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רחשי לב
השורות דלהלן – אינן דברי הקדמה לחוברת 

"המיוחד" אלא רחשי לב – שהכתיבה היא 

ניסיון להביעם, אודות הפעולות הנעשות 

בציבור החרדי – לטובת "הילד המיוחד" בכלל, 

ולקראת כנס "המיוחד" בפרט.

בעבר הלא רחוק, הייתה רווחת המחשבה 

בחברה החרדית כי בהצטרף "ילד מיוחד" 

למשפחה ראוי במידת האפשר שלא לחשוף 

עובדה זו. הרבה סיבות היו לדבר – אולם 

מרכיב משמעותי היה הפחד מהתייחסות 

החברה לילד עצמו – ובגינו למשפחה  כולה. גם 

העובדה של העדר מוסדות מתאימים הביאו 

למצב המתואר בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' 

פג( אודות ילד הנשלח למוסד נכרי שהוא יעיל 

מבחינה מקצועית, אך לדאבון לב יאכל בו הילד 

נבילות וטריפות.

גם בארץ – אף אם הגיע הילד למוסד, או לבית 

ספר איכותי לחינוך מיוחד בו לימדו ממיטב 

אנשי המקצוע, הרי שהם היו נעדרי ידע ורגישות 

למסד שהוא הבסיס הרוחני של הילד – דבר 

ששימש חומה בין הילד למחנכיו, ושבעתיים 

היה בעייתי הדבר במסר שבין המוסד לבין 

המשפחה והבית, נצייר לעצמנו את הפער בין 

התכנים שהביאו כל בני המשפחה לסעודת 

שבת לבין "פניני השבוע" בהם עסקו במקום 

הלימוד הכללי של הילד המיוחד.

בחסדי שמים, נפל דבר בישראל המודעות 

לנושא גברה, הוקמו מוסדות חינוך חרדיים, 

המסייעים למשפחות שיש להם ילדים מיוחדים 

לכוון אורחות חייהם בנושא חינוכו וגידולו של 

הילד המיוחד טוב יותר, הן מן הפן הרוחני והן 

מן הפן הגשמי.

כל כינוס ודיון ציבורי בנושא "הילד המיוחד" – 

הינו יעיל, לא רק בגין התאספותם של העוסקים 

בנושא הורים ואנשי המקצוע – לקיים איש את 

רעהו יעזורו, ליטול עצה ודעת זה מזה, אלא גם 

בעצם העמדת הנושא והדיון הפומבי בו אשר 

מביאים את הנושא לידיעת הציבור. 

העלאת המודעות והבנת הציבור לנושא זה 

דומה לאותו פנס הנישא על ידי הסומא כדי 

שיהיו בני אדם רואין אותו מצילים אותו מן 

הפחתין הקוצין והרקנין )מגילה כד ע"ב( יחסו 

של הציבור ועזרתו למשפחות להם ילדים 

מיוחדים יש בו משום גמילות חסדים וישראל 

גומלי חסדים וערבים זה לזה. 

בהרבה מקרים הילד ומשפחתו זקוקים לעזרה 

ולסיוע – אין מדובר בסיוע כלכלי – אלא ביחס 

בעזרה בנשיאה בעול וכדומה. כינוסים כאלו, 

וחשיפתם לציבור הרחב הינם בבחינת אלומת 

אור כלפי הילד המיוחד שחביב  הוא עד מאד 

כי נברא בצלם.

ממקור הברכות יבורכו העושים והמעשים.

שבט, התשע"ז                                                                                                            

יוסף י. אפרתי

מאת הרב יוסף י. אפרתי





לעשות הכל
כדי שיתקדמו

וגם בבית שמש 
גם בירושלים

פתחיה גני מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) מיועדים לילדים 
בעלי פיגור קל עד בינוני, תסמונות שונות ומגוונות ועיכוב התפתחותי.

ליווי רחב של המשפחה כולל
ייעוץ מקצועי בנוגע לזכויותיהם

ידע רב בשיטות והתאמה
אינדבדואלית לכל ילד

 שיטת
D.I.R-ה

מנתחות
התנהגות

יום לימודים ארוך,
כולל חוגים ותוכנית העשרה

לימודים לאורך
כל השנה

הדרכות מקצועיות
ממיטב אנשי המקצוע

שימוש רחב בתקשורת חילופית תומכת
(תת"ח) עם אמצעים טכנולוגים מתקדמים

תוכניות לימודיות נוספות הכוללות,
תרפיה בחיות, תאטרון בובות, ג'מבורי

תוכניות שילוב
מותאמות אישית

ליווי צמוד של פסיכולוגית
ועובדת סוציאלית

לבירור ולפרטים, מחלקת פיקוח פתחיה: י-ם: שורי למברגר 050-4150126 בית שמש: טובי קסטלניץ 050-4135095
ganim@ganimm.co.il | petachya.org.il | 02-6268888  :המשרד הראשי. בית יהודה אריה בליליוס 6 י-ם   טל׳



ט
ע

ן ו
מ

ל ז
לכ

הצטרפו גם אתם לאלפי לקוחות מרוצים .

 עיצוב, תכנון, הקמה ושדרוג גני ילדים ומעונות

 ריהוט לגני ילדים, מעונות, בתי ספר ותתי"ם

מתקני משחקים ושעשועים לבית, לגן, למעון ולחצר (מפלסטיק, עץ וברזל) 

 הקמת חצרות פעילות, כולל עיצוב ורעיונות בלעדיים

 מגוון פתרונות תשתית והצללה 

SMART PLAY ,דשא סינטטי, משטחי בטיחות 

 עיצוב והקמת חדרי ג'ימבורי, סנוזלן ומשחקיות

 מתקנים מתנפחים לבית, לחצר ולהפעלות

 ציוד לג'ימבורי, להפעלות וספורט

 ריהוט משרדי (שולחנות, ארונות, כסאות) 

                               לשירותכם בכל עת -                        צוות לכל זמן ועט.

בס”ד

חברת "לכל זמן ועט" הוקמה בשנת 2003 והפכה למספר 1 בתחום גני הילדים בכל רחבי הארץ! 
בחברתנו צוות מקצועי ומנוסה בתחום הציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות.

לחברה חוג לקוחות נרחב ומגוון מכל המגזרים הכולל, החל ממוסדות גדולים, רשויות מקומיות, מתנ"סים, 
בתי ספר, גנים ומעונות, משחקיות, בתי חולים, יזמים, קבלנים וכלה בלקוחות פרטיים ומזדמנים.

 www.lzv.co.il� באתר הבית שלנו
תוכלו למצוא  למעלה מ-1,000 מוצרים לבית, לחצר, לגן ולמעון. 

וכן להתרשם מפרויקטים של חצרות, גנים ומשחקיות שהוקמו ועוצבו על ידינו מתחילה ועד סוף. 

חברתנו משווקת מוצרים עם אחריות ושירות העומדים בתקני בטיחות מחמירים
ומהיצרנים והיבואנים הטובים בישראל! 

אצלינו המכירה לא נגמרת באספקה - אנחנו איתכם לאורך כל הדרך...

משחקים יחודיים לפיתוח יכולות מוטוריות, דידקטיות וחשיבתיות

  מגוון עשיר של משחקים וצעצועים המתאימים לכל הגילאים

ציוד ומשחקים יעודיים לחינוך מיוחד ולתרפיה

אצלנו כולם נהנים מ:

- ללא פשרות איכות  

אמינות - לכל אורך הדרך

שירות - לפני ואחרי רכישה

מקצועיות - ברמה גבוהה

מחירים - הוגנים ואטרקטיביים

יחס - חם אישי ואכפתי

“לכל זמן ועט" - הכתובת שלכם לכל הנדרש
לגני ילדים, מעונות, בתי ספר, תתי"ם, גני שעשועים, משחקיות, חדרי ג'ימבורי ועוד.

“לכל זמן ועט” - מקום 1
אמין ומקצועי בו כל הציוד לגני ילדים עם "אבא ואמא"

דוא"ל:  lzv@lzv.co.il   פקס: 074-70-44-400 www.lzv.co.il  :אתר הבית
משרד: 08-9745051  הזמנות/מכירות: 054-2223020/1  054-7946331 

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



תמיכהיציבותביטחון

אהל שרה,
זה הבית שלי.

אהל שרה, הבית למאות חניכים מאושרים.
חינוך, תעסוקה ודיור לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים. לפרטים:

משרד ראשי > רח' צפת 15 בני ברק  |  ת.ד. 3052  |  מיקוד 5140122
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הארגון הגדול וגם הותיק ביותר בתחום הטיפול, הסיוע ושינוי 
התודעה בנואש ילדים מיוחדים הוא 'שיח סוד'  איך זה 

עובד, מה הדרך להבין את שחסר לילדים ולמשפחותיהם וממי 
שואבים כוח בסוף היום  מנכ"ל הארגון, הרב שמעון לוי פותח 

את הלב בראיון מיוחד

רחוב ירמיהו, מה שהיה פעם 
באחת  הופך  תעשיה  אזור 
מגדלי  יוקרתית,  לשכונה 
מגורים ומשרדים מחליפים 
והעסקים  המוסכים  את שורת 
שהיו במקום, פה ושם נותר מוסך או מבנה 
תעשייתי כלשהו זכר לימים עברו, אבל  בקרוב 
גם הוא יהפוך למגדל חדש. אך בין בכל אלה, 
בניין אחד קטן עומד ומכריז על עצמו, "אני כאן 
כדי להישאר". זהו המבנה בבית.בבנין מספר 
31, מרכז העצבים של 'שיח סוד', כאן הכול 

התחיל, נשאר ומתנהל. 
את הסיבה לכך שהבניין לא ייהרס בקרוב, 
חושף בפנינו הרב שמעון לוי, מנכ"ל 'שיח 
סוד', "אנחנו מכריזים לכולם, הילדים שלנו 
נמצאים בטבורה של השכונה היוקרתית, אין 
צורך להסתיר אותם". ואכן, המהפכה הגדולה 
של 'שיח סוד' בתחום החינוך המיוחד, מעבר 
למוסדות, השירותים, המסגרות, ההשתלמויות 
ועוד, הוא שינוי השיח בנושא. עד הקמת הארגון 
היו הורים שהתביישו בילדם המיוחד, היום גם 
הם מבינים - הילד שלהם באמת מיוחד, אין מה 

להתבייש בו. 
להוביל מהפכה זה דבר קשה, לגרום למהפכה 
תודעתית זה קשה פי כמה וכמה. איך עושים את 
זה? עם הרבה עבודה בשטח. צאו וראו, ארגון 
שקם לפני 45 שנה מספק היום שירותים לאלף)!( 
מקבלי שירות, כשכמעט על כל מקבל שירות 
בארגון יש מי שנותן שירות. זה מתחיל מהגיל 
הרך עם מעון יום שיקומי ואשכול גנים, ממשיך 
בבית הספר היסודי עם ארבעה בתי ספר, שניים 
לבנים ושניים לבנות, עובר לחינוך העל יסודי עם 
ישיבה לבנים וכיתות הכשרה לתעסוקה לבנות. 
ויש עוד: בריכה שיקומית, מרפאת שיניים, 
נופשון שמארח לכ-2700 לינות בשנה את הילדים 
המיוחדים, רצף שירותי תעסוקה לבנים ולבנות, 
מרכז יום טיפולי, מערך דיור שלם שמקיף את כל 
הגילאים - מצעירים ועד גמלאים. ממש קהילה 
שלמה שמקיפה את הילד המיוחד מלידתו ועד 

זקנותו. 
על הכול מפקח באהבה ובמסירות הרב שמעון 
לוי, בנו של המייסד המיתולוגי הרב דב לוי 
ז"ל – 'אבי החינוך המיוחד החרדי'. "זה מפעל 
החיים שלי", אומר לנו לוי, "אני נולדתי לתוך 
זה. נכנסתי בגיל צעיר ל'שיח סוד' כי ראיתי 

שאבי קורס. לצערי אבי ז"ל השאיר אותי לבד 
אחרי שסיים, להקים את המוסד, עלי כעת מוטל 

לשמר את הקיים ולפתח אותו הלאה".  

 המודל – לכוון את 
ההורים

הרב לוי מציג את המילה התפתחות כדרך 
אגב, אך היא הרבה יותר עמוקה מזה. בשיח 
סוד שוקדים כרגע על מספר תכניות, ראשית כל 
הקמת בנין חדש לביה"ס 'בית מצודות' ברמת 
שלמה, לשם יעברו חלק מבתי הספר של הרשת, 
תוקם בריכה שיקומית לטובת הילדים, חדרי 
טיפול ועוד. שנית, פיתוח הדיור המוגן לגיל 
המבוגר, כיום כבר קיימת דירת גמלאים אחת, 
אבל בשיח סוד לא שוקטים על השמרים. חזון 
נוסף שנמצא כעת בשלבי בחינה, הוא הקמת 

מערך תמיכה וסיוע למשפחות.
וככל  בשיח סוד מקפידים על מקצועיות 
שמתמקצעים מתברר שיש צורך בעוד שירותים. 
"ככל שאני מתמקצע, אנחנו יודעים לאבחן 
את המוגבלויות באופן מוגדר, מה שמביא 

שיח
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להתרחבות בסל השירותים שלנו, זה גם היתרון 
של 'שיח סוד' כארגון גדול", מסביר לנו לוי. 
"אם פעם שבעה ילדים עם מוגבלויות שונות, 
מבעיות תקשורת עד בעיות התפתחות, היו 
לומדים בכיתה אחת, ככל שהתקדמנו הבנו 
שכל ילד צריך את הכיתה המיוחדת שלו, מה 

שמתאים לו ספציפית, הבנו והפנמנו". 
ועל איזה סדר גודל מדובר?

"כמויות של פיתוח פי 5 במספרים ובאיכות 
השירותים. שיח סוד מתאים את עצמו בכל 
שנה מחדש בחדשנות ובפיתוח המקסימלי 
שקשורים לתחום - תוך הקפדה על איכות, 
שלא תבוא על חשבון הכמות". והכמות גדלה 
ביחד עם האיכות, בכל שנה מגיעים עוד הורים 
מכל המגזרים והקהילות ל'שיח סוד', מפנימים 
שילד מיוחד הוא באמת מיוחד ושיש לו בשיח 
סוד מקום מיוחד ושולחים את הילד למוסדות 

הארגון.
שיח סוד עומד גם במרכז התפתחות איכות 
וועדה  בכל  נמצא  הארגון  מנהל  הטיפול. 
רלוונטית בכנסת ובמשרדי הממשלה השונים, 
מביא את גישת שיח סוד לשולחן ומצליח לשנות 
מדיניות ארוכת שנים, אם בעבר המליצו להורים 
לשלוח את הילד למוסד, כיום גם פקידי האוצר 

הקשוחים ביותר מבינים שיש צורך לשלב את 
הילד בקהילה. את סודו מסביר לוי, "אני מגיע 
לוועדות עם הלב, אני לא מינוי פוליטי, אני 
נולדתי לתוך זה, אני חי את זה. אנשים ברוך 
השם מבינים את הזעקה שלי, את הדרישות 

שלי והדברים מחלחלים".
לא רק פקידי הממשלה משתכנעים מהמודל 
גם הארגונים המתחרים  סוד,  שמציג שיח 
מסתכלים ומחקים, את חלקם ניתן לשמוע 
אומרים בגלוי "שיח סוד זה המודל שלנו", 
חלקם אף מתקשרים ומתייעצים עם לוי בכל 
צעד ושעל.  לוי עצמו מסביר לנו, "התחרות 
חשובה לנו, זה גורם לנו להיות יותר טובים ואם 

הילדים מרוויחים - מה אכפת לי?"
"ומהו המודל?" שאלנו.

"פשוט, לכוון את ההורים והמשפחות להבין 
ולהפנים מה הכי טוב  לילד. אנחנו לא באים 
להורים ואומרים להם תפעלו כך, תעשו כך, 
אנחנו גורמים להם להגיע למידע ולבצע בכוחות 

עצמם", עונה לנו הרב לוי. 
"לדוגמא, רק השבוע התקשרו מחצר חסידית 
גדולה, לרבי יש נכדה מיוחדת וההורים חיפשו 
לה מסגרת בשעות אחרי הצהריים שלא תגיע 
הביתה. שיחה קצרה הבהירה לי שההורים 
רואים את ילדתם כילדה קטנה בת ארבע, הם 
לא הסתכלו קדימה וראו אותה כאישה בוגרת 

בת ארבעים וחשבו איך לפתח אותה".
"זוהי נקודה שקשה להסביר אותה להורים", 
ממשיך לוי, "רק מי שחי את הילדים האלה יום 

שיח
 והכמות גדלה ביחד 

עם האיכות, בכל שנה 
מגיעים עוד הורים מכל 

המגזרים והקהילות 
ל'שיח סוד', מפנימים 

שילד מיוחד הוא 
באמת מיוחד ושיש לו 

בשיח סוד מקום מיוחד 
ושולחים את הילד 

למוסדות הארגון

"
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יום יכול להבין את זה. גיששתי בשיחה עם 
ההורים וגרמתי להם להבין שהקושי שלהם עם 

הילדה הוא קושי רגשי ולא מקצועי".
איך מראים להורים שהילד המיוחד לא יישאר 

צעיר לנצח? 
"בשיח סוד קבענו שכל מה שיש לילד רגיל 
יהיה גם לילד שלומד אצלנו. אם יש לילד רגיל 
מסיבת חומש ולילדה מסיבת סידור, יהיה גם 
אצלנו. לילד רגיל יש בר מצווה, ההורים קונים 
כובע וחליפה, גם אצלנו. חילקנו את הילדים 
לכיתות ואנחנו מעלים אותם כל שנה, למרות 
שזה שונה מהחינוך הרגיל. רק כך ההורים וגם 
הילדים עצמם מבינים שיש כאן תהליך, שיש 
התפתחות, התבגרות, שהילד לא נשאר צעיר 

לנצח".
וזה עובד? 

"לפני מספר שנים שלח אלי אחד הרבנים 
אברך שנולד לו ילד מיוחד, כשהאב החליט 
להוציא את הילד מהבית. הוא הגיע לכאן, שמע 
מה אפשר לעשות עם הילד, ראה מה אנחנו 
עושים עם הילדים והבין שטובת הילד תהיה 
להשאיר אותו בבית. פגשתי את האב לפני מספר 
חודשים, הוא פנה אלי בהתרגשות 'הרב לוי, 
בזכותך הילד נשאר בבית, תדע לך שהוא הילד 

הכי אהוב אצלנו".   

 הפן האישי – אחיו 

של המנהל

אפשר לשבת בחדרו של לוי ולא לצאת, 
הסיפורים זורמים וגם הטלפונים, רבנים, עסקנים, 
הורים, בוגרים, כל אחד שצריך סיוע בנושא 
יודע למי להתקשר. אנחנו לא מצליחים לעקוב 
אחרי הקצב ומסתכלים בהשתאות כיצד המנכ"ל 

שולט בכל פרט בארגון. 
אנחנו מנסים להבין מה מחזיק את לוי. 
"תראה", הוא מסביר, "אין סוד, כל ילד זה 
סיפור הצלחה, כל ילד שמתקדם בשבילנו זה 
הכול. אני יכול לספר על ילדים מהמסגרות בגיל 
הרך שלנו שהשתלבו במסגרות רגילות, אבל 
זה לא השאיפות שלנו, זה בונוס. מבחינתנו 
השאיפה הכי גדולה שילד מיוחד ימקסם וינצל 
את הכוחות שיש לו, ויש להם. מבחינתי כל ילד 
שאנחנו מצליחים אתו זה הצלת חיים, או כפי 
שהגדיר האדמו"ר מביאלא באחד האירועים 

שערכנו בעבר – 'פדיון שבויים'".
בכל זאת, צריך מישהו שנותן כוח בסוף 

היום? 
"אני היום משמש כאפוטרופוס לאחי, מי 
שבזכותו קם כל הארגון", מסכים לחשוף בפנינו 
לוי. "אחי גר כיום באחת הדירות של הארגון 
והוא מבחינתי מורה הדרך שלי. כשאני יושב 
עם עשרות הורים אחי הוא המראה שלי להבין 
מה עובר עליהם. אני רואה כיום, כמה טוב אחי 
תרם לי, אני רואה כמה טוב לו, אני מבין שאנחנו 

בכיוון טוב".
למרות ההצלחה הגדולה לוי נתקל לא אחת 
בחוסר הבנה של הסביבה לפעילות הארגון. כך 

לדוגמה הוא מספר, "יצאתי בעבר ממסיבת יום 
הולדת של בחור במוסד שנמצא אצלנו שנים, 
פתאום אני שומע את אחד האחים אומר בכזו 

טבעיות 'מה היינו עושים בלי המקום הזה'".
"זה מתסכל", הוא מסביר, "אבל מצד שני גם 
מדרבן, זה אומר שעשינו עבודה מאוד מוצלחת, 
שהמשפחה אפילו לא הבינה מה מיוחד בילד".
להעביר  רוצה  היית  מסר  איזה  לסיום, 

לקוראים? 
"יש לנו כמה פרויקטים שאנחנו רוצים לקדם, 
דברים שדורשים הון רב. יש סטיגמה בציבור 
'לשיח סוד יש הרבה כסף', אולי זה בגלל שאנחנו 
תמיד מקפידים שיהיה לילדים את הכי טוב, את 
רכבי ההסעות הכי מפוארים, את התנאים הכי 
מעולים, אולי זה בגלל המחשבה של אנשים 
שהמדינה מממנת את החינוך המיוחד בתקציבים 
גדולים יותר, כך או כך אנשים לא ממהרים לסייע 

למוסדות החינוך המיוחד. 
"אני רוצה לספר לציבור, שאם אני בונה מבנה 
חדש, אני מצליח בחסדי השם לגייס 60%, אבל 
האחוזים הנותרים הם הכי קשים לגיוס. אנחנו 
פונים לקרנות פילנתרופיות בכל העולם ומגיע 
התורם הקטן ואומר 'מה יעזור הכסף שאני נותן'? 
זה לא נכון, גם הפילנתרופים הגדולים דורשים 
השתתפות קהילתית מול התרומות הגדולות. 
אז אל תהססו לסייע לארגוני החינוך המיוחד, 

הילדים צריכים את זה". 

שנת תשל"א, הרב לוי, אז אברך חסידי צעיר, 
הופך לראשונה לאב עם לידת בנו בכורו. רופאי 
מחלקת היולדות קוראים לו לחדרם ומבשרים 
לו: "נולד לך בן מיוחד, תשאיר אותו כאן, 
אנחנו כבר נדאג להעביר אותו למוסד ממשלתי 
מתאים". לוי מתקומם, אך הרופאים מנסים לנגן 
על מצפונו, "טובת הילד, טובת המשפחה". 
בשל הלחץ הגדול הוא נכנס לחדרו של מורו 
ורבו,  הבית ישראל זצ"ל, לשאול שאלת רב. 

"גם אם תשאיר את הילד בבית חולים החוסר 
ילווה אותך בכל החיים", השיב לו האדמו"ר 
זצ"ל. עם התשובה הזו הוא מבין, עליו לקחת 
את הילד הביתה. מיד לאחר הברית, כשהתינוק 
פרץ בבכי מהכאבים, קורא לו האדמו"ר ומעודד 

אותו: "הוא בוכה כמו כל הילדים"...
עם תמיכת האדמו"ר גדל ילדו המיוחד של 
לוי בביתו, מעשה אמיץ באותן שנים, בהן 
הילדים המיוחדים כונו "ילדי המרפסות", 

שכן כשהיו מגיעים אורחים לבית, ההורים 
היו מחביאים את הילד המיוחד במרפסת. אבל 
רב דב לוי לא היה כל אחד, הוא מחליט להילחם 
בסטיגמה, לא מחביא את בנו בכורו, ומנסה 

לגדלו ככל ילד. 
גיל 3, הילד אמור להיכנס למוסד, בדחילו 
ורחימו נכנסים לרבי. "תשלח את הילד לאיפה 
שהוא יקבל את החינוך היהודי הכי טוב", משיב 
האדמו"ר. לוי מתחיל להתרוצץ ממוסד למוסד, 

אבי החינוך החרדי המיוחד 
- עשור לפטירתו

לא כל אחד זוכה לשם תואר מיוחד לאחר פטירתו, אבל הרב דב לוי ז"ל, 
שכונה לאחר פטירתו "אבי החינוך החרדי המיוחד", זכה בתואר בצדק



11מוסף 'המיוחד' - לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום  שבט תשע"ז
2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

אך כולם מסרבים לקבל את הילד, למעט מוסד 
אחד שמנהלו משיב, "אני מוכן לקבל את 
הילד, אבל אנחנו לא נדע לטפל בו". נכנסים 
שוב לאדמו"ר, "תתייעץ עם העסקנים", הוא 

נענה.
הולך  דב  ר'  מקיימים.  אז  אמר,  הרבי 
להתייעץ עם הרב מנחם פרוש ז"ל, שאומר 
לו, "הרב לוי אם אתה לא תקים מוסד לילדים 
המיוחדים החרדיים, אף פעם לא יהיה מוסד 
שכזה". ור' דב, שעליו ניתן היה לומר את דברי 
המשנה "במקום שאין אנשים השתדל להיות 
איש", מחליט להקים את המוסד. כך, האברך 
החסידי, שלפרנסתו עוסק בשחיטת עופות 
לפני התפילה, לוקח על עצמו משימה כבירה. 
לאחר גיבוש קבוצת הורים קטנה, הוא פונה 
לרשויות בבקשת סיוע, ונענה: "מה פתאום?! 
הילדים האלו לא צריכים מוסדות חרדיים, 
אפילו הרבנים", כך טענו לו, "אומרים שהם 
לא צריכים מוסד חרדי". לאחר מאבק קשה 
הוא מוצא את אריה ברמץ ז"ל ועקיבא סלע, 
פקידים בעל לב רחום, שמתרשמים מהלהט 
של האברך הצעיר ומקציבים לו דירה ברחוב 

רייכמן בבית ישראל. 
בדירה הדולפת בחורף והלוהטת בקיץ, 
מניח ר' דב את אבן הפינה למוסד ומחליט 
לקרוא לו "שיח סוד", שי"ח – שיקום ילדים 
חרדים וגם שירת המלאכים - "בנועם שיח 
סוד שרפי קודש", הרי אותם ילדים מיוחדים 

הם מלאכים. 
אז יש שטח, יש גם שישה ילדים שנרשמו, 
אבל אין אנשי חינוך מקצועיים, בטח לא 
החזיקו  לא  החרדים  הסמינרים  חרדים. 
מסלול הוראה לחינוך המיוחד, כך שיש צורך 
לייבא אנשים מקצוע מחו"ל. אבל לוי לא 
היה כל אחד, והוא מחליט לשנות את הגישה 
הציבורית החרדית לנושא. הוא מתחיל במסע 
שכנועים בקרב מנהלי הסמינרים החרדיים 
והם משתכנעים. מסלול הלימודים נפתח, 
אך לא היו בנות שנרשמו. אבל אין מאבק 
שיכניע את לוי ואם הוא נתקל בבעיה הוא 
יפתור אותה, במסע שכנועים ארוך הוא מצליח 
לגרום לכמה בנות ראשונות להירשם, והשאר 
היסטוריה. רק כדי לסבר את האוזן, כיום אין 
מוסד חרדי שמלמד הוראה – שאינו מתהדר 

במסלול לחינוך המיוחד. 
המסגרת גדלה, פותחים חיידר לבנים, 
בית ספר לבנות, ונתקלים בבעיה חדשה, 
אין מלמדים מתאימים, צריך להכשיר אותם 
לוי  הרב  ושוב  קטן  מאבק  שוב  לילדים, 
מנצח. המוסד מתפתח וצריך לשכנע את 
משרד החינוך בנחיצות בתקציבים, גם הם 
לא ממהרים להשתכנע, אך הרב לוי רואה 
מטרה מול העיניים, הוא רואה צורך במוסד 

שיהפוך את הילדים המיוחדים למה ששמם 
מעיד עליהם – מיוחדים, והוא מנצח. 

