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ל“ט, ן שנת הלימודים תשע“ט הבע ל מפת בעומדנו ע
בעומדנו על מפתן שנת הלימודים תשע“ט הבעל“ט, מלווה אותנו פתח תקווה ומשאלות 
לב להצלחה. העשייה האדירה בפתיחת שנה“ל בעת הזאת, מפיחה בנו  חיזוק ותעצומות 

ישע.
הפעילות חובקת הדורות על פני 70 השנים ברשתות החינוך - גני ילדים ומעונות יום 
”בית יעקב“, וכן ”פתחיה“ – מוסדות לחינוך מיוחד -  מהווה עדות חיה ומוצקה להצלחה 
העתיד  דור  של  הרוחנית-רגשית-תפקודית  הכנתו   - הללו  הנאצלים  בתחומים  והישגיות 

של עמנו.
המסועפת  המערכת  של  החינוך  מוסדות  שהם  החרדי,  החינוך  מערכת  של  היוצר  בית 
נפש  במסירות  חנוך,  ואישי  ישראל  גדולי  ע“י  עלינו  שהוטלה  בשליחות  פועל  שלנו, 

ובאחריות לחינוך תשב“ר. 
פעילותנו בשדה החינוך הן למען ילדי ישראל אשר התפתחותם תקינה ונורמטיבית, והן 
עם לקויות וקשיים מסוגים שונים, לשפרם ולסייעם,  עבור תינוקות שלא חטאו, שנולדו 

להצעידם לקראת בשלות ועמידה בנחשולי החיים.

בחוברת זו ”נטיעות“ - קבצנו לאסופה אחת כתבות התרשמות מביקורי שטח, תובנות של 
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ותיאורים חיים, על קצה המזלג, מהעשייה הבלתי פוסקת 

המתרחשת בין כותלי המוסדות.
כבעבר, נאחזים אנו בכוח התפילה לקל מרומים, שלא יטשנו ולא יעזבנו, ויהי ה‘ עמנו 
לאידיאל  נאמנים  מבטחים,  לחוף  הסוערים  הגלים  פני  על  יעקב  בית  ספינת  את  להשיט 

”בית יעקב לכו ונלכה באור ה‘“.

בברכה,       

הרב יצחק גולדקנופף       
המנהל הכללי        
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מוסיפות דבר. לא גורעות או משנות מאום. הן מעתיקות השמועה 
כפי שהן קיבלו אותה, וכפי שסבתן קיבלה אותה.

את כוח ההעתקה הן מתבלות בלב חם ואוהב, במסירות חסרת 
תקדים!

"כך גם הדוגמא האישית של המלמד. אין לנו מושג עד היכן מגיעה 
השפעת המעשים שלנו על תלמידינו. לפעמים ההשפעה עליהם 

נמשכת כל ימי חייהם!...
זוהי האחריות שלנו כמלמדים כלפי התלמידים. נכון, יבוא יום 
שישכחו אותנו, הילדים לא יזכרו בכלל מה שקיבלו ממנו, אבל 

השי"ת יודע שהכול נובע מהחינוך שהחדרנו בהם בקטנותם".
(הרב שמשון פינקוס – עניני חינוך)

רחובות העיר בני ברק היו ריקים. כל מי שיכל, הסתגר בביתו 
ונמלט מחמתה של השמש הקופחת.

ישעיהו  רבי  הגאון  טיפס  הגבעה  במעלה  לגמרי.  לא  ריקים? 
על  הקלו  לא  הכבד,  החום  גם  כמו  שנותיו,  משא  גולדשמידט. 
דרכו.  ונכנס  ברזל  שער  לעבר  פעמיו  שם  הרב  הקשה.  ההליכה 
הייתה זו דרך קיצור המובילה לביתו, שביל צר וארוך המתפתל 
את  לפסוע  הרב  כשעמד  העיר.  של  הצפופים  לבנייניה  בינות 
ניצבת  ילדים  עגלת  ראה  העפר,  בשביל  האחרונות  פסיעותיו 

למולו. תינוק ישב בתוכה, מובל על ידי אמו הצעירה.
האם ראתה את הרב למולה ומיד החלה נסוגה לאחור על מנת 
הסתובב  בעדה,  עצר  הרב  אולם  השביל,  מן  לצאת  לרב  לאפשר 

והחל צועד בפסיעות מדודות לנקודת המוצא.
שתלמיד  הדעת  על  יעלה  וכי  עיניה,  למראה  האמינה  לא  האם 
התנצלות,  מילות  למלמל  ניסתה  היא  הדרך?  את  לה  יַפנה  חכם 
אך מאומה לא עזר. כשיצא הרב מן השביל, חייך אל הילדון הקטן 
ראשון  לעבור  יכולתי  הדין  "מצד  לאם:  בנועם  ואמר  שבעגלה 
במצוות  את  ומחויבת  אני  זקן  שהרי  השביל,  את  לפנות  ולבקשך 
והדרת פני זקן. אולם דעי לך כי הסתובבתי מפני כבודו של הילד!

ייתכן  אך  וחסרונותיי,  מעלותיי  על  אני  והנה  אני,  זקן  יהודי 
שהעולל שבעגלתך יצמח להיות ר' עקיבא אייגר!!! הייתכן שלא 

אפנה את השביל לכבודו?"
השבעה  מימי  באחד  המעשה  מבעלת  שמעתי  הזה  הסיפור  את 
להבין  לי  גרם  המעשה  גולדשמידט.  ישעיהו  רבי  הגאון  סבי,  על 
איזו עצמה טמונה בכל ילד קטן, ואיזו זכות גדולה היא לחנך את 

הקטנטנים. 

"כשתינוק מתחיל לדבר – אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדו 
תורה".

הדברים האלה הם היסוד של נקודת ההתחלה, רגע הזריעה והתחלת 
החינוך. כשהילד מגיע למצב מסוים צריך לזרוע בו מה שהוא מוכן 

לקלוט באותו הזמן. אם לא לימדֹו את הדבר הנכון בזמן הנכון - 
הריהו כאילו קוברו. אם הוא לא תפס את הרגע שייקלט הזרע – לא 

יצמח הצמח המתאים. לא יצמח מזרע כזה אדם החי באמונה או 
בתורה, ולכן כאילו קוברו.

('זריעה ובניין בחינוך', הרב שלמה וולבה)

שלושים, ואולי ארבעים, ילדי וילדות חמד, יושבים ברגעים אלו 
במאות כיתות הלימוד, והם נושאים בלבם את היקר והחשוב לנו 

אינם  הם  שאפילו  משא,  גבם  על  הנושאים  קטנים  מכול. אוצרות 
מכירים באיכותו, במהותו ובחשיבותו.

הגדיים  את  מנתבים  שליחות  וחדורי  מסורים  צוות  אנשי  אלפי 
הללו לעבר באר מים חיים. צוות שמבין מהי המשמעות האמתית 

וארוכת הטווח של כל סיפור ושיר, דקלום ויצירה.
כי אותם ילדים יגדלו ויהיו לדור חדש. הם תלמידי החכמים של 
הצדקניות  הנשים  תהיינה  ילדות  אותן  הבא.  הדור  וגדולי  המחר 
והחיוך  בעיניים  הצחוק  עם  הילדות  לעולם.  שיבואו  השנים  של 
הילדים  מפוארים,  בתים  שתעמדנה  אלה  תהיינה  השפתיים  על 
עם הכיפה הסוררת והמבט השובב יהיו אלו שיעניקו את הצביון 

היהודי השורשי.
של  המיוחד  הפסיפס  את  ירכיבו  ביחד,  וכולם   – לחוד  אחד  כל 

עתיד העם שלנו.

"ומצדיקי הרבים ככובים לעולם ועד – אלו מלמדי תינוקות". (ב"ב 
ח ע"ב)

כשרואים בישיבה גדולה בחור מצליח, מתמיד גדול ומצוין בכל 
מידה נכונה, ומייחסים את הצלחתו בכך שהוא למד בישיבה פלונית 
והיה לו ראש ישיבה גדול שחינך אותו כראוי ועל ידי זה יצא תלמיד 

חכם מופלג, וזוהי טעות! הצלחתו מתחילה בעובדה שבהיותו בן 
חמש היה לו מלמד שהכניס בתוכו יסודות מוצקים ואיתנים עליהם 

גדל והתעלה במשך השנים!"
(הרב פינקוס)

ילדינו.  של  עתידם  עבור  משמעות  יש  היום  שלנו  עשייה  לכל 
כל פעולה תצרוב זיכרון. אנחנו – ההורים, הגננות, אנשי החינוך 
של הגיל הרך – אנחנו אלה שקיבלנו את התפקיד ואת השליחות, 
לוודא שאותם זיכרונות יהיו בונים ומעצימים; זיכרונות שיעצבו 

את מראה העם שלנו בדורות הבאים.

מהחג, א חוויות  העברנו  בגינה.  פגשתי  אסתי  ת 
והזכרנו מקומות ואירועים בהם השתתפנו.

סבא  את  לבקר  נסעתי  פסח  של  שביעי  "בערב 
שלי", היא הוסיפה.

נדרכתי. 
מאלצהיימר  סובל  אסתי  של  שסבא  ידעתי  מוקדמת,  מהיכרות 
מתקדם. מדובר בסבא אהוב ויקר. אדם מוערך, ששנים של עשייה 
יושב  הוא  באחת.  נקטעו  אלו  כל  אך  מאחוריו;  ופעילות  ברוכה 

בכסאו, שותק ברוב הזמן. עיניו כבויות.
אביה של אסתי דאג לתורנות ביקורים קבועה. הוא הסביר לכולם 
שהמצווה לכבד אינה חלה רק כשקל ונעים. "סבא עכשיו בבחינת 
כך  ומשום  שלנו!  סבא  הוא  אבל  בארון',  המונחים  לוחות  'שברי 
לכל  והסביר  חזר  כך  סיפורים",  ולספר  ולהתעניין  לבקר  נמשיך 

הילדים והנכדים המשתתפים בביקורים.
אבל לאסתי זה היה קשה. קשה מנשוא...

כשמגיע התור שלה ללכת לבקר את סבה, היא שולחת את בעלה 
או מנסה למצוא ממלאי-מקום שיבואו במקומה. שלא תבינו לא 
נכון. אסתי אוהבת את הסב, אבל המראה של הכלי שבור, מרוקן 
ומורכן, גורם לה לעצב ולקושי. ובדיוק לכן, כשסיפרה לי שהלכה 

לבקר את סבה במהלך חול המועד – הקשבתי קשב רב.
"את שומעת?" אסתי המשיכה, "החלטתי לבקר אותו עם יהודה 
בן הארבע. מעולם לא לקחתי את יהודה אתי, והוא התחנן לבוא. 

בעלי דווקא שמח, ואמר שזה יקל עליי.
נכנסתי לחדר של סבא. הוא ישב מולי, על אותה כורסה מוכרת; 
לבוש היטב, הכול נקי ומסודר סביבו, אבל המבט חלול. 'מועדים 
היה  נראה  לא  אבל  עיניו,  את  הרים  הוא  קראתי.  סבא!'  לשמחה, 
לרגע  לבכות.  ורציתי  ידו  על  התיישבתי  אותנו.  מזהה  שהוא 
לקראת  צעד  יהודה  שאז  אלא  יהודה...  את  שהבאתי  הצטערתי 
סבא, הניח את היד שלו על היד של סבא, ושאל: 'למה אתה לא 

אומר לי חג שמח?' 
סבא שתק.

'אתה רוצה שאני אשיר לך שיר?' המשיך יהודה להתעניין, ומיד 
פצח ב'מה נשתנה'.

סבא לא הגיב.
יהודה הסתכל בי בזהירות. ניסה לאמוד את המקרה.

'אשיר לך  'אתה לא מכיר את השיר הזה?' הוא שאל בעדינות. 
הגרומה  היד  את  חזק  החזיק  ויהודה  מכיר!'  בטוח  שאתה  שיר 
ב'  הא'  את  ושר  עליה,  החרוטים  הגיל  סימני  עם  והמקומטת 

במנגינה המוכרת.
"סבא  בהתרגשות,  אסתי  לי  שחה  קרה!"  מה  תאמיני  לא  את 
יהודה  השיר...  את  לפזם  והחל  חיוך,  חצי  העלה  ביהודה.  התבונן 
הסתכל וצעק באושר 'את רואה, אמא! הוא כן יודע לדבר!!! הוא 

פשוט לא הכיר את השיר ששרתי קודם'..."
עם  שר  שלי  סבא  את  "כשראיתי  מתרגשת.  שאסתי  ניכר  היה 
יהודה, הרמתי טלפון לאבי וסיפרתי לו מה קרה. הוא לא הופתע. 
רק הסביר לי שזו ה'גירסא דינקותא' של סבא. 'הוא לא מכיר אותי, 

את בנו - אבל מכיר וחי את זיכרונות ילדותו', אמר לי אבא".
הסיפור המרגש של אסתי הניע אותי לחפש מה כתוב במקורותינו 

על גירסא דינקותא. הדברים שמצאתי – מפעימים:

"יבואר על פי יסודו של הג"ר בן ציון אבא שאול זצ"ל בספרו 'אור 
לציון' – חכמה ומוסר, וזה לשונו: כתיב "יצר לב האדם רע מנעוריו", 
כלומר המידות הרעות ישנן באדם ומושרשות בו מראשיתו. ואם לא 

יקבל חינוך בקטנות, יגדל פרא אדם בעל תאוות ותשוקות לדברים 
רעים.

אבל אם מתחנך כבר מקטנות, וגֵדל ביחד עם תורה ויראת שמים, זה 
מקנה לו דרך חיים עד אשר יזקין. בדרך שמוליכים אותו ימשיך, בין 

לטוב ובין לרע, וקשה לו יהיה לפרוש מדרך זו. עכ"ל.
כמו כן, יש להוסיף את דברי הגר"מ רובמן זצ"ל בספרו 'זיכרון 

מאיר': עד כמה יש לדאוג שה'גירסא דינקותא' תהיה מעולה. אם 
בימי נערותו מקבל אדם חינוך טוב, הרי זה ערובה להצלחתו גם 

בימי הזיקנה. אבל אם יש שורש פגום, יש חשש לא רק לימי הנערות 
אלא לכל ימי חייו בהמשך. עכ"ל.

אם כן, מבואר עד כמה יכולים להיות עמוקים וחזקים שורשי 
הידיעות אשר סופג האדם בימי ילדותו בבית אביו ואצל רבותיו, 

עד שאף רוח סערה גדולה ביותר לא תצליח לעקרם לטוב ולרע, כי 
הכול תלוי בחינוך".

('אפיקי אליהו', הרב אליהו יוחאי אלקיים)

גירסא דינקותא. 
של  תמימים  ימים  אותם  חברה.  ופעילויות  משחק  שירי  אותם 
קטן  כיסא  על  ישבנו  שבהם  ימים  מזמרת.  וקלטת  וריכוז  צחוק 
ושתינו בצמא את דבריה של הגננת הנערצת, הקשבנו לסיפורים 
ואת  אבינו  אברהם  את  הכרנו  לראשונה,  לנו  שסופרו  מפעימים 
משה רבנו, עקבנו אחרי המצרים והמכות, הרמנו את דגל המכבים 

וצעקנו "מי לה' אלי"...
ממעמקים"  למעלות  "שיר  את  בנו  שהטביעה  דינקותא  גירסא 
המזון;  וברכת  התפילה  מילות  את  ההרים",  אל  עיניי  "אשא  ואת 
המעצימה  הידיעה  את  מכל  יותר  בנו  שהחדירה  דינקותא  גירסא 

כי יהודים אנו, ו"אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו בניך ואתה אבינו!"
מפואר.  יהודי  עבר  ברכי  על  וגדל  מחובק  שלנו  העתיד  דור 
בשונה משיטת החינוך הנהוגה בעולם, בה מאדירים את החינוך 
אצלנו,  העתיק -  הוותיק,  החינוך  של  בערכו  ומפחיתים  העתידני 

בניין הנערים נעשה על יסודות זקנים.

"כתיב במשלי – חנוך לנער... גם כי יזקין לא יסור ממנה. ביאורו, 
כל אב צריך לחנך את בנו בהדרגה בתורה ובמצוות בעודו בנעוריו, 

עד שיהיו לו המידות והמצוות הרגל... וירוויח בזה כי גם כי יזקין 
לא יהיה קשה לו לקיים אותן המידות וקיום המצוות כי כבר הורגל 

בהם... ועל האב לדעת כי מעט היהדות והמידות וקיום המצוות 
שמקיים בעצמו – הלא זה גם כן הודות לאביו שהשתדל על זה 

בעודו בנעוריו!"
(ליקוטי החפץ חיים, קונטרס תלמוד תורה)

וסייעות  מטפלות  גננות,   – צדקניות  בנשים  מתבוננת  אני 
שנטלו על עצמן את הזכות להעביר את המסורה הלאה, להטמיע 
בילדי החמד את האהבה לתורה, את חיבוב המצוות, את סיפורי 
התורה ומדרשי חז"ל. להנעים להם את הלימוד, להעניק להם את 
התשוקה, להדליק בלבם את האור והשמחה לכל דבר שבקדושה.
והחידוש  ההמצאה  ביכולת  לא  היא  נשים  אותן  של  הגדולה 
לא  מעבירות.  רק  שהן  בעובדה  היא  גדולתן  להיפך.  אלא  שלהן, 

גיטי מאירוביץילדי ההווה, דור העתיד

מן המקורות
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הידעתם? הקטנצ'יק שלכם הוא בעצם מתווך.

הוא הולך בבוקר עם תיק אוכל וחוזר בצהריים עם 

סיפורים ויצירות, מעביר מהבית אל הגן ומהגן אל 

הבית חוויות והבנות, מקבל משניהם ומקשר ביניהם.

איך משפיע הבית על הגן, איך משפיע הגן על הבית, 

איך משפיעים שניהם על הילד ואיך הוא משפיע עליהם?
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אין כמו
שער הכחול חורק קצת. בתוך ארגז החול משתזף מכל המרכך שהביאה לגן לפני יומיים, בפנים קורצות ה אמא

צבע  בכתמי  פרפרים   - לייבוש  הקיר  על  פרושות  בגואש  צבועות  יצירות  המטבח'.  מ'פינת  הבובות  לה 
ורודים וסגולים, ברקע מתנגן השיר שהיא אוהבת והגננת מחייכת אליה: "ברוכה הבאה!" 

ואפילו שהכיסאות קצת נמוכים מדי בשבילה ותיק האוכל אינו שלה ותיכף בכלל תקום ותלך לעבודה, 
היא יודעת שהגננת מתכוונת לכל מילה. היא ברוכה הבאה.

לימודים  מאחוריה  אין  אולי  משפיעה.  דמות  היא  אבל  נשארת.  אינה  כמעט  והיא  אמא,  לגן,  באה  היא  יום  כל  לא 
מקצועיים ואין לה תארים, אבל הלב שלה הוא לב של אמא.

וגם הגננת יודעת: לאמא יש בגן מקום של כבוד.

גם אמא באה 
לגן. באמת.
היא לא יושבת על 
כיסא נמוך –
להיפך, היא 
ממוקמת גבוה.
היא לא מתבקשת 
להקשיב בשקט –
להיפך, מקשיבים לה.
הרצונות שלה הם 
לא משחק ילדים –
הם הדבר המשמעותי 
ביותר שיש פה.
לאמא יש בגן 
סדר יום שונה,
אבל גם לה אומרת 
הגננת כל בוקר:
"ברוכה הבאה לגן!"
 דבורי גולובנציץ

1617

בית ילד גן



שעת ריכוז: משלבים ידיים, 
שומרים על קשר

כשהילדונת בריכוז היא משלבת 
ידיים ומקשיבה לגננת.

'שעת הריכוז' של אמא היא 
שונה: הגננת היא זו שמקשיבה, 

ואת הידיים הן משלבות 
יחד, אמא והגננת. מאחדות 

כוחות, שומרות על קשר.

אם תגיעו בשעת הבוקר אל הגן של לאה בלומנטל, גננת 
בגן שפה ויועצת טיפולית, תפגשו אותה כשהיא לא עסוקה 

בשום דבר – מלבד בקבלת פני הילדות והוריהן.
שלה,  בגן  היום  תחילת  את  לאה  מתארת  הבוקר",  "בזמן 
בחדר  נמצאת  ואני  קופסה,  במשחקי  משחקות  "הילדות 
הכניסה  שליד  המרכזי  החדר   – 'מליאה'  מכנים  שאנחנו 
לגן. בזמן הזה ההורים מגיעים לגן, וחשוב לי לראות אותם, 
לשמוע אותם, לומר כמה מילים טובות עליהם ועל הילדה 

שלהם, להתרכז בהם ולהתמקד בקשר בינינו".
מבחינתה,  ההורים.  עם  הקשר  על  מוותרת  אינה  לאה 
כי  ואף  הילדות.  עם  העבודה  כמו  בדיוק  'מאסט'  הוא 
לייחד  מוכנה  לאה  לב,  ותשומת  השקעה  דורש  הוא  כמוה, 
בין  קשר  "כשיש  אותו.  ליצור  כדי  רק  ולו  המשאבים,  את 
ומשתפים  בנו  מאמינים  עלינו,  סומכים  הם  לגננת,  ההורים 
אתנו פעולה", מסבירה לאה. "הם יודעים שאכפת לנו - וזה 
אכן כך. אנחנו משקיעות בקשר אמתי; כך למשל, אם נחגגת 
שמחה במשפחה של אחת מילדות הגן, אנחנו לא מסתפקות 

מבקשות  היה,  איך  שואלות  אנחנו  טוב'.  'מזל  בברכת  רק 
לראות תמונות, מתעניינות מכל הלב". 

מצטרפת  ב'פתחיה',  סוציאלית  עובדת  גולדמן,  תמר 
לשיחה: "הקשר עם ההורים נוצר קודם ברמה הטכנית: כל 
ילד שנכנס למעון השיקומי שלנו עובר 'אינטק' עם המרפאות 
וההורים. ההורים משתפים בהיסטוריה הרפואית של הילד 
ומדברים על האתגרים, היכולות, החולשות והחוזקות שלו. 
לאחר מכן, גם אני עושה 'אינטק' סוציאלי עם ההורים, ובו 
דנים  הצוות,  ועם  אתי  הקשר  מהות  על  משוחחים  אנחנו 
בציפיות שלהם, מעמידים גם את ההורים ב'פרונט' ולא רק 
ההורים  דעת  בין  פערים  מתגלים  אם  הילד.  של  צרכיו  את 
שחשוב  מה  המטרות,  לקביעת  בקשר  הצוות  דעת  לבין 

להורים הוא מה שיקבע".
"הגננת  הדרך:  כל  לאורך  לזרום  ממשיכה  התקשורת 
כותבת פעמיים-שלוש בשבוע במחברת הקשר של הילד, גם 
הְמרפאות כותבות בה פעם בשבועיים על התרשמותן מהילד 
ומתקשרים.  ומגיבים  כותבים  ההורים  שלו.  ומההתקדמות 

והתקשורת, כמו כל תקשורת חיובית, הופכת להדדית".
אורלי עומסי, עובדת סוציאלית במעון השיקומי בנתיבות, 
רואה בקשר עם ההורים עוד כלי שנועד להיטיב עם הילד. 
וככזה, הוא אינו נתחם לגבולות ולזמנים. כמו כל הצוות של 
'פתחיה' היא אומרת להורים: "יש לכם מה לומר? תתקשרו, 
הן  מנטרה.  סתם  לא  הן  הללו  המילים  בשבילכם!"  פה  אני 
הטלפון  מספר  את  יש  הילדים  להורי  מציאות.  שיוצר  כלי 
תמיד  והקו  במעונות,  הצוות  מאנשי  אחד  כל  של  האישי 
להורים,  כבומרנג  חוזרת  הצוות  עם  לתקשר  "היכולת  זמין. 
מסבירה  הילד",  עם  לתקשר  שלהם  היכולת  עם  ומיטיבה 
מההורים  להורים,  מאתנו  במחזוריות.  נע  "הקשר  אורלי, 

לילד, מהילד לעולם ושוב אלינו".

מעגלי הקשר מתרחבים מעבר למשולש הורה-צוות-ילד. 
נחשפת  היא  אורלי,  עורכת  שאותם  הבית  ביקורי  במהלך 
מקרוב למציאות שבה חיים ההורים והילד. "הביקור עצמו 
לבית,  נכנסים  אנחנו  הקשר.  את  לחזק  מאוד  לנו  עוזר 
מתכבדים בשתייה, מנהלים שיחה נינוחה. נוצרת הזדמנות 
אותנו  מוליך  זה  לעתים,  הנוספות.  המצוקות  על  לשמוע 
ההורים  בין  מתווך  גורם  להיות   - שלנו  הנוסף  לתפקיד 
לבין הצוות במוסדות האחרים שהילד מטופל בהם - טיפת 
חלב, המכון להתפתחות הילד - ולפעמים בין ההורים לבין 
מחלקת הרווחה. הרבה פעמים נתפסת העובדת הסוציאלית 
את  'לנטרל'  עוזרים  אנחנו  מאיים.  כגורם  הרווחה  מטעם 
שאנחנו  רואים  כשהם  לבינה.  ההורים  בין  מגשרים  האיום, 
המשפחה  עם  שנוצר  הקשר  ומתהדק.  מוסיף  הקשר  ִאתם, 
קואליציה  קואליציה.  באותה  ואותם  אותנו  מעמיד 

שמטרתה אחת: להיטיב ִאתם".

שעת משחק: באיזו דרך 
שתבחרו, תקבלו אמון

פינת הבובות או פינת המטבח? 
ספר קריאה או משחק הרכבה? 

כל אחת בוחרת מה שהיא 
רוצה. בשביל אמא זה לא 

משחק, אבל גם לה יש חופש 
פעולה ואפשרויות בחירה.

להיכנס  נתיבים:  שני  גם  נפתחים  הגן,  דלת  כשנפתחת 
אמון,  אחרת.  או  כך  לבחור  לשתוק;  או  לשתף  לצאת;  או 
בהורים,  הצוות  שנותן  האמון  הדלת.  סבה  עליו  הציר  זה 

ביכולות שלהם לבחור בטוב, לעשות טוב.
"אנחנו מכבדים את צרכיו של ההורה ומאפשרים להורים 
מקסימום גמישות בקשר", מרחיבה גולדמן. "ופירוש הדבר 
שהם יכולים תמיד לבחור עם מי הם רוצים לתקשר מכלל 
אנשי הצוות: עם העובדת הסוציאלית, עם אחת המרפאות, 

עם המנהלת או עם הגננת.
רוב ההורים שומרים על קשר אינטנסיבי עם המעון; אבל 
בקשר  שהן נדירות, הצורך להיות  לעתים, וחשוב להדגיש 
הכעס  לפעמים  מדי.  יותר  להורים  מכאיב  המעון  צוות  עם 
ואכזבה  כעס  בהם  מעוררים  הילד  של  ממצבו  והאכזבה 
מהמעון... אנחנו משאירים את הדלת פתוחה. לא רק באופן 
תיאורטי, אלא ממש בפועל. הצוות ממשיך לעדכן במחברת 
קשר, אני מתַקשרת מדי פעם. אנחנו לא כופים דבר, שמחים 
לא  אבל  זמני,  הוא  הנתק  המקרים,  שברוב  לגלות  כמובן 
בזכות  שלנו  האמון  את  ממוססים  ולא  לחץ  מפעילים 

הבחירה הטבעית של ההורים".
אמון  במתן  הצורך  את  פוגשת  כגננת,  בלומנטל,  לאה 
נצרך  הכי  חשוב,  הכי  "הדבר  התקשורתית.  בזירה  רק  לא 
הלהט  מבינים",  לא  שאנחנו  להבין  הוא  שלנו,  לעבודה 
"אנחנו  המכיל.  הרחב,  מבטה  על  מעיד  לאה  של  בקולה 
אבל  מאוד,  ומוגבל  קצר  זמן  הילדים  בגידול  שותפים 

הם  ה'.  בעזרת  ועשרים,  מאה  עד  ההורים  של  הם  הילדים 
הגן,  כותלי  בין  רק  הקושי  פוגש  אותי  בעורף.  ואני  בחזית 
אותם הוא פוגש על כל צעד ושעל. לכן אני נותנת להם את 
שימוש  בהם  יעשו  כבר  הם  הכלים.  את  מעניקה  המרחב, 
מושכל. אני יכולה למשל להמליץ על השארת הילדה שנה 
אותה  מעלים  שהם  יחליטו  ההורים  אם  אבל   - בגן  נוספת 
לכיתה א' בכל זאת, אכבד את ההחלטה שלהם. ומעבר לכך, 
ההורים,  של  הן  הראשוניות  הבחירות  התהליך.  את  אלווה 

ואנחנו כאן כדי לתמוך בהן".
לא תמיד קל להורים להגיע אל ההחלטות. לפעמים הם 
מרגישים נבוכים או אבודים מול היצע האפשרויות, הגישות 
 - המקצועי  הצוות  שם  נמצא  זה  בשביל  בדיוק  והדרכים. 
קשוב לדילמות, תומך בקשיים ומכוון את ההתלבטויות אל 

דרכי הפתרון הטובות ביותר.
מעניקה  שהיא  הכלים  על  מדברת  בלומנטל  כשלאה 
להורים, היא מדברת גם ובעיקר על המידע שהיא מוסרת. 
הגן הוא מוסד לימודי. גם לילדים, גם להורים. וככזה, הוא 

משתדל להרחיב אופקים, להעצים כוחות.
ידי  על  שנבחרה  מקצוע  כאשת  עצמי  את  רואה  "אני 
ההורים לקדם את הבת שלהם", מגדירה לאה את תפקידה. 
להנגיש  הוא  שלי  והתפקיד  המקצועי,  הידע  בעלת  "אני 
אותו להורים. לכן אני פורטת כל תהליך עתידי לסעיפים, 
וכיצד,  ישפיע  זה  היכן  לקרות,  עומד  מה  בדיוק  מסבירה 
שניתן  מה  ועל  הצרכים  על  פרקטי  הכי  באופן  מדברת 
לעשות, מי אנשי המקצוע הנוספים שכדאי לגשת אליהם, 
מה לומר ועם מי לדבר. זוכרת כל הזמן שהמטרות שלי הן 
לימודיות–מקצועיות, אבל אולי להורים יש מטרות נוספות, 
גדולות יותר. אני רק שליחה. התפקיד שלי כאן הוא לשרת 
את ההורים, ואם השירות הנצרך להם כרגע הוא מתן מידע 

- אז אותו הם יקבלו". 1819



כזו –  עת  בכל  כנכונה.  הצוות  רואה  שאותה  מהדרך  שונה 
ההורים יקבלו זכות קדימה.

מקרים",  מיני  ובכל  מישורים,  בכמה  לקרות  יכול  "זה 
מספרת לאה. "נניח שאני בעד שילדה תקבל טיפול תרופתי, 
השפתי,  בגן  תמשיך  שהילדה  ממליצה  אני  מסרבת.  והאם 
מדובר  לא  אם  רגיל.  בגן  תשולב  שהיא  מבקשים  וההורים 
בנזק ממשי לילדה או לסביבה, אנחנו זורמים עם ההורים, 
על  מוותרים  כרצונם,  משלבים  מחדש;  מסלול  מחשבים 
ההורים,  שהם  היא  שלנו  המוצא  נקודת  המומלץ.  האבחון 

ולהם זכות ראשונים על הילדה".
ולא  מורכבת  היא  מיוחד  לילד  "הורות  מחדדת:  תמר 
קלה. אין לאף אחד, ובטח לא לנו, זכות לשפוט את ההורים. 
אנחנו משתמשים בידע המקצועי שלנו כדי לעזור להורים, 
לקשיים,  פתרונות  למצוא  משתדלים  רוצים;  והם  במידה 
ממליצים על שינוי, ובד בבד זוכרים שנדרשים כוחות כדי 
לבצע שינוי. אם אין להורים כרגע את הכוחות האלה, אנחנו 

מכבדים ומניחים לעניין".
את  לבצע  מתקשים  שהורים  פעמים  מאשרת: "יש  אורלי 
התרגול הביתי. אני מנחה את הצוות להשלים זאת במסגרת 
אתו  שיעשו  טיול,  לעוד  הילד  את  שיקחו  במעון.  הלמידה 
הפרה- מהצוות  חלק  אינם  ההורים  תרגילים.  קצת  עוד 

שלפעמים  העובדה  את  בהבנה  מקבלים  ואנחנו  רפואי, 

העול כבד מדי, והחיים סביב דורשים את שלהם. אנחנו לא 
נותנים 'שיעורי בית' להורים, לא כופים שום מטלה, סומכים 
מענה  לתת  ומשתדלים  ההוריים  חושיהם  ועל  בינתם  על 

בזמן שאנחנו עם הילד".
שהדברים  כדי  מאוד  רחוק  ללכת  מוכנים  נהיה  "אנחנו 
ייעשו בדרכם של ההורים", מוסיפה תמר. "ואם הוזכר כאן 
בשילוב,  מאמינים  מאוד  אנחנו  בעיקרון  השילוב,  נושא 
אבל גם אם אנחנו בדעה שאין ערך לשילוב לילד הספציפי 

עליו מדובר, כי הילד לא מתעניין בכלל בבני גילו וחבל על 
הזמן שיכול להיות מוקדש להתפתחות בקצב שלו - ברגע 
שהורים מרגישים שהילד כן צריך להשתלב, והם מרגישים 
כך למרות שהצגנו בפניהם את התמונה המקצועית, אנחנו 
נעשה בדיוק מה שהם מבקשים. ניקח אותו לשילוב, נעדכן 
לסייע  וננסה  ציפיות  ִאתם  נתאם  קורה,  מה  ההורים  את 
עצמם  ההורים  אפקטיבי,  לא  השילוב  אם  לרוב,  בתהליך. 
משתכנעים לוותר עליו אחרי תקופת ניסיון, אבל אני זוכרת 
בהחלטה  צדקו  וההורים  טעינו  שבה  אחת  פעם  במפורש 

לשלב.
ומורכבת.  כבדה  שאלה  היא  גם  בבית,  התרגול  שאלת 
בעיקרון אנחנו מאמינים שכאשר הילד במעון שיקומי, זה 
מסייע לבידול בין תפקיד ההורה לתפקיד המטפל הפרה-

רפואי. הורים צריכים להיות הורים. זה תפקיד חשוב הרבה 
אנחנו  לפעמים  ההיפך,  המרפאים.  של  מתפקידם  יותר 
צריכים לעודד את ההורים להישאר רק הורים ולא לקחת 
אחריות גם על משימות נוספות. גם במקרים שבהם חשוב 
לתרגל או שצריך ליישם פרוצדורות מסוימות בבית, נעביר 
המאתגרת  המציאות  כדרישה.  ולא  כהמלצה  להורים  זאת 
ובסופו  העיניים,  מול  הזמן  כל  לנו  עומדת  ההורים  של 
של דבר, ההורה, ורק הוא, יקבע את סדר העדיפויות שלו 
העומדים  הכוחות  לבין  המשפחה  בני  כל  של  הצרכים  בין 
להציע  כדי  אפשר  ואם  לתמוך,  כדי  פה  אנחנו  לרשותו. 
לא  ממש  אבל  מתנדבת,  או  חונכת  כמו  משאבים חיצוניים 

כדי לדרוש או לשפוט או להוליך בכוח".
המסע הוא ארוך, ולאורך כל המסע, האנשים המקצועיים 
שבמעונות,  הילדים  בשביל  הכול  לעשות  האלה, שמוכנים 

זוכרים ש-אין, אין כמו אבא ואמא.
זוכרת  תמיד  אני  ההורים,  עם  שלי  מפגש  נקודת  "בכל 
שההורים כבר עשו את הצעד הכי משמעותי. הם הביאו את 
"הם  אכפתית.  לאה  המיוחד",  לגן  שלהם  הילדה  או  הילד 
הוכיחו שהם רוצים בטובתו, והם נותנים בנו אמון שנדאג 
לכך שלילד שלהם יהיה טוב. לכן, גם אם אמא לא משתפת 
וזאת  האם,  כי  מפריע.  חיצוני  גורם  שיש  לי  ברור  פעולה, 
אקסיומה ברורה, אוהבת את הילדה שלה הרבה יותר ממני.

הרבה פעמים מדובר בגורם טכני קטן וזניח, שקל כל כך 
לתת לו מענה, אם רק קשובים לו. וזה מה שאני משתדלת 
או  הילדה  דרך  מסרים  שולחת  לא  פעם  אף  לעשות. 
מתקשרת להורים להעיר על דבר מה. תמיד מתקשרת רק 
כדי להחמיא, רק כדי לספר משהו טוב ומשמח על הילדה. 
משתדלת להעצים. את האם בעיני הילדה. את הילדה בעיני 

האם. וזה לא משהו שהוא 'מלמעלה', זה אמתי ומבפנים".
אורלי מסכימה ומעצימה: "אנחנו צריכים הורים שיגנו על 
הילד, שישמרו על כבודו. נוטים לדבר הרבה על אהבה, אבל 
מבקשים  הילד,  את  לאהוב  מההורים  מבקשים  לא  אנחנו 
מהם לכבד. גם אנחנו בעשרת הדיברות נדרשים ל'כבד את 
לא  יכולה  אני  הקיומי.  ב'  הא'  זה  כבוד  אמך'.  ואת  אביך 
לא  אם  אבל  כך,  על  ֵידע  לא  מעולם  והוא  מישהו,  לאהוב 
ההורים,  את  מכבדים  אנחנו  ומיד.  יורגש  זה  אותו,  אכבד 
ממדיו  את  יכפיל  שהכבוד  מקווים  הילדים,  את  מכבדים 

ויתבטא גם בקשר ביניהם, שאינו כולל אותנו".
ומגיעים  שלהם,  לילד  האמתיים  המומחים  הם  "ההורים 
בורכו  "הם  תמר.  בטוחה  כבוד",  של  רציניים  מינונים  להם 
באינטואיציה טבעית לדעת מה נכון וטוב לילד ולמשפחה. 
המלמד  מהצד  אגף,  אותנו  מעבירים  הם  קרובות  ולעתים 
לצד הלומד. אני חייבת תודה אישית לכל ההורים שזכיתי 
לפגוש בעבודתי. כולם היו מוריי, ומכולם החכמתי. לומדת 
לא  מציאות  על  עולמנו,  ועל  עולמם  על  הזמן.  כל  מהם 

סטנדרטית ועל התמודדות שהיא מעבר ליכולות". 

שעת חצר: יוצאים החוצה, 
תומכים בכל המעגלים

לא רק בתוך הגן יש מה לעשות, 
גם בחוץ יש הרבה מרחב לעשייה.

גם המעגלים שמחוץ למעגל 
הפנימי צריכים עידוד ותמיכה.

כשחקנים  לשמש  נטייה  יש  להם,  רק  ולא  למבוגרים, 
הבוטחת,  החזות  את  ולהציג  הפנים  על  מסכה  למתוח   -
המושלמת. אבל לפעמים מופשל המסך מטה, שכבות הצבע 
את  אומרת  במה,  על  נעמדת  האמתית  והדמות  מתקלפות, 
עמוסי  אורלי  של  עיניה  מול  קורה  הזה  ה'לפעמים'  דברה. 

בסדנאות שהיא מעבירה.
בכנות.  אורלי  אומרת  לתת",  שמחה  שאני  משהו  "זה 
הרגשות  את  לבטא  הלגיטימציה  את  להורים  לתת  "שמחה 
שלהם, גם אם מדובר ברגשות קשים וסוערים מאוד. כל הזמן 
שנוצרים  טוב  עשייה;  של  במירוץ  נמצאים  הללו  ההורים 
הרגעים הללו, בהם הם יכולים לבוא ולבכות, לגשת ולספר 
להגיד  יכולים  הם  פה  ותסכול.  קנאה  על  וכאב,  בושה  על 
הפעולה  שיתוף  ונכבד.  נשמע  הכול.  נשמע  ואנחנו  הכול, 
הדדי.  אמון  על  מושתת  הפרה-רפואי  והצוות  ההורים  של 
היותר  הרגשות  את  לחשוף  לעצמם  מרשים  הורים  אם 
ערבי  האמון.  את  להשתית  שהצלחנו  סימן  זה  אישיים, 
אימהות והסדנאות שלנו מופקים לא מעט בזכות האימהות, 

שמבקשות אותם. הן רוצות לדבר, הן מתחננות להישמע.
וסבתות.  סבים  קבוצת  אחיות,  קבוצת  במעון  ָיַזמנו 
פעמים  ההורה–ילד,  במישור  רק  תמיד  לא  היא  המצוקה 
המנחה  של  תפקידה  מעגלים.  עוד  על  משליכה  היא  רבות 
את  לנווט  המצוקה,  את  להכיל  הוא  הללו  בקבוצות 
עם  המפגשים  אחרי  להתמודדות.  דרכים  להציע  הרגשות, 
הייתה  לא  שזאת  למרות  שבעקיפין,  סיפרו  הורים  הסבים, 
מטרת הסדנה, נוצר להם קשר טוב ומבין יותר עם הוריהם, 
דבר,  של  בסופו  כי  משמח,  זה  הילד.  של  והסבתא  הסבא 
ובראשית הכול, המטרה היא להיטיב עם הילד, להיטיב עם 

אלה שמיטיבים אתו, ליצור מעגל של טוב".
התמודדות  אכן  היא  מיוחד  ילד  עם  "התמודדות  תמר: 
הוא  מתפקידי  חלק  סוציאלית,  כעובדת  המשפחה.  של 
לעזור לכל המשפחה להתמודד עם המציאות הזאת. מעבר 
לפעילויות חד פעמיות של סדנאות מתמשכות עם הסבתות 
מבקשים  שהם  פעם  בכל  ההורים  עם  נפגשת  אני  והאחים, 
ביחד.  או  לבד  הסבים,  עם  האחים,  עם  נפגשת  אני  פגישה. 
יחד  מעבדת  עליהם,  שמעיקים  מחסומים  לפרוץ  עוזרת 
עצמה  בפגישה  נמצאת  לא  אני  לפעמים  הקושי.  את  ִאתם 
אלא רק מסייעת להורים בהכנה לקראת השיחות שלהם עם 
ילדיהם האחרים או עם הוריהם. היכולת לעמוד מול עצמם, 
מול האמת והמציאות, היא מתת ואתגר בו זמנית. ובשביל 

זה אנחנו כאן".

שעת יצירה: יש מקום 
לביטוי האישי, ויש כבוד

יצירה אמיתית אינה 'העתק 
הדבק', כי אם מפגן אישי 

של הנפש והנשמה

ולביטוי האישי הזה של הרצון 
והבחירה, מגיע כל הכבוד.

האמירה שהיא אולי חשובה יותר מכול, היא זו שמדברת 
על היעד: בסופו של דבר, או אולי דווקא בתחילתו, היעד 
הוא  הזה  והיעד   – משותף  הוא  הצוות  ושל  ההורים  של 
טובת הילד. הרבה דרכים מובילות אל היעד הזה, ולפעמים, 
כשעומדים על פרשת דרכים, הדרך שבה בוחרים ההורים 
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להתקשר  חייבת  אני 
לראש  למשטרה,  להנהלה, 
אמא  של  זעמה  הממשלה!" 
של רחלי פעפע דרך הטלפון הישר לאוזני ִאמּה - הסבתא 

של הקטנה.
"רחלי יקירתי חוזרת היום מהגן. 'איך היה?' אני שואלת. 
הקטנה מייללת: 'הגננת לא הרשתה לנו היום לאכול כלום 
כלום, כי לא אספנו יפה את המשחקים. הייתי נורא רעבה, 
כאבה לי הבטן'. שאלתי אותה: 'לא הרשתה? לא אכלתן 
כלום?!' והילדה אומרת לי: 'לא. לא אכלנו שום דבר. אף 
ילדה לא אכלה'. הייתי מזועזעת. בדקתי את התיק שלה 
והתפוח  הלחם,  'ואיפה  לרחלי:  אמרתי  ריק.  היה  הוא   -
האם  של  כוחה  עמד  לא  כאן  המסכנה..."  לך?'  שחתכתי 
"היא...  הזעם:  נאום  את  החליפו  ודמעותיה  הרחמנית, 

כזה?  דבר  שמעת  ואכלה.  במחסן  התחבאה  היא  היא... 
להרעיב ילדות? ועל מה?! אני חייבת לדבר עם הפיקוח, 
הזה?  הדבר  זה  מה  למשטרה.  לדווח  החינוך,  שרת  עם 

פגשת פעם גננות שכאלה?"
"רגע, רגע, רגע", הסבתא שמעבר לקו דווקא לא נכנסה 
להיסטריה. "לא הרשתה לאכול? את זה - הילדה אמרה. 
לפני שאת מחוללת מהומה, אני מציעה לך, דבר ראשון, 
לשתות כוס מים ולהירגע. אחרי שתתאוששי מהטראומה, 
הגרסה  מה  ולשמוע  הגננת  אל  טלפון  להרים  לך  כדאי 

שלה".
האמא המחונכת שמעה בקול אמּה, ואחרי התאוששות 
התרומם  הגננת  של  קולה  הגננת.  אל  התקשרה  קלה 
בשמחה: "נפלא, כמה טוב שהתקשרת! בדיוק היום רציתי 
פעולה,  יפה  משתפת  מתוקה!  שלך  רחלי  אתך.  לשוחח 

"שערורייה!

תשמרו  על קשר
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מקשיבה, בעניינים, ילדה נהדרת! אבל..." פתע קולה עבר 
רחלי...  לגבי  לך  לומר  שרציתי  "מה  לוחש:  רציני,  לטון 
אהממ... תשמעי. הקטנה בכתה היום שהיא רעבה, אמרה 
שלא הרשית לה לאכול אתמול ארוחת ערב, וגם בבוקר 
הזה  בגיל  התזונה  תשמעי,  לפה.  כלום  הכניסה  לא  היא 

היא קריטית להתפתחות ולגדילה..."
לאמהות  שאמרה  הראשונה  הגננת  הייתה  מי  מעניין 
באֵספת ההורים: "אם תאמינו לכל מה שהילדה מספרת 
על קורותיה בגן, אני אאמין לכל מה שהילדה מספרת על 

קורותיה בבית!"

כי   – ברצינות  לדבר  נעבור  בחיוך,  שפתחנו  ואחרי 
הקשר המשולש הזה, שבו נוטלים חלק הבית, הגן והילד, 
של  הצלעות  וכשבאחת  וזורם.  ָחלק  תמיד  לא  אכן  הוא 
המשולש הזה נוצרת תסבוכת, כדאי לדעת לזהות אותה 
ולהתיר את הסבך – כי הקשר הזה משמעותי מאוד עבור 

שלושת הקודקודים שלו.
כל אמא רוצה לדעת מה עבר על יקירה בכל אותן שעות 
ארוכות בגן. גם הגננת, שמקבלת בבוקר את הקטן בעל 
עצבני  לפעמים  מכונס,  לפעמים  והוא  התמות  העיניים 
ולפעמים דווקא עליז במיוחד – מנסה להבין מהו הרקע 
ומהי ההתרחשות הביתית שגרמה לו לפתוח כך את היום.
בית- בקו  הזה  החשוב  המידע  את  שמעביר  השגריר 
יודע  לא  הוא  ואם  בעצמו.  הקטנצ'יק  הוא  גן-גן-בית, 
הוא  ואם  לשתף?  רוצה  לא  והוא  שואלים  ואם  להעביר? 
כן משתף, אבל המסר לא נקלט נכון או לא נקלט בכלל?

התיווך  קורס  את   – המתווך  הוא  אם  שגם  מסתבר 
מומלץ שנלמד, קודם כול, אנו בעצמנו.

לצורך העניין, הזמנו לכאן שלוש אמהות. בחרנו דווקא 
כאלו שאינן עוסקות בחינוך לגיל הרך, אלא מכירות את 
והרגע  ההורים  אֵספות  המסיבות,  מצד  רק  באמת  הגן 
לגילי  טוב"  "יום  אומרים  שבו  הדלת  ליד  הזה  הקטן 

הקטנה ונפרדים לבוקר ארוך.
שדנות  ותיקות  גננות  שתי  הצטרפו  לפאנל 
ומציעות  מניסיונן  מנדבות  שלהן,  מהצד  בסוגיה 

ליציבות המשולש  לתרום  ייעול שיכולות  הצעות 
הזה.

יחד הן מגישות לכן קורס תיווך מקוצר בשלושה 
שיעורים מרתקים.

שיעור ראשון:

לשאול או לא לשאול, זו השאלה
(ואיך לשאול? זו השאלה השנייה)

הפנינו לאמהות את השאלות הראשונות:
האם את מתעניינת בסיפורי הגן של בתך?• 
אם הילדה לא מספרת מיוזמתה, האם את • 

תהיי היוזמת ותשאלי אותה מה קורה בגן? 
ומהי, מניסיונך, הדרך הנכונה לדובב • 

את ילדת הגן הקטנה?

בכל  שואלת  "אני  עונה:  במקצועה,  פרסומאית  רות, 
צהרים את הבנות איך היה בגן.

אותי  שאלת  לא  'אמא,  לי:  הזכירה  שלי  הבת  אתמול 
היום איך היה'.

שאלתי מיד: 'נו, איך היה?'
והקטנה ענתה לי נוגות: 'לא כיף...'

