יש חוסר יכולת מוחלט לנהל 'סמול טוק'. על 
החשוב  העיקרון  ו'לא'.  ב'כן'  יענו  הם  השאלות  רוב 
ביותר של הפעלת אוטיסטים הוא למצוא להם את סוג 
העבודה שהכי מתאים להם, להגדיר להם במדויק את 
או  דד־ליין  עם  עליהם  ללחוץ  לא  ולהיזהר  המטלות 
הפרעות בלתי צפויות. אם הטלנו על אוטיסט משימה 
שלא מעניינת אותו כלל, הוא פשוט יקום ויעזוב את 

העבודה ולא יופיע למשרד גם מחר". 
לעוב־ ליצור  "המומחים"  לחברת  מאוד  חשוב  גם 

רגישותם  בשל  במיוחד,  ידידותית  עבודה  סביבת  דים 
לשינויים, ובכלל זה שינויים במישור הפיזי, כמו רעש 

מאוד  מרווחים  ביקרנו,  בהם  החברה,  משרדי  אור.  או 
ומשרים אווירה נינוחה, ובמרכז ההדרכה של החברה, 
לימוד,  חדרי  רק  לא  יש  לעבודה,  אותם  מכשירים  בו 

אלא גם מזנון ופינת התרגעות עם ספות נוחות. 
שבנו  לאחר  סונה  טורקיל  הגה  החברה  הקמת  את 
אובחן כאוטיסט. כיום היא חברה משגשגת למדי, עם 
מאזן כספי חיובי, ויותר ויותר חברות היי־טק בדנמרק 
ובסקנדינביה כולה מסתייעות בשירותיה. סטן טוגסן, 
שמקווה שגם בנו שלו יוכל להתקבל למסלול ההכשרה 
בחברה בעוד שנתיים־שלוש: "הכוונה היא ליצור רשת 
עולמית של חברות מומחים מהסוג שלנו, המונה מיליון 

עובדים אוטיסטים". 

יש עם מי לעבוד
גם בישראל מתחיל שוק העבודה להבין את הפוט־

נציאל הרב הטמון באוטיסטים בתפקוד גבוה כעובדים 
אסתר  היא  בתחום  הדגל  מנושאות  אחת  מקצועיים. 
בדיקות  לתחום  הסבה  שעשתה  כימית  מהנדסת  צבר, 
 ,AQA את  שנים  כשש  לפני  הקימה  היא  התוכנה. 
החברה  תוכנה.  בבדיקות  אוטיסטים  לשילוב  מיזם 
קורסים לבדיקות תוכנה לאוטיסטים בתפקוד  עורכת 
גבוה, ובהמשך מסייעת להם להשתבץ בעבודה בחברות 
את  לעבודה.  הקבלה  אחרי  אותם  מלווה  ואף  היי־טק 
ההשראה קיבלה צבר מטורקיל סונה הדני, אותו פגשה 

ב־2006 בכנס בנושא בדיקות תוכנה. 
הקו־ בוגרי  מ־53  אחד  הוא   (36) גרינוולד  ישראל 

רסים של צבר, ואחד מ־37 הבוגרים שהצליחה למצוא 
להם עבודה (הקורסים עולים 6,000 שקל פלוס מע"מ, 
לאומי  לביטוח  במוסד  ככאלה  המוכרים  ואוטיסטים 
זכאים להחזר כספי מלא). גרינוולד, בעל תסמונת אס־

פרגר, עובד זה ארבעה חודשים כבודק תוכנה בחברת 
נייס ברעננה. "אני אחד שבוער לו לבדוק דברים עד 
"כשאני  אומר.  הוא  הבעיה",  מקור  את  ולפענח  הסוף 
רואה בעיה בתוכנה, לפעמים אני נכנס לוויכוחים כדי 
אני  הנכון.  היחס  את  ויקבל  יתוקן  באמת  שזה  לוודא 

מאוד מעורב". 
גרינוולד הוא בעל תואר שני במידענות מאוניבר־

סיטת בר־אילן. תסמונת האספרגר אובחנה אצלו בגיל 
מאוחר יחסית, אחרי שכל חייו נתפס כאיטי בכתיבה 

וכלוקה בקשיים בתקשורת. 
איך אתה מסתדר כיום עם אנשים בעבודה? 

שלי  הקושי  אחד  על  אחד  של  "ביחסים  גרינוולד: 
הוא יחסית נמוך, כל עוד אני לא מאוד נלהב מהנושא 

תמר שקיר־זועבי מארגון "בית 
אקשטיין": "שילבנו אנשים 
בבדיקות תוכנה, בתחזוקת 
מחשבים, בגרפיקה, בספריות 
של מוסדות אקדמיים. אין 
מצב שמישהו יגיע עם מקצוע 
ונפנה אותו לשטיפת כלים" 

יקוב, בודק תוכנה, מדפדף 
בספר הפעלה שמכיל 
4,000 עמודים. הוא בודק 
אם נפלו שגיאות בספר. הוא 
יעשה את זה פי עשרה מהר 
יותר מסתם עובד מוכשר 

ם ו ר ל  א יג ו ן  מ ס י ו ר ג י  ל ט נ

עובדים ומתלמדים אוטיסטים בחברה 
הדנית  "המומחים". "הכוונה היא ליצור 

רשת עולמית של חברות מומחים מהסוג 
שלנו, המונה מיליון עובדים אוטיסטים" 

אוטיזם, אספרגר 
ומה שביניהם 

ההערכה הרווחת היא שכאחוז אחד מכל אוכ־
אחרת  או  כזו  בתסמונת  לוקה  העולם  לוסיית 
פרופ'  גברים.  הם  המכריע  כשהרוב  אוטיזם,  של 
סוציאלית  לעבודה  הספר  מבית  שולמן  קורי 
פסיכולוגית התפתחותית  העברית,  באוניברסיטה 
"הס־ מסבירה:  האוטיזם,  ספקטרום  את  החוקרת 
נוירו־התפת־ הפרעות  כולל  האוטיסטי  פקטרום 
את  קולטים  שאוטיסטים  לכך  שמביאות  חותיות 
העולם, מבינים אותו ומגיבים אליו בדרכים אחרות 
מזו שאנחנו רגילים. האוטיזם מתחיל בגיל צעיר 
ומשפיע על התפתחות הילד ועל האופן שבו המוח 
בהתפתחות  ביטוי  לידי  באים  הקשיים  מתפתח. 
תק־ יכולות  להם  שיש  אלה  ובתקשורת.  השפה 
ואינטליגנציה  טובה  שפה  יותר,  טובות  שורתיות 
גבוהה, נחשבים אוטיסטים 'בתפקוד גבוה'. מדובר 
בערך בשליש מכלל האוטיסטים, וייתכן שהקבו־
צה הזאת בקרב האוטיסטים תלך ותגדל, כי בשנים 
האחרונות אבחונים נעשים מוקדם יותר וההתער־

בות הטיפולית ממוקדת וטובה יותר". 
בינה  חפיפה  יש  והאם  אספרגר  תסמונת  מהי 

לבין אוטיזם בתפקוד גבוה?
בין  לאחד  מקובל  האחרונות  "בשנים  שולמן: 
במהדורה  גבוה.  בתפקוד  לאוטיסטים  אספרגר 
החמישית של ה־DSM (מגדיר ההפרעות הנפשיות 
של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, נ"ג, י"ר), 
מופיע  לא  כבר  האספרגר  עכשיו,  ממש  שיצאה 

כתסמונת בפני עצמה".

מ