המוסד גדל, התנאים הפיזיים משתפרים 
בעמל רב, בהתרוצצות יום יומית מול פקידי 
האוצר, הורים לילדים שהוחבאו בבתים 
חוששים פחות. באים למוסד, רואים שאפשר 
אחרת ושולחים את הילד להתפתח ולהתקדם. 
אבל הרב לוי הוא מנהל רגיש, מצד אחד נלחם 
במודעות ובסטיגמה השגויה, מצד שני מבין 
לנפש ההורים. כך שאם הורה היה פוגש אותו 
באזור הקהילה, הוא היה מתעלם, ידע שהוא 
מזוהה עם החינוך המיוחד, והבין שיש הורים 

שלמרות מאמציו הרבים עדיין 
מתביישים. 

המוסד ממשיך להתפתח 
בממדים מרשימים ובקצב 

כמותו.  נראה  שלא  גידול 
למרות הגידול והפיתוח הרב 

לוי נמצא בקשר ישיר עם כל הורה 
והורה. ההסעה איחרה? מתקשרים לרב 
לוי. הילד לא מרגיש טוב? לרב לוי. צריכים 
ייעוץ? הרב לוי. ואת האימפריה הזו מנהל 
הרב לוי בין פגישה לפגישה, בלי משרד 
מסודר, הכול בראש. מידי פעם היה נכנס 
לחדרון קטן באחד מבתי הספר שהקים, 

נפגש, מייעץ וממשיך. 
מגיעה שעת צהריים, צלצול, 

לחזור  צריכים  הילדים 
הביתה, שיירת הרכבים 

סוד'  'שיח  של 
מתייצבים בכניסה 
למוסד והרב לוי 
לוקח את הילדים 

להסעה, כאילו 
מלווים,  אין 

אין  כאילו 

נהגים. "אני רוצה להיות עם הילדים", הוא 
משיב, ובאהבה ומסירות מלווה אותם מבית 

הספר להסעה שתיקח אותם לבית. 
ליל שבת י"ג באדר תשס"ז. הרב דב לוי שב 
מתפילת ערבית בבית המדרש, שני מלאכים 
מלווים אותו בדרכו לביתו, שתהפוך לדרכו 
האחרונה, בשיא העשייה ובפתאומיות. אחד 
מהרבנים החשובים מתבטא בהספדו, "לא 
פלא שהרב לוי נפטר בליל שבת במהירות 
היו  הרבים  הילדים  חולה  היה  לו  שכזו, 
מתפללים לרפואתו והוא היה מבריא, לא 
הייתה ברירה אלא לקחת אותו בליל שבת 

במהירות, כשהוא לא ליד הילדים".
למחרת, י"ד אדר, פורים דפרזים, רבים 
מגיעים להלוויה רוויית הכאב, אפילו בני 
משפחתו הקרובים לא ידעו בכמה אנשים 
הרב לוי נגע בחייו. בהלוויה כולם מדברים 
על פעולותיו של רב דב, אבי החינוך החרדי 
המיוחד. רק אז, כשרבי דב איננו, קלטו כולם 
שהאיש שהיה שכנם לבית הכנסת, חברם 
לקהילה, שכנם לבניין, מנהל המוסד, חולל 
מהפכה אדירה, מהפכה שלא תפסיק לרגע 

ותמשיך עד עצם היום הזה.   
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

שוב מאבק קטן ושוב הרב 
לוי מנצח. המוסד מתפתח 
משרד  את  לשכנע  וצריך 
החינוך בנחיצות בתקציבים, 
ממהרים  לא  הם  גם 
להשתכנע, אך הרב לוי רואה 
מטרה מול העיניים, הוא 
רואה צורך במוסד שיהפוך 
את הילדים המיוחדים למה 
 – עליהם  מעיד  ששמם 

מיוחדים, והוא מנצח
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כבר מהכניסה לבית עלה 
לילד המיוחד"(  )"עזר 
בבני ברק, נקל להבחין 
במסירות של הצוות אל 
כעת  המרכז.  תלמידי 
שעת ארוחת צהריים, וצוות 
המטפלות והאחיות מאכיל אט 
אט את התלמידים והדיירים, בסבלנות ראויה 
לציון. הכיתות מצוידות במיטב המכשור 

הרפואי לו זקוקים התלמידים- בבית עלה.
במשרדי ההנהלה אנחנו פוגשים את מנכ"ל 
עלה, הרב יהודה מרמורשטיין, ומבקשים 
לשמוע ממנו על המרכז הנודע. "עלה", הוא 
פותח, "זו רשת ארצית להפעלת מערכות 
שיקום, חינוך מיוחד, רווחה, מעונות-יום 
וכמובן מעונות פנימייתם. בתוך המערכות 
האלו, יש לנו גם מרפאות שיניים ומכוני 

התפתחות הילד לטיפול בילדי הקהילה. כיום 
אנחנו פרוסים בארבעה מוקדים מרכזיים: 
המרכז הראשון שהוקם ב-1982, הוא כאן, 
בבני ברק. אחר כך הקמנו את המרכז בגדרה, 
אחריו בירושלים ואחר כך את עלה בנגב. בסך 
הכול יש לנו כיום כ-850 תינוקות, ילדים, 

מתבגרים ומבוגרים. 
החלוקה היא שילדים נמצאים אצלנו מגיל 
יום  מעונות  חוק  פי  על   3 גיל  ועד  לידה 
שיקומיים, מגיל 3 ועד 6 הם נמצאים בגני 
ילדים לחינוך מיוחד, מגיל 6 ועד 21 בבתי ספר 
לחינוך מיוחד, ומגיל 21 והלאה - במסגרות 
מרכז יום תעסוקתי לבוגרים. כמובן, בכל 
הסניפים יש לנו מעונות פנימייתם - שנותנים 

מענה לכל הגילאים". 
מהי הייחודיות של עלה?

"כמובן, המקצועיות הרבה שהצטברה עם 

השנים בהכרת הצרכים של האוכלוסייה עם 
מוגבלויות שונות שיש להם גם מורכבות 
לתומכי  זקוקים  שהם  כלומר,  רפואית, 
נשימה, התמודדות בנושא של האכלה, נושא 
תעסוקה והחשיבה שאנחנו מהווים למעשה 
הקהילה שבה נמצאות האוכלוסיות האלה 
והכוח הוא שאנחנו מביאים את הקהילה 
פנימה. רוב הקהילה מגיעה אלינו להיות 
שותפה ופעילה, ואנחנו מחזירים לקהילה 
עם פעילויות משותפות. האוכלוסייה אצלנו 
היא גם דתית-חרדית וגם לא, אנחנו נותנים 
מענה לכולם. וכמו כן מצבת העובדים אצלנו 

מורכבת מדתיים ושאינם דתיים. 
"מה שאותנו מעניין הוא קידום הילד כילד 
אחד בתוך קבוצה, אנחנו מסתכלים על כל 
ילד לפי צרכיו ויכולותיו ובהתאם יש לנו 
תכנית אישית עבורו לקידומו ושיקומו, ואני 

עמותת עלה מפעילה ברחבי הארץ ארבעה מרכזים 
המעניקים טיפול מקצועי ליותר מ-850 תינוקות, 
ילדים, מתבגרים ומבוגרים  מנכ"ל עלה, הרב יהודה 
מרמורשטיין, בראיון מיוחד על הצרכים האמיתיים 
של הילדים המיוחדים, מול התקצוב הלוקה בחסר 

מצד הממשל והשלטון המקומי  אלי שניידר

"
"

נציף נושאים בוערים 
לרשויות הממלכתיות
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יכול לציין, ב"ה, שמידי שנה אנו מצליחים 
להוציא כמה ילדים מהמערכות הצעירות, 
כמו מעונות יום השיקום, וילדים יוצאים 
להשתלבות בקהילה ע"י כיתות שילוב וכדו', 
וחלקם חוזרים לכאן אחר-כך להמשך טיפול 

שיקומי כמו פיזיותרפיה".
מהיכן המימון?

"המימון למערכות האלה הוא הן ע"י משרד 
החינוך על פי חוק חינוך מיוחד, מה שממלא 
את החלק הבית-ספרי והחינוכי, והן ע"י 
משרד הרווחה שמממן את יתר הדברים, 
אם זה מסגרת המעון היומי או הפנימיות. 
אני יכול לציין שכל סניף שלנו נותן מענה 
ללפחות 35 רשויות מסביב. כאן בב"ב, אנחנו 
נותנים מענה ל-44 רשויות )בב"ב יש כ-400 
חניכים(. כמובן, יש מערך הסעות גדול מאד 
שמופעל ע"י הרשויות המקומיות, וזה נושא 
נפרד שצריכים לדבר עליו, שתהיה הסעה 

בטוחה ומוגנת לתלמידים הללו.
"אך לצד זאת, בכל המערכות הללו נושא 
הבינוי והפיתוח נופל על שכמה של העמותה. 
בחלק מזה אנחנו מצליחים לגייס כספים 
מהרשויות המקומיות דרך משרד החינוך וכו' 
ואת היתר אנו מגייסים מתורמים או מקרנות". 

למה אתה מצפה מכנס "המיוחד"? 
"אני מצפה שנציף כמה נושאים לרשויות 
הממלכתיות ולשלטון המרכזי, בכנס כזה 
מציפים את הנושאים שצריכים לקדם. זו 
אחת המטרות, לחדד מה שחסר ושהם לא 
נותנים. הדבר השני הוא שצריך לעלות מדרגה, 
כי אין מספיק חשיבה ברשויות על הצרכים 
האמיתיים של האוכלוסייה הזו, והם סומכים 
על מה שאנחנו עושים, ואנחנו לעתים אלה 
שנדרשים למשוך את המערכת לכיוונינו כדי 
שהם יתקצבו אותנו, והכל נעשה בלובינג, 
בלחץ חברתי ובהפעלה של הורים - ולא בא 

מתוך חשיבה של 'הנה, זה המודל'. 
לדוגמא, אין בפרוגרמה של משרד החינוך 
בריכה טיפולית, אז אני נאלץ להסתובב בין 
כל הגורמים השונים כדי שיסייעו להקמת 
בריכה שכזו, על אף שבריכה היא הכרחית 
לילד - וכמובן גם התחזוקה שלה עולה לא 
מעט. אבל היות והיום אנו יודעים שהתרומה 
הגדולה של טיפול הידרותרפיה )טיפול במים( 
היא פי כמה מטיפולים אחרים, כי מדובר 
בטיפול שנותן מכלול של מענה לגוף הילד, 
אז זה דבר שצריך לקדם אותו, כך שהנושא 

יקבל ביטוי בהקצבות. 
"דבר נוסף: צריך אחיות ויש הכרה בצורך 
הזה, אבל אין אחיות בכלל בהישג יד במדינה, 
ואין מספיק חשיבה להכשיר אנשים. נקודה 
נוספת: בשלטון החליטו לתת סייעת שניה 
לגני ילדים, אבל לאוכלוסייה שלנו לא מגיע, 
הם כנראה קלים ויודעים לשרת את עצמם... 
למה? הם הרי פי כמה וכמה יותר קשים, ועל 

כל 6 ילדים צריך סייעת, צריך להאכיל ולטפל 
בהם, והדבר המינימלי הוא שלפחות תהיה גם 
להם עוד סייעת בכיתה. אבל אין לאוכלוסייה 
זו לובינג, אין מי שיצעק עבורם, ולכן תמיד 

הם אחרונים בתור.
נושא  את  גם  להזכיר  שלא  אפשר  "אי 
ההצטיידות. כל רשות מקומית מציידת כל 
כיתה כמו שצריך, ואצלנו מדובר בגרושים, 
בלעג לרש במה שנותנים לכיתה. למה? תסתדר 
לבד. הם באים ואומרים: אתה פרטי, אתה 
עמותה. מה זאת אומרת? הרי אם לא אני, 
הממשלה והמדינה היו צריכות לעשות את 
זה! ומעבר לזה, אנו חושבים שיש מרחקים 

מהתקצוב האמיתי לילדים האלה".
"אני מקווה שהכנס יצליח להציף את הבעיות 
ל'קנאת  יביא  וגם  המרכזי,  השלטון  מול 
סופרים', שנביא בכנס את ההישגים של כל 
ארגון וארגון, שכל ארגון יוכל להתגאות 

בתוצאות אליו הגיע, בסיעתא דשמיא".
רבקה קייסינג,  מרפאה בעיסוק דוקטורנטית 
באוניברסיטה העברית ומנהלת מחלקת מחקר 
והדרכה של מרכזי עלה, מוסיפה: "לאחר  יותר 
משלושים שנות ידע ומקצועיות שהצטברו 
בארגון עלה, ההנהלה הגיע למסקנה שיש 
צורך במחלקת מחקר והדרכה. "לפני 3 שנים 
הוקמה מחלקה זו, במטרה לבסס את הקשר בין 
המרכזים שלנו כדי לנצל את הידע המצטבר של 
כולם, ובנוסף, להעביר את הידע הלאה, על ידי 
הדרכות בארץ ובעולם, בעיקר בנושאי מחקר 
ובפרויקטים יישומיים שמשפיעים באורח ישיר 
על איכות החיים של האוכלוסייה המיוחדת, 
כאשר היעד תמיד לנסות לקדם השתתפות של 
הילדים בכל דבר או דרך ולא לומר שמשהו 

בלתי אפשרי". 
ולרבקה יש גם דוגמה מחיי היומיום. "יש 
אצלנו בחור, יעקב, שבמשך הרבה שנים 
היה די נרדם בפעילויות ונראה מנותק. אחת 
מנשות המקצוע שמה לב שבתפילה הוא קצת 
מתעורר לחיים, הבנו מהמשפחה שבצעירותו 
אבא שלו לקח אותו לבית כנסת והוא מאוד 
נהנה. ראינו שהוא מתחבר לתפילות אצלנו, 
שייקחו  נערים  קבוצת  חיברנו  ובהמשך 
אותו לתפילות בבית כנסת סמוך, הציפיה 
וההתרגשות והחיבור שלו ליומיום, השפיעו 

עליו לטובה בכל שאר הפעילויות".

"
אי אפשר שלא להזכיר 

גם את נושא ההצטיידות. 
כל רשות מקומית מציידת 

כל כיתה כמו שצריך, 
ואצלנו מדובר בגרושים, 
בלעג לרש במה שנותנים 

לכיתה. למה? תסתדר לבד. 
הם באים ואומרים: אתה 
פרטי, אתה עמותה. מה 

זאת אומרת? הרי אם לא 
אני, הממשלה והמדינה היו 

צריכות לעשות את זה!

"
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אתפתח 

לו
"המצב של יוסי מחמיר 
ובמעון כבר לא מאפשרים 
לנו לבוא ללא לליווי של 
אחות רפואית, כפי שדורש 
משרד הבריאות", זו קבלת 
הפנים שחיכתה לנו בחדרו של 
הרב יצחק גולדקנופף, כשבאנו לראיין אותו על 
רשת פתחיה, מוסדות לחינוך מיוחד, מעונות 
יום וגנים שיקומיים, מרפאות להתפתחות הילד, 

מועדוניות ועוד.
את הרב גולדקנופף, שמכהן בשלל תפקידים 
רגישים, אנחנו פוגשים בעיצומו של מאבק 
השבת בירושלים ובמהלך שביתה שמתכנן 
ראש העיר ניר ברקת בשל "התנכלות האוצר", 
כהגדרתו. שיחות הטלפון מרבנים ונציגי ציבור 
זורמות לחדר והשיחה מופסקת שוב ושוב 
לטובת צרכי ציבור, מה שהפתיע אותנו הייתה 
שיחת הטלפון שפותחת את הכתבה. הייתה זאת 
אימא לילד במוסד פתחיה, שמצבו הרפואי של 
בנה דורש אחות צמודה, במעון היום הסכימו 
לקחת על עצמם אחריות כבדה ולקבל את הילד 
ללא אחות רפואית מוסמכת, אך בשל החמרה 
במצבו, מנהלת המעון חוששת לקבל אחריות, 

בניגוד לדרישות הרפואיות. 
כן, למרות שבפתחיה יש קרוב לאלף ילדים, 
ההורים לא מהססים לפנות ליושב הראש, 
דבר שבמוסדות אחרים בסדר גודל דומה לא 
היה מתקבל על הדעת. "ישנם ילדים שמצבם 
הרפואי דורש אחות צמודה, אלא שאחיות 
מסרבות לבוא לעבוד בצמוד לילדים שכאלה, 
הם הולכים לקופות החולים, לבתי החולים", 

מסביר לנו הרב גולדקנופף, "הפתרון פשוט: 
אני קורא לאחיות הפנסיונריות, בואו למוסדות 

החינוך המיוחד – צריכים אתכן שם!" 
את סוף הסיפור עם יוסי, איננו יודעים, אך את 
המשכו נתאר לכם בקצרה:  מיד לאחר השיחה 
עם האם, נערכת שיחת טלפון עם מנהלת המעון, 
כדי לברר בדיוק את הבעיה הרפואית, לאחר 
מכן שיחה נוספת עם גורמים מקצועיים, מנסים 
לגבש פתרון מקורי, שיצטרך אישור של משרד 
ממשלתי, ובמקום מתבצעת שיחה שלישית עם 

השר הממונה. 
איך מחזיקים ראש, גני ילדים, רשת פתחיה, 

שבת, ת"תים ועוד שלל פרויקטים? 
"פשוט", משיב לנו הרב גולדקנופף, "תתקשר 
לאימא שבנה בפתחיה ותראה בעצמך איך אנחנו 

עושים זאת". 
"בזכות פתחיה אנחנו מנהלים בית תקין 
רגיל לגמרי", מסבירה לנו אחת האימהות. 
"אני עובדת, בעלי לומד בכולל, שגרת החיים 
שלנו ממשיכה. זה לא מובן מאליו. יותר מכך, 
כשאני מגיעה עם בני למעקב רפואי, הרופאים 
מתפעלים: 'תדעי לך, שילד כמו שלך אמור 
להיות מאושפז הרבה יותר, החיים שלו רק 
בזכות הטיפולים המקצועיים שהוא מקבל 

במעון בו הוא נמצא'". 
"נו", אומר לי הרב גולדקנופף בתום השיחה 
עם האימא בחיוך של ניצחון, "אחר כך אתה 
שואל אותי איך מחזיקים ראש?! זה מה שנותן 

לנו כוח".
החינוך  לתחום  להיכנס  החלטתם  מתי 

המיוחד?

"אבי ז"ל, שהחודש חל יום פטירתו, הקים 
ויסד את רשת גני הילדים 'בית יעקב' וכל הזמן 
הוא קביל פניות לפתוח גן לילד המיוחד. זכור 
במיוחד הרב דוב לוי ז"ל,  שביקש מאבי שייקח 
על עצמו את העול, ואבי אכן סייע לו בגן 
הראשון של 'שיח סוד' ברחוב רייכמן בבית 
ישראל, אך לקחת על עצמו את המשימה, זה 
היה קשה בשבילו. אנחנו ברוך השם זכינו 
להקים ולפתח את הנושא, וכיום רשת פתחיה 
מונה כאלף ילדים שנמצאים ב-80 כיתות שונות, 
מעונות יום שיקומיים, גני מש"ה, גנים רגשיים, 

גני שפה, עיכוב התפתחותי  ועוד".
הרב  ממשיך  שילוב",  שלנו-  "המותג 
הייחודי של  ומציג את המותג  גולדקנופף 
המיוחד  החינוך  רשת  את  שזיכה  פתחיה, 
במכרזי ממשלה בפער ניכר מהמתחרים. "אין 
עוד מסגרת אחרת בעולם שיכולה לשלב ילדים 
של חינוך רגיל ומיוחד מלבד פתחיה, כי רק לנו 
יש מסגרות לחינוך הרגיל ובמקביל מסגרות 
לחינוך המיוחד. אנחנו בונים כבר מהתחלה 
את הכיתות אחת ליד השניה, גן חינוך מיוחד, 
ליד גן חינוך רגיל וזה משפיע על שני הצדדים 
– הילדים הרגילים לומדים לקבל את האחר 

והילד המיוחד משתלב במסגרת רגילה".
"תראה", מתערב הבן הרב ישראל גולדקנופף, 
מי שכבר קיבל לידיו את שרביט הניהול של 
מקבלים  הרגילים  "הילדים  פתחיה,  רשת 
גם כלים מקצועיים שאין בשום מקום אחר. 
אתן לך דוגמא, באחד מהגנים הרגילים שלנו 
התחילו ללמוד את האלף בית וכמובן שגם 
הילדים המיוחדים שמשתלבים בגן באותם 
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הנה בדיוק סיפרה לי השבוע אימא 
במודיעין עילית שבנה למד בגנים שלנו, 

'שתי הישיבות קטנות הכי מוצלחות 
בעיר רודפות אחרי הבן שלנו'. זה ילד 

"שהיה בחינוך המיוחד!
שעות החלו ללמוד איתם יחד, לצורך כך הצוות 
של הגן המיוחד הכין להם שלטים עם צורת 
האותיות ומתברר שהילדים הרגילים הבינו 
והפנימו את צורת האותיות מהר יותר, בזכות 
הציוד המקצועי של החינוך המיוחד. הצוות 
המקצועי של החינוך המיוחד נמצא בשעות 
השילוב ביחד ולפעמים מזהים בעיות אצל 
הילדים הרגילים ואומרים לגננת, אצל הילד 
הזה לחזק את הביטחון, אצל השני לעבוד 
על פיזיותרפיה וכו',  אין מקבל ונותן, כולם 

מרוויחים מהשילוב!"
וזה עובד? 

"מה השאלה?!", עונים האב והבן יחד. 
"הנה בדיוק סיפרה לי השבוע אימא במודיעין 
עילית שבנה למד בגנים שלנו, 'שתי הישיבות 
קטנות הכי מוצלחות בעיר רודפות אחרי הבן 
שלנו'. זה ילד שהיה בחינוך המיוחד! וזה לא 
המקרה היחיד, יש איש עסקים מפורסם שנכדו 
למד אצלנו, שבכל הרצאה שלו הוא מזכיר 
את נכדו וקובע – זה פרי ההילולים שבנכדי".

הגננות של החינוך הרגיל וההורים הסכימו 
לשיטת השילוב? 

"לא בקלות, אבל כשפותחים מודל בשכונה 
אחת והוא עובד, אפשר להרגיע את ההורים 
ואת הצוות בגן, ולאט לאט הצלחנו להרחיב את 
המודל לשכונות וערים נוספות ואנחנו שואפים 
לייצא אותו לכל חלקי הארץ. ההשפעה שלנו 
היא רבה, הורים בחינוך הרגיל מפנימים שחינוך 
מיוחד זה לא מדבק, הגננות הרגילות מבינות 
שילד מיוחד הוא בעצם ילד רגיל, כל הסטיגמות 
והמחשבות שיש לקהילה על הילדים האלו 

משתנים מקצה לקצה".

בדרך כלל אנשים פותחים מוסדות של 
חינוך מיוחד על רקע של מצוקה אישית, בן 
מיוחד, אח מיוחד, מה הניע אתכם לפתוח 

ולקדם את פתחיה?
"מה פירוש? גם אצלנו זו מצוקה אישית. 
הייתה אימא אחת, שקראו לה בית יעקב שהיו 
לה ילדים של חינוך מיוחד שלא התקבלו בשום 
מקום", משיב הרב גולדקנופף. "ברוך השם, 
רוב הילדים שנמצאים בפתחיה עובדים עליהם 
האנשים הכי מקצוענים, במטרה להביא אותם 
לחברה הבריאה. זה לא קל, אבל מה לא עושים 

לאימהות הבוגרות שלנו".
מה הלאה? 

"כרגע אנחנו עובדים על פיתוח מבנה ייחודי 
בבית שמש, שש קומות של גני ילדים לחינוך 
המיוחד לצד גני ילדים רגילים, מעון שיקומי 
לצד מעון רגיל, כשבמקום תהיה ברכת שחיה 

שיקומית ומרכז להתפתחות הילד".
המבנה עליו מדבר הרב גולדקנופף הוא 
מבנה ייחודי, והעלות בהתאם, מה שדורש 
ממנו לצאת למסעות גיוס כספים ברחבי העולם. 
לפילנתרופים הרבים הוא מציג את מכתביהם 
המתפעלים של אנשי המקצוע שעובדים עם 
פתחיה, כך לדוגמה במסמך פנימי של משרד 
החינוך מכונה המוסד "הנחשון של השילוב" 
ובמכתב שלו חבר הכנסת, פרופסור מנואל 
טרכטנברג, יו"ר השדולה לגיל הרך, מתואר 

המודל של פתחיה "חדשני ורב מערכתי".

גדלים ביחד:
אי אפשר לכתוב על פתחיה, מבלי לכתוב על 
'גדלים ביחד', מרכז קידום ותמיכה להורים, 

לאחים ולילדים בעלי צרכים מיוחדים בחודשים 
מקצוע  נשות  ע"י  הוקם  המרכז   .6 עד   0
מתחומים שונים, בין היתר, הורים שילדיהם 
למדו בפתחיה ורצו להשיב לקהילה.  מטרת 
המרכז הינה לכוון וללוות הורים לתינוקות 
בעלי עיכוב התפתחותי או בעלי תסמונות 
שונות בשלב הראשוני, עוד בטרם נכנס הילד 
למוסד מתאים. מדובר בבשורה של ממש, 
שכן עד היום, דווקא בתקופה הראשונה בה 
המשפחה הכי זקוקה לתמיכה ולליווי, עברו 
ההורים והאחים ייסורי נפש וגוף ללא תמיכה 

מהקהילה. 
"אחת האימהות הגיעה אלינו כאשר אינה 
מחוברת לבנה", מספרת מנהלת המרכז. "אין 
לי זמן אליו, היא טענה בפנינו. בחסדי שמיים, 
לאחר המפגש השני היא כבר אמרה בעצמה: 
'נס שיש לי את המקום הזה – הוא מחבר אותי 
לבן שלי'. במפגש השלישי, הילד לראשונה, 

מיקד מבט באמו וחייך אליה".
המרכז הוקם לפני חודשים בלבד לעילוי 
נשמת אמנו שהלכה לעולמה בחודש סיון 
תשע"ו הרבנית מלכה גולדקנופף ע"ה, ובנה 
אומר לנו, כי "כבר כיום אנחנו בתפוסה מלאה 
עד פסח. נתקלנו במחסור מדהים בתחום של 
בנם  והכנת המשפחה למפגש עם  ההכלה 
להמשיך  שנוכל  מקווים  אנחנו  המיוחד, 
ולהתפתח". דבר אחד אנחנו בטוחים, הרב 

גולדקנופף יודע לפתח דברים.
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בצל

הדעת
עץ

ב'עץ הדעת' לא מתראיינים. 
זה המשפט הראשון ששמעתי, 
כשביקשתי להכין את הכתבה 
הזו. וזה אכן התברר כנכון. אבל 
למען המטרה החשובה, להציג את הפעילות, 
לטובת הילדים המיוחדים, הצלחנו לשוחח 

עם ראשי המערכת, ולהבין מה כוללת הרשת 
הענפה, כשאנו מתמקדים בגני השפה ובמרכזי 

הקידום. 
אנחנו נמצאים במתחם המרכז לקידום ילדי 
הת"תים בשכונת רמות בירושלים,  שכמו 
יתר המרכזים הממוקמים בשאר רחבי הארץ, 

הפך זה מכבר למוקד עלייה לרגל לעוסקים 
בכירים  חינוך  ואנשי  החינוך,  במלאכת 
מהרשויות הארציות והמקומיות, מגיעים 
בכדי להתרשם, וללמוד מהידע הרב שנצבר. 
כשרואים את ההתפתחות המרשימה של 
'עץ הדעת', קשה להאמין שאך לפני 20 שנה, 
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כל זה לא היה קיים. 
איך ולמה הוקמה רשת עץ הדעת? אנחנו 

שואלים. 
ההתישנות  וחוקי  הדורות  "פערי 
בכללה  החינוך  מערכת  של  וההסתגלות 
דרישה  הדור  גדולי  של  לפתחם  הביאה 
ציבורית להקים משהוא רענן שיהוה עמוד אש 
ומורה דרך להתרעננותה של מערכת החינוך 
בכלל ומיקום תפקיד מערכות החינוך כמבנה 
חינוכי מוביל  ולא רק כפתרון שהיה חינוכי. 
משכך נקראה הנהלת עץ הדעת לקומם את 
המטרה כשמהשלב הראשוני כל צעדיה נווטו 

ע"י מרנן ורבנן. 
במקביל היה צורך גדול למוסדות שיתנו 
מענה לילדים הזקוקים לעזרה מקצועית, 
ומכיוון שמענה אמתי לצרכים של ילדים 
אלו לא היה בנמצא, ולכך נשלחנו על ידי 
גדולי ישראל לשאת את משאם ולהעמיד 
כלים חינוכים לדור העתיד", ומשכך קיבלנו 
את אמונם של גדולי התורה, כמו שכתבו מרן 
פוסק הדור הגרי"ש אלישיב ויבלחט"א מרן 
ראש הישבה הגראי"ל שטיינמן כי "מפעל 
החינוך עץ הדעת הוקם בשליחותם". ואכן 
לאורך כל הדרך הרגשנו שגדולי ישראל 
לוקחים חלק פעיל בהנהגת המוסדות, כשהם 
מתעניינים בכל פרט ומכוונים אותנו בעצה 

נכונה". 
יצוין כי הנהלת עץ הדעת הינה בת בית אצל 
חשובי הרבנים וגדולי האדמורים המעריכים 
תנובת עבודתם החינוכית, העניניות  את 
והפרקטיות של תרגום המשנה החינוכית 

לשדה החינוך בשטח.
הכלל הבסיסי שעליו עומדת רשת עץ 
הדעת, הוא כי מהות החינוך נמצאת במשולש 
שבין ההורים, התלמיד ומערכת החינוך - 
במשולש זה אמורה להתמקד כל תשומת 
הלב של המטרה שלשמה הוקמה המערכת.
ולזאת, כל עיסוק וכל שימוש בהעצמת 
המפעל והמוסד מעבר למטרה החינוכית, 
מחטיא את התפקיד ומזיק למטרה.  "לאבן 
דרך זו היו השלכות רבות ומעניינות במהלך 
ההתבססות של רשת "עץ הדעת"  בקהילות 
בני התורה בפרט ובקהילות בהן פועלת רשת 
עץ הדעת בכלל", אומרים לנו בהנהלה. 
"אנטי תזה הברורה ביותר לאמרת ההמונים 
"פרסמת - עשית, לא פרסמת - לא עשית". 
כשהדרך ברורה, המטרה ברורה, היעדים 
ברורים והמסילה היצוקה בהדרכתם של גדולי 
ישראל, ולכן אצלנו אומרים 'עשית – עשית, 

וסייעתא דשמיא תלווה את דרכך'". 
מהם יסודות החינוך שלכם?