את  ומתשאלת  הללו,  התשובות  על  רק  סומכת  לא  אני 
שאלות  של  בדרך  לפעמים  עקיפות,  בדרכים  הילדים 

מוזרות כמו: 'איזה עונש קיבלת היום מהגננת?'
לא  הגננת  טובה,  ילדה  'אני  נעלבות:  מיד  שלי  הבנות 
מודה  שלוש,  בן  לא  עוד  הבן,  לעומתן  סתם...'  מענישה 

על האמת ומיידע: 'הגננת היום צעקה עליי כי הרבצתי!'
הבנות  אחת  שיתוף:  ועל  עונשים  על  מדברים  כבר  אם 
שלי, בת חמש, קיבלה ממני עונש בעקבות מעשה חמור 
עונשים  'שני  בבכי:  פרצה  היא  פתאום  בבית.  שעשתה 

קיבלתי היום, שניים! אחד מהגננת ואחד ממך!'
הלב שלי נצבט. כל כך ריחמתי עליה, והצטערתי שהיא 
לא סיפרה לי קודם על כך שנענשה בגן. לו הייתי יודעת, 
הייתי מבינה הרבה יותר את ההתנהגות שלה באותו יום".
רות מנדבת תובנה שעלתה בה בעקבות חוויות השיתוף 
לספר,  אותם  לעודד  דרכים  "כשחיפשתי  הילדים:  של 
הבנתי שאם אגיב לסיפורים בצורה שופטת, ילד לא יבוא 
ויספר לי שהוא הפריע לגננת, או כל סיפור אחר שהוא 

לא חיובי - כי למה לו להסתבך?
ולא  בסבלנות,  הילד  את  לשמוע  משתדלת  אני  לכן 
מה  עם  מרגיש  הוא  איך  אותו  לשאול  באמצע.  להטיף 
שאני  מעשה,  לכל  ראשונית  כתגובה  לו  ולומר  שעשה, 
החינוך  מנת  את  טוב.  ילד  להיות  רוצה  שהוא  בטוחה 

נשלים מאוחר יותר, במתינות".
שרה המאיירת מתארת ברגישות של אמן: "בכל יום אני 

כשהילדה  משהו,  ממני  נקרע  כאילו  מרגישה 

שלי נעלמת לכמה שעות. כמה הייתי נותנת כדי שמישהו 
ייתן לי חלון הצצה לראות בכל רגע מה קורה ִאתה בגן. 
הדרך שלי לקבל דרישת שלום יומיומית מהקורות אותה, 

מתחילה בשיטת הדיבוב, שזו חוכמה בפני עצמה. 
אולי אסביר יותר", היא מפרטת, "נכון שלא טוב ללחוץ 
ולשתף,  לספר  מעצמו  יודע  לא  כשילד  כדאי,  כן  אבל   -
לנסות  כולם!)  עם   - שיחקת?  מי  עם  כיף!   - היה?  (איך 
לשאול עוד שאלות, כי לפעמים יש לו דברים להגיד, ואין 

כאן התחמקות אלא קושי בהתבטאות.
למשל:  שואלת,  ולפעמים  מחשבה,  משקיעה  אני  לכן 
'מה היה הכי טוב היום, ומה היה הכי לא טוב?' – שאלה 

כזו היא בדרך כלל פתח לתשובה מפורטת יותר. 
דרכים  אחפש  מוטרדת,  ואני  בעיה  שיש  לי  נראה  אם 
הגננת  עם  אדבר  גם  וכמובן  ומשם,  מפה  לגשש  נוספות 

הנחמדה עצמה.
דווקא  לזה  להיכנס  חייבים  לא  לדיבוב,  בקשר  אגב, 
ברגע שחוזרים מהגן. לפעמים ילד צריך פסק זמן למנוחה 

ולהתאקלמות בבית לפני שהוא יכול לשתף בחוויות".
היא נזכרת בסיטואציה שעלולה לקרות אצל כל אחד: 
"הילד שלי חזר יום אחד מסוגר מאוד מהגן, באופן שגרם 
שוב  חזרתי  קרה.  מה  אחת  מפעם  יותר  אותו  לשאול  לי 
ושוב על השאלה: 'קרה לך משהו עצוב בגן היום?' אבל 
הוא לא הסכים בשום אופן להוסיף דבר מלבד התשובה: 

'כן'.
בצורה  בו  גערה  שהיא  והתברר  הגננת,  את  שאלתי 
את  שליבנו  אחרי  בצדק.  ולטענתה,   – מאד  מביישת 

הדברים בשיחה פתוחה, יושרו ההדורים.
שיכולתי  עד  כך,  כל  בולט  היה  שהעצב  השם  חסדי 
להבחין שיש פה משהו שזקוק לטיפול, להתערב ולמנוע 

נזק".
תקווה, רואת חשבון, משתפת: "הגדולה שלי הייתה בת 
יחידה, כך שהייתי כל-כולי שלה. אבל תמיד כששאלתי 
היו  התשובות  בגן,  היה  מה  הצהרים  בשעות  אותה 

שבלוניות, מסוג: 'היה כיף', ואני הסתפקתי בזה.
הגיעה תקופת עומס בעבודה. במשך שבוע שלם חזרתי 
הביתה עם השקיעה הקייצית, כשהנסיכה שלי כבר הייתה 
מוכנה לֵשנה. התיישבתי ליד המיטה שלה, כולי נקיפות 
מצפון, וניסיתי להשלים לה קצת 'זמן אמא'. שאלתי אותה 
כהנה  ועוד  יצירות,  לעשות  זה  איך  בגן,  לה  כיף  כמה 
וכהנה שאלות, מפורטות הרבה יותר מהשאלה הקבועה 

'איך היה בגן'. הסיפורים, לחיוב ולשלילה, נשפכו מפיה 
בקצב. כך בכל ערב.

כשבעבודה פחת העומס, ושבנו אל השגרה - לא יכולתי 
זו  ההשכבה.  שעת  של  הזו  השיחה  מנהג  את  להפסיק 
היום  במשך  מלבה  שנשכחו  חוויות  שלנו.  השעה  הייתה 

קיבלו ממד חדש בערב. 
מאז למדתי, והיום השאלות שלי הן מגוונות הרבה יותר, 
כמו: 'רחלי שיחקה אתך? מה שיחקת עם אסתי?' ראיתי 
אותנטיים.  סיפורים  של  יופי  מניבות  כאלו  ששאלות 

כאמא, חשוב לי לשמוע ולהיות מעורבת".

עד כאן קיבלנו קלאסיקה של שיתוף פורה ומועיל.
ולא  פעולה,  לשתף  מסרב  כשהילדון  קורה  מה  אבל 

מגלה כלום מהנעשה בגן? מה כדאי לעשות?
"לא להילחץ", מרגיעה הגננת חנה דרשן. "לפעמים זה 
פשוט עניין של גיל, והשיתוף בוא יבוא בגיל מאוחר יותר. 
כדי להרגיל את הילד לספר, מומלץ לשאול אותו שאלות 
מכוונות לא מלחיצות. חשוב לזכור שילדים קטנים פחות 

יודעים להביע את עצמם".
וראתה  גיל,  שכבות  בכמה  לימדה  דרשן  חנה  הגננת 
את ההבדלים בעיניים: "כיום, כשאני מלמדת בגן חובה, 
לספר  התחילה  הילדה  השנה  לי:  אומרות  רבות  אמהות 
לרוב   - שיתוף  חוסר  בעיית  כי  רואה  אני  יותר.  הרבה 
קשורה לגיל. לפעמים זה עלול להצביע על בעיה בתחומי 
השפה וההבעה, אבל אז נראה את הקושי מתבטא בעוד 

אופנים, לא רק ב'הילדה שלי לא מספרת לי כלום'".
לספר  משתוקק  הילד  הפוך:  מצב  גם  להיות  יכול 
ולשתף, אבל אמא עסוקה מדי או לא במיוחד מתעניינת. 

האם יש לגננת מה לעשות במצב כזה?
רייזי פריי: "כשאני פוגשת אם שאינה מתעניינת בנעשה 
חשיבות  על  ולהסביר  לשכנע  בהתחלה  מנסה  אני  בגן, 
שיתוף הפעולה. אם אין יחס כלל, למרות המאמצים, לא 
אוכל לכפות על האם שיתוף פעולה. צר לי על הילדה, כי 

היא זו שמשלמת את המחיר".
חנה דרשן מעודדת את ההורים לכתוב פתקים, ועושה 
מאלה עסק גדול: "אם יש ילדה שלא מביאה בכלל פתקים, 
אני אומרת לאם: 'חבל שהבת שלך לא מרוויחה את הרגע 
הזה של תשומת הלב. אם היא לא מספרת פרשת שבוע, 
את  קוראות  אנחנו  טובים'.  מעשים  פתק  שתביא  לפחות 

כל אמא רוצה לדעת מה עבר על יקירה בכל אותן שעות ארוכות בגן. גם 

הגננת, שמקבלת בבוקר את הקטן בעל העיניים התמות והוא לפעמים 

מכונס, לפעמים עצבני ולפעמים דווקא עליז במיוחד – מנסה להבין מה 

הרקע ומהי ההתרחשות הביתית שגרמה לו לפתוח כך את היום.

תשמרו על קשר
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שבדרך  כך  גם,  ורוצות  מתרגשות  והבנות  בגן,  הפתקים 
כלל גם הן מצדן יודעות לבקש בבית פתק.

פעולה  שיתוף  חוסר  של  מאוד  נדירים  מקרים  יש 
מוחלט. זה חריג. במקרה כזה אני מנסה לדבר עם האמא, 
מה  אין  לפעמים  אבל  אותה,  לדרבן  דרך  יש  אם  לגשש 

לעשות - אי אפשר להניע לשתף פעולה בכוח".

שיעור שני: 

הקשר הוא הקשר
(וגם: מה עושים כשאין שום קשר?)

הסיפורים של ארוחת הצהרים או של לפני הֵשנה – הם 
מה  להתעדכן  כדי  האמא  בפני  הפתוחה  אחת  דרך  רק 
הצורך  את  בדיוק  לספק  שנועדה  נוספת  דרך  בגן.  קורה 

הזה, ובצורה מסודרת - הוא דף הקשר השבועי.
מדי שבוע מקבלות האמהות מהידיים הקטנות תיקייה 
אמצעי  עוד  קשר.  דף  וכמובן,  יצירות,  הסל  מלוא  ובה 

לדיבוב המתווך הקטן.
אמהות, האמנם? האם אתן עושות שימוש בדף הקשר?

הקשר?  דף  מתוך  לבחון  נוהגת  אני  "אם  נאנחת:  שרה 
תלוי מי הגננת... כשהדף כתוב באופן ברור, הן בתוכן והן 
הפוך?  כשהמצב  רבה.  בשמחה  זאת  עושה  אני  בצורה - 

אני מעדיפה לדובב באמצעים נוחים יותר..."
ראש:  בכובד  התיקייה  אל  מתייחסת  לעומתה,  רות, 
לשאול,  שבוע,  בכל  להתייחס  משתדלים  מאוד  "אנחנו 
השבוע  באמצע  כבר  מתחילה  אני  לפעמים  להתעניין. 
לשאול על הפרשה, תוך כדי המשחק בלגו או הארוחה. 

על  רב  זמן  לשבת  להם  שקשה  ילדים  אצל  במיוחד  זאת 
מקום אחד, ולעבור תשאול ארוך ומייגע.

פעם הייתי דואגת לעבור על כל סעיף וסעיף בדף, ולא 
לסמן  יכולתי  שלא  עד  מידי  החוברת  את  מניחה  הייתי 
קפדנית.  פחות  אני  היום  השורות.  כל  על  וירטואלי  וי 
מספיק לי שאני רואה שהילדה בעניינים; אלא אם כן היא 
במצב רוח שופעני, ואז היא לא תוותר, תספר לי באריכות 

ולא תחסיר פרט. 
ברוך ה', הילדים מקבלים אצלי הרבה פידבק על סיפור 
לא  ובשמחה.  בכיף  נשפכים  והסיפורים  השבוע,  פרשת 

צריך להתחנן.
כשקורה ולא מספיקים לספר מהדף במשך השבת, אני 
כך,  התיקייה  את  שנחזיר  רוצה  'את  הילדה:  את  שואלת 
בוחרות  הילדות  כלל  בדרך  ראשון?'  ביום  שתספרי  או 
באפשרות השנייה, לא מוותרות על המבחן השבועי. אני 

רואה כמה חשוב להן להפגין ידיעות ולשתף בנלמד".
שבדף  הטכניות  בהודעות  בעיקר  מתעניינת  תקווה 
מתוכננת  האם  או  חנוכה,  מסיבת  תהיה  מתי  הקשר: 
בתה  את  להעמיד  אוהבת  לא  היא  משותפת.  סעודה 
למבחן. "כשהיא במצב רוח מתאים, היא מספרת בעצמה 
יפה ובהתלהבות - וכשלא, לא. אני לא עושה מזה עניין 

ולא כופה עליה לספר לי כל מילה ומילה על פי הדף".
ומה אומרת הגננת?

מתייחסות  לא  בפאנל  פה  שנמצאות  הגננות  שתי 
אצל  שגם  ומצפות  הקשר,  דף  אל  עמוקה  בקפדנות 
האמהות ההתייחסות  תהיה קלילה, נחמדה ולא מחייבת 

מדי.
חובה",  לא  אך  חשוב,  הוא  הקשר  דף  מתוך  "סיפור 
מוריד  לא  אך  לחיוב,  מוסיף  "זה  דרשן.  חנה  אומרת 
קרה  מה  המתאר  הילד,  מפי  ספונטני  סיפור  לשלילה. 

היום בגן, הוא חשוב יותר".
יספר  שהילד  שחשוב  מסכימה  פריי  רייזי  הגננת  גם 
מהקורה בגן, אבל לאו דווקא מהדף. "טוב שהאמא תקרא 
את דף הקשר לעצמה, כדי להיות מעודכנת. היא יכולה 
לשאול את הילדה כמה שאלות על הנלמד", מרשה הגננת 
רייזי, "אבל חשוב יותר לשמוע מהבת סיפורים מהווי הגן. 
כמו כן, לא תמיד מצב הרוח של הקטנה מתאים להפגנת 
ידע דווקא בשבת. מותר לה לספר על הנלמד גם בימים 

אחרים. 
בחומר  שליטה  לוודא  שחשוב  מכפי  יותר  לטעמי, 
האירועים  בגן,  שנלמדו  השירים  חשובים   – הלימודי 
אל  קשר  להרגיש  לילדה  שגורמים  אלה  הם  והחוויות. 

הגן".
וכשהילד 'מחרים' את דף הקשר, ולא משתף פעולה?

"בגן  הקובע.  הוא  שהגיל  סבורה  דרשן  חנה  כאן,  גם 
אומרת,  היא  יותר",  בעייתי  להיות  עלול  כבר  זה  חובה 
"כיתה א' כבר נושפת בעורף... כאן, אם הילד אינו זורם, 
להתחיל  למשל:  אחרות.  בצורות  לספר  לו  לגרום  כדאי 
שיטות  אם  ממשיך.  הוא  איך  ולראות  בעצמי,  לספר 
שאין  לוודא  חשוב  פרי,  נושאות  אינן  הפשוטות  הדיבוב 
כאן בעיה מורכבת יותר. לפעמים מומלץ לבדוק גם את 
התחומים הקוגניטיביים או הרגשיים. אבל זה נדיר", היא 
פעם  שרותי  בגלל  לפניקה  להיכנס  צורך  "אין  מרגיעה, 

אחת לא סיפרה". 

בדיוק כמו שהילד חוזר הביתה עם סיפורים מהגן – הוא גם מגיע לגן 

עם סיפורים מהבית. זה עשוי להיות משעשע, מביך ואפילו מטריד

תשמרו על קשר
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להשתדל  כדאי   – ראשון  "דבר  מציעה:  רייזי  הגננת 
את  עמו  לשיר  לנסות  דרכים.  במגוון  הילד  את  לפתוח 
השירים, להתחיל לספר ולצפות שימשיך. אם זה לא עוזר, 
בעיות  לשלול  כדאי  בעניינים,  לא  לגמרי  שהילד  ונראה 
פיזיות ולבצע למשל בדיקת שמיעה; אפשר גם לבדוק את 
עניין הקשב והריכוז, או את נושא הקליטה; לברר האם יש 

קושי בארגון שפתי, בקלט, בעיבוד ובפלט".
ואם החסימה היא רגשית?

רייזי,  אומרת  סיפור",  ידי  על  לשחרר  לנסות  "אפשר 
ומדגימה: "אפשר לספר על ילד שלא סיפר כלום בבית, 
יש  עצובה...  והייתה  שלו  בגן  קרה  מה  ידעה  לא  ואמא 
מקרים קיצוניים יותר שדורשים טיפול מקצועי, אבל הם 

לא שכיחים. אני לא נתקלתי בכאלה, ברוך השם".

הגננות, שרואות את הילדות רק בגן, מספרות שיש להן 
לפעמים הפתעות: לעתים ילדה עושה רושם כאילו היא 
בגן  משהו  קולטת  שהיא  נראה  ולא  בעניינים,  לא  בכלל 
– והנה הן מופתעות לשמוע מהאמא שהיא דווקא ידעה 
לספר יפה את החומר הנלמד. "מקרים כאלה קורים לנו 

בכל שנה", מספרות שתי הגננות.
"אני אומרת לאמא של ילדה כזו, שהבת שלה - גאון", 
הדברים  את  לקלוט  הצליחה  "איך  חנה.  הגננת  מחייכת 

תוך כדי תנועה והסחות דעת, זה מדהים!"
שהם  משוכנעת  כבר  שהייתי  ילדים  היו  אצלי  "גם 
"הם  רייזי.  הגננת  מודה  וריכוז",  קשב  מהפרעת  סובלים 
ידעו  הם  להפתעתי,  אך  הפסק,  בלי  ושיחקו  וזעו  נעו 

מצויין את החומר".

שיעור שלישי: 

כשהבית מגיע לגן
(אימא'לה, הילדה שלי מספרת כל מה שקורה בבית?)

 – מהגן  סיפורים  עם  הביתה  חוזר  שהילד  כמו  בדיוק 
להיות  עשוי  זה  מהבית.  סיפורים  עם  לגן  מגיע  גם  הוא 

משעשע, מביך ואפילו מטריד.
של  השופעים  לסיפורים  מתייחסות  הגננות,  אתן,  איך 

הילדים?
הגננת רייזי מחייכת: "סיפורים חמודים כמו 'הייתה לנו 
חתונה' ו'אתמול הלכנו לקניות', אני נהנית לשמוע. תמיד 
סיפורים  יש  לספר...  מה  הרבה  לספר,  מה  לילדות  יהיה 
אילו  בפרוטרוט  שדיווחה  ילדה  אותה  כמו  משעשעים, 
לאחיינית  שם  בקריאת  הנשואה  לאחותה  היו  שיקולים 
החדשה, ומנגד - אילו שיקולים היו לגיס, כולל חילוקי 

הדעות במשפחה...
מספרת  הילדה  בהם  פחות,  משעשעים  במקרים 
אדומות.  נורות  אצלי  נדלקות  טעון,  שנשמע  סיפור 
כמובן, אני זוכרת שזהו גן, ותמיד אנסה קודם לוודא 
של  עשיר  דמיון  בסתם  מדובר  שלא  ברורה  בצורה 
ילדה יצירתית במיוחד. אחר בירור, יש דברים שאני 

יכולה להעביר לפיקוח".
על  מידע  מילדה  שומעת  אני  "אם  דרשן:  חנה 
הבית, משהו קריטי או מטריד – כצעד ראשון אני 
מבררת את האמינות; אם כי לא זכורים לי סיפורים 

רבים כאלה בהיסטורית הגננות שלי.
כשאני שומעת חוויות שמחייבות את ההתייחסות שלי 
כגננת, כמו: 'אח שלי בבית חולים, אמא לא בבית', אעניק 
לילדה תשומת לב מתוגברת באותה תקופה, ככל שאוכל 
בשיתוף  בדיבוב,  בהקשבה,  הגן:  בתחומי  זאת  לעשות 

חברתי... אנסה לדבר גם עם האמא.
אופיה  לפי  אחת  כל  ולשתף,  לספר  מרבות  הילדות 
וסגנונה. הן עלולות לספר בפשטות: 'אבא שלי אמר לאמא 
במקרים  רגישים...   משפחתיים  עניינים  ולפרט  שלי', 
כאלו, אני לפעמים רומזת לאמא שהילדה משתפת אותנו 

בגן יותר מדי מהנעשה בבית..."

רגע לפני הסיום, אני שואלת את הגננות שאלת-תם:
שיתוף פעולה בין הבית לגן - למה זה חשוב בכלל? גן 

זה גן, ובית זה בית!
בשביל הגננת חנה דרשן, השאלה הזו ממש תמוהה: "זה 
הרי ברור ומובן, אני רואה כל כך את החשיבות של הקשר 
הזה! האמהות רוצות מאוד להיות מעורבות במה שעובר 
על הילדה שלהן, הן שמחות להיות שותפות ומעוניינות 
בכך. גם בשביל הילדה, הקשר בין שני חלקי העולם שלה 

הוא בעל משמעות עצומה!" 
למשל,  מביאה,  "כשילדה  רווחת:  דוגמה  מוסיפה  היא 
הפתעות מן הבית לחלק בגן - היא מאושרת. זה מוסיף 
לה המון. גם שיעורי הבית בגן חובה, הגורמים לקשר בין 
(להיכן  לילדות".  גדולה  חוויה  הם  והבית,  הגן  פעילויות 

נעלמת החדווה הזו בבית הספר, לא נדע).
הגננת רייזי מוסיפה עוד נקודה חשובה לתזכורת:  "ילד 
השותפים  שכל  חשוב  בן-אדם.  הוא  אובייקט.  לא  הוא 
בגידולו יידעו מה קורה ִאתו, ויחליפו מידע ביניהם. אם 
לא יהיה שיתוף פעולה, החינוך עלול ללכת לאיבוד. חשוב 
מאוד שיהיה תיאום עמדות. ילדים 'חלקים' אולי יסתדרו, 

אבל במקרים מורכבים - השיתוף הוא ממש  קריטי".

תשמרו על קשר
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סצנה מימי הגן הרחוקים

צמות זהובות קלועות יפה ואף קטן מנומש. קריר היום 
אבל לא קר, והגננת מרשה לשחק בחצר. אמא הלבישה לה 

היום את השמלה הסגולה שהיא אוהבת. היא יושבת בארגז 
החול ומכינה קובבות לגננות. פתאום מישהי מושכת 

לה בצמה והיא בוכה. הקובבות מתפרקות לה בידיים, 
אולי מהגשם שהתחיל לטפטף ואולי מהדמעות. השמלה 

הסגולה התלכלכה בבוץ. כבר לא כיף לה, ובת-שבע 
הגננת אומרת שצריך להיכנס לגן. יורד גשם, ילדות. היא 
הולכת לגן ובוכה והגננת אומרת לה בשקט: "ילדה טובה, 
בואי ננקה את השמלה היפה שלך". היא הולכת עם הגננת 

למטבח והגננת מרטיבה מגבת במים ומנקה את הבוץ 
מהשמלה עד שכבר כמעט לא רואים סימנים. העיניים 

שלה שוב זוהרות והיא מדלגת בעליזות לפינת הבובות. 
היא הולכת להיות שם הגננת של הבובות. הגננת הכי טובה 

בעולם. כמו הגננת שלה.
היא לא זוכרת מה הגננת סיפרה בריכוז. גם לא את היצירה 

שהן עשו. מכל השנה של גן בת-שבע, היא זוכרת רק את 
הדקות של הקובבות ואת המגבת במטבח שמנקה את 

השמלה הסגולה.

מה אנחנו זוכרים מימי הגן העליזים?
מה אנחנו לא מצליחים לשכוח?

אילו תמונות מתוך אלבומי השנים המושקעות ההן, 
ממשיכות ללוות אותנו לתוך שנות הבגרות ולעצב את 

תפיסת עולמנו?
בפרויקט שחזור מיוחד, חזרה שרי גרוס עם ארבע נשים 

עשרות שנים אחורה, אל שנות הגן שלהן. יחד הן צפו 
בפלשבקים שהנציח הזיכרון, חזרו בהילוך מהיר אל ההווה 
כדי לבדוק את ההשלכות, ודיברו על מסרים שהן נושאות 

אל העתיד.
ַדפדפו אל הפרקים הבאים בפרויקט ובואו לצפות אתנו 

בתיעוד.

ל סיפור החיים... ה להשפיע ע שממשיכ

מגישה: שרי גרוס

הרחוקים הגן מימי סצנה

מג

חלק 1
מתוך 5

מכל הזיכרונות של כל ילדות-העבר, עולה דמותה 
של הגננת: אישיות כה רבת השפעה.

היא מעצבת את עולמן של תלמידותיה הקטנות 
במילים, בחיוכים, במבטים, באהבה.

חני פרידמן, סופרת ואמא, צופה בתמונות 
המתהוות של ילדתה הקטנה, ורואה בהן את 
הגננת שמשפיעה כל כך עמוק, כל כך רחוק.

לפעמים, היא אומרת, אפילו יותר מאמא...

ַהַּגֶּנֶנת ָאְמָרה

ח' פרידמן

ְּכֶׁשֶאְסִּתי ֶׁשִּלי ַהַּבְיָתה חֹוֶזֶרת
ֵעיֶניָה ּבֹוְרקֹות, ֻּכָּלּה ּכֹה זֹוֶהֶרת

"ַהַּגֶּנֶנת ִצִּלי ָאְמָרה ַהּיֹום..."
ּוִמָּיד ָּכל ַהַּבִית עֹוֵבר ְלדֹם.

ַהַּגֶּנֶנת ִצִּלי, ְלִמי ֶׁשֹּלא ִהְפִניָמה
ִהיא 'ַמאן ְּדָאַמר' ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמִאָּמא

ק ָּכל ִעְנָין ְונֹוֵׂשא ַעל ִּפיָה ִיּׁשַ
ּוִמי ֶׁשחֹוֶׁשֶבת ַאֶחֶרת - ֶׁשְּתַנֶּסה...

ָלֵכן ִלְפָעִמים, ְּבסֹוֵדי סֹודֹות
אּוַלי ָּכאן ַהָּמקֹום ְלהֹודֹות

ַהַּגֶּנֶנת ִצִּלי מֹוִׁשיָטה ִלי ָּכֵתף
ַמֲעִביָרה ְמָסִרים ִּבְׁשִביל ְקָצת עֹוֵקף...

חזון לעתיד.עתיד. ועוד ולעשיה יש עתיר בעשיה, יש גם הווה בעצם לא, היסטוריה? היסטוריה. הכל בית, ומאז הכל והקים להם בעל החזון שקם האיש חסרי הגנה. עד הסתובבו בהם, וילדים קטנים ברחובות היו רוחות 

ת 
ת

ים 
הם, 
 עד 
איש 
זון
ש א

עבר
עתיד
הווה
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את קרבתה כבת-שיחה עניינית 'בגובה העיניים'. לכבוד היה 
לעובדות המשרד לראותה טורחת ומשתתפת בשמחותיהן 
כחובה  לנכון  זאת  מצאה  עצמה  היא  אך  המשפחתיות, 

נעימה וטבעית. 
החדים  בחושיה  אותה.  לסובבים  רבה  רגישות  פיתחה 
יכלה להבחין בקושי אישי של עובדת במחלקה זו או אחרת. 
לפעמים הייתה זו בעיה בתוך המשפחה, לעיתים מועקה או 
ובטבעיות  בעדינות   – לעבודה  עמיתה  עמה  שנשאה  צער 
מילות  ונסכה  חיזוקים  דברי  נידבה  בשלומה,  התעניינה 

נוחם ועידוד.
בה  בלטה  והנאצלות,  התרומיות  מידותיה  שאר  בין 
במיוחד מידת עין טובה. היא ראתה בכל אדם הטוב שבו. 
בתפקידה כאחראית על גליונות נוכחות של הגננות, הפכה 
עצמה תמיד לסנגורית סדרתית... ובכלל, כשנשמעה תלונה 
או טענה, הייתה גב' גולדקנופף שולפת טיעון המלמד זכות 
היתרה  בהקפדתה  גם  הייתה  מיוחדת  עובדת.  אותה  בעד 

שלא לדבר לשון הרע וסרה ביהודים באשר הם.
הקושי  על  התגברה  כיצד  אחת  לא  לראות  יכולנו 
כוחותיה  בשארית  זאת  עשתה  היא  למשרד.  להגיע  הפיזי 
משימותיה.  את  למלא  כדי  ולהגיע  להתמיד  והשתדלה 
לפעמים ביקשה, בעדינות נפש, סיוע בעניינים טכניים, אך 

את עיקר עבודתה עשתה לבד, לגמרי לא בקלות.
"בית  במשרדי  שולחנה  אל  שהגיעה  המכתבים  ערימת 
עברה  גולדקנופף  גב'  ופרטני.  יסודי  לטיפול  זכתה  יעקב", 
וניווטה  העובדים  ואלפי  מאות  של  והפניות  הבקשות  על 
שהנושאים  לב  שימת  תוך  הרלוונטית,  למחלקה  פנייה  כל 

יטופלו כראוי ולא 'יפלו בין הכסאות'.
דוגמא  גולדקנופף  גב'  הייתה  המשרד  צוות  בישיבות  גם 
היעודה  בשעה  הופיעה  תמיד  בזמן.  לדייקנות  ומופת 

והייתה שותפה פעילה בסוגיות השונות שהועלו על שולחן 
הישיבות.

"בית  רשת  הנהלת  הציבה  חגיגיים  מעמדים  בשורת 
יעקב" נרות זכרון על שמה וזכרה הטוב. הראשון שבהם - 
הקמפוס החינוכי "נאות מלכה" במודיעין עילית. הקמפוס 
פתח השנה את שעריו לעשרות הילדים שבאו עם משפחתם 

להתגורר בשכונת נאות הפסגה בעיר. 
בקומות תחתונות של "נאות מלכה" כבר פועלות שמונה 
בשנת  המיוחד.  החינוך  לילדי  'פתחיה'  של  גן  כיתות 
הלימודים תשע"ט הבעל"ט יושלם האגף השלישי של הבנין 
פתחיה  של  השיקומי  היום  מעון  ישכון  בו  רב-הממדים, 
הנמצא כיום בקרוואנים סמוכים ושעל דלתותיו מתדפקים 
המהווה  במעון,  להשתלב  המבקשים  ופעוטות  תינוקות 

מודל לשילוב מושלם לילדים בריאים עם ילדים מוגבלים.
הייחודי  הפרויקט  בשערי  דולק  שמה  על  נוסף  זכרון  נר 
בקומה  ירושלים,  במרכז  פועל  הפרויקט  ביחד".  "גדלים 
כביש  למרגלות  השוכן  אריה',  יהודה  'בית  של  השלישית 
גולדה-רמות סמוך לקריית תעשיית ההייטק בהר חוצבים. 
בעלי  לתינוקות  הולם  מענה  נותן  ביחד'  'גדלים  מרכז 
באמצעות  רגילים,  תינוקות  לצד  השוהים  מיוחדים  צרכים 
בשלבים  כבר  ההורים  את  המלווה  ומיומן  מקצועי  צוות 

הראשונים שלאחר הלידה.
גב'  הטביעה  האצילית  ודמותה  הסגולית  באישיותה 
מטפלות  הרשת,  גננות  על  עמוק  חותם  גולדקנופף 
המשרד.  עובדות  צוות  על  ובעיקר  המפקחות,  המעונות, 
על  הקרינה  היא  שהשרתה,  ורוגע  נינוחות  לאווירת  מעבר 
עברו,  מדורות  חיל אמתית  אשת  של  קדום  ניחוח  הסביבה 
שבזכותן של כאלה נשזרה שרשרת הדורות המפוארת של 

עמנו. 
יהי זכרה ברוך.

של ע העבודה  חדר  לדלת  הסמוך  הקיר  ל 
בנין  של  השלישית  בקומה  גולדקנופף,  גב' 
המשרדים "בית יהודה אריה" ברחוב בליליוס, 
בו  הופיע  שמה  לצד  קטן.  שלט  התנוסס 
התואר "נשיאת הרשת", תואר שבו התכבדה במשך שלושה 
עשורים בהן מילאה תפקיד ביצועי במפעל חייו של בעלה 

המנוח – רשת הגנים ומעונות "בית יעקב".
החם  במבטה  שנתקלה  מי  בעבודתה,  בה  שפגשה  מי  כל 
התואר  בין  הקשר  את  הבינה  בדיוק  לא  פניה,  ובמאור 
זו,  הליכות  ונעימת  עממית  אשה  לבין  "נשיאה"  היומרני 
שבעצמה אינה יודעת להסביר כיצד הצמידו לה תואר רם 
איך  להבחין  היה  ניתן  האופיינית  בצניעותה  שכזה.  מעלה 
היא מתכווצת וזעה בחוסר-נוחות בולט כאשר שיבחו אותה 
"נשיאת  התואר  את  לשמה  כשהוסיפו  או  ציבורי,  במעמד 

הרשת".
עובדת  כל  מעמדות:  הבדלי  אין  גולדקנופף,  גב'  אצל  כי 
או  בכירה  מפקחת  אגף,  מנהלת  זו  אם  בין   – הגנים  ברשת 
פקידה מן השורה – כל אחת עושה את מלאכתה באמונה, 

ומגיע לה כל הכבוד והערכה. כולן שוות לטובה.
היא לא ציפתה מאיש ליחס מועדף בשל 'יחוסה' – 'אשתו 
של' או 'אמו של'. היא לא הייתה סבורה שמגיע לה בכלל 
משהו. כל מה שניתן היה לשמוע מפיה – אלו רק דברי שבח 

והודיה להשם יתברך, על חסדו ואמיתו שיש גננות ראויות 
לחנך את הילדים הרכים בדרך התורה והמסורה.

אומרים שאנשים גדולים נבחנים בדברים קטנים. ממרום 
גב'  גילתה  לחייה,  המאוחרות  השמונים  בשנות  גילה, 
גולדקנופף יחס אנושי מיוחד לכל אחת, והתייחסה בכבוד 
לבין  בינה  השנים  פער  בכירות.  כאל  זוטרות  לעובדות 
חשו  הכל  להיפך.  אלא  דיסטנס  גרם  לא  לעבודה  עמיתות 

נשיאה
לא נשיאותית

נר זכרון לדמותה האצילית של מרת מלכה מיכלא גולדקנופף ע"ה – נפטרה ביום ט"ו בסיון תשע"ו

א.ש. ברכה

3233



בסיפור הזה יש את כל האלמנטים הדרושים: אתגר היסטורי שמחכה 
לאיש שיעשה את זה, ילדים קטנים שמחפשים מקום טוב שמחכה 
להם, התחלה קשה, מאמצים, תהפוכות, משבר שחושב שהוא כותב 
את הפרק האחרון וצמיחה מפתיעה שלוקחת את הסיפור קדימה, 
למחוזות חדשים. יהודית אידלשטיין הסתובבה במסדרונות, ביקרה 
במשרדים, שמעה את הקולות, ראתה את החזון וחזרה כדי לתעד 
בכתב את סיפורה של רשת "בית יעקב". בסוף היא כתבה: המשך יבוא

יהודית אידלשטיין
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ילד  כל  על  זידונים.  מים  מול  נח  לתיבת  הפכו  הילדים  גני 
דברו  המתנדבים  קרב.  התנהל  המיסיון  של  הילדים  לגן  שנרשם 
עם ההורים, התחננו אליהם, בכו בפניהם. ופעמים רבות הצליחו 

להציל את הילד מרדת שחת, כפשוטו.
הגברת איטה בוימל, מפקחת ראשית, משתפת בזכרונות מהימים 

ההם:
בתוך  אותי  ומינו  עשרה,  שש  בגיל  מהסמינר  אותי  "הוציאו 
מאפס.  הכל  התחלנו  יעקב'.  'בית  גננות  של  הראשונה  הקבוצה 
ואני  ההורים.  מצד  גדולה  וחשדנות  אמון  חוסר  עם  התמודדנו 
לא מדברת רק על העולים החדשים - גם הורים 'משלנו' לא היו 
מהיצירה  מאד  וחששו  מהבית,  קטנות  ילדות  להוציא  רגילים 

החדשה ש'גן' שמה. 
באותות  להוכיח  צריכים  היינו  בהן  המעברות,  על  לדבר  שלא 
את  גם  אימא,  כל  כיבדו  הגננות  לאמון.  ראויים  שאנו  ובמופתים 

אלו שהתקשו לתת את אמונן והיקשו על עבודתן של הגננות.
הגיעה  האימהות  אחת  שנה.  סוף  מסיבת  הגננת  קבעה  פעם 
להתלונן: 'מה זה יום רביעי! זה יום כביסה שלי!' הגננת לא הציעה, 
חלילה, לשנות את יום הכביסה. מה פתאום? התאריך חייב להיות 

נח ומתאים לכל אמא! המאמץ להשביע את רצון ההורים, ולקנות 
את אמונם – היה חלק מאד משמעותי בעבודה".

סירים ליד הפח, ילדים ברחובות
ומסירות שהוכיחה את עצמה

אם עולה בדעתכם שאלת המימון, אתם צודקים.
היה.  לא  כל,  קודם  הגנים?  את  לקיים  כסף  היה  באמת,  מאין, 
יש  יצרו  הגננות  ממינימליים.  פחות  היו  הילדים  בגני  התנאים 
יד  על  הסתובבו  הן  הזויות.  נשמעות  הזה  שבזמן  בדרכים  מאין 
פחי האשפה, ואספו מציאות: סירים מעוקמים שבא יומם, נעליים 
שכבר פוערות פה, מפתחות חלודים. כל אלה שימשו כמשחקים 
מופלאים עבור ילדי הגן. ואם התמזל המזל, ונמצאה ספה ישנה 

וקרועה, היתה בגן חגיגה אמיתית! 
הילדים בנו מגדלים מקופסאות שימורים ריקות, ציירו על דפים 
דמיון  במשחקי  ושיחקו  הדפוס,  מבתי  שאריות   - צורות  בשלל 

והפעלה, שלא דורשים כלום מלבד מוח בקדקוד.
הכנו  בובות  הבעיה?  מה  "משחקים?  צוחקת.  איטה  המפקחת 
בגן  יש  זה  בשביל  באמת.  נו,  עגלה?  בצוואר.  קשר  עם  ממגבות 
כסאות. מסיבה בגן, שירים וריקודים? מכסים של סירים יהיו כלי 

הקשה..."
הטמפרטורות  מגיע,  כשהחורף  משחקים  על  חושב  מי  אבל 
צונחות, ובגן – בררר. קר. קר מאד. הגננת אלישבע מספרת: "פעם, 
לחסוך  החלטתי  בגן.  חימום  אין  מדוע  מאמא  תלונה  קיבלתי 
בעצמי כסף, וקניתי שני תנורים לגן. אם היינו צריכות מים חמים 

בחורף, היינו הולכות אל השכנים ברחוב, לבקש את חסדם."

ואחריו, צ  – הבנות"  "חינוך  הוא  המפתח  מילות  מד 
עולות מאליהן המילים "שרה שנירר". אשת החזון, 

אם בישראל, "בית יעקב".
זה הפרולוג.

ארץ  אל  ונגיע  ההיסטוריה,  בספר  ושניים  דף  עוד  נהפוך  הבה 
שאלה  סימני  ומבולבלת,  צעירה  מדינה  השואה.  שאחרי  ישראל 
רבים ותנאי חיים קשים. ושוב – עומדת על הפרק, בוערת ומחכה 

לתשובה מהירה: שאלת חינוך הבנות.
שלושה אנשים התייצבו אז, ומסרו את נפשם על מנת להבטיח 
שגם בארץ ישראל תזכה תנועת "בית יעקב" לפריחה. הם מימשו 
הרב  ישראל:  במדינת  יעקב"  "בית  תנועת  הקמת  של  החזון  את 
פנחס הכהן לוין זצ"ל, הרב הלל ליברמן זצ''ל, והרב יהודה אריה 

גולדקנופף זצ"ל.
יעקב  בית  סמינר  כמנהל  לוין  הכהן  פנחס  הרב  שימש  לימים, 
"הישן" בירושלים; הרב הלל ליברמן זצ"ל שימש כמנכ"ל "החינוך 
היסודיים,  הספר  בתי  על  האחראי  הראשון  היה  הוא  העצמאי", 
לבנות  החדש'',  ''הסמינר  היום  שנקרא  מה  את  ייסד  ובהמשך 
הנעורים; והרב יהודה אריה גולדקנופף זצ"ל הקים יחד איתם את 

רשת גני הילדים ומעונות היום של "בית יעקב".

פרק ראשון: במבט לאחור
ובו תקראו על אודות: זיכרונות מהעבר

העולם  רחבי  מכל  עולים  גלויות.  וקיבוץ  עלייה  ימי  הימים 
של  עתידם  על  מתנהלת  עיקשת  ומלחמה  הארץ,  אל  מגיעים 
הילדים, מלחמת חיים ומוות. מתנדבים חרדים עברו בין הבתים 

והאהלים, כדי לשכנע את ההורים לשלוח את הילדים לבתי ספר 
של "החינוך העצמאי". פעמים רבות, התברר להם שמאוחר מדי. 
הילדים כבר מבלים שנתיים או שלוש בגני ילדים חילוניים, ובאופן 

טבעי, ממשיכים באותה מסגרת גם בשנה הבאה. 
המסקנה צעקה את עצמה. אנחנו חייבים להיות כאן כבר בגיל 
שלוש, גיל הגן. ואכן, "בית יעקב" פתחה גנים בכל מקום בו חינוך 
הילדים עמד בסימן שאלה. יפו וחולון, גדרה ושעריה – מהצפון 
הדתיים  הגנים  את  קידמו  המקומיות  הרשויות  הדרום.  ועד 
בעקימת אף. אבל מולם עמדו אנשי חזון וגננות שליבן יהודי וחם 

– והם עמדו מול הקשיים בתחושה של רוממות רוח ושליחות.
והקשיים – אוהו, הם היו רבים ומטביעים. 

מספרת הגברת אלישבע רובין:
בשכונה  הילדים  בגן  לעבוד  התחלתי   (1950) תש"י  "בשנת 
מוסררה כעוזרת לגננת, ושנה לאחר מכן כגננת. מרבית השכונה 
אוכלסה על ידי עולים חדשים ממרוקו, שהיו ברמה דתית תמימה. 
ילדיהם  את  ישלחו  לא  שאם  עליהם  איימה  אז  של  ההסתדרות 

לחינוך של זרם העובדים, הם לא יקבלו עבודה. חד וחלק. 
הגברת נחמה שטיינהוז הסתובבה בין הבתים לאסוף את הילדים 
הרווחה  מול  בפרט  ומתישה,  קשה  עבודה  היתה  זו  לגן.  שיבואו 
והתנאים המשופרים שבלטו בגנים האחרים. נחמה שלטה בשפה 
הערבית, וזה סייע לה בעבודת השכנוע של העולים, על חשיבות 

הנחלת הערכים היהודיים לדורות הבאים."
המיסיון.  שלוחי  גם  העולים  בתי  בין  הסתובבו  הזוועה,  למרבה 
שטרם  העולים,  קורצים.  תנאים  והציעו  ובחן,  בנועם  דיברו  הם 
את  ונתנו  התפתו  החדשה,  בארץ  ושמאל  ימין  בין  להבחין  למדו 

ילדיהם למיסיון הנוצרי. 

מול הבעיות והקשיים שארבו בכל בוקר 
מחדש, הלכה וצמחה גם הנחת הגדולה. 
פתאום אפשר היה לשפשף עיניים, 
ולהתבונן בחוסר אמון בתוצאות
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להיכנס לגן, מה שלא היה בשגרה – קודם לכן היו הילדות מגיעות 
לגן רק החל מגיל 5.

למעלה מ-30 שנה חלפו מאותו הסכם היסטורי. ולא היתה שנה 
אחת דומה לחברתה. כל שנה ידעה הרשת התקדמות, התרחבות 

ותנופה שלא נעצרת.

פרק שני: מול העיניים
ובו תקראו על אודות: הווה פורח

פינת  ילין  דוד  ברחוב  הראשון  הגן  נפתח  מאז  חלפו  שנים   70
תחכמוני. לא רחוק משם, בסימטה ירושלמית קטנה, עומד היום 
המטכ"ל של "בית יעקב": בניין אבן עמוס משרדים, שליבו פועם 

בקצב בלתי אפשרי. 
קצת מספרים כדי להבין את ההיקפים העצומים: 

פמילי,  במשפחתוני  פעוטות   1,385 לומדים  תשע"ט  בשנה"ל 
ילדים   10,184 יעקב",  "בית  במעונות  ופעוטות  תינוקות   2,710

"פתחיה"  בצהרונים.  ו-24,200  יעקב"  "בית  של  הילדים  בגני 
שפה,  בגני  ילדים  שיקומיים, 802  מעונות  ילדי  על 120  מספרת 
מש"ה ושילוב בכל הרמות, 12 תלמידים בבית-הספר "פיתוחים", 
ילדים   1342 ו-  ביחד"  "גדלים  במסגרת  שנתמכים  ילדים   12
ילדים   40,767 ובסה"כ  הילד.  התפתחות  במרפאות  שמטופלים 

ב-2,072 מסגרות. 
התחומים:  בכל  שוטף  לניהול  זקוק  הללו  מהמוסדות  אחד  כל 
פיקוח פדגוגי, התנהלות מול הרשויות, הנהלת חשבונות, וניהול 
אדמינרסטיבי שוטף. הגננת היא אמנם 'מנהלת הגן' בשטח, אבל 

למעשה, ניהול הגן מתבצע כאן, במרכז "בית יעקב". 

שריפה שפרצה, מכונה שהתקלקלה
ועשייה בלתי פוסקת

העשייה  בראש  שעומד  שליט"א,  גולדקנופף  יצחק  הרב  הבן, 
הבלתי פוסקת בבניין הזה, מתאר: "צריך לקלוט את הפרופורציות. 
להבין על איזו מערכת מדובר. אנחנו לא גומרים לפתוח שנה אחת, 

וכבר מתחילים את ההיערכות לשנה הבאה. 
מערכת  בונים  אנחנו  שנה  ובכל  כאן,  אני  שנה  מ-30  למעלה 
ועולות  שנה  שמסיימות  כיתות  של  רצף  כאן  אין  מחדש.  חינוך 
הוא  עצמאי.  חינוכי  מוסד  הוא  גן  כל  הבאה.  לכיתה  אוטומטית 
האלו  הדוחו"ת  תקציב.  ניהול  בטיחות,  אישורי  לרשיונות,  זקוק 

כשלעצמם דורשים כמה משרות...
העבודה  את  והופכים  וגדלים,  הולכים  המספרים  וכמובן, 
למורכבת ומסועפת. רק בשנה האחרונה גדלה המערכת בכמעט 
להתייעל  מאיתנו  דורשת  המתמדת  ההתרחבות  עובדים!   400

ולהתקדם בלי הפסקה".

לירות  של 10  סך  על  עמדה  ששאלתם,  תודה  שלה,  המשכורת 
ישראליות לחודש...

אהבת  אמונה,  מסירות,  הכל.  יעקב"  ב"בית  היה   – מכסף  חוץ 
ישראל ו – ניסים. מול כל ההסתברויות, עמדה רשת הגנים בגאון, 
פתחה גנים נוספים והרחיבה את הקיימים. הרב אריה גולדקנופף 
זצ"ל השקיע את כולו במאמץ לקדם את רשת גני הילדים משני 

הכיוונים: להגדיל את מקורות המימון, ולהרחיב את העשייה.
והיה  העיריות  מול  שתדלנות  מסע  ניהל  תרומות,  גייס  הוא 
מעורב במגעים פוליטיים שניסו לקדם מול הממשלה. ההצלחות 
להוות  המשיך  הגנים  של  הכלכלי  והמצב  ומייגעות,  מעטות  היו 

דאגה יומיומית מעיקה.
זצ"ל  גולדקנופף  הרב  יפים.  ימים  ידעה  זאת,  לעומת  העשייה, 
היה מחובר למה שקורה בשטח, הכיר את הנפשות הפועלות ואת 
הצרכים, ודאג לפתור את הבעיות עוד לפני שהן צצות ומציקות. 
כשהבין שהורים רבים עובדים ימים שלמים, והילדים – בני ארבע 
במעון  היום.  מעונות  את  פתח  הוא  ברחובות,  זרוקים   – וחמש 
קיבלו הילדים שלוש ארוחות ביום, ובילו במקום בטוח ונעים עד 

שעות הערב.
עיון בעמודי החדשות של ירחון "בית יעקב", שהו''ל ע''י מכון 
הזנה  ש"כולל  קייטנות  מפעל  על  לנו  מספר  למורות,  יעקב  בית 
יחד  גם  ולהבריא  לנפוש  לילדים  ומאפשר  אסונות  מונע  מלאה, 

במשך חודש ימים." וכן על כך ש- "לקראת הפסח חולקה הלבשה 
לילדים שמצבם הסוציאלי בבית הוא קשה." 

מול הבעיות והקשיים שארבו בכל בוקר מחדש, הלכה וצמחה 
עיניים, ולהתבונן  לשפשף  היה  אפשר  פתאום  הגדולה.  הנחת  גם 
שנים  עשר   – תשי"ט  משנת  סיכום  הנה,  בתוצאות.  אמון  בחוסר 

לאחר הקמת רשת הגנים של "בית יעקב":
במשך 10 שנות פעילות התחנכו במוסדות קרוב ל15,000 ילדים. 
בגני  לימודיהם  את  ילדים   2800 כמעט  סיימו  שנה  באותה 

הילדים של "בית יעקב" בכל רחבי הארץ. 
הלימודים  לשנת  נרשמו  הגנים  מבוגרי   93% המחץ:  ושורת 

הבאה לתלמודי תורה ולבתי ספר של החינוך העצמאי. 
רק מי שכיתת רגליים מאהל לאהל בשבילי בוץ, רק מי שאסף 
פרוטה ללירה – יכול היה להרגיש מה אומרים המספרים הגדולים 

הללו. כמה מושקע בכל אחוז קטן מתוך התשעים ושלוש.

משבר שסגר שערים, הסכם היסטורי,
וזינוק מחודש קדימה

עשרות  רבות.  תלאות  יעקב"  "בית  רשת  ידעה  הבאות,  בשנים 
בשנת  אמיתי.  משבר  של  לרמה  הכלכלי  המצב  הגיע  פעמים 
כשר  ששימש  זצ"ל,  לוין  מאיר  יצחק  הרב  הכנסת,  חבר  תשכ"ג, 
הסעד הראשון במדינת ישראל, הודיע שהממשלה מוכנה לתקצב 
מאוחד  לגוף  ניתן  התקצוב  הראשון  בשלב  חרדיים.  ילדים  גני 
גוף  קם  וכך  בארץ,  החרדיים  הילדים  גני  רשתות  כל  את  שכלל 
חדש שנקרא "המרכז לגני ילדים - מיסודם של נשי אגו"י, מרכז 
הרב  בשעתו  עמד  הזה  המרכז  בראש  אגו"י".  וסניפי  יעקב  בית 

הגאון רבי שמואל שדרוביצקי זצ"ל.
הנחלה.  ואל  המנוחה  אל  החינוך  אימפריית  הגיעה  לא  ועדיין 
במהלך השנים הבאות ידעה הרשת תלאות רבות ונאלצה לשבות 
מפעילותה למשך מספר חודשים. בשנת תשכ"ז התפרקה החבילה 
את  ולבנות  בירושלים  יסודות  לתקוע  החלה  יעקב"  "בית  ורשת 

עצמה מחדש.
התקצוב הממשלתי איפשר לפתוח גנים, לשלם משכורות לגננות 
ולרכוש ציוד מתאים. עדיין היה הכל בצמצום ובדוחק, והתקציב 
המפנה  לנקודת  עד  המרובה.  העשייה  על  השתלט  לא  המועט 
עם  הבחירות  הסכם  יעקב":  "בית  רשת  של  בדרכה  המשמעותית 

טדי קולק.
התקיימו  הימים,  ששת  מלחמת  תקופת  ה-60,  שנות  בסוף 
טדי  היה  העיר  ראשות  על  אז  שהתמודד  מי  בירושלים.  בחירות 
קולק, איש תנועתו החדשה של דוד בן גוריון – תנועה שכונתה אז 
בשם תנועת רפ"א/רפ"י ששורשיה בתנועת העבודה. קולק הבין 
הוא  החרדי.  המגזר  תמיכת  את  צריך  הוא  בבחירות,  לנצח  שכדי 
ניהל משא ומתן מקדים עם נציגי אגודת ישראל – מו"מ שהיווה 
לתמיכת  מהתנאים  אחד  החרדי.  החינוך  את  למנף  הזדמנות 

החרדים בקולק, היה שיפור מצבם של מוסדות החינוך בעיר.
באותן שנים, הוטל על שכמו של הרב גולדקנופף תפקיד ציבורי 
נוסף – חבר עיריית ירושלים, ולימים גם סגן ראש העיר. וכך יכול 
של  וחכמיה'  'יבנה  את  הולמת:  תמורה  קולק  מטדי  לבקש  היה 

הדור הבא. את גני הילדים.
וגני  ההסכם,  את  קולק  העיר  ראש  כיבד  הבחירות,  אחרי 
שמקבלים  עירוניים,  ילדים  לגני  הפכו  יעקב"  "בית  של  הילדים 
תקציב עירוני מסודר. אמנם, לא זהה לגני הילדים הכלליים, אבל 
שהזניקה  מקפצה,  היה  הזה  הבחירות  הסכם  ומכובד.  משמעותי 
 3 בגיל  לילדות  איפשרה  וגם  יעקב",  "בית  פעילות  את  קדימה 

הרב גולדקנופף מספר שפעמים רבות 
אנשים אומרים לו: "די, מספיק. תראה 
איזו מערכת אדירה יש לך כאן. לאן אתה 
רוצה להגיע?" והוא עונה בחיוך: "בחינוך 
– יש תמיד מה לעשות ולאן להתקדם. 
יש לנו תכניות עד לבית אבות...!"
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הרב גולדקנופף בעיצומו של ההסבר, ואל החדר נכנסת מזכירה. 
שלנו  המבנים  אחד  את  ומפנים  שריפה,  שפרצה  לעדכן  "ביקשו 
במקום, כולל הגנים ומעון היום השיקומי". היא מוסיפה שרכזת 
בלי  מתבצע  שהפינוי  לוודא  מנת  על  לשטח,  יצאו  ניהול  ואיש 

תקלות, ולאתר פתרון מיידי.
ובכן, חשבו נא על הגננת שמקבלת הודעה פתאומית על פינוי 
מכלל  יוצא  שהמצב  מרגישה  מבולבלת,  מבוהלת,  היא  הכרחי. 
שליטה. היא לא מסוגלת לקבל החלטות מושכלות – אבל היא גם 
בית'  'בדק  למוקדנית  מתקשרת  היא  להירגע.  אפשר  צריכה.  לא 
לכתפיים  עבר  העול   – והלאה  מכאן  ומעדכנת.  יעקב"  "בית  של 
אחרות, רחבות יותר. הענין נמצא עכשיו בשליטת מנהלת התפעול 

של המערכת, שעובדת מול הפיקוח הפדגוגי והמפקחת.
מוקדנית 'בדק הבית' מקבלת מאה פניות בכל יום, פלוס מינוס. 
מכונות הכביסה במעון היום התקלקלו. קצר חשמלי באחד מגני 
הילדות. אין סוף עניינים שוטפים שדורשים טיפול, וזוכים למענה 

מיידי מושלם. 

ערכים פורחים, שתילים מטופחים,
וגננות שמקבלות את כל הכלים

רשת "בית יעקב" ידעה מהפכות ותמורות, אבל הגרעין הפנימי, 
המצמיח, נשאר כשהיה – חי ומקורי. כמו אז, גם היום: בראש סדר 

העדיפויות עומד החינוך לאידישקייט, מידות טובות וערכים.

מסודרות  הילדות  שכל  בידיעה  מסתפקים  לא  יעקב"  ב"בית 
מבלות   – לבין  ובין  בצהריים  חוזרות  בבוקר,  הולכות  בגנים, 
מכל  הילדות  את  לפתח  ולעיקר:  ליקר  דואגים  כאן  בנעימים. 

הבחינות, דווקא בגיל הצעיר והנוח ללמידה. 
וגם  ומכוונות  מיעצות  הגננות,  את  מלוות  ותיקות  מפקחות 
הנדרשים  להישגים  מגיעות  מתקדמות,  שהילדות  מוודאות 
תכניות  לפי  נקבע  בגן  היום  סדר  שנקבעו.  ביעדים  עומד  והגן 
ומיומנויות  מוטוריקה  של  שיקולים  שמשלבות  בנויות,  לימוד 

קוגניטיביות עם עולם תוכן יהודי עשיר.
את  לרענן  מנת  על  השתלמויות,  מתקיימות  לפעם  מפעם 
הגננות בידע חדש, לצייד אותן בכלים להתמודדות עם האתגרים 
נוספים,  חשיבה  לכיווני  הראש  את  ולפתוח  בגן  היומיומיים 

יצירתיים.
נזכרת  כשהיא  בגעגועים  מחייכת  גננת  כל  הו,   – לשנה  ואחת 
ב'ימי העיון' האהובים והנעימים. שלושה ימים של חוויה משותפת 
הערכה  והרבה  מושקעת  תכנית  היום  סדר  כשעל  "כינר",  במלון 

לגננות שעושות את מלאכתן באמונה.
התפיסה החינוכית – מקצועית של "בית יעקב" באה לידי ביטוי 
גם בפעילות היחודית של "שתילי אריה". זהו מרכז פדגוגי עשיר, 
מגוון, מצויד, מושקע – ומה שהופך אותו ליחיד מסוגו בארץ: הוא 

מוקדש באהבה לגיל הרך. 

ערכות  עזר,  חומרי  שירים,  סיפורים,  גננת  כל  מוצאת  כאן 
הפעלה, מערכי ריכוז וכל מה שקשור בסדר היום של גן הילדים. 
גננות  כולל  אריה",  ל"שתילי  גננות  מגיעות  הארץ  רחבי  מכל 
וסמינריסטיות  אחרות,  רשתות  מטעם  שפועלות  כאלה  פרטיות, 
עצום.  הביקוש  המנחות.  ידי  על  לכאן  שמופנות  גננות,  במסלול 
יש  ועדיין  שירות,  נותנות  עשר  במקום  נמצאות  הצהריים  אחר 

צורך לחכות יפה בתור...
אהה, מי זוכר את הימים בהם ישבה הגננת בערבו של יום, חרזה 
בעצמה שיר לכבוד ל"ג בעומר וטרחה להתאים מנגינה? המציאה 
סיפורים ואלתרה הפעלות? היום עושה את העבודה צוות הפיתוח 
פעם  בכל  ומתפעלות  המוכן,  אל  מגיעות  הגננות  המרפ"ד.  של 

מחדש.
מתעניין  חילוני  ציבור  שגם  עד  גדול,  כה  הוא  בתחום  החסר 
בחומרים. כך, למשל, הגיעה עיריית רחובות להסכם עם "שתילי 
אריה", לפיו רשת "בית יעקב" מעמידה את החומרים הדידקטיים 
של  המקוון  האתר  דרך  ברחובות,  הגננות  כלל  של  לשימושן 

העיריה. 
זצ"ל,  גולדקנופף  אריה  יהודה  הרב  הקים  הפדגוגי  המרכז  את 
וקרא לו בשם "שתילים". המטרה הראשונית היתה להקים מערכת 
הצוות  יעקב'.  'בית  של  הפדגוגי  הצוות  בפיקוח  עצמאית,  חינוך 
לא התעלם מדרישות משרד החינוך, אלא עמל כדי להגיש אותם 

מכל   – היסטורית  שנה  היא  תשע"ט,  החדשה,  הלימודים  שנת 
היבט – עבור רשת גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב". 

בהתרגשות גדולה, יצויינו בשנה זו שני תאריכים משמעותיים: 
70 שנים לייסודה של תנועת "בית יעקב" בארץ ישראל, ו-30 שנים 
מייסדה  זצ"ל,  גולדקנופף  לייב  אריה  יהודה  הרב  של  לפטירתו 

הבלתי-נשכח של הרשת.
בלתי  התקדמות  של  שנים   30 ועשייה;  פעילות  של  שנים   70
עובדים   7281 חניכים;   40,767 המחולל;  שהתווה  בדרך  פוסקת 

ואנשי-צוות; 2072 מסגרות חינוכיות...
ואיך, לדעתכם, חוגגים הישגים ב"בית-יעקב"? 

של  שרשרת  עוד  ביצירת  הנשמה  כל  את  משקיעים  כמובן:  הו, 
מיזמים פורצי-דרך!

30+70 = 100, וזה חשבון לא פשוט
ב"בית יעקב", כמו ב"בית יעקב", חותרים למושלם. אז אם כבר 
הפשוטה  הדרך   – הרשת  מבחינת  שנים,   70 של  היסטוריה  יש 
להגיע ל-100 היא: להוסיף עשייה. בשנה זו, יושקו ב"בית יעקב" 
30 (כן, שלושים!!!) מיזמים חינוכיים, במערך הנוגע במגוון תחומי 
הפעילות של הרשת. בין היתר, נכללים בו: פתיחתם של מוסדות 
שירות  הנגשת  קיימים,  מוסדות  של  ושדרוגם  הרחבתם  חדשים, 
המיזמים  כל  ועוד.  הצוות,  עבור  תנאים  והשבחת  טיפוח  ציבורי, 
מתאפיינים בחדשנות מקצועית ובחשיבה כוללת על הילדים ועל 
בגיל  החינוך  את  ולטייב  להעצים  מטרה  מתוך  ההוראה,  עובדי 

הרך – משימת העל של הרשת.

חמישה כוכבים של עשייה איכותית

בחרנו להניח את הזכוכית המגדלת על חמישה מיזמים מובילים, 
מתוך השלושים שיושקו השנה. בואו ותראו כמה מדהים:

1. כאן בונים: מרכז "שתילי חינוך" – המרכז המשולב לחינוך 
הזה  העצום  החלום  בבנייה!  כבר  בית-שמש,  ברמת  הרך  בגיל 
וכתלים,  יסודות  וגידים,  עור   - דשמיא  בסייעתא   – קורם  כבר 
מול עיניהם המצפות של מאות הורים וילדים, שכבר לא יכולים 

לחכות...

2. עוד ועוד: במרכז "נאות מלכה" (ע"ש הגב' מלכה גולדקנופף 
 3 נוסף,  גן  הכוללת:   הבנייה,  הושלמה  עילית  שבמודיעין  ע"ה) 

כיתות מעון, ומעון יום שיקומי בשלבי סיום.

בית-הספר  את  השנה  פתחה  "פתחיה"  רשת  כיתה:  עולים   .3
בית- ברמת  מיוחד,  לחינוך  בית-ספר  "פיתוחים",  שלה:  הראשון 
שמש ג', המעניק מענה מקצועי מושלם - טיפולי וחינוכי - לילדים 

בעלי צרכים מיוחדים, מגיל 6 ועד גיל 21.

הילד,  להתפתחות  מרפאה  בה  הוקמה  מתפתחת:  אשדוד   .4
של  השלישית  המרפאה  זוהי  מאוחדת.  קופ"ח  עם  בשיתוף 
"פתחיה", המצטרפת לפרויקט המרפאות הייחודי והראשון מסוגו 
אבחונים  מוענקים  פתחיה  של  ההתפתחות  במרפאות  בארץ. 

וטיפולים מקצועיים לאלפי ילדים, חברי כל קופות החולים, ללא 
תשלום.

5. מונגש באהבה: מתוך הוקרה לאלפי עובדי הרשת, ובידיעה 
כי שירות מונגש הוא כלי יעיל להשבחת העבודה, הוחלט בהנהלת 
הרשת להקדיש את מלוא תשומת הלב לייעול נושא המענה לכל 
 ,(24/6) רציף  מענה  המספק   ,6268* קו  הושק  כך  לשם  פונה. 
הודות  המחלקות.  בכל  הקבוע  הטלפוני  המענה  לשעות  מעבר 
זמין  מונגש,  שירות  של  ב-100%  עובד  כל  זוכה  החדש,  למיזם 

ואישי, בדיוק כפי שמגיע לעובדים האיכותיים של "בית-יעקב".

ההצלחה תשע"ט קדימה
חדשים  מוסדות  עשרות  עם  פה,  כבר  תשע"ט  הלימודים  שנת 
נוספים: מעון יום חדש ב"נאות מלכה" (מודיעין עילית); עשרות 
חסידי-אידיש,  ז'יקוב–  גני  ג';  בית-שמש  (רמת  חדשים  ילדים  גני 

בית-שמש; ערד; ביתר; ירושלים [אנגלית ועברית]); ועוד...

שואלים אותנו? זה לא ייעצר שם. בעזרת ה', זה לא ייעצר אף 
הגרסה  את  באהבה,  לכתוב,  ממשיכים  יעקב"  ב"בית  כי  פעם. 
הטובה ביותר לסיפור חייהם של רבבות ילדים. יוצרים שם, בכל 
כהנה  יוסיף,  וכה  ה'  ייתן  כה  העתיד.  של  ההיסטוריה  את  רגע, 

וכהנה!

ההיסטוריה של העתיד | א. פטמן
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לקבל  הציע  גולדקנופף  הרב  התורה.  בדרך  לגננות 
הדרושים,  הנושאים  את  החינוך  משרד  של  מהמפקחות 
במסגרת  עצמאי,  באופן  ההשתלמויות  את  ולהעביר 
שמורה. אחרי פטירתו של הרב גולדקנופף זצ"ל, התעטר 
המרפ"ד בשמו ובזכרו של המייסד הדגול, ונקרא "שתילי 

אריה".
כאן,  שקורה  ממה  ומתרשמים  נוגעים  כששומעים, 
הפסוק:  מילות  מהתודעה  עולות   – יעקב"  "בית  ברשת 
של  שנים  מאד".  ישגה  ואחריתך  מצער,  ראשיתך  "והיה 
 – ודמעות  יזע  נפש,  במסירות  שלוו  ומשברים,  קשיים 
הצמיחו אילנות מפוארים, נותנים פירות מתוקים ותנובה 

משובחת. 
המובילה  החינוך  רשת  היא  יעקב"  "בית  רשת  היום, 
באמצעות   –] המיוחד  החינוך  בתחום  כולל  הרך,  לגיל 
רשת "פתחיה"]. כאן נהנות הגננות מתנאים מקסימליים 
ומגב חזק ואמין. באופן קבוע, נכנסות המשכורות במועד 
הנכון, בלי פספוסים ואיחורים. אין ספק שהתפילות של 
הרי   – הכבוד  כיסא  אל  דרכן  את  עושות  הרשת  ראשי 

'מזונותיו של אדם קצובים לו'...
לא לחינם זוכה הרשת לאמון מלא של הצוות, הגננות 
תעודות  תודה,  מכתבי  מעידים...  הקירות  וההורים. 
הוקרה ותמונות עליזות מספרות על שביעות רצון והכרת 
כאן  נמצא  גולדקנופף,  יצחק  הרב  המנהל,  כנה.  טובה 
בשביל כל פרט קטן מהמערכת העצומה. הדלת פתוחה 
הורה  ולכל  לשאול,  או  לבקש  לומר,  שרוצה  גננת  לכל 

שמבקש לשוחח בעצמו עם 'הדרג הבכיר'. 

פרק שלישי:
עם הפנים קדימה

ובו תקראו על אודות: עתיד חלומי
רשת "בית יעקב" נמצאת כל הזמן בצעד הבא. כל שנה 
והעובדים,  המוסדות  מעגל  של  הרחבה  איתה  מביאה 
הילדים  לטובת  שינויים  חדשים,  פרויקטים  פתיחת 

והעובדים, ומחשבות חדשות על יום המחר, ומה שאפשר 
להגדיל לעשות בו.

ונבחרה  משמעותיים,  ממשלה  למכרזי  ניגשה  הרשת 
צהרונים  להפעלת  במכרז  כך  רבים.  מתמודדים  מתוך 
משפחתונים  להפעלת  במכרז  כך  החינוך.  משרד  מטעם 
ספר.  ובבתי  ילדים  בגני  קייטנות  להפעלת  במכרז  וכך 
יום  מעונות  להפעלת  המכרז   – המיוחד  החינוך  ובתחום 

שיקומיים.
כל אחד מהמכרזים הללו פתח בפני "בית יעקב" אפיק 
הרשת  ואכן,  והתפתחות.  עשייה  שמזמין  חדש,  פעילות 
מצד  ולהערכה  להוקרה  וזוכה  בכבוד,  בציפיות  עומדת 

גורמי הממשלה והרשויות המקומית. 
אומרים  אנשים  רבות  שפעמים  מספר  גולדקנופף  הרב 
כאן.  לך  יש  אדירה  מערכת  איזו  תראה  מספיק.  "די,  לו: 
לאן אתה רוצה להגיע?" והוא עונה בחיוך: "בחינוך – יש 
תמיד מה לעשות ולאן להתקדם. יש לנו תכניות עד לבית 

אבות...!"
בכל שנה, בעקביות, נפתחות כיתות גן נוספות. בשנת 
הלימודים הנוכחית נפתחו, בסיעתא דשמיא, עשרות גני 
ובערד;  בביתר  בבית-שמש,  בירושלים,  חדשים  ילדים 
נחנכו גנים חסידיים בשפת האידיש בשיתוף עם קהילת 
ז'יקוב בבית-שמש ונפתחו גם גנים חדשים באנגלית, וכך 
ישנם ב"בית יעקב" למעלה מ-30 גני ילדים באנגלית. ואם 
דברנו על אנגלית – בשנים האחרונות פיתחו כאן פיקוח 
מיוחד לגנים באנגלית, בהנחיה של מפקחות אמריקאיות. 
הפרק  על  הבאה  והתכנית  באידיש,  גנים  גם  כמובן,  יש, 

היא גנים בצרפתית. 
הפיזית:  ההתרחבות  הוא  ה'כבדים'  הסעיפים  אחד 
למעבר,  שזקוקים  למוסדות  ומרווחים  חדשים  מבנים 
הפעילות.  את  לייעל  שיאפשרו  חדשים  משרדים  בנייני 
קומפלקס   – הרבה  עליו  תשמעו  שעוד  הדגל  ופרויקט 

"שתילי חינוך" בבית שמש.
מדובר בקומפלקס בן חמש קומות, שיכלול שילוב של 
כמה פונקציות חינוך במבנה אחד: גני ילדים רגילים, גני 
ילדים של "פתחיה" לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מעון 
להתפתחות  חדשני  מרכז  שיקומי,  יום  ומעון  רגיל  יום 
הקומפלקס  שיקומית.  ובריכה  טיפולי  כושר  חדר  הילד, 

הוא עליית מדרגה מרשימה בפעילות הרשת.
קבוצת  בליליוס  שברחוב  במשרדים  ביקרה  לאחרונה 
הפעילות  על  סקירה  קיבלו  הם  ופרופסורים.  רופאים 
המתקדמות.  מהתכניות  והתפעלו  בקומפלקס  הצפויה 
כי  אמר  טרכטנברג,  מנואל  פרו'  לשעבר,  הכנסת  חבר 
"שתילי חינוך" מהווה פריצת דרך ברמה הלאומית עבור 

הגיל הרך במדינת ישראל.
מאד  קל  יעקב",  "בית  של  במשרדים  כשמסתובבים 
את  שמלווה  השיתופית,  הנעימה,  מהאוירה  להתרשם 
בשביעות  הדברים  את  מאשר  גולדקנופף  הרב  העבודה. 
רצון, ואומר: "יש לנו שתי תפילות שבכל יום: הראשונה 
היא שנזכה ונראה כל אחד מעלת חברנו. והשנייה, שאלפי 
הילדים שלומדים ב"בית יעקב" יפתחו את יום הלימודים 

בשלום, ויחזרו הביתה לחיים ולשלום".
זה לא היה אפילוג. המשך יבוא, בעזרת השם. 4243



המתחנכים  הילדים  כלפי  הרגיש  בהחלט  גולדקנופף  הרב 
ברשת כאילו היו הם ילדיו שלו. וכיוון שמענה אמתי לצרכים 

של הילדים המתקשים לא היה, הוא הקים אותו.
הוא הקים את 'פתחיה'.

"זו  גולדקנופף,  ישראל  הרב  הבן,  מספר  הדרך",  כל  "לאורך 
ו'פתחיה'  צורך,  התעורר  הרשת.  התפתחה  בה  הדרך  הייתה 
עשתה הכול כדי לתת לו מענה: לתינוקות בעלי צרכים מיוחדים 
לא היה מוסד מתאים? הוקמו מעונות היום השיקומיים. הילדים 
מש"ה  גני  הוקמו  שיקומי?  לגן  אותם  לשלוח  צורך  והיה  גדלו 

(מוגבלות שכלית התפתחותית), בדיוק עבורם.
כמענה  הגיעו  יותר,  מאוחר  בשלב  שהוקמו  המרפאות,  גם 

לצורך שהתעורר".
הסיור  יכול  המייסדים,  דור  של  והאכפתיות  המעוף  בזכות 

שלנו להתקיים היום.
הם לא רק חשבו שצריך, הם עשו.

למה" פתחיה"?

"כשפתחנו את המחלקה לחינוך מיוחד של רשת גני 
גולדקנופף,  יצחק  הרב  מספר  יעקב'",  'בית  הילדים 
"קראנו לה 'פתחיה'. בשם זה רצינו להביע את התפילה 
והבקשה מה', שאכן יפתח את הפתח לכל אותם ילדים 

יקרים.
מעניין היה לגלות, הרבה אחרי שניתן השם למוסד, 

שכבר בגמרא הוא מוזכר.
האם ידעתם שפתחיה הוא שמו של מרדכי היהודי?

שקלים  במסכת  בגמרא  בפנים,  זאת  לראות  אפשר 
ובמסכת מנחות.

ומדוע נקרא שמו פתחיה?
ודורשן'.  דברים  'פותח  שהיה  כיון  לגלות:  מדהים 
שפתם  את  שהבין  זה  היה  בגמרא,  מפורש  כך  מרדכי, 

של החירשים ושל האילמים! 4445

להם פתח

עבר הווה עתיד

דמיינו שקיבלתם ליום אחד, לכמה שעות ספורות, את היכולת 
לעוף. לו יצויר שרכשתם לתקופה מוגבלת מסוגלּות להיות בו 
זמנית בהרבה מקומות; את האפשרות להביט מלמעלה, לראות 

הכול, להפנים ולנחות; לאן הייתם בוחרים ללכת?
מחפשים המלצות? הרשו לנו להזמין אתכם לביקור בממלכה 
בעשרות  נוגעת  שלמים,  עולמות  שמקיפה  ממלכה  קסומה. 
המון  משקיעה  פתרונות,  ומספקת  מענה  נותנת  לבבות,  אלפי 
בעלי  לילדים  מושלם  מענה  לתת  אחת:  במטרה  ולב  מחשבה 

צרכים מיוחדים.
זו ממלכה ענקית, לא לחינם אתם זקוקים לכנפיים כדי לבקר 

בה.
היא משתרעת על פני ערים ומחלקות, וכוללת מאות שלוחות. 

אלפים מבקרים בה מדי יום, וחוזרים הביתה עם חיוך בלב.

ברוכים הבאים לפתחיה.

מקום מיוחד של אנשים מיוחדים, עבור ילדים מיוחדים.
המוזכרים  תכנית  או  מכון  ומיזם,  מחלקה  כל  נאות:  גילוי 
בפני  נפרדת  לכתבה  אחד  כל  ראויים  כאן,  שתקראו  בשורות 
עצמם. בכתבה שלפניכם נעשה ניסיון להעניק מבט מלמעלה, 

הצצה קלה.
אנחנו בטוחים שתישארו עם טעם של עוד.

אי-אז:
כש'פתחיה' רק נפתח

ארגון  מוצאים  אנו  לעופף,  שלנו  הזמנית  היכולת  במסגרת 
ענק, מתקֵתק ומנוהל היטב. קשה עד בלתי אפשרי להאמין שעד 

לפני עשרים שנה, כל זה לא היה כאן.
אל  לחזור  גם  אפשר  לי,  תרשו  אם  דמיון,  קצת  עוד  עם  אך 

העבר.
בראשית  פתחיה  ממלכת  תהיה  העיניים  מול  שנרֶאה  מה 

התהוותה: שמונה גנים לחינוך מיוחד.
הגדרה  בגדר  אז  היו  בגן,  ילד  לכל  ברורים  שהיום  מושגים 

בלתי מפוענחת בתשבץ.

שילוב? מה זה בכלל, סוג של משחק?
פרה-רפואי? גני מש"ה? טיפולי היגוי? 

כל אלו אפילו עוד לא נחלמו.
מה כן היה שם, בראשית הדרך?

מעניק  העמותה,  בראש  שעומד  מי  גולדקנופף,  ישראל  הרב 
לנו סקירה קצרה:

בי"ג  בדיוק,  שנים  ושתיים  עשרים  לפני  הוקמה  "'פתחיה' 
בסיון תשנ"ה (11.06.95), כרשת טיפולית שיקומית עבור ילדים 
יו"ר  גולדקנופף,  יצחק  הרב  אבי,  מו"ר  מיוחדים.  צרכים  בעלי 
'פתחיה', ניהל אז יחד עם אביו, הרב אריה גולדקנופף, את רשת 
הגנים של 'בית יעקב'. עם השנים התברר, שבכל גן ישנם ילדים 

שזקוקים למענה מקצועי יותר, מטפח יותר, מקדם".
עזרה  לו  נותן  מקצועית?  עזרה  צריך  כשילדו  אב  עושה  מה 
מקצועית. ומה אם אין עזרה בדיוק כמו זו שהוא זקוק לה? הוא 

מייצר אותה בשבילו.

מבט מלמעלה על ממלכה של עשייה

פותחים



והשקעה של כל הטיפולים הפרה-רפואיים האפשריים בגן. 
נמנות  רגשית  ומטפלת  בעיסוק  מרפאה  תקשורת,  קלינאית 

על הצוות הקבוע.
כל  להביא  למברגר, "היא  שורי  אותנו  משתפת  "המטרה", 
ולחיים  הספר,  בית  לחיי  מקסימלית  למוכנות  וילד  ילדה 

בכלל".
פרויקט  הוא  ספק,  ללא  שלנו,  הסיור  של  הכותרת  גולת 

השילוב.
למברגר: "רשת גני הילדים ומעונות היום של 'בית יעקב' 
והגנים  השפה  שגני  והעובדה  'פתחיה',  את  שהקימה  היא 
את  לממש  מאפשרת  כיפה,  אותה  תחת  נמצאים  הרגילים 
רעיון השילוב. החזון שלנו אומר: כולנו חיים בסביבה רגילה 

ובריאה.
מהם  אחד  כל   - צמודים  'פתחיה'  של  השפה  גני  רוב 
'הגן  אלו,  בגנים  הלומדים  הילדים  הרשת.  של  רגיל  לגן   -
מאוד,  ומתוכננת  מבוקרת  לחשיפה  זוכים  בלשונם,  הקטן' 
ולהשתלבות בהוויי החיים הרגיל של ילדים בגילם. התרומה 
החלק  המעבר  אדירה.  היא  קושי  בעלי  ילדים  להתפתחות 
באמצעות  המושגים  מהיתרונות  אחד  רק  הוא  הספר  לבית 

השילוב".
ותרומתו  השילוב  חשיבות  את  מבינים  שכולם  מסתבר, 
רק  הסיבה:  אותו.  מממשים  ב'פתחיה'  רק  אך  לילדים, 
מערכת חינוך שמפעילה מספר גדול של כיתות רגילות לצד 
כיתות לחינוך מיוחד, מסוגלת ליישם את התכנית. הנתונים 
בשטח מעניקים את היתרון לגוף חינוכי בסדר גודל של 'בית 

יעקב' ו'פתחיה'.
לא בכל הגנים של 'פתחיה' כבר פועל השילוב. בחלק מן 
שבמקומות  משום   - הוטמע  טרם  האידיאל  בארץ,  הערים 
החינוך  וגני  לרשת,  שייכים  אינם  הרגילים  הגנים  אלה 

המיוחד אינם יכולים בפשטות להצטרף אליהם.
אבל זה יגיע, מאמינים ב'פתחיה'. ההצלחה הקיימת תגרור 

אחריה הצלחות גם בשאר השלוחות. עוד מועד לחזון.
אנחנו  סיימנו:  לא  עוד  אבל  השפה,  גני  רשת  על  הצצנו 

פונים לסקור עוד יעד.
על גני מש"ה שמעתם?

לשם,  נגיע  תיכף  לביקור!  לקפוץ  לכם  כדאי  אז  לא?  עוד 
תחזיקו חזק.

גני מש"ה הם גני החינוך המיוחד של 'פתחיה'. כאן מקבלים 
מאות ילדים, בעלי מגוון קשיים גדול ומורכב, את הטיפול 
והטיפוח שמותאמים להם בדיוק. ואתם יודעים מה, אפילו 
מספר השעות וסוג הטיפולים מותאמים כאן אישית – נתון 

שהוא בכלל לא ברור מאליו.
מספק  לא  ילד,  כל  עבור  מתקצב  שהמשרד  השעות  סל 
את צוות-העל של 'פתחיה'. מה עושים? כמו שכבר סיפרנו 
קודם, מדריכים את הצוות בגן להעניק טיפולי המשך, ובנוסף 
– משיגים תקצוב ממקורות אחרים. ב'פתחיה', בוודאי כבר 

שמתם לב, רק השמים הם הגבול.
ילד שזוכה לבקר בגן מש"ה נהנה, בנוסף לטיפולים הפרה-
רפואיים הרגילים, גם מטיפולי אקסטרה אשר אינם נמצאים 

בסל החינוך.
תרפיה  בחיות,  טיפול  (כמו  הייחודים  לטיפולים  ובנוסף 
במוזיקה ותיאטרון בובות טיפולי), יש פה עוד משהו ייחודי 
במסגרת  בגן,  הילדים שוהים  שעות הלימודים -  ל'פתחיה': 

יום לימודים ארוך, עד השעה שש בערב (!).
צוות  ידי  על  ומופעל  מקום  באותו  המתקיים  בצהרון 
ומופעלים  ומזינה,  חמה  ארוחה  מקבלים  הם  לילדים,  מוכר 
הבוקר  בשעות  בגן  שנעשה  מה  כל  מגוונות.  בפעילויות 
עם  עובד  הצוות  הצהרון.  בשעות  וקידום  תנופה  מקבל 
הילדים על כישורי חיים ופיתוח יכולת עצמאות. המועדונית 
הטיפולית מספקת 'רצף טיפולי' החשוב כל כך אצל ילדים 
בעלי מוגבלות. צוות הצהרון מקבל הדרכה מפורטת מצוות 

הגן לגבי כל ילד בנפרד. יש כאן מחשבה על כל פרט, תרתי 
משמע.

עבודה שהיא שליחות

למברגר  גב'  את  עוצרים  אנו  שניפרד,  לפני  רגע 
למספר שאלות אישיות:

נדבר רגע על העבר: לא הכול הלך תמיד חלק, נכון? 
"כמובן. תמיד היו ויהיו קשיים. משהו שאני זוכרת 
נשות  למצוא  הקושי  היה  למשל,  הדרך  מתחילת 
מקצוע חרדיות. היום, וזו תופעה מבורכת, המשימה 

הופכת להיות קלה יותר ויותר".
ובהווה: ספרי לנו על רגע מתוק של נחת.

של  בשעה  שבפיקוחי  הגנים  לאחד  נכנסת  "כשאני 
ומי  שפה  גן  ילדת  מיהי  להבחין  אפשר  ואי  'שילוב', 
שייכת לגן ה'גדול' - אני מתרגשת. מול העיניים אני 
צדי  משני  ונתרמות,  תורמות  הילדות  כמה  רואה 

המתרס".
משנה  היית  מה  יכולה,  היית  לו  לעתיד:  בהצצה 

במערכת?
"מלבד פרויקט השילוב שאני שואפת להכניס לעוד 
יכיר  החינוך  שמשרד  רוצה  הייתי  וערים,  גנים  ועוד 
הגננות  את  גם  בהתאם  עליו  ויתגמל  השילוב  בערך 
מוטיבציה  בעלות  שלנו  הגננות  הרגילים.  בגנים 
וחדורות שליחות. הן עושות עבודה נפלאה ללא כל 

תמורה. מגיע להן על כך בהחלט גם שכר גשמי.
מורות, אגב, כן מקבלות תגמול עבור שעות שילוב 
בכיתתן. האם לא הגיע הזמן שגם הגננות תקבלנה?"

היעד הבא שלנו הוא שכונת רמות. ליתר דיוק, רחוב מינץ 
מתוך  אחת   – 'פתחיה'  של  הילד  להתפתחות  המרפאה   :43
שתי מרפאות. אם תרצו, נוכל להמשיך גם למרפאת 'פתחיה' 

הנוספת שברחוב חגי.
בקרוב  להיפתח  עתידות  כמוהו  מודל.  הן  האלה  המרפאות 

מרפאות נוספות. 
אל החלק הזה בסיור תצטרף הגברת יוכי פלשניצקי, מנהלת 

המרפאה.

אנחנו מקווים שאתם עוד בשיא הכוח, כי יש ויש מה לשמוע.
ממה תרצו שנתחיל?

מכמות הטיפולים האגדית שניתנת כאן בחודש?
לקבל  שאפשר  הטיפולים  סוגי  של  העצום  מהמגוון 

במרפאה?
אולי מהעובדה שממש לאחרונה הצטרף אל צוות המרפאה 
מערך  כל  על  אחראי  שהיה  מי  נוי,  אור  אשר  הפרופסור 

התפתחות הילד במשרד הבריאות במשך שנים ארוכות?
קשה להחליט.

מציעה  מה  הטכני:  המידע  פרט  עם  נפתח  שקשה,  וכיוון 
המרפאה, ולמי?

כל  את  כמעט  מציעה  'פתחיה'  מרפאת  בקצרה:  התשובה 
ילד  להזדקק  עשוי  להם  הפרא-רפואיים,  הטיפולים  סוגי 
בגילאי 0-9. ביחידה יכול הילד לעבור אבחון, לקבל תכנית 
אנשי  של  מסור  ומטיפול  משירות  וליהנות  מתאימה,  טיפול 

מקצוע מהשורה הראשונה.
פירוט? בבקשה!

פלשניצקי: "המרפאה להתפתחות הילד של 'פתחיה' נותנת 
ועד  דבר  לכל  רגילים  מילדים   - הרמות  בכל  לילדים  מענה 
בעלי מוגבלות - הסובלים מקשיים נקודתיים. כל אנשי הצוות 

מומחים בתחומם, מקצועיים מאוד ובעלי ניסיון מוכח.
ילדים שמתקשים בהיגוי יטופלו כאן לצד ילדים בעלי קושי 
בין  שילוב  גם  ולעתים  פיזיים,  ליד  רגשיים  קשיים  מוטורי; 
השניים. כל ילד שמגיע עובר אבחון מדוקדק, ותכנית טיפול 

ייחודית נתפרת לפי מידותיו.
כיום, בשונה מבעבר, כל חברי קופות החולים יכולים לקבל 

שירות. 
עיקריות:  קטגוריות  לארבע  מתחלק  הטיפולי  ההיצע 
פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק וייעוץ הורים. 
גם טיפולים רגשיים וטיפולי היגוי ניתן לקבל כאן, מהמובילים 

בתחומם".
חשבתם שזה הכול? הו, לא. מה תאמרו על ספורט טיפולי? 
בשיטת  וריכוז  קשב  בעלי  לילדים  בהורים  תמיכה  סדנאות 

קוגפיין? ועוד היד נטויה.
הילדים  את  לראות  יכולים  איננו  העננים,  בגובה  ממקומנו 
עצמם, וטוב שכך. הם זכאים לחיסיון ולשמירה על פרטיותם. 
ילדים  מאלפיים  "למעלה  פלשניצקי:  לנו  מגלה  זאת  רק 
ובשלוחות  רמות  בשלוחת  אחד  בחודש  מענה  מקבלים 

הנוספות".
כן, בדיוק כמו שקראתם: בכל חודש אלפיים ילדים שחייהם 

משתנים כל העת לטובה.
לאחרונה, וזו בשורה גדולה עבור ציבור הנעזרים, הצטרף 
נוירולוג  אור-נוי,  אשר  פרופסור  הילד  להתפתחות  ליחידה 
בכיר בעל שם עולמי, מומחה בנוירולוגית ילדים ובהתפתחות 

הילד. למבינים בתחום שמו אומר הרבה.
הן  ייעוץ  ומעניק  התיקים,  כל  את  שמרכז  זה  הוא  כיום, 
במסלול  ומכוון  מדריך  מנתב,  הוא  למטפלים.  והן  להורים 
קשב  לבעיית  חשש  מתעורר  כאשר   - רחוקות  לא  שלעתים 
מאיים  נראה   - אחרת  נוירולוגית  בעיה  או  למשל,  וריכוז, 

וסבוך. 
באוזני  נאנחים  אנחנו  ארוכים",  בוודאי  אליו  "התורים 
המרפאה  לא.  זה  שאפילו  לגלות  ומופתעים   - המנהלת 
"וכשיהיו  תורים.  קיצור  על  גם  דגש  שמה  הילד  להתפתחות 
יותר מדי פניות", היא אומרת בנחישות אופיינית, "נוסיף עוד 

ימי קבלה"...
נותנת  פלשניצקי,  הגברת  המנהלת,  עם  השיחה  בכלל, 
כולל  הכול,  יעשו  ב'פתחיה'  הילדים,  רווחת  שלמען  תחושה 
הכול. את מה שהקופות לא מאשרות הם יביאו בדרך אחרת. 

אם רק יש דרך לעזור, הם כאן בשבילכם.
רשמתם לפניכם, כן?

'פתחיה' ובעלי צרכים מיוחדים, אם כך, זהו שידוך 
עתיק שלא אנחנו המצאנו".

פתחיה של היום:
בדיוק מה שצריך

בואו לראות את ממלכת פתחיה בהווה.
היעד הראשון שלנו, ותודה שהצטרפתם, הוא רשת הגנים 

הענפה של 'פתחיה'.
קחו בחשבון שזו תמונה חלקית בלבד. הזהרנו מראש!

איתנו בעמדת ההדרכה: ציפי שרייבר, מפקחת מעונות יום 
שיקומיים וגני מודיעין עילית; טובי קסטלניץ, מפקחת גנים 
מפקחת  למברגר,  ושורי  וערד  טלזסטון  שמש,  בית  בביתר, 

גנים בירושלים ובבני ברק ומנהלת בית ספר "פיתוחים".
טוב, באמת שצריך איזו רחפת כדי להגיע לכל המקומות 

האלו.
מעונות  ושישה  ילדים  גני   71 מפעילה  'פתחיה'  עמותת 
הפיקוח  לצוות  "מתחת  ארצית.  בפריסה  ספר  ובית  יום 
קסטלניץ  טובי  לנו  מעניקה  גדול",  מקצועי  רב  צוות  עובד 
מענה  לתת  שמאפשרת  העבודה,  צורת  על  ממצה  הסבר 
מושלם בהיקף רחב כל כך. "יש לנו צוות גדול של מדריכות 

בתחומים  שמתמחות  פרא-רפואיות,  ומדריכות  פדגוגיות 
ספציפיים. הן מעניקות הכשרה לצוותי הגן, כך שגם גננת, 
שאינה אשת-מקצוע בתחום טיפולי מסויים, יכולה להעניק 
את הטיפול המיטבי לילד, גם בשעות שבהן הוא לא מקבל 

טיפול רשמי".
כששומעים מה קורה בגני השפה של 'פתחיה', מקבל השם 
'גן' משמעות נוספת. כל ילד שם הוא פרח. פרח שמקבל יחס 
השקיה  עבורו,  בדיוק  שנבנית  לגמרי  אישית  ותכנית  אישי  4647
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יחד עם ההורים
המנהלת ממהרת ואנחנו לא מתפלאים, אך שלוש 

שאלות קצרות, אפשר?

אפשר.
הילד  להתפתחות  המרפאה  העבר:  אל  קצרצרה  חזרה 
הוקמה לפני אחת עשרה שנים. מה בעצם היה קודם? היכן 

קיבלו מענה הילדים בעלי הצורך?
"מרפאות להתפתחות הילד קיימות שנים ארוכות. אחד 
החידושים הגדולים במרפאה של 'פתחיה' הינה העובדה 
שכל התכנים מותאמים לילדים חרדים. כל הורה שילדו 
חשובה  כמה  יודע  חרדית,  לא  במרפאה  טיפול  עבר 
ומושגיו  עולמו  עם  וההיכרות  ההבנה  הזו.  ההתאמה 
לתמונות  מחשיפה  הימנעות  גם  כמו  המטופל,  הילד  של 
הגדולה  המעלה  מאוד.  חשובות   - הולמים  לא  ולתכנים 
מהרמה  כהוא-זה  מוריד  אינו  זה  שכל  היא,  'פתחיה'  של 

המקצועית הגבוהה של כל הטיפולים".
התייצבות בהווה: המיקרופון אצלך, מה היית רוצה לומר 

להורי הילדים המטופלים במרפאה?
במכון  הניתנים  הטיפולים  להדגיש:  מאוד  לי  "חשוב 
מהווים הדרכה להורים. מעורבותם של ההורים בטיפול 
וכן המשך טיפול בבית, הם קריטיים להצלחת הילד. בזה 

אין קיצורי דרך!
בשבילה.  כאן  אנחנו   - קושי  וחווה  מרגישה  אמא  ואם 

היא תוכל לקבל ייעוץ והכוונה. שרק תבקש.

ליהנות  הדרך  יעילה:  טכנית  עצה  של  מקומה  וכאן 
מילוי  דרך   - לעשות  מה   - עוברת  המרפאה,  משירותי 
ושליחת טפסים. מקבלים את הטפסים אצל רופא הילדים, 
לקופת  הטופס  את  ושולחים  השאלון  את  ממלאים 
החולים. והנה העצה שהבטחנו: אם שלחתם טופס, חובה 
עליכם לוודא שהוא הגיע ליעדו. תשובה אמורה להינתן 
תוך עשרה ימים, אבל אם הטופס תקוע בדרך – היא לא 

תגיע לעולם, וחבל!
באחד  להיעזר  עשוי  שלכם  החמוד  שהילד  לכם  נראה 
שלחתם  במכון?  הניתנים  הפרא-רפואיים  הטיפולים  מן 
שאלונים מלאים? אל תשכחו להרים טלפון למרפאה או 

לקופת החולים ולוודא שהם הגיעו".
ותני לנו משקפת אל העתיד: חלום קטן לסיום?

"חלומות? הו, יש לי הרבה.
על  חולמת  בהחלט  אני  אבל  קטן,  לא  אולי  הוא  אחד? 

הקמת בריכה טיפולית".

אופק עתידי:
בפתחיה השמים פתוחים

התעייפתם?  הסתיים.  לא  עדיין  'פתחיה'  בממלכת  שלנו  המסע 
על  משהו  ללמוד  כדי  כאן  אנחנו  אם  שלא.  מקווים  מאוד  אנחנו 
'פתחיה', אז קחו בחשבון שחמש-מאות אנשי הצוות של 'פתחיה', 

וזה נראה לעין - לא מתעייפים.
רכים  בקולות  אותנו  מקבל  להיום,  האחרון  שלנו,  הבא  היעד 
היום  מעונות  את  הכירו  קטנטנים:  תינוקות  של  ומתוקים 

השיקומיים.
בהחלט  אפשר  שלנו,  הטיסה  למצב  התואר  את  להתאים  אם 
שהם  בגלל  רק  לא  ראשונה'.  'מחלקה  האלו  למעונות  לקרוא 
ש'פתחיה'  מכיוון  גם  אלא  דרכם,  בראשית  לתינוקות  מיועדים 
את  ולתרגם  כאלה  במעונות  הצורך  את  להבין  הראשונה  הייתה 

הצורך למעשה.
חוק חינוך חובה, כפי שאתם בוודאי יודעים, חל רק מגיל שלוש. 
מה עושים כשיש תינוק, שזקוק למסגרת טיפולית מקצועית לפני 
יום  ומעונות  הצורך,  את  הבין  כבר  המחוקק  כיום  שלוש?  גיל 
שיקומיים הם כבר חלק משירותי משרד הרווחה – אבל שנים לפני 
בנשמה,  חלוצה  'פתחיה',  הקימה  כבר  לדרכו,  יצא  הזה  שהחוק 

מעון עבור שישה ילדים בעלי תסמונת דאון.
גב'  "ניהלה  שרייבר,  ציפי  מספרת  ההוא",  הראשון  המעון  "את 
מרים בראון, גננת וותיקה ומנוסה, שמנהלת כיום את מעון 'פתחיה' 
ברמות עבור תינוקות בעלי תסמונת דאון. בימים הראשונים האלו, 
לפעוטות  גולדקנופף  הרב  העניק  כבר  מתקצב,  גוף  שום  כשאין 

הללו טיפולי פיזיותרפיה, מוזיקה, ריפוי בעיסוק ותקשורת".
מרתק לעקוב אחרי התהליך, ולראות את ההתפתחות המואצת 

בכל מה שקשור למעונות היום השיקומיים.
היום  שניתנים  הטיפולים  ומגוון  היקף  על  לנו  מספרת  כשציפי 
את  כל,  קודם  נותנת,  "'פתחיה'  להתפעל:  רק  אפשר  לפעוטות, 
עובדת  מעון,  לכל  מנהלת  חוק:  פי  על  לתת  מחוייבת  שהיא  מה 
מותאמת  ספציפית  הכשרה  בעלות  מטפלות  גננת,  סוציאלית, 
כולן  לגיל.  מומחיות  פרא-רפואיות  מטפלות  הילדים,  לצרכי 
גם  יש  מהצוות,  כחלק  כיום,  הבריאות.  ממשרד  תעודות  בעלות 
בכתבה  בהרחבה  כך  על  לקרוא  (תוכלו  מעון"  בכל  דיאטן/ית 

"פרויקט סנדוויץ'").
המקסימום.  את  לתת  רוצה  והלב  הלב,  את  יש  לחוק  מעבר 
שבהם  "במעונות  'פתחיה'.  של  היו"ש  במעונות  שעושים  מה  זה 
סייעת  הוסיפה  'פתחיה'  מיוחדים,  צרכים  בעלי  פעוטות  שוהים 
נוסף  תשלום  ללא  הפרא-רפואיים,  הטיפולים  לתגבור  שיקומית 
מצד ההורים", מספרת ציפי. "טיפולים נוספים ש'פתחיה' מממנת, 
הם טיפולים במוזיקה ובמשחק. בנוסף – עוד משהו שניתן מעבר 
צוותי  עבור  מקצועית  להדרכה  דואגת  'פתחיה'   – החוק  לחובת 

פיזיותרפיה,  אכילה,  שפה,  תקשורת,  תחום:  בכל  המעונות 
והדרכה  רגשית  הדרכה  תחושה,  רב"ע,  משחק,  הושבה, 

פדגוגית.
כך נוצר מצב, שבו צוותי המעונות יכולים להעניק לילדים 
לציין,  חשוב  הרשמיות.  הטיפול  לשעות  מעבר  גם  טיפול 
שעות  כל  במשך  במקום  נוכח  הוא  גם  הטיפולי  שהצוות 

הלימודים, וערוך לתת מענה לכל צורך שמתעורר".
היי, ועוד בונוס מיוחד שכדאי לכם לדעת עליו: במעון בהר-

נוף קיים חדר סנוזלן. בקרוב יהיה חדר כזה גם בבית שמש.
טיסה כל כך ארוכה, אז מגיעה לכם ארוחה קלה: קבלו את 
זה  כן,  "שילוב".  קוראים  הזה  לדובדבן  שבקצפת.  הדובדבן 
שגם  בדעתכם  מעלים  הייתם   – לגנים  בקשר  עליו  שדיברנו 

פעוטות במעון יכולים להשתלב?
שרייבר  ציפי  ל'פתחיה'.  ייחודי  לא,  איך  הזה,  הנושא  גם 
ברובם,  'פתחיה',  "מעונות  המזלג:  קצה  על  לנו  מספרת 
מאפשרת  הזו  הקרבה  הרגילים.  התמ"ת  למעונות  צמודים 
לנו לשלב את הפעוטות בחברת ילדים עם התפתחות תקינה. 
פעוטות  כשקבוצת  הפוך',  'שילוב  גם  בונים  אנחנו  לפעמים 

מהמעון הרגיל משתלבת לפעילות מודרכת במעון השיקומי.
הצוות  ילד.  כל  על  חשיבה  מתוך  נבנה  השילוב  תהליך 
להתאים  כדי  הרבה  משקיעים  הפרא-רפואי  והצוות  החינוכי 
לכל ילד את תכנית השילוב המיוחדת שלו, שמתאימה לרמה 
ההתפתחותית שלו ולמצבו הפיזי. כדי לוודא שהילדים ייהנו 
מהשילוב וייתרמו ממנו בצורה המקסימלית, 'פתחיה' הוסיפה 
סייעת שילוב, מעבר לתקן הנדרש על פי החוק, שתלווה את 

הפעוט במהלך השילוב".
מנהלת  ברטמן,  ציפורה  הגברת  אלינו  מצטרפת  עכשיו 

המיזם 'גדלים ביחד'.