"ההכרה הפדגוגית שהתפתחה בעולם 
החינוך במשך השנים, בהכרת נפש הילד 
לקידומם  פעולה  דרכי  לאבחן  והיכולת 
ולצרכים מיוחדים של התלמיד, גורסת שאין 
ילד מיוחד אלא יש דרך מיוחדת וילד הנצרך 
לדרך מיוחדת כדי להעמידו ככל שאר ילדים, 
וכבר אמר זאת שלמה המלך: "חנוך לנער 

על פי דרכו".
אצלנו,  זו אשר התקבלה  דרך  "יישום 
בהוראתם של מרנן ורבנן, הוטמעה בתפיסתם 

של אנשי החינוך המופקדים על הכוונתם 
והעמדתם של ילדי הקודש".

בני שיחנו מציינים כי "חוסר הידע וההכרה 
של הציבור החרדי, והסטיגמות ללא הבנה 
באבחון השונה, העמיד אתגר חינוכי בפני 
מערכת החינוך של עץ הדעת, ליצור מודעות 
והבנה ולפתח כלים ייחודיים בתחום, והבאת 
הנושא להכרתם של מנהלי מוסדות החינוך, 
בכדי להביא לאיתורם של תלמידים הנצרכים 
לדרך שונה בתחילת דרכם, ובכך להעמידם 
בקרן אורה ולהעצימם להסתגלות חברתית 
והתפתחותית במסגרות החינוך  חינוכית 

הרגילות בגילאים שלאחר מכן".
מלבד המרכזים, ב'עץ הדעת' מפעילים 
"גני שפה" ייחודים, שנועדו לקדם ילדים עם 
לקויות שונות ולשלב אותם בחינוך הרגיל. 
בכדי להבין יותר כיצד פועלים גני השפה, 

שוחחנו עם מפקחות ברשת. 
גני השפה של רשת "עץ הדעת", כמו 
המרכזים הפדגוגיים והטיפוליים, שוכנים 
במבנים מפוארים ומרווחים ברחבי הארץ, 
בערים: ירושלים, מודיעין עלית, בית שמש, 
חינוכית-טיפולית  ומהווים חממה  ועוד, 
מקדמת עבור ילדים שעברו ועדת השמה 

ונמצאו בעלי לקות שפתית ו/או רגשית. 
לשם מה יש צורך בגני השפה?

"גנים אלו נועדו על מנת לצמצם פערי 
הלקות  בעל  הילד  בין  שונים  התפתחות 
לקבוצת בני גילו, להקנות לו כלים ומיומנויות 
ולהעצים את יכולותיו, על מנת שיוכל בהמשך 
להשתלב במסגרת חינוך רגילה", מסבירה 

לנו אחת המפקחות ברשת. 
"בגן השפה, נהנה הילד מתוכנית לימודים 
מכוונת מטרות טיפוליות, ומסל שעות של 
טיפולים פרא רפואיים הכוללים טיפולים 
על ידי קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 

ומרפאה רגשית". 
המפקחת מוסיפה כי "מעבר לסל הרגיל 
פיתחו ב"רשת עץ הדעת" תכניות העשרה 
מיומנויותיו  את  המעצימות  ייחודיות 
ויכולותיו של הילד. כך למשל, מקפידים כי 
גם בטיפולים שעובר הילד מחוץ למסגרת 

שעות פעילות הגן, יישמר הרצף הטיפולי 
על ידי הדרכה שמקבל צוות הטיפול מצוות 

הגן, הן הפדגוגי והן הטיפול".
כאמור, גני השפה של רשת "עץ הדעת" 
מעוצבים ומאובזרים ברמה גבוהה, ויוצרים 
סביבה לימודית מזמינה ומאתגרת. בכל גן 
חדרי ספח לטיפולים אינדיבידואליים וניתן 
למצוא בהם ציוד טיפולי חדיש לצד ערכות 

אבחון עדכניות ומקצועיות.
צוות הגנים של "עץ הדעת" עובד בשיתוף 
פעולה יום יומי עם צוות הפיקוח וההדרכה של 
כלל הרשויות, עומד בקריטריונים הפדגוגיים 

והמקצועיים  וזוכה להערכה רבה.
כאן, זוכים התלמידים לתוכנית שילוב 
אופטימאלית, המתאפשרת תודות להיותה 
גני  מרשתות  לאחת  הדעת  עץ  רשת  של 
ילדים הגדולה בישראל ופועלת בשליחותם 
הישירה של מרנן ורבנן גדולי ישראל וככזאת 
זוכה לאמון מקצועי מכלל המוסדות ברחבי 
הארץ המקבלים את הילדים לשילוב מלא 

במוסדותיהם. 
איך למעשה מגיעים לשילוב המתאים?

"לכל ילד נתפרת תוכנית התפתחות ושילוב 
אינדיבידואלית", מסבירה המפקחת. "לאחר 
הליך אבחון מדוקדק ובהתאם לבנק מטרות, 
הנבנה על-ידי הצוות המקצועי הפדגוגי 
הילדים  הורי  של  מלא  פעולה  ובשיתוף 
ובהתאם למטרת העל שהיא הכשרת הילד 

למעבר למסגרת החינוך הרגיל. 
"עבור כל תלמיד נמצא הזמן המתאים, בו 
הוא ירוויח את מקסימום הטיפולים, כאשר 
בין ההיצע הטיפולי, נמצאים: פיזיותרפיה, 
קלינאיות תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפולי 
ספורט וייעוץ הורים. בנוסף ניתן לקבל גם 
טיפולים רגשיים וטיפולי היגוי, מבעלי מקצוע 

הנחשבים למובילים בתחומם".
בימים אלו יוזמת רשת עץ הדעת בשיתוף 
עיריית ירושלים הקמתו של מתחם ענק מפואר 
וחדיש מסוגו שירכז את כל המענה לחינוך 
המיוחד. המרכז הזה מתווסף למרכזים חדשים 
שקמו בשנים האחרונות  בערים מודיעין עלית 

ובית שמש.
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מרכז י.נ.ר
ללמוד. להוביל. להשפיע!

י.נ.ר פועל מזה כ-17  מרכז 
תא  וביסוס  לחיזוק  שנים 
הנישואין והמשפחה בישראל, 
זאת על ידי הקמת והפעלת 
למקצועות  לימודים  מרכז 
ההנחיה, יעוץ וטיפול לפרט, 
לזוג ולמשפחה, ברמה המקצועית 

והנחשבת ביותר בשוק למגזר התורני.
המרכז מאפשר לבעלי כישורים ויכולות 

ללמוד ולקבל הכשרה מקצועית, תוך 
הבנת הצרכים של האוכלוסייה במטרה 
ליצור מגוון רחב של יועצים ומטפלים 
מכל רחבי הארץ שיעניקו את שירותיהם 
עבודה  ידי  על  הן  השונות,  בקהילות 
פרטנית והן על ידי השתלבות במוסדות 
 ובגופים רלוונטיים לתחומי ההכשרה.

כיום מרכז י.נ.ר תפס לו מקום של כבוד, 
ונחשב כמרכז המוביל, החשוב והאיכותי 
ביותר עם למעלה מ 8,000 בוגרים ו-87 

אחוזי השמה. 
לימוד  למצוא מסלולי  ניתן  במרכז 
מבוקשים ברמה הגבוהה ביותר וביניהם 
ייעוץ נישואין ומשפחה, מנחי הורים 
 ,CBT חינוכיים, פסיכותרפיה - טיפול ב
ויישוב סכסוכים, אימון אישי,  גישור 
הכשרת דולות, הכשרת טוענות רבניות 

ועוד מגוון רחב של תכניות לימוד.
בנוסף, מרכז י.נ.ר הינו מרכז לימודים 
מוכר של האוני' הפתוחה ובו מתקיימים 
ראשון  לתואר  אקדמיים  לימודים 
בתחומים: פסיכולוגיה, מדעי החברה 
חינוך.  בדגש  החברה  ומדעי  והרוח 
הלימודים מתקיימים בהפרדה ומאפשרים 
גם למי שאין לו ידע קודם, פסיכומטרי או 

בגרות, להגיע לתואר אקדמי. 

לומדים בשטח
אחת הנקודות הייחודיות של מרכז 
היא השמת התלמידים בעבודה  י.נ.ר 
התנדבותית בתחום בו הם מוכשרים. 
העבודה ההתנדבותית תורמת הן ללומדים 
המתחככים בתחום הלימוד ומפנימים 
אותו בעזרת מדריכים, והן לקהילה הזוכה

בייעוץ וטיפול ללא תשלום או בתשלום 
סמלי.

פרויקט מרתק של המרכז הוא הפרויקט 
זה  בפרויקט  הורים.  להנחיית  הארצי 
משולבים המנחים, תוך כדי לימודם, בבתי־
ספר ובמוסדות חינוך, שם הם מעניקים 
ידע ומיומנויות להורים להתמודדות עם 
אתגרים חינוכיים. כמו כן הם מעבירים 

עשרה  שילבנו  סדנאות, "לאחרונה 
מיוחד,  חינוך  כאלו במוסדות  מנחים 
מתוך הבנה שהמתמודדים הגדולים הם 
ההורים", אומרים לנו בי.נ.ר. "כמו כן, 
אנו משלבים את תלמידי תכנית ההכשרה 
לטיפול ב-CBT בעבודה התנדבותית 

בקהילה, בהוסטלים ועוד".
גם בהמשך הדרך זוכים בוגרי י.נ.ר. 
בהשמה.  ובסיוע  בייעוץ  בתמיכה, 
בוגרי התכניות העומדים  כך, למשל, 

בקריטריונים
שכוללים הסמכה, תואר אקדמי ושעות 
הדרכה – מתקבלים כחברים באגודת 
היועצים והמטפלים במשפחה בישראל 
במסגרתה הם מקבלים פרסום, הפניות 
והכשרות  עיון  לימי  הזמנה  לטיפול, 
גם  דואגת  האגודה  ועוד.  מקצועיות 
לשמירה על האינטרסים המקצועיים של 
החברים ומעניקה להם הטבות שונות, גב 
מקצועי וקשת רחבה של תמיכה לחברים 

וביניהם ייעוץ משפטי, הדרכות ועוד.

י  ע ו צ ק מ ה ז  כ ר מ ה
ללימודי  ביותר  והותיק 
 הטיפול, הייעוץ וההנחיה

המרכז ממוקם באזור בו יש מערך תחבורה 
נרחב, גישה לנכים, ספרייה אקדמית נוחה 
ונגישה. כמו כן, קיים סניף נוסף בבני ברק.
סדנאות  מערך  בנוסף  ישנו  במרכז 
לכלל  מיועדות  שבועי, הסדנאות 
הציבור, זאת כדי לתת לכל המעוניין 
גם מבלי  בכך כלים בנושאים שונים, 
להיות מדופלם בנושא. כך ניתן להירשם 
לסדנאות בנושאים כגון: הפרעות אכילה, 
מודעות עצמית, העצמה, נוער מתבגר, 
ועוד  נפשיות,  התמודדות עם מחלות 
 תחומים שנועדו להעשרה עצמית ואישית.

כתובת המרכז:
ירושלים: רח' בית הדפוס מרכז ספיר 

30 ירושלים, 02-6321-600
בני ברק: רח' ברוך הירש 14, בני ברק, 

03-7160130



   

** תוספת ריבית בשיעור 2% להלוואות ללא העברת משכורת
* מתן האשראי מותנה באישור מנהל הסניף * כפוף לנהלי הבנק * תוקף ההצעה 31/03/2017

הטבות לעובדי מוסדות חינוך
בנק מרכנתיל מציע שלל הטבות למצטרפים חדשים למעבירי משכורת *. ההטבות הינן למשך 

חמש שנים מיום פתיחת חשבון. להלן פרטי ההטבות:

ניהול החשבון

· פטור מפעולה ע"י פקיד / פעולה בערוץ ישיר
    ועמלת מינימום פקיד + ערוץ ישיר

· 2 פנקסי שקים חינם לשנה

הלוואה לרכישת רכב דרייב

·   סכום עד 160,000 ₪, 60% מסכום ההלוואה  
     ב-48 תשלומים, 40% הנותרים

     ב-24 תשלומים נוספים 

    P - למעבירי משכורת חדשה בריבית החל מ  ·
P + 0.75 -לכלל הלקוחות החל מ     

מט"ח

·  50% הנחה בעמלת חליפין בקנייה ומכירת   
     מט"ח )כפוף לעמלת מינימום(

·  50% הנחה בהפרשי שער )כפוף לעמלת מינימום(
·  0.5% הטבה בשער בקניית /מכירת מזומנים במט"ח

·  0.3% הטבה בשער המחאות/העברות

ניירות ערך - כפוף לעמלת מינימום

· 0.2% עמלת קנייה ומכירה של ניע ישראליים 
· 0.3% + עמלת סוכן עמלת קנייה ומכירה של ני"ע  

     הנסחרים בחו"ל 

· 0.04% דמי ניהול חשבון ני"ע ישראליים
· 0.05% דמי ניהול חשבון ני"ע בחו"ל

· החזר עמלת העברת תיק ני"ע מבנק אחר

הלוואה לכל מטרה

· ההלוואה עד 150,000 ₪
     או עד 10 פעמים השכר נטו )הנמוך מהשניים(

P+ 0.5% בריבית – החל מ ·
· תקופת החזר – עד 7 שנים

כרטיסי אשראי

· כרטיס אשראי מקומי / בינלאומי / זהב פלטינום:
    הנחה מדמי כרטיס אשראי מותנה מחזור פעילות

· פטור מדמי כרטיס אשראי מקומי/בינלאומי

לפרטים נוספים התקשרו 2524*
או כנסו לאחד מ-78 סניפי מרכנתיל הפרוסים בארץ



מוסף 'המיוחד' - לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום  שבט תשע"ז 20
2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

ציפור קטנה

מופע בובות חינוכי, יוצר הזדמנות מיוחדת 
לשמור על הילדים בסביבה מוגנת 

נעה אריאל – יוצרת 
 – הבובות  מופע 
תושבת יצהר ואשת 
בכל  עוברת  חזון 
הארץ בין תלמודי 
ספר  ובתי  תורה 
לבנות מהמגזר החרדי 
ובעדינות וצניעות נוגעת 
בבעיה הכואבת של פגיעה והעדר מוגנות.
המופע "ציפור קטנה צייצה לי סוד" 
שכבר זכה לאלפי צופים, ביניהם רבים 
החרדי,  במגזר  המיוחד  החינוך  מילדי 
יצר שפה חדשה, נקיה ותמימה, להורים 
ולמורים ובעיקר לילדים שיכולים להבין 
מצב מורכב ומסוכן של פגיעה, בלי לזהות 

את סוג הפגיעה.
במשך  אריאל  נעה  יצרה  המופע  את 
למעלה משנה, בחכמה ובתבונה, בעזרת 
ורבנים.  מטפלים  חינוך  אנשי  עשרות 
בובות  מופע  בנתה  מדוייקת,  בעבודה 
שמצליח להניע ילדים ומחנכים להבנה 

ולמשמעות המוגנות או העדרה.
לספר  נעה  מקפידה  הבובות  במופע 
סיפור תמים, שיכול להיות משל לפגיעות 
שונות, ואכן מניע ילדים לספר על חוויות 
של אלימות, התעמרות ואף עלבונות וקשיים 
חברתיים. למרות תמימותו, והעדר חשיפה 
ברורה לפגיעה וניצול, ילדים השומרים סוד 
כזה מבינים את המסר ופונים לבקשת עזרה.

בחכמתה פונה נעה אל עולם הדימויים 
והסיפורים של הילדים ובצורה עקיפה נקיה 
ומכבדת היא מעוררת בילדים את היכולת 
לזהות את הסיטואציה בה הם עלולים להיות 
נפגעים או להבין האם הם נפגעו ולעודד 
אותם להיעזר במבוגר. דווקא התום בו מוצג 

הנושא המורכב והעדינות 
המשולבת  הילדותית 
ילד  לכל  מאפשרים  בו 
וילדה למצוא את עצמם 
בתוך הסיפור בין אם חוו 
פגיעה ובין אם הם עלולים 
להיחשף אליה. כוחה של 
ההצגה כבר הצליח להציל 
ילדים רבים שפנו להורה 
או למורה לאחר ההצגה 

ודיווחו על פגיעה.
ההצגה מספרת על  ציפור גדולה אהובה 
ומכובדת שנותנת לציפור הקטנה זירעונים 
דבר  את  בסוד  לשמור  ממנה  ומבקשת 
ידידותן. הילדים מבינים את העקרונות 
החשובים של המוגנות – משמעות הסוד 
והסכנה שבו – ההבדל בין סוד טוב לרע 
ובעיקר את היכולת לשתף ולבקש עזרה 
בלי להרגיש אשמה או פחד, ומאפשרת 
למטפלים להורים ולמורים לפתוח שיח על 
מוגנות מתוך נקיות ועולם דימויים תמים 
ולכן היא מצליחה לגעת בילדים מהמגזר 

הדתי והחרדי באופן כל כך משמעותי.
"המטרה שלי" כך אומרת נעה "היא 
נפשות  ולהציל  וילדה  ילד  לכל  להגיע 
ומשפחות בישראל מפני הנגע הנורא של 
הפגיעה, כל ילד שנפגע עלול להיות פוגע 
וכל ילד שניצל וטופל הוא עולם ומלואו 

והצלת נפשות". 
ההצגה עוברת בכל הארץ ומוצגת על ידי 
שחקנית או שחקן לפני הבנים והבנות, וכן 
לפני קהל אימהות או אבות בצרוף שיחה 
מכינה את הסביבה התומכת של  ובכך 

הילדים.
"זו הצגה נפלאה, ואני אהיה הרבה יותר 

רגוע אם אדע שהילדים שלי ראו אותה" 
אומר אלי הופמן, מטפל בתחום העובד 

בעמותת שלום בניך. 
"ההצגה יצרה לנו שפה חדשה" מוסיף 
רונן דיין, מנהל אשכול דירות של עמותת 

עלי שיח.
 "ההצגה נוגעת בכל המיתרים הרגישים  
בעדינות ובצניעות.  גם התוכן וגם העבודה 
הדידקטית מול הילדים מדוייקים ומתאימים 
לציבור החרדי". אומר מוטי זולברג, מנהל 
ומוסיף:  במגזר החרדי,  מוגנות  תכנית 
"העלנו את המופע לפני נאמנות מוגנות 
המופע  לאחר  ביתר.  של  הספר  בבתי 
ביקשנו משובים באנונימיות מוחלטת. 
בקשנו לשמוע את הביקורת, כדי שנוכל 
לשפר. לא הייתה מילה אחת של ביקורת. רק 
שבחים. המופע הזה הוא הזדמנות נפלאה 
לטפל בבעית המוגנות הבוערת, בלי לשלם 
מחיר של חשיפה לא נכונה. אני ממליץ 
על המופע לכל מוסד ולכל קהילה במגזר 

החרדי על כל גווניו".
פניות לעזרה באות בעקבות כל הצגה. לא 
עלינו המלאכה לגמור, אומרת נועה אריאל, 

אבל אין אנחנו רשאים להיפטר ממנה. 

צייצה לי סוד 



בתי ספר

תלמודי תורה

מעונות יום

גני ילדים

גני שפה

מרפאות

אולמות כינוסים

 

.

מפעילה ארצית,  בפריסה  חינוך  רשת  הדעת,   עץ 
כבעלי שאובחנו  לילדים  הילד  לקידום   מרכזים 
 לקויות שונות, הפועלים בערים ירושלים, מודיעין
ההוראה צוותי  הארץ.  ובשאר  שמש  בית   עילית, 
החינוך בתחום  מומחים  אלו  בגנים   המלמדים 
 המיוחד, ורכשו בו נסיון רב. במרכז לקידום הילד
מגוונים. רפואיים  פרא  טיפולים  הילדים   מקבלים 
בהתאם אישית  יעדים  תוכנית  מותאמת  ילד   לכל 
הרגיל, בחינוך  לשלבו  שאיפה  מתוך   לצרכיו, 
נורמטיבי. חיים  אורח  לניהול  כלים  לו   ולהקנות 
התקדמות אחרי  מעקב  מתבצע  הדרך  כל   לאורך 
לשירות הצוות.  עבודת  על  הדוק  ופיקוח   הילדים, 
ועשירה פדגוגית מקצועית  מרכזיה  עומדת   הצוות 

המספקת להם ידע מקצועי, חינוכי מגוון ואיכותי

מקצועיות, מסירות, נשמה
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 שמעו
"חירשו נותן לו דמי כולו", 
דברי הגמרא במסכת בבא 
קמא הם המוטו של ארגון 
שמטפל  קולנו'  'שמע 
בילדים, נערים ומבוגרים 
עם לקויות שמיעה. "מדוע 
בפגיעה בשאר האברים התורה 
מחייבת רק את תשלום אותו אבר, עין תחת 
עין, שן תחת שן, ואילו בפגיעה באוזן התורה 
מחייבת תשלום כולו?" שואלים אותנו במהלך 
סיור שערכנו במקום. "אלא חז"ל מראים לנו 
שפגיעה בשמיעה  משמעותה פגיעה בחיות 
של האדם’ בבחינת "שמעו –ותחי נפשכם 
"  אנחנו כאן ב'שמע קולנו' עושים הכול כדי 

שהפגיעה הזו לא תבוא לידי ביטוי".
הארגון  את  ייסדה  אירנשטיין  משפחת 
בעקבות הטיפול המסור שהעניקה לבתה. 
"חזרנו עם האבחון של לקות השמיעה לקחנו 
את זה קשה", היא מספרת לנו, "אבל מיד הבנו  
שנעשה שכל הדרכים פתוחות ונעשה הכל היא 
תהיה כאחד האדם. הפנו אותנו למרכז שהיה 
בשבילנו מורי דרך עם מסירות אין סופית וראינו  
אותם ואותנו  שותפים מלאים להצלחה של 
ביתנו. הבנתי שאם אני רוצה לקדם את ביתי, 

אני צריכה להיות אימא פעילה ויוזמת". 
להיות אבן שואבת  בית המשפחה הפך 
להורים לילדים עם לקויות שמיעה. תמיכה 
דרכי  על  והסבר  לווי  שחששו,  בהורים 
עם  הקטנים.  בפרטים  וסיוע  ההתמודדות 
השנים החל הלחץ מההורים ובקשות חוזרות 
ונשנות להקים מרכז שיאגד ויסייע בטיפול. 
ובמקביל לחץ שהופעל מצד משרד החינוך. 
בשנת תשנ"ב הלחץ עשה את שלו והוקם מרכז 
"שמע קולנו"  בדירת 2 חדרים במרכז ירושלים 
בברכתם ובעידודם של גדולי ומאורי ישראל. 
כיום הארגון מונה שבעה סניפים, בירושלים, 
באשדוד, בבית שמש, בביתר עילית ובמודיעין 

עילית בנתיבות ובבאר שבע. ולמעלה מ-1,300 
מטופלים ומאות אנשי צוות. "המרכז שאתה 
רואה, זה הכול מגיע מאותם אנשים טובים  
שפגשתי באותה תקופה", מדגישה המנהלת. 

הפרופסורים מעריכים

בשמע קולנו מעניקים מעטפת וסל שרותים 
מלא ומקיף בתחומים השמיעה השונים. התכנית 
נבנית אישית עם המשפחה ומותאמת לצרכיו 
ומשפחתו:  שמיעה  לקות  עם  ילד  כל  של 
מעונות יום, גנים, מרכזים טיפוליים-חינוכיים  
ומועדניות אחרי צהריים. לווי והדרכה לפעוטות 
משולבים: הדרכה לצוות משלב במעונות, 
בגנים ובבתי הספר, הכשרה למורות ולמטפלים 
פרא רפואיים בשיתוף המכללות והסמינרים 
השונים, קבוצות תמיכה, ועוד.  לצד המעטפת 
הכוללת, בארגון מקפידים על מקצועיות ברמה 
הגבוהה ביותר. מכוני טיפול מקצועיים, הכשרה 
מותאמת של אנשי הצוות, הוצאת חומרי למידה 
אבחונים ומיפויים מותאמים ללק"ש בשיתוף 
משרד החינוך חדרי טיפול וקלינאי תקשורת 
מהשורה הראשונה בתחום. כל זאת בחלוקה 
ובהדרכת מדריכים ראשי תחום לדוג': ראש 
תחום שפה, גיל הרך, ראשי תחום ללמידה –

תחום מתמטיקה, עברית והבנת הנקרא, חומש, 
משניות וגמרא, ראש תחום חברתי הקנית 
כישורי תקשורת ומדריכות יסודי ועל יסודי.   
מקצועיות הארגון באה לידי ביטוי בהערכה רבה 
של אנשי מקצוע בתחום: רופאים ששולחים 
ילדים לאבחון במכון האודיולוגי של שמע 
קולנו בדווקא, פרופסורים שעורכים מחקרים 
בשיתוף המכון, סטודנטים שמחכים בתור לבצע 
את הסטז' ושעות המעשיות דווקא בארגון 
ואנשי משרדי החינוך והרווחה שמעריכים 
את העבודה הנעשית במקום ושותפים מלאים 

לפרויקטים שבקידום. 

בסיור שערכנו במקום הבחנו בהשקעה 
הרבה של אנשי הצוות, שמתוגמלת בסיפוק 
זה  כאן  רגילים, אבל  בגנים  "הייתי  אדיר. 
שונה", אומרת לנו אחת הגננות. "העבודה 
כאן דורשת אתגר רב יותר, כאן חורשים את 
התלם ורק כאן רואים הצלחה מידית ". לדוגמה, 
היא מספרת למקום רק  לפני כחודשיים עם 
פער בשפה. "האבחנה היתה מוטעית  ורק 
לאחרונה הבינו הוריה שמדובר בלקות שמיעה 
שהובילה לפגיעה בהתפתחותה והעבירו את 
הילדה לגן שלנו. כבר עכשיו, לא ניתן להכיר 
את הילדה ואת הפערים שהשלימה , מבינה 

מדברת ומספרת כבנות גילה". 
המקצועיות נוכחת בכל פינה במבנה עד 
לפרט הקטן. שלטים על הקירות שמוכיחים 
על למידה  אגבית, למידה חזותית ולמידה 
שמיעתית.  כמו כן, חדרי הלימוד אקוסטיים 
ומאובזרים ובציוד הטכנולוגי  החדיש ביותר 
במיטב המשחקים  שיסייע לילדים באימוני 

שמיעה ובדיבור. 

כמו כולם

את הסיור ערכנו בשעת צהריים, עת ילדי 
הגנים שבים לביתם וילדי בית הספר מתחילים 
וסיוע  להגיע למועדניות לקבוצות תמיכה 
במרכז. באחד מחדרי הטיפולים פגשנו את 
קבוצת "השווים", ילדים שמרכיבים מכשירי 
שמיעה ולומדים במוסדות רגילים לכל דבר, 
ולתמוך אחד בשני.  לחזק  למקום  שבאים 
אחד הילדים, רק בכיתה א', מוריד את מכשיר 
השמיעה שלו ומסביר לנו בפירוט על המכשיר, 
ללא כל תחושת בושה, הרי הוא מהשווים. 
השני מספר לנו על ניתוח שתל שעבר לפני 
שבועיים והשלישי מראה לנו מבחן בו קיבל 

110%. אכן, ילדים רגילים לכל דבר ועניין. 
ומכירים  המסירות  את  רואים  ההורים 

ותחי נפשכם
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בתוצאות. "אימא לילדה עם לקות שמיעה 
בשל מחלת קרום המוח שפגעה בה, התבטאה 
ואמרה, 'מה הייתי עושה בלי המחלה של 
הילדה, איך הייתי מכירה כזה מקום נפלא?" 
"נתנו לבנותיי כאן הכול, למרות שאני בא 
בכלל מהמגזר הדתי לאומי", אומר לנו אחד 
ההורים בהתרגשות. "כיום הן לומדות בבתי 
ספר רגילים ומשתלבות מצוין, לא יודע מה 
היינו עושים בלעדיהם". במהלך הסיור במקום 
נתקלנו באחת העובדות, בעלת לקות שמיעה 
בעצמה, שסיפרה לנו כיצד חששה ללבוש 
מכשיר שמיעה והסתירה את העובדה שהיא לא 
שומעת . לשמחתה חששה התפוגג כשהכירה 
את "שמע קולנו" בשל התמיכה שקיבלה וכיום 
היא מחזירה לילדים כשהיא עובדת במקום.

משפחה גדולה

התמיכה במשפחות ובהורים, היא אולי 
הדבר הבולט ביותר בשמע קולנו. הורה שמגיע 
לראשונה לארגון מקבל תיקיה מסודרת בה 
מוסברים לו בשפה ברורה ונהירה מה בדיוק 
יש לבנו, מה הן ההגדרות הרפואיות המפוצצות 
שהרופא זרק בחדרו לאחר האבחון, אילו 
זכויות בדיוק מגיעות לו ומה התהליך שהילד 

יעבור ולאן הוא יגיע בעז"ה. 
קולנו  בשמע  אבל  חדש,  הכל  להורים 
מצביעים על מאות בוגרים מוצלחים ומצליחים 
בתחומם.  "כשהורה מגיע לכאן בהתחלה, 
אני שואלת אותו מה השאיפות שלך מהילד", 
מספרת לנו המנהלת "בדרך כלל התשובה היא 
'שהילד ישמע וידבר ברור'. ואז אני שואלת, 
ומה אתה מצפה מהילד השני שלך? 'שיהיה 
תלמיד חכם', משיבים ההורים. תראו, אני 
מסבירה להם, גם הילד  הזה יהיה תלמיד חכם, 
רק תשאף ותתפלל שהוא יהיה כזה. " ההצלחה 
היא זכותו של כל אחד,  הפסגה נתנה לכולנו  
במידה שווה ורבות הדרכים שמובילות לשם". 

כך היא מסכמת.  ואכן ניתן לראות כיצד  "שמע 
קולנו" במסירות ובמקצועיות מוביל להצלחה.  
הארגון מאחד את כולם וחושב על כל 
המשפחה בכל גיל  – ימי  עיון ונופש  להורים 
פעילות לילדים טיולים, טיסות, הפלגות, 
ימי חוויה לכל המשפחה, כינוסים לסבתות, 
ותכניות העשרה ונופשונים  לבוגרים ובוגרות 

עם ירידה בשמיעה. 
תחום נוסף בו הפכה לאוטוריטה הוא המידע 
בתחום הגנטיקה, כשהורים לילדים מבררים 
המנהלת  שידוך.  לפני  בנושא  ומתענינים 
מסבירה, מרגיעה ומברכת על שבירת הצלחת. 
"נכדי "שמע קולנו" - ילדיהם של אותם זוגות 

מוצלחים, יוכיחו. 
מכון הלכתי - יעיר לי אוזן בהנחית הרה"ג 
הפוסק ר' משה שאול קליין שליט"א מו"צ 

בי"ד של הרב וואזנר זצ"ל:
כיצד מרכיב מכשיר שמיעה יוצא ידי חובת 
קול שופר? מה דין המכשירים בשבת? ואיך 

יוצאים ידי חובת קריאת מגילה?
בשמע מקיפים את נושא השמיעה מכל כיוון 
אפשרי ונותנים מענה גם בפן ההלכתי בכל 
ההלכות הקשורות לנושא השמיעה בהלכה. 
מכון תורני חובק עולם יחידי במהותו מוציא 
חוברות מידע ומספק מענה הלכתי. שמו של 
המכון יצא למרחוק כמקום יחיד לתועלת 
אנשים עם ירידה בשמיעה  ועונה לשאלות 
מקהילות יהודיות ומאנשים בחו"ל ובארץ. 

יזכם השי"ת להמשיך  כי  "אברכם בזה 
עבודת הקודש לברר דיני התורה בעניינים 
אשר אין יד כל אדם שולטת בהם, וצריך לזה 
מומחיות רבה, ידע חוכמה ותבונה", כתב 
הגרב"ד פוברסקי בהסכמה לאחד הקונטרסים 

של המכון.
ב'שמע קולנו לא מסתפקים רק במתן מענה 
הלכתי, אלא שוקדים על פתרונות טכנולוגים 
שיאפשרו את השימוש במכשירים בשבתות 
ובחגים ללא חשש. כך נחשף בפנינו, שפטנט 

אותו פיתחו בנושא אושר כבר ברשם הפטנטים 
בארה"ב וכי בקרוב הוא יצא לשוק.

"זכותם- חוק שיוויון זכויות" 

בארגון  עובדת   בוגרת,  פגשנו  בסיור 
שספרה לנו:  אחרי שאבדתי את השמיעה  
הפסקתי לצאת לאירועים , לכנסים למופעים  
וכד', לא יכולתי ליהנות מהם ולא היה לכך 
טעם. לשמחתי, בזכות 'שמע קולנו' שהגיעו 
לאורך השנים  ותמללו בכתוביות אירועים 
ציבוריים  חזרתי לצאת להשתתף ומאז אני 
מצליחה לראות-לשמוע וליהנות כמו כולם 
– עם החברות או עם המשפחה. ולא רק אני 
פגשתי  נשים מבוגרות שירדה להם השמיעה, 
אימהות עייפות שקשה עליהם הריכוז כולן 

ניגשות ומודות על התועלת שבכתוביות".  
החוק החדש המחייב הנגשה באירועים 
ציבוריים לקהל מעל 150 איש מאחד את 
האוכלוסייה עם הירידה בשמיעה כאחד האדם.  
אם בעבר היו מביאים מסך צדדי או קטן וכל 
מי שלא שומע התיישב בקרבתו כיום ע"פ חוק 
האירוע כולו וכמובן התמלול צריך להיות נגיש 
וברור לכל משתתף בכל אירוע, בכל מקום 
שיבחר לשבת בשוויוניות מוחלטת. החוק 
שהוא בגדר זכות   מאפשר ללקויי השמיעה 

ליהנות ולהיות חלק מהקהל והקהילה.
  

להורים הכל חדש, אבל בשמע קולנו מצביעים  על מאות בוגרים מוצלחים ומצליחים בתחומם.  ותחי נפשכם
"כשהורה מגיע לכאן בהתחלה, אני שואלת אותו מה השאיפות שלך מהילד", מספרת לנו המנהלת 
"בדרך כלל התשובה היא 'שהילד ישמע וידבר ברור'. ואז אני שואלת, ומה אתה מצפה מהילד השני 

שלך? 'שיהיה תלמיד חכם', משיבים ההורים. תראו, אני מסבירה להם, גם הילד  הזה יהיה תלמיד חכם
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יעל בת השנה  הוריה של 
היו מודאגים, היא לא הגיבה 
לקריאותיהם ונראה היה כי 
אינה מתקשרת עם סביבתה. 
"כשהיא הייתה בת שנה אמרו 
לי בפעם הראשונה שזה אוטיזם, 
אבל לא האמנתי", סיפרה אימה, איווט כהן. 
ההורים גרו אז בפנמה, ומומחית מארצות הברית 
שפנו אליה, חזרה על האבחנה גם בגיל שנה 
וחצי. "כשקראו לה בשם היא לא סובבה את 
הראש", מסבירה איווט, "והיא לא דיברה בצורה 
תואמת לגילה, אלא רק מלמלה פה ושם ואמרה 

'אבא'".
לאחר שנה, עלתה המשפחה לישראל וההורים 
המודאגים הביאו את בתם לבדיקה נוספת אצל 
קלינאית תקשורת, שהטילה ספק ביכולתה של 
הילדה לדבר בעתיד. "היא הבינה כל מה שאמרו 
לה והצביעה על דברים, אבל הייתה שקטה 
ולא אמרה כלום", הוסיפה האם המודאגת. 
"הקלינאית הפנתה אותנו לפסיכולוג ולנוירולוג, 
ושניהם יחד עשו לה אבחון מעמיק - ובסוף 
אמרו שהיא על הספקטרום האוטיסטי וזקוקה 

למעון יום שיקומי".
להטעות  עשויה  יעל  כי  ציינו  ההורים 
בהתנהגות שלה, "לפעמים היא חכמה יותר 
מילדים אחרים בגילה. כשהייתה בת שנתיים 
קניתי לה מגנטים בצורת אותיות, ותוך שלושה 

ימים היא למדה את כל האלף-בית, וגם את 
האיי-בי-סי. יש לה זיכרון מצוין, אז חושבים 
שאולי אין לה בעיה - אבל יכולת התקשורת 
שלה היא משהו אחר". ההורים, שלהם זו הבת 
הבכורה, לא ידעו איך היא אמורה להתנהג בכל 
שלב. הגננת במעון השיקומי הבהירה להם כי יש 
לה הבעות פנים שטחיות מאוד, היא לא מראה 

שמחה או עצב ונראית כל הזמן אותו הדבר. 
בשלב זה המליצו ידידי המשפחה לפנות 
למעון יום שיקומי שמפעילה עמותת "סולם" 
בירושלים, "לאחר זמן קצר ממש, הורגש השינוי 
בילדה", אומר גורם בארגון. "השינוי התבטא 
ביכולת ההבעה של הילדה והיא החלה להיות 
שמחה יותר ומחייכת". העבודה עם הילדה 
הייתה אינטנסיבית. כבר בתחילת הדרך, אנשי 
הצוות המקצועי התמקדו בהבעות פניה. "עקבנו 
אחרי ההרגלים שלה, התגובות שלה למתרחש 
סביבה ואם בהתחלה היא לא התייחסה לצוות 
ולילדים שהיו זרים לה, לאחר שנה השתנה 
היחס והיא החלה מפתחת קשרים לסביבתה. 

אחת מהשיטות בהן פועלים בעמותה היא 
שיטת DIR במסגרתה מנסים המטפלים להיכנס 
לעולמו של הילד בהנחה כי במצב שגרתי הוא 
מסוגל לפתח קשרים, למרות מוגבלותו. "הולכים 
לפי הצרכים של הילד ושואלים את עצמנו 'למה 
הוא לא קשוב עכשיו?', 'מה מטריד אותו'. 
נכנסים לעולם שלו ורואים במה הוא עסוק. 

אם הוא עסוק כרגע בחפצים סביבו, הוא לא 
פנוי לשמוע מה שאת אומרת, אז צריך ללכת 
לקראתו ולדבר על מה שהוא רואה, ומתוך כך 
למשוך אותו אלייך. הילד מרגיש שהמבוגר 
איתו וחווה יחד את הדברים, וזה עוזר לו לצאת 

מהבועה של עצמו".
השיטה סייעה רבות במקרה של יעל, "כבר 
בשנה השניה היא התחילה להביע יותר שמחה, 
למדה להיות מחוברת לרגשות שלה ולמדה 
שמותר גם לבכות כשעצובים. לילד אחר הדברים 
האלה באים בטבעיות, אבל אצלה זה תהליך 

שצריך ללמוד".

לפנות לטיפול בהקדם
 מרכז סולם נוסד בשנת 1981 במטרה לחולל 
שינוי בעולמם של פעוטות, ילדים ונוער בעלי 
צרכים מיוחדים ולהפכם לעצמאיים, משולבים 
בקהילה, מאמינים ביכולותיהם ומממשים את 
הפוטנציאל הטמון בהם באופן מרבי מתוך 
אמונה, אהבה, שמחה, מקצועיות ואחריות. 
בסולם ישנם כיום 548 פעוטות, ילדים ונוער 
בגילאי 3 חודשים עד 17 שנים, ב- 71 כיתות 
בידיהם האמונות של 623 אנשי צוות מקצועי 
ב- 12 סניפים ארציים הכוללים מעונות יום 
גני תצפית לילדים בעלי עיכוב  שיקומיים, 
התפתחותי, גני תקשורת ובתי ספר לבנות לקויות 

סולם הצלה
הורים רבים הנתקלים באיחור התפתחותי של 

ילדיהם בשנותיהם הראשונות, בוחרים להדחיק 
את הבעיה ולהמתין לגיל מפותח יותר בו יוכלו 

לראות אם האיחור מצטמצם מאליו ואינם ממהרים 
להתערב בהתפתחותו של הילד   אסתר ארנסטר, 

מנכ"לית מרכז 'סולם', ממליצה לפנות ככל 
המוקדם: "הניסיון מוכיח כי במקרים בהם פנו 

מוקדם, הטיפול הצליח יותר"  הילדה מפנמה 
שלא הגיבה ודוברת האידיש שלא תקשרה הוכיחו 

שאפשר גם אחרת
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למידה ובעלות הפרעות רגשיות או התנהגותיות  
בעברית ובאידיש ותלמוד תורה לבנים בעלי 

הפרעות תקשורת בבית שמש.
ארגון סולם הוא החלוץ ביישום שיטות 
חדשניות ותכניות ייחודיות להעצמת ילדים 
מוגבלים, צוותות מקצועיים פרא רפואיים 
ופסיכולוגים המעניקים את מירב הטיפולים 
בתכנית שיקומית מקיפה בעזרת ציוד מתקדם 
לצד תמיכה והכוונה למשפחותיהם. "אנחנו 
מגישים את הטיפול ההוליסטי המקצועי ביותר 
לילדים מעוכבי התפתחות", אומרת מנהלת 
הארגון אסתר ארנסטר. "הטיפול מקדם אותם 
למימוש הפוטנציאל האישי, לעצמאות תפקודית 

ולמוכנות מרבית להשתלב בקהילה".
והנתונים לא מאכזבים: כ-30% מבוגרי סולם 
מצליחים להשתלב במסגרות המשך רגילות, 
זאת בניגוד לכל ההערכות המקצועיות שניתנו 
בעבר. הודות להתערבות מוקדמת והקניית 
מיומנויות וכלים המאפשרים תהליכי למידה  
"סולם פועל בארבעה מישורים עיקריים על 
מנת להכשיר את הילדים לתפקוד נורמטיבי 
ולצמצם פערים לימודיים, התנהגותיים ורגשיים 
כדי לאפשר לכל ילד עולם של קידום וצמיחה", 
אומרת אסתר ומונה את הפעולות: "הפעלת 
מסגרות יום שיקומיות חינוכיות ברחבי הארץ, 
פיתוח שירותים פרא רפואיים מגוונים, העצמת 
המשפחות והכשרתם להורות מקבלת והעלאת 

המודעות לנושא".

ב'סולם' לא מזלזלים באף שיטה לשיפור 
הטיפול, כך לדוגמה, בשנים האחרונות נכנס 
השימוש במחשב תקשורת. "המחשב מאפשר 
לילדים שאין להם אפשרות לדבר ולבטא את 
עצמם, להביע את עצמם באמצעות סמלים 
ותמונות המופיעים על צג המחשב וכוללים 
תמונות של בני המשפחה, של אנשי הצוות, 
של חפצים ושל פעלים שונים. זה תורם מאוד 
להתקדמות שלהם ולהעלאת המוטיבציה בכל 

הנוגע לתקשורת".
במקביל, ישנם לא מעט תכניות המופעלות 
במקרים קיצוניים יותר. כך היה לפני חודשיים, 
כאשר הופנתה ילדה דוברת אידיש לאחד מגני 
הילדים שמפעילה העמותה. "היא הייתה עם 
יכולות לימודיות גבוהות, אבל עם אלמות 
סלקטיבית", אומרת אסתר ומסבירה: "כלומר, 
היא לא דיברה לא עם הצוות ולא עם החברות 

מסביב". 
עם הרבה התלבטות עם ההורים, ניסה צוות 
הארגון לעשות ככל האפשר בכדי לגרום לילדה 
לדבר. "אחת מהצוות הבכיר שלנו התגייסה 
לעניין ובנתה תכנית מאוד מקצועית שכללה 
שפה בין ההורים לצוות. למרבה הפלא, תוך 
ימים ספורים מאז שהפעילו את התכנית, הילדה 
התחילה לדבר. עכשיו, חודשיים  אחרי, היא 

מתקשרת כבר גם עם הסביבה".
נתקלים  מה את ממליצה להורים אשר 

במקרה כזה?

"לפנות לגורמים המקצועיים, יש עשיה 
מאוד רחבה בתחום. כשאנשים צורכים את 
השירותים בזמן הנכון, הם מצמצמים פערים 
בקצב מהיר. לא צריכים לחשוש להיחשף 
לבעיה, כשנתקלים בבעיה, צריך לפנות ולקבל 
מענה מקצועי. האמצעים כיום הם גדולים יותר 

מבעבר ואפשרויות הטיפול מגוונות".
מה מייחד אתכם?

"הייחודיות של סולם היא ללא ספק מגוון 
האוכלוסיות המטופלות תחת קורת גג אחת. 
לקויות  ועד  יחסית  קלות  למידה  מלקויות 

מורכבות יותר כמו אוטיזם". 
ישנם לא מעט ארגונים העוסקים בזה.

"נכון. אבל יש חלוקה מאוד ברורה מי מתעסק 
במה. ברגע שכל אחד מתמקצע בתחום שלו, 
זה יוצר מערכת בריאה לטובת המטופלים. 
מעבר לכך, יש לא מעט שיתוף פעולה מקצועי 

כאשר יש צורך".
מה סוד ההצלחה?

ההשתדלות  דישמיא.  סיעתא  "הרבה 
המקסימלית תמיד מובילה לתוצאות טובות". 

איך מגיעים אליכם?
"ועדות השמה מפנות את הילדים באופן 
פורמלי ורשמי אלינו. אותן ועדות יושבות 
במחלקות החינוך והרווחה בעירייה ובודקות 

כל מקרה לגופו". 

סולם הצלה
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ב"יוזמה דרך הלב" פועלים כבר למעלה מעשור במטרה 
להוביל שינוי חברתי-כלכלי במעמדם של אנשים עם 
מגבלות נפשיות, פיזיות או חושיות ולהציע לכל אחד 
את הניגון המיוחד לו. "הניגון" מתבטא באמצעות ליווי 
מומחה לעשייה ואימון שיקומי המכוונים להשתתפות 
בשוק העבודה –כשכירים או כעצמאים. על חלק מה-

"הניגון" שלנו יספרו שלושה "רועים" שונים:

התכנית "יוזמה"/ הרועה נועם
על "יוזמה" שמעתי לפני כשנה וחצי. באותו הזמן הייתי תחת הרושם שאם 
אתה מתמודד עם עניינים שבנפש או כל מגבלה אחרת, סביר להניח שתמצא 
את עצמך עובד בשכר מינימום – במקרה הטוב. ואז, הגיעה ההרצאה של 
הרב אבינעם הרוש העוסק בליווי ואימון תעסוקתי ועסקי בחברה החרדית 
בתכנית "יוזמה". הרב הרוש סיפר כי "יוזמה" מספקת שירותי הדרכה, 
תמיכה, ליווי אישי, אימון שיקומי וייעוץ עסקי ושיתף כי יותר ממאתיים 
לקוחות שלווו ב-"יוזמה" הגשימו חלום ומתפרנסים בכבוד מעסק משלהם.

אני ממש זוכר את הרגעים הראשונים בהם נחשפתי להזדמנות זאת. עד 
אז לא עלה בדעתי שאני יכול לנהל את חיי בכפוף למה שאני רוצה לעשות. 
בעקבות ההרצאה, פניתי לרב הרוש והוא סייע לי בכל הנדרש בכדי לקבל 
את השירות. הוא החל ללוות אותי והראה לי כי אני יכול גם ללמוד תורה 
וגם לפרנס את משפחתי בכבוד. בהמשך, הרב סיפר לי על תכנית "יוזמה 
עסקית-חברתית" המאפשרת למתמודדים לזהות כי הכלים והניסיון האישי 
שרכשו במהלך תהליך השיקום עשויים לסייע לאחרים הנמצאים בתהליך 
דומה. בהתאם, החלטתי לפתח עסק המתמקד במיצוי זכויות בתחום בריאות 
הנפש. מתמודדים יכולים לפנות אלי, ואני אוכל לסייע להם להשיג מידע 

noongefen@gmail.com  :על זכויותיהם. לפרטים

תכנית "צרכנים נותני שירות"/ הרועה הדס נתן
אחרי הלידה השלישית נכנסתי לדיכאון. הדיכאון נמשך 12 שנים ולווה 
באשפוזים רבים. על תכנית "צרכנים נותני שירות" המופעלת באמצעות "יוזמה 
דרך הלב" שמעתי מחברה לפני כחמש שנים. התכנית מציעה לאנשים עם 
אבחנה פסיכיאטרית )מתמודדים( לפתח זהות מקצועית כצנ"ש ולהשתלב 
כעובדי שיקום וטיפול מן המניין. בנוסף, התכנית מציעה ליווי מומחה 
למנהלים ולצוותים העובדים במסגרות השיקום וזאת במטרה לאפשר למידה 

על אופן שילוב צרכנים נותני שירות בארגון.
מיד הבנתי שהשתתפות בתכנית עשויה להתאים לי, ושכך אוכל לתמוך 
במתמודדים אחרים מתוך ניסיון החיים שלי. בהמלצת התכנית, נרשמתי 
לקורס הניתן בביה"ס לשיקום, ובו רכשתי ידע וכלים לעבודה בתחום 
השיקום והטיפול. עם סיום ההכשרה, התחלתי לעבוד כמדריכה שיקומית. 
מי היה מאמין? מאז אני מלווה על ידי הגב' מיכל – רכזת בתכנית - שסייעה 
לי לגבש את הזהות המקצועית שלי במעבר ממטופלת למטפלת ו/או ליתר 
דיוק בשילוב בין שני המצבים. התמיכה של מיכל חידדה לי את הדמיון 
בין הסיפור האישי שלי לבין דברים שקורים אצל מתמודדים אחרים. כיום 
אני מנהלת עסק המציע הרצאות וסדנאות המבוססות על ניסיוני. בימים 
אלו, אני עובדת על בניית הצגה המספרת את סיפורי האישי. לפרטים: 

hadasnatan@gmail.com

תכנית "סוקרי איכות" / הרועה מוריה גורן, רכזת 
"שעות טובות" ב-"עזר מציון"

את "סוקרי איכות" פגשתי לראשונה במרכז "שעות טובות" המסייע לנשים 
חרדיות המתמודדות עם מגבלה נפשית ללמוד ולתרגל מיומנות חברתיות. 
הסוקרות שהגיעו אלינו, סיפרו כי הן מתמודדות בעצמן. המידע קירב בין 
הנשים וקידם את היכולת לסקר את המסגרת באופן כנה ומשמעותי ביותר. 
גורם משפיע על עומק הדיון היה היחס המכבד והחיוך שהעניקו הסוקרות 
למקבלות השירות. המפגש אפשר להן להשמיע את קולן, ולצוות המקצועי 

לשפר את השירות במרכז. לפרטים:073-3956203
ל-"יוזמה דרך הלב" מספר "ניגונים" נוספים, וביניהם: "אופק משפחתי" 
– ליווי כלכלי ותעסוקתי למשפחות להן בן משפחה המתמודד עם מוגבלויות 

שונות. 
מעוניינים לפתח את הניגון המיוחד שלכם? פנו אלינו:

WWW.YOZMA4U.CO.IL
תכנית "יוזמה" – 08-6655462

תכנית צרכנים נותני שירות – 09-7656465
תכנית סוקרי איכות – 09-7677557

הרב אבינעם הרוש: ליווי ואימון תעסוקתי ועסקי - רכז פניות לאוכלוסייה  
החרדית 052-7675246

"לכל רועה ורועה יש לו את הניגון משלו"
)רבי נחמן(



משרד ראשי: רח' אהרונוביץ 12 ב"ב ת.ד 435 5110301  
מרכז עלה בירושלים הרקמה 9, ירושלים 02-5011000  |  מרכז עלה מוריה לוינסון 3, גדרה 08-8511666 

מרכז עלה בבני ברק - בית יהלום, עוזיאל 66, בני ברק  03-6711711 | מרכז  עלה בנגב - נחלת ערן  מ.א. מרחבים 073-2360000  

עלה
עזר לילד המיוחד

בשביל לראות אותם
הכל שווה

מאושרים
נותנים בית חם ליותר מ-850 תינוקות,  בארבעת מרכזי עלה אנו 
ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה 
מהשורה  מקצוע  אנשי  מאות   <<< נלוות.  רפואיות  ומורכבויות 
הלב  את  יום  מידי  מעצמם  נותנים  ומהעולם  מהארץ  הראשונה 
והאפשרות  הזכות  יש  יחיד  לכל  כי  אמונה  מתוך   <<< והנשמה 
וכי  ויכולתו,  לגילו  בהתאם  החיים  במארג  פעילה  להשתתפות 
שילוב  באמצעות  זו  השתתפות  לאפשר  החובה  את  יש  לחברה 

מקצועיות בלתי מתפשרת  עם אהבה, חום ונשמה.

במקום מאות מתנדבים לכתוב מאות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה
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הילד לא מתפתח? 

סימנים שידליקו לנו

הילד עדיין אינו מדבר, מתקשה בכתיבה, רושם נסיגה קלה 
בהתפתחות? זה הזמן לפנות לרופא ההתפתחותי, או שאנחנו 

סתם לוקים בהיסטריה מיותרת?   כדי לקבל תשובות, 
שוחחנו עם מומחי קופת חולים מאוחדת בהובלת הגב' רביץ, 
מנהלת המכון להתפתחות הילד במחוז ירושלים, שנתנה לנו 
  את הסימנים הראשונים שאמורים להדליק נורות אדומות

למה מאוחדת? הרב משה ברים מנהל השיווק במחוז ירושלים 
מעניק את התשובה  

ה  י ג ו ל ו כ י ס פ ה
שינתה את תפקידנו 
היום  כהורים. 
אנחנו מעורבים 
יותר וההשלכות 
ניכרות בשטח. 
יש הורים שימהרו 
ילדם  את  לאבחן 
הראשונות  בשנותיו 
וידרשו טיפול. יש המעדיפים 
להדחיק. הם לא רוצים תיוג. לא מעוניינים 
'לפגוע בשידוכים'. בשל כך הם יאמצו את 
התיאוריות המתאימות, ויתנו לזמן לעשות 

את שלו. 
כדי לענות על הדילמה הזו שוחחנו עם 
מומחי קופת החולים 'מאוחדת' בהובלת הגב' 
רבקה רביץ מנהלת המכון להתפתחות הילד 
במחוז ירושלים, כדי שיעניקו לנו את הסימנים 
הראשונים שאמורים להדליק לנו, כהורים, נורות 
אדומות, ולהוביל אותנו לביקור באחד ממכוני 
התפתחות הילד של מאוחדת, או לחילופין 

להשאיר אותנו בבית שמחים ושלווים. 
"מתוך ידע שנצבר בעשרות השנים האחרונות, 
עולה כי חסך התפתחותי ולקויות התפתחותיות 

שונות בגיל הרך, גורמים להיווצרות קשיים 
תפקודיים מסוגים שונים ולא מאפשרים לילד 
להתפתח בצורה תקינה בהמשך חייו", מסבירה 
מיכל אלטמן, פסיכולוגית התפתחותית מחוזית.