באה  שהיא  שתדעו  חשוב  אך  המנהלת,  אמנם  היא  ברטמן 
ממש מהשטח. היא חוותה על בשרה חסר בתמיכה בראשית 
דרכם של הורים צעירים שמגלים כי ילדם המתוק הוא בעל 

ת' דאון.
וחשיבותו,  המיזם  אודות  לדבר  מתחילה  רק  כשהיא 

השומעים מתחברים. מיד.
ממלאים  ואנחנו  מבקשת,  היא  טרגדיה",  לא  שזו  "תכתבו 

אחר הבקשה.
היא הרי יודעת מה שהיא מדברת: היא אם לשני ילדים בעלי 

ת' דאון.
עכשיו תבינו למה כשהיא יוצרת קשר עם הורים שמוצאים 
מקשיבים  הם  מוגבלות,  בעל  ילד  עם  מתמודדים  עצמם  את 

לה.
איך אפשר שלא?

בואו נחזור קצת אחורה בזמן, לשמוע איך הכל התחיל.
"בתור אמא טרייה לילד בעל ת' דאון, חוויתי בהחלט חסר 
בתמיכה", מספרת ברטמן. "הבלבול בו נתונים הורים כאשר 
למי  עצום:  הוא  הילדים,  ככל  אינו  שילדם  מתבשרים  הם 
בתכניות?  הזה  השינוי  את  מעכלים  איך  עונים?  מה  פונים? 
איך באמת לא מתייחסים אל המציאות החדשה כאל טרגית 

ומצליחים להמשיך לחיות?
מזהים  האחרות,  המוגבלויות  מרוב  בשונה  הדאון,  ת'  את 
דאון  ת'  לילדי  שהורים  יוצא  הלידה.  בשעת  מיד  כלל  בדרך 
בחשבון  קחו  הראשון.  מהרגע  כבר  ותמיכה  לעזרה  זקוקים 
מוכנים  בלתי  לגמרי  היותם  ואת  חווים,  שהם  ההלם  את  גם 

לבשורה".
כל זה עומד, בעזרת השם, להשתנות: בשיתוף עם 'פתחיה' 

הוקם המרכז 'גדלים ביחד'.

כל כך מיוחד
ציפי שרייבר, בואי נעצור לחניית ביניים ולשיחה 

קלה על מה שמיוחד.

זוכרת רגע מיוחד שהשאיר עלייך את רישומו?
"יש הרבה רגעים מיוחדים במעונות שלנו, אבל הנה 
בביקור  מזמן  לא  הייתי  הרבה:  שמספר  קטן  סיפור 
במעון, כשאחת הגננות נכנסה לחדר המנהלת ואמרה 
שהיא לא רגועה לגבי אחד הילדים. נראה לה שמשהו 
הילד,  של  להורים  התקשרה  היא  איתו.  תקין  לא 
לרופא שלו, כולם הרגיעו אותה שהכל בסדר – אבל 
והוא  טוב,  כך  כל  אותו  מכירה  'אני  התעקשה:  היא 
התברר  למחרת  רק  דואגת'.  אני  כרגיל.  מתנהג  לא 
מצוקה  סימני  לפתח  התחיל  הילד  צדקה:  שהגננת 

ונזקק לטיפול רפואי".
מתבטאת  במה  המעונות,  על  הרבה  כך  כל  שמענו 

הייחודיות שלהם בחיי היומיום של הפעוטות?
נמצא  הפעוט  במעונות  חוץ,  מטיפולי  "בשונה 
זמן  החתלה,  אכילה,  הליכה,  כל  ב'טיפול'.  שלם  יום 
משחק – כל פעילות היא תרגול ולמידה. כל היומיום 

במעון סובב סביב צרכיו של הפעוט".
ספרי לנו על מיזם ייחודי, משהו שעד שהוא הוקם היינו חושבים שהוא עתידני – והיום הוא קיים.

"אני שמחה לספר על 'קבוצות הסבתות' ועל 'קבוצות האחים' שהקמנו. זה אכן מיזם שפעם היה נראה כמעט בדיוני, 
והיום הוא מציאות מרגשת. כשנוכחנו לראות עד כמה לידתו של ילד בעל תסמונת דאון משפיעה על מעגלים רחבים 
במשפחה, ועד כמה מורכבות הדילמות שנוצרות על הרקע הזה, בחרנו לתת תמיכה גם למעגל הרחב יותר של הפעוט: 
יש לנו מפגשים חווייתיים של סבתות ושל אחיהם של הפעוטות, יש סדנאות לאחים וקבוצת תמיכה לסבתות. אנחנו 

רואים בבני המשפחה שותפים חשובים בגידול הילד המיוחד, ומשתדלים לתמוך גם בהם".
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עיכוב  בעלי  לילדים  חינם!  פרה-רפואיים,  טיפולים  ניתנים  במרכז 
קבוצות  מתקיימות  ובנוסף,  ממש,  לידה  מגיל  דאון  ות'  התפתחותי 

תמיכה לאימהות של ילדים בעלי ת' דאון.
נתחיל מהחלק הפרא רפואי: קחו לדוגמה את תחום הפיזיותרפיה. 
ייחודיים,  צרכים  עם  לתינוק  שבועי  חד  טיפול  מאשרות  הקופות 
כאשר הטיפול הבודד בשבוע אמור להוות הדרכה להורים להמשך 
שלהורים  יודע  בתחום  שעוסק  מי  כל  בפועל,  אמור.  בבית.  טיפול 
את  כמעט  אין   - ובקיצור  מתאים,  אבזור  אין  יכולת,  אין  זמן,  אין 

האפשרות לטפל בילד בבית.
בדיוק אל הנישה הזאת נכנס המיזם 'גדלים ביחד'.

פיזיותרפיה  טיפולי   - כאמור  חינם,   – הילדים  מקבלים  במרכז 
וטיפולים פרה-רפואיים נוספים, מעבר לשעות הקיימות בסל.

מאחורי  שעומד  הרעיון  הוגות  שתי  רייר,  ווידה  גרוסבאום  דבורה 
'גדלים ביחד', הן וותיקות בתחום הטיפול בתינוקות. שתיהן נמצאות 
בתחום כבר עשרות שנים, מומחיות בתחומי טיפול שונים, ומדריכות 
שהן  והניסיון  הידע  מטען  מתוך  'פתחיה'.  של  השיקומיים  במעונות 
צברו, הן חברו לציפורה ברייטמן כדי להקים יחד איתה את המיזם 

המופלא הזה.
הבשורה הנוספת – והמדהימה - שמביא אתו 'גדלים ביחד' בכנפיו, 

אלו קבוצות התמיכה.
הקושי והאתגר בגידול ילד מיוחד עולים שוב ושוב במהלך השנים. 
שמציף  גל  עוד  מתקרב  לפתע  דולגה,  אחת  שמשוכה  נדמה  אם  גם 
גדולה",  בהתרגשות  לחיידר  נכנס  השכנים  של  "כשהילד  הכול.  את 
משתפת ציפורה, "ואילו הילד שלי, בן גילו ממש, טרם למד ללכת, 

חוויתי נפילה. וזו רק דוגמא קטנה".
השאיפה היא, שלכל אם מתמודדת תהיה פינה מכילה של הזדהות 
יכולות  סירה  באותה  הנמצאות  אימהות  שרק  כמו  תמיכה  ושל 

להעניק. 
ברטמן: "בקבוצות התמיכה נעניק כלים ונלמד דרכים להתמודדות 

עם הילד, עם הסביבה, עם האתגרים".
בעזרת  הדרך,  את  ירפדו  הקבוצות  ברטמן,  הגברת  של  הניסיון  מן 

השם, ויסייעו לאימהות בגידול המתנות המיוחדות שקיבלו.
תחומי  מאוד  הרבה  מקיף  והוא  פשוט,  לא  הוא  הזה  האתגר 
מראש,  ידיעה  מתוך  מולם  לעמוד  יותר  הרבה  שקל  התמודדות, 
האתגרים,  ממכלול  קטנה  דוגמה  ביחד.  זה  את  כשעושים  ובפרט 
את  משתפים  ההורים  איך  הסביבתית:  ההתייחסות  של  הנושא  היא 
הסביבה, ואיך הסביבה מגיבה? מה אומרים ומה לא? איך מביאים את 
הסביבה לשתף פעולה בדרך שמתאימה להורים ולא בדרכים מלאות 

רצון טוב אך פוצעות?
ברטמן שואפת שכל ההתמודדויות מן הסוג הזה יקבלו כתף תומכת 

וייעוץ מועיל ומרפד.
כשילד  מפסיקים  לא  לחלוטין,  ברטמן  משוכנעת  כך  החיים,  כי 
מיוחד נולד. החיים יכולים וצריכים להימשך, ואת התחושה הזו היא 

רוצה להעביר גם לאימהות האחרות.
משא  ִאתה  החולקות  לאימהות  להן,  לומר  מה  הרבה  עוד  לה  יש 

משותף, והיא אכן עושה זאת.
הן גדלות ביחד.

לכל ילד מגיע
רגע לפני סיום המסע, אנחנו פונים אל מי 

שמנצח בסיעתא דשמיא על ממלכת 'פתחיה', 
הארגון שפותח דלתות רבות כל כך. 

מנכ"ל 'פתחיה', הרב ישראל גולדקנופף, מהו החזון שלך?
שלא  הוא  מאמין,  יהודי  כל  כמו  שלי,  והראשי  הראשון  "החזון 
יהיה יותר צורך ב'פתחיה'. איזה רופא רוצה שיהיו לו פציינטים?

אך עד ביאת גואל צדק יש לנו ב'פתחיה' חזון פשוט מאוד:
לעשות את הכול פשוט עוד יותר.

יותר נגיש, יותר זמין. אני שואף שכל ילד שזקוק לכל סוג של 
סיוע, יוכל לקבל אותו במקום אחד, בלי מאמץ ובלי היטלטלות 

ממקום למקום.
החזון הזה מתממש כל הזמן, אבל תמיד אפשר יותר, וב'פתחיה' 

אנחנו תמיד רוצים יותר".
האם יש איזו תכנית שעומדת על הפרק, משהו שאתה יכול לגלות 

לנו מאחורי הקלעים?
"בעזרת השם, אנחנו עומדים לפתוח בקרוב מאוד אגף לחינוך 

מיוחד במרכז הפדגוגי של 'בית שתילי אריה'.
נגישות למגוון  מקצוע  איש  או  גננת  לכל  לאפשר  היא  המטרה 
חומרים   - עבודה  דפי  עד  מקצועי  מחומר  חומרים,  של  גדול 

ייעודיים לתחום החינוך המיוחד. 
הלמידה  מרכז  של  פתיחתו  היא  ומרגשת  גדולה  בשורה  עוד 
מעבירים  אנו  הזה  החדשני  במרכז  "פתחיה".  של  הייחודי 
השתלמויות, הרצאות וסדנאות, עשירות בתוכן מקצועי מתקדם, 
תקשורת  קלינאיות  בעיסוק,  מרפאות  פרא-רפואיות:  למטפלות 
ההורים,  בפני  גם  המרכז  פעילות  תיפתח  בעז"ה,  בהמשך,  ועוד. 
המבקשים לרכוש עוד ידע מעשי, הבנה, ויכולת אמיתית להבין את 
הילד שלהם ולקדם אותו – מבחינה רגשית, חברתית ותפקודית". 

ולסיום, אם אפשר, כמה מילים לציבור ההורים?
שעובד  זה  אינני  שאני  כיון  אך  עיסתו,  על  מעיד  הנחתום  "אין 
בשטח, אני יכול להעיד ולומר להורים בפה מלא: בחרתם במקום 

הטוב ביותר עבור הילד שלכם.
ב'פתחיה' ילדכם מופקד בידיים מסורות, אמינות, המקצועיות 
ולמיצוי  לקידום  אותו  להביא  כדי  הכול  יעשו  פה  שיש;  ביותר 

יכולותיו בחברה הרגילה. 
צריך  לא  גבוהה,  וברמה  מקצועי  טיפול  לקבל  בשביל  היום, 
'פתחיה'  ומעונות  גני  של  הארצית  הפריסה  למרחקים.  לנדוד 

מביאה את הבשורה כמעט עד הבית.
ועוד מילה חשובה:

הורים, תהיו ערניים. אם הילד שלכם צריך עזרה, תנו לו אותה. 
גשו לאחד ממרפאות ההתפתחות של 'פתחיה'.

זה מגיע לו ביושר!"

היכונו לנחיתה.

את  סוגרים  אתם  אלו.  ברגעים  מסתיים  'פתחיה'  בשמי  המסע 
העיתון, ב'פתחיה' ממשיכים לעבוד.

כי שם יש דבר שכל הזמן נשאר פתוח:
הלב.
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לגן שלי שלוש פינות: לא משנה איפה תבחרו לשבת, בריכוז 
או בחצר, בפינת הבובות או בשולחן היצירה, בכל זווית 
בגן נקשרות שלוש הצלעות האלה למשולש זהב שנשען 

על בסיס איתן. גם מתחנכים, גם לומדים, גם נהנים.

ערכים

ה י ו ח

למידה

סצנה מימי הגן הרחוקים

"למדתי אצל הגננת לאה כץ בבני ברק, גננת מופלאה", חוי 
חוזרת אחורנית לא מעט שנים...

"בגן שלנו למדו בנים ובנות. בכל בני ברק היה אז רק גן 
אחד של בנות, גן טורק... מצחיק לשמוע זאת, כאילו אני 

בת מאה..." חוי מחייכת.
"היה לנו בגן ילד ושמו אמנון. הוא היה מכה אותנו ומציק 

לנו. אמנון היה ילד חזק ותקיף, ובדרכים שונות הצליח 
להרביץ בלי שהגננות ראו. פחדתי ממנו מאוד-מאוד, 
ולא העזתי לספר על כך לאף אחד. אינני יודעת למה. 

לפעמים התקשיתי להירדם בלילה מרוב פחד מאמנון. קרה 
שנשארתי בגן כשכולם יצאו לשחק, כדי שהוא לא ירביץ 
לי. אני זוכרת את זה כחוויה נוראית, כשהפחד היה גדול 

פי כמה מיכולתו להזיק. הרגשתי חסרת אונים, בודדה, ולא 
ראיתי שום דבר שיוכל לשנות את זה או לעזור לי. בסוף 

השנה אמנון עזב את הגן, ואני נשמתי לרווחה". 

גם היום, אחר מרחק של שנים וחוויות ילדות אחרות שבאו 
והלכו, מסתבר שיש דברים שמותירים בנו חותם. חוי 

מדברת עליהם:
"אני מניחה שהחוויה הזו השפיעה עליי. התחושה שכאשר 

קשה ועושים לך צרות, את חסרת אונים ואין מי ומה 
שיעזור לך, היא תחושה שנצרבת. אחר כך צריך הרבה 

עבודה פנימית בס"ד כדי לפוגג אותה. כיום אני חושבת", 
חוי ממשיכה לשתף, "כמה חשוב להקשיב לילדים, להבחין 

במצוקתם. ליצור בבית אווירה משתפת, כדי שיוכלו 
לפרוק את כאבם. כשאמא מספרת לילדים לפעמים גם 
על קשייה וצערה, היא יוצרת אווירה פתוחה וקרובה, 

היא בונה יכולת להכיר בחולשה ובכאב ולא להתבייש בו. 
כשמקשיבים לילד בלי הערות ובלי לומר לו מה הוא היה 
צריך לעשות, בונים בו רצון לשתף ויכולת להיות אמפתי 
בעצמו. המילים שאנחנו אומרים לילדינו הקטנים, יהפכו 

להיות הקול הפנימי שלהם.
ההגנה המעשית על ילדינו היא חשובה, וחשובה ממנה היא 

ההגנה הרגשית, התחושה שאנו פה בשבילם, ושהם אינם 
לבד. לימים למדתי ולימדתי הרבה כמה רווחה והקלה ניתן 
להביא בלי לספק שום דבר חומרי חדש, ובלי להוציא שום 
דבר ממשי. רק בטרנספורמציה של מחשבות, הרגשות, של 

מנועי הנפש והתדרים שהיא נמצאת בהם".
אני שואלת את חוי אם זכורות לה תובנות לחיים מימי הגן. 

חוי עוברת לדבר על זיכרונות, שהם בעצם צידה לדרך:
"מקומי הקבוע בגן, בריכוז, היה על ספסל קצר שהיה קרוב 

לקיר בקצהו. ישבנו שם ארבעה ילדים. לפעמים היה לנו 
צפוף מאוד, והתלוַננו שאין מקום. לאה הגננת נהגה להקים 
אותנו, להרחיק קצת את הספסל מהקיר, ולומר לנו לשבת 
שוב. וראה זה פלא! הצפיפות נעלמה. מעט הרווח שנוצר 

בין הקצה של הספסל לקיר (בצד, לא מאחור) ִאפשר לשבת 
גם 'עליו', וכך באה הרווחה.

אני זוכרת", אומרת חוי, "שכילדה, זה הפליא והפעים 
אותי: איך אפשר לעזור ולהקל בלי לתת עוד משהו, עוד 

כיסא, בלי להעביר משם אף ילד, רק באמצעות הזזה. מוחי 
הצעיר חישב חישובים, מתי ההזזה תחדל להיות יעילה, כי 

הילד שֵישב רק ברווח – יפול"...

ל סיפור החיים... ה להשפיע ע שממשיכ

מגישה: שרי גרוס

בפריים: חוי רוזנברג, סופרת ועורכת עיתון "המודיע הצעיר"
בקלוז אפ: זכרון לא-מתוק מימים מתוקים

הרחוקים הגן מימי סצנה
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השם, מ עם  שדיברה  הציפור  על  הספור  את  כירות 
חזרה  שהיא  עד  הדגה  מעי  בתוך  ישבה  כך  ואחר 

בתשובה?
בימי  אי-אז,  אותו  למדתן  אתן  גם  כנראה  כן,  אם 
וגם  מחדש  אותו  למדתן  וכשגדלתן  שושנה,  או  מטילדה  הגננת 
הבנתן מחדש. ואם אתן לא ממש מקשרות את הסיפור אל חוויות 
הילדות המוקדמת שלכן - סימן שהגננת שלכן כן הסבירה בצורה 
ברורה מספיק שהמילה יונה משמשת הפעם דווקא כשם של אדם 

צדיק שזכה להיות נביא, ולא כסוג של ציפור...
הנביא  שיונה  והבין  שטעה  הזה,  הילד  טיפש  היה  לא  והוא 
היה בעצם יונה מעופפת המתקראת בלשון העם ציפור. והגננת 
המספרת, גם היא הייתה דווקא חכמה ומנוסה. אלא שאולי היא 
קצת שכחה שלילדים בני ארבע יש עדיין חשיבה בלתי מפותחת, 

שדורשת קצת יותר המחשה בשטח...
מצד שני, להמחשה יש גם צד שני.

בישיבה  קצר  לביקור  מוזמנות  ימינו?  בן  סיפור  עוד  רוצות 
לצעירים בעלי תשובה במרכז הארץ. הישיבה, שמטעמים מובנים 
הקווים  את  חצו  שכבר  לבחורים  מיועדת  שמה,  את  נזכיר  לא 

ומעוניינים ללמוד ולהתקרב.
יהודית  גבורה  על  הבחורים  עם  המשגיח  דיבר  הימים  באחד 
את  פירט  כנביא,  צדקותו  ואת  שמשון  את  תאר  הוא  אמתית. 
עומק משמעות היותו "נזיר מרחם בצו עליון", והרחיב במעלת 
טוהר לבו של שמשון. פתאום, תוך כדי שיחה, הוא מרגיש שכמה 

החליפו  כמה  נוחות,  באי  זעו  שניים  אתו:  ממש  לא  הנערים  מן 
לברר:  וניסה  בהססנות  אצבעו  הרים  ואחד  מבולבלים,  מבטים 
"אם הוא היה באמת כל כך צדיק, 'שמשון הזה', אז למה הוא היה 

נראה ככה?"
"ככה מה?" בירר הרב.

"ככה גברתן", הסביר הבחור את מה שידוע לכולם.
מובהק"...  ספורטאי  טיפוס  "ככה  כדורגלן",  כמו  "ככה 
רק  נשאר  המופתע  ולרב  וברצף,  הכיוונים  מכל  זרמו  התשובות 
להבין שתמונתו של 'שמשון הגיבור' במדי ספורטאי מצטיין, היא 

תמונה שכל ילד חילוני ממוצע נחשף אליה כבר מקטנות. 
עכשיו צריך רק לחשוב כמה זמן ייקח לאותם בחורים לשחרר 
הזאת,  המגמתית  התמונה  להם  שהכניסה  העצוב  הקיבעון  את 
השפעת  את  לנטרל  בשביל  להשקיע  יצטרכו  הם  אנרגיה  וכמה 
הגימוד שנעשה - לא רק לשמשון, אלא לעוד הרבה מאוד אישי 

תנ"ך, שהפכו בהינף המחשה למוחשיים כל כך וקטנים כל כך...
במחוזותינו,  אופייני  אינו  שהסיפור  בכך  להתנחם  אולי  אפשר 
אך תהיה זו נאיביות יתרה להאמין שהמחשה מיותרת, מקבעת 
ומגמתית אינה חודרת גם לתוך הגנים השכונתיים, בהם חשופים 

ילדינו הפרטיים למידע 5-8 שעות ביום.
רגע, אז מה בעצם אמרנו כאן? כן להמחיש או בכלל לא? כמה 
בענייני  רק  אולי  או  קודש  בענייני  רק  שפחות?  כמה  או  שיותר 
עם  דווקא  או  ומוצגים  תמונות  בלי  אז  להמחיש,  ואם  חולין? 

מוצגים ותמונות? 

החליפו  כמה  נוחות,  באי  זעו  ניים 
לברר:  וניסה  בהססנות  אצבעו  ם 
יק, 'שמשון הזה', אז למה הוא היה 

 את מה שידוע לכולם.

ערכים למידה חוויה

המחשה
 של

יהודית סופר

מגדירה  היא  בדברים.  סדר  עושה  רוט  רותי  גב'  המפקחת 
סכנות, מציבה עקרונות, ומוציאה אותנו עם תובנות ברורות.

הגננת שרה ח' מחדדת הדגשים, מעלה המלצות, ומפרטת מה 
קורה כשההורים או הגננת שוכחים את הכללים, או שוברים את 

הכלים.

נותנים לאצבעות
ללכת במקומנו

דרך  עוברת  שסביבנו  העולם  את  לתפוס  שלנו  "היכולת 
כלי  בעצם  הם  "החושים  ומפרטת:  רוט,  גב'  פותחת  החושים", 
החושים  המבוגר,  בגיל  אותנו.  הסובב  את  לקלוט  כדי  שקבלנו 
הצד  את  גם  ולקלוט  המציאות  את  לעבד  לנו  שמסייע  כלי  הם 
אינה  עדיין  המופשטת  התפיסה  הילדות  בגיל  שלה.  המופשט 
מעובדת, ועל כן יש צורך לקרב אל הילדים את המושגים דרך 
במילים  שימוש  ידי  על  נגיע  אליה  תחושתית,  בתפיסה  שימוש 

ברורות בתוספת המחשה מבהירה.
קחו למשל את המושג 'מגדל'. כשאדם בוגר שומע את המושג 
לראות  בלי  'מגדל'  המושג  את  במוחו  לקלוט  מסוגל  הוא  הזה, 
בדמיונו דווקא בניין אחד ספציפי. כשילד שומע את המושג הזה, 
הוא ממחיש אותו לעצמו בצורה שבה הכירו לו אותו לראשונה.

עכשיו מתחילה הבעיה הגדולה. אם הגננת הראתה לילדים בגן 
מה  זה   - במיוחד  מרשים  ואפילו  בלבד,  אחד  מגדל  של  תמונה 

יראה  הילד  מגדל,  על  שידברו  פעם  בכל  בראש.  לילד  שיתקבע 
מול עיניו את אותה תמונת מגדל שנתפסה אצלו. אבל, אם הגנת 
הראתה כמה וכמה מגדלים ומכמה סוגים - הילד יקלוט שמגדל 
התפיסה  חזותיות.  המחשות  מיני  כל  לו  שיש  גבוה  בניין  הוא 

המופשטת שלו תתחזק".
החומרה,  דרגת  את  תחריפו  כעת  מצוין!  הכיוון?  את  הבנתן 
ותנסו רגע להיזכר: מה רגילות ילדות הגן להביא הביתה לכבוד 

מתן תורה?
ויכול  מבריקה  חומה  בפלסטלינה  מצופה  להיות  יכול  הוא 
מרוח  להיות  יכול  הוא  מושקעים,  קריפון  פרחי  מוקף  להיות 
בגואש חגיגי ולחלופין מוקף בגדר מקלות קרטיבים חיננית - מה 
הברית'  'לוחות  יתנשאו  תמיד  הקטן  ההר  שבמרכז  הוא,  שברור 
נוצץ. ולזה קוראות  ברק  ניר טואלט ועטופים  מגלילי  מעוצבים 
הילדות שלנו 'הר סיני'. את ההמחשה הזו הן לא רק לוקחות היום 
ילדות  בתור  ִאתן  אותה  סוחבות  אלא  בורקות,  בעיניים  הביתה 
שההר  לעצמן,  להזכיר  שצריכות  סמינר  בנות  ובתור  מתבגרות 
ההוא מהגן היה משהו רחוק מהמדרשים המופלאים, ורחוק עוד 

יותר מההוד הנשגב שאמור הר סיני לבטא.
כך שבעצם, למרות החוויה הטהורה והחמה השמורה להר סיני 
המושקע ההוא, שהגיע מלא תום מן הגן - כדאי ומומלץ ורצוי 

למחוק אותו בהקדם מהמוח.
הרבה  כאן  יש  ההמחשות  נושא  שבהשפעת  תגידו  שלא  וכדי 
בדוגמה  זה  בשלב  מסתפקת  אני  עיקרון,  לאותו  דוגמאות  מדי 

מי שלא אוהב המחשות - שיצביע!

אף אחד לא מצביע?

איזה יופי,

כי אנחנו צריכים את האצבעות

כדי למנות עליהם כמה כללים ממחישים

להמחשה נבונה.

בואו נתחיל עם הצבעה על הבעיות

ונעבור לכמה כללי אצבע של פתרונות
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את  להמחיש  שבאה  המקובלת  היצירה  את  ומזכירה  אחרונה 
היום החמישי בבריאת העולם:

השיר המוכר, חסר זהות הכותב, כבר קבע את החלוקה הרב-
ממדית וקיבע במקצב עולז את העובדה שדגים, עופות ושרצים 
להמחיש  שבאה  המשקיענית  הגננת  החמישי.  ביום  נבראו 
או  פסטל  בצבעי  מסתפקת  לא  כבר  החמישי,  היום  בריאת  את 
לורדים, והיצירה שלה, שמציגה זה לצד זה לטאה, תרנגול ודג 
- היא לא סתם יצירה שמרנית משורבטת בעפרונות צבעוניים, 
אלא יצירה עדכנית המשלבת קטעי פסיפס וצבעי אצבעות. חוץ 
הילדות  כל  הצליחו  האטרקטיבית,  האצבעות  צבעי  מחוויית 
מכונה  מאורכת  לטאה  עוף,  בעצם  הוא  שתרנגול  היום  ללמוד 
גם שרץ, ודג הוא פשוט דג. ואם עוד נשאר זמן להזכיר משהו, 
מנגנים שוב את מנגינת "מה ברא ה'" האולטימטיבית, ונזכרים 

שאת שלושתם ברא הבורא ביום החמישי... 
של  המדהים  היופי  ואיפה  הזה?  ביום  ברא  הוא  עוד  ומה 
הבריאה, וכמה מרגש לחשוב על מגוון אינסופי כל כך של דגים 
ועופות ושרצים, וכמה מינים של חרקים וזוחלים אפשר למצוא 
לא  כנראה  הילדות  זה  את  הצהריים...  אחר  של  סתמי  בטיול 
יודעות. הן קיבלו המחשה כל כך קטנה, של שלושה בעלי חיים 

בלבד. כל כך קטנה, שייתכן שעדיף היה אפילו לוותר עליה.
נפש  חשבון  מהר  עושות  ואתן  שהשתכנעתן,  שתחליטו  לפני 
דידקטי-אישי ומפסיקות סופית להשתמש בכל סוגי ההמחשות 
למיניהן - כדאי שתדעו שגם המפקחת גב' רוט וגם הגננת שרה 
מעודדות  והן  המחשות,  של  גדולות  תומכות  דווקא  שתיהן   –
שימוש מושכל בהמחשות רבות ככל האפשר. רק ששתיהן ביחד 
כדי  הזה,  הנהדר  בכלי  להשתמש  איך  לדעת  שצריך  מסכימות 

שלא יהרוס במקום לבנות.
סיכום  בלי  לשלב  משלב  עוברת  שלא  מנוסה,  גננת  כמו  אז 
קצרות  ובשורות  ביניים,  לסיכום  עוברות  אנחנו  וממצה,  טוב 
שעלולים  השלילים  ההיבטים  ארבעת  את  לעצמנו  מגדירות 

להיות להמחשה.
את  לספירה  להכין  יכולה  את  לגמרי,  מומחשת  להרגיש  (כדי 

ארבע האצבעות המורגלות בכך ביד ימין...)
לקבע  עלולה  המחשה  להימתח):  יכולה  ראשית (אגודל  ובכן, 

מושגים בצורה שגויה.

שנית (אצבע מוזמנת להצטרף לאגודל): המחשה עלולה לגמד 
ולצמצם מושגים גדולים, קדושים ונשגבים.

להפריע  עלולה  עודפת  המחשה  האמה):  תור  (וזה  שלישית 
להתפתחות החשיבה המופשטת.

של  יתרה  תוספת  לקמיצה):  (ותודה  אחרונה  שהיא  ורביעית 
המחשה מבלבלת את העין והופכת עיקר לטפל.

השאלות  האופייניות,  המכשלות  סקירת  אחרי  עכשיו, 
לקבע  מבלי  מושג  לילד  להקנות  נכון  כן  איך  הן:  המתבקשות 
שבוע,  פרשת  ובפרט  מהתנ"ך,  סיפורים  לספר  נכון  איך  אותו? 
מבלי לגמד אותם? ומה בטווח הקרוב יחזק אצל הילד את יכולת 

החשיבה המופשטת, ולא יערער אותה?

לאצבע הזאת קוראים אצבע...
"לפני רשימת הכללים להמחשה טובה, צריך פשוט לדבר ברור. 
לדבר ברור זה אומר, שאנחנו בטוחות שהמילה שבה השתמשנו 
ברורה לילדות", מחדדת הגננת שרה ומדגימה מהשטח: "תערכו 
סקר סביבכן, ותראו כמה ילדות מקשרות את הביטוי 'עשרת ימי 
תשובה' למילה 'עשר', וכמה למילה 'סרט'. אם הגננת לא ַתראה 
הסיכויים  רוב  הללו,  הימים  עשרת  מהם  ותסביר  מסודר,  לוח 
שעוד הרבה שנים תקשרנה הילדות את המילה 'סרט' לתחילת 

חודש הרחמים ואל ערב יום כיפור.
אם כשמספרים על נזיד העדשים של עשיו הגננת לא תבהיר 
הידוע,  העדשים  ממתק  על  עכשיו  מדובר  שלא  משמעית  חד 
סביר להניח שילדות רבות יבקשו מאמותיהן להכין מרק עדשים 
התבשל  לא  העדשים  שבמרק  האכזבה  את  יכילו  ולא  אדום, 

ממתק השוקולד הזכור לטוב".
עזר.  במוצגי  שימוש  או  מפורטת  המחשה  על  מדובר  לא  עוד 
שמוכרים  המונחים  באותם  דיבור  הוא  היחיד  הנתון  זה,  בשלב 

לילדות, ובירור ממוקד שיבהיר מה בדיוק הבין הקהל...
כל מי שרוצה להבין שוב למה זה קריטי, יכולה להיזכר שוב 
גן  ילדות  עם  לשבת  לחלופין  או  הכתבה,  תחילת  של  בציפור 
בכל טווח גיל הגיוני ולבקש מהן הסבר סימולטני למילות השיר 
מתבקשות  התפתלויות  כמה  לשמוע  תופתעו  ביקרו".  "חפץ 

הילדות ימצאו לכן כדי להסביר מה זה 'ביקרו'"...

המילים  את  מבינות  כבר  הילדות  וכל  ברור,  שדברנו  אחרי  כעת, 
כן  איך  את:  שכולל  הבא,  לשלב  להתקדם  אפשר   - הקשרן  ואת 

להמחיש ואיך לא.

אצבע לאצבע נחבר
לשתף  מוזמנת  חלק,  לקחת  שוב  רוצות  שלה  שהאצבעות  מי 
אותן כעת; אך כדי להמחיש את העמידה בכללי ההמחשה הבלתי 
מופרזת, אנחנו לא מפרטים יותר מדי וסומכים עליכן שתדענה איזה 

אצבע לפתוח ומתי...
אז הנה שלושה כללי-אצבע להמחשה טובה ומועילה:

כלל ראשון:   על מנת שלא לגמד, אנחנו ממחישים 
רק מצבים - ולא מושגים או מוצגים.

"קחו את תיבת נוח כדוגמא מייצגת", מציעה רותי רוט. "תיבת נח 
הרי הייתה עצומת מידות, וגודלה בלתי נתפס. כשלוקחים קופסת 
לגו,  ודמויות  חיות  ומעמידים  למדורים  אותה  ומחלקים  נעליים 
מגמדים את התיבה ומבלבלים את הבנות ברמה שאחר כך הן כבר 
למרות  טבעה  לא  שהתיבה  בכך  הגדול  הנס  היה  מה  מבינות  לא 

הממדים העצומים שלה...
קופסת  להביא  יכולות  כן  אנחנו  הזו,  ההמחשה  צורת  במקום 
ו'צוהר'.  'מדורים'  מהם  או  'שיפוע',  מהו  להמחיש  ועליה  נעליים 
איך  'תראינה  או  נוח',  תיבת  'זאת  לילדות  נגיד  לא  פעם  אף  אבל 
והילדות  נוח,  תיבת  לא  היא  הזו  הקופסה  לתיבה'...  החיות  נכנסו 

צריכות לדעת את זה.
בהדגש אחר: אנחנו יכולות להמחיש יחד איך קצרה רות הצדיקה 
גם  הצניעות  על  הקפידה  היא  כמה  ועד  בשדות,  השיבולים  את 
'נהיה  ולא  רות',  את  'נציג  לא  פעם  אף  אבל  ההתכופפות.  בשעת 
נדבר  גבוהות,  דמויות  על  כשמדובר  תמיד,  דקות'.  לכמה  רותיות 

ונמחיז רק את מה שלמדנו מן הדמות - ולא אותה בעצמה".

כלל שני:  על מנת שלא לקבע, אנחנו מרחיבים את ההמחשה 
ומוסיפים עוד דוגמאות.

ה
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ש
בדף   מנפנפת  מהגן,  חזרה  כשהיא  וחצי  שלוש  בת  הייתה  ריקי 

היא  הנבונות  תובנותיה  את  קטנים".  לילדים  גדולים  "מושגים 
ביקשה לחלוק עם כל מי שהיה בסביבתה, ולא בררה במקשיבים: 
שוב  ריקי  הבהירה  גדולה",  תרנגולת  וזאת  קטנה  חתולה  "זאת 
התרנגולת  את  לראות  היה  יכול  בתמונות  שהציץ  ומי  ושוב, 
המגודלת דוגרת בצד ימין, כשלצדה הכותרת 'גדול' - ומצד שמאל, 

חתלתולה מרחרחת שמביטה בעיניים ירוקות על הכותרת 'קטן'.
עכשיו תיכנסו קצת להיגיון הרציונלי של בת שלוש וחצי, ותבינו 
גדולה'...  חתולה  דבר  כזה  ש'אין  ומתעקשת  יושבת  היא  למה 
להוכיח  כדי  תגייסו  חתוליות  והמחשות  תמונות  כמה  משנה  ולא 
זערוריות.  כאלה  גם  ויש  ענקיות  חתולות  שיש  ומופתים  באותות 
כל עוד שהגננת לא תחזור בה, ותבהיר את דבריה מחדש, החתולה 

של ריקי תישאר לנצח - קטנה.
דוגמאות  סוף  בלי  לתת  ויכולה  המצב,  את  מכירה  שרה  הגננת 
דומות. כפתרון מנע, היא מציעה לתת תמיד הרבה מוצגים גדולים, 
וכל  קטן  "כל  רודף.  בגודל  מוצגים  והרבה  קטנים,  מוצגים  הרבה 
מזכירה  יחסי",  למשהו  בהשוואה  קטנים  או  גדולים  הם  גדול 
שרה את תורת היחסיות הבסיסית, ומדגימה: "אם הבאתי חמישה 
בחמש  חמישייה  (כל  כדורים,  וחמישה  סלים  וחמישה  פטישים 
חמישיית  כל  להעמיד  מהילדות  וביקשתי  גדלים),  של  גרסאות 
פריטים בסדר יורד - הן רואות בעצמן שיכול להיות כדור שהוא 
שמעליו,  מזה  יותר  קטן  הוא  זאת  ועם  הקטן,  מהכדור  יותר  גדול 

וכן הלאה...
הנחת  את  פעמים  יותר  ואתרגל  חמישיות,  יותר  שאביא  ככל 
הפריטים בסדר יורד, כך ֵירד החשש שהילדות יתפסו את מושגי 

הגדול-קטן בצורה מוטעית ומבולבלת".
עכשיו תחזרו אל הילד של המגדל מההתחלה, זה שלימדו אותו 
מהו מגדל ונתפסה לו בראש רק התמונה המגדלית של האמפייר 
סטייט בילדינג, אותה הראתה הגננת בתור מגדל. תחשבו מה היה 
שונים,  מגדלים  של  תמונות  מציגה  הייתה  גננת  אותה  אם  קורה, 
והילדים היו מנסים למצוא את המשותף לתמונות. הם היו קולטים 
ש'מגדל' זה לא 'זה', אלא 'גם זה וגם זה וגם עוד אפשרויות שלא 
מוצגות כאן'... תיכנסו קצת לעומק של הדוגמה הממחישה הזאת, 

ותבינו כמה כוח מַפתח טמון בהמחשה חיובית.

כלל שלישי:  אין צורך לברוח ממושגים מורכבים, צריך 
פשוט להמחיש אותם בצורה נכונה.

רותי רוט: "נושא מניית בני ישראל, הוא אחד המורכבים שיכולים 
להיות מבחינת ההסברה לילדות. קודם כול, כיוון שעצם המנייה 
למבוגרים,  גם  מסובכת  להיות  עשויה  השקל  מחצית  באמצעות 
ושנית - כי ילדים, כידוע, מוגבלים מבחינת הקף מספר הפריטים 
שהם מסוגלים לקלוט. אבל כל זה לא אומר שאנחנו אמורים לדלג 
ערוכים  להיות  צריכים  שאנחנו  אומר  כן  זה  הזאת.  הפרשייה  על 

היטב, ולהמחיש נכון כל מה שיכול להתבלבל בלי המחשה.
עניין  היא  אנשים  רבבות  שספירת  להבין  נצטרך  כול,  קודם 
הלכתית,  בעיה  היא  אנשים  של  שספירה  מהעובדה  וחוץ  מסובך. 
יזוזו  האנשים  אם  יקרה  מה  כי   – מורכב  ענין  זה  טכנית  גם  הרי 

ויתבלבלו ואף אחד לא יזכור מי כבר נמנה ומי עוד לא?
פתרונות,  להציע  לילדות  ניתן  מובנת,  שהבעיה  אחרי  עכשיו, 
ונגיע ִאתן לרעיון שאם כל ילדה תמסור חפץ אחד שלה - במקום 

לספור ילדות נספור את החפצים, וכך נפתור את שני האתגרים.
נבחר  אלא  שקלים,  חצאי  במסירת  נדגים  לא  בכוונה  לב:  שימו 
מנסים  לא  אנחנו  כי   - ממשחק  חלק  או  חרוז  כמו  אחר  בפריט 
וכשהמושג  המושג.  את  להמחיש  אלא  המאורע,  את  להדגים 

מסובך, אנחנו ממחישים אותו באופן המיטבי".
בהחלט,  מיותרים  הם  מתארכים  ומשפטים  אינספור  דוגמאות 
מחכות  שלכן  האצבעות  שלנו...  הכתבה  לגבי  גם  שנכון  כלל  וזה 

להתחיל בהמחשה מאוזנת.
אז קדימה, תנו להן ללכת. אבל לא במקומכן, אלא בשירותכן.

קחו למשל את המושג 
'מגדל'. כשאדם בוגר 
שומע את המושג הזה, 
הוא מסוגל לקלוט 
במוחו את המושג 'מגדל' 
בלי לראות בדמיונו 
דווקא בניין אחד ספציפי. 
כשילד שומע את המושג 
הזה, הוא ממחיש אותו 
לעצמו בצורה שבה הכירו 
לו אותו לראשונה

איך נכון להקנות 
לילד מושג מבלי 
לקבע אותו? איך 

נכון לספר סיפורים 
מהתנ"ך, ובפרט 

פרשת שבוע, מבלי 
לגמד אותם? ומה 

בטווח הקרוב יחזק 
אצל הילד את יכולת 
החשיבה המופשטת, 

ולא יערער אותה?
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כתר על הראש וקריפונים על הידיים חולצה 
חגיגית ואור בעיניים, יש פה מסיבה! בזמן 

שהאימהות מצלמות תמונות עליזות והפלשים 
מבזיקים על החוגגות המתוקות מיקדה 

הכתבה הזו את העדשה דווקא אל האימהות 
הנרגשות ואל הגננות המסורות. שלב אחרי 
שלב היא תיעדה את הדרך למסיבה והגישה 
לנו בסוף, למזכרת, תמונה מלאת אור ושמחה

אסתי פטמן

ערכים למידה חוויה

במסיבה
שמח פה

"מי נותן כוח ,כוח לשיר וגם לרקוד?
מי נותן את הכוח לשמוח עוד ועוד?

אתה, אבינו בשמים, תן לנו תמיד כוחות
 שלח לנו מלוא חופניים כוח,

נחת ושמחות".
)מלכה שידלובסקי,

מתוך הההפקה "שמח לי וטוב בגן בית יעקב"(

לכל עונה יש את הסימנים המקדימים שלה: את הסתיו 
החורף  את  השלכת;  ועלי  החצב  הנחליאלי,  מבשרים 
– העננים, הקור ולהקות הציפורים הנודדות; על בוא 
והאלרגיות;  הפרחים  הפרפרים,  לנו  מדווחים  האביב 
ומה מבשר את בוא הקיץ? הזמנה צבעונית שמוצמדת 
זוהר  לדלת המקרר, משבצת מסומנת במרקר  במגנט 
וילדה מתוקה שלא מפסיקה לשיר )עם  בלוח השנה, 
של  השירים  את  אמא!(  לראות,  חייבת  שאת  תנועות 

'מסיבת סופשנה'.
גם אתם מכירים את העונה הזו, על כל מאפייניה? גם 
אצלכם התרגשו )והתביישו(, הזמינו )והמתינו(, ערכו 
חזרות שוב ושוב )ושאלו למה זה חשוב...(? אז בוודאי 
גם אתכם יעניין לצאת למסע חגיגי בעקבות מסיבות 
התובנות  השיקולים,  את  לעומק  ולהכיר  השנה,  סוף 
התפאורה  הקלעים,  מאחורי  שעומדים  והחשיבה 

והקשת עם הפונפונים.
מעונות-היום  מפקחת  גנוט,  אלקה  הגב'  אתנו: 
והמעונות הרב-תכליתיים; עטיה פויכטוונגר, גננת בגן-
חובה  בגן  גננת  )בנים(; עמליה ארנרייך,   3 לגיל  שילוב 
ולתנועה  למוסיקה  מורה  שידלובסקי,  ומלכה  )בנות(; 
לכלל  מוזיקליות  תוכניות  ומפיקת   ,0-10 בגילאי 

הגילאים.
ולבנות  לבנים  אימהות  גם  מצטרפות  שלנו  לסיור 
אימהיות  תובנות  לנו  שתורמות  גיל,  שכבות  במגוון 
)ידיים  יקרות!  אימהות  הבאות,  ברוכות  חשובות. 

לצדדים בקשת רחבה(.

5859



1. יש סיבה למסיבה
את  ולהבהיר  היעד  את  לסמן  חיוני   – לדרך  שנצא  לפני 
המטרה, כדי שנוכל לוודא שאנחנו בנתיב הנכון, ושבסופו 

של דבר נגיע בעז"ה למקום שאליו התכוונו.

נשות-המקצוע שאתנו מוזמנות להציב יעדים:
"המסיבה נועדה למען הילדים", אומרות כולן תוכן זהה 
במילים אחרות. "השמחה, החוויה וההנאה של הילד – 
זוהי המטרה המוצהרת של המסיבה, וכל תכנון, עשייה 

והחלטה – יותאמו במדויק להשגת המטרה הזו".
והן מרחיבות:

המפקחת אלקה: "ילדי המעונות הם ילדים בגיל הרך – עד 
ולסדר-יום  יציבה  לשגרה  זקוקים  הזה  בגיל  ילדים   .3 גיל 
מוכר; זהו תנאי הכרחי עבורם ליצירת אמון בסיסי ושלווה. 
מסיבה, מטבע הדברים, מֵפרה את השגרה הזו ויוצרת קושי, 
על  לכפות  צורך  או  סיבה  שום  שאין  קושי  זהו   – ובעיניי 
הילדים. לכן, כשאנחנו מתכננים מסיבה וקובעים את האופי 
שלה – השיקול הראשוני יהיה: שמירה מרבית על סדר היום 

הקבוע והרגוע של הילדים".
והורס  הקטנים  הילדים  את  משתק  "לחץ  עטיה:  הגננת 
המטרה  הרי  היא   – החיובית  והחוויה  שלהם,  החוויה  את 
ועל  רגועה  אווירה  על  דגש  שימת  המסיבה!  של  העיקרית 
קשר  של  חיזוק  תוך  ולאמו,  לילד  משותפת  הנאה  גרימת 
המסיבות  אופי  את  לגמרי  לשנות  אותי  הביאו   – אמא-ילד 

שהיה מקובל בגן".

הגננת עמליה: "מסיבת סוף-שנה היא דרך נהדרת לסכם 
תכנים  של  הענקה  תוך  ושמח,  חווייתי  באופן  השנה  את 
רואה  אני  וכיף.  הנאה  של  באטמוספירה  לילדות,  חשובים 
עצמי  ביטוי  למתן  מצוינת  הזדמנות  סוף-השנה  במסיבת 
מסוג שונה לילדות: גם אלו שאינן חזקות בלמידה, מתקשות 
להתרכז או נתקלות בקשיים בחברה ובמשחקים – מקבלות 
ההזדמנות שלהן להתבטא במוזיקה, בתנועה  את  במסיבה 
ובפעילות מסוג שונה. הכלל שעליו לעולם לא אתפשר בעת 
תכנון המסיבה וההיערכות לקראתה, הוא: שכל הילדות – 
כולן! – תהיינה שמחות. אני מוכנה לערוך שינויים, להגמיש 
כללים ולעגל פינות – גם בתחומים שבמשך השנה אין בהם 
ויתורים – ובלבד שכל ילדה תצא מהמסיבה ומהגן בשמחה 

אמתית".
מלכה שידלובסקי, מלחינה, משוררת ומפיקת התוכניות, 
רק  אני  מפיקה,  לא  ש:"אני  כל  קודם  להבהיר  מבקשת 
המילים  לקהל.  אותן  ומעבירה  מתנות-שמיים  מקבלת 
ומה  ולאימהות.  לילדות  מה'  מתנה  כולן  הן   – והמנגינות 
שמדריך אותי בשליחות שלי, זו הגעה מתוך נקודת-המבט 
לגרום  היא  שלי  המטרה  כל  שהרי   – עצמם  הילדים  של 
להם הנאה ואושר. לכן, אני מפעילה מראש קבוצות בקרה, 
מאוד  ומאוד  ונהנים,  לתכנים  מתחברים  שהילדים  בודקת 
השיעורים  של  וגם  השירים  של  גם   – שהאווירה  מקפידה 

בפועל – תהיה אמנותית, מקצועית, ובעיקר ש מ ח ה !"

אימהות, ספרנה לנו: מה הכי-הכי חשוב לכן במסיבה של 
ילדכן?

בהזדמנות חגיגית זו

מה תרצינה לומר לגננת 
של הילד/ה שלכן או לבקש 

ממנה, רגע לפני המסיבה?
את  שתיקח  מהגננת  לבקש  רוצה  אני  חוי: 
לא  האימהות,  אנחנו,  ובחוויה.  בכיף  המסיבה 
הצוות,  שגם  רוצות  ואנחנו   – מלחיצות  באמת 

שכל-כך משקיע בבנות שלנו, ייהנה מהאירוע.
שאתן  יודעות  אנחנו  מקסימות,  גננות  פניני: 
רוצות לעשות את הטוב ביותר, ושהמסיבה היא 
הזדמנות בשבילנו להיחשף להשקעה העצומה 
להרשים  תתאמצנה  אל  בבקשה,  אבל  שלכן. 
זה  את  יעשה  הילדות  של  האושר   – אותנו 

בעצמו.
יכולות  הגננות  יודעות,  בטח  שאתן  וכמו 
להשפיע כל-כך על החוויה של הילד! לדוגמה, 
השנים,  באחת  מרגש:  סיפור  מחברה  שמעתי 
הבת שלה בכתה מהרגע שבו התחילה המסיבה; 
לזוז.  הסכימה  ולא  אמה  ברכי  על  התיישבה 
הגננת ָהְרגישה של הילדה שלחה לביתה דיסק 
למענה  ערכה  המשפחה  המסיבה,  שירי  עם 
הגג!  עד  נהנתה  והילדה  האירוע,  של  שחזור 
עגומה  כחוויה  להיתפס  היה  שיכול  מאורע 

ומצערת – השאיר, בזכות עשייה נכונה ואוהבת, 
טעם מתוק ושמח.