לדבריה, הוכח במחקרים, כי למצוקה רגשית 
בגיל הרך, השפעה על התפתחות המוח עד 

גיל שנתיים. 
"האינטראקציה בין ההורים לילד חשובה 
להתפתחות התקינה של הילד. לפיכך, קיימת 
מודעות לצורך בהתערבות פסיכולוגית מוקדמת. 
מטרת התערבות זו ליצור סביבה המאפשרת 
תנאים מיטיבים להתפתחות הפוטנציאל הרגשי 
והשכלי של תינוקות ופעוטות בעלי צרכים 

מיוחדים ואלה שמצויים בסיכון".
פסיכולוג  אבל  לשמוע,  תופתעו  אולי 
ומשפחות  בהורים  גם  ההתפתחותי מטפל 
בהן קיים עומס רגשי כבד בעקבות גידול ילד 
עם תסמונת, מחלה, או עיכוב התפתחותי. 
לפסיכולוג מופנים ילדים עם איחור התפתחותי, 
קשיי תפקוד רגשיים והתנהגותיים, ילדים עם 
תסמונות וילדים שתמונת התפתחותם מורכבת. 
התערבות טיפולית פסיכולוגית בשלב מוקדם 
בחיים, עשויה לקדם את התפתחותו של התינוק/

הילד הרך בכל התחומים.

חשוב להתייעץ

המכון  אנשי  עם  ההורים  היוועצות 
ההתפתחותי מאפשרת קבלה של תמונה מקיפה. 
"עבודת הרופא ההתפתחותי הינה ייחודית בכך 
שהיא מתקיימת בצוות רב מקצועי", מספרת 
ד"ר אודיה בנט-בק, מנהלת רפואית במערך 
לנוירולוגיה והתפתחות הילד של מאוחדת 
במחוז ירושלים. "אנו מטפלים במגוון רחב 
מאוד של בעיות הכוללות- פרכוסים, כאבי 
ראש, שיתוקים ובבעיות התפתחותיות קלות 

ועד קשות".
"הרופא הנוירולוג ההתפתחותי הינו בעל 
ראיה קלינית מקיפה ותפקידו לחבר את כל 
ממצאי האבחון ולהגיע לאבחנה מדויקת. 
הרופא אחראי למתן הטיפול המתאים לכל אחד. 
כל ילד הוא עולם מלא וגם ילדים המקבלים 
את אותה אבחנה לכאורה, הם שונים זה מזה. 
אנו 'תופרים' את החליפה הטיפולית המתאימה 

לכל ילד ומשפחה לפי צרכיהם".
"אני ממליצה להורים צעירים לשתף בני 
שאלות  לגבי  ולהתייעץ  מנוסים  משפחה 
והתלבטויות שלהם. לעיתים הורים מודאגים 
מדברים שהם שגרתיים. ההתייעצות תעזור 

נורות אדומות

יונתן ליפשיץ
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להם להירגע ולטפל טוב יותר בילד ומאידך 
להגיע לאבחון ולטיפול מוקדם כשאכן יש בעיה. 
נסיגה או עצירה בהתקדמות ההתפתחות צריכה 
להדליק נורה אדומה. תינוק שמפסיק לחייך, 
ילד שמתקשה פתאום למצוא מילים,  צריכים 

להגיע לאבחון מהיר". 
  

מתי צריכות להידלק לנו נורות אדומות? 
"אם הילד אינו שומע ומגיב כשקוראים לו, 
מגביר את עוצמת המוזיקה ומחפש את פני 
הדובר- חובה לפנות לרופא מומחה ולבדוק 
שמיעה. בגיל 2-3 כשהילד אינו מבין הוראות 
ושאלות פשוטות;  אין לו משפט קצר, אינו 
בגיל  ותקשורת עם סביבתו.  עין  יוצר קשר 
3-4; כשאינו מבין סיפורים עם רצף עלילתי 
פשוט; לא מגלה עניין במשחק דמיוני; מדבר 
במשפטים של 2-3 מילים בלבד ואינו שותף 
פעיל בתקשורת. בגיל 4-5: כשהילד מתקשה 
להשתתף בשיחה באופן פעיל, אינו מבין סיפורים 

עם רצף עלילתי".

התערבות בריפוי בעיסוק 

הריפוי בעיסוק נועד לסייע למטופל לרכוש 
יכולות המאפשרות תפקוד ועצמאות מרבית על 
מנת לשפר את איכות חייו מתוך התייחסות לגילו, 
כישוריו וסביבתו. "מטרת ההתערבות בריפוי 
בעיסוק ילדים הנה לשפר את איכות ההשתתפות 
של הילד בתפקודי היום יום, למידה, משחק 
ופנאי והשתתפות חברתית", אומרת סמדר סבן, 
מרפאה בעיסוק מחוזית התפתחותית בקופ"ח 

מאוחדת במחוז ירושלים.
להיות  ההורים  על  "בתהליך ההתערבות 
שותפים מלאים בקביעת מטרות הטיפול וביישום 
התכנית הטיפולית בבית כדי להעצים תפקוד 
יומיומי. שותפות זו משמעותה העברת הדגש 
ממיקוד בסביבה טיפולית למיקוד משפחתי 

בסביבה הטבעית".

מה מעידה יכולת הציור של הילד? מה 
לעשות אם הוא לא מתעניין בציור ובתנועה? 
"מוטוריקה עדינה היא היכולת לבצע תפקודים 
שונים באמצעות הידיים", מסבירה סבן. היא 
מוסיפה שכיום לא נהוג לאבחן את העניין רק 
בהיבט הפיזיקלי, או בהתאם לטבלאות התפתחות 
אלא בראייה רחבה המתייחסת למעורבות הילד, 
בעשייה, בחיי החברה, בשיחה ואינטראקציה, 

בלמידה וביכולת המצאה ודמיון. 

מתי צריך לחשוד בבעיה?

"כשהילד  נמנע ממשחקי חוץ תנועתיים, איטי 
יותר מבני גילו ולא מסכים לצייר או לצבוע. בגיל 
ארבע וחצי – חמש נחשוד בבעיה כאשר הילד לא 
גיבש יד דומיננטית, האחיזה שלו מאוגרפת או 
שאינו יכול לשלוט  בגודל ובעיצוב צורת יסוד. 
הוא לא מצייר תוכן או דמות, חושש מלטפס או 
לבצע פעולות עצמאיות. אלו יכולים להעיד על 
קשיים מוטוריים או על קושי בתכנון, בפתרון 

בעיות ובהתמודדות עם קושי ואתגר.
"בגיל חמש – שש נחשוד בבעיה כשהילד 
מתנגד או נמנע מפעילות של יצירה וטרום 

אנחנו  ברים  משה  הרב  את 
תופסים ביציאתו מבית האדמו"ר 
מרחמסטריווקה בירושלים, אל מעונו נכנס 
יחד עם צמרת הנהלת 'מאוחדת' המקומית 

כדי להתברך ולקבל עצה טובה. 
מאז מונה למנהל שיווק במחוז בירושלים 
חולל הרב ברים מהפך של ממש ביחסי 
הציבור החרדי וקופת חולים 'מאוחדת'. 
מבחינתו, אחד התחומים המייחדים את 
קופת חולים 'מאוחדת' מול הציבור החרדי, 
הוא החלק החמישי העוסק במידת התאמת 

הקופה לאורח חייו של התושב החרדי. 
"בראש ובראשונה אנחנו מבינים את 
החשיבות של החיבור עם הציבור החרדי", 
אומר הרב ברים. "כשאני מדבר על חיבור עם 
הציבור החרדי אני מדבר על התאמת הצוות 
הרפואי לתושבים. על פי רוב המנהלים יהיו 
מתוך המגזר, אנשי הצוות לומדים ללא הרף 
את צרכי הציבור, הם קשובים לניואנסים, 
לרגישויות, לדקויות המרכיבות אורח חיים. 
עוגמת נפש יכולה להתחולל מחוסר הבנה 
קטן. את זה אנחנו מנסים למנוע על ידי 
למידה אינטנסיבית של צרכי הציבור החרדי, 
מה מקובל ומה לא מקובל. ההקפדה על 

גדרי הצניעות".
הראשונה  החלוצה  הייתה  "מאוחדת 
שהפעילה מרפאות שבת עם צוות נכרי", 
מספר הרב ברים, "היה קשה, אבל כשהבנו 
שמדובר בצורך בסיסי של הציבור החרדי – 
הקמנו את המערך הזה. ההמשך ידוע: הפכנו 

למודל לחיקוי לשאר הקופות".  
"בזירה ההלכתית איננו זעים ללא הרבנים. 
באחרונה פתחנו ב'חפציבה' בבית שמש 
מרפאת שבת. במהלך הדיונים הפנימיים 
עלתה שאלה האם מותר להעביר כרטיס 

בשבת. הרבנים נדרשו לשאלה וחיברו דף 
הנחיות מסודר אותו אנו מעבירים לעיון 
הציבור הפוקד את המרפאה, מה שמלמד על 
הציות המוחלט של הקופה לגדולי התורה 
לצד ההבנה של הנהלת הקופה המכבדת 
את עמדת הרבנים ואינה מתערבת בענייני 

הלכה". 
 "מאוחדת היא הקופה המתאימה ביותר 
להורה החרדי, לילד החרדי, לאורח חיי 
ומבלי לפגוע כמלא  המשפחה החרדית 
נימה ברמת המקצוענות שהיא מעניקה 
בתחום הרפואה בכלל ובתחום התפתחות 

הילד בפרט". 
בשכונת גאולה בירושלים נחנך לפני כשנה 
פרויקט משותף של מאוחדת ורשת פתחיה, 
לרווחת הציבור החרדי המקומי. מדובר 
במרפאה אזורית עם כ-1000 מ"ר של רפואה 
ומוכנים רפואיים שיתאימו לצרכי הקהילה 
האזורית ויביאו בשורה ענקית לתושבי העיר. 
"הפרוייקט הוקם מתוך חזון שמאוחדת 
איננה רק קופה לחולים אלא גם לבריאים, 
ובמיוחד ילדים יקרים שצריכים דחיפה 
קטנה או יד מכוונת בכדי להיכנס למסלול 
בו", מסביר  ולהצליח  הלימודים הרגיל 
"זו רק דוגמה קטנה  ומוסיף  הרב ברים 
לכך ש'מאוחדת בשבילך' אינה רק סיסמה".
"הציבור הירושלמי יודע להעריך את 
מאוחדת", מסכם הרב ברים, "ולמעשה עוד 
לפני שאחרים שמעו על הציבור החרדי, 
מאוחדת נמצאת כאן מזה כ-40 שנה, כך שרק 
באזור הזה של לב ירושלים ישנם 32.000 
ילדים במאוחדת. המתחם הזה הוקם באהבה 
רבה למענם, בכדי להביא לילדים אלו פתרון 

אמיתי בשפתם".

מאוחדת – הקופה המתאימה לך 

כתיבה. כשיש פער בין התכנון הרעיוני לבין 
ההוצאה לפועל. כשהילד מחליף ידיים לעיתים 
קרובות יש לבדוק האם עדיין לא גובשה יד 

דומיננטית או שישנה התעייפות".

הערך המוסף של הצעצועים

ויצירתיות",  דמיון  מעוררים  "צעצועים 
מסבירה גב' איטה שינדלר, פיזיותרפיסטית 
"שם  'מאוחדת'.  של  מחוזית  התפתחותית 
המשחק הוא התנסות - זו הדרך החווייתית 
ללמידה כאשר שימוש בכל החושים מעצים 
את חווית הלמידה ומהווה גורם מקשר בין הורה 
לילד. קיימים משטחי פעילות המעודדים תינוקות 
לשכב על הבטן. המשטחים מאופיינים באורות, 
צלילים, מראות ועוד. לתינוק השוכב על גבו 
או שוכב בעגלה יש צעצועים תלויים הגורמים 

להושטת ידיים".
"יש לבדוק שהצעצוע עומד בתקן ושהוא 
מתאים לגיל כדי לגרום להנאה, יצירתיות וחקירה 
אך לא ברמה גבוהה מידי שלא יגרום לתסכול", 
אומרת הגב' שינדלר. "יש לחשוף את הילד 
למעט משחקים, להעלים אחרים ולהחליף מידי 
פעם, כך שהתוצאה תהיה שהילדים יוכלו לחקור 

וליהנות כל פעם ממפגש מחודש עם המשחק".

 על פי דרכו
"הצבת גבולות הינה יסוד מכריע בתפקיד 
ההורי, וכאשר היא נעשית בצורה מיטבית יש 
ביכולתה להביא לשיפור איכות החיים של כל 
המשפחה", אומרת הגב' רביץ. "בד בבד עם 
הצבת הגבולות חשוב להכיר ולכבד את רגשותיו 
של הילד, ולתת להן מקום. עולם הרגשות של 
הילד הוא יסוד בעיצוב התפתחותו הבריאה של 
הילד. בסדר היום העמוס ישנן הזדמנויות רבות 
למפגש עם הילד, וניתן לנצלם לפיתוח שיח רגשי 
כולל הקשבה פעילה, חיבוק, זיהוי והמללה של 
רגשות, גם שליליים. לדוגמא: בשעת ההשכבה, 
לפני אמירת 'קריאת שמע', לבקש מהילד שישתף 
בחוויה אחת ממהלך היום ויתאר אלו רגשות 
עלו בו. בסעודת השבת, רצוי לאפשר לכל אחד 

מבני המשפחה לשתף באירועי השבוע. 
"חשוב שגם ההורים ישתפו מחוויותיהם כדי 
לתת דוגמא אישית ולהוות מודל לחיקוי. עיבוד 
החוויה הרגשית מעשיר את עולמו הפנימי של 
הילד, מאפשר ויסות רגשי ומקדם את התפתחותו. 
ילד מטופח הוא ילד שישנה התייחסות לכל 
צרכיו, והיא תיתן לו את היכולת לרכוש את 
הכלים בעזרתם יוכל בסייעתא דשמיא למצות 

את הפוטנציאל המלא הטמון בו".
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רשת מוסדות   'אהל 
מענה  נותנת  אשר' 
ייחודי לימודי לילדים 
ובחורי ישיבות שאין 
להשתלב  ביכולתם 
במסגרות רגילות מסיבות 
שונות, הרשת מכילה תלמוד 
גדול  וחלק  וגדולות  תורה,ישיבות קטנות 
מבוגריה משתלבים בהמשך בישיבות רגילות 

לכל דבר ועניין.
ראשית התלמוד תורה באלעד בו לומדים 
כיום עשרות ילדים בעלי צרכים שונים ומגוונים 
מאד. התלמוד תורה מפורסם במקצועיותו  עם 
צוות מלמדים מוכשר ומוקפד מאד .מורות 
מקצועיות מהשורה הראשונה וצוות פרא 
רפואי נרחב  הנותן מענה לכל קשת הצרכים 

הדורשים מענה .
'אוהל אשר' מתפעלת מערך ישיבתי הנותן 
מענה החל מגיל 13 ועד גיל 21 בישיבות 
הללו לא חוסכים בשום מאמץ כדי להביא 
את המסיימים לקו הגמר ,כשביכולתם ללמוד 
בישיבות גדולות רגילות לחלוטין, ולכל הפחות 
ביותר  והמתאים  הטבעי  באופן  להשתלב 

בסביבתם.
מלבד זאת, מפעילה 'אהל אשר' מערכי דיור 
בקהילה  המשלבים את אלו שאין ביכולתם 
להשתלב בישיבה רגילה . מערך הדיור נותן 
מענה לקשת רחבה מאד של ליקויים - החל 
מליקוי קל, במקרה כזה משלבים את הנער 
בעבודות ברשתות מזון כמו רשת יש וכדומה 
או מפעלים אחרים, ומאידך יש מענה גם לבעלי 

הנמכה קוגנטיבית משמעותית, מותאם לכל 
מקרה באופן פרטני. מערך הדיור כיום כולל 
עשר וילות מושקעות ומטופחות ברמה הגבוהה 
ביותר עם צוות צמוד עשרים וארבע שעות 
במשך כל השנה על מנת לתת לבחור את מלא 

המענה לו הוא זקוק ללא שום פשרה .  
לכל מערך הדיור יש מעטפת רוחנית שניתנת 
על ידי ישיבת עמל התורה, שהיא הישיבה 
הגדולה של הרשת, וכן על ידי ישיבת אהל יוסף 
המיועדת למקרים מורכבים יותר. הבחורים 
מעבירים נתח ניכר מזמנם בישיבות הללו, 
כל אחד לפי רמתו כמובן, על מנת לתת להם 
ולפתח אצלם את הפן הרוחני באופן מקסימלי  .

בבסיס הרעיון יש שילוב מנצח הרואה בנער 
לא עוד 'חוסה' - אלא בחור בעל עולם רוחני 
שניתן ומחויב לפתח אותו ולתת לו את כל 
הבסיס המקצועי מחד והרוחני  מאידך כדי 

שיוכל להמשיך את חייו באופן נורמטיבי.
מייסד הרשת, הרב שמעון רווח, מסביר: 
"אהל אשר נפתחה לפני 17 שנה במטרה לסייע 
לבחורים שנמצאים בישיבות ולא מצליחים 
להשתלב. ראיתי שבחורים עם לקויות למידה 
ובעיות רגשיות לא שורדים את הלימודים 
בישיבה רגילה, והמסגרת הזו נועדה לתת להם 

פתרון מותאם מבחינה לימודית וטיפולית".
# וכיצד זה התפתח למערך הנרחב של 

ישיבות ש'אהל אשר' מתפעלת כיום?
"בהתחלה נפתחה ישיבה קטנה ראשונה בבני 
ברק ואחר כך עם הביקוש נפתח גם תלמוד 
תורה באלעד, בהמשך פתחנו עוד ישיבה - כי 
במתכונת של ישיבה כזו אפשר להכיל לא יותר 

מ-60 בחורים, כדי לא לפגוע ביחס האישי 
ובפרקטיקה של הטיפול והסיוע לכל תלמיד. 
בהמשך פתחנו גם ישיבה גדולה, כי חלק 
מהבחורים לא בנויים להשתלב בישיבה גדולה 
רגילה, ואחריה גם פתחנו ישיבות נוספות בבית 
שמש ובאופקים. ההתרחבות האחרונה היא 
טרייה מהשנה, כשפתחנו ישיבה גם במודיעין 

עילית.
 במה בעצם אתם מתמקדים?

"יש שני חלקים מהותיים, מלבד החלק 
של הטיפול והסיוע בקשיים שיש לכל אחד, 
הגישה שלנו אומרת שגם אם יש לבחור קשיים 
מבחינת קשב וריכוז וקשיים רגשיים זה עדיין 
לא אומר שהבחור לא יכול לשמור על הנראות 
שלו ולהידמות למשפחתו ולסביבתו הטבעית. 
בכל המקומות הקפדנו על צוות איכותי ויעיל 
ומצד שני הקפדנו על הנראות של לבוש הבחור 

וכדומה".
המטרה: להשתלב בישיבות "רגילות"

לא רק במבט שטחי נראים מוסדות "אוהל 
אשר" כישיבות ותלמודי תורה לכל דבר, אלא 
גם בסקירה מעמיקה. "דרישות האידישקייט 
שלנו אינן מונמכות או מתפשרות", אומרים 
בהנהלת המוסדות. "נהפוך הוא, רק ילדים 
טובים מבתים שדרכי החינוך בהם ברורות 
מתקבלים אצלנו. סגנון הלבוש מוקפד כחזות 

השמרנית של הציבור החרדי".
תכנית הלימודים במוסדות מגלה כי גם 
רגילים,  מוסדות  זהים לאלה של  התכנים 
אלא שכאן נהנים התלמידים מאסטרטגיות 
למידה שונות. "חלק מהשיטות פיתחנו על 

לא מתפשרים על המקצועיות 

רשת מוסדות 'אהל אשר' מתרחבת 
משנה לשנה, וחזונו של הרב שמעון 
רווח קורם עור וגידים – לתת מסגרת 

מותאמת לכל תלמיד ותלמיד
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סמך הניסיון בשטח, וחלק נרכשו מפדגוגיה של 
החינוך המיוחד", מסבירים בהנהלה.

מה שברור, שמבחינת הלמידה מתייחסים אל 
הילדים כאוכלוסייה שווה ובגובה העיניים. מה 
השוני? מנגישים להם את החומר בצורה מושכלת. 
"איננו מחפשים לעגל פינות בנושא הלימודי. 
אני שואפים ליישר קו עם החינוך הרגיל". ואכן, 
בהצצה למחברות התלמידים נראה כי ב"אוהל 

אשר" זו אינה דרישה עצמית מופקעת.
לצד התחום הלימודי הנחוש, נחשף כאן הילד 
להיצע רחב ועשיר של מטפלים פרא-רפואיים: 
קלינאיות תקשורת מקצועיות, מרפאות בעיסוק 
מומחיות ועוד אנשי מקצוע מן השורה הראשונה. 

כל שנשאר לו, הוא רק ליהנות ולהתקדם.
ישיבות רשת "אוהל אשר" כולן - "עטרת 
איש"  "דרכי  וכן  פנימייה,  הכוללת  עמרם" 
בבית שמש, "עמל התורה", 'אהל תורה' ו'אהל 
יוסף' באלעד, 'מנחת חינוך' בקרית ספר ו'חפץ 
חיים' באופקים האקסטרניות - ערוכות להגשים 
לבחורים את החלום. "אפשר ואפשר לשאת בעיה 
לימודית, קוגנטיבית ואפילו רגשית, ולהישאר 
בן ישיבה אמיתי, במקום מוקפד ביותר", קובע 

הרב רווח.
יצוין כי מסגרת של פנימייה טיפולית מוצעת 
לתלמידי הישיבה קטנה באלעד ובבית שמש , 
כאשר הפנימיה נותנת מענה לאלו שלא נוסעים 
הביתה מידי יום, או לאחרים הנדרשים לרצף 
טיפולי. כיום מוכיחים המחקרים כי קיימת תועלת 
מכופלת בהענקת טיפולים רגשיים על ציר תכוף, 

ועל התועלת הזו לא מוותרים ההורים.
יש להדגיש כי חוד החנית של הישיבות הקטנות 

הוא מתן הכשרה ומסוגלות להשתלב בישיבות 
הגדולות. "זוהי בעצם השאיפה, לראות את 
התלמידים, הילדים שלנו, צומחים ומשגשגים 
כיאות ומשלימים את הפערים שנתגלעו בעבר", 

מוסיף הרב רווח. 
אגב, כדי להשיג תוצאות מיטביות ולשלב 
כמה שיותר נערי חמד בישיבות גדולות רגילות, 
הוסיפו בישיבה הקטנה שיעור נוסף, שיעור ד'. 
"זהו מיזם ייחודי", מציין הרב יוסף סטל ר"מ 
בישיבה ורכז חברתי, "אנו מבכרים להשקיע שנה 
נוספת של מיטב הכוחות, השיחות וההכוונה כדי 
לראות בסיפוק את אותם נערים משתלבים אחר 

כך במסגרות רגילות וטובות.
יפים  סיפורים  רווח  הרב  של  באמתחתו 
ומרגשים, ובבסיס כולם אמון ואמונה, אמון בנער 
ואמונה בתוצאות. לא מזמן חגגו את חנוכת הבית 
לאחד הבניינים המפוארים שנוספו אל קו הנוף. 
במהלך הזמנת אורחי הכבוד פנה המנהל הרב 
רווח להזמין אישיות רבנית חשובה, המוערכת 
מאד ביהדות החרדית. חרף יומו העמוס ועיסוקיו 
הרבים בצורכי ציבור, נענה אותו רב ואמר: "איך 
אני יכול שלא להגיע? ומה עם רגש הכרת הטוב 
שאני חש לרב רווח ששלח לי את התלמיד הזה 
)וכאן נקב בשם התלמיד( היישר מישיבתו?" וזאת 
למודעי, שמדובר באחת הישיבות המעולות של 

עולם התורה הספרדי )!(
ויש רבים כאלה. את ח' והחיוך הכובש שלו 
לא ישכח הצוות של 'אוהל אשר' לעולם. "הוא 
הגיע אלינו היישר מתלמוד התורה שבו למד, או 
במדויק יותר מתלמוד התורה שבו הוא לא למד. 
איכשהו הוא שרד בשמונה השנים במסגרת הבית 

ספרית, אך לא נתרם בהן במאומה. כך, במצב הזה 
הוא לפנינו הילד", מעיד הרב סטל. "המצוקה 
של הילד, שכבר בגר והיה לנער, זעקה אלינו, 
ונחלצנו לעזרתו. היה ברור שמשהו טמון כאן, 
השאלה הייתה מה, וזו הייתה למעשה שאלת 

מיליון הדולר.
"ח' עבר אבחונים מדויקים של אנשי הצוות 
שלנו, והנה להפתעתנו התברר כי ח' למעשה 
ילד דיסלקטי, עובדה שנעלמה במשך כל השנים 
מעיני הצוות החינוכי שלו. הממצא הזה שפך 
אור על כל התמונה, ועל פיו התווינו אסטרטגיות 

לימוד מתאימות".
עם חלוף ארבע השנים החווייתיות בישיבה 
הקטנה, צועדים התלמידים בשבילי ההמשך. 
חלק מהם פונים לישיבות רגילות, לאחר ההכשרה 
שקיבלו כאן במקום, וחלק מהם ממשיך במוסדות 
'אוהל אשר', אשר מתכבדים לפתוח בפניהם את 
שעריה של הישיבה הגדולה, שבה ישתעשעו 

בדברי תורה ויתגדלו באישיותם.
גם הישיבה הגדולה מטעם  'אוהל אשר' ישיבת 
עמל התורה אינה לבדה, לרווחת  הבחורים 
שמגיעים לגיל שמונה עשרה קיים כאמור מערך 
גיסא  ביתיות מחד  דיור, המתהדר בתחושת 
ובמראה מלכותי מאידך גיסא. אתם מוזמנים 
להסתכל על הרהיטים, על המצעים, על המטבח 
ועל הטפטים. נו... האם אין זה ארמון שהוא בית? 
או בית שהוא בעצם ארמון? כך או כך, ברור כי 
הטיפוח הרגשי המוענק לבחורים - עולה על הכול.

לא מתפשרים על המקצועיות 
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רופאים 
לזכותך 

חברת רופאים לזכותך 
הוקמה מתוך  בע"מ 
מסלול  לספק  רצון 
מובנה, יעיל והוגן, 
יות  זכו למימוש 
רפואיות, בתחומים: 
פגיעה  ניידות,  נכות, 
בעבודה, אובדן כושר, פטור 
מס הכנסה וכיו"ב, מול גורמים מוסדיים 
שונים )ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות 

ביטוח, משרד הבטחון וכיו"ב(.
החברה אבחנה כשל שוק, במסגרתו רק 
כ-15% מהאוכלוסייה הזכאית לתגמול 
לסוגיו, ממצה את זכותה, )זאת באמצעות 
החברות  למיצוי זכויות הפועלות כיום(, 
ובמקביל, כ-75% מהתביעות המוגשות 
באופן עצמאי ע"י האוכלוסייה הזכאית, 
נדחות ע"י הגורמים המוסדיים השונים. 
משמעות הנתונים הנ"ל הינה, שהשוק 
צמא לגורם רפואי מקצועי ורגיש שיסלול 
בדרך  המוחלש  הלקוח  של  דרכו  את 

למיצוי זכויותיו הרפואיות.
רופאים לזכותך בע"מ מעמידה לרשות 
לקוחותיה רופאים מומחים בתחומם, 
הבקיאים ומנוסים בהגשת תביעות למיצוי 
זכויות. הרופא המומחה שלנו סוקר את 
באמצעות  הלקוח  של  הרפואי  מצבו 
התיעוד הרפואי שהוגש לו וממליץ ללקוח 
על גורמים מטפלים שעשויים לשפר את 
מצבו הרפואי. במקביל, ממפה הרופא את 
התחומים הרלוונטיים בגינם זכאי הלקוח 
להגשת תביעה למימוש זכויותיו, כותב 
חוו"ד רפואית ומכין את התיק להגשה 
לוועדה הרפואית של המוסדות השונים. 
החברה רואה חשיבות עליונה בכך שכל 
תהליך הכנת התביעה וליווי הלקוח  נעשה 
באמצעות רופא מומחה המדבר בשפה 
רפואית  מקצועית, שפה המובנת היטב 
לרופאי הוועדה הרפואית אליהם מוגשת 
התביעה. מניסיון שנצבר בניסוי נרחב 
שערכנו, צורת הגשה זו באמצעות רופא 

מומחה מטעמנו בתביעות למיצוי זכויות, 
מעמידה את סיכויי הצלחת התביעה על 

למעלה מ- 90%. 
תוך כדי תהליך הקמת החברה, חוקקה 
כנסת ישראל חוק שנכנס לתוקף בדצמבר 
שחברות  העמלה  הוגבלה  ובו   ,2015
למיצוי זכויות זכאיות לגבות מהלקוח 
בעת הגשת תביעה מול המוסד לביטוח 

לאומי.
פתיחה  לעמלת  תקרה  קבע  החוק 
גביה מתוך תקבולי  ראשונית, לאחוז 

הלקוח, ולמשך הגביה מתקבוליו. 
אנו שמחים להיווכח שנושא זה הוסדר 
בחוק ובעקבות כך חלק ניכר מתגמולי 
הלקוח בגין תביעתו אכן יגיעו אליו ולא 
כפי שהיה נהוג ע"י חברות העוסקות 

בתחום זה, טרום חקיקת החוק.
רופאים לזכותך אף הגדילה לעשות, 
הכנת  במסגרת  ללקוח  מעניקה  והיא 
התיק, חוות דעת רפואית פנימית מטעם 
רופא מומחה של החברה, ללא תוספת 
עלות,  דבר החוסך ללקוח עלויות כבדות 
הכרוכות בהמצאת חוות דעת רפואית 
לצורך הגשת התביעה. כל זאת מעבר 

לנדרש בחוק.
ככלל, אנו מחויבים לעמלות נמוכות 
ביותר, במסגרת חתירתנו למתן שירות 

מקצועי והוגן.

אבני הדרך של ההתנהלות 
בדרך להגשת התביעה

פתיחת תיק והמצאת החומר הרפואי 
הרלוונטי.

מפגש ראשוני חינם עם רופא מומחה 
הבקיא בנושא מיצוי זכויות רפואיות, 
במסגרתו יסקור הרופא בכפוף למסמכים 
שהוצגו בפניו את מצבך הרפואי, תוך 
המלצה על גורמים מטפלים העשויים 
לשפר את מצבך הרפואי. במקביל, ממפה 

הרופא את התחומים הרלוונטיים להגשת 
התביעה.

 + הלקוח  ע"י  מחיר  הצעת  אישור 
תשלום בסיסי על פי חוק בגין פתיחת תיק.

הכנת התיק להגשה למוסדות השונים, 
לרבות חוות דעת רפואית פנימית )חינם(, 
או חוו"ד חיצונית )בתשלום(  במקרים 

חריגים.
מפגש מסכם בין הרופא ללקוח כולל 
הוועדה  עם  הפגישה  לקראת  הכנה  

הרפואית.
מעקב על זימון הלקוח לוועדה, לרבות 

מעקב על החלטות הוועדה.
קבלת    – דחייה  של  נדיר  במקרה 
פרוטוקול דחייה וזימון הלקוח לרופא 

הראשי שלנו לבחינת הגשת ערר.
מעקב שהתשלום מאת המוסד אכן 

משולם ללקוח. 
פעולה של הלקוח  בכפוף לשיתוף 
בהמצאת מסמכים כנדרש, אנו צופים כי 
כל התהליך הכרוך בהכנת התיק והגשתו 
יותר  יארך  לא  הרלוונטיים  למוסדות 

משבועות ספורים.
מישהו  בריאות  או  בריאותכם  אם 
ממשפחתכם נפגעה כתוצאה ממחלה, 
פציעה, פגיעה בעבודה, או ממעורבות 
בתאונה שפגעה בכושר עבודתכם, אל 

תוותרו על זכויותיכם. 
פנו אלינו עוד היום לתיאום פגישה 
עם רופא מומחה מטעמנו ללא תשלום 
וללא התחייבות. הרופא יסקור את מצבכם 
שהצגתם  למסמכים  בהתאם  הרפואי 
וימליץ על גורמי טיפול שונים שעשויים 
לשפר את מצבכם הרפואי. במקביל, ימפה 
הרופא את התחומים הרלוונטיים בגינם 
אתם זכאים להגשת תביעה   למיצוי זכויות 

רפואיות.     
נשמח לשרת אתכם במרפאותינו ברחבי 
הארץ ולהעניק לכם ליווי צמוד שיכלול 
שירות רפואי מקצועי, יעיל ורגיש בדרך 

למיצוי זכויותיכם הרפואיות.
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אצלנו תהליך אבחון מצבו הרפואי של הלקוח וזכאותו להגשת תביעה, נעשים מול רופא מומחה מלווה.
אנו מדברים בשפה רפואית מקצועית המובנת לרופאי הועדה הרפואית,  וחוסכים עבורכם הליך בירוקרטי 

ארוך ומייגע.רוב התביעות המוגשות ע”י זכאים באופן עצמאי נדחות ע”י המוסד המשלם.
תנו לרופאים המומחים שלנו ללוות אתכם ברגישות ובמקצועיות, כבר רשמנו הצלחה של למעלה מ - 90%!

‘רופאים לזכותך’ מלווים אותך ברגישות ובמקצועיות!

לפרטים: 8764*

‘רופאים לזכותך’, הינה החברה הראשונה והיחידה בישראל בתחום 
מיצוי זכויות רפואיות, בה כל התהליך מתבצע ע”י רופאים מומחים.

מימוש זכויות רפואיות
באמצעות רופאים מומחים

לראשונה בישראל!
זכותכם לדעת!
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ספק מורשה של משרד הביטחון¨ 
הבריאות¨ ביטוח לאומי וקופות החולים
הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ
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אוהל
 שהוא בית

עמותת אהל שרה הוקמה לפני 40 שנה, 
ומה שהחל כקבוצת חניכים קטנה הפך 
  עם השנים לעמותה גדולה ומובילה
כיום, מונה אהל שרה מאות חניכים 
ואנשי צוות ועשרות מרכזים בכמה 

ערים  באהל שרה מאמינים 
שאנשים בעלי מוגבלות שכלית 

התפתחותית רשאים לחיות חיי 
איכות, עצמאות, כבוד, שיוון 

 ומשמעות. לשם כך, 
מעניקה  אהל  שרה רצף 

שירותי תמיכה נרחב 
בתחום החינוך, התעסוקה 

והדיור למאות ילדים 
 ובוגרים בעלי 

 מוגבלות שכלית 
  התפתחותית 
מנהלות מערך 

הדיור ובתי הספר 
של אהל שרה 

בראיון מיוחד 

אלי שניידר

'אוהל שרה' הוא ארגון שקיים כבר כ-40 שנה. 
ייסדה הגב' רבקה גיזנבורג ע"ה  את הארגון 
שהיתה חלוצה בתחום השירותים המיוחדים 
למגזר החרדי. בארגון יש שלושה מערכי שירות 
מרכזיים הנותנים  רצף של שירותים, מגיל 6 
עד 120. מהערכים הם: מערך  חינוך, במסגרת  
מופעלים חמישה בתי ספר בדרגות שונות של 
תפקוד ומוגבלות שכלית.  מערך תעסוקה הנותן 
מענה תעסוקתי ומעטפת תמיכה לבני 21 ומעלה 
שסימו את בתי הספר, ומערך הדיור בקהילה 
המשמש בית לכ- 100 אנשים עם מוגבלויות שונות 
המתגוררים בדירות בקהילה ברחבי השכונות 

שבעיר ומחוצה לה. 
העבודה באהל שרה מושתתת על היסודות 
האיתנים שהקימה הגב' רבקה גינזבורג ע"ה. 
בעיניים של  אשת חזון היא צפתה  למרחוק וכבר 
בשנות ה- 80 המוקדמות היא ראתה לנכון ליזום 
מענים ופתרונות שעיקרם הוא שילוב בקהילה. 
"זה מדהים" אומרת הגב' מלכה וינברג, מנהלת 
הארגון כיום, "שבאותם השנים, שהחינוך המיוחד 
היה בחיתוליו, היא השכילה להבין את המשמעות 
והתרומה של שילוב אנשים מיוחדים בקהילה. 
בעקבות פעילותה, פתחו האנשים את ביתם 

והוציאו בן משפחתם המיוחד למסגרות שנפתחו 
אט אט: בתי ספר, מרכזי יום, ודירות בקהילה 

שהיו לשם ולדוגמא בתוך השכונות שבעיר". 
קארין טרבלסי, מנהלת מערך בתי הספר של 
אוהל שרה: "במסגרות החינוך שלנו, קיימים 
היום ארבעה בתי-ספר ועוד אחד שפתחנו רק 
השנה, שמיועד לילדים עם נכויות פיזיות ועיכוב 
התפתחותי גבולי, כלומר בעלי אינטליגנציה 
גבוהה יחסית. בתי הספר מחולקים לבנים/בנות 
ולפי דרגת העיכוב התפתחותי. בתי הספר שלנו 
ממוקמים בבני ברק, ובעיקר בפרדס כץ. יש לנו 
כ-250 תלמידים, שרובו  תושבי בני ברק והשאר 

מגיעים מישובי הסביבה.  
"התלמידים מגיעים אלינו מגיל 6, אחרי הגן, 
לפי חוק חינוך מיוחד, ונמצאים אצלנו במסגרת 
עד גיל 21. המוטו המיוחד אצלנו בחינוך הוא 
שאמנם העבודה שלנו היא עבודה עם חסד, אבל 
אנחנו לא עושים חסד עם התלמידים. הם אזרחי 
מדינת ישראל, ולפי החוק מגיע להם חינוך מיוחד 
לצרכיהם והם זכאים לכך, כלומר שצריך מקסימום 
מקצועיות ומקסימום אבזור וכלים כדי לתת להם 
את הטופ שמגיע להם. בתי הספר שלנו מתמחים 
מאד בתת"ח )תקשורת תומכת חלופית(. כמו כן, 
אנחנו עובדים עם המשפחות באופן צמוד ורציף", 
היא מדגישה. "ההורים הם חלק בלתי נפרד בבניה 
של תוכנית הלימודים, הם שותפים מלאים איתנו. 

אנחנו רואים חשיבות עליונה להציג בפני להראות 
ההורים את התוצאות, כי בעצם לרוב ההורים  
מרוכזים ב'אין'  ובלקות של הילדים, במה שהם לא 
הצליחו להיות, ואנחנו עובדים איתם להראות את 
ה'יש', את הכישורים ואת היכולות שנחונו בהם. 
פעמים רבות, באמצעות העבודה שנעשית בבית 
הספר ע"י הצוות הפרארפואי, הילדים מצליחים 
להיות מובנים יותר לסביבתם ומשכך הם והופכים 
לחלק בלתי נפרד מהמשפחה. ילד שיש לו הגדה 
של פסח או דף פרשת השבוע בסמלים, מצליח 
להעביר במסגרת שולחן השבת את פרשת השבוע 
או עניני החג כשאר בני המשפחה. באמצעות 
חומרים מותאמים הילדים מצליחים לבטא עצמם. 
 אנחנו עובדים חזק על להכניס את הילדים 
לקהילה. יש לנו פרויקטים שונים של התנדבות 
בתוך הקהילה, כמו חלוקת  ערכות בשמים בביה"ח 
מעייני הישועה במוצאי שבתות. הערכות שמכילות 
עשבי הרחה שגדלו שצמחו במשתלת בית הספר 
ונארזו ע"י התלמידים.  התנדבויות בגני ילדים 
וכו'. הרבה עבודה מושקעת בהנגשת והרחבת  
השיח הקהילתי והחברתי. במסגרת פרויקט גדו"י 
'לאורם נלך', התלמידים  לומדים לזהות תמונות 
של רבנים חשובים בקהילות השונות )תמונות של 
גדולי ישראל מכל הזרמים(. התלמידים נחשפים 
ולומדים על עיקרי הנהגתם של גדולי ישראל 
מוסיפים ידע המאפשר להם לקחת חלק בשיח 
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החברתי והמשפחתי. כמו גם מתקיימים מפגשי 
אקטואליה. במסגרת המפגשים קוראים את כותרות 
עיתוני היום, שמחות וארועים בחצרות השונים, 
מספרים על ארועים וחדשות מכל רחבי העולם:  
עוברבאיזו חסידות היתה חתונה, מי נשיא ארה"ב 
הנבחר ועוד כל זאות על מנת  שיוכלו לטול  חלק 
ולהכיר את השיח  מהקהילה. אם פעם היו אומרים 
שילדי חינוך מיוחד חיים בועה נפרדת ומבודדת, 
היום קים שינוי מבורך בנושא. המוטו שלנו הוא 
להיות עם המשפחות, בתוך המשפחות. אנחנו גם 
מזמינים את המשפחות אלינו, עם האחים של 
הילדים, ועושים תכניות הווי עבור האחים ובני 
המשפחות בחודשי הקיץ כדי שגם האחים יהיו 
חלק מהווי בית הספר ויהנו מהרווחים בהיותם 

אח לילד מיוחד".  
מילכי רכניצר, מנהלת מערך הדיור של אוהל 
שרה: "מערך הדיור שלנו מיועד לילדים שסיימו 
גילאי בית הספר, אחרי גיל 21. חלקם עוברים 
למרכזי תעסוקה - יש לנו 3 מרכזי תעסוקה, וזה 
בעצם ההמשך הישיר אחרי בית הספר, חלק 
מהדיירים עבור להתגורר במערך הדיור שלנו. 
הם יוצאים לעבודה מידי בוקר ככל האדם, כמו 
כל אחד שסיים את חוק לימודיו בבית הספר. 
הם יוצאים לעבודה, מי למרכז היום או המע"ש 
או לעבודה המסודרת בשוק החופשי. , כל אחד 
לפי הרמה שלו, לעבודה מותאמת לפי רמתו ולפי 
תוכניות הקידום האישיות שנקבעו בהשתתפותו. 
השאיפה היא לשלוח כמה שיותר לשוק העבודה 
החופשי, עם שכר מותאם - כמובן עם ליווי 
קיימים מגוון של  והדרכה ליציאה לעבודה. 
עיסוקים ששכרם נקבע על פי הנוהל של שכר 
עבודה מותאם של התמ"ת. כל החניכים המועסקים 
במע"ש זוכים לתגמול בגין עבודתם בסוף החודש. 
אם בעבר היו חניכים מועסקים ע"י גורמים שונים 
בהיבט של חסד וללא תמורה. העידן הזה נגמר. 
היום המגמה היא שכל אדם גם אם יש לו מוגבלות 

זכאי לשכר הולם עבור עבודתו. 
קארין טרבלסי: "זה מתחבר למה שאמרנו 
אנו עושים  'די' להבנה כביכול  קודם, שמנו 
טובה לדיירים, אלא אנו עובדים איתם ממקום 
של זכויות, כך שעובד יקבל משכורת והמעסיק 

יקבל מקצועיות תמורת ההשקעה".
רכניצר: "הדיירים שלנו, מגיעים אחרי יום 
העבודה לדירות, דירות מושקעות במיוחד, בתוך 
הקהילה. אצלנו הדיירים גרים במרכז העיר, 
במקום הכי יוקרתי, בשכונות כמו 'מרום שיר' 
ו'גני טל' בב"ב, בבתים מעוצבים ומפוארים, מתוך 
חשיבה שמגיע להם הכל. הדירות מעוצבות  ברמת 
סטיילינג גבוהה, וגם התחזוקה שלה גבוהה. המסר 
שאנו רוצים להעביר להורים ולמשפחות הוא: 
'אוהל שרה - אני בטוח'. אהל שרה הוא הבית 
הבטוח המאפשר בטחון, יציבות ותמיכה )ר"ת 
בי"ת( אצל ההורים, מרגע לידת ילד מיוחד מקונן 
הפחד מה יהיה כשאתבגר ולא אהיה לצדו והלחץ 
גובר ככל שאכן מתבגרים, ואוהל שרה נותן להם 
את המסר שיש מקום בטוח. אפשר להזדקן ברוגע, 
לצאת לעבודה, לגדל את שאר המשפחה, כי יש 
מקום שנותן את הכל לילד שלנו, מקום שממצה 
את היכולות שלו. הדירות  פתוחות 365 יום בשנה, 
ליל סדר לצד יום כיפור, כולל חופשת קיץ במלון 
פעם בשנה ומידי פעם חופשה בחו"ל לקבוצת 
העצמאים, ממש כל מה שנותן בית רגיל, ויותר 

מזה. החלום שלנו הוא רק להגשים עוד חלומות 
לדיירים, לחזק את העצמאות שלהם, לאפשר 
לכל דייר לסנגר את עצמו ולבחור את בחירותיו 
לחיים.  כדי  להגשים את כל החלומות האלה צריך 
לעמוד בסטנדרטים גבוהים. דיירת יכולה לבוא 
ולומר: אתמול המשפחה שלי יצאה למסעדה, 
גם אני רוצה לצאת למסעדה, או 'המשפחה שלי 
יצאה לחו"ל, ואני גם רוצה לצאת עם חברות'. 
זה דורש מאתנו לשאוף גבוה כל הזמן, וגורם לנו 
לרצות להגשים את חלומותיהם ומשאלותיהם 

של הדיירים שלנו".
טרבלסי: "הרעיון הוא לתת להם בכלל את 
האפשרות לחלום. כי המגמה בשנים עברו היתה: 
'אני חושב בשבילך מה טוב בשבילך, ומחליט 
עבורך'. ואילו המקום בו אתה יכול לבקש ולחשוב 
בעצמך, זו איכות החיים האמיתית של האדם".

 הפרויקט הייחודי: פרויקט חתונה

איך אתם רואים את המטרות של 'כנס המיוחד'?
טרבלסי: "חשיפה למשפחות אחרות, לאנשי 

מקצוע אחרים". 

רכניצר: "מעבר לחשיפה, אנו יודעים שיש 
הרבה מאד אנשים בקהילה עם ילדים מיוחדים 
והמשפחה  פתרונות  ומחפשים  שמסתובבים 
בקושי מתמודדת, מחפשת פתרונות לחגים וכו', 
בעוד יש להם סטיגמות שלהכניס ילד למוסד 
זה דבר נורא. לכן, חשוב לנו מאד לחשוף את 
הפתרונות שקיימים בשטח. את העובדה שיש 
אפשרות להבטיח עתיד איכותי לילדים  האלה. 
היו  יותר ממה שהם  ולעיתים   חיים  איכות  
חווים בבית. היחס לדיירים הוא חם ותומך לצד 
מקצועיות בלתי מתפשרת העומדת בתו איכות 
ISO . אנחנו מוצאים שינויים מבורכים ביציאה 
מהבית. מהמקום שבהם הבוגרים נשארים לבד 
אחרי שכולם פרחו מהקן. רק לאחרונה נכנסה 
דיירת, בת יחידה להוריה. לצד האהבה הגדולה 
שהעריפו הוריה עליה, היא מיעטה לצאת מן הבית. 
אחרי שהגיעה לדירות של אהל שרה והשתלבה 
בחוגים המגוונים, ובמפגשים החברתתים, ראינו 
פריחה והתעוררות מדהימה. ראינו חיות ורעננות".

טרבלסי: " אחד הדברים החשובים אצלנו הוא 
מתן  דגש ואפשרות בחירה לכל אחד, החל ממה 
יאכלו ועד הכנה לחיים שלאחר מכן. במקביל 
מפתחים כאן כבר בתחילה תרבות של פנאי, מה 
עושים, איך משחקים משחקי קופסה, איך לבחור, 
ואיך לתקשר עם החברים בזמן הפנאי. הדגש 
אצלנו הוא: אתה בן אדם, אתה מיוחד - אבל יש 
לך רצונות. אנו מעודדים את התלמידים לבטא את 
עצמם.  אנחנו גם מודעים לעולם הרגשי שלהם. 
גם כשהאינטליגנציה בנורמה הנמוכה, עדיין 
יש להם עולם שלם של רגש מאד עשיר שאנו 
מנסים לתת לו ביטוי. יש רצונות, יש שאיפות, יש 
רגשות של שמחה, כעס, תסכול, הנאה. בכל אחד 
מהילדים שלנו מצוי אדם שלם שצריך להתיחס 

לשלל הרגשותיו ולתת להם ביטוי ".
רכניצר: "בנושא של מעורבות בקהילה, אנו 
מכוונים להיות כל הזמן במקום של נותן ולאו 
דווקא מקבל. בעבר, נתפסנו כמקבלים, אבל 
אנו מתעקשים להיות בנותנים. יש דיירוים שלנו 
שמתנדבים ב"עלה" וב"עזרה למרפא". זה מעצים 

אותןםמאד, מעמיד אותם במקום של "מסוגל" 
של  "נותן,"  ותורם להם לעין ערוך. 

 . "בדירות אנחנו מפעילים  רשת גמ"חים 
ממקום של "נתינה". באחת  הדירות גמ"ח פקס 
ומייל וצילום מסמכים. זו גם ההזדמנות ללמד 
את הדיירים כישורי חיים ותקשורת חברתית. 
איך פותחים את הדלת, איך מקבלים אנשים, ידע 
טכני בהפעלת מכשירים כך הן לומדים להיות 
נותני שירותים. רשת הגמ"חים מציבה את דיירי 
אהל שרה במצב שהקהילה נדרשת אליהם וקונה 

מהם שירותים. 
"עם הזמן, ראינו שבשביל לערב את הקהילה 
צריך גם לשפר ולהקפיד על הנראות של הדיירים. 
יצרנו קשר עם חברת הטיפוח  לוריאל, הולידה 
פעילות מתמשכת בתחום. לוריאל לקחה על אצמה 
לאמץ את דיירי אהל שרה. במסגרת זו היא בונה 
ומציידת חדרי טיפוח שיאפשרו לדיירות שיפור 
וטיפוח הנראות קרוב לבית. לוריאל ארחה את 
דיירות אהל שרה באקדמיה הפועלת במסגרת 
החברה. אהל שרה הפעילה מספר ימי "הפניניג " 
ומכירות של הלבשה והנעלה ואביזרי טיפוח על 
מנת להבטיח שכל אחת תוכל לבחור את מלתחתה 

על פי טעמה". 
טרבלסי: "גם הבחורים, במסגרות לבנים, 
מקפידים היום על לבוש תואם בני ישיבה. הם 
ראויים מכל הסיבות  להראות הכי טוב שאפשר". 
רכניצר: "כאמור, המוטו הוא 'אוהל שרה - אני 
בטוח'. השאיפה של אהל שרה היא לתת ביטוי 
מקצועי לצד מקום חם תומך ואוהב. להעביר 
מסר לכל ההורים ובני המשפחות כן, יש לילדים 
שלכם בית. בית לחיים. בית בטוח שמבטיח את 
כל הצרכים של הדיירים בכל התחומים בליווי 

מסור ונאמן עד 120."
פרויקט  על  רכניצר  הגב'  מספרת  לסיום, 
מרגש מבית היוזמות של אוהל שרה. "במסגרת 
הגשמת החלומות, היו לא מעט חניכים ובוגרים 
שהביעו את רצונים להקים בית.  פרויקט 'בלב 
אחד' - הדרך המיוחדת להקמת בית מיוחד. הוקם 
במיוחד עבור אלו שנמצאו מתאימים לנישואין. 
במסגרת הפרויקט מתקיימת  הכשרה בת  חצי 
שנה בכל תחומי החיים:  ניהול בית, בישול, 
תקשורת בין אישית וכל הנושאים ההלכתיים 
הכרוכים בהקמת בית בישראל.  עשינו כברת דרך, 
ואהל שרה ממשיכה ללוות את הזוגות שנשאו 
כדת וכדין הלאה, כל החיים. הזוגות משתתפים 
בפגישות ייעוץ של אנשי מקצוע בתחום.  המטרה 
היא לתת לבני הזוג לחיות כזוג וכמשפחה באופן 
עצמאי ומבלי שאיש צוות ידור אתם באופן רציף.  
קיבלנו לזה את ברכתם של גדולי הדור, ויש 
כמובן ליווי רבני לכל אורך הדרך. אנחנו מרגישים 
שחובתנו היא לתת מענה, גם אם הוא מורכב ולא 
פשוט, לאנשים שמבקשים ומסוגלים להנות מחיי 
זוגיות איכותיים במסגרת הקהילה והמשפחה".

"לצד כל העשיה המקצועית, וכפי שכבר עלה 
כאן בשיחה" מוסיפה ומסיימת את השיחה הגב' 
וינברג "אנחנו מאמינים כי כל העבודה המקצועית 
שלנו לצד המסירות והאהבה כי שדברה עליהם 
מייסדת אהל שרה כל הימים, משופרים לעין ערוך 
בתוך ה"כלים הנאים והדירה הנאה" שמרחיבה 
דעתו של אדם. לא כל שכן, אדם עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית בפרט ואנשים מיוחדים בכלל. 
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עמותת 'שתילים' הפכה את הטיפול 
  באוטיסטים חרדים לממשי
באמצעות מאות עובדים ובהם 
בעלי המקצועות הרלוונטיים 

'שתילים'  מעניקה עמותת 
ילדים   300 לכ- מענה 
 הרב ישראל  אוטיסטים 

העמותה,  מנכ"ל  רייסנר, 
בשיחה מיוחדת

מנכ"ל 'שתילים' הרב 
ישראל רייסנר: "חייבים 
לתת מענה לאוטיסטים 

מעל גיל 21" 

האחרונים  בשבועות 
עסקו בעולם כולו בנושא 
האוטיזם בעקבות הופעתו 
של בארון טראמפ, בנו של 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 
אביו,  לצד  בעצרות  שהופיע 
והיו מי שטענו כי על פי התנהגותו יש לשער 
שבארון הינו אוטיסט. אין כמובן שום אישור 
רשמי לידיעה, אבל מיליונים ברחבי העולם 
עסקו בסוגיה ודנו על הספקטרום האוטיסטי. 
על פי מחקרים רבים שפורסמו בישראל, 
מספר הילדים הלוקים באוטיזם נמצא בעלייה: 
1 מכל 87-66 ילדים. בקרב בנים בלבד, שם 
התופעה שכיחה יותר, המספרים עומדים על 

1 מכל 57 ילדים.
נוירולוגית  לקות  הוא  קלאסי  אוטיזם 
המשפיעה על צדדים שונים בהתפתחות. 
אנשים הלוקים באוטיזם סובלים בין היתר 
מאי יכולת בהבעה מילולית ורגשית, הפרעות 
חמורות בדיבור, התנהגות חזרתית על פעולות, 
בעיות בקואורדינציה ורגישות רבה למגע. 
בספקטרום  ילד  לאבחן  ניתן  כלל  בדרך 
האוטיסטי רק בשנה השלישית לחייו, אולם 
באחרונה פורסם מחקר חדש שמצא שהתנועות 
הראשונות של הילדים יכולות לסייע לאבחן 

אוטיזם לפני גיל שנה. 