מיכל: אנא, גננת יקרה, אל תרקידי אותי, טוב? 
תארך  לא  שהמסיבה  אשמח  אפשר,  אם  וגם, 
יותר משעתיים. בשביל הילד שלי, בשבילי וגם 

– בהחלט – בשבילך.
יוכי: מה אני רוצה לבקש מהגננת של ילדתי? 
את  תשבור  שלא  ארוכה!  הופעה  תעשה  שלא 
זמן  תקדיש  שלא  אותנו!  להרשים  כדי  הראש 
רב מדי לנאומים ולדברי פתיחה או סיום או גם 
מתוח  כל-כך  והמופיעות  הצופות  כשקהל  וגם, 
הזמן  כל  ושתחשוב  בעצמה!  למסיבה  ומצפה 
ההופעה  לפני  לילדה,  התקופה  חווייתיות  על 

ובמהלכה.

המסיבה הושלמה
שתפנה אימהות כמוכן בטיפים 

שלכן – איך נוכל להביא את הילד/ה 
להשתתפות שֵמחה ומלאת הנאה 

במסיבה? ומה עושים במקרה של תקלה?
ורגועה,  נינוחה  שמגיעה  ֵאם  לדעתי,  חוי: 
ולא דורשת מהילד לעמוד או לשתף פעולה – 

מרוויחה את הנאת הילד שלה בכל מקרה, בלי 
קשר למה שהוא יעשה או לא.

פניני: אמא יכולה לעזור לילד שלה להתכונן 
והכנה  מוקדמת  שיחה  באמצעות  למסיבה 
החוויה  תקלה?  קורית  ואם  משותפת.  נפשית 
של  זו  היא  אמרנו,  שכבר  כמו  ביותר,  החשובה 
את  מלחיצים  והמשחק  השיר  אם  הילד/ה. 

הילדה – שתבוא לשבת על אמא; גם זה בסדר!
לפני  היטב  יישן  שהילד  לדאוג  חשוב  מיכל: 
גדול  עסק  לעשות  לא  שבע.  ושיהיה  המסיבה 
יתר  יתרגש  לא  שהילד  כדי  מהמסיבה,  מדי 
מראש  אותו  ולהכין  אתו  לשוחח  המידה.  על 
לעובדה שכל האימהות מגיעות – אבל להסביר 
לו שכל אמא מסתכלת רק על הילד שלה. וגם – 
להרגיש שלא נורא אם הילד לא משתף פעולה; 

גם אלברט איינשטיין לא חיבב מסיבות...
שהיא  שמה  לילדה  לשדר  להילחץ!  לא  יוכי: 
לדבר  לא  בשבילה.  פה  ושאני  בסדר  זה  עושה 
יותר מדי על ההופעה מראש – זהו טיפ שנכון 
אותם  מלחיצים  כאלה  שדיבורי-קדם  לילדים 
ומכניסים אותם למתח. בקיצור: טבעיות, ושדר 
זורם שאני פה בשבילך ואת תעשי מה שנוח לך. 
להשתלב  לרצות  לילדה  גורם  השחרור  בעיניי, 

בטבעיות בקרב חברותיה.

ארבע על מסיבה
הצענו לאימהות לצעוד לקדמת הבמה ולהשמיע את קולן בסוגיות אקטואליות. אתן מוזמנות להקשיב.
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פניני: חוויה חיובית לי ולילד/ה.
חוי: שהבת שלי תהיה מאושרת!

מיכל: שלילדה תהיה חוויה כיפית.
יוכי: שהילדה שלי תחווה חוויה מושלמת, מרגע הכניסה 
לחזרות ולהתארגנות - ועד הרגע שבו פורקים את המזכרות 
וההסרטות  התמונות  באמצעות  חוויות  ומשחזרים  בבית 

במצלמה.

לתחנה  נתקדם  בואנה  מצוין!   – זהה  שלנו  הכיוון  ובכן, 
הבאה.

2. ומה יש בה, במסיבה?
אז היעד כבר מסומן, אבל אפשר להגיע אליו בדרכים 
שונות ובאמצעים מגוונים. מה בשבילכן: נסיעה ברכב 

הממוזג או צעידה רגלית? ובשפה שלנו: תכנית אמנותית 
או הפעלה משותפת? ואיך נבחר נושא ותכנים?

נשות המקצוע משרטטות נתיבים:
שינוי  הרך  בגיל  ילדים  שעבור  "ציינו  אלקה:  המפקחת 
ובאווירה  בהווי  מסיבה  אבל   – שגרה  הפרת  משמעו 
שכבר  והמנגנת  הקבוע  הצוות  עם  המעון,  של  המוכרים 
אצל  תתקבל  השנה,  מתחילת  אליה  להתרגל  הספקנו 
מצטטת  היא  שמחה",  זה  ילדים  אמתית.  בשמחה  הילדים 
שאנו  במסיבות  לשמוח.  אוהבים  באמת  "והם  בחיוך, 
ונעימה,  נחמדה  אווירה  יצירת  על  הוא  הדגש   – מקיימים 
והפעילות כוללת שירה וריקודים עם אביזרים, וחלוקה של 

שקית הפתעות".
כרגיל  לערוך,  נהגתי  הראשונות  "בשנים  עטיה:  הגננת 

ובמהלכן  מראש  התכוננו  לקראתן   – הופעות  וכמקובל, 
חוסר- פיתחתי  הזמן,  עם  בילדיהן.  וצפו  האימהות  ישבו 
להזכירכן)  שלוש,  (גיל  הקטנים  הילדים  לשיטה:  אהדה 
בין  גם  הזרה.  מהסיטואציה  ונלחצו  פעולה  לשתף  התקשו 
האימהות נוצרה תחרות מלחיצה: איזה ילד מציג / שר הכי 
יפה? מי מתבייש ומי לא? הלחץ של האימהות הלחיץ את 
הילדים, וכל זה היה כל-כך לא מתאים לגיל הצעיר והחמוד 
הזה. לכן, לפני ארבע שנים, החלטתי לשנות את המתכונת, 
משותף  פעילות  יום  לערוך  התחלנו  מסיבות  ובמקום 
לאימהות ולילדים, בנושא מרכזי שאותו אני בוחרת יחד עם 
מתארת  תענוג!"  פשוט  זהו   – עצום  ההבדל  הריתמיקאית. 
מכן  ולאחר  פתיחה,  שיר  שרים  "אנחנו  בהתלהבות.  עטיה 
בעלי  ילדים  המשלב  שלי,  בגן  קבוצות.  לארבע  מתחלקים 
תסמונת-דאון, ישנם ארבעים ילדים, וכך מכילה כל קבוצה 
מפעילות  נהנית  קבוצה  כל  אימותיהם.  עם  ילדים  עשרה 

אחרת: יצירה, משחק ועוד.
כל פעילות קבוצתית כזו מתוכננת למשך רבע שעה, כך 
שבמהלך מעט יותר משעה – מספיקים כל צמדי האימהות-

ילדים לעבור בכל אחד מארבעת מוקדי החגיגה. לאחר מכן 
– נשיר ביחד שיר סיום, וכל ילד מעניק לאמא מתנה.

משמיעות  אנחנו  מייגעות.  חזרות  אין  מראש,  הכנות  אין 
את השירים בגן, אבל לא כאימון אלא כדרך ליצור היכרות 
של הילד עם השיר. השיר היחיד שאותו הם לומדים לשיר 
– הוא שיר הפתיחה, אבל גם הוא ללא תנועות שמצריכות 
אחרי  חוזרים  הילדים  כאשר  ורגועה,  קלילה  שירה  אימון: 

התנועות שאני מראה להם בעת המסיבה עצמה".
הגננת עמליה: "בנות גן-חובה הן ילדות בוגרות, שנהנות 
שירים,  הכוללת  אמנותית,  בהופעה  כישוריהן  את  להפגין 
חזרות  לערוך  מתחילות  אנחנו  ומחזות-זמר.  תנועות 
כשלושה שבועות לפני המסיבה, אבל גם כאן – המוטו הוא: 
מודעות  אנחנו  ונטולת-לחץ.  רגועה  בגן  האווירה  שמחה! 
מראש לעובדה שאנחנו לא מפיקות מופע בבנייני-האומה, 
וזו גם ההרגשה שאנו מעניקות לילדות: לא קורה כלום אם 
מתבלבלים, והכול בסדר בכל מקרה, גם אם קורית תקלה. 
במהלך  גם  הזו  הרוגע  תחושת  את  לתת  מקפידות  אנחנו 
להירגע,  כדי  וללטיפה  לחיבוק  זקוקה  ילדה  אם  המסיבה: 
נאפשר לה בשמחה ללכת לשבת על הברכיים של אמא, או 
נשב בעצמנו לידה – הסייעת או אני – נחבק, נלטף ונרגיע. 
אנו יוזמות הפסקות שתייה במהלך המסיבה, ולא מפסיקות 

להתכוונן למטרה העיקרית: החוויה החיובית של הילדות.
ולא  סמליות  תהיינה  הזה,  למוטו  בהתאם  התלבושות, 
מסורבלות. הן תענקנה לילדות תחושה שיש להן תחפושת 
וגם  עליהן.  תכבדנה  לא  אך   – למחזמר  או  לשיר  מתאימה 
כשנבחר תפקידים, נמשיך לדאוג לשמחה של הילדות ושל 
אימותיהן: אין תפקידים יחידניים מעוררי-קנאה או תחרות, 
לב  שימת  מאוד  הרבה  ויש  קבוצתיים;  תפקידים  רק  אלא 

למתן הזדמנויות-הופעה שוות לכל הילדות".
לגבי בחירת התכנים, עמליה מדגישה: "התכנים, שנבחרים 
בהתאם לנושא המרכזי של המסיבה, חייבים להיות קרובים 
לעולמן של הילדות. תמיד נקפיד לבחור סיפורים ושירים 

שהילדות יכולות להבין אותם ולהזדהות".
לגני  לכתוב  זכיתי  שאותה  "התכנית  שידלובסקי:  מלכה 
מוסיקלית-תנועתית,  תכנית  היא  יעקב"  "בית  ילדים 
שקיבלה את האישור המקצועי של משרד החינוך (תרבות 
ישראל), והמייחד אותה זו הגמישות המלאה באופן הביצוע 
שלה: כל שיר יכול להיות מבוצע בנגינה, בשירה, בהמחזה 
גננת.  כל  של  האישית  לבחירתה   – תנועתית  בהפעלה  או 
מוסיקליים,  וקטעי-מעבר  שירים  וחמישה  ארבעים  הכנתי 
וחופש- בלתי-מוגבל  בחירה  מרחב  לגננות  לאפשר  כדי 
התכנים  ובבחירת  המסיבה  אופי  בקביעת  מוחלט  פעולה 

והביצועים שמתאימים לה".
נשמעת  עצמה  הכותרת  אותו,  אומרת  כשמלכה  הנושא? 
כמו שיר: "שמח לי וטוב – בגן בית יעקב". כן, הנושא השנתי 
הוא נושא השמחה – נושא יהודי, אמנותי וחברתי - בהיבטים 
"כולם  ועוד.  במשפחה  שמחות  חגים,  מצוות,  שונים: 
שלי  הבקרה  "קבוצת  מלכה.  אומרת  לשמחה!"  מתחברים 
הייתה קבוצת ילדות בנות 4-5, ביניהן נכדתי. קראתי להן 
'קבוצת בקרה', גם כי הן הגיעו בכל מצב – בחום ובקרה... 
דרכן, יכולתי לבדוק האם התכנים מתאימים לעולמן ולרמת 
הילדים  בין  מלא  לחיבור  שנזכה  לוודא  כדי  ההבנה שלהן, 
מחזמר   להן  כשהשמעתי  לדוגמה,  למסיבה.  המשתתפים 
הקטנות  הפנים   - לאכול  מה  לו  היה  שלא  עני  על  שסיפר 
בוגרים  לגילאים  יותאם  הזה  השיר  ממש!  התכרכמו  שלהן 

יותר. חשובה ההתאמה של התכנית לגיל.
הביקורת  "קבוצת  בלהט.  מוסיפה  מלכה  מבוגרים",  וגם 
הבוגרת שלי כללה את כל מי שבסביבה הקרובה – לדוגמה, 
שכנתי הגננת, ששמחה לשמוע את השירים טרם הוצאתם 
מאושרת  הייתי  שלהן!  השמחה  את  לראות  שמחתי  לאור. 
המפקחות,  בפני  לראשונה  התכנית  את  כשהדגמתי 

"כשאנחנו מתכננים מסיבה וקובעים את האופי שלה 
– השיקול הראשוני יהיה: מה טוב לילדים? ותמיד אני 
חוזרת להנחה ששמירה מרבית על סדר היום הקבוע 
והרגוע של הילדים - זו התשובה". (אלקה גנוט)
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הגננת עטיה: "במסיבה שלנו – הנוכחות של אמא היא 
זו שיוצרת את המסיבה! כל התכנית מושתתת, הרי, על 
פעילות משותפת של אימא-ילד, וזוהי גם הסיבה שבגללה 
סבתות ואחים אינם מוזמנים למסיבה. אבל", היא מאירה 
לרוב,   – המיוחד  החינוך  בילדי  "כשמדובר  נקודה,  עוד 
המשפחה כולה שותפה מאוד בהתמודדות, ומתרגשת עם 
השלב הנוסף שהילד המיוחד עולה בו. לכן, במידה ויש 
בקשה מצד הסבתא / האחות להגיע גם הם למסיבה – אני 

בהחלט מאפשרת זאת".
הן  גם   – וסבתות  בוודאי!  "אימהות?  עמליה:  הגננת 
מרגש  שלב  שהוא  חובה,  בגן  במיוחד  להגיע,  אוהבות 

את  לנו  יש  הילדות.  של  ובהתקדמות  בהתפתחות  מאוד 
על  אישי  פוקוס  ניתן  שבמהלכו  התעודות,  חלוקת  טקס 
כל ילדה – היא ניגשת, הגננת לוחצת את ידה ונותנת לה 
נהנות  מאוד  שהסבתות  מרגשים  רגעים  הם  אלו  תעודה; 
להיות שותפות בהם, במיוחד כשמדובר בנכדות בכורות. 
והעובדה  מוגבל,  בגן  המקום  טכנית,  מבחינה  אבל, 
מקהל  בנפחו  שלוש  פי  כמעט  הוא  הצופות  שקהל 
שנים  היו  לכן,  ומורכבּות.  צפיפות  יוצרת   – המופיעות 
בשנים  אך  הסבתות;  מהזמנת  להימנע  ביקשתי  שבהן 
הסבתות  של  הרגשי  לצורך  מודעות  מתוך   – האחרונות 
(וכן, גם של הילדות!) להשתתף - אנו מאפשרות בשמחה 
את הגעתן של הסבתות, רק מבקשות מהן לקחת מראש 

בחשבון שזהו גן, לא אולם, ושתהיה צפיפות.
אחיות? לא, לזה כבר באמת אין מקום".

אימהות? אימהות! להזמין אתכן?
חוי: בוודאי, זו הנחת שלי!

לילדה   – וחווייתי  מחבר,  מאוד  זה  לא?  למה  פניני: 
ולאמא.

יום  המאמץ,  יודעת,  את  שלא.  עדיף   – בשבילי  מיכל: 
רוצה  שכל-כך  הילדה,  בשביל  אבל  המוחמץ...  העבודה 

שאמא תראה אותה – אז כן, תזמינו אותנו.
יוכי: עד גיל שלוש או ארבע - לא הייתי רוצה מסיבות 
עם אימהות. הקשר עם הגננות חשוב, אבל הוא לא חייב 
ואילך  ארבע  מגיל  מסיבה.  באמצעות  דווקא  להתבטא 
באזור  בשנה:  פעמיים  שלי  הילדה  עם  לחגוג  אשמח   –
האם  של  להיכרות  חשובה  במסיבה  ההשתתפות   – כסלו 
עם שאר האימהות (אצלנו ההרכב די משתנה מדי שנה), 
ולהיכרות שלה עם הגן – לתחושתה הטובה של הילדה. 
מעגל,  ולסגור  להיפרד  הזדמנות  זוהי   - השנה  בסוף 

ולחוות את הסיום יחד עם הילדה.
[

צלילים אחרונים נמוגים, שיירי עוגות נאספים, האורות 
מתעמעמים והמסך נסגר. אימהות וילדים צועדים ביחד 
חיוך  עם   – ובעיקר  וחוויות,  רשמים  עמוסי  הביתה, 
גדול-גדול על הפנים. תודה, צוות מקסים וריתמיקאיות 
עמדתן  האות:  לכן  וזה  וטוב,  שמח  לנו  היה  נפלאות! 

בכבוד במסיבה!

מלכה שידלובסקי / להשמיע שיר תודה:
"אני רוצה לומר תודה גדולה לצוות המדהים 
גולדקנופף,  מהרב  החל  הילדים.  גני  רשת  של 
שיבה  המשלבת   – התכנית  ברעיון  שתמך 
למקורות מצד אחד, וחדשנות מצד שני; עבור 
הפיקוח,  מחלקת  מנהלת  ברזובסקי,  בפייגי 
המשך  מופתית;  היא  שלה  הצוות  שעבודת 
הסברים  חוברת  וכתב  שטרח  המרפ"ד,  בצוות 
ודיסק  מקור  דיסק  הפיק  נלווית,  וחוברת 
מקוצר ואיפשר הדפסת חומרים נלווים – כמו 
תפאורה ושכפולים – בשמחה וברוחב לב; וכלה 
במפקחות היקרות שלא חסכו זמן, כוח ותבונה, 
חמים  משובים  שנותנות  הנפלאות  ובגננות 
כל- שנהניתי  מקסים,  צוות  העת.  כל  ומרוצים 
המסיבה  ואת  כולה,  השנה  את  אתו  לחוות  כך 
לכל  ובכלל -  שלנו,  ולסייעות  לגננות  במיוחד. 
צוותי הגנים - יש יכולות מדהימות, והן פשוט 

חוללו נפלאות".

אלקה גנוט / לרקוד עם אמא:
אמא'  בלי  'הופעות  של  הכלל  מן  "יוצאים 
מעונות  שלנו,  הרב-תכליתיים  המעונות  הם 
ייחודיים שמשלבים ילדים ממשפחות מצוקה, 
הללו  הילדים  גבוה.  בסיכון  המוגדרות 

הרווחה  מחלקת  ידי  על  למעונות  נשלחים 
שבע  ועד  בבוקר  משבע  במסגרת  ושוהים 
בערב, במטרה להגן עליהם, ולעיתים – כצעד 
והעברתם  הבית  מן  הוצאתם  לפני  אחרון 
נעשות  השנה  כשבמהלך  אומנות,  למשפחות 
פעולות רבות על מנת לשנות ולשפר את התא 
עובדות  מעסיקים  הללו  המעונות  המשפחתי. 
מגוון  ומפעילים  מלאה  במשרה  סוציאליות 
ולמשפחות.  לילדים  ושיקום  טיפול  תכניות 
המערך  מן  חלק  להיות  הופכות  המסיבות 
את  להביא  הזדמנות  מהוות  הן  הזה:  הטיפולי 
אותם  מניעות  הילדים,  עם  לפעילות  ההורים 
לרצות להיות נוכחים בקרבת ילדיהם, להקשיב 
נערכות  המסיבות  לעולמם.  ולהתחבר  להם 
אימהות  הילדים,  עם  אבות  שונות:  במתכונות 
אלו  לבדן.  האימהות  עבור  וגם  הילדים  עם 
טיפוליות,  במטרות  שמתאפיינות  מסיבות  הן 
כוונה  מאוד  ובהרבה  מכוונות-מטרה  בחוויות 
ובקשרי  ההורות  בחוויית  חיובי  שינוי  לחולל 

ההורה-ילד".

עטיה פויכטוונגר / למחוא כף ולהלל:
במסיבה  מההנאה  ניכר  שחלק  ספק  "אין 
פריידי  שלי,  הריתמיקאית  של  לזכותה  נזקפת 

סימקולבסקי, שהיא שותפה פעילה אתי בהכנת 
המסיבה. פריידי, זו ההזדמנות לומר לך תודה 
על  הנכונות,  על  הזרימה,  על  הגמישות,  על 
כך שאת מבצעת בשמחה ארבע פעמים אותה 
לוקחת  שהמסיבה  לך  אכפת  ולא  הפעילות 
הברכה,  ולך  התודה  לך  מהרגיל...  זמן  כפול 

וכולנו ביחד כף נמחא!"

עמליה ארנרייך / לראות באור אחר:
כגננת  שלי  הגדולות  מההתלבטויות  "אחת 
היא: האם לחזור על תכניות או על חלקי הופעה 
במיוחד  גדולה  ההתלבטות  שעברו?  מהשנים 
שאחיותיהן  ילדות,  אצלי  לומדות  כאשר 
רוצה  לא  אני  הקודמות;  בשנים  בגני  היו  כבר 
באותו  חוזרת  בצפייה  האימהות  את  לשעמם 
שונים  שיקולים  יש  לפעמים  אבל  המופע, 
שמכריעים דווקא לטובת חזרה – אפילו חלקית 

– על הופעה שכבר הועלתה בגן.
בהקשר זה, אני זוכרת שתי אפיזודות שנחקקו 

בי לטובה:
למדו  שבנותיה  אחת,  מקסימה  לאם  פניתי 
מה  אותה  לשאול  כדי  שנה,  אחרי  שנה  אצלי 
דעתה על שימוש חוזר בתכני מסיבת החנוכה 
בשנה   – הגדולה  בתה  אצל  ראתה  כבר  שהיא 

שלה  התגובה  השנייה.  הבת  למדה אצלי  שבה 
אמרה,  היא  'אצלי',  היום:  עד  אותי  מלווה 
את  ראיתי  היום  אם  מיוחדת.  היא  ילדה  'כל 
מנגינה  עם  מסוימות  תנועות  מציגה  מירי 
אותן  שתעשה  שרי  תהיה  זו  ומחר  מסוימת, 
משהו  זה   – המנגינה  אותה  לצלילי  התנועות 
האחת  הילדה  של  פרטית  יצירה  חדש,  אחר, 
והיחידה שאותה אני רואה עכשיו מולי'. באופן 
לאותו  ילדתה  נבחרה  השנה  באותה  משעשע, 
הקודמת;  בשנה  אחותה  שביצעה  התפקיד 
והאם המיוחדת הזו ניגשה אליי לאחר המסיבה 
שראיתי  הגננת,  לך,  להגיד  רוצה  'אני  ואמרה: 

את התפקיד הזה עכשיו בפעם הראשונה'.
בשנה אחרת, החכימה אותי עוד אם נפלאה. 
לאחר  לגני  והגיעה  חובה,  בגן  נשארה  בתה 
אחר.  בגן-חובה  הקודמת  בשנה  שלמדה 
שחגגנו  הסיום  מסיבת  אך  זאת,  ידעתי  לא 
הסיום  למסיבת  בכול  זהה  הייתה  שנה  באותה 
שנחגגה בשנה שעברה בגנה של הילדה! אותה 
ריתמיקאית, אותם שירים ואותו התפקיד ניתן 
לאחר  כאן,  גם  המחזמר...  באותו   – לילדה 
המסיבה ניגשה אליי האם ואמרה: 'את יודעת? 
באותו  שיחקה  שלי  שהילדה  העובדה  דווקא 
לחוות  ההזדמנות  את  לי  נתנה   – התפקיד 
לעומק את השינוי והצמיחה שהתחוללו אצלה 

לסיום, קיבלנו מתנת-פרידה: תאורת אולטרה-סגול ממוקדת על רגעי שיא, על תודות גדולות ועל שיתופים קטנים

מסיבות השמורות עמנו

רוצה שגם  וראיתי את החיוך שלהן, שהלך והתרחב... אני 
ילדיהן,  לגידול  וכוח  שמחה  מהתכנית  תקבלנה  האימהות 
 - כן  אולי  (בעצם,  לדמעות  טישו  להביא  תצטרכנה  שלא 
הרגשתי  אישית,  וצחוק)...  שמחה  נחת,  של  לדמעות  אבל 
שאני ממש מתרוממת - רוחנית וחווייתית - מעצם כתיבת 

התכנית והפקתה".

אימהות, איזה סוג מסיבה תעדפנה?
פניני: בגילאי הגן (3 ומעלה) – הופעה. לא באתי לשיעור 

התעמלות...
מפיקה  שהילדה  מרגישה  הופעה.  מעדיפה  אני  חוי: 

מעצמה יותר ונהנית יותר.
הופעה  הקטנים,  הילדים  עם  משותפת  פעילות  איילת: 

אצל הגדולות יותר – אבל קצרה...
יוכי: הבת שלי נעשית נבוכה מאוד בהפעלה משותפת עם 
ו'גן'  'אמא'  כשגבולות  מכולן,  כאחת  בהופעה,  האימהות. 

ברורים כבמה מול קהל - קל לה ומשוחרר לה יותר.

3. ומי בא למסיבה?
אז התארַגנו והתכוַננו והַכנו, ועכשיו הגיע הזמן להזמין את 

קהל הצופים שלנו להשתתף בחגיגה. מי ומי במוזמנות? 
אימהות? סבתות? אחיות? ואולי אף אחת?

נשות המקצוע בוחרות להזמין:
 – הקושי  יוצר  השינוי  על  דיברנו  "אם  אלקה:  המפקחת 
הזמנת אימהות לגן היא בדיוק שינוי מסוג כזה... הילד לא 

רגיל לנוכחות של אמא במעון, ונוכחות של הרבה אימהות – 
מבלבלת ומסעירה אותו עוד יותר. מה גם שלאחר המסיבה 
נשאר  והילד  לעבודה),  יותר:  נכון  הביתה (או  חוזרת  אמא 
במעון – מה שמגביר אצלו את אי-השקט. לפעמים הוא פורץ 
בבכי קורע-לב, שמשכיח ממנו את חוויית המסיבה. בגלל 
שמורכבות  מסיבות  לערוך  בוחרים  אנו  האלה,  הנתונים 
מהווי, קישוט, בגד חגיגי – כשאמא משתתפת ב'שלט רחוק'. 
כך אנחנו מאפשרים לילדים להפיק מהמסיבה – שכאמור, 
הנאה   – ולצרכיהם  לגילם  ובסגנונה  באופייה  מותאמת 

שלמה".
ויש עוד נתון שנלקח בחשבון: "בל נשכח שמעונות היום 
קשה  אלה,  לאימהות  עובדות.  אימהות  לילדי  מיועדים 
ולפעמים בלתי-אפשרי להפסיד שעות או יום עבודה עבור 
נקיפות- עם  להתמודד  נאלצות  הן  ואז   – במעון  מסיבה 
לעשות  יכולה  לא  אני  זה  את  אפילו  מה,  מייסרות:  מצפון 
בשביל הילד שלי? שלא לדבר על ילדים ממשפחות שהופנו 
על ידי מחלקת הרווחה – אימהות אלה לעיתים קשה עוד 

יותר להוציא מהבית ולהטריח אותן לצורך מסיבות.
מה שכן – לפעמים אנו בוחרים לערוך 'יום פתוח', הכולל 
סדנאות שונות: ההורים מגיעים ופועלים יחד עם הילדים, 
הגיל  בשכבות  לפעמים,  רשמית.  מסיבה  אינה  זוהי  אך 
תיערך  המסיבה  אך  הורים,  להזמין  נבחר  יותר,  הגבוהות 
בשעה האחרונה של היום או בימי שישי הקצרים, ותהווה 
סוג של מפגש נחמד שלאחריו הילד חוזר הביתה, ללא כל 

הבלבולים הנ"ל".
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סצנה מימי הגן הרחוקים

"שתי חוויות נחקקו בי עמוק, ומדי פעם הן מציפות אותי מחדש", 
מספרת מלי.

"הזיכרון הראשון הוא עונש שקיבלתי מהגננת: לעמוד בפינה. אני 
זוכרת בדיוק את הזווית בה התבקשתי לעמוד, משם השקפתי על 

שאר הילדות שצפו בי בעניין. בעיקר אני זוכרת את העלבון".
מלי מנסה לשער, ממרחק של שנים,  מה בדיוק קרה שם באותו יום 

בגן:
"יכול להיות שהגננת ניסתה ליצור משמעת תקיפה, אבל זה היה 

בפירוש על חשבוני... מציאות היא שאני  זוכרת את זה היטב".
מלי, אופטימית בכל זאת, זוכרת גם ימים של דבש מגן חוה.

"זכורה לי לטובה הגננת חוה בנצלוביץ מגן חובה. מה שעולה 
מול עיניי זה החיוך הענק שלה, חיוך שאף פעם לא מש מפניה, 
והביא עמו רכות מלטפת של אמא חמה ואוהבת. אהבתי מאוד 
ללכת כל בוקר מחדש לגן חוה. הייתה שם אווירה נינוחה ולא 

מלחיצה, לא הייתה ביקורת, והייתה אכפתיות מקסימלית".
וזה הזיכרון השני שמלווה את מלי, אותו היא בוחרת להביא 

כדוגמה מוחשית לגננת עם לב ונשמה:
"פעם, בבוקרו של יום, החלו אוזניי לכאוב כאבים עזים. בכיתי 

בהיסטריה, עד היום אני זוכרת את הכאב החד באוזן. הגננת חוה 
הזעיקה את אמי, ובינתיים, עד שהיא באה, ישבה הגננת  לידי 
כל הזמן. את הסייעת היא שלחה להתמודד בינתיים עם שאר 
בנות הגן". מלי מתרגשת לרגע, "היא פשוט הייתה אתי בסבל 

שלי, הרגישה אותי וניסתה להקל, 
בעיקר במילים טובות ובליטוף פניי 
בעדינות. ישבה לידי על כיסא נמוך, 

בגובה עיניי, ולא עזבה אותי עד 
שאמא הגיעה לקחת אותי הביתה".

"היום, מלי", אני שואלת, "כשאת 
בעצמך אמא לילדים בוגרים, מה יש 
לך לומר על החוויות האלו, שמלוות 

אותך שנים רבות כל כך?"
"אני חושבת שגם לילדות קטנות 
מגיע כבוד, משום היותן נבראות 
בצלם", עונה מלי. "יש לנו נטייה 
לשלוף מילים או לאיים איומים 

בקלות רבה מדיי. נראה לנו 
שאולי מפאת הגיל הקטן הילד לא 

מספיק יקלוט, או שישכח מהר. 
אבל הדברים מותירים רושם.

להעניש בעונש שבו כולם חוזים בבושתך במשך שעה ארוכה - 
זוהי הלבנת פנים לכל דבר! זו לא שיטה. מילא אם זה היה למשך 
שתי דקות, אבל אני זוכרת כמה כאבו לי הרגליים מרוב עמידה... 
יכול להיות שלטווח הקצר הגננת אכן השיגה משמעת, ואולי גם 

אני למדתי שיש מחיר להתנהגות לא נאותה, אבל השאלה העולה 
היא - האם אין דרך לעשות זאת בצורה אחרת, רכה יותר, אישית 

יותר, מכובדת? דרך קצרה וממוקדת, ובעיקר - לא בפומבי?"
"לגבי השפעה לטווח הרחוק", אומרת מלי, "ברור שיש השפעה 

ישירה והשלכות מחיי הגן - על החיים שלנו כהורים".
"הילדים שלנו הרי נמצאים חצי מהיום ויותר בין כותלי המוסד. 

(במעונות זה הרבה יותר מחצי...) אני יודעת שאני הולכת להגיד 
דברים בנאליים וידועים, אבל בכל זאת, חשוב לי להדגיש אותם 

מנקודת מבטי כאמא לילדה בת חמש שעולה לגן חובה: מה 
שחשוב לי בשביל הבת שלי, זו ההתייחסות האימהית החמימה 
והאישית - הרבה יותר ממסה מיותרת של ידע ואינטליגנציה, 
ויותר מתכנית לימודים ברמת אוניברסיטה... (שאיני מזלזלת 

בהם חלילה).
לפעמים יש תחושה שיש איזו תחרותיות, איזה גן משקיע יותר 

ובאיזה גן הבנות מפותחות יותר ומביאות עבודות מושקעות 
יותר, ומזה מתלהבים דווקא. אבל לפעמים ההספקים יכולים 

לבוא על חשבון תשומת הלב האישית לכל בת ובת, כי הגננת 
עלולה להיות עסוקה בלהספיק, וכך יצא שכרו בהפסדו". 

למלי יש תובנות משלה לגבי ההשקעה בילדים, מה חשוב יותר 
ומה פחות, תובנות שמושפעות 
לא מעט מהזיכרונות שצרובים 

בה:
"בגיל הרך הבנות תיהנינה 

ממחמאה ומהתייחסות אישית 
של הגננת, הרבה יותר מאשר 

מעוד עבודה מושקעת, שהן פחות 
יודעות להעריך. לי, כאם, חשובה 

גננת שתהיה אימהית וחמה, לא 
ביקורתיות ולא מלחיצה, מדברת 

בנחת ולא בקול רם מדיי; בקיצור? 
כל מה שאני דורשת מעצמי כאם 

ולא תמיד מצליחה לעמוד בו...
לדעתי, זה מה שיתרום לגידול דור 

של ילדים בריאים בנפשם, בעלי 
חוסן פנימי ורוחני, בעזרת השם".

ל סיפור החיים... ה להשפיע ע שממשיכ

מגישה: שרי גרוס

בפריים: מלי פרידלנדר, מפיקת תכניות ומצגות לנשים ונערות
בקלוז אפ: שני זיכרונות שעיצבו תובנות

הרחוקיםסצנה הגן מימי ה

מג

חלק 3
מתוך 5
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וחיוך ה הגב  על  קטן  אוכל  תיק  לגן,  הולכת  יא 
גדול על הפנים. כשהיא חוזרת, התיק ריק. ריק 

מכל פירור. אני לא מאמינה.
בת החמש שלי, שתהיה בריאה, סרבנית אכילה 

מקצועית. איך קרה הפלא? איפה הסנדוויץ'?
בכתפיה  מושכת  היא  שואלת.  אני  האוכל?",  את  "אכלת 

בחוסר עניין.
"תמרי, אכלת את האוכל?" אני לא מוותרת.

"כן", היא עונה מעם הבובות.
נחתם  ואורז,  קציצה  לאכול  לה  קוראת  כשאני  כך,  אחר 
הפה הקטן בסרבנות. היא לא אוהבת. לא עכשיו, אחר כך. לא 

היום, מחר. לא קציצה, עוף... סרבנית אכילה, כבר אמרנו?

8:00 בבוקר
"תמרי, מה למרוח לך בסנדוויץ'?"

הנסיכה בת החמש מגיעה למטבח. "שוקולד וסוכריות", 
היא אומרת.

 "לא ראש חודש היום", אני חוזרת על הפזמון הקבוע. 
תמונת המצב זהה בכל בוקר.

תמרי נאנחת עמוקות ואומרת בקול קטן: "טוב, אז טוסט 
עם המון גבינה צהובה".

אני שולפת את הטוסטר. שתהיה בריאה, תמרי, הזמן 
שלוקח לי להכין את הסנדוויץ' שלה ארוך יותר מזה 

שדורשים כל בני הבית גם יחד. 
גרביים, נעליים, הטוסט מוכן? כן. נייר אפייה, שקית, איפה 

התיק הוורוד? ה' ישמור צאתך ובואך, מתוקה. ה' ישמור 
את כולכם. יום טוב.

בשתי הדקות שאני מפרגנת לכוס הקפה של הבוקר אני 
הוגה בשאלה האם גם היום התיק יחזור ריק. הייתכן שהנס 

יחזור על עצמו?
לגברת גיטה שחור, גננת מזה שלושים שנה בגן חובה 'בית 

יעקב רמות', לא נראה הנס נסי כל כך: "הרבה פעמים 

כשהסנדוויץ' של תמרי 
לא חזר מהגן -

אמא שלה הלכה לעקוב אחרי 
המסלול שהוא עשה.
כי תבינו: תמרי לא 
רוצה לאכול כלום,

ואם כך, מה קרה לסנדוויץ', ואיך 
יכול להיות שהוא נעדר מהתיק?

יצאה אמא של תמרי למבצע 
בילוש עקבה מבעד לחלון של הגן

גילתה תגליות מפתיעות
והבינה ששעת אוכל בגן 

זו לא רק שעת אוכל.
להשלמת החקירה היא הלכה 

לתשאל כמה גננות ותיקות
וחזרה עם תשובות, 

תובנות, ואפילו טיפים.
אתם מוזמנים לשמוע את 

מסקנות ועדת החקירה.
בתכנית: שיחה נלהבת, קופסה 
מסתורית וסיפור על מלאכים.
כיבוד קל: סנדוויצ'ים וירקות

"ילדות צריכות להגיע לגן עם אוכל מוכן לאכילה. שניה נוספת של 
השקעה יכולה ליצור את ההבדל בין ילדה שתאכל את האוכל לילדה 
שתשאיר אותו. הילדה שלך אוהבת את הלחם חתוך לחצי? לביסים? 
בקופסא? בשקית? עם קשה? בלעדיו? תני את הדעת על כך בשעת 

הכנת הכריך"

(גיטה חורש)

טיפ לקחת בתיק
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הי, הנה תמרי שלי. היא הולכת לשולחן 'יום שני', מתיישבת, 
לוקחת את הסנדוויץ' החתוך ו... כן, אוכלת מעצמה. שרה'לה, 

השכנה לבניין, מתיישבת לידה והשתיים פוצחות בפטפוט 
נלהב. אני מביטה בפלא הלא ייאמן בעיניים קרועות. והגננת 

אפילו לא מתחננת...
"שעת האוכל נפתחת בהטרמה לאכילה. אנחנו פורשות מפות 
מניחות  וצלחת,  שעוונית  ילדה  לכל  מחלקות  השולחנות,  על 
סלסילה יפה לפסולת באמצע השולחן, וקוראות לבנות להוציא 
במפות  השולחן  את  עורכות  אנחנו  שישי  בימי  הכריכים.  את 
מיוחדות ומוסיפות מפית חגיגית ליד כל צלחת, ובראש חודש 

מציינות את המאורע בצורה דומה", מספרת הגננת גיטה. 
לאחר הנטילה ניגשות הילדות אל השולחנות, שם הן מעבירות 

את עשר הדקות הראשונות של הארוחה באכילה רגועה.
אצל הגננת דסי חורש ארוחת הבוקר דומה מאוד בשינוי קל. 
מוקדמת.  בשעה  אכילה  היא  בארוחה  לי  חשוב  שהכי  "הדבר 
את  ולסיים  וחצי  בעשר  ידיים  ליטול  כזה  דבר  אין  אצלנו 
והן  ארבע-חמש,  בנות  שלנו  הילדות  עשרה.  באחת  הארוחה 
מוקדמת.  ערב  ארוחת  לאחר  מוקדמת  בשעה  לישון  הולכות 
סביר להניח שכבר בבוקר הן קמות רעבות. כיוון שרוב האמהות 
עובדות, מסתבר גם שהן לא אוכלות ארוחה של ממש בבוקר, 
שלהן.  הארוחה  את  לדחות  הוגן  שלא  מרגישה  אני  הגן.  לפני 
השעה הכי מאוחרת לנטילת ידיים אצלנו היא עשר. בעשר וחצי 

אנחנו חייבות להיות כבר אחרי ארוחת הבוקר".

11:00
השעון דוהר, אבל חוויית הצפייה מרתקת. אני רואה את הבנות 
מסיימות את הכריכים (ותמרי שלי בין הראשונות!), משליכות 

את השקיות לסלסילת האשפה ועוברות אל הפרי. זה הרגע 

בו הגננת ניגשת אל מרכז הגן. "מה נשחק היום?" היא שואלת 
בקול עליז. מבטי הבנות מתמגנטים אליה, במה ישחקו היום?

הגננת נעצרת רגע, משיטה מבט על פני הבנות ומקבלת 
החלטה. היא ניגשת אל המדף, לוקחת קופסה עטופה וחוזרת 

למקומה. מלמולי צהלה נשמעים מכיוונן של הבנות והן 
ממהרות לתחוב 'ביסים' אחרונים לתוך הפה.

"מי רוצה לגשת היום?" שואלת הגננת.
"אני!" עונה מקהלה מושלמת.

"מלכי", היא פונה לאחת הבנות, "סיימת את האוכל?"
הילדה מהנהנת בראשה בהתרגשות. היא ניגשת אל הגננת, 

היום היא נבחרה להוביל את הפעילות!
מהנים",  משותפים  למשחקים  זמן  הוא  האוכל  שאחרי  "הזמן 
הדקות  עשר  שמסתיימות  "לאחר  שחור.  הגברת  מספרת 
הראשונות של הארוחה, ורוב הבנות אוחזות בנגיסות האחרונות 
קצרה  לימודית  פעילות  לערוך  יכולות  אנחנו  המזון,  של 

ונחמדה".
כמו מה?

לילדות  מספרת  היא  לפעמים  רבים.  רעיונות  גיטה  לגננת 
ִאתן  משחקת  היא  לפעמים  בתמונות,  סיפור  או  דקלומי  סיפור 

במשחקי אצבעות, לפעמים מדובר במשחקי אוריינות שונים.
דסי.  הגננת  מספרת  חדשה",  'פעילות'  השנה  התחלתי  "אני 
הרעיון  את  כשהתחלתי  הלכה.  לומדות  אנחנו  האוכל  "בשעת 
תהיתי אם הוא יתאים לבנות או לא, אבל למפרע הוא התברר 
ולפעמים,  לו,  ומחכות  הלימוד  את  אוהבות  הבנות  כמצוין. 
כשאני מתמהמהת עם ההלכה, הן מזכירות לי 'דסי, הלכה, דסי, 

הלכה'!"
שישי  יום  של  "המשחקים  שונים.  המשחקים  שישי  בימי 
קשורים בדרך כלל לשבת", מספרת הגננת גיטה. גם הגננת דסי 

"חשוב מאוד לשאול את הילדה מה היא רוצה בלחם. ילדה 
שמביאה סנדוויץ' שהיא לא אוהבת, בדרך כלל לא תאכל אותו 

גם אם היא רעבה. אם היא לא אוהבת טחינה ודווקא את זה 
בחרת למרוח לה הבוקר, סביר להניח שהלחם יחזור אחר כבוד 

הביתה. יש מקומות שלא כדאי לנסות להתווכח עליהם".

(דסי שחור)

טיפ לקחת בתיק

ארוחה במעון? זה שיעור לחיים.
מי מאכיל את הקטנטנים?

מהו התפריט של הג'וניור שלכם?
למה הטונה מקושטת בגמבה

ומה לומדים מהצבע של הפסטה?
בואו לשמוע על כל זה ועל עוד

מגב' דינה גולדברג, מנהלת מעון 'חורש' ברמות ד', ירושלים:

ארוחת הצהרים במעון חורש ססגונית ונעימה לעין. צלחות מסודרות 
בסינרים  מתעטפים  קשקשנים  ופעוטות  השולחנות,  על  שם  מונחות 

ומתיישבים לידן, מביטים בהנאה במנה הריחנית.
"במעון אנחנו אחראים על תזונתם של הילדים, וככאלו אנחנו מרגישים 
מחויבות לעמוד בכל פרט בריאותי", מסבירה הגברת גולדברג. "במעון 
פי  על  השבועי  התפריט  את  בונים  אחר,  רשמי  מעון  בכל  כמו  שלנו, 
הנחיות של משרד הבריאות. בכל ארוחה הילדים מקבלים את כל אבות 

המזון, כשהם מגוונים ומותאמים בסוגם ובכמותם לגילו של הילד".
קחו למשל את ארוחת הבוקר. ארוחה זו, שמסתכמת אצל רובנו בלחם 
עם ממרח כלשהו, מקסימום מלפפון קלוף, נראית במעון אחרת לגמרי. 
מלפפון  גבינה,  לחם,  יום  בכל  הילדים  מקבלים  מסודר,  תפריט  פי  על 
גם  השולחן  על  מתחלפים  קבוע,  שבועי  בריטואל  מלבדם,  ועגבנייה. 

ביצה, טחינה וחומוס, לֶּבן רגיל ומעדן חלב צבעוני.
יוכלו  בתוכו  טרי,  ממרק  יום  כל  הילדים  נהנים  הצהרים  בארוחת 
למצוא קטנייה מתחלפת (גריסים, עדשים, אפונה ירוקה וכהנה), וירקות 
מכל המינים. קציצות בשר או דגים ומנת פחמימה ישלימו את תמונת 

הארוחה. כל הכבודה הזאת נכנסת לחדר הכיתה. שם, סביב שולחנות 
אסתטית  בצורה  ארוחתם  את  ומקבלים  הילדים  מתיישבים  מסודרים, 

ונעימה.
לילדים  שמוגשת  "ארוחה  המעון.  לצוות  מאוד  חשובה  האסתטיקה 
לאכול",  להם  וגורמת  תאבונם  את  מגרה  ואסתטית,  נעימה  בצורה 
מסבירה גברת גולדברג. זאת הסיבה שפלחי פלפל מעטרים את מנות 
הילדים, וזיתים מונחים לקישוט מעל מנות מתאימות. כל ילד מקבל את 
מנתו על צלחת יפה, והם יושבים לארוחה משותפת כשכל אחד אוכל 
לבד. אוכל המוגש על ידי הגננת ישירות לפה? תשכחו מזה, כאן לומדים 
לאכול! ילד שהולך למעון יודע לאכול יפה. "אמנם, הגננות אחראיות 
באופן אישי לתזונתו של כל ילד, וילד שלא יאכל מעצמו יואכל על ידי 
ולומדים  נכונים  אכילה  הרגלי  פה  קונים  הילדים  רוב  אבל  המטפלת, 

לאכול לבד".
ארוחות המעון הן זמן של אכילה נטו. אין בהן פעילות צדדית, ואין 

דברים שיסיחו את דעתם של הילדים מהצלחת. עכשיו אוכלים!
ובכל זאת האוכל מלא למידה אגבית. "כשהמטפלות מגישות לילדים 
על  מצביעות  הן  לאכול.  היום  יש  מה  להם  מספרות  הן  האוכל,  את 
שיש  הסיבה  ואת  המאכלים  צבע  את  מציינות  בשם,  ונוקבות  הירקות 
אדומה',  היא  ולכן  עגבניות  רסק  עם  שלנו  ('הפסטה  כזה  צבע  להם 
יותר  להתעכב  ובלי  ירוק')  הוא  ולכן  מרוסקת  אפונה  יש  שלנו  'במרק 

מדי מלמדות את הילדים למידה אגבית חשובה מאוד".
עם סיומה של שיחה אני מבינה איך ילדיה של השכנה אוכלים יפה כל 

כך. במעון לומדים לאכול. נקודה.

כאן לומדים לאכול
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ילדים 'מריחים' שהאכילה שלהם חשובה מאוד להורים 
שלהם והיא משמשת כסוג של נשק. האכילה או חוסר 

האכילה שלהם באים במטרה של סחיטה רגשית. בדרך 
כלל ילד רעב אוכל. אם הוא לא אוכל, יכול מאוד להיות 

שהוא פשוט מנסה להשיג את תשומת הלב שבהאכלה. 
אצלנו אין את זה - ילדת גן חובה כבר לא צריכה 

שידחפו לה 'ביסים' בפה, היא כבר מספיק גדולה כדי 
לאכול לבד. הילדות מרגישות את היחס שלי ואוכלות 

מעצמן".
ואם היא בכל זאת לא אוכלת?

"לא קרה שום דבר. מי שלא רוצה לאכול לא חייבת. אבל 
היא כן חייבת להחזיר את הסנדוויץ' בצורה מסודרת אל 
התיק. אנחנו לא תוקעות את שקית הלחם בין המשחקים, 

אמא צריכה לדעת מה בדיוק הילדה שלה אכלה".
לגברת דסי חורש, גננת בגן קדם-חובה מזה שבע עשרה 
אני  אוכלת,  שלא  ילדה  רואה  אחרת. "כשאני  דעה  שנה, 
רפואי.  בירור  ִאתה  לערוך  האם  את  שולחת  כול  קודם 
הרבה פעמים ילדה שלא מרגישה רעב סובלת מחוסר דם 

או חוסר ויטמינים.
ואני  אוכלת,  לא  הילדה  הרפואי  הבירור  אחרי  גם  אם 
אותה  לתגמל  מנסה  אני  לאם,  מאוד  חשוב  שזה  רואה 
בפרס קטן או במבצע בלי ששאר ילדות הגן תדענה על 
כך. אם גם זה לא עובד, אני יושבת בעצמי להאכיל אותה. 
קצת מסרבל, אבל לא נורא, גם לגננת מותר לעבוד טיפה 

בשביל הבריאות של הילדה".

מעבר לעובדה שאמא לא נמצאת, ואין לילדות את מי 
'לסחוט' בצום שלהן, יש נתון נוסף שלדעתה של הגננת 
גיטה משנה את תמונת הארוחה: בגן הארוחה היא חוויה. 
זה לא סתם זמן שיושבים בו מול צלחת, זה זמן של משחק 
וכיף, נעים לאכול בו ולא שווה בכלל לשבת ולהסתכל על 

כולן בלי ללעוס.

 10:30
אני חייבת להבין מהו סודה של הגננת: איך היא 

מצליחה לגרום לתמרי לאכול יום אחר יום? בהחלטת 
רגע אני מכבה את המחשב, נותנת למילים לחכות 
ועושה את דרכי אל הגן. חייבת ללמוד את העניין.

כשאני מגיעה, הן בדיוק מתכוננות לארוחה: הסייעת 
והגננת פורשות עם הבנות מפות על השולחנות, כל 

בת מביאה את התיק ופונה אל שולחן הקבוצה שלה. 
כשהן מגיעות, כבר מונחת סלסילה גדולה ויפה במרכז 

השולחן, שעווניות יפיפיות פרושות על השולחנות, 
ועליהן מחכות צלחות ריקות. הבנות מניחות את 

הסנדוויצ'ים בתוך הצלחות ופונות בשורה אל עבר 
המטבח. "בורוך אתה ה' אלוקינו מלך הועוילום...". הן 
יוצאות ממנו אחת אחת, ידיהן נטולות ומנוגבות היטב 
והברכה על שפתיהן. "אומן!" נשמעת מקהלה צייצנית 

לאחר כל ברכה.
אני מתרגשת.