בתהליך ההתפתחות והגדילה של תינוקות 
מתפתחת גם השפה. תחילה ההברות ולאחר 
מכן המילים. אולם כבר קודם לכך ישנן מחוות 
שמפגין הילד כמו למשל: הרמת ידיים כשהוא 
רוצה לבקש שההורה ירים אותו על ידיו, יצירת 
קשר עין, ביצוע תנועות שלום ומחיאות כפיים. 
תנועות הגוף האלו מתפתחות לפני המילים. 
המחקר שבוצע על ידי חוקרים מאוניברסיטת 
מנצ'סטר מצא שאם הילד מתקשה בהפגנת 
מחוות הגוף האלו, ייתכן שהוא יסבול מבעיית 

התפתחות השפה ואולי אפילו מאוטיזם.
מסתבר שהסוגיה לא פסחה על העולם 
החרדי. אם עד לשנים האחרונות לא ניתן מענה 
של ממש לילדים בספקטרום האוטיסטי הגיעה 
עמותת 'שתילים' והוכיחה כי ניתן להעניק 
לילדים האוטיסטים במגזר  טיפול מיטבי 

החרדי. 
עמותת 'שתילים' שהוקמה לפני 7 שנים על 
ידי ישראל וגולדי רייסנר מפעילה כיום 3 בתי 
ספר בירושלים וגנים לגיל הרך בירושלים, 

חיפה ובמקומות נוספים. 
ילדים   300 לומדים  שתילים  במוסדות 
לחיים,  אוטיסטים אשר מקבלים הכשרה 
ומקבלים את הכלים לתפקוד מקסימאלי, 

בהתאם למצבם. 
רייסנר:  ישראל  שתילים  מנכ"ל  מספר 
עמותת שתילים הוקמה לפני 7 שנים במטרה 

לתת מענה לצרכים מיוחדים במגזר 
החרדי. במוסדות שתילים אנו נותנים מענה 

לאוטיסטים, ילדים בעלי לקויות למידה, קשיים 
רגשיים, נוער בסיכון וילדים עם בעיות שפה, 
אולם ספינות הדגל אלו הם המוסדות לילדים 

האוטיסטים". 
כשעיניו נוצצות מספר רייסנר "נחשפתי 
לסוגיה הזאת לפני תקופה, וכשראיתי שאין 
מענה של ממש במגזר החרדי, החלטתי לעשות 

מעשה, וכך הקמנו את שתילים". 
מעצמה של ממש.  הינה  כיום שתילים 
בשתילים עובדים כ-700 עובדים ומתחנכים 

יותר מ-1000 תלמידים ותלמידות. 
בילדים  שתילים  במוסדות  הטיפול 
השיטות  באמצעות  מתבצע  האוטיסטים 

 .ABA-ו DAR ,הנפוצות
DAR היא גישה טיפולית לשינוי דפוסי 

התנהגות. השיטה מבוססת על ההנחה כי 
תגובת הסביבה היא בעלת השפעה משמעותית 
על התנהגות האדם, ולכן הטיפול בגישה זו 
כולל עיצוב תוכנית ומתן חיזוקים מסביבתו של 
המטופל. התאמת החיזוקים מהסביבה מגבירה 
את ההסתברות להופעת ההתנהגות הרצויה.

על מנת להבין טוב יותר על מהות הטיפול 
בעמותת  האוטיסטים  הילדים  שמקבלים 
שתילים אנו מצרפים לשיחה את גב' ליסה 
ליבוביך מנהלת מוסד שתילים בירושלים 
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שמסבירה: "הילדים האוטיסטים, גם בעלי 
התפקוד הגבוה וגם אלו בעלי התפקוד הנמוך 
והבינוני ומטה דורשים תוכנית אינטנסיבית 
לעבודה  בנוסף  וזאת  יחידנית  לעבודה 
קבוצתית. מוקד העבודה שלנו הוא על תחום 
התקשורת. כדי שהילדים יוכלו לעשות את 
הצעדים שכל ילד רגיל עושה בשוטף, כמו 
יצירת קשר עין, לדעת לבקש דברים ולחיות 
ביחד עם האחר. אנו נותנים דגש על עצמאות 

כדי לאפשר להם איכות חיים".
אנו  בפועל?  מתבצע  הטיפול  ואיך 
"הדבר  שמשיבה  המנהלת  את  שואלים 
מצריך הרבה אנשי צוות מקצועי. קלינאיות 
תקשורת, מרפאות בעיסוק, מטפלות רגשיות, 
פיזותרפיסטיות, פסיכולוגיות ועו"ס, כשאחד 
התפקידים המשמעותיים הינה של מנתחות 
תוכנית  בניית  על  שאחראיות  התנהגות 

הטיפול".
כאשר מדובר בנערים אוטיסטים בגילאים 
מעל 14 מתחילים במוסד שתילים להכין אותם 
לחיים. בתוך בית הספר ישנם מגוון פעילויות 
תעסוקתיות ובהם הכנת ארוחת, חלוקת מנות, 
מכולת פנימית ששם לומדים הילדים לארוז 
בעצמם ולמכור, מכבסה שבה לומדים לכבס 

כביסה ועוד.  
שתילים  של  שהעבודה  חשבנו  ואם 
מתבצעת רק במוסדות החינוך מסתבר שזה 

הרבה מעבר לכך.  
"העבודה היא לא רק בבתי הספר אלא גם 
עם ההורים כדי שידעו איך להתנהל עם הילד 
בבית ולאפשר לו לנצל את המיומנות שרכש 

בבית הספר ולקחת את זה גם הביתה". 
למנכ"ל  מנוח  נותן  שלא  תחום  אולם 
שתילים הרב ישראל רייסנר הוא היעדר המענה 

לנערים אוטיסטים מעל גיל 21. "המדינה 
מעניקה את האפשרות לטפל באוטיסטים 
עד גיל 21 ולאחר מכן הם בעצם חוזרים 
לביתם ללא שום מסגרת ולמעשה הופכים 
לנטל עבור משפחתם. בעוד שנער בגילם 
מתחתן, הם כמובן אינם מתחתנים ואין להם 
אפשרויות תעסוקה, כך שכל ההשקעה בהם 
יורדת לטמיון והמשבר הוא גדול. ההורים לא 

יודעים את נפשם מרוב צער". 
ועדת החינוך של הכנסת קיימה לאחרונה 
הגורמים  לצד  בנושא כאשר  מיוחד  דיון 
המקצועיים מטעם המדינה השתתפו בוועדה 
ראשי עמותת 'שתילים' ישראל רייסנר ורעייתו 

גולדי. 
את הנוכחים שיתף בהתמודדויות אברהם 
מימרן אב לילד אוטיסט שסיפר: "אנחנו 
מתמודדים שנים עם ילד אוטיסט בן 13.5. 
החיים שלנו מתנהלים לפי הילד שלנו. אין 
חופשות. אין חגים. אין שולחן שבת. אין 
ומעצבן שיש פתרון  והכי מקומם  כלום. 
להקים  וצריך  אפשר  תשובה.  יש  לזה. 
הוסטל. אבל כולם סוחבים ולא מקדמים. 
מזלזלים באוטיסטים החרדים. משרדי החינוך 
והרווחה נשארו 30 שנה אחורה בטיפול 
בנושא האוטיסטים. למרות המצוקה הקשה 

ומשפחות שקורסות.
מנכ"ל שתילים אמר בדיון "אני רוצה 
והמשפחות  ההורים  עוברים  להזכיר מה 
דקה אחרי שהילד חוזר הביתה. כל הבית 
מושבת. אין יכולת לנהל חיי בית ומשפחה 
כשהילד מגיע הביתה. והבעיה המרכזית היא 
מה קורה לאחר גיל 21. מגיל 21 אין עבור 
האוטיסטים הוסטלים. החל מגיל 15 ו-16 
ההורים מתחילים לחשב את השנים והימים". 

הוא סיכם ואמר "אנחנו שוב מודים לרב מרגי 
על היוזמה לדחוף ולהוביל את הנושא, ואנו 
מקווים כי ביחד נצליח להביא לשינוי כי 

התחום משווע למהפכה". 
בתום הדיון אמר יו"ר הועדה ח"כ הרב יעקב 
מרגי: "המענה הניתן על ידי האגף לחינוך 
מיוחד במשרד החינוך אינו תואם את ריבוי 
הצרכים של התלמידים האוטיסטים. בישראל 
קיים מחסור בהוסטלים לילדים אוטיסטים 

בפריסה ארצית".
ח"כ מרגי קרא למשרד החינוך להכין תכנית 
חדשה לתקינה בביה"ס, ודרש מהמשרד 
לשירותים חברתיים להגיש לוועדה דו"ח 
בפריסה  ההוסטלים  רשימת  את  שיכלול 
ארצית לתלמידים אוטיסטים בחלוקה לפי 
מגזרים. כמן כן ביקש להגיש לוועדה תכנית 
מקצועית לאוטיסטים עד גיל 21 ולשילובם 

בחיים נורמטיביים ככל האפשר. 
מודעים אף הם  חברי הכנסת החרדים 
לפעילות ומנסים לסייע בעד 'שתילים' להביא 
את הטיפול המקצועי. כך שר הבריאות הרב 
יעקב ליצמן שביקר מספר פעמים בשתילים 
בהר נוף והתפעל מעבודת הקדש במקום  ואכן 
עוקב אחר התפתחות העניינים באופן אישי וכן 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני ח"כ 
הרב יעקב מרגי וח"כ הרב יואב בן צור מש"ס 
שסיירו בעמותת 'שתילים' וצפו מקרוב אחר 
הטיפול המקצועי המוענק לילדים האוטיסטים 
החרדים. בימים אלו מקדם ח"כ יואב בן 
צור את חוק האוטיסטים שצפוי להעניק את 
המסגרת הטיפולית גם לאוטיסטים מעל גיל 
21. "אני מקווה שהחוק יקודם במהירות וכך 
נוכל לסייע גם לאוכלוסיית האוטיסטים בני 

גיל 21 ומעלה" אומר רייסנר. 

ח״כ הרב יואב בן צור בסיור ב׳שתילים׳ בירושלים

משה גפני בחנוכת ׳שתילים׳ בפתח תקווההגר״י רוזן ראש ישיבת ׳אור ישראל׳ וח״כ הרב 
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 אורו

רשת מרכז גני הילדים של מעיין החינוך 
התורני, בפיקוחה של הרבנית יהודית יוסף, 
היא מהרשתות הבולטות  לצד גני ילדים 
"רגילים" במג"י מפעילים גם גני שפה, 
המיועדים לילדים הנצרכים לטיפול מיוחד 
במגוון תחומים  על השליחות והחינוך

הגנים  מרשתות  אחת 
רשת  היא  הבולטות, 
גני  מרכז   – "מג"י" 
הילדים של רשת מעיין 
החינוך התורני, המנוהלת 
על ידי כלתו של מרן פוסק 
הדור רבינו עובדיה יוסף 

זצ"ל, הרבנית יהודית יוסף. 
לצד הגנים ה"רגילים" הרבים שמפעילה 
הרשת, ישנם גם את גני השפה, המיועדים 
לילדים הנצרכים ליחס מיוחד במגוון תחומים. 
בכדי להכיר את הפעילות בצורה טובה יותר, 
שוחחנו עם סיגל בעדני, המשמשת כמפקחת 

חינוך מיוחד ברשת. 
מה הם בעצם גני השפה?  

"בגנים מתחנכים ילדים בעלי מגוון של 
בעיות השייכות לתחום החינוך המיוחד: 
ועיכוב  רגשיות  בעיות  שפה,  בעיות 
התפתחותי. כמו כן, לעתים כתוצאה מבעיות 
שפה שאינן מטופלות מתפתחים קשיים בקשב 

וריכוז וכן הפרעות התנהגות.
"צוות הגנים כולל גננות, סייעות, סייעות 
לימודיות, וצוות פרא-רפואי הכולל מטפלות 
באומנות, בתנועה ומוזיקה, מרפאות בעיסוק 
וקלינאיות תקשורת. במצבים מורכבים נעזרות 
הגננות ביעוץ של פסיכולוג/ית, המבקר/ת 
באופן קבוע בגן. הגנים מאובזרים בציוד 

פרא-רפואי חדיש", היא מציינת. 
איך מתנהלת הפעילות עם הילדים?

"העבודה בגנים, מורכבת, בשל הטיפול 
בילדים בעלי קשיים. פערי הרמות בין הילדים 
מחייבים שיטת עבודה פרטנית, כאשר לכל 
ילד יש תכנית לימודית אישית )תל"א( הנבנית 

על ידי הגננות והצוות הפרא-רפואי. 
"ה"תל"א" הינה בסיס העבודה העיקרי בכל 
גן שפה. בתחילת השנה נאספים נתונים לגבי 
הילד, דהיינו דוחו"ת פסיכולוגיים, דוחו"ת 
התפתחותיים, דיווחים מההורים, הערכות 
תפקודיות ותצפיות שנערכות על הילדים. 
על פי זה נבנית ה"תל"א", שהיא למעשה 
הצבת יעדים ומטרות לגבי העבודה עם הילד, 
תוך שימת דגש על מוקדי החיזוק של הילד. 
לפני סגירת התוכנית מזמנים את ההורים 
לפגישה עם צוות הגן והצוות הפרא-רפואי, 
והתכנית יוצאת לדרך. לאחר כשלשה חדשים 
מתקיימות ישיבות מעקב ובקרה על-מנת 
לבדוק אלו יעדים הושגו ואלו עדיין לא, 
ובהתאם לכך מעדכנים את התכנית. בסוף 
השנה נערכות ישיבות סיכום. התכנית כולה 
נעשית תחת הכוונת והדרכת המפקחת על 

הגנים".
בעדני מוסיפה כי "בנוסף על תכנית התל"א 
ישנה תכנית לימודים גנית )תלג"ן(. הכוללת 
את הנושאים עליהם ילמדו הילדים במשך 
השנה כולה. לתלמיד בעל בעיות מיוחדות 
שאינו מצליח להשתתף בתכנית הגנית, אנו 
תקופה  למשך  מיוחדת  סייעת  מצמידים 
להשתלב  לו  לסייע  שתפקידה  מוגבלת, 

בתכנית הגנית והאישית". 
מה הייחודיות של אנשי החינוך אצלכם?
"אנו בוררים בקפידה את אנשי הצוות, 
ומקפידים על רמת מקצועיות גבוהה – כל 
אנשי הצוות הינם בעלי תארים בחינוך מיוחד. 
על מנת להוסיף ידע ומקצועיות, אנו מקיימים 
הגננות  לצוות  ארצית  השתלמות  תכנית 
והסייעות, במסגרתה הן לומדות על נושאים 
שונים הנושקים לתחום החינוך המיוחד, 
ורוכשות כלים להתמודד עם מצבים שונים.

"הצוות עובד בשיתוף פעולה מלא, ושם 
דגש על שמירת קשר רציף עם ההורים, כאשר 
המטרה המנחה היא לקדם את הילדים בכל 
התחומים הנדרשים, ולהביאם למצב של 

תפקוד תקין ונורמלי.
"חלק מהילדים משתייכים למשפחות 
ע"י  המטופלות  שונות,  מצוקות  בעלות 
הרווחה. הפיקוח עומד בקשר תמידי עם 
להורים  לסייע  הרווחה, במטרה  רשויות 
לעשות את מירב המאמצים להביא לקידום 

הילד".
לסיום, איך את רואה את תפקידך?

"עבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים 
הינה עבודת קודש, והצוות כולו עושה את 
עבודתו מתוך תחושת שליחות, במסירות, 
ומתוך הקרבה אישית. אנו תפילה כי נראה 
ברכה בעמלנו לגדל ילדי ישראל להיות יהודים 

כשרים וכשירים.

2 0 1 7 | ס  נ כ

כנס |2017

מר של
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שליחות שהיא ציווי

"הקהל את האנשים הנשים והטף וגרך אשר בשערך".
בפרשת הקהל אנו מתוודעים לאחת המצוות המיוחדות שנצטוו בהם כל 
עם ישראל - להקהל יחדיו אחת לשבע שנים לאחר שנת השמיטה. התורה  
מפרטת על מי מוטלת החובה לבא ביום זה ולשמוע את דברי התורה הזאת, 

ומטילה החובה על כל עם ישראל, משפחה ומשפחה על טפיה ונשיה.
הכתוב מוסיף ומנמק מה טעם לאסיפה זו: "למען ישמעו ולמען ילמדו 

ויראו את ה' אלוקיכם ושמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת"
בעניין זה יש לדקדק בלשון המקרא שישנה חלוקה, שכן כתוב למען 

ישמעו ולמען ילמדו. משמע  שחלק מן העם  לומד וחלק רק שומע. 
ואכן, הנשים שאינן חיבות במצוות לימוד התורה, ככתוב "ולמדתם אותם 
את בניכם" ומזה לומדים, ולא בנותיכם, לכן עליהן החובה רק לשמוע דברי 
התורה, לעומתם הגברים המצווים בלימוד התורה לגביהם נכתב בתורה 

לשון "ולמען ילמדו".
אם כן עולה השאלה: האנשים באים ללמוד, הנשים לכל הפחות כדי 
לשמוע וכולם יחד עתידים על ידי כך לירא את ה', אבל הטף למה באים? 
את השאלה הזו שאל ר' אלעזר בן עזריה והשיב: כדי ליתן שכר למביאהם. 
כלומר, עצם היותם במעמד אף-על-פי שאינם מבינים, המילים חודרות 

לנפש ובונות את יסודותיו. 
על הצוות החינוכי העוסק במלאכת קודש זו שליחות כפולה להקנות 
ערכי חינוך, לסלול מסילות לנפש הילד ולחרוט בו בניית היסודות. כתוצאה 

מכך תושפע אווירת ביתו.
הצוות הינו מודל לחיקוי ומשוב חיובי. זו חובתנו לאחריות והזכות לחנך 

צעירי הצאן ולהצמיח דור ישרים.
כשהקו המנחה אותנו לאורך הדרך הוא: הליכה לאורו של מרן מאור 

ישראל הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.  
מרכז גני ילדים בסייעתא דשמיא נמצא בתנופה מתמדת. חשיבה רבה 
מושקעת והקצאת משאבים ניכרים למען ביסוס הקיים ופתיחת גנים נוספים. 
מאות גנים בפריסה ארצית הנותנים מענה הולם גם מהפן הגשמי תוך שימת 

דגש בהקניית ערכים רוחניים.
למרכז גני ילדים, גני שפה אשר הייחודיות שבהם באה לידי ביטוי במיצוב 
הילדים בעלי הקשיים והעבודה עמה כערך עליון, כשהמטרה בסייעתא 

דשמיא קידומם, שילובם והפקת המירב והמיטב.
לא נפקד מקומם של "גני הקירוב", בהם הילדים החוט המקשר בין 
אביהם לאביהם שבשמיים. כמו כן רבות הרשתות המבקשות להצטרף 

ולהיות חלק מההצלחה המוכחת והברוכה!
ככלי עזר רב ויעל עומד המרפ"ד לרשות צוות הגננת בהעשרה לימודית 
ע"י עזרים, מרכזי למידה, כינוס והשתלמויות, המקום מהווה אבן שואבת.
תודה לעוסקים במלאכת הקודש הנאמנה בחינוך ילדי ישראל. בשבח 
והודיה לבורא עולם על העבר ובתפילה על העתיד שחפץ ה' בידנו יצלח.

מאת: הרב גיל דוד, מנהל גני הילדים

מסירות – מילת המפתח

אין יותר ממתן תורה לסמל את הווית חיינו. תורתנו 
תורת נצח וזו שאיפתנו לנצח – להיות בני ובנות מלך!
כי כל יצור הדבק בצור, מעוזו מבטחו. ההנחלה 
לדורות, העמקת השורשים והסתעפות הענפים זו 
תכליתו! נשמת כל חי עמדה למרגלות הר סיני והפנימה 

"כל צמא לכו למים".
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע. למה נאמר 
מסרה? ולא נתנה? לרמוז שאי אפשר להנחיל תורה 

לתלמידים אלא במסירות.
תינוקות של בית רבן הינם שמן מזוקק, כתית למאור, 
מקור זוהר, הם דור העתיד! יש וזכו יש ונשבו במיצר 

ובצר. מרכז גני ילדים שם לו מטרה טהורה. 
תורה  להנחיל  אפשר  אי  נפש  מסירות  אילולא 
לתלמידים, וכל שכן לילדים הזקוקים ליותר מן הרגיל, 

הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית.
כשהשתיל עדיין רך זו העת להנביטו ולהצמיחו. 
בעיצוב ובבצוע גם שתיל "המרכין ראש" או המתקשה 

לנבוט ולפקוע משקה בחיבה ורב אהבה.
לאור הפוטנציאל והצורך במתן מענה לילדים בעלי 
עיכוב שפתי, התפתחותי, לימודי, רגשי ולאור מודעות 
ההורים בחשיבות הטיפול בגיל הרך, הוצבה מטרה 
אתגרית וקדושה: הקמת גני שפה הכרוכה בלוגיסטיקה 

ומרכבות כשסייעתא דשמיא בכל צעד ושאל.
במסירות העומדים בראשה וכמיטב  המסורת של 
מרכז גני הילדים למענה הולם עם צוות חינוכי ומקצועי 
וטיפולי פרא-רפואי. הגנים מצוידים במיטב האבזור 

לרווחת הילדים.

מאת: אילה גיספן, רכזת גני חנ"מ

ילד מזוקק / במעט נזקק

בזה הצרוף / שבעתיים צרוף

בטיפוח ופיתוח / בראייה ורעיה

בעמל ויעל / 

ניצוק ביטחון / נאמין בנצחון

בורא עולם לנו ימציא/ מהכוח 

אל הפועל להוציא
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הפרופסור ישראל שטראוס 
בראיון ראשון: "אין בכל 
הארץ מחלקה אשפוז 
פסיכיאטרית ברמה כזו"

מנהל המחלקה לבריאות הנפש 'מרבה דעת' של בית הרפואה 'מעייני 
הישועה', שנחשב לאחד מגדולי הרופאים בישראל בתחום הטיפול 
הפסיכיאטרי, מספר על המהפכה האדירה בהקמת המחלקה - שבה קומה 
נפרדת לאשפוז גברים, קומה נפרדת לאשפוז נשים וגם אשפוז נפרד 
לילדים וילדות  "גם מבחינת הצוות הרפואית וגם מבחינת התנאים 
הפיזיים - אין משהו שמתקרב בכלל למה שיש פה. זה כמו מלון חמשה 
כוכבים"   וגם: על המטופלים שמגיעים במיוחד מחו"ל, על המערך 
השיקום הנרחב - ולא תאמינו מי מגדולי הדור בחר את השם למחלקה

מחלות נפש הן תופעה 
למרבה  נפוצה, 
הן  אך  הצער, 
זוכות להכחשה או 
לקשר של שתיקה. 
הדבר נכון במיוחד 
החרדי:  בציבור 
בעיות  מפני  החשש 
בשידוכים לבני משפחתו 
של החוֶלה או החוַלה, כמו גם הפחד המשתק 
מפני "מה יגידו" מונעים מרבים לקבל טיפול, 
שיכול לאפשר להם חזרה – ולו חלקית – 

למסלול חיים תקין.
בשנים האחרונות נראה שיש יותר ויותר 
ולהבין  נפש,  בבעיות  גם  לטפל  מודעות 
שהדבר יסייע לא רק למי שלקה בהן, אלא 
גם לבני המשפחה הסובבים את מי שסובל 

ממחלה נפשית.
כחלק מההבנה, יש גם פתיחות וגידול 
בטיפול, אבל עד כה נאלצו החולים החרדים 
שנזקקו לאשפוז, להיות במחלקות ובחדרים 
מעורבים, מה שלא הוסיף – בלשון המעטה 

– לבריאותם.
לפני חודשים אחדים התחוללה, בשקט-

בשקט, אחת המהפכות הגדולות ביותר בתחום 
הרפואה, בכל הנוגע לציבור החרדי. אפשר 

לומר היום בביטחון מלא: זו המהפכה הגדולה 
ביותר לציבור החרדי, מאז ומעולם, בתחום 
בריאות הנפש. ממדובר ב'מרבה דעת' – הזרוע 
לטיפול במחלות נפש של בית-הרפואה 'מעייני 
הישועה'. השם, אגב, ניתן בידי מרן הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א.
ב'מרבה דעת' יחנכו בשבועות הקרובים 
2 מחלקות אשפוז חדשות: אחת מיועדת 
לנשים בלבד, ואחת לילדים בלבד. המחלקה 
הראשונה, לגברים בלבד, נפתחה כאמור לפני 

כמה חודשים. 
מדובר בהרחבת הפעילות בתחום בריאות 
הנפש, שכללה עד כה רק מחלקת אשפוז יום. 
המחלקות החדשות – זו שכבר פועלת ואלו 
שיפעלו בקרוב – יהיו מחלקות שבהן יאושפזו 
חולים וחולות, כאמור בהפרדה, במשך עד 
כשלושה שבועות. לאחר הטיפול המסור, 
הם יוכלו לחזור לבתיהם ולנסות להמשיך 

את המסע, אחרי שהוחזרו למסלול.
מוקפדות  קומות   שבע  החדש  במרכז 
ואנושי,  טכנולוגי  ופנימי,  חזותי  בפאר 
שמנוהלות בידי מיטב המומחים בהכוונת 
גדולי ישראל עם חלוקה מוקפדת של קומה 
נפרדת לכל חתך אוכלוסייה, גברים נשים 
וילדים. לפני חמש שנים, בתשע"א, הונחה 
אבן הפינה ובעבודת נמלים קדחתנית, נגד 

השעון והמגבלות האדירות, הצליחו להעמיד 
מבנה אדיר ששלוש קומות ממנו )2 קומות 
אשפוז גברים, נשים, וקומת טיפול יומי ולובי 

הכניסה(.
הד"ר הרב משה רוטשילד, היזם והמייסד 
של 'מעייני הישועה', המשמש כיום כנשיא 
בית-הרפואה, אמר כי מחלות הנפש בדורנו הן 
"גזירת שמיים, הקשורה בין היתר גם למרוץ 
החיים. בעשור האחרון מאז התחלנו למסד 
את הטיפול בבעיות נפש עברו תחת ידינו 
למעלה מ-22 אלף מטופלים כאשר חלקם 
 10% היום.  עד  בליווי התומך  ממשיכים 
מהנשים שיולדות לוקות בדיכאון אחרי לידה. 
בסך הכול יש מאות אלפים הזקוקים לטיפול. 
הציבור לא ער להיקף הבעיות הקיים בכל 
מוסדות החינוך, מבתי הספר ועד לישיבות 
ולסמינרים, ולעיתים פגיעה רגשית מהחברה 
או מהצוות עלולה להיגרר לנזק נפשי אדיר 
שנסחב שנים. זו נישה אדירה שאין לה מענה 
והדבר החמור הוא שאין בעולם אפילו בית 
חולים או מוסד אחד שעונה לדרישות של 

יהודי שומר תורה ומצוות", אמר.
בראש 'מרבה נפש' עומד הפרופסור ישראל 
שטראוס, שנולד בדרום אפריקה לפני 50 שנה, 
שם גם למד רפואה. זה הריאיון הראשון שהוא 
מעניק. מיד לאחר שהפרופסור חובש הכיפה 
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סיים את לימודיו, הוא הקדיש שנה תמימה 
ללימוד תורה בכולל.

בהמשך נסע לארצות-הברית, ושם למד 
פסיכיאטריה בבית ספר לרפואה ע"ש אלברט 
אינשטיין בניו-יורק, ואחר-כך בבית-הספר 

לרפואה 'הרווארד' בבוסטון. 
ב-98 למניינם עלה לישראל, למד שנה נוספת 
בכולל, הפעם בישיבת 'הר עציון' באלון-שבות, 
ואז החל לעבוד בבית-החולים בבאר-יעקב. היה 
מנהל מחלקה ואחר-כך סגן מנהל בית-החולים. 
הוא מספר כי "ההתמחות שלי היא בתרופות 
בפסיכיאטריה", פסיכופרמקולוגיה בלשון 
המקצועית, "בכל מיני תחומים: סכיזורופניה, 
מאניה-דיפרסיה, דיכאון, כפייתיות, חרדה 

ועוד".
לדברי שטראוס, "ב'מעייני הישועה' יש את 
המחלקה עם התנאים הכי טובים של מחלקה 
פסיכיאטרית שקיימים בישראל. גם מבחינת 
הצוות הרפואי וגם מבחינת התנאים הפיזיים; 
אין משהו שמתקרב בכלל למה שיש פה. זה 
כמו מלון חמשה כוכבים בהשוואה למקומות 
אחרים: 24 חדרים כאשר בכל אחד מהם יש 
רק שני מאושפזים, מקלחת ושירותים בכל 
חדר, מרחב ללא שום צפיפות, חדרי טיפולים, 

ריפוי בעיסוק, מחשבים, מדריכי כושר וחדרי 
כושר, מרפאים באומנות, מוזיקאים, גננים 
ומטפלים בבעלי חיים, אנשי מחשוב, וכמובן 
פסיכולוגים ופסיכיאטרים, רופאים, אחיות, 
עובדים סוציאליים. מאוד מיוחד פה. מה 
זה שמדובר במחלקה ללא  שמאוד חשוב 
כפייה, הכול מרצון, והחדרים תמיד פתוחים".