טעם של בית
תוספת  עם  הולדת  יום  חוגגים  אצלנו  גם  עוגה, 

חגיגית ומיוחדת לכבוד המאורע".
מדי  מוזמנות  הורה-ילד,  הקשר  את  לחזק  כדי 
פעם  כל  הצהרון,  מכיתת  ילדים  של  אמהות  פעם 
כמה אמהות אחרות, להשתתף עם ילדיהן בארוחת 
של  חגיגה  היא  כזאת  צהרים  "ארוחת  הצהרים. 
ממש. הילדים מחכים לה, מדברים עליה ונזכרים 

בה בערגה", מספרות הגננות.
מכילה  מוקפדת,  המעון  ילדי  של  תזונתם  גם 
את כל אבות המזון ומגוונת מאוד. "מעבר לגיוון, 
אנחנו מקפידים ללמד את הילדים לאכול בכפית 
ולאחר מכן בכף (כיוון שאכילה בכף בריאה יותר 

לשרירי הפה)", מספרת הגברת סלומון. 
אבל המעון הרב תכליתי בבית שמש, תרשו לי 
להוסיף התרשמות אישית, הוא לא רק מעון, הוא 
בשעות  למקום  שמגיעה  לאם  מציעים  שם  בית. 
הבוקר לאכול ולשתות משהו; שם מקבלים ילדים 
אלרגיים במצב קשה, כאלו שרק מאדי נשימה של 
חולים,  לבית  להגיע  יכולים  אלרגניים  מאכלים 
לילדים  דואגים  ושם  מיוחד;  אוכל  להם  ומכינים 
גם אחרי שהם מסיימים את היום והולכים הביתה. 
עליהם  לקחת  אפשר  אי  שבמעון  דברים  יש 
לפני  הביתה  יוחזר  במעיים  וירוס  עם  ילד  סיכון; 
שידביק את כל הסביבה. אבל במעון בבית שמש 
נשלח  כזה  כשילד  שם,  חריגה:  תופעה  פגשתי 
בודקת  לדרכה,  יוצאת  שהאם  לפני  הביתה, 
היום  יש  אם  השבועי  בתפריט  הקבוצה  מטפלת 
עטופה  מנה  לארוז  ממהרת  היא  כן  ואם  אורז, 
ולהוסיף גם זוג בננות בעונתן - שיהיה לילד אוכל 
מתאים למצבו. כי אוכל מגיע מהלב, ויש מקומות 

שבהם הלב גדול במיוחד.

"כדי שכל ילדה תאכל אוכל בריא, ולא יתפתח מצב של מקח-
וממכר סביב האוכל, אספתי את כל האימהות בתחילת שנה 
והסברתי להן מה קורה כשילדה מביאה לגן עוגיות או מעדן 

במקום לחם. סיכמנו שאין בגן ממתקים, ולארוחת הבוקר כל 
ילדה מביאה סנדוויץ' ופרי. פריגוטים, ממתקים ושאר דברים 

שמוציאים לחברות את העיניים - אין מקומם בגן. לארוחה 
הקלה שלפני ארוחת הבוקר, זו שאוכלים עם הכניסה לגן, אני 

מרשה להביא קורנפלקס, פריכיות, ביסקוויטים, עוגיות או 
בייגלך. ילדה שמביאה ממתק יודעת שהיא תאלץ להיפרד ממנו 
ברגע שתיכנס אל הגן, ולפגוש בו רק בסוף היום. בגן שלנו אין 

ממתקים ואין מקח וממכר על אוכל".

(דסי שחור)

טיפ לקחת בתיק

תמיד  ולא  הערב  לארוחת  פיצה  רוצים  הם 
מתחשק להם לאכול מיד ארוחת צהרים.

המעון  שולחן  ליד  מתארחת  אמא  לפעמים 
ולפעמים יש הפתעות מיוחדות.
אה, ומתי הגננת שולחת בננות?

מאוכל  יותר  הרבה  שהן  ארוחות  על  סיפורים 
תכליתי  רב  מעון  מנהלת  סלומון,  רחלה  גב'  עם 

'פרחי שולמית' בבית שמש:

נראית  שמש,  בבית  הרב-תכליתי  במעון 
ארוחת הערב שונה משתוכלו לדמיין.

מעון  הוא  נא,  הכירו  רב-תכליתי,  מעון 
לילדים  ומשפחתית  חמה  מסגרת  שמהווה 
שוהים  במעון  בסיכון.  כילדים  המוגדרים 
שעות  בערב,  שבע  ועד  בבוקר  משבע  הילדים 

שמקיפות גם את סדר היום התזונתי שלהם.
הגננות  שם  שואלות  היום?"  נאכל  "מה 

המסורות את הילדים.
הם  גבינה",  עם  "סלט  "פיצה",  "חביתה", 

עונים בו-זמנית.
הגננות שומעות את כולם, ואחר כך מבקשות 

מהם להגיע להסכמה.
"פיצה", הם מודיעים לאחר 'ישיבת מועצה'.

"בואו  הגננת,  שמחה  פיצה?"  "בחרתם 
נבדוק... בסדר, כבר הרבה זמן לא אכלנו פיצה. 
אפשר היום לאכול פיצה. ומה נעשה בירקות?"
לקבל  ומבקשים  שוב,  מתדיינים  הילדים 
חתוכים.  יקבלו  הם  בסדר,  חתוכים.  אותם 
המסורה  והטבחית  למטבח,  נשלחת  ההזמנה 
רוצים.  שהם  מה  את  בדיוק  לילדים  מכינה 

העיקר שירגישו בבית.

"התפריט שלנו הוא תפריט דו-שבועי שנבנה 
והצהרים  הבוקר  ארוחת  צמוד.  תזונאי  בליווי 
וארוחת  במיוחד,  מגוונות  מעון  ארוחות  הן 
הערב נבנית בדרך כלל על פי בקשת הילדים, 
המזון",  אבות  כל  צריכת  על  דגש  שימת  תוך 

מספרת הגברת סלומון.
שונה  הצהרון  ילדי  של  הצהרים  ארוחת  גם 
מארוחת מעון רגילה. הילדים אוכלים בקבוצות 
קטנות, 'כמו בבית'. "כשאני אומרת 'כמו בבית', 
הגברת  מבהירה  לזה",  בדיוק  מתכוונת  אני 
שונה  הצהרון  כיתות  של  האוכל  "גם  סלומון. 
משל שאר ילדי המעון, ומכיל מאכלים שלאחר 
מעקב גילינו שהם אוהבים במיוחד, כמו שוקי 

עוף למשל, וגם צורת האכילה שונה.
זמנית  בו  הילדים  כל  אוכלים  בבית  אצלכם 
זה  אצלנו  גם  שלא.  להניח  סביר  אחת?  ובבת 
מן  ישר  אלינו  מגיעים  הילדים  ככה.  נראה 
לכן  מיד.  לאכול  להם  מתחשק  תמיד  ולא  הגן, 
בשעת הצהרון יש לנו שתי גננות - גננת אחת 
מגישה לילדים את האוכל, והשנייה יושבת על 
הרצפה עם משחק פתוח וממתינה להם. רוצה 
מוזמן  אתה  רוצה?  לא  מצוין,  עכשיו?  לאכול 
לשחק ולספר מה עבר עליך היום. אבל, גם ילד 
מצב  אין  דבר.  של  בסופו  יאכל  לשחק  שבחר 
רוצה  הערב.  ארוחת  עד  רעב  יישאר  שילד 
לאכול מאוחר יותר? אתה יכול. מעדיף באופן 
חד פעמי להחליף את האוכל בסנדוויץ' מגוון? 
זה אפשרי גם כן, אבל בסופו של דבר כל ילד 

אוכל. אנחנו רואים בזה חשיבות של ממש".
אירועים  או  חומש  מסיבות  הולדת,  ימי  גם 
חגיגיים אחרים, באים לידי ביטוי באוכל בכיתת 
על  הולדת  יום  חוגגים  שבבית  "כמו  הצהרון. 

חמישי- ובימי  לזמן,  היומית  ההלכה  את  מתאימה 
שישי לומדות בנות הגן הלכה שקשורה לשבת.

11:15
"נשלב את הידיים

נעצום את העיניים
נברך בכוונה

לה' נאמר תודה..."
אני עדיין פה, דבוקה לחלון (מה תחשוב הגננת 

אם תראה אותי?...), צופה בשלושים ושש תינוקות 
טהורות של בית רבן שעוצמות עיניים ומתכוננות 

לברכת המזון.
"ילדות, אתן יודעות מה קורה עכשיו בשמים?" 

פותחת הגננת. חיוכים קטנים של עונג עולים על 
פני הבנות. כן, הן יודעות מה קורה אבל הן לא 

תענינה לשאלה, שהגננת תספר...
והגננת מספרת. "בשמים יש מלאך מיוחד שאחראי 

לקבל את ברכות המזון שלנו. עכשיו המלאך הזה 
עומד שם בשמים ומכריז: 'ששש... שקט, הבנות 

של גן זהבה הולכות לברך'. ה' יתברך והמלאכים 
שומעים אותו ומתרגשים מאוד, הבנות המתוקות 

של גן זהבה מברכות עכשיו? הם חייבים להקשיב! 

אז בואנה נשלח את הברכות המתוקות שלנו 
למעלה למעלה - לה' יתברך ולמלאכים שמחכים 

להן כל כך".
היא משיטה מבט קל על הבנות הנרגשות, ומוסיפה: 
"מי שרוצה יכולה לעצום את העיניים בזמן שאנחנו 

מברכות, ששום דבר לא יבלבל אותה".
תמרי עוצמת עיניים בחוזקה. רוב הבנות עושות 

כמוה והמקהלה מתחילה: "בורוך אתה... הזון את 
הועוילום..." המתיקות ממיסה אותי. ברגע אחד אני 
מבינה מה מיוחד כל כך בתפילת תינוקות של בית 

רבן...
"היכולת של הבנות להתרכז בברכת המזון, תלויה 
כשאני  חורש  הגברת  עונה  לגיל",  שלה  בהתאמה 
שואלת אותה איך היא גורמת לבנות להתרכז. "כיוון 
ועם  מאוד,  כקצרה  מתחילה  שלנו  המזון  שברכת 
התקדמות השנה היא הולכת ומתארכת - וגם אז, לא 
כדי  להשקיע  צריכה  לא  אני   - מדי  ארוכה  לברכה 
שהבנות תתרכזנה. יש לנו מגירה מיוחדת של פרסים 
לילדות שמברכות יפה ברכת המזון, ובכל יום אנחנו 
לבחור  בכוונה  שבירכו  מהבנות  לשתיים  קוראות 
כאלו  בנות  יש  שתמיד  העובדה  את  אבל  פרס.  להן 
אני זוקפת לאורך הברכה - ולא ליכולת שלי להפנט 

אותן אליה".
המפקחת  מזמן  לא  ביקרה  גיטה  הגננת  של  בגן 
לבנות  תיארה  המפקחת  שתחיה.  קליין  אסתר 
בצבעים חיים איך המלאכים מצפים בשמים לברכת 
שלהן  המזון  וברכת  התרגשו  "הבנות  שלהן.  המזון 
פעם  מדי  חוזרת  אני  מאז  לגמרי.  אחרת  נראתה 
ו... מתעוררות  מתרגשות,  אותן  ורואה  הסיפור  על 

מברכות בריכוז וברצינות גדולים הרבה יותר".
של  שעה  האוכל  שעת  מהווה  המזון,  ברכת  מלבד 
הפנמת ערכים חשובים. נטילת ידיים, אכילה בדרך 
מן  חלק  רק  הם  בכוונה -  וברכה  לאוכל  כבוד  ארץ, 

הערכים היהודיים הנקנים בזמן זה. 7273



ערכים  ארוחה  כדי  תוך  הגננות  מקנות  אלו,  ערכים  מלבד 
חשיבות  על  הבנות  את  לימדתי  שנה  בתחילת  בריאותיים. "כבר 
או  אכלו,  שלא  ילדים  על  סיפורים  סיפרנו  הבריאה.  האכילה 
שאכלו רק ממתקים, ונחלשו. למדנו מה קורה בתוך הגוף שלנו 
מאז  המזון.  פירמידת  על  והרחבנו  אליו,  נכנס  הבריא  כשהאוכל 
אני משבחת בנות שמביאות לחם מלא, או לפחות לחם בממרח 
בריא, ולא רק שוקולד וקטשופ. אני מעודדת אותן להביא טוסט 
ופירות",  ירקות  בתיאבון  שאוכלות  לבנות  ומחמיאה  בריא, 

מספרת הגננת גיטה.
האוכל  של  חשיבותו  על  הבנות  למדו  דסי  הגננת  של  בגן  גם 
הבריא. "אחרי ששוחחתי עם דיאטנית ושמעתי ממנה כמה חשוב 
להקפיד על אכילה בריאה בשעה מסודרת בגן, וכמה כדאי ללמד 
הנושא  את  לקחת  החלטתי  חדשים,  ממרחים  להכיר  הבנות  את 
הכנתי  חודש  ראש  של  המשותפות  הארוחות  באחת  לידיים. 

אבוקדו  סלט  ביצים,  וסלט  טונה  שם  היו  ממרחים:  בר  לבנות 
נוספים.  ממרחים  ושלל  צהובה  וגבינה  גבינה  בוטנים,  וחמאת 
הקפדתי לערוך הכול בצורה יפה ומגרה, וקראתי לבנות לטעום 

ממרחים חדשים.
הבנות  את  לראות  כיף  היה  חגיגה.  הייתה  זאת  לך?  אומר  מה 
באותה  טעמים.  במגוון  בריא  אוכל  ומכירות  בודקות  מתנסות, 
ארוחה הגיעה אלינו גם הדיאטנית חני סקאל, שלימדה את הבנות 
על האוכל ועל הטעמים השונים. ובאמת, מאז ראיתי שינוי גדול 

בתפיסת האוכל של הבנות".
"...ה' יברך את עמו בשלום".

שעת הארוחה מסתיימת. הבנות מתקדמות להמשך יומן, ואני 
עוזבת את חלון הגן וחוזרת הביתה מלאת תובנות. פעם חשבתי 

ששעת האוכל היא שעה של תיק שנפתח וסנדוויץ' שנשלף, 
עכשיו אני יודעת שהיא הרבה יותר מזה.

אוכל הוא לא רק כריך וירק
לא רק רכיבים תזונתיים

ולא רק פעולה טכנית. בכלל לא.
אוכל הוא הרבה יותר מזה

ובצוות 'פתחיה' מספרים לנו על זה:

לצד  בריאות,  בעיתוני  תזונה  בנושא  כתבות  מצאנו  בעבר  "אם 
עקומות גדילה והתפתחות, היום כבר ידוע כי הנושא מורכב בהרבה 

ומקיף שטחים נרחבים מחיינו", אומרים לנו ב'פתחיה'.
רחבה.  משמעות  עוד  לאוכל  יש   – שבמזון  החיוני  לצורך  "מעבר 
אוכל  לאוכל.  הקשורים  רבים  ומנהגים  איסורים  מצוות,  יש  ביהדות 
מסמל תרבות, מסורת, נוסטלגיה, רגש. הוא מחבר בין אנשים. יש בו 
שביתות  אכילה,  (סרבנות  שונות  למטרות  לנצל  שאפשר  כוח  הרבה 

רעב, אכילה כפייתית, אנורקסיה).
לא פלא, אם כן, שנושא חינוכי ומהותי זה יילקח במלא תשומת הלב 

במוסדות החינוך של הגנים והמעונות של 'בית יעקב'.
נתחיל עם גיל מעון: התפריט במעון מורכב ונבדק על-ידי דיאטנים 
מומחים לגיל. במעונות יום שיקומיים, דיאטנים מטעם משרד הבריאות 

הם חלק מצוות החובה שבמעון.
הבישול  לצורות  גיל,  בכל  הנצרכים  המזון  לאבות  מתייחס  הדיאטן 

השונות, לגיוון במרקמים ובטעמים, בצבעים ובצורות הגשה.
לדוגמה: אם מבחינה בריאותית פעוט זקוק לאיקס גרמים של בשר 
ביום, מספר פעמים בשבוע - לא יאפשר הדיאטן להגיש לו תחת סעיף 
זה שוקי עוף בלבד מדי יום. מנהלת המעון וצוות המטבח ישקדו על 
נתחי  מבושלות,  קציצות  שוקיים,  ובו  יום,  מדי  מתחלף  תפריט  הכנת 

חזה, כדורי בשר אפויים ברוטב צבעוני ועוד.
אותה  יקשטו   - בלבד  לבנה  גבינה  הפעוט  בפני  תוגש  לא  כן,  כמו 

בשמיר, יוסיפו לה שום לתוספת טעם, כורכום לגיוון בצבע, ועוד...
החשיפה לטעמים, צבעים ומרקמים שונים מחנכת את הילד ומרגילה 
אותו לגמישות בחיים. פעוטות שלא התנסו בכך עשויים להיות בעתיד 

סתגלנים פחות ואיסטניסים יותר.
למרקמי האוכל השונים יש משמעות גם בחיזוק שרירי הפה, ובמעונות 
היום השיקומיים של 'פתחיה' יש קלינאיות תקשורת מומחיות, שחלק 
מהנחיותיהן לצוות הפדגוגי נוגע בתחום האכילה – על המעבר מנוזל 

לנוזל סמיך יותר, למרקם טחון או גרוס, וכן הלאה. 
כדי שהילדים יקנו לעיסה נכונה ולא יתנסו רק במעיכת 

לחם בפה ובליעתו, טורח צוות המעון להכין צנימים 
לפעוטות לארוחת הבוקר".

הארוחה?  בזמן  העקיפה  ללמידה  בקשר  ומה 
גם על הנושא הזה שמים ב'פתחיה' דגש:

של  אווירה  שתהיה  חשוב  האוכל  "בשעת 
נעימה.  מרעים  סעודת  או  משפחתית  ארוחה 

מחויב  המטפלות  צוות  חינוכית,  מתפיסה  כחלק  תמ"ת,  במעונות 
לאכול את ארוחתו יחד עם הפעוטות, כדי ליצור מודל נכון לחיקוי. לא 
רצוי להסיח דעת מהאוכל ולהקריא לילדים סיפורים בשעת הארוחה. 

יש כל כך הרבה מה ללמוד בישיבה המשותפת יחד, חבל שנפסיד. 
קודם כול, יש לפנינו מושגים רבים מאוד, ואנחנו משוחחים אודותיהם 
(לא בזמן הלעיסה, כמובן), בהתאם לגיל ולרמה: לחם, פירות, בשרי, 
חלבי, כלי אוכל, צלחות, קשה, חריף, חמצמץ, אדום, ירוק... מושגים 

רבים מספור.
הזדמנות  לנו  יש  מהבית,  ארוחתם  את  מביאים  הילדים  בהם  בגנים 
מצוינת להיחשף בארוחה המשותפת למגוון רחב של מאכלים שאותם 
ייתכן שהילד אינו מכיר מביתו. תלוי בגיל וברמה – אך פעמים רבות 
בכל  הנאכלים  המאכלים  בין  המשווה  הילדים  בין  טבעי  שיח  נוצר 
להתערב  לתווך,  הגננת  של  תפקידה  נכנס  וכאן  השונים.  בזמנים  בית 

בעדינות, ולנסות למשוך את השיח תמיד רמה אחת מעל.
כפי שהזכרנו קודם, מנהגים רבים קשורים באוכל: סימני ראש השנה, 
 - ועדות  תרבויות  חוצי  שרובם  מנהגים  ועוד  בשבת  דג  חלב,  מאכלי 
ובכל זאת, לכל עדה הווריאציה שלה. זה הזמן לשוחח על אודותיהם, 
ולהכיר לילד את מסורת משפחתו. הילד יכול להביא סיפורים ומאכלים 
ליצירת  מצוינת  הזדמנות  זוהי  בטעימות.  חבריו  את  ולכבד  מהבית, 

קשר בריא בין הגן לבית.
 - חוויה  והמון  יצירתיות  לפתח  יכולה  אוכל  של  משותפת  הכנה 
בשבט  לט"ו  פירות  עיצוב  להכין  וכריכים,  ביצים  לקשט  לילדים  תנו 

ומשלוחי מנות לפורים, ועוד, כיד הדמיון הטובה".
גורם  יש  האוכל  במוטיב   – לב  "שימו  ב'פתחיה':  מבקשים  לסיום, 
רגשי חזק מאוד, לטוב ולמוטב. מטפלים בנוער נושר מדווחים, כי לא 
או  המטבוחה  זכר  היה  הביתה  הילד  את  שהחזיר  מה   - פעמים  מעט 

הגפילטע-פיש של אמא...
דווקא בגלל החיבור הרגשי החזק, משמש האוכל פעמים רבות ככלי 
כדאי  ייחודית.  התייחסות  לקבל  וכדרך  דואגות,  אימהות  מול  נשק 
ליצור  לא  כדי  הילדים,  של  בשיח  מקום  כזה  ליחס  לתת  לא  להיזהר 

לילד מעמד או לספק לו דרך ביטוי סביב האוכל.
'אוהב'  מי  על  לשוחח  לא  אבל  העדפות,  ולכבד  בחירה  לתת  אפשר 
או 'לא אוהב'. אוכל לא אוהבים, אוכל אוכלים... (מי שלא מחבב מאכל 

מסוים - מותר לו לא לאכול, זה עניינו הפרטי בלבד)".
סוף  אין  לנו  מזמן  "הגן  ב'פתחיה',  מסכמים  "לסיום", 
יש  ולהתפתחות.  ללמידה  וחוויות  הזדמנויות 
כך,  כל  הרבים  הטבעיים  המצבים  את  לנצל 
באופן  סיטואציות  ליצור  לנסות  במקום 
של  זמן  כמו  ללמידה  טבעי  אין  מלאכותי. 
אוכל, ואין כמו למידה פונקציונלית בחיים 

האמיתיים!"

לא רק אוכל
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לא, מה פתאום? היא לא רעה.
היא גם לא בכיינית, ולא סתם פרועה.

כל מה שאתם רואים, זו בסך הכל הצגה.
הגיבורה הקטנה שנמצאת שם על הבמה,
משחקת בסצנות של דמעות ושל מהומה,

תגלה לכם פה קצת מה קורה 
לה מאחורי הקלעים.

שתי גננות מקסימות, שעובדות כדי לשנות 
את התסריט העצוב והמבולבל, תספרנה 
על שלוש מערכות בדרך לתסריט שמח.

המסך עולה:

ולנו עברנו את גיל הגן לפני עידן ועידנים. נו כ
טוב, מי יותר ומי פחות. 

על  ואף  הזו,  מוסתרת  הבלתי  העובדה  למרות 
פי שכולנו סיגלנו לנו עם השנים ארשת בוגרת, 
לגן  בחזרה  אתכם  לקחת  לנו  הרשו  חשובה,  ואפילו  רצינית 

זלדה. מסכימות? הטיול בעבר יארך רק דקות ספורות.
מתחילים:

הגן  בשערי  עומדים  אנחנו  מדי.  מוקדמת  לא  בוקר  שעת 
ומטים אוזן לקולות האופייניים הבוקעים מתוכו.

"הגננת, תראי מה ציירתי!" רשרוש דפים וקולות התפעלות.
של  תורה  כעת  עגילים?!"  לי  עשו  שאתמול  יודעת  "את 

ההתעניינות והירידה לפרטים.
"היא שוב מרביצה! הגננת, עכשיו היא שופכת מים!!!"

הנה, זה הגיע. ה'מסומנת' של הגן שוב הגשימה את הציפיות 
וה'שרי'ות  ה'אסתי'ות  שלה.  ההרס  יכולות  את  ומימשה 

מתקבצות סביבה במעגל ופוצחות ביללות רמות. הן משלבות 
ידיים בצייתנות, תולות בגננת מבט מצפה ומראות לה, בלי 

אפשרות לטעות, מי ה'טובות' ומי ה'רעות', שתדע!
(לא!  רועד  חיוך  חצי  בעיניים,  מתריס  מבט  וה'מסומנת'? 
זקוף  וגב  הגב  מאחורי  שלובות  ידיים  לבוא!),  לא  דמעות, 

זקוף. 
זה שוב קרה לה. 

סטופ, אנחנו חוזרות מהטיול.
במקום להיגרר למחזה הבלתי מרנין הזה, ולצפות בחוסר 
אונים בגננת הנוזפת, בילדה קפוצת הפה ובחברות העולזות 
רגשית.  בעיה  לפנינו  בשמו:  לילד  נקרא  בואו   - והמרחמות 
לא כל כך נעים להכיר, עוד יותר לא נעים לחוות, אבל חשוב 
אותה,  מאתרים  איך  לה,  גורם  מה  היא,  ומה  היא  מי  להבין 

וגם – איך אפשר להתמודד ִאתה.

מלי הלר
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קודם כל: להבין

מקיף.  מקצועי  הסבר  הבטחנו  החיות,  ההמחשות  ואחרי 
הנה הוא:

"הגדרת המצבים הרגשיים הדורשים התערבות מקצועית, 
אינה פשוטה", מסבירה לנו שרה, מטפלת רגשית ב'פתחיה'. 
"קיים מכלול של גורמים הקשורים לילד, כמו אופי, גנטיקה, 
מצב בריאותי ועוד – מול גורמים הקשורים לסביבה, כמו 
הסביבה  יחס  ההורים,  בין  היחסים  לילד,  ההורים  יחס 
הילד,  לאופי  ההורה  אופי  בין  ההתאמה  מידת  המורחבת, 
האלו  הגורמים  בין  האינטראקציה  ועוד.  ההורים  בשלות 
דרכי  ועל  הרגשיים  הקשיים  היווצרות  על  רבות  משפיעה 
ההתמודדות עמם, וכמובן גם על המצב הרגשי בהמשך חיי 

הילד.  
מסוים,  אופי  עם  אב  קדימה.  יותר?  עממי  הסבר  רוצים 
אם עם אופי שונה, הקשר ביניהם, מיקום הילד במשפחה, 
של  והבריאותי  הרגשי  מצבה  שלו,  והאחיות  האחים  מצב 
האם לפני הלידה שלו ובלידה (כולל התזונה, אם שאלתם), 
לבין  בינו  ההתאמה  הילד,  של  המזג  ההתאוששות,  תהליך 
אלה של אמו ושל אביו, מצבו הבריאותי והחיקוי שלו את 

הוריו ו ----
כל הגורמים האלו ועוד רבים – עלולים ליצור או להחריף 
עניין רגשי מסוים, או לחלופין לתרום להתמודדות מיטבית 

עמו עד שלא יורגש כל קושי. 
שמחה,  רבים;  נפש  מחלקי  מורכבים  כולנו  אדם,  כבני 
היסוס  סבלנות,  רצון,  אשמה,  יוזמה,  חרדה,  כעס,  ביטחון, 
ועוד הרבה. אצל כל אחד מאתנו מופיע כל אחד מהחלקים 
את  מרכיב  הזה  המיוחד  והתמהיל  שונה,  בעוצמה  הללו 
'מורכב'  איקס  שאדם  להסביר  נוכל  פשטנית  בצורה  נפשו. 
חרדה,  ו-10%  סבלנות   40% כעס,   30% שמחה,  מ-20% 
ו-10%  סבלנות   20% כעס   40% שמחה  מ-30%   – וחברו 

חרדה וכן הלאה. 
כל  כולנו  אצל  ומתקיימים  נמצאים  האלו  הנפש  חלקי 
הזמן. בכל זמן נתון, תמהיל אחר מגיח מול המציאות, ולפיו 
ורגועים,  שלווים  אנחנו  אחד  רגע  מולה.  מתנהלים  אנחנו 
ובמשנהו, מסיבה כזו או אחרת, חרדים, כועסים או מהססים 

כיצד לפעול.
ונכבד  השונים  הנפש  לחלקי  יותר  מודעים  שנהיה  ככל 
חלקים  מודעות  מתוך  לבחור  נלמד  כך  קיומם,  את  יותר 
בלתי  חלקים  'לדחוק'  ונוכל  דרכם,  להתנהל  מסוימים 

רצויים אחרים לפינה, לבל ינהלו אותנו. 
בבעיה.  אנחנו  כאן  קטנים?  ילדים  אצל  קורה  מה  אבל 
החלקים השונים בנפש מושכים אותם לכאן ולכאן ומנהלים 

אותם, ויכולת הבחירה שלהם מוגבלת למדי.
התגובות שמתקבלות מהסביבה משפיעות מאוד על המצב 
למצב  המתלוות  המחשבות  על  גם  כמו  הילד,  של  הרגשי 
זה. כך פעמים רבות, בעקבות תגובות הסביבה להתנהגות 
הבעייתית, נוצר מעגל קסמים שבו הילד וסביבתו לכודים. 

המעגל הולך וחוזר על עצמו ועלול אפילו להחריף.
דוגמה? נסו לדמיין ילד עם פוטנציאל חרדה גבוה יחסית, 
שינסה לשלוט בסביבה כדי למנוע את החרדה. אם ההורים, 
יחוש  הילד  לניסיונותיו,  יתנגדו  החינוכי  והצוות  האחים 
הרצון  יגברו,  האונים  חוסר  ותחושת  החרדה  שליטה.  חסר 

לשליטה יתגבר והמעגל יחזור על עצמו. 

הבשורה  באה  כאן  לא.  אבל  נכון?  מייאש,  נשמע 
להשפיע  יכולים  אנחנו  חינוכי,  וכצוות  כהורים  המשמחת: 
עם  יותר  טוב  להתמודד  לילדים  ולעזור  מכרעת  בצורה 

אתגרים רגשיים".
איך עושים את זה? בואו נעבור הלאה, ונגלה את התשובה 

ל'איך'.

אחר כך: לאתר
זיהוי  "הוא  שרבאני,  אביגיל  מקדימה  הראשון",  "השלב 
הקשיים. בגן שמאכלס ילדות בשכבת גיל אחת, קל מאוד 
מתחת  שמתפקדות  ילדות  ולזהות  ההבדלים  על  להצביע 
של  הנחיה  בגנים  הוטמעה  האחרונות  בשנים  לנורמה. 
הגננת  כך  קטנות.  לקבוצות  הגן  את  לחלק  החינוך  משרד 
בשבוע,  פעמיים  או  פעם  לפחות  מקרוב  ילדה  כל  פוגשת 

ויכולה לזהות קשיים. 
מעבר לכל אלו, הגננות מקבלות בתחילת כל שנה ערכה 
מקצועית לאיתור ילדות מתקשות בגן, כאשר כל שכבת גיל 
מקבלת חוברת מתאימה. הֶערכה מחולקת לעמודות ולתתי 
(השתתפות,  הנדרשות  היכולות  כל  את  ומקיפה  עמודות, 
עבודה בקבוצות, קשיי פֵרדה, פתרון בעיות ועוד). כל גננת 
בת,  לכל  המתאימות  בעמודות  איקס  או  וי  לסמן  אמורה 

ולמפות את כל הגן עד תחילת החורף. 
באמצעות  אותן  בוחנת  הגננת  המתקשות,  איתור  אחרי 

אנחנו  כך  הלמידה.  תחומי  כל  את  שכולל  מפורט  מבדק 
תזדקק:  הילדה  ְלמה  ויודעים  מדויקת  תמונה  מקבלים 
הגן?  בתוך  שילוב  לשעות  הילד'?  ב'התפתחות  לעזרה 

להשמה בגן שפה?
ככלל, חשוב לדעת שאישור לעזרה בגן (שילוב או השמה) 
ניתן רק אחרי מיצוי מלא של האפשרויות בקהילה – כלומר: 
השירות שניתן על ידי קופת החולים. רק אם הילדה עברה 
בדיקות סינון של ראייה ושמיעה, טופלה על ידי קלינאית 
 – רגשית  מטפלת  גם  ואולי  בעיסוק  מרפאה  תקשורת, 
עדיין  אם  בגן,  לעזרה  זכאית  תהיה  היא  הקופה,  במסגרת 

תזדקק לה.  
של  בהצלה  מדובר   – הזו  לעזרה  שזקוקה  הילדה  ועבור 
או  לילדה,  השפה  גן  שמעניק  "התרומה  פחות.  לא  ממש, 
שעת השילוב בגן, היא תרומה לכל החיים", אומרת אביגיל. 
"נסו לחשוב על הבסיס הלימודי האיתן ששני אלו מסוגלים 
לילדה  שניתנים  ההצלחה  חוויות  ועל  האמון  על  להעניק, 
הוסיפו  כעת  הסיוע.  בשעת  או  התומכת  במסגרת  בשפע 
שאם  תאים,  של  עצום  מספר  מכיל  שהמוח  העובדה  את 

מאחורי הקלעים: 

"אמא נתנה לי בבוקר נשיקה חמה חמה. היא חיבקה אותי ואמרה: 'תיהני, חמודה שלי!' היא לא יודעת שאני בכלל לא 
הולכת ליהנות. 

מעניין, לגדולים מותר לשקר? אם לא, אז איך הגננת אומרת לי בקול מתלהב 'את גאון! כל הכבוד!' כשאני מצליחה 
להדביק בלי לצאת מהשורה? אני יודעת שכולן מצליחות כבר מזמן להדביק ישר, ורק לי הכול יוצא עקום. למה היא 
אומרת את זה? בטח גם היום אני לא אבין כלום מכל הדברים החשובים שהיא תסביר. אני טיפשה וזהו. אולי בכלל לא 

שווה לי לנסות?"

יש סיבה:

אביגיל שרבאני, רכזת חוק שילוב ומפקחת גננות שילוב, מפרטת: "אני נתקלת גם בילדים שבאים מרקע תקין ואוהב, 
אבל רמת הלמידה שלהם נמוכה. יש להם בעיות שליפה, התארגנות, שפה וזיכרון; אוצר מילים דל, אינטליגנציה נמוכה 
ועוד. ילדים כאלו לא מאמינים בעצמם אחרי חוויות כישלון חוזרות ונשנות. הביטחון העצמי שלהם שואף לאפס והם 
הופכים לפסיביים ולנגררים, או לחלופין – לאגרסיביים ולחצופים. הבשורה הטובה היא שעל ידי טיפול אפשר לשנות 

את התמונה העגומה מקצה לקצה".

סצנה ראשונה:  
כולן מקשיבות בעיניים 

מבריקות ורק היא בוהה 
באוויר; כולן מדביקות 

בהנאה ורק היא נאבקת 
בדבק בשפתיים קפוצות; 

כולן ממשיכות ליצור 
במרץ ורק היא נוטשת 
בזעם ולא רוצה יותר 

לעשות כלום; לא נראה 
שחסר לה משהו, אז מה 

בעצם הבעיה?

מאחורי הקלעים: 

"כל היום צוחקים עליי. כולם רוצים שאני אהיה עצובה ולכן אומרים דברים מעליבים נורא. כשאני בוכה הם נאנחים: 
'אוי, את לא מבינה הומור? רק צחקנו!' אני בכלל לא יודעת מה זה הומור. כנראה זה לצחוק על אחרים ולהעליב אותם. 
היום זחלתי מתחת לשולחן כדי להרים את האבנים הצבעוניות של היצירה. הן התגלגלו לכל הכיוונים והייתי חייבת 
לאסוף אותן. ואז הגננת זלדה עברה לידי וצחקה: 'אימא'לה, חשבתי שזו חתולה שנכנסה לגן שלנו!' אתם רואים שהיא 

מעליבה? מה, אני נראית לה חתולה? אההההה... הלכתי מהר למקום ובכיתי עד סוף היום. חתולה!!!"

יש סיבה:

"נפש רגישה", מגדירה אביגיל. "כל התנאים האישיים והסביבתיים האחרים עשויים להיות תקינים ואפילו יותר מכך, 
אבל הילדים האלו רגישים ושבריריים כמו קריסטל. כל מילה מרסקת אותם, הם לוקחים כל משפט תמים באופן אישי 
מתפרצים  והם  במורד,  ולהתגלגל  להפציע  ממהרות  הדמעות  בתכלית.  מיותרים  אשמה  רגשות  גבם  על  ומעמיסים 

במהירות".

סצנה שלישית:
כולן מתפללות יפה, 

משלבות ידיים ויושבות 
במקום. הגן מסודר 

והכול נעים. פתאום היא 
קופצת, דוחפת, פותחת 
חלון, הופכת את הכיסא, 

כולן מתרגזות ונהיית 
מהומה גדולה. היא הולכת 

לפינה, נזופה, אבל 
הניסיון אומר שגם העונש 

לא ישנה פה את המצב. 
אז מה כן יַשֶנה?

מאחורי הקלעים: 

"אני לא מצליחה לשלב ידיים בתפילה בשום אופן ופנים! גם אם אני מתאמצת מלא זמן ויושבת בשקט עד שכואבות 
לי הרגליים, פתאום אני רואה ציפור בחלון, או את ציפי שמסתכלת על הקיר של הגן, ואז היד שלי זזה מהר ופותחת 
את החלון ודוחפת את ציפי בטעות. אחר כך הכול נהיה בלגן שלם. הגננת צועקת ומרגיעה את ציפי וסוגרת את החלון 
ופתאום אני שוב בפינה. 'בפעם הבאה תחשבי לפני שהידיים שלך דוחפות חברה!' הגננת אומרת לאט ובקול כועס. אבל 

הן זזות מהר כל כך, הידיים שלי! איך אני יכולה להספיק גם לחשוב???"

יש סיבה:

בקשב ובריכוז", כך אביגיל, "עלולים גם הם לגרור בעיות רגשיות. ילדים שסובלים מ A.D.D. יהיו שקטים  "קשיים 
ומופנמים, כמו עציצים בגן. הם יתנתקו לעתים תכופות, וכאשר ינסו לחזור ולהיות בעניינים, הם כבר יאבדו את הרצף 

ויַתפקדו כמו לקויי למידה. הם יהיו חסרי מוטיבציה לפעול והרבה פחות חברותיים. 
אחרים, שמוגדרים כ-A.D.H.D., נעשים ל'מטרד של הגן'. הם סוערים ושובבים, מפילים חפצים ומרביצים. אין להם 

שליטה על הפעולות האימפולסיביות שלהם והם אומללים מאוד בלי טיפול תרופתי מתאים".

סצנה שניה:
אוי, היא שוב בוכה. מה 
קרה עכשיו? היא כבר 

בכתה היום לפחות חמש 
פעמים, כי אמרו לה 

ועשו לה והעליבו אותה. 
החברות מבטיחות שהן 
לא עשו לה כלום ואף 

אחת לא העליבה אותה 
בכלל, אבל הנה, היא שוב 
בוכה בדמעות גדולות. מה 

מציק לחמודה הזו?

כל מילה מרסקת אותם, הם לוקחים כל משפט 
תמים באופן אישי ומעמיסים על גבם רגשות אשמה 

מיותרים בתכלית. הדמעות ממהרות להפציע 
ולהתגלגל במורד, והם מתפרצים במהירות.

למה בעיות רגשיות?
עוד לפני שנצלול אל מעמקי ההסבר המקצועי ונפרט על הגורמים לבעיות רגשיות – 

בואו נצפה קודם בכמה סצנות יומיומיות מחיי הגן. נסיט את המסך, נקשיב למה שקורה 
מאחורי הקלעים, וננתח את העומד מאחורי הדוגמאות. קדימה, ליציע הקהל:
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לא מפתחים אותם על ידי למידה עד גיל שש או שבע, הם 
מתנוונים ומתים. המסקנה צועקת: נעזרים, ויפה שעה אחת 

קודם".
תוכלו  קודם',  אחת  שעה  'יפה  הביטוי  כאן  נכון  כמה  עד 

ללמוד גם מדבריה של שרה:
רכים,  ילדים  אצל  "בעיקר  שרה,  אומרת  כללי",  "באופן 
הילד,  של  ולהתנהלות  לתפקוד  קשובים  להיות  חשוב 
המצופים  ההתפתחותיות  ולמשימות  לתפקודים  בהשוואה 
כך  ובעקבות  מוקדם,  אבחון  מאפשר  כזה  מעקב  זה.  בגיל 
הבעיה  של  מהיר  זיהוי  מוקדם,  אבחון  מוקדמת.  התערבות 
בדפוסים  להתקבע  לא  הילד  על  יקלו   – בה  נכון  וטיפול 
ללמוד  לו  ויעזרו  לו,  מזיקים  אפילו  ואולי  מועילים  שאינם 

דפוסים מועילים יותר".

בהמשך: לקבל
החיים האמיתיים, חשוב שנזכור, הם לא באמת הצגה. אם 
מגיעה  שתיים  מערכה  את  הבמה  על  רואים  אנחנו  במחזה 
אחרי מערכה אחת ומיד אחריה מערכה שלוש, בכרונולוגיה 
אם  גם  שונה.  כמובן,  היא,  המציאות   – וברצף  מסודרת 
איתור-אבחון- מסודרות:  בשרשרת  שהחוליות  לנו  נראה 
טיפול, בפועל יש פה גורם נוסף שמתערב במערכות, ודורש 
לדלג  לנו  ירשה  הוא  תמיד  לא  מהן.  אחת  בכל  התייחסות 
במסלול  נגיע  תמיד  ולא  האבחון,  אל  ישירות  מהאיתור 
המהיר אל הטיפול. לפעמים נצטרך להתעכב בתחנה ושמה 

'קבלה', תחנה חיונית להמשך הדרך.
שרה מפרטת: "חשוב לזכור", היא אומרת, "שעקב מכלול 
כשהדברים  פשוט.  אינו  רבות  פעמים  האבחון  הגורמים, 
הקושי  אינם ברורים, במקום לעסוק בניסיונות להכניס את 
על  הבנויה  בהתערבות  להתמקד  עדיף  ולהגדרות,  לשמות 
קשב לילד, אמון ביכולותיו ובכוחותיו, וקבלתו כמכלול שלם 

ולא כ'בעיה'. 
ככל שאנו, הורים וצוות חינוכי, נהיה מודעים יותר לחלקי 
ככל  אותם;  נכחיש  ולא  קיומם  את  נקבל  השונים,  הנפש 
אותם;  לזהות  לו  ולעזור  קיומם  על  לילד  להסביר  שנוכל 
ככל שנוכל לזהות ביחד עם הילד חלקי נפש אחרים בתוכו, 
כך   - לפעול  חלקים  אילו  דרך  מרצונו  לבחור  לו  ונעזור 
להשתמש  ויתאמן  ילמד  והילד  הבריאים  החלקים  יתחזקו 
בהם  והבחירה  עבורו  ונגישים  זמינים  יהיו  שהם  עד  בהם, 

תהפוך לאוטומטית.
למעשיו  להתנגד  במקום  אם  החרדתי?  הילד  את  זוכרים 
נבין שכרגע אין לו יכולת לבחור להתנהג אחרת, נקבל אותו 
ואת  התנהגותו  את  לו  ונשקף  יותר  המאתגרים  חלקיו  על 
רגשותיו (וכמובן, נציב להתנהגותו גבולות ברורים מגבילים 
ומגנים, אך לא ניבהל מאותו חלק רגשי שכרגע תופס אצלו 
לזהות  לו  לעזור  במקביל  נוכל   – יחסית)  יותר,  רב  מקום 

חלקים אחרים שיש בו.
נשאל: 'איפה אתה כן שולט?' 'מתי אתה כן מחליט?' נעזור 
לו להגיע למצב של בחירה: 'אתה רוצה להחליט על הכעס, 
או הוא עליך?' 'מי חזק יותר?' נאמין בילד שהוא יבחר בטוב 
ונתאזר בסבלנות, כי זה לא יקרה בהינף משפט וגם לא אחרי 
פעמיים. רק אחרי תהליך, הילד ילמד מה קורה לו במצבים 
אולי  לשלוט:  מסוגל  אכן  הוא  כי  לראות  וייווכח  מסוימים 
את  להפחית  תעזור  הזו  היכולת  בעצמו.  אבל  באחרים,  לא 
מעגל  וייווצר  תגבר,  השליטה  תחושת  הכעס,  ואת  החרדה 

קסמים הפוך ומיטיב.
קבלת  קבלה.  היא  כולו  בתהליך  המפתח  מילת  בעצם, 
הילד כפי שהוא, על חלקיו המאתגרים יותר ופחות; קבלת 
על  עצמנו  קבלת   - וגם  ומורדות;  עליות  יש  שבו  התהליך 

ויש גם מאחורי הקלעים 5:

תמרורי אזהרה
סודות  הקלעים  מאחורי  מסתירות  הן  לפעמים  תמימות,  הן  הבעיות  תמיד  לא 

מסוכנים. זיהוי נכון ותגובה אחראית עשויות להיות מכריעות במערכה
התערבות  שדורשות  מסוכנות  סיטואציות  יש  הילדים,  של  המוגן  בעולמם  גם 
לגלות.  שחשוב  סודות  מסתירות  חריגות  התנהגויות  לפעמים  ומיידית.  דחופה 
חיוני להיות מודעים לסיכונים, להיות ערניים לסימנים, ולדעת מה לעשות ומה 

לא לעשות.
"רק הבוקר הגיעו אליי שני טלפונים נפרדים בנושא אחד שמחייב טיפול חירום", 
אומרת אביגיל שרבאני. "שני המקרים סיפרו על חשד לילדה מותקפת. בטלפון 
הראשון שיתפה אותי גננת בחשד שהעלה רופא התפתחותי, ובאישור המזועזע 
שלה להתנהגות שונה מהרגיל. בשיחה השנייה תיארה גננת שי"ח ציורים משונים 

של אחת הילדות, והעלתה בפניי את החשש לתקיפה".
מהם תמרורי האזהרה? "לפני הכול, שינוי התנהגות הוא חשוד ומצריך מעקב. 
ציורים  פתאומית,  אגרסיביות  וסודית,  חשאית  מדי,  חולמנית  התנהגות  גם 
מחשידים או אפילו איחורים קבועים – הם סעיפים שאסור להתעלם מהם ללא 

בירור מעמיק ואחראי".
מה עושים? "חשוב מאד לשמור על ערנות מתמדת, לשים לב לשינויי התנהגות 
ולא לתלות אותם ב'מזג האוויר הנוראי' או בכל גורם שולי אחר. בשלב הבא יש 
לשתף את המפקחת של הגן או כל איש מקצוע אחר מתוך המערכת. לא לפנות 

ישירות להורים, אלא להתייעץ באשר לדרך הפעולה הנבונה והיעילה ביותר".

ואחרים,  כאלו  נפש  חלקי  יש  לנו  שגם  והבנה  שלנו,  היכולות 
וכי לא תמיד אנחנו פועלים באופן שבו היינו רוצים..."

ואז: לפעול
מה כל זה אומר לנו, האנשים שמבקשים להגיב נכון הלכה 

למעשה? שרה מתרגמת לנו את ההסברים לדרכי פעולה:
שקפו רגשות ותנו לילד לשחרר.

על  מקשקשים  לא  שלנו  בגן  הדף,  על  לו  מקשקש  'אתה 
דפים של ילדים אחרים. אתה מקשקש כי אתה כועס. אתה כל 
כך כועס! היית רוצה גם לקרוע לו את הציור... מה עוד? גם 
להרביץ לו? וואו. אנחנו מבינים שאתה כועס. זה באמת מאוד 

מכעיס. גם אנחנו לפעמים כועסים'.  
אלימים,  ומרעיונות  מקובלות  בלתי  מאמירות  תיבהלו  אל 

לפחות בשלב זה.
'אתה כועס כי אתה רוצה להחליט בעצמך? אתה לא אוהב 
שאנחנו מחליטים החלטות? מה היית רוצה להחליט? שאתה 
אוכל ממתקים כל היום ולא הולך לישון? אני מבינה. על מי 
אתה רוצה להחליט? על אבא, על אמא ועל הגננות? אהה. מה 
אתה יכול להחליט? (כאן כדאי לתת כמה אפשרויות לבחירה, 

לא יותר מדי) מה היית רוצה שיקרה?'
כמובן, אל תַקמצו בחיזוקים על נקודות אמתיות בתהליך. 

'היה לך קשה והתגברת. בפעם שעברה כעסת חמש עשרה 
דקות והפעם רק עשר! אני רואה שאתה רוצה. זה באמת קשה 

מאוד, אבל אתה יכול!'

המטפלים  כל  עם  פעולה  בשיתוף  ועבדו  אחידה'  'חזית  צרו 
בילד.

ההורים  הן  ביותר  המשמעותיות  הדמויות  החיים,  בתחילת 
המורחבת,  המשפחה  גם  מצטרפת  כך  אחר  האם.  ובעיקר 
מהמסגרות  החינוכיים  הצוותים  אנשי  מתווספים  ובהמשך 
השונות. כדי ליצור שינוי משמעותי בחוויה הרגשית של הילד, 
בשיתוף  תפעל  השונות  במסגרות  האנושית  שהסביבה  חשוב 
תכנית  על  לשמור  חשוב  הילד.  מול  אחידה  ובגישה  פעולה 
השונים  הגורמים  בין  ופתוח  יציב  קשר  ועל  משותפת  פעולה 
שינויים  אחר  לעקוב  יהיה  שאפשר  כדי  הילד,  עם  העובדים 

ולהיות מודעים לתוצאות. 
כבר  מישהו  עצמית.  בעבודה  מתחילה  ילד  עם  טובה  עבודה 

אמר את זה פעם?
ככל שאנו - כהורים בראש ובראשונה, ואחר כך כצוות חינוכי 
- נצליח לזהות את רגשותינו הפרטיים ('אני מתוסכלת'), את 
המחשבות המתלוות אליהם ('אני פוחדת להביע את דעתי כי 
אני לא רוצה שילעגו לי'), את המצבים שבהם החלקים האלו 
מנהלים אותנו יותר (מול הבעל? החמות? הבוס? השכנות?), 
באמצעותם  לפעול  רוצים  שהיינו  הרגשיים  החלקים  את 
המחשבות  ואת  בטחון'),  לחוש  דעתי,  את  להביע  לפחד  ('לא 
החלופיות הטובות שאנחנו רוצים לחשוב ('יש בי הרבה כוחות 
 - אתמודד')  אני  לי  ילעגו  אם  'גם  חשובה',  'דעתי  טובים', 
מתוך  נפעל  אנחנו  אם  בחירה.  מתוך  לפעול  יותר  נצליח  כך 
עם  להתמודד  ילמדו  שמולנו  הילדים  גם  ובחירה,  מודעות 
האתגרים הרגשיים שלהם בצורה יעילה, בונה, מחזקת ושמחה 

יותר".
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תקפצו אתנו רגע לביתר? השביל מתפתל ומוליך לדלת מזמינה 
של גן חובה. 

עיניים  זוג  ומולה  ארליכמן  אסתי  יושבת  צדדי,  בחדר  שם, 
זורחות, פה מחייך וילדה שמתאמצת לחשוב וללמוד. היא יכולה! 

היא שווה! אפילו אסתי אמרה!
אסתי היא גננת שי"ח בביתר, ומומחית במיוחד בתחום הרגשי.

בזירה  גם  הרגש  שמשחק  בתפקיד  אותנו  משתפת  אסתי 
הלימודית:

לימד  "והניסיון  אומרת,  היא  בתחום",  אני  שנה  עשרה  "שלוש 
אצל  לחזק  צריכים  אנחנו  ולטפל,  לאבחן  ניסיון  כל  שלפני  אותי 
הילדה את הביטחון העצמי שלה. כל 'תיק' שהגיע לשי"ח, משמעו 
ילדה שכבר עברה דרך ארוכה, מיוסרת ועמוסת כשלונות. כשהיא 

מגיעה אליי במצב כזה, היא בכלל לא פנויה רגשית ללמידה.
לכן, אני מתמקדת קודם כל בפן הרגשי: אנחנו פותחות במשחק 
היכרות קליל ומהנה, במטרה שהילדה תרגיש שכיף לה אצלי. כן, 
פשוט כך. בלי לבדוק מאומה ובלי לציין דבר. רק אחרי שיעור או 
שניים של בניית אמון בסיסי, אני מצליחה להגיע למאה אחוזים 

של שיתוף פעולה מצד הילדה. עכשיו היא כשירה לאבחון". 

אבחון  מעבירה  אני  "אבל  אסתי.  אותי  מזהירה  תיבהלי",  "אל 
מחוסר  מתחילות  הבעיות  כל  לדעתי,  פעמים...  שלוש  לפחות 
המערכת  כל  ממוקדת,  כשהבעיה  הקושי.  של  ברורה  הגדרה 
נרגעת. מדובר בקשב? האמא מבינה שקיים טיפול, הגננת לומדת 
איך לעבוד עם הילדה ולגייס אותה. הבעיה היא מיקום לא מוצלח 

במשפחה? כולם לומדים 'להרים' את הילדה. 
פתאום  מבולבלת.  ולא  יציבה  מרגישה  הילדה  ההגדרה  אחרי 

יודעים איך נכון לפעול ִאתה! 
האבחון שם את האצבע על מקור הקושי, ואחריו אני מפנה את 

הילדה לריפוי בעיסוק או לקלינאית, לפי הצורך". 
כמו האבחון, גם הטיפול מגיע על רקע של חיזוק רב לביטחון 
יותר  ובטוחה  יותר  חזקה  תרגיש  כשהיא  הילדה.  של  העצמי 

בעצמה, היא תהיה גם פנויה יותר ללמידה.

"אם תשאלו מהו משקלה של שעה שבועית אחת ויחידה מתוך 
באופן  נעוצה  "התשובה  אסתי,  אומרת  קושי",  של  שלם  שבוע 
העבודה. אני מגייסת את כל המערכת לפעול יחד לטובת הילדה. 
לפני הכול, אני קובעת פגישה עם האם. אנחנו עוברות יחד על 
מה  ומבינות  הילדה  של  התשובות  את  בעיון  קוראות  האבחון, 
במלוא  היא,  גם  מתגייסת  האם  כאן  מאחוריהן.  שעומד  הקושי 

הנכונות, למערכת הטיפולית.
בבית, הילדה מקבלת תפקיד מעצים ונחשק מאוד, עד שתוכל 
להרגיש כביכול הבית 'גוסס' בלעדיה. התפקיד אמור להיות קל, 
וכזה שניתן רק לילדה גדולה. קחו לדוגמה את האחריות לניקיון 
בעיניים!'  אור  לי  יש  בזכותך  יופי!  איזה  'וואו!  בסלון.  החלון 
בזכות  נוצץ  כאן  החלון  איך  תאמיני  לא  שומעת?  את  'סבתא, 
לייקי! כמעט נתקעתי בחלון מרוב ניקיון!' כמובן, המלל והדרמה 
סביב התפקיד הם עיקר העבודה, והילדה מרגישה תורמת ושווה.
הילדה  הכוונה?  למה  חיובי.  פוקוס  על  עובדים  אנחנו  בנוסף, 
'סיפורים  המחברת,  מהבית.  מחברת  שלנו  לשיעורים  מביאה 
מתוך הלב של...' כוללת כריכה מושקעת ושער מטופח. מדי יום 
האם יושבת וכותבת דברים טובים על הילדה במשך חמש דקות. 
רק  לא  מהותיות,  להיות  אמורות  החיוביות  הנקודות  לב:  שימו 
זה  כמה  להאמין  אפשר  אי  קל?  נראה  לגמרי.  ואמתיות  טכניות, 
עם  שלי  השבועי  בשיעור  התגמול:  גם  כך  הקושי,  וכמו  קשה... 
השבוע.  כל  במשך  בה  שראו  הטוב  את  לה  מקריאה  אני  הילדה 
משיעור לשיעור השינוי בילדה בולט יותר ויותר. היא מרגישה את 
האמון החדש שנותנים בה, וחשה מוערכת ומחוזקת. עם הזמן, יש 

בעיות שפשוט נעלמות כליל!
עיוור  אפילו  במחברת.  עצמה  את  מציירת  הילדה  שיעור  בכל 
יכול לראות את השינוי. אם בשיעור הראשון היא ציירה יצור זעיר 
וחסר ידיים, בהמשך היא הופכת לילדה גדולה עם נוכחות ואפילו 

לדמות תלת ממדית.
כך  בבית.  עליה  שעברה  חוויה  מספרת  הילדה  הציור,  אחרי 

אנחנו מחזקים את הקשר הרגשי שבין הבית לגן.
מוטורי  או  לימודי  תחום  כל  על  עובדות  אנחנו  הבא  בשלב 
פידבק  מקבלת  הילדה  העבודה  ובמהלך  טיפול,  כדורש  שזוהה 
בלי גבול. המחמאות אמתיות לחלוטין, ותסמכו על הרדאר הרגיש 
לדוגמה,  שש,  הספרה  את  בשיעור  לימדתי  אם  הילדות...  של 
שהחברות  נכון  השש.  אלופת  המחמיא:  בתואר  תוכתר  הילדה 
אוחזות כבר בספרה עשר, אבל בשבילי היא אלופת השש. לא כך?  
תוצאה.  על  לא  מאמץ,  על  שבחים  היא  נוספת  חשובה  נקודה 
נראה לכם הוגן להחמיא קבל עם ועולם ל'חרוצת הגן' על יצירה 
עשר  פי  התאמצה  המתקשה  כשהחברה  מדבקות,  מאה  בת 
והדביקה רק שלושים? אני לא משבחת: 'איזו יצירה נפלאה', אלא 

מעודדת: 'כמה השקעת!' 'כמה התאמצת!' 
אתם מוזמנים לשאול את הילדות מה עושים אצל אסתי, ולקבל 
תשובות בנוסח: 'מתאמצים', 'חושבים', 'עושים התעמלות למוח'. 

התהליך הוא המשמעותי, לא התוצר. 
וכמובן, תפילה ואמונה הן המפתח לכול. כשהגננת, ההורים ואני 
ומבקשים  בידינו  פיקדון  היא  כי  מאמינים  הילדה,  על  מתפללים 
על הצלחת כל פרט ופרט בטיפול, אנחנו מתחילים תהליך יעיל 

ומניב פירות, בעזרת השם".

הרגש הוא הגיבור הראשי
בעיות למידה? קשיי התפתחות? קודם כל צריך להשקיע ברגשות
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מאחורי כל סיפור נמצאים האנשים, ובתוך כל האנשים פועמים 

הלבבות, והלבבות אף פעם לא עוצרים באדום. הלבבות נקשרים 

זה לזה, משפיעים זה על זה, משתלבים זה בזה, מקשיבים זה 

לזה, וביחד מהווים את דופק החיים של הסיפור כולו.

הואאתהאני

סצנה מימי הגן הרחוקים

ימי הילדות אמורים להיות ימים עליזים של שמש טובה, קפיצות 
בחבל וגלישה מסחררת במגלשה השכונתית. אבל לדבורי אין כמעט 

זיכרונות כאלה. ימי הילדות שלה השאירו בזיכרונותיה חותם של 
עצב:

"הייתי ילדה שמנה, מאוד שמנה; לא עוד מישהי עם עודף משקל 
שיש סיכוי שבעוד כמה שנים הוא ייעלם בדיאטה קפדנית. המראה 

החיצוני שלי משך תשומת לב מהעוברים ושבים ברחוב ובכל מקום, 
הייתי דמות מעוררת רחמים.

בבית חששו שאם יתנו לי גיבוי – זה עשוי לעודד אותי להמשיך 
להשמין מבלי שאבין את גודל הטרגדיה. הגן, 
המקום שאליו הייתי אמורה להגיע כל בוקר 
בשמחה, היה גם הוא מקום של השתלחויות 

פוצעות לב ונשמה, ונידוי חברתי אכזרי וכואב. 
במשך שנים גדלתי בחוויה שאני לא אהובה ולא 

שייכת כל עוד אני שמנה.
אבל דווקא ימי הגן הלא-עליזים מספקים לדבורי 

גם זיכרון מנחם:
"סייעת אחת זכורה לי לטוב. אני מנסה לדלות 

מזיכרוני את שמה, אבל בשום אופן לא 
מצליחה. אולי משהו שמזכיר את המילה עינב? 
אותה סייעת אהבה אותי אהבת נפש. כל בוקר 
היא חיכתה לי בפתח הגן, הייתה מחבקת אותי 
כאילו הייתי בת יחידה, ואומרת לי 'אין מישהו 

בעולם יותר חשוב ממך'. הלוואי", מתרגשת 
דבורי, "הלוואי ואוכל לפגוש אותה שוב, ולו 

כדי להגיד לה שיש לה חלק גדול בבניית 
האישיות החדשה שלי".

הזיכרון הזה כל כך חשוב לדבורי, דווקא על רקע הדחייה שמסביב.
"הייתי ילדה שהרגישה דחויה בכל שלב מהחיים שלה. אני זוכרת 

על כף היד כמה ומי האנשים סביבי שנתנו לי את התחושה שכל כך 
הייתה חסרה לי, שהעולם מחכה לי ושאני אהובה ורצויה. התחושה 

הזו מאפשרת לילד ילדּות מאושרת ונטולת דאגות, שהיא בסיס 
איתן ליצירת חיים מלאי ביטחון ומערכות יחסים בריאות".

סצנה בלתי נשכחת? דבורי זוכרת כזאת:
"הייתי בת ארבע בערך", היא מספרת, "ובמסיבת פורים חיפשו 

אותי לארנבת פרוותית מתוקה, כשבחלקה האחורי של התחפושת 
משתפל לו זנבון קטן. לא יכולה לשכוח את אותה מסיבת פורים 
אומללה, כשהגננת ביקשה מכל הילדות לשבת על הכיסא ואני 

התקשיתי לבצע את המשימה בגלל הזנב שהפריע לי לשבת 
בנוחות. הפנים העצבניות והכועסות של הגננת עומדות לי עד 

עכשיו מול העיניים".
כיום, כשדבורי נשואה באושר ואמא לשלושה מתוקים, היא 

מתמודדת עם ילדה שמזכירה מאוד את אמא שלה לפני כמה 
עשורים.

"לא קל לחזור אחורה עם הבת שלך לאותם ימים של קושי. הבת 
שלי ילדת גן מתוקה בת ארבע. וכן, שמנמונת – העתק מושלם 

של אמא שלה. היא לובשת מידות חריגות בבגדים ונועלת נעליים 
רחבות במיוחד.

פתאום אני מבינה את אמא שלי. כמה לא 
פשוט היה לה להתמודד אתי כמעט על כל 

צעד ושעל. היום, הילדה היקרה שלי נמצאת 
בזירה שמוכרת לי מאוד, ואני משתדלת 

לתמוך ולהכיל אותה עד כמה שאני מסוגלת.
בנוסף, היא סובלת מקושי בוויסות תחושתי. 

חיבוק עלול להכאיב לה וכל מגע גורר עבורה 
תחושות לא נעימות במיוחד. אבל", תקשיבו 

טוב לדבורי, "ללאה שלי יש גננת אימהית 
מדהימה, שמשקיעה בה לא רק זמן, אלא גם 

הרבה מחשבה ורצון להיטיב ִאתה ולגרום לה 
להרגיש בנוח עם עצמה. להרגיש רצויה, ראויה 

ואהובה.
הגננת הנהדרת הזו לא נמצאת כל יום בגן. 

בימים שבהם היא אמורה להגיע, אני מעירה את 
לאה בבוקר בשאלה: 'את יודעת מי מגיעה היום 

לגן? הגננת שרה!' והילדה שלי קופצת באושר 
מהמיטה ורצה לגן. מי צריך יותר מזה?"

דבורי מדברת על הדברים שחשובים לה באמת.
"אני נתקלת לפעמים באימהות צעירות שמתלהבות ממלאכות 

מושקעות שהילדות מביאות מהגן. מבחינתי, הדברים האלה לא 
משמעותיים. את מי בכלל מעניינים הגואש והמדבקות הנוצצות? 

תנו לבת שלי חיבוק, יחס אוהב ומתחשב, יותר מזה אני לא מבקשת 
כלום. הגננות, באשר הן, מקבלות את הילדים בשלב כל כך מוקדם 

בחיים, בשנים הרכות בהן האישיות של הילד נבנית שלב אחר שלב. 
ילד שחוסה אצל גננת אוהבת באמת, הוא ילד פנוי ללמידה, יש לו 
ביטחון, הוא רצוי ומקובל, וזהו אחד היסודות הכי חשובים בבניית 

נפש הילד".

ל סיפור החיים... ה להשפיע ע שממשיכ

מגישה: שרי גרוס

בפריים: דבורי וקשטוק, מומחית ליצירת שינויים לטובה, מנהלת את מרכז 
'סוויטש', מחברת הספר 'מסע כבד' בשם העט 'פרידי דביר'.

בקלוז אפ: זיכרון של כאב כבד-משקל

הרחוקים הגן מימי סצנה

חלק 4מג
מתוך 5
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ולנו מכירים את מסלול הלימודים של היקרים לנו: כ
הראשונות;  בשנים  ביתי  פינוק  או  מטפלת  מעון, 

שלוש שנות גן; ומשם לבית הספר והלאה.
את  קצת  משנה  המוכר  המסלול  לפעמים  אבל 
הכיוון, ושנות הגן עוברות בתחנות אחרות: יש ילדים שילמדו 
בגני שפה, ואחרים ילמדו בגני חינוך מיוחד. ָמהם הגנים הללו 
ומי לומד בהם – את התשובות תוכלו לקרוא במסגרת 'מעשה 

בגן קטן'.
שאינו  בגן  הלימוד  של  ההיבטים  אחד  על  נדבר  הזו  בכתבה 
את  עבורכם  ריכזנו  השילוב.  של  ההיבט  רגיל':  כ'גן  מוגדר 
בעלות  של  תשובותיהן  את  והבאנו  הרלוונטיות,  השאלות  כל 

המקצוע.

ומהם  הדילמות  מהן  וכמה,  קורה  זה  איך  ולמה,  משלב  מי 
הרווחים – בואו לקרוא על עולמו המופלא של השילוב.

קודם כול, מהו שילוב?
בגני  או  שפה  בגני  שלומדים  ילדים  שבו  תהליך  הוא  שילוב 
ילדים  בגן  הפעילות  משעות  בחלק  משתלבים  מיוחד,  חינוך 

רגיל.
מיהם הילדים המתאימים לשילוב?

"תנאי  שמש:  בבית  'פתחיה'  גני  על  מפקחת  קסטלניץ,  טובי 
הסף לשילוב הוא שאנחנו רואים שהילד פנוי לעומס הגירויים 

המצוי בחברה הרגילה.

התנהגות  בעיות  יש  כאשר  או  מאוד,  משמעותי  פער  יש  אם 
ממנו.  נימנע  ואנחנו  מתסכלת  חוויה  יהיה  השילוב   – חריגות 
החברה  לבין  המיוחדים  הילדים  בין  מסויים  גשר  להיות  חייב 

הרגילה, כדי שהחוויה תהיה בונה".
מי מלווה את השילוב?

פדגוגית  מדריכה  רגילה,  גננת  מיוחד,  חינוך  "גננת 
ופסיכולוגית. לעתים גם סייעת שילוב".

אם גן השפה כל כך טוב (ועד כמה הוא באמת טוב, תוכלו כאמור 
לקרוא במסגרת) - למה לשלב את הילדים בגן הרגיל?

"הגן הקטן (כך מכונה גן שפה בפי הילדות) הוא חממה מוגנת, 
הבנת  יעילה,  לעבודה  אסטרטגיות  לומדות  הילדות  שבה 
מניסיונה.  סלומון  אסתי  מסבירה  חברתיים",  וכלים  הוראות 
"בגן הגדול – הן מתמודדות בשטח: בקבוצה הגדולה, עם עומס 
של גירויים, עם הבנת הוראות כלליות של הגננת. לנו, הצוות, 

השילוב נותן מדד עד כמה הילדה כשירה להתמודדות הזו". 
שמתקשות  ילדות  "יש  מאוד:  משמעותי  החברתי  החלק 
להתמודד עם כללים חברתיים, זמן השילוב הוא הזדמנות שבה 

אפשר לזהות היכן הילדה זקוקה לעזרה".
ואיך השילוב משפיע על הילדות בגן הרגיל?

של  הנקי  הרווח  על  מספרת  משלבת,  גננת  טורנהיים,  הינדי 
הילדות המשלבות.

"אולי היה צפוי שאדבר על התרומה הרבה שהילדות נתרמות 
לא  זה  לא,  אבל  האחר'.  לילד  וב'דאגה  השונה'  של  ב'קבלה 
שהן  מרגישות  אינן  שלנו  שהילדות  משום  היא  והסיבה  קורה. 
משלבות 'ילדות שונות'. מבחינתן אלה ילדות רגילות לכל דבר.
הן כן לומדות להתחלק, לשתף, לדאוג לזולת. מדהים לראות 
ובהמשך  לי',  לקחו  'הן  מתלוננות  הילדות  השנה  שבתחילת 
השנה התלונות נעלמות. הילדות לומדות שהגן שלנו שייך גם 
לילדות של הגן הקטן, והן מעצמן מבקשות בזמנים של חוויה: 

'בואו נלך לקרוא גם להן'.
הן לומדות להתגמש מבחינת מקומות קבועים, לומדות לוותר 
ולהיות פחות רכושניות. אם יש ילדה שלא מדברת – הן מבינות 
אותה בלי מילים, ועוזרות להן לפעמים מתוך אחוות-חברות".

מלבד הרווח החינוכי, יש רווחים נוספים?
"בחלק מהגנים מקיימים 'שילוב הפוך', והילדות נהנות ממנו 
 – בישול  שעת  לרוב   – הקטן  בגן  חוויה  בשעת  מדובר  מאוד. 

שאליה מוזמנות כל פעם שתי ילדות מהגן הגדול.
לפעמים יש פעילויות מהנות בראש חודש. אצלנו הגן הקטן 
והחוויה   – הגדול  הגן  לילדות  אדר  חודש  בראש  יריד  מארגן 

היא של כולנו".
וקשיים, יש?

הינדי מחייכת. היא לא תזכיר את הקושי האישי בהתמודדות 
עם עוד שתים עשרה ילדות בגן. טוב, נניח לה הפעם...

ומה מרוויחות אצלך הילדות של 'הגן הקטן'?
"בשבילן, השילוב הוא הצלה. בזכותו הן מסתדרות אחר כך 
במסגרות רגילות. כשהשילוב מותאם לילדה – היא מקבלת בו 
במהלך  בילדות  שחל  השינוי  את  לראות  מרגש  מאוד.  הרבה 
בתחילת  דיברה  שלא  ילדה  אצלנו  השתלבה  השנה  השנה. 
השנה, והיום היא מדברת עם כולן בחופשיות. זהו סיפוק עצום.
יש התנסויות שילדות יכולות לקבל רק בגן הגדול – למשל, 
חוויה של היות אחת מתוך קבוצה גדולה. יש ילדות שפורחות 
בגן הגדול, ואפילו מנהיגות. הן אף פעם לא אורחות – ואנחנו 

כמה הם גן גדול ועוד גן קטן?
התוצאה היא שילוב.
התוצאה היא, בעצם, עוד 
הרבה דברים מופלאים.
אבל מה זה שילוב? למי הוא מתאים?
למה זה טוב? איך עושים את זה?

טובי קסטלניץ, מפקחת גני "פתחיה" 
בבית שמש, אסתי סלומון, גננת בגן 
שפה, הינדי טורנהיים, גננת משלבת,
ישבו עם אסתי לוין לרב-שיח מאלף
על שילוב, על משלבים, על 
משתלבים ועל שילוב ידיים 
שעושה רק טוב לכל הצדדים.

אסתי לוין

ה   ילוב 
המנצח
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מעשה בגן קטן

יותר  הוא  השילוב  של  שהרווח  בזהירות,  לומר  יכולה  אני 
לחברה הבריאה מאשר לחברה המיוחדת".
ומה בכל זאת הרווח של הֶחברה המיוחדת?

התנהגות  של  חיקוי  מודל  מקבלים  המיוחדים  "הילדים 
הנכונה,  האכילה  צורת  את  שילמדו  רוצים  אנחנו  נורמטיבית. 
את צורת הפנייה הנכונה לחבר, יכולות משחק ועוד. לדוגמה, 
ילד עם עיכוב התפתחותי לא ֵידע לבנות בקפלה מעצמו, אבל 

כן ינסה לחקות.
לכל ילד אנחנו בודקים תחום חוזק (משחק / הקשבה / צד 
חברתי) ואותו מנסים לשפר על ידי מודל חיקוי (שילוב בשעת 

משחק / בריכוז / בחצר).
מרחמת,  לא  היא   – הבריאה  הילדים  בחברת  יפה  משהו  יש 
עליו  יוותר  לא   – כדור  שרוצה  ילד  הדבר.  של  החיובי  במובן 
לומדים  כך  מיוחד...  חינוך  של  ילד  עומד  שמולו  משום  רק 

המשתלבים את כללי החברה הבריאה, ללא ויתורים.
ואת  הנכון  המודל  את  לילדים  לתת   – אינסופית  עבודה  זו 
הרגיל  לילד  לומר  במקום  מלרחם.  עצמנו  את  לעצור  התיווך. 
'תרחם עליו ותן לו את הכדור', נלמד את הילד המיוחד כיצד 

לבקש נכון וכיצד לוותר בעצמו".
אילו קונפליקטים קיימים בשילוב?

מהחממה  לצאת  מתקשים  המיוחדים  הילדים  "לעתים 
קסטלניץ.  טובי  מתארת  לחזור",  מבקשים  והם  לעצמאות, 
בדימוי  לו  שיעזור  לילד,  חווייתי  תפקיד  ניצור  אלה  "במקרים 
העצמי. לדוגמה, אם הוא משתלב בזמן האוכל, הוא יחלק את 

הצלחות לכל הילדים.
מקרים  גם  ויש  הפוך',  'שילוב  תכנית  בונים  עוזר,  לא  זה  אם 

שבהם מגיעים למסקנה שהילד טרם בשל לשילוב. 
מגיע  קיצוניים,  במקרים  להפריע  שיכול  נוסף  קונפליקט 
את  נדריך  כזה  במקרה  רחמים.  הבריאה:  החברה  מצד  דווקא 
לה  תציעי  לשתות,  לברכי  לתת  'במקום  לנהוג.  כיצד  הילדים 

שאת תביאי אותה לברז והיא תנסה לפתוח לבד'.  
רעיונות,  מפתחים  הרגילים  הילדים  את  לראות  מדהים 

ובמקום לגונן נותנים לחברים כלי לכל החיים".
דאון  תסמונת  בעל  ילד  מחויכת.  באפיזודה  נזכרת  רחלי 
(נקרא לו שימי) ישב על גבי שולחן בפינת משחק, וילד מיוחד 
אחר (נקרא לו חיים) משך את השולחן. שימי ישב בצד נעלב. 
ניגש ילד רגיל (נקרא לו יצחק) ואמר לחיים: "רגע, בוא נשאל 
את שימי אם הוא רוצה את השולחן כדי לשבת או כדי לשחק. 

סוד  וזה  מאתנו,  חלק  הן  כאלה –  תהיינה  שלא  זה  על  עובדים 
השילוב: השייכות".

שהם  כפי  השילוב  יתרונות  על  מדברת  קסטלניץ  טובי 
מתבטאים בשני צדי המתרס.

המשלבות  הצדדים.  לשני  תורם  גן-שפה  ילדות  של  "שילוב 
מתגברות על האגוצנטריות ומפתחות בגרות יפה: הן מתחלקות 

במה ששייך להן וגם לומדות לתקשר טוב יותר. 
התנסות  אל  המעבדה'  מ'תנאי  יוצאות  השפה  גן  של  הילדות 
בשטח. כך הן רוכשות מוכנּות למה שיידרש מהן בכיתה רגילה 

או מקדמת בבית ספר רגיל.
יש   – דאון  ותסמונת  פיגור  ילדי  של  בשילוב  מדובר  כאשר 

תועלות נוספות.
יכולת  יש  דאון,  תסמונת  לילדי  ובמיוחד  המיוחדים,  לילדים 
התנהגות  ללימוד  הזו  הכוח  נקודת  את  מנצל  השילוב  חיקוי. 

בחיק החברה הבריאה.
גם כאן התועלת היא הדדית: כשהילדים הרגילים נפגשים עם 
ילדי חינוך מיוחד, הם לומדים לווסת את התגובות. הם מפתחים 
סובלנות, סבלנות והבנה שגם השונה הוא בן אדם בעל צרכים 

רגשיים. זו למידה מדהימה שקורית בתהליך השילוב".
איך גורמים לשילוב להיות טבעי כל כך?

"אני משתדלת להכיר את הילדות המשתלבות ואת נטיותיהן, 
בנוח",  תרגיש  היא  שִאתה  חברה  ליד  מהן  אחת  כל  ולהושיב 
מספרת אסתי סלומון. "אם יקרה שילדה תיתן הרגשה לא טובה 
לחברה, אטפל בזאת ברצינות. אני מקדישה לילדות המשתלבות 

שלהן  האימהות   – הורים  באספת  הגדול.  בגן  משלהן  מגרות 
באות כרגיל. ההורים שלנו אינם יודעים אילו אימהות 'שייכות' 
לגן שפה. מה שהילדות של הגן הגדול הכינו לאימהות – הכינו 

גם ילדות הגן הקטן.
מובן שבכל החוויות – הילדות של הגן הקטן משתתפות אתנו. 
מסיבות,  סוכה,  קישוט  הכנת  יצירה,  שבת,  קבלת  הולדת,  ימי 

ראש חודש, ריתמיקה ועוד".
כיצד הילדים לומדים לשלב נכון?

אם  הצוות.  הוא   – העיקרי  המשפיע  "הגורם  קסטלניץ:  טובי 
הגננות פתוחות לקבל את המשתלבים, הרי שגם מצד הילדים 
הקבלה היא מדהימה. ההבנה שיש עוד סגנונות אחרים משלי – 

קורית בצורה איכותית, תוך שינוי פנימי בתפיסת העולם. 
לדוגמה, יש לנו ילדה המתמודדת עם נכות משמעותית, והיא 
הרגיל  הגן  של  הגננת  אחת,  פעם  בשבוע.  פעמיים  משולבת 
אותיות  פי  על  מחמאות  מיני  כל  לומר  הילדות  את  הזמינה 
כי  נכה'.  'להיות  מקורית:  מחמאה  אמרה  הילדות  ואחת  הא"ב, 

מבחינתה, 'להיות נכה כמו שרה'לה' זה משהו מיוחד. 
לא  הבריאה  שהֶחברה  למצב  מגיעים  אנחנו  הנכון,  בשילוב 
מגיעים  המשלבים  הילדים  להיפך,  חסד.  עושה  שהיא  מרגישה 
את  הכול,  לנו  נתן  הקב"ה  להתנשא'.  במה  לי  'אין  של  להבנה 
להתגאות  יכולים  אנחנו  האם  החלשים,  וגם  החזקים  הדברים 
לספר  לנו  'מותר  יפה:  כך  כל  זה  את  מבינים  הילדים  בכך?... 
מה  בגלל  יותר  שווים  לא  אנחנו  אבל  שקיבלנו,  מה  על  ולדבר 

שקיבלנו'.

שאלתם את עצמכם מה זה
'גן שפה'? תוכלו לשאול אותנו. 

פה התשובות:

"אמא", התלוננה רותי מכיתה א' באוזני אמא 
שלה, "למה לא הייתי בגן שפה?"

"למה-איפה-לא-היית?" אמא של רותי באמת 
לא הבינה.

מהכיתה  עדינה  שפה?  בגן  הייתי  לא  "למה 
ויודעת  לקרוא  יודעת  כבר  והיא  הייתה,  שלי 

המון דברים. למה אותי לא רשמת?"
"כי גן שפה הוא לא גן רגיל -" התחילה אמא 

להסביר, ורותי קפצה:
"נכון, עושים להם הרבה כיף. יש להם שיעור 
בישול כל יום שישי, ויש להם בגן מתקנים של 
ג'ימבורי. עדינה סיפרה לי! וגם לומדים לקרוא 
להיות  טוב  יותר  הרבה  כווולם.  לפני  ולכתוב 

בגן שפה".
רותי היא לא המקנאה היחידה. ילדות רבות 
בכל  שפה  גן  של  הילדות  זכו  במה  תוהות 

הפינוקים שהגן מציע להן. 
השדר  את  שמשדרים  הם  החינוך  צוותות 
המשתלבים  לילדים  להעניק  רצון  מתוך  הזה, 
עם  יחד  לו,  זקוקים  שהם  הקידום  כל  את 
פחיתות  ולא  הצלחה,  של  מעצימה  הרגשה 

חלילה.

כך הפכו גני השפה ל'גני סטייל'.
"אנחנו המבוגרים רואים את הגנים כמקפצה 
סלומון,  אסתי  אומרת  א'",  כיתה  לקראת 
"אם  שמש.  בבית  'פתחיה'  של  שפה  בגן  גננת 
בעין  השפה  בגני  הלומדים  על  הביטו  בעבר 
סטיגמתית ('זהו ילד של חינוך מיוחד'), היום 
שלומדים  הילדים  כי  ויותר  יותר  מבינים 
קלאסיים,  מיוחד  חינוך  ילדי  אינם  שפה  בגן 
קשיי  של  אוסף  עם  המתמודדים  ילדים  אלא 
שנה  בזמן.  אותם  'תפס'  שהצוות  התפתחות 
תחומי  בכל  תגבור  מעניקה  שפה  גן  של 
ההתפתחות: שפה וחשיבה, מוטוריקה, למידה, 
מיומנויות   – הכול  ומעל  חברתיות,  מיומנויות 

רגשיות.
בשנה  הילדים  שמקבלים  ה'דחיפה'  בזכות 
הפערים,  על  להתגבר  מצליחים  לרוב  הם  זו, 
בזכות  רגילה,  לכיתה  נכנסים  אפילו  וחלקם 

תגבור של הוראה מתקנת".
אסתי סלומון רואה את התפוררות הסטיגמה 
כשינוי מבורך. אם בעבר הורים חששו לשלוח 
לגן שפה 'כי מה יגידו בשידוכים', היום מבינים 
שגן שפה הוא מקום לגיטימי לילדות שצריכות 

עזרה.
שבעבר  ילדות  ויותר  יותר  כך,  בעקבות 
א'  לכיתה  שלהן  הקשיים  את  סוחבות  היו 
ומעצימות את הפער, זוכות היום לעזרה בזמן.

אותו  ויוצאת  שפה  לגן  שנכנסת  ילדה  "אין 
דבר", אומרת אסתי, "כל ילדה מתקדמת בס"ד 
בתחומים  חיזוק  ומקבלת  רגשית  מבחינה 

שבהם היא זקוקה לו".
אילו ילדים צריכים גן שפה?

במחשבה  כרוכה  שפה  בגן  ילד  של  השמה 
רבה מאוד מצד הצוות וההורים, והיא תוצאה 

של מעקב מתמשך אחר הילד. 
ילדה  'איזו  עיתון  דפי  מעל  להגדיר  "קשה 
את  לתאר  אפשר  אולם  שפה',  לגן  תישלח 
עם  שמתמודדות  כילדות  שפה  בגן  הילדות 
קושי  עם  ולא  רבות,  קושי  נקודות  של  אוסף 
פרטני.  בטיפול  עליו  להתגבר  שניתן  ממוקד 
הכול",  על  עולה  הרגשי  הקושי  כלל  בדרך 
מסבירה הגננת אסתי, "כאשר ילד חווה קשיים 
– הדבר משליך ישירות על דימויו העצמי. אם 
 – הגיל  את  תואמות  לא  הילדה  של  היצירות 
 – שפתי  קושי  יש  אם  צוחקות.  בגן  החברות 
'גם  כשיש  לכן,  חברתיים.  קשיים  לפעמים  יש 
הטיפול  אפשרויות  כל  מוצו  וכבר  וגם',  וגם 
צריכה  הילדה  כנראה  הצלחה,  ללא  בקהילה 

את החממה ששמה 'גן שפה'".
אגב, גני שפה קיימים גם לבנים וגם לבנות.

והצוות  ילדים,  כ-10-12  לומדים  שפה  בגן 
בעיסוק,  מרפאה  סייעת,  מגננת,  מורכב 
מרפאה בדיבור, מרפאה במוזיקה או באמנות, 

פסיכולוגית וכמובן מדריכה פדגוגית.

הצוות  מאת  אישי  ליחס  זוכים  הילדים  שפה  בגן 
המורחב, ומקבלים תגבור בכל התחומים. לכל ילד 
לה  ובהתאם  אישית)  לימוד  (תכנית  תל"א  נבנית 

נבנה מערך הטיפולים. 
גני השפה של פתחיה צמודים לגני ילדים רגילים. 
שילוב  תופס  שלהם  היום  בסדר  משמעותי  מקום 

הילדים בגן הרגיל. 
בתם  או  בנם  את  לרשום  מנת  על  מהורים  נדרש  מה 

לגן שפה?
אסתי סלומון: "כבר בסביבות חנוכה הגננת מפנה 
את הילדים המתאימים באמצעות טפסים מיוחדים. 
הטפסים יגיעו לוועדת שילוב – זוהי ועדה שמסננת 
את הפניות, ומעבירה את הילדים שאושרו על ידה 

אל ועדת ההשמה.
ילדים  מרופא  לבקש  צריכים  ההורים  במקביל, 
לעבור  ושם  הילד,  התפתחות  למרפאת  הפניה 
מתייחסות  הוועדות  התפתחותי.  רופא  של  אבחון 
אגב,  ההתפתחותי.  הרופא  של  לדו"ח  בעיקר 
ההורים משתתפים בוועדות וזוכים לקשב רב מצד 

המערכת".
כבר  התהליך  את  להתחיל  מדי  מוקדם  לא  האם 

בחנוכה?
השנה  בהמשך  אם  אולם  הפרוצדורה.  "זוהי 
התברר כי הילד התגבר בעצמו על הפערים ונראה 
לגן  אותו  לשלוח  אפשר   – שפה  לגן  זקוקה  שאינו 

רגיל, גם אם כבר עבר את הוועדות".

בשילוב הנכון, אנחנו מגיעים 
למצב שהחברה הבריאה לא 

מרגישה שהיא עושה חסד. להיפך, 
הילדים המשלבים מגיעים להבנה 

של 'אין לי במה להתנשא'
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הילד חוזר עם דגל וביתר החגים הוא חוזר 
עם ידע 'סמלי' ביותר תרתי משמע. 

הילד  את  לשלב  רוצים  אם  לדעתי, 
שיותר  כמה  אותו  לשלב  יש   – בקהילה 
לא  השילוב  אם  תואמת-ערכים.  במסגרת 

תואם לבית שלך – ְלמה הוא טוב?
לא  רגיל  שבגן  ראיתי   - נוספת  סיבה 
את  או  הכישורים  את  לגננת  יש  תמיד 
היכולת לתת מענה לילד מיוחד. לפעמים 
לא  מרגיש  היום,  כל  בפינה  יושב  הילד 
העיקר  העיקר?  ומה  פערים,  צובר  שייך, 
שילדים  כואבת  טעות  זו  רגיל.  בגן  שהוא 
הכי  בשנים  כבד  מחיר  עליה  משלמים 

משמעותיות בשבילם".
דודי הוא ילד תשיעי במשפחה, והשילוב 
בבית.  השילוב  הוא   – בשבילו  טבעי  הכי 
מיוחד  ילד  לגדל  יותר  קל  זו,  "מבחינה 
הוא  אם  במיוחד  בבית,  ילדים  עוד  כשיש 
חיקוי.  בכושר  וניחן  דאון  תסמונת  בעל 
בבית  נורמטיבית  התנהגות  רואה  הוא 
ובגינה, וזה המון. אולם מה קורה כשהוא 
לבית?  תואמים  שאינם  ערכים  עם  מגיע 

השילוב הביתי קצת נפגם". 
ל'פתחיה'.  לשלוח  שלך  להחלטה  נחזור 
אופציה  היווה  לא  רגיל  בגן  שילוב 

בשבילכם. ומה עם חינוך מיוחד ממש?
שמטפל  לגן  אותו  לשלוח  רציתי  "לא 
להוריד  מעוניינת  הייתי  לא  קשה.  בפיגור 
אותו ברמה. ברוך השם הוא ניחן ביכולות, 
ואף היה במשפחתון רגיל במשך שנתיים. 
של  מושלם  מענה  בשבילי  היה  'פתחיה' 

'מזה ומזה אל תנח ידך'.
בגן  הראשון  לשנתון  דודי  נכנס  וכך 
שהתאים  מדהים  בצוות  זכינו  פתחיה. 
של  סוגים  כמה  בגן  היו  הקבוצה.  את  לו 
והצוות  דאון,  תסמונת  רק  לא  קשיים, 

השתדל לחלק את הילדים לפי רמות.
דודי קיבל את כל הטיפולים שהיה זקוק 
מקצועי,  פרה-רפואי  צוות  ידי  על  להם, 
'להילחם'  הפסקתי  לנשום.  התחלתי  ואני 
ההתחייבויות,  על  החולים  בקופת 
לרוץ  והפסקתי  תורים  לקבוע  הפסקתי 
אחר הצהרים לטיפולים. סוף-סוף היה מי 

שהתחלק אתי בעול.
מיד  הצוות  לכל  הדגשתי  זאת,  עם 
ביותר  לי  החשוב  שהדבר  הדרך,  בתחילת 

הוא השילוב. 
שהתהליך  לכך  אותי  הכינה  העו"סית 
לקראת  רק  יהיה  והשילוב  זמן,  לוקח 

חנוכה.
טלפון  קיבלתי  חנוכה  לפני  הרבה 
דודי  אחרי  עוקבים  "אנחנו  מהגננת. 
מתאים  ממש  שהוא  ורואים  תקופה, 

לשילוב", הפתיעה אותי. זו הייתה בשורה 
וקידמו  חיכו  לא  אכן  הם  בשבילי.  נהדרת 
את  לראות  אותנו  הזמינו  העניינים.  את 
את  מקימים  ('פתחיה'  הרגילה.  הכיתה 
שקולטים  המוסדות  ליד  שלהם  הכיתות 
את השילוב). זו הייתה כיתה שהייתה בה 
לטובה  התרשמנו  רב'ה.  ולא  גננת  עדיין 
ודודי אט אט התחיל להשתלב. הוא קיבל 
הרגיל.  לגן  אתו  שנכנסה  משלבת  סייעת 
שבת,  בקבלת  היה  השילוב  בתחילה 
ריתמיקה  בשעת  הולדת,  יום  במסיבות 
ובשעת חצר; כלומר – בזמנים של חוויות. 
הרמה  לפי  יותר,  השתלב  הוא  הזמן  עם 
והיכולת. בתחילה היה משתלב פעם בכמה 
ימים, ובהמשך - שעה בכל יום, ביצירה או 
בריכוז. הסייעת ישבה אתו, תיווכה לו את 
עם  שיצא  לו  עזרה  היצירה  ובזמן  הריכוז 

סיפוק ועם משהו ביד".
וקיבלו  מאוד  אותו  אהבו  בגן  "הילדים 
ילדים  "אלה  מיכל.  מספרת  טבעי",  אותו 
הרב  שילוב.  של  הרעיון  עם  שגדלים 
של  האגדי  המנהל  שליט"א,  שפרכר 
למה  יודע   – המשלב  החיידר  'משכנות', 
נקי  רווח  הוא  השילוב  זה.  את  עושה  הוא 
מודעות  עם  גדלים  הם  הרגילים.  לילדים 
הזולת.  אהבת  עם  התחשבות,  עם  לחסד, 
חיידרים רגילים מפסידים את כל זה. לילד 
רגיל לא תמיד יש מסוגלות להתייחס יפה 
לילד מיוחד ולקבל את השונה, אולם ילד 
שגדל על שילוב – יש לו את זה מגיל קטן. 

זה נכס לכל החיים. 
מוכנות  בחיידר  המקסימות  הגננות  גם 
שיתוף  מתוך  אותו  ועושות  לשילוב 
האימהות  אפילו  ומוצלח.  פורה  פעולה 
נהדר  מקבלות  הרגילים  הילדים  של 
קיבל  דודי  השנה  במהלך   - השילוב  את 
הזמנות בטלפון מילדים שרצו שהוא יבוא 
הרגשתי  שנה  סוף  ובמסיבת  ִאתם,  לשחק 

בנוח במחיצת האימהות".

"כולם דאונים
וגם אני דאון"

שילוב,  של  מוצלחות  שנים  שלוש  עברו 
קרה  מה  בפתח.  ניצבה  הרביעית  והשנה 

אז?
לא  כבר  נהדרות,  שנים  שלוש  "אחרי 
על  המפקחת  ל'פתחיה'.  זכאים  היינו 
הרמה  ואת  דודי  את  היטב  הכירה  הגנים, 
שליוותה  וכמו  אליה,  שהגיע  הגבוהה 
עכשיו  גם   – השנים  כל  במסירות  אותנו 

"ארבע שנים
הטיפולים היו עליי"

"מאז שהיה דודי תינוק, והייתי מבלה 
האימהות  עם  השיחות  ב'שלווה',  אתו 
האחרות היו סביב הנושא הבוער: איפה 
נרצה לראות את הילד שלנו גדל - האם 

בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד?"
התשע  בן  דודי  של  אמא  מיכל, 
תמיד  דאון,  תסמונת  עם  המתמודד 
שילוב  הורים,  "בעיני  שילוב.  רצתה 
הוא  שלי  הילד   - הצלחה  על  מראה 
הצליח  הוא  וההוכחה:  גבוה,  בתפקוד 

להשתלב". 
יודעת  שנים,  תשע  של  ניסיון  לאחר 
אמא של מיכל להדריך אימהות צעירות: 
"תזכרו ששילוב הוא אכן נהדר, אבל כל 
שזוהי  לומר  אפשר  אי  לגופו.  מקרה 
להתעלות  מאוד  חשוב  לכולם.  הדרך 
מעל הרצון ההורי החזק שמבקש מאתנו 
את  ולבחון  לשילוב,  הילד  את  לשלוח 
שהכי  מה  לפי  שלו,  הצרכים  לפי  הילד 
הן  חברתית,  מבחינה  הן  בשבילו;  טוב 
חשוב  התנהגותית.  והן  התפתחותית 
בבית  המצב  את  בחשבון  להביא  גם 
יש  לאמא  האם  הֵאם:  של  הכוחות  ואת 
פניות וכוח להתרוצץ בעצמה עם הילד 
הפתרון  שאולי  או  השונות?  במרפאות 
הוא לרכז את כל הטיפולים במקום אחד 

– בגן חינוך מיוחד". 
חיוביים  היבטים  הרבה  יש  נכון, 
לשלב  שמצליחים  והורים  לשילוב, 
אם  גם  אבל  מצוין.  זה  עם  מרגישים 
השילוב הוא בנפשם של ההורים, חשוב 
תמיד לעצור ולבדוק אם הוא לא מגיע 
הורים  מכירה  אני  הילד.  חשבון  על 
להתנתק  שהצליחו  כאלה,  מקסימים 
הילד,  טובת  את  רק  ולראות  מעצמם 
למרות  מיוחד  לחינוך  אותו  ושלחו 
מיכל  מבקשת  תזכרו",  שילוב.  שרצו 
"שהילדים  האימהות,  מחברותיה 
צריכים  איננו  מיוחדים.  הם  שקיבלנו 

לימודיים  להישגים  אותם  להביא 
לא  בשמים  הנראה,  ככל  מרשימים. 
אנחנו  הללו.  מההישגים  מתרשמים 
צריכים לגדל אותם באהבה ולתת להם 

כל מה שהם זקוקים לו כדי לשמוח".
"את הקטנים שלי איני ממהרת לשלוח 
למטפלת", מספרת מיכל, "וגם את דודי 
שנתיים  גיל  עד  לשלוח.  מיהרתי  לא 
אותו  שלחתי  כך  ואחר  בבית,  היה  הוא 
היה  שם  רגילים,  ילדים  של  למשפחתון 

עד גיל ארבע.
עליי  היה  הללו  השנים  כל  במשך 
לדאוג לו בעצמי לכל הטיפולים הפרה-
סייעת  למשפחתון  הכנסתי  רפואיים. 
צמודה, וכמה פעמים בשבוע רצתי אתו 
תקשורת  קלינאית  בעיסוק,  לְמרפאה 

ועוד.
כשהוא היה בן ארבע, נכנס דודי לגני 

'פתחיה', ואז 'התחלתי לנשום'". 

"רציתי שילוב שיתאים 
לערכים של הבית"

מה הביא אותך להחלטה לשלוח דווקא 
ל'פתחיה'?

של  הטופ  בשבילי  היה  'פתחיה'  "גן 
גם  "הוא  מיכל.  מתארת  המשאלות", 
קיבל שם את כל הטיפולים, וגם השתלב 

בגן רגיל. 
יש לי חברות שהמשיכו להחזיק בדגל 
רגיל  לגן  שלחו   - כלומר  ה'רגיל-רגיל', 
לטיפולים  הילד  עם  לרוץ  והמשיכו 

בעצמן.
מכמה  הזו  באופציה  בחרתי  לא  אני 
לא  הרגיל  שהגן  משום  בעיקר  סיבות; 
שאינו  מוסד  הוא  חיידר  משלנו.  היה 
לשלוח  עלינו  היה   – לשלב  וכדי  רשמי, 

את הילד לגן דתי לאומי שיש בו גננת.
את  תואם  לא  הרגיל  בגן  החינוך 
שאי  לי  תיארה  חברתי  בבית.  החינוך 
ספרייה  ספר  הביתה  להכניס  אפשר 
העצמאות  ביום  מהגן,  מביא  שהילד 

מאז שהם נולדים – הם שומעים סביבם את המילה 
'שילוב'. גם אם אינם מבינים את משמעותה של המילה 

(והם אינם מבינים), מהר מאוד הם חווים את מהותה.
זהו סיפורו של ילד שנולד עם תסמונת דאון והשתלב 

בגני 'פתחיה'; זהו סיפורה של אמא שלו, מיכל; וזהו 
סיפורם של ילדים רבים שהשילוב הוא נדבך חשוב 

בחייהם | על כן ולא, מתי ואיך, ועל היום שאחרי

אם הוא רוצה לשבת – ניתן לו כיסא. אם הוא 
אחרים  רעיונות  על  נחשוב  בוא  לשחק  רוצה 

למשחק".
לאן ממשיכות הילדות שלמדו בגן שפה?

"יש ילדות שממשיכות לכיתה רגילה, ומעטות 
יוצאות לכיתה מקדמת", מדווחת אסתי סלומון, 
רובן   – רגילה  לכיתה  שממשיכות  אלה  "מתוך 
ומקבלות  הראשונות,  בשנים  תגבור  צריכות 

שעות של הוראה מתקנת.
בית הספר שאליו מגיעות ילדות גן שפה פונה 
הוראה  של  שעות  לקבל  כדי  שילוב  לוועדת 
בשעות  צורך  שאין  מתברר  בעתיד  אם  מתקנת. 

האלו – תמיד אפשר להתחרט.
בדרך כלל, הילדות של גן שפה מגיעות חזקות 
הן  בכיתה.  הילדות  משאר  יותר  אף  לימודית, 
חשבון.  תרגילי  לפתור  ויודעות  לקרוא,  יודעות 
בית  של  הראשונה  שבתקופה  היא  המטרה 
להסתגלות  פנויות  תהיינה  הן  חנוכה,  עד  הספר, 
בבית  שצצים  החדשים  החובות  של  ולהפנמה 
אותו  משלימים  פער,  כשמתגלה  בהמשך,  הספר. 

בעזרת מורה מתקנת". 
האם יש קושי בקבלה של הילדה לבית הספר?

מקרה",  בכל  לקבל  מחויב  אזורי  ספר  "בית 
משיבה אסתי, "לרוב איננו נתקלות בקשיים". 

שוב,  מבררים  אנחנו  מסטיגמה?  לחשוש  מה  ואין 
בשם הורים רבים.