לדברי הפרופסור שטראוס, "אנחנו מקבלים 
את כולם, אבל האווירה וסדר היום מתנהלים 
לפי ההלכה. יש גם לימוד של כמה שעות 
בצהריים, כמובן למי שרוצה. הכול בנפרד, 

גברים לחוד ונשים לחוד".
הוא מגלה גם, כי הלימוד התורני מסייע לא 
אחת: "זה חשוב, כי ללמוד זה חלק מהשיקום. 
מי שבעבר התפלל ולמד וכעת חוזר לזה, הרי 
שמדובר בחלק מהשיקום. אבל יש גם הרבה 
שיקום אחר, אנחנו עושים את הכול במחלקה".

הפרופסור מסביר, כשהוא נלהב, שמדובר 
בבשורה חשובה מאוד לציבור החרדי: "אני 
במקומות  שקורה  למה  להיכנס  רוצה  לא 
אחרים, אבל המחלקה החדשה לגברים, וזו 
שתקום לנשים, מאפשרת לחולים לקבל טיפול 
באווירה שאליה הם רגילים. אני יודע שיש 
מטופלים שלא מרגישים נוח במקומות רגילים, 

עם מחלקות מעורבות, ולכן זה מונע מהם 
לשתף פעולה".

האשפוז מתאים לכל מי שצריך אשפוז 
פסיכיאטרי, "גם לחולים מאוד קשים, אבל 
בתנאי שהוא או היא מסכימים לטיפול, ואין 
תוקפנות מצידם. לא נסכים לדבר כזה פה". 

חלק מהחולים, אגב, הגיעו במיוחד מחו"ל. 
את  אישר  הרפואי  המרכז  בהנהלת  גורם 
השמועה הזו, ואמר: "זה המקום היחיד בעולם 
שמתאים לציבור החרדי, כאשר במחלקה של 
הגברים עובדים גברים בלבד, במחלקה של 
הנשים עובדות נשים בלבד, וכלל הצוות מדבר 
'חרדית' ונמנה על המגזר. יש ביקוש גדול, 
וב"ה כבר רואים תוצאות בחודשים הבודדים 

שהמקום פעיל".
של  הגבוהה  לרמה  בנוסף  כי  לציין  יש 
הרופאים, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים – 
הצוות נמצא בקשר עם "ועד ההלכה" של 
'מרבה דעת' – מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 
מרן רבי ניסים קרליץ שליט"א, מרן רבי יצחק 
זילברשטיין שליט"א המכהן כיו"ר ועד ההלכה, 
רבי משה שאול קליין שליט"א, רבי שריאל 

רוזנברג שליט"א.
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הנוראה  הידיעה 
תפסה את משפחת 
נ' באמצע החיים. 
וכן  )בדוי,  גבי 
השמות(,  שאר 
העשרים,  בן  בנם 
ההלם  אחרי  חבלני.  בפיגוע  נפצע 
בבית  הצמוד  הליווי  הראשוני, 
היו  כולם  השיקום,  ותקופת  החולים 
 מאושרים לראות את גבי בריא ושלם. 
בריא ושלם? בגופו אולי, אך לא בנפשו!

 אדם חסר חיות
"בהתחלה הוא הסתגר בחדרו ולא יצא 
ממנו", מספרת אמו, רחל, "אך לא ראינו 
בזה משהו חריג. חשבנו שעליו לנוח, 
שזה יעבור, ושיערנו שכך זה אצל כל 
מי שעבר חוויה טראומתית. אבל זה לא 
עבר. להפך – זה החמיר; היו לו פחדים, 
הוא ראה דברים שלא התרחשו במציאות 
ועוד. לא ארבה בתיאורים על מה שעבר 
עליו ועלינו, רק אציין שכעבור תקופה, 
בננו היקר, שהיה הפרח שלנו, אושפז 

במחלקה סגורה". 
קולה של רחל נסדק כשהיא נזכרת 
בימים ההם. "עולמי חרב עלי. חייתי 
בתחושה של אבדן תמידי. החיים התהפכו 

על כל המשפחה; בתי רק חיכתה לרגע 
שבו תינשא ותעזוב את הבית. היה לי 
עסק מצליח וסגרתי אותו, כי מי בכלל 
יכול להתעסק בנושא אחר מלבד הפגיעה 
הנפשית שהתרגשה ובאה עלינו? נשאבתי 
לעולם אחר והפכתי למת מהלך – אדם 
שנושם, אוכל, ישן )בקושי...(, אבל אין 

בו טיפת חיות".
בשלב כלשהו הבינה רחל שהיא זקוקה 
לעזרה. "העובדת הסוציאלית המליצה לי 
לחפש קבוצת תמיכה ולהצטרף אליה. 
כך הגעתי ל'עזר מציון', ואז השתנו חיי 
בשנית, הפעם לטובה. זה החל בפגישה 
פרטנית שבה לראשונה מאז הטראומה 
דיברתי על מה שקורה אתי – ההתמודדות, 
התחושות, מחיקת האישיות שלי מאז 
מחלת בני, חוסר האונים ועוד. הרגשתי 
מקצועיים  אנשים  עם  מדברת  שאני 
מהשורה הראשונה, שלצד המקצועיות 
הרבה הם מלאי רגישות, אמפתיה, הבנה 

ורצון כן לעזור לי ולמשפחתי". 
ל  ח ר ה  פ ר ט צ ה א  ב ה ב  ל ש ב
הנשים  כל  שבה  תמיכה  לקבוצת 
נפש. מתמודדי  לילדים  אימהות   הן 
הייתי  לקבוצה  הצטרפתי  "כאשר 

סקפטית", משתפת רחל בכנות, "שאלתי 
את המנחה – את יכולה להחזיר לי את 
הבן שלי? את יכולה להשיב אלינו את 
גבי שהכרנו בעבר? היום, ארבע שנים 
אחרי, אני יכולה לומר שהבית שלנו עבר 
מהפך ואני ממליצה בכל לב לכל אישה 
שמתמודדת עם שבר כזה במשפחה, לפנות 
למרכז הייעוץ של 'עזר מציון'. זו לא 
בושה, ורק תרוויחי מהצעד הזה. גבי לא 
היה יכול להתקדם אלמלא אני, כאם, פניתי 
לעזרה. עם הזמן עברנו שלבים ותהליכים, 
וגבי התקדם במידה שלא תיאמן. היום 
הוא עצמאי, לומד חצי יום ועובד חצי יום, 

ובימים אלה עובר לדיור מוגן".
רחל עברה גם מהפך תפיסתי: "בקבוצת 
התמיכה למדנו מגוון גישות, תרגלנו 
אירועים, הבנו כיצד אפשר לעזור לבן 
המשפחה המתמודד, איך לא לשפוט אותו, 
איך לסייע לו לעזור לעצמו, וגם – איך 
לתת מקום לעצמנו, בהיותנו זכאיות לחיים 
שאינם סובבים רק את בעיית הנפש של בן 
משפחתנו. המנחה שלנו, שהמקצועיות 
שלה היא שם דבר, מציידת אותנו בכלים, 
לנו  ומעניקה  בכוחות  אותנו  ממלאת 
תעצומות נפש, ואלו מוכיחים את עצמם 
בשטח". רחל השתתפה גם בקורס תעסוקה 
והיום היא מנהלת צהרון מבוקש מאוד. 

2 0 1 7 | ס  נ כ
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"אני מרגישה אדם חדש, המשפחה 
שלי חזרה להיות מלוכדת וגם בני התקדם 

לבלי הכר!"

ייעוץ למשפחות
רחל היא אחת מרבים שנעזרו באגף 
וחייהם  ב'עזר מציון'  הנפש  לבריאות 
 השתנו לטובה בעקבות הפנייה לעזרה. 
מרב לוי, עובדת סוציאלית, מנהלת אגף 
בריאות הנפש ב'עזר מציון', מספרת כי 
מענים מגוונים בתחום בריאות הנפש 
ניתנים ב'עזר מציון' כבר יותר משלושים 
שנה. "בהתחלה ניתנו המענים למתמודדים 
עצמם. בימים ההם טיפלו במתמודדי נפש 
בעיקר בבתי חולים, רחוק מהעין ורחוק 
בעולם  התחום  התפתחות  עם  מהלב. 
ובישראל וחקיקת חוק שיקום נכי נפש 
בקהילה פעלה 'עזר ציון' לשלבם בקהילה, 

והיא עושה זאת מאז ועד היום. 
"עם השנים זיהינו ב'עזר מציון' שהקושי 
של בני המשפחה אינו קטן מהקושי של 
המתמודדים. כל הספינה המשפחתית 
האשמה ודאגה  בושה,  מיטלטלת; 
לשם הטוב של המשפחה הן רק חלק 
מהרגשות העולים, ועליהן נוסף החשש 
לא  חברתית.  סטיגמה  מפני  הגדול 
פלא שאנרגיה רבה מושקעת בהסתרת 
התמודדות הנפש. מסיבה זו, לצד שירותי 
שיקום מגוונים ומקצועיים למתמודדים, 
נותנת 'עזר מציון' מענה לבני המשפחה, 
במרכזי הייעוץ המספקים להם הכלה, 

הכוונה ייעוץ ותמיכה.
"בשנים האחרונות זכתה 'עזר מציון' 
במכרז של משרד הבריאות להפעלת מגוון 
שירותי שיקום למתמודדים, וכן בהפעלת 
מרכז ייעוץ למשפחות בבני ברק. המרכז 
פעל בס"ד בהצלחה רבה. הצוות, בראשות 
הגב' רבקה צוקרמן, פיתח מגוון שיטות 
עבודה, בהתאם לסטנדרטים של משרד 
הבריאות ובהתאמה ייחודית למגזר הדתי 
והחרדי", מספרת מרב. "אך טבעי, שלאחר 
שש שנים של פעילות מבורכת במרכז 
הייעוץ בבני ברק, זכתה 'עזר מציון' במכרז 
של משרד הבריאות בהקמת מרכז נוסף 
בירושלים, וכיום פועלים שני המרכזים 

לטובת בני המשפחות".
מה המוטו של מרכזי הייעוץ?

שותפה  במשפחה  רואה  "המרכז 
משמעותית בתהליך השיקום וההחלמה של 
המתמודד. צוות המרכז מעניק ידע, הכוונה 
וכלים, בפגישות פרטניות, שאליהן ניתן 
להגיע גם בלא להזדהות. במרכז ניתן 

חינם סיוע משפטי בעניין מיצוי זכויות, 
אפוטרופסות ועוד. המרכז מפעיל מגוון 
רחב של קבוצות תמיכה וסיוע לבנות זוג 
של מתמודדים, לאימהות ועוד. קבוצה 
נוספת היא קבוצת קל"ע – קבוצה לעזרה 
עצמית, שבה חברות הקבוצה מסייעות זו 

לזו בליווי אשת מקצוע". 

המקום המשמעותי של המשפחה
איך אתם עוזרים למשפחות?

"המשפחה מקבלת תמיכה ועזרה ברמה 
כדי להתמודד עם המציאות  הרגשית, 
המורכבת", מוסיפה מרב. "היא לומדת 
להבין מה עובר על בן המשפחה המתמודד 
ואיך לסייע לו בתהליך הטיפולי. מרכז 
הייעוץ מחזק את המשפחה כדי שתוכל 
לחזק את המתמודד, כי בלא החיזוק הוא 

לא יצליח להתמודד". 
בתחום בריאות הנפש מוכרת תופעת 
"הדלת המסתובבת" – אשפוזים חוזרים 
ונשנים. המציאות מוכיחה שהשירותים 
למתמודדים ולבני משפחותיהם בתוך 
הקהילה מונעים אשפוזים. "מחלת נפש 
מחלה   – כרונית  מחלה  כל  כמו  היא 
שבעזרת טיפול נכון המשלב טיפול רגשי, 
טיפול תרופתי ושיקום בקהילה, מתאפשר 
למתמודדים לנהל אורח-חיים משמעותיים 
בקהילה", מספרת מרב מניסיונה המקצועי, 
"ולמשפחה יש הרבה מאוד מקום בהצלחה 

של המתמודד במשימה הזו.
"למרבה הצער, בדרך כלל הקהילה 
מגלה אמפתיה למשפחות שמתמודדות 
בן  או  מיוחד  ילד  כגון  ניסיונות,  עם 
משפחה חולה, אך לא תמיד היא מעניקה 
את אותה תמיכה רגשית ומעשית כאשר 
הבעיה נפשית. משפחות המתמודדות 
בתחום הנפש נמצאות בשוליים, והקושי 
הזה נוסף על כל הקשיים האחרים שלהן. 
אחת המטרות של מרכז הייעוץ של 'עזר 
מציון' היא פעילות קהילתית מקצועית 
ולנטרול  השלילית  הסטיגמה  למיגור 
וימי  הרצאות  באמצעות  השיפוטיות, 
עיון לקהל הרחב, לאנשי מקצוע, ולבני 
משפחה. מאות משתתפים מגיעים לכנסים 
שאנו עורכים מדי חודש בנושאים מתחום 
בריאות הנפש, והתגובות מלמדות שהקהל 

צמא לעוד ועוד מידע בנושאים אלו".
יעל, שבעלה מתמודד נפש, מבקשת 
לספר על הנופש למשפחות שבו השתתפה, 
נופש הנערך פעמיים בשנה מטעם 'עזר 
נופש איכותי ומפנק  מציון': "זה היה 

עד מאוד. היו בו תכניות ייחודיות, 
שולחנות  עיצוב  מרתקות,  הרצאות 
ותפאורה, הפתעות קטנות שחיכו לנו על 
הכריות ועוד ועוד. חזרתי הביתה מלאת 
כוח להמשך הדרך. אבל מבחינתי, העיקר 
בנופש הזה הוא השינוי שהוא מסמל: 
עד לפני שנים ספורות – מי היה משער 
של'  ו'נשים  של'  'אימהות  שעשרות 
שואלת  היא  כזה?"  לנופש  תצטרפנה 
רטורית, "מסתבר שהחברה נפתחה מעט, 
שיש הרבה פחות בושה והסתרה, ואין 
לנו אלא להודות ל'עזר מציון' על שהעלו 
 על נס את בריאות הנפש וכל הכרוך בה.

"'עזר מציון' הקימו מכרה זהב ויהלומים 
למתמודדים ולבני משפחותיהם", מסכמת 
יעל, "לכו, אספו אותם! מי שאינו עושה 

זאת, הרי הוא מונע טוב מבעליו!"
מרכז ייעוץ בני ברק: 0733-956218 
מרכז ייעוץ ירושלים:  0733-952205

למתמודדים שיקום  שירותי   מערך 
האגף לבריאות הנפש של 'עזר מציון' 
למתמודדים  שירותים  מגוון  מעניק 
משפחותיהם: ולבני  הנפש   בתחום 

 מרכז ייעוץ לבני משפחות – ייעוץ פרטני, 

מידע, סיוע משפטי, סיוע במיצוי זכויות, 
הכוונה לאנשי מקצוע ותמיכה, כנסים 
 וימי עיון לבני משפחות ולאנשי מקצוע.
 סומכות – סומך המלווה את התהליך 

מיומנויות  בפיתוח  מסייע  השיקומי 
כלים  וארגז  הרגלים  ומקנה  ויכולות 
הביתי. במרחב  התפקוד   לשיפור 
בפיתוח  המסייע  חונך   – חונכות   

הרגלים  ומקנה  חברתיות  מיומנויות 
במרחב הציבורי, בצעדים הראשונים 
 בדרך לחידוש מערכות היחסים בקהילה.
 תעסוקה – שירות המסייע בפיתוח 

מקנה  התעסוקה.  בעולם  מיומנויות 
הרגלים וארגז כלים במטרה לאפשר 
בתעסוקה  להשתלב  למתמודד 
במגוון  ניתן  השירות  הפתוח.  בשוק 
אמנויות  שיקומי,  מטבח  תחומים: 
המוזיקה, אלקטרוניקה וחשמל. קיים 
 – נתמכת  תעסוקה  של  מסלול  גם 
 עבודה בשוק הפתוח בליווי מקצועי.

 מרכזי חברה ופנאי – המרכזים מעניקים 

למתמודדים חוגים, סדנאות מעשירות 
ומפגשי חברה. ההשתתפות במרכזים 
מקנה כישורים חברתיים מתוך תחושה 

של שייכות ואמון ביכולות.

מבינים לנפשך
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הורים לילד 
מיוחד? 

הכתבה הזו 
שווה לכם 
!& 30,000

בחינוך  לילדים  כהורים 
הכול  עושים  אנו  המיוחד 
רוצים  אנו  ילדינו,  למען 
לתת ולהעניק להם את המרב 
מתוך אמונה וידיעה כי ככל 
שנשקיע יותר נראה תוצאות 
טובות יותר ולעיתים התוצאות 
הטובות הם הכרחיות ובסיסיות להצלחתו של 

הילד. 
אך כמו כל דבר בחיים גם בהשקעה זו אנו 
נדרשים למשאבים ולהוצאות כספיות רבות, אנו 
כהורים לא נוותר, שום דבר לא יעמוד בדרכינו אך 
כל ידיעה או עצה כיצד ניתן לממש את זכויותינו 

הם כמים קרים על נפש עייפה.
בדבר זה דנה ממשלת ישראל ומשהבינה את 
הצרכים המרובים העניקה המדינה הטבת מס 

מיוחדת להורים לילדים בחינוך המיוחד.
הטבת מס אינה מימוש זכויות רפואיות ולא 
כרוכה בועדות סבוכות כגון ביטוח לאומי וכד', 
אלא כל הורה שיש לו ילד שעבר ועדת השמה 
ונמצא כמי שצריך ללמוד בחינוך המיוחד, זכאי 

להחזר.
ההחזר אותו קבעה המדינה הינו סכום לא 

מבוטל כלל – על פי סעיף 45 לפקודת מס זכאי 
הורה לילד בחינוך המיוחד ל-2 נקודות זיכוי לשנה 
היכולים לזכאות את ההורה ב- 5000 ₪ לשנה!

יתירה מכך, החזר מס ניתן לבצע עבור 6 שנים 
אחורה, כך שהורים רבים מקבלים החזר בגובה 

של כ- 30,000 ₪ !
בוודאי כולם שואלים מדוע לא שמענו על כך 

עד היום?
האם זה משהו ממשי או שבודדים בלבד זכאים?

איך ניגשים וכמה זה מסובך? 
אז בואו תופתעו!!!

כ- 80% מהשכירים שלהם יחד בחינוך מיוחד 
זכאים להחזר כספי!

רק 13% מהזכאים מממשים את זכאותם...
למדינת ישראל כיום אין עניין לחשוף וליידע 
אתכם בזכאות זו, אך בכל שנה שבה לא נדרשת 
המדינה להחזיר את הכסף היא פשוט מרוויחה 

אותו לכיסה ומדובר על מיליארדי שקלים! 
חברת קו זכות הינה החברה הגדולה והיחידה 
בארץ ששמה לה לדגש לתת שרות ספציפי זה 
להורים בחינוך המיוחד מתוך אידיאל כי עזרה זו 
בכוחה להעמיד דורות של חינוך ערכי וטוב יותר.
מדויקת  בהגשה  מומחים  זכות  קו  צוות 

ומקצועית של בקשת החזר למס הכנסה ובמיצוי 
מירב האפשרויות להגדלת ההחזר.

בכל חודש נציגות החברה מבשרות לרבים 
מלקוחותיה על עשרות אלפים שקלים שהם 
השיגו בעבורם. בשונה מהגשה באופן עצמאי, 
הגשת הבקשה דרך החברה זהו המסלול הבטוח 

והמשתלם ביותר ובעיקר הנח ביותר.
חברת קו זכות אוספת עבורכם את כל המסמכים 
הנדרשים, מבצעת בדיקות מקדימות מול מחשבי 
מ"ה וכאמור בעיקר יודעת איך למקסם את ההחזר.

איך זה עובד? פשוט מאוד - ובלי סיכונים!
בפניה לחברת קו זכות תדעו תוך דקות ספורות 

האם נראה שאתם זכאים.
במידה ותמצאו כזכאים החברה תבנה לכם את 
תיק ההחזר, תשיג עבורכם מסמכים, תגיש הבקשה 
למ"ה וכל זאת בלי ששילמתם כלל, במידה ותקבלו 

החזר וכשתקבלו, תגבה החברה את העמלה.
חשוב להדגיש כי להטבה זו זכאי אך ורק מי 

ששילם מס הכנסה בתלוש השכר.
אם אחד מבני הזוג משתכר מעל 7000 ₪ פנו 

ל- 072-22-22-600

צילום: פלאש 90
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למה נוצרה הפרעת הקשב? 
מה תפקידם של אנשים 
זו  אלה בעולם? מתי 
מחלה ומתי זו ייחודיות?

נהרות של דיו נשפכו 
סביב השאלה היכן עובר 
קו הגבול בין מצב נפשי בריא 
למצב של מחלה; לאיזה מדד יש יכולת לקבוע 
את גבולות ה"נורמלי". המציאות נתונה, אבל 
האדם הוא זה שמתאר ומגדיר אותה וכך בעצם 
הוא מבנה את המציאות. ההבניה היא זו שיוצקת 
משמעות למציאות והיא משפיעה על הדרך 
שבה אנחנו מתמודדים עם המציאות. כך גם 
ביחס להפרעת הקשב. המשמעות שאנחנו 
נותנים לה היא זו שמגדירה את היחס אליה. 
ברמת היחס החברתי לתופעה, האם תיווצר 
סטיגמה שלילית או להיפך. ברמת הפרט, כיצד 
הוא יתפוס את עצמו, איך הוא יבחר להתמודד 

עם התופעה. 
הפרעת קשב והיפראקטיביות מאופיינת, 
בין היתר, בכך שהיא שקופה, מגוונת ולעיתים 
חסרת עקביות. יש בה חלקים פרדוקסליים 
המכנה- מהצד.  למתבונן  הגיוניים  ובלתי 

המשותף של מגוון תסמיני ההפרעה הינו פער 
בין תפקוד הפרט לבין דרישות הסביבה. הפער 
מתבטא בשלושה תחומים: קוגניטיבי, רגשי 
והתנהגותי. נטיית הפעולה בשלושת התחומים 
או בחלקם אינה מותאמת וכפופה במלואה 
לדפוסי פעולה מקובלים. לפעמים זה נראה 
שהמאובחן פועל מתוך עולמו הפנימי, ללא 
התחשבות מספקת בדרישות העולם החיצוני 
והן החברתיים.  הפיזיים  הן   - ובגבולותיו 

נראה סגנון התנהלות הנוטה לחירות ומבכר 
את הסובייקטיביות על-פני האובייקטיביות. 

עד כמה נטייה זו רחוקה מהנורמה?
היחס של אדם באשר הוא כלפי גבולות, 
הוא מורכב. מחד גיסא הגבולות יוצרים סדר 
ומקנים ביטחון ויציבות. מאידך נפשו של אדם 
שואפת אל הדרור; היא רוחנית ובלתי מוגבלת 
מעצם טבעה. אי-המוגבלות של הנפש מוכח 
לכולנו מחוויית החלום. בהתאם לכך, מרבית 
בני האדם מתמודדים ברמה כזו או אחרת 
באתגר שבהתאמת הפעילות שלהם לדרישות 
המציאות. כולם לעיתים צריכים להתאמץ כדי 
להתרכז במשימה מסוימת. כיוצא בו לאפק 
תגובה רגשית, לדחות סיפוקים או לשמור על 
תנועות גוף שקטות. מרבית בני האדם משלימים 
עם ההגבלה ויש להם יכולת כדי לעשות זאת. 
מידת הרצון והיכולת לייצר הגבלה ואיפוק, 
משתנה מאדם לאדם. זה לא מצב דיכוטומי 
שבו או שיש או שאין, אלא עניין של כמות. 
כאשר ישנה כמות מסוימת של חוסר רצון 
ויכולת לפעול בתוך הגבולות, אזי ניתנת אבחנה. 
הכמות הנדרשת לאבחנה על פי ספר האבחנות 
האמריקאי )DSM( היא כמות שעליה הסכימו 
קבוצה של רופאים. כלומה זוהי קביעה שיש 

בה גם היבט חברתי הבנייתי. 
בעלי הפרעת קשב וריכוז אינם שונים מהותית 
משאר בני האדם. הם שונים כמותית. נטיית 
החירות שלהם גבוהה יותר, ההזדהות שלהם 
עם גבולות נמוכה יותר. קיים אצלם עיסוק 
גלוי או סמוי סביב סוגיות של גבולות: גבולות 
הגוף, המציאות או הגבולות החברתיים. הם 
גרים על החומה. חלקם מתקשים להשלים עם 

עצם הצורך להגביל את עצמם, והם חוזרים 
ו"מתנגשים" במציאות פעם אחר פעם. הם 
מתקשים להפנים ולקבל אותה. הם מגלים אותה 
שוב ושוב, לפעמים מתמרדים נגדה, לפעמים 
נכנעים לה בחוסר רצון ובתסכול, אולם הדבר 
החשוב יותר לזכור הוא שפעמים רבות – בעזרת 
הכוונה מתאימה –  הם לומדים לנתב את הנטייה 

הזו למקומות שמביאים אותם להצלחות. 
הפרעת הקשב מבליטה את היות נפש האדם 
חצובה ממקור גבוה מעל החומר, היא קוראת 
תיגר על הסדרים המובנים מאליהם, לעיתים 
אינה מקבלת את הצורך בהיררכיה ומשמעת. 
נטייה זו יכולה להביא להרס וחורבן, אך היא 

גם יכולה להביא לשכלול העולם. 
של  מוקדם  בזיהוי  רבה  חשיבות  ישנה 
ההפרעה ומתן מענה, תרופתי ורגשי/התנהגותי 
כאחד. חשוב לזכור שבקרב נוער חרדי נושר 
נמצאו למעלה מ50% בעלי הפרעת קשב, ואילו 
בקרב נערים עוברי חוק יש משדברים גם על 
אחוזים גבוהים יותר. מחקרים מצאו כי כאשר 
ההפרעה לא טופלה, הדבר השפיע גם על רמת 

הדתיות של נערים חרדיים. 
כאמור, זוהי תופעה שמורכבת מגוף ונפש 
ועל כן - כאשר מדובר ברמת הפרעה העונה 
על הקריטריונים האבחנתיים הרפואיים -  גם 
המענה צריך להיות משולב: סיוע תרופתי לצד 
סיוע חינוכי, טיפולי או אימוני. ישנם קשיים 
לא מעטים סביב שיתוף הפעולה עם הטיפולים 
הנדרשים, החל מדחיית הבעיה עד להזדהות 
יתר אתה: קושי לקבל ולהשלים עם האבחנה 
ובקצה השני תחושה שההפרעה זה ה"אני" 

ולכן אין מקום לטפל בה. 

חיים דיין, עו"ס קליני במשרד הרווחה, עו"ס מעצרים בכיר קצין מבחן לנוער, חוקר תחום הפרעות קשב 
haymdayan@gmail.com, 050-6219912 באוניברסיטה העברית

קשב?
הפרעת

השראת
או



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 בבריאות
אין בערך...

 בירושלים
רק מאוחדת!

 מרפאות 300
ברחבי העיר  רופאים825

במגוון תחומים

מאוחדת בירושלים, כל מרפאה במרחק הליכה!
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