"ראשית,  אסתי.  מרגיעה  לחשוש",  מה  "אין 
טובת הילדה צריכה לעמוד לפני ההורים; ושנית 
להיחלץ  מצליחה  שנעזרת  ילדה  כי  מוכח   –
מסטיגמה אחרת של 'בעלת קושי לימודי / רגשי 

/ התנהגותי / חברתי'. 
הולכים  רק  הקשיים   – עזרה  ללא  הרי 
את  ִאתה  מטופלת תגרור  לא  ומתעצמים, וילדה 
הקשיים הלאה. במקום להגיע עם חוויות הצלחה 
– תגיע עם תסכול עמוק שיתוסף על יתר קשייה". 
האם ההשתלבות החברתית בכיתה א' אינה קשה 

לילדות?
אומרת  טבעית",  היא  ההשתלבות  כלל  "בדרך 
שנעשה  השילוב  בזכות  "הרבה  סלומון,  אסתי 
בשנה הקודמת בגן רגיל. הילדות רגילות לכיתות 
גדולות ובדרך כלל מסתדרות מצוין. לרוב הן לא 
סובלות מקושי תדמיתי, משום שהילדות תופסות 
להם'.  שזכתה  מי  ש'אשרי  כגנים  השפה  גני  את 
הסתגלותי  קושי  על  אמא  לי  סיפרה  לאחרונה 
נזקקה  שפה,  בגן  שלמדה  שלה,  הבת  א'.  בכיתה 
ללא  להתמודדות  להסתגל  כדי  זמן  ליותר 
המעטפת המגוננת. אך מצב כזה אינו רווח; רוב 

הילדות משתלבות היטב".
<<<
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אולי  דודי.  של  טובתו  למען  לאות  ללא  פעלה 
רצתה  לא  שתמיד  מה  את  לה  לומר  הבמה  זאת 

לשמוע: תודה...
ברוך ה', היא הצליחה להכניס את דודי לחיידר 

הרגיל בכיתת המכינה.
למעשה, דודי נכנס לאותה כיתה ששילבה אותו 
המניין'.  מן  'חבר  של  בתקן  והפעם  השנים,  כל 
קשיים  (עברנו  צמודה  סייעת  לו  הייתה  כמעט. 
בחיידר  אותה).  שקיבלנו  עד  רבים  בירוקרטיים 
המדובר, הילדים לומדים אצל גננת עד גיל שש, 

ויש רב'ה שמוציא אותם ללימוד קריאה פרטני.
מחוץ  נסיעות  בלי  שנה  עוד  הרווחנו  כך 
לגבי  האחריות  אליי  חזרה  שנה  באותה  לעיר. 
בו  הכירה  לא  העירייה  לכך,  בנוסף  הטיפולים. 
לו  הייתה  לא  כלומר,   – מיוחד  חינוך  של  כילד 
ראינו  זאת  בכל  אבל  ולצהרון.  להסעות  זכאות 
יכול  שבה  שנה  עוד  הרוויח  דודי  טובתו:  שזוהי 

היה ללמוד התנהגות נורמטיבית מהי.
ניתן לומר כי בזכות שלוש השנים ב'פתחיה' – 

דודי היה מסוגל להשתלב".
מדוע היה חשוב לך השילוב הרגיל?

הייתה  הלימודית,  הבחינה  מאשר  "יותר 
שדודי  לי  חשוב  היה  ההתנהגות.  לי  חשובה 
ילמד התנהגות נורמטיבית, הן בכישורי חיים והן 
שילווה  לימוד  זהו  רגילה.  ֶחברה  עם  בהתנהגות 

אותו כל החיים".
בחיידר  א'  לכיתה  דודי  נכנס  שנה  כעבור 
כיתות  המחזיק  ת"ת  זהו  בירושלים.  'המסורה' 
בכיתות  לעתים  אותן  ומשלב  מיוחד  חינוך  של 
הנמוכות של החיידר הרגיל. הרווחנו המון קידום 
לפני כן, ודודי נכנס הרבה יותר בשל לכיתה א'. 
כיום הוא כבר קורא, ומרגישים היטב בהתנהגות 

שלו שהוא 'ילד של שילוב'". 
ומדוע דודי לא המשיך להשתלב בחיידר רגיל?

ככל  הראשונות.  לשנים  מצוין  הוא  "השילוב 
שעובר הזמן – הילד צובר פערים. גם אם מבחינה 
לימודית הוא מסוגל – הוא צובר פער רגשי. ילד 
אצל  שונה.  שהוא  לקלוט  מתחיל  גבוהה  ברמה 
הוא  כאשר  בפסח,  שעברה,  בשנה  קרה  זה  דודי 

היה משולב בכיתה הרגילה. הוא חווה תסכולים: 
הוא חכם, והוא קלט שהחברים מצליחים יותר – 

בקריאה, ביצירה, ברכיבה על אופניים.
לשלב  ניסו  שכאשר  נוספים,  מהורים  שמעתי 
התחרטו  'פתחיה',  של  לשנים  מעבר  הילד  את 
הצליח,  השילוב  אולי  הלימודית  ברמה  לבסוף. 
אבל הילד צבר פער רגשי. הוא קלט שהוא שונה, 

והתחיל לחפש את המקום שלו בעולם.
בסוף השנה, כאשר ראינו את הקושי של דודי, 
הלימודי  הלחץ  את  להרפות  הנחיה  קיבלנו 
ולתת לו סוף שנה חווייתי, כדי לא לאבד אותו. 
ה'  שאם  והבנו  חיים,  שמחת  במתנה  קיבל  הוא 
להתאמץ  צריכים  איננו  שברא,  כפי  אותו  ברא 
שיהיה 'כאילו רגיל' וילמד גמרא. התפקיד שלנו 
אותו  ללמד  ובשמחה,  באהבה  אותו  לגדל  הוא 
שמחת  את  לו  לשבור  לא  אבל  טובה,  התנהגות 

החיים.
'פתחיה',  של  השלישית  שבשנה  זוכרת,  אני 
כאשר רוב היום הוא היה משולב בכיתה הרגילה 
וחצי  באחת  מגיע  היה  הוא  לטיפולים,  יצא  ורק 
לצהרון של 'פתחיה'. הגננות סיפרו לי שהוא היה 
היה  פתאום  הביתה.  חזר  כאילו  מאושר,  כך  כל 
במהלך  אצלו  שהצטבר  המתח  את  לפרוק  יכול 
שווה  הרגיש  פתאום  הרגילה,  בחברה  השהייה 
בין שווים. זה היה המקום הטבעי שלו, וזו הייתה 

תחנת הדלק שלו. 
'המסורה',  בת"ת  הראשונים  השבועות  באחד 

שאלתי אותו: "נו, דודי, איך בכיתה א'?"
דאונים  כולם  "טוב!  הלשון:  בזו  לי  ענה  והוא 

וגם אני דאון". 
לסיכום, השילוב הוא נהדר כאשר הוא מתאים 
תורם  הוא  ובזמנו.  בעתו  הוא  וכאשר  לילד, 
ילד  כמו  אוכל  ("הוא  הילד  של  החיים  לכישורי 
להביע  יודע  ("הוא  שלו  להתנהגות  רגיל!"), 
שלו  לשפה  התפרצויות"),  בלי  רוצה  שהוא  מה 
ולהסתגלות שלו לחברה ("הוא משחק עם כולם 
בגינה"). אבל תמיד יש להיות עם יד על הדופק, 
וללוות את הילד בהרבה אהבה, וכמובן – בהרבה 

תפילה ואמונה.

<<<
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הרגשות  על  מדהים  באופן  שמשפיעה 
של העומדים מולנו. אנחנו יותר מכירים 
שפועם  זה  בדיוק,  כן,  'לב'.  בשם  אותה 
רגשות  כתחנת  אותנו  ומשמש  בתוכנו 
שלנו,  הלב  מרגיש,  רק  לא  הוא  פעילה. 
אלו  עם  ענפים  גומלין  קשרי  גם מנהל  אלא 
שסובבים אותנו. כשאנחנו מניעים בתוך לבנו 
רגש – הרגש הזה נע בערוצים בלתי נראים אל 
לבבותיהם של האנשים שמולנו, ומניע משהו גם 

בתוכם.
זה עובד גם הפוך, כמובן – גם הפעילות הלבבית של 
האדם שמולנו מניעה בתוכנו את גלגלי מערכת הרגשות 

שלנו – אבל בואו נתחיל בצורה מסודרת, מההתחלה.
בין  קצת  לסייר  להכיר",  "נעים  ללב  לומר  באה  הזו  הכתבה 
החדרים והעליות שלו, לצפות מקרוב בפעילות וגם לצאת בסוף 

עם כמה מסקנות מרתקות. אתם מצטרפים לסיור, נכון?

לב הענין: איזון
היה  לו  שלנו,  הרגשות  שינוי  מערכת  של  למשתמש'  ב'מדריך 
נכתב, מן הסתם היה כתוב בהתחלה בצורה מודגשת: "אל תחפשו 
את כפתור ההפעלה של המערכת; היא פועלת ללא מגע יד אדם". 
זה בדיוק ככה: ההשפעה הרגשית שלנו על אחרים, ושל אחרים 
רק מה, לא תמיד אנחנו יודעים עליה  פוסקת.  עלינו, היא בלתי 
– ובהתאם, לא תמיד אנחנו מבינים מה קורה למערכת הרגשית 

שלנו ומי 'שיגע' אותה פתאום וגרם לה להתחיל להשתולל ככה.
קחו תמונת מצב קלאסית: אמא נחמדה אחת קמה בבוקר בהיר 
אחד, מחייכת אל תכלת השמים והולכת להעיר את החמודים שלה 
ברננה. כבר אתמול בלילה היא החליטה שהבוקר הזה בבית שלה 

יהיה בוקר מהסיפורים – עליז, חמים ומואר.
במשברי  נתונים  או  קצת,  עייפים  עדיין   - שלה  החמודים  אבל 
גיל המרד, או סתם עקשנים קטנים - לא בדיוק משתפים פעולה 
עם הפסטורליה של הבוקר: שימי צועק שהוא לא מסכים ללבוש 
את החולצה הזו וכבר אלף פעמים הוא אמר את זה, שרית בוכה 
להכין  שכחה  שהיא  בבהלה  נזכרת  רחלי  אותה,  מעצבן  שימי  כי 

לב מי מאתנו לא חולם, 
באיזו פינה קטנה בלב,

להיות בעל השפעה?
כולנו היינו רוצים, לפחות לפעמים,

להשפיע על תהליכים, לחולל 
שינויים, להניע מערכות.
ואז, יום אחד, באה כתבה 
אחת ומספרת לכם:
"אתם בדיוק כאלה. בעלי השפעה.
יש לכם, אולי מבלי שידעתם,
'מערכת שינוי רגשות' מדהימה.
ולא, זו לא פנטזיה!"
אם לבכם אומר לכם שזה לא יכול להיות –
אל תקחו ללב. רק שימו לב:

הכתבה הזו מתכוונת לקחת 
אתכם אל לב הדברים.
בואו.

ומגלים ת לחנות  נכנסים  אתם  אחד  שיום  לעצמכם,  ארו 
קטן  מכשיר  מין  רגשות.  לשינוי  מכונה  חדש:  מוצר  בה 
ומרובה כפתורים, שבאמצעות לחיצה על כל אחד מהם 
אתם יכולים לשנות את מצבו הרגשי של כל אדם שנמצא 
כפתור  על  לחיצה  עצבני?  ממש  עכשיו  שלכם  שהילד  נגיד  מולכם. 
השלווה, והילד נרגע... איך זה נשמע לכם? פנטסטי, לא? היזם שהוציא 
האנשים   100' ברשימת  עכשיו  מתמקם  בוודאי  לשוק  הזה  המוצר  את 

העשירים בעולם' של פורבס.
החדשות הרעות? אין מכונה כזו. החדשות הטובות? דווקא יש!

לממן  צריכים  לא  אפילו  אנחנו  טובות?  העוד-יותר  והחדשות  אה, 
אותה, לכולנו יש אחת כזו כבר מזמן.

להיות  עומדת  לא  לגמרי  זו  עדיין.  מפה  תלכו  אל  בבקשה  רגע-רגע, 
כתבת-פנטזיה. באמת שיש לנו דבר כזה: יש לנו מערכת מופלאה כזו, 

מלב
שירה דוד
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הוא לא ממש פנוי לשקול בצורה נבונה מה לעשות. הוא 
צריך, קודם כול, להתאזן רגשית ולהירגע.

בדיוק כמו שלא נוכל לצפות מילד להתמודד עם בעיה 
שלו,  מהגננת  לצפות  נוכל  לא  כך  רגשית,  מוצף  כשהוא 
או מההורים שלו, או מכל אדם אחר, להתמודד נכון עם 

סיטואציה מורכבת כשלא קיים אצלו איזון רגשי.

בלתי  כמעט  משימה  זו  לזכור:  שצריך  משהו  ועוד 
פוסקת – או, כמו שמגדירה את זה רחלי: "ויסות זה לא 
בצהרים. כל  משהו שנכנסים אליו בבוקר ויוצאים ממנו 
מאיזון.  לרגע  אותו  מוציאה  חווים  שאנחנו  סיטואציה 
עם  בעבודה  במהירות.  לאיזון  לחזור  לנו  קל  כמבוגרים, 
ילדים, לעומת זאת, ההסחות רבות, התגובות שלהם לא 
תמיד צפויות, הם מביאים תכנים רגשיים שלא תמיד קל 
לחזור  כדי  מודעת  עבודה  יותר  שדרושה  כך  ִאתם,  לנו 

לאיזון.
הוא  רגשי  שאיזון  שנדע  חשוב  חינוך,  וכאנשי  כהורים 
לא מצב סטטי. הידיעה הזו היא השלב הראשון. ובשלב 
השני: חיוני שנדע מה מוציא אותנו מהאיזון ואיך אנחנו 

נכנסים אליו בחזרה כמה שיותר מהר".
אז בואו, באמת, נעבור לדבר על השלב השני הזה.

שימו לב: מודעות
שימי  את  הלא-מלבב?  הבוקר  של  התיאור  את  זוכרים 
שבסוף  המשתדלת,  שלהם,  ואמא  הבוכה  ושרית  הצועק 

יוצאת מאיזון?

עד עכשיו אמרנו לה: "תדעי שהמצב הרגשי 
שלך יצא מאיזון כתגובה למצב הרגשי של הילדים", 

שלך,  הרוגע  על  תשמרי  "אם  בסגנון:  טיפ  לה  נַתנו  ואז 
צעד  לוקחים  אנחנו  עכשיו  אותם".  גם  להרגיע  תוכלי 
אחורה מהטיפ הזה, ואומרים לאמא הזו: "בעצם, מה מכל 
מה שקרה הוציא אותך מאיזון? תחשבי על זה, זה חשוב".
צריכים  אנחנו  פעולה,  דרך  וכל  טיפ  כל  לפני  עוד  כי 
להיות מודעים ליצורים הקטנים האלה שבאים ולוחצים 
לנו על המתגים של מערכת הרגשות שלנו. לא אצל כולנו 
שהוציא  שמה  יתכן   – אמא  אותה  אצל  זהים.  הגורמים 
הבכיות  של  הווקאלית  הערבוביה  היה  מאיזון  אותה 
אחרת  אמא  ואצל  הרעש,  אחת:  ובמילה  והצעקות, 
יהיה  העצבנות  כפתור  על  אצלה  שילחץ  מה   –
הגורם  שלישית  אמא  אצל  בעוד  בבית,  הבלגן 

יהיה בכלל לחץ הזמן והשעון המתקדם.
"כל אחד צריך להכיר את עצמו, ולהיות מודע 
אומרת  מוויסות",  אותו  שמוציאים  לגורמים 
"כשאנחנו  למה:  ברור  למה?  פריימן.  רחלי 
גם  נוכל  מהוויסות,  אותנו  הוציא  מה  יודעים 
רחלי,  אומרת  אליו",  אותנו  יחזיר  מה  לדעת 
וגם מספקת דוגמה. "תחשבו", היא אומרת, "על 
אמא שקשה לה עם מגע של דבק באצבע. משהו 
במגע הרטוב הזה גורם לה לחוסר נוחות. כשהיא 
עם  מהנה  יצירה  לשעת  הצהרים  אחר  לשבת  רוצה 
הילדים, הקושי התחושתי הזה עשוי לגרום לה לחוסר 
לה.  קורה  זה  למה  תבין  שהיא  מבלי  ולעצבנות,  נוחות 
גם  תוכל  היא  שלה,  לקושי  מודעת  תהיה  היא  אם  אבל 

למצוא דרכי התמודדות שיעזרו לה להתגבר עליו.
עכשיו, תארו לעצמכם שיש בגן ילדה שסובלת מקושי 
דומה, ואין לה עדיין מספיק מודעות להבין מה מציק לה 
ולהסביר לגננת את הקושי שלה – אם היא תהיה חייבת 
לגעת בדבק בשעת היצירה, היא תצא לנו מאיזון ברגע. 
נקבל ילדה עצבנית ומפריעה, שבעצם היא ילדה סובלת".

מה יקרה סביב הילדה הזו? וואו, סערה: הגננת תכעס 
החברות  לחברות,  ותציק  בתגובה  תכעס  היא  עליה, 
אותה  ותעניש  הרגשית  לסערה  תישאב  הגננת  תתרגזנה, 

– איזו תאונת שרשרת של תגובות רגשיות!
מהאיזון,  הזו  הילדונת  את  הוציא  מה  "כשנגלה  רחלי: 
הלא-נוח  והמגע  הדבק  עם  להתמודד  לה  לעזור  נוכל 
שלו, והיא תהיה מווסתת בשעת היצירה. המודעות למה 

שמוציא אותנו מהאיזון – זה המפתח".
של  במערכות  גם  פועל  הזה  המנגנון  דומה,  באופן 
אנשים  מול  מאותגרים  מרגישים  אנחנו  אם  אנוש.  יחסי 
מהאיזון  אותנו  מוציא  ִאתם  שלנו  והקשר  מסוימים, 
מהו  לחפש  כול  קודם  צריכים  אנחנו   – שלנו  הרגשי 
הגורם שמוציא אותנו משלוותנו. אחרי שנכיר את הגורם, 
נוכל גם לטפל בו או לעקוף אותו, ולהחזיר את השלווה 

למערכת היחסים הזו.

ואיציק  יהדות,  מחברת  את  מוצאת  לא  והיא  מערכת 
הקטן מנדנד במיטה כי הוא רוצה בקבוק.

מה קורה לאמא בשלב הזה? בהנחה שהיא אמא אנושית 
ורגילה, יש סיכוי סביר שבאיזשהו רגע היא תתרגז מאוד על 
שימי, תכעס על רחלי, תנזוף בשרית, ובאופן כללי תשכח את 

התכלת הרגועה של שמי הבוקר ותהיה זעופה מאוד.
יכול להיות – ותרשו לי להניח שזה בדיוק מה שיקרה – 
שאחרי שהילדים ייצאו למקומות הלימוד שלהם, 
את  תשאל  הזו  והמשתדלת  הנחמדה  האמא 
עצמה בתסכול: "אבל למה, למה זה קורה? 
איך זה שאני כל כך מנסה שהבקרים בבית 
הם  ובסוף  ונחמדים,  רגועים  יהיו  הזה 

נראים יותר כמו צונאמי?"
הנתונים  כל  את  כמעט  יש  הזו  לאמא 
לעצמה:  הציבה  שהיא  במטרה  להצליח 
לה  חסר  פעולה.  ותכנית  רצון  חזון,  לה  יש 
רק נתון אחד, קטן וחשוב: היא לא מכירה את 
מערכת שינוי הרגשות שפועלת אצלה ואצל ילדיה.
אילו היא הייתה מכירה את המערכת הזו, יכול להיות שהיא 
להפליא:  פשוט  תהליך  הוא  פה  שקורה  שמה  מבינה  הייתה 
כשהילדים מפעילים בלבם רגשות של עצבנות, רוגז וכעס – 
הם מניעים בתוך הלב שלה את המתגים התואמים, ומעבירים 

גם אותו למצב הרגשי השלילי הזה.
בגני  גננת  פריימן,  רחלי  אומרת  לדעת",  צריכים  "אנחנו 
שפה, "שאנחנו חיים כל הזמן בתוך המערכת הזו, שבה אנחנו 
שנהיה  וחשוב  עלינו.  משפיעה  והיא  הסביבה  על  משפיעים 

עובר  מה  יודעת  כשאני  כי  הזו,  ההדדית  להשפעה  מודעים 
על  לשלוט  מסוגלת  אני   – כך  להרגיש  לי  גורם  ומה  עליי 

הרגשות שלי, ומסוגלת גם להכיל את השני".
בעבודה שלה כגננת, רחלי רואה את הפעילות של המערכת 
של  קבוצה  שמקבלת  גננת  על  "תחשבו  אמת:  בזמן  הזו 
כשהן עייפות,  פסח  מחופשת  ילדות שחוזרות היום  שלושים 
של  ומהירה  מחודשת  תרגולת  להן  ונדרשת  חוויות,  עמוסות 

כללי התנהגות.
התפקיד של הגננת הוא להבין שהיא משליכה על התנהגות 
תילחץ  היא  באם  מרגישה.  שהיא  מה  את  ומשקפת  הבנות, 
ותגיב בצורה שמושפעת מהתנהגות הילדות, היא אוטומטית 
תניע את הבנות להמשיך בהתנהגות הזו. אבל אם היא תיקח 
בצורה  להגיב  תוכל  היא  עצמה,  את  ותרגיע  נשימות  כמה 
רגועה, ואז הרוגע ושיקול הדעת שלה ישפיעו גם על הילדות 
וירגיעו אותן". במילים אחרות? אם הגננת תפעיל בתוכה את 
הילדות  אצל  גם  הזה  הרגש  את  תניע  היא  השלווה,  כפתור 
שתיארנו  הדמיונית  במכונה  כמו  בדיוק  אחריותה.  שתחת 

בהתחלה.
"אנחנו  רחלי,  אומרת  נכונה",  בצורה  להגיב  להצליח  "כדי 
הסובבים  מול  רגשית,  מבחינה  לנו,  קורה  מה  להבין  צריכים 
אותנו, ואיך הם משפיעים עלינו. כך נוכל גם לדעת איך לפעול 
כדי לא להיסחף אחרי המצב הרגשי שלהם – אלא לווסת את 

הרגשות שלנו בצורה נכונה".
מילת  זו  עכשיו,  כבר  כולנו  שנדע  כדאי  זה  את  ויסות, 

המפתח פה.
"ויסות", אומרת רחלי, "זהו איזון של כל המערכות. זה הכלי 
הראשוני שמאפשר לנו להיות מודעים לעצמנו ולסיטואציה 
שבתוכה אנחנו נמצאים. אחרי שהשגנו אותו – אנחנו מסוגלים 

להיות ממוקדים ולהתחיל להתמודד נכון עם המצב".
הוא  קצרצר,  פדגוגי  שיעור  של  בענין  אתם  אם  הזה,  הכלי 
חלק משיטה מובנית. רחלי מספרת לנו על מודל ה-DIR, בו 
"המודל  שפה:  בגני  הילדים  עם  בעבודה  להשתמש  מרבים 
רחלי  מעניקה  תקשורתית",  התפתחות  שיטת  הוא  הזה 
על  מבוסס  "המודל  למתעניינים.  מתומצת  הסבר 
(וגם  לילדים  שמעניקים  מדורגים,  שלבים  תשעה 

למבוגרים, אגב) כלים להתפתחות נכונה.
אנחנו  הוויסות.  הוא  במודל  הראשון  השלב 
אלינו,  קשוב  להיות  מילד  לצפות  יכולים  לא 
או לפתור דילמות פשוטות, אם משהו מציק 
בכל  מאוזן  כלומר,  מווסת.  לא  והוא  לו 

הממדים".
מבחינתנו, מספיק שנתמקד כרגע בממד 
שלנו:  הכתבה  של  הנושא  שהוא  הרגשי, 
אמור  הדוגמה,  לשם  לאיבוד,  שהלך  ילד 
משמעותי.  אתגר  עם  עכשיו  להתמודד 
הוא צריך למצוא דרך פעולה שתסייע לו 
אם  אבל  הביתה.  חזרה  דרכו  את  למצוא 
הילד הזה עכשיו מבוהל, בוכה, היסטרי – 

מה עושים מול ילד 
שמאתגר את המערכת 

הרגשית שלנו? הילד הזה, 
שלא כל כך קל לנו אתו, ואנחנו 

לא בדיוק מצליחים להיות 
רגועים בחברתו? אתם מכירים 
את הילדים הסופר-מאתגרים 
האלה, שמצליחים איכשהו 
להוציא אותנו מהכלים גם 

כשהבטחנו לעצמנו 
ש-לא עוד?
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לנו  מאפשרת  והיא  רגשית,  הצפה  של  לזמנים  מצוין  פתרון 
האנשים  של  גם  וממילא   – שלנו  הרגשי  האיזון  על  לשמור 

סביבנו".
נהדרות  דרכים  עוד  יש  דוגמאות.  רק  כמובן,  הן,  אלו  כל 
להרגיע ולהירגע. המפתח הוא, כבר הזכרנו, מודעות למערכת 
האישית של כל אחד מאתנו, והקשבה למערכת הרגשית של 

הילדים שמולנו.

נוגע ללב: אהבה
שהבטחנו,  כמו  הגענו,  ועתה   – קבוצתי  איזון  על  דיברנו 
המערכת  את  שמאתגר  יחיד  ילד  מול  עושים  מה  לכאן:  גם 
ואנחנו  אתו,  לנו  קל  כך  כל  שלא  הזה  הילד  שלנו?  הרגשית 

לא בדיוק מצליחים להיות רגועים בחברתו? אתם מכירים 
שמצליחים  האלה,  הסופר-מאתגרים  הילדים  את 

איכשהו להוציא אותנו מהכלים גם כשהבטחנו 
לעצמנו ש-לא עוד?

אי אפשר לזייף. אנחנו יכולים לומר לילד 
אוהבים  שאנחנו  בשעה  פעמים  ששים 
אתו  לנו  ושכיף  מקסים  ילד  שהוא  אותו, 
לא  שלנו  הרגשית  המערכת  אם  ועדיין   –
מכוונת לתדר הזה, הילד ירגיש זאת. ללא 

לשדר  יותר  רבה  בעוצמה  יגיב  הוא  ספק. 
הרגשי שלנו, מאשר לשדר המילולי.

זה  למה  להסביר  שמיותר  אתי  ותסכימו 
משנה, ולמה חשוב שילד ירגיש אהוב ורצוי. זה הרי 

הבסיס לבריאות הנפשית שלו, לחינוך שלו, ליכולת הלמידה 
את  לסיים  רוצים  לא  שאנחנו  כן,  אם  ברור,  לא.  וְלמה  שלו 

הסיור שלנו לפני שנדע איך לאזן את הרגשות שלנו מולו.
"מילת המפתח", אומרת טובי קסטלניץ, "היא אהבה. פשוט – 
כמה לא פשוט, בעצם – לאהוב את הילד הזה. נכון שלא תמיד 
היא  זה,  על  נעבוד  אם  אבל  ספונטני,  באופן  מגיעה  האהבה 
שנרתעת  זו  הראשונית,  מההרגשה  להיבהל  צורך  אין  תגיע. 
מהילד או מתקשה להתחבר אליו, ואין צורך להתכחש אליה. 
זה נורמלי, זה אנושי וזה מובן. ברגע שנהיה מודעות לכך שיש 
לנו קושי רגשי עם ילד מסוים, נפסיק להרגיש חוסר מנוחה 
את  לעבד  להתחיל  ונוכל  מולו,  עומדות  שאנחנו  פעם  בכל 

הרגשות שלנו בכיוון הנכון.
זה דבר שאנחנו, בצוות הגנים, עובדות עליו הרבה ובצורה 

מודעת. ואני יכולה להעיד", מוסיפה טובי, "שהילדים 
שִאתם היה לי קשה בתחילת השנה – אלו בדיוק 

להיפרד  קשה  הכי  לי  יהיה  שמהם  הילדים 
בסוף השנה! כשמוָדעים לרגשות ועובדים 

דבר  של  בסופו  מגיעים  נכון,  ִאתם 
הרבה  ואמיצה  גבוהה  קשר  לרמת 

יותר".
בפועל?  זה  את  עושים  איך 

התהליכים,  על  מספרת  טובי 
וגם על מה שמניע אותם.

"קודם כול", היא אומרת, "אנחנו צריכים להגיע אל הילדים 
נתקלתי  השנים  במשך  הבנה.  של  ממקום  האלה  המאתגרים 
בילדות שהיו מגיעות לשילוב בגנים הרגילים, ומתנהגות שם 
הייתה  ִאתן  שלנו  הראשונית  העבודה  מווסתת.  לא  בצורה 
להבין  להתפרץ.  להן  שגורמת  שלהן,  המצוקה  את  לראות 
בגלל  ִאיום  מרגישה  אלא  עליי,  מאיימת  לא  הזו  שהילדונת 

הקשיים שלה, ולכן ההתנהגות שלה כל כך זועקת.
 – שלהן  הטבעי  בגודל  אותן  ולראות  אליהן,  להגיע  כדי 
הדרך   – מאיימות  מפריעניות  ולא  ומתוקות,  קטנות  ילדות 
נכון  הציפיות.  כל  את  להסיר  כול  קודם  היא  ביותר  הטובה 
שאנחנו רוצים לראות את הילד במצב הקוגניטיבי של כל בני 
גילו, אבל לפחות בחלק מן הזמן – אנחנו צריכים לבטל את 
הציפיות של 'איך אתה צריך להתנהג ואיך אתה צריך לשבת 
ואיך אתה צריך לצייר', ופשוט להסתכל על הילד במקום 
כך,  עליו  מסתכל  כשאתה  כרגע.  נמצא  הוא  שבו 
בלי מחיצה של ציפיות, אתה רואה את התינוק 
עליו  שיסתכלו  שרוצה  התינוק  שבתוכו, 
ויתלהבו ממנו. וכשאתה רואה את התינוק 
אתה  הקוצני,  הילד  שבתוך  הזה  המתוק 

מתחיל לאהוב אותו".
להסתכל   – הילד  על  להסתכל  בכלל, 
מעבר למובן הוויזואלי; להתפנות רגשית 
משהו  זה   – הילד  עם  ולהיות  ופיזית 
טובי:  אליו.  שלנו  ביחס  פלאים  שמחולל 
הדברים.  את  עושים  אנחנו  איך  היא  "השאלה 
דברים  אלו  ילד,  עם  לשחק  הילדים,  עם  לשיר 
שאנחנו עושים כל הזמן. אבל העניין הוא לא רק לעשות את 
זה, אלא פשוט להיות שם לגמרי באותו רגע. כשאת אומרת 
תסתכלי  קצרצר.  רגע  באותו  ִאתה  תהיי  טוב',  'בוקר  לילדה 
עליה, בלי לחשוב אז על דברים אחרים שאת צריכה לעשות. 
תתלהבי  עליו,  תסתכלי  בו.  תתרכזי  ילד,  עם  משחקת  כשאת 
ממנו, תהיי נוכחת באותו רגע יחד אתו. זה לא רק כלי ענק, 
לאהוב  לך  גורמת  הזו  המשותפת  החוויה  גדול.  כיף  גם  אלא 

כל כך את הילד הזה!
גננת  לפעמים  הבעיות.  סוגי  בכל  מעולה  עובד  הזה  הכלי 
יחידני,  באופן  עכשיו  אותו  ללמד  אמורה  והיא  ילד  לוקחת 
לה  קשוב  לא  או  יפה,  מתנהג  לא  הוא  מצליח.  לא  זה  אבל 

רחלי מוסיפה כאן היבט יהודי 
בעצם  היא  הזו,  "המודעות  יפה: 

לכף  לדון  שלנו  מהמסוגלות  חלק 
ועד  לי,  קשה  מה  יודעת  כשאני  זכות. 

אני   – קשה  להיות  יכול  באמת  זה  כמה 
להיות  יכול  מולי  לאנשים  שגם  להבין  מסוגלת 

קשה מסיבות מוצדקות. אני מבינה טוב יותר את הקושי של 
הילד, של ההורה שלו, ושל כל אדם אחר".

לב פועם: עשייה
כבר  אנחנו  שלנו!  הלבבי  בסיור  המון  התקדמנו  יופי,  איזה 
היכולת  על  יודעים  הרגשות,  מערכת  של  קיומה  על  יודעים 
האחרים  של  היכולת  ועל   – האחרים  על  להשפיע  שלנו 
תשבש  לא  הזו  שהמערכת  שכדי  יודעים  עלינו,  להשפיע 
אותנו אנחנו צריכים לשמור על איזון רגשי, ויודעים גם 
מה  לדעת  צריכים  אנחנו  הזה  האיזון  על  לשמור  שכדי 

עלול להפר אותו.
שלב  אל  מגיעים  אנחנו  הזה,  הידיעות  מלאי  כל  עם 
מה  אם  זה?  את  עושים  איך  אז  הסיור:  של  התכל'ס 
הסודיים  הכפתורים  את  למצוא  היה  בהתחלה  שביקשנו 
רוצים  אנחנו  עכשיו  חיובית,  בצורה  האחרים  על  שישפיעו 

לדעת איך מפעילים את הכפתורים האלה.
יכולנו לחשוב שזה ממש פשוט: הרי 
את  לאזן  שכדי  עכשיו  עד  אמרנו 
אותם  להביא  וכדי  האחרים, 
רוח  ומצב  רוגע  של  למצב 
לאזן  צריכים  אנחנו  נעים, 
את עצמנו. כמעט קל, לא?

כל  זה  תמיד  שלא  זהו, 
כך קל.

בואו נתחיל מהמצב שבו 
אנחנו נדרשים לעמוד מול 
קבוצה סוערת, ונמשיך אחר 
כך למצב שבו אנחנו עומדים 
סיכמנו?  מאתגר.  אחד  ילד  מול 

אז קדימה למתווה:
מה עושה גננת מול קבוצה של ילדות 
פעילות?  מדי  ויותר  ממושמעות  לא  שובבות, 
עושה  מה  הדוגמאות:  של  האיזון  בשביל  או, 
חסרות  מנומנמות,  ילדות  של  קבוצה  מול  גננת 
יודעים,  אתם  מעוניינות?  ולא  עייפות  מוטיבציה, 

גם בכיוון הזה האווירה הרגשית מדבקת.
עבודה  כלי  כמה  על  לנו  מספרת  פריימן  רחלי 

יעילים, שעושים פלאות למערכת הרגשית שלנו:
"טון דיבור", היא אומרת, "הוא כלי עזר נפלא. כשהילדות 
בגן צועקות ומגיבות בסערה, קל לגננת להיסחף למצב הזה 
ולהרים גם היא את הקול במטרה לשלוט בסיטואציה. אבל, 

כאמור, היסחפות כזו היא בעצם 
להשפעה  אוטומטית  תגובה 
הגננת,  על  הילדות  של  הרגשית 
את  יותר  עוד  תסחרר  רק  כזו  ותגובה 

מעגל הרגשות הלא-רגועים שבגן.
להתחיל  הוא  כזה,  במצב  ביותר  הטוב  הדבר 
קודם  משפיע  ושקט,  אטי  דיבור  ורגוע.  שקט  בטון  לדבר 
ממנה  ומונע  אותה  ומאזן  מרגיע  הוא  עצמה,  הגננת  על  כול 
סמכות,  לילדות  משדר  גם  והוא   – הכללית  לסערה  להיסחף 
גננת  מולן  שעומדת  מרגישות  הן  יציבות.  דעת,  שיקול 
להיבהל,  בלי  הסוער  רוחן  מצב  ואת  אותן  להכיל  שמסוגלת 
של  המתון  הדיבור  פלאים.  עליהן  משפיעה  הזו  וההרגשה 

הגננת ירגיע גם את הילדות ויכניס אותן לאיזון.
לעומת זאת, בדוגמה השנייה – זו של הילדות הפאסיביות 
מדי – הגננת תוכל לעשות שימוש בטון דיבור צוהל וממריץ, 
עליה  גם  וכאמור,  אותן.  ולהפעיל  הילדות  את  להעיר  כדי 
הרוח  במצב  להידבק  ממנה  וימנע  הזה,  הדיבור  טון  ישפיע 

הישנוני הכללי".
כלי עזר נוסף, יעיל להפליא, הוא הקצב. רחלי: "כל הגננות 
שרות ומבצעות תרגילי התעמלות עם הילדים, אבל לא תמיד 
הן מודעות להשפעה הנפלאה של הקצב. יש במקצבים משהו 
שמאוד מווסת ילדים. גננת צעירה שיש לה הפרעות משמעת, 
והיא לא שולטת בסיטואציות – זה מצב מאוד מלחיץ ומאיים, 
שלה  הרגשי  האיזון  על  גם  שליטה  לאבד  לה  לגרום  שעלול 
סביבה  לכנס  תצליח  היא  אם  הילדים.  על  בהתאמה,  וגם, 
אותם  ולהכניס  יותר,  ממושמעים  ילדים  של  קבוצה  אפילו 
למעגל של קצב, היא תגלה שהפעילות הזו עושה משהו ענק 

לאווירה שבגן. זה חווייתי, זה מדבק וזה עובד.
קבוצתית.  קצבית  פעילות  לבצע  אומר  זה  לקצב,  להיכנס 
למשל: לתופף בידיים על הברכיים לפי קצב מסוים, לקפוץ 
קפיצות קצביות, לרקוע ברגליים, להסתובב בגן ולעצור לפי 
סדר מוסכם. מדהים לראות את ההשפעה של הפעילות הזו. 
לילדות:  הגננת  בין  לסנכרון  גורמת  שהיא  בה,  שיפה  ומה 
מה  לילדות,  קשובה  להיות  בלי  קצב  לתת  יכולה  לא  הגננת 
שגורם לה להיכנס ִאתן לקצב המרגיע הזה, ולהתאזן גם היא".
נוסף,  עבודה  כלי  על  מספרת  מפקחת,  קסטלניץ,  טובי 
יצירתי ומקסים: קופסת הירגעות. "יש לנו בגן קופסה, שבה 
אנחנו שומרים חפצים שמרגיעים את הילדים. זו יכולה להיות 
תמונה של אבא ואמא, חומר יצירה גמיש שאפשר ללוש אותו 
חפצים  גם  מוסיפים  אנחנו  השנה  בהמשך  וכדומה.  בידיים 
בגן.  עורכים  שאנחנו  רגשיות  לפעילויות  שקשורים  קטנים 
לילדים  שמזכיר  חמוץ-מתוק,  ממתק  לקופסה  נכניס  למשל, 
להם  מפריע  מה   - ִאתה  להם  שקשה  סיטואציה  בכל  לחפש 

ומה נחמד להם.
למצוא  מאתנו,  אחת  כל  לנו,  גם  ממליצה  אני  אופן,  באותו 
שתייה  כוס  זו  אם  משלה,  הירגעות'  'ערכת  איזושהי  לעצמה 
קרה, חמש דקות של ישיבה שקטה או כמה נשימות עמוקות 
היא  הזו  היזומה  ההירגעות  אותה.  שמרגיע  ומה  אחת  כל   –

ב'מדריך למשתמש' 
של מערכת שינוי 

הרגשות שלנו, לו היה 
נכתב, מן הסתם היה כתוב 
בהתחלה בצורה מודגשת: 
"אל תחפשו את כפתור 
ההפעלה של המערכת; 
היא פועלת ללא מגע 

יד אדם"
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בכלל, ואז אפשר להגיע לנקודה של תסכול ושל ריחוק רגשי. 
אני מציעה במקרה כזה לשחק קודם עם הילד. סתם לשחק 
אותו  לנדנד  אפילו  סבון,  בועות  כדור,  פשוטים:  במשחקים 
בנדנדה, ובזמן המשחק להיות אתו בחוויה. לראות את הילד 
שבו. זה מחבר רגשית באופן מדהים, וגם משפיע נפלא על 
ההתנהגות של הילד - הוא פשוט לא צריך להנכיח את עצמו 

בכוח, הוא מרגיש נוכח ומרגיש שרואים אותו גם ככה".
טובי   – כך  כל  הבסיסית  הזו,  הפשוטה  ההתבוננות  אחרי 
כמה  להסביר  כדי  מכוונת.  בהתבוננות  להשקיע  גם  מציעה 
זה משפיע, בצורה שאפילו לא היינו מעלים בדעתנו, מספרת 

טובי את סיפורה של לורי.
לורי, נערה ניו-יורקית משעממת, היא דמות בסיפור נפוץ 
שמקורו לא ידוע, אבל המסר שלו מהדהד. החיים של לורי 
עברו עליה בשולי הקיום. אף אחד לא ממש שם לב לקיומה, 
ולא  ייחוד  כל  חסרת  מישהי,  סתם  שהיא  האמינה  היא  וגם 

ראויה לאיזושהי התייחסות.
של  מגוריה  ברחוב  חדשה  כובעים  חנות  נפתחה  אחד  יום 
אחד  על  גילתה  להתרשם,  כדי  רק  לשם  נכנסה  היא  לורי. 
המדפים כובע נהדר, והחליטה למדוד אותו. הוא הלם אותה 
על  מאוד  לה  החמיאו  בחנות  האחרות  והקונות  להפליא, 
ההתאמה של הכובע. לורי קנתה את הכובע ויצאה מהחנות, 
כשלראשונה בחייה היא מרגישה שיש לה משהו שווה, משהו 

יפה, משהו להרגיש אתו בנוח.

אותה,  מהסובבים  יחס  לורי  קיבלה  יום  באותו 
שבו  מקום  בכל  מימיה.  קיבלה  לא  שהיא  כפי 
היא הייתה החמיאו לה כולם שהיא נראית מצוין, 
בערב  ידידותי.  יחס  כלפיה  והפגינו  ִאתה  שוחחו 
היום  נראית  "את  מאושרת.  הביתה,  לורי  חזרה 
נכנסה  כשהיא  מיד  שלה  אמא  לה  אמרה  נפלא", 

הביתה, "יש לך אור מיוחד בפנים".
"זה בזכות הכובע", אמרה לורי.
"איזה כובע?" שאלה אמא שלה.

היא  הכובע  שאת  לורי  נזכרה  יום,  של  בערבו  ואז, 
שכחה בחנות, על הדלפק, בזמן התשלום. כל היום היא 
הרגשה  עם  אבל  כובע,  בלי  כובע...  שום  בלי  הסתובבה 
אלא  אותה,  רק  לא  ששינתה  הרגשה   - וראויה  שווה  שהיא 

את יחסם של כל הסובבים אותה.
"מה שאנחנו עושים בגן", אומרת טובי בפרפראזה לסיפור 
של לורי, "הוא לתפור לכל ילד את ה'כובע' שלו, כדי לאפשר 
כלפי  שלו  הזו  ההרגשה  ערך.  ובעל  וראוי  טוב  להרגיש  לו 
האחרים  של  ההרגשה  על  עצום  באופן  משפיעה  עצמו, 
כלפיו  שלנו  היחס  בעצמו,  וחזק  בטוח  כשהילד  כלפיו. 

משתנה לבלתי הכר.
המיוחדות  הטוב  נקודות  את  לראות  כדי  פועלים  אנחנו 
שבילד, להעצים אותו, להתמקד באור שלו. אנחנו משתדלות 
בכל יום למצוא משהו משמעותי שהילדה עשתה או שהיא 
התהליך  את  לראות  מדהים  זה.  את  ולהעצים  בו,  טובה 

שהילדות עוברות, בהשפעת ה'כובע' הזה.
עברו  שכבר  ילדות  אלו  שפה,  בגני  ילדות  על  כשמדברים 
קשיים בחייהן הצעירים, כבר חוו כשלונות והשפלות. הרבה 
ומתלוננות  נרגנות  הללו  הילדות  השנה,  בתחילת  פעמים 
וזועפת.  ממורמרת  לילדה  רגשית  להתחבר  קשה  הזמן.  כל 
אבל עם הזמן, ככל שאנחנו משקיעים בהתפתחות הרגשית 
ולראות  עצמן  את  להעריך  לומדות  הילדות  שלהן,  האישית 
יותר,  ושמחות  יותר  בטוחות  נעשות  הן  שבהן,  הטוב  את 
והשינוי הרגשי הזה משפיע בצורה מדהימה על הרגשות של 
הסובבים כלפיהן. אפילו להורים זה משנה את הגישה כלפי 

הילדה".
רגשית,  קבוצה  של  קסומה  פעילות  על  מספרת  טובי 
שלהן  היכולות  ואת  עצמן  את  להכיר  לילדות  שעוזרת 
במידה שאפילו מבוגרים לא תמיד מגיעים אליה. הפעילויות 
מה  נפרד.  לסיקור  וראויות  מאוד,  מגוונות  הן  בגן  הרגשיות 
"כשיש  טובי:  של  הסיכום  הוא  בשבילנו,  פה,  שמשמעותי 
אליו  להתחבר  לומדים  אנחנו  הילד,  של  ברגשות  השקעה 
ולומדים לאהוב אותו. בסופו של דבר, גם את הילד המאתגר 
ביותר אנחנו נאהב עד מאוד - ובעצם, כמו שאמרנו, בעיקר 

את הילד הזה".
סיור ההיכרות שלנו עוד לא הקיף הכול, אבל נתן לנו כמה 
מושגים על המערכת הרגשית שפועמת בתוכנו ללא הפסקה. 
הרי   – היטב  היטב  אותה  מכירים  בעצם  שאנחנו  מערכת  זו 
למדנו עליה מדבריו של שלמה המלך: "כמים הפנים לפנים 
כן לב האדם לאדם". הקשר הרגשי הזה, ההשפעה ההדדית 
הזו – הם לא רק תיאור של מצב קיים, אלא גם כלי תקשורתי 
נפלא, שכדי לעשות בו שימוש נכון אנחנו צריכים קודם כול 

להכיר אותו וללמוד איך להפעיל אותו.
ו-כן, גם לקחת אותו ללב...

אם אנחנו מרגישים 
מאותגרים מול אנשים 

מסוימים, והקשר שלנו איתם 
מוציא אותנו מהאיזון הרגשי 

שלנו – אנחנו צריכים קודם כל 
לחפש מהו הגורם שמוציא אותנו 

משלוותנו. אחרי שנכיר את 
הגורם, נוכל גם לטפל בו 

או לעקוף אותו

סצנה מימי הגן הרחוקים

את שרה מכירות כולן משירי הגן הנפלאים שהיא כותבת 
ומלחינה. בכל גן תוכלו למצוא דיסקים עליזים עם שיריה 

שאהובים על הילדֹות. 
אני שואלת את שרה על זיכרונות מתוקים מהגן שלה. שרה, יש 

לומר, נהנית מהשאלה.
"היום הכי עליז בשבוע" אומרת שרה, "היה היום שבו המנגנת 

הגיעה לגן... זוכרת את עצמי עומדת על הכיסא החום 
ומסתכלת החוצה בקוצר רוח. נו, מתי תגיע המנגנת?

היה לי חלום ילדות שליווה אותי עד שבגרתי: גם אני אנגן יום 
אחד באקורדיון גדול ואדום. אני ארקוד עם הילדות, ובבית 

שלי יהיה כל הזמן שמח. תודה להשם, החלום שלי התגשם – 
היום אני ריתמיקאית בגנים בדיוק כמו שחלמתי בילדותי.
אני זוכרת את ימי הגן כעונג גדול: אהבתי את המשחקים, 
הבובות, התופים,  הריקודים, הקוביות והחברות. בקיצור, 

ילדּות דבש".
"ילדות דבש? נשמע נפלא!" אני אומרת, ובכל זאת מבקשת: 
"יש לך גם זיכרון אחר? את מסוגלת לעצום עיניים ולהיזכר 

בחוויה נחמדה פחות, כזו שיושבת עד היום באיזושהי פינה בלב 
ולוחשת לך משם?"

כן, לשרה יש זיכרון כזה. לא ממש נחמד, אבל אחד שהשפיע 
עליה עמוקות.

היא מספרת על מסיבת חנוכה:
"חגגנו בגן מסיבת חנוכה, והגננת חילקה לכולנו נרות. אני 

הייתי בצעדת הנרות, ופתאום קמה ממקומה ילדה אחת, לקחה 
לי את הנר, ולא פחות ולא יותר - רקדה... במקומי!

כמה בכיתי. התביישתי מאוד מהאימהות שישבו מולנו על 
הכיסאות".

שרה זוכרת היטב את אותה מסיבה אומללה. "זוכרת שכעסתי 
על הגננת:  איך זה שהיא לא הביאה לי נר אחר? איך ייתכן 

שהיא לא ראתה שלקחו לי את הנר? כמה הצטערתי, הרגשתי 
שקלקלו לי את כל המסיבה. טעמה המר של אותה מסיבה 

המשיך ללוות אותי עוד זמן ארוך".
למעשה, הוא ממשיך ללוות אותה עד היום. שרה מדברת על 

ההווה הרגיש והאכפתי שלה, שנשען על זיכרונות העבר:
"בעבודה בגנים, אני נזהרת שכולן תקבלנה אביזרים. גם אם 

מדובר בהפעלה  קבוצתית - גם אז כל אחת ואחת מקבלת 
אביזר כלשהו, שלא יהיה חלילה קיפוח! כולן רוקדות, כולן 

משתתפות וכולן נהנות. שאף ילדה קטנה לא תישאר עצובה 
ובוכה בצד.

השבוע, למשל, עשינו באחד הגנים 'קונוסים' - מסלול בתנועה. 
כל הילדות  קפצו ודילגו, כל אחת בתורה. בסוף הפעילות, 

כשכבר אספתי את הציוד, קמה ילדה ואמרה לי בעצב: 'אני לא 
הייתי בקונוסים!'

יכול להיות שפשוט דילגנו עליה? על אף שמיהרתי מאוד, 
הוצאתי מיד שוב את הקונוסים, ונתתי לה לרקוד וליהנות. לא 

רוצה להשאיר ילדה עצובה מאחור"... 
מהמקום שבו היא נמצאת, המקום המנוסה והרגיש כל כך, יש 

לשרה מסר שהיא רוצה להעביר לכל מי שעוסקת בחינוך נפשות 
צעירות ורכות:

"חברות, שווה להפסיד כמה דקות בחיים כדי לתת לילד 
ליהנות ולהתבטא, להקשיב לו, להיות אתו. אם המהירות 

והפזיזות יגרמו לנו לפספס את הילד - הוא יזכור את זה לכל 
החיים!

גם את המסיבות ואת החזרות קחנה כחוויה, בנעימות. לא 
מתוך לחץ וקושי. עדיף לזרום, להעלים עין מעניינים שוליים, 

העיקר שתהיה אווירה טובה ומשוחררת - ושנהיה כולנו 
בשמחה תמיד".

ל סיפור החיים... ה להשפיע ע שממשיכ

מגישה: שרי גרוס

בפריים:  שרה זילברברג, ריתמוסיקאית בכירה, יוצרת ומלחינה 
 ומנחת ריתמיקאיות וגננות בארץ.

בקלוז אפ: שירי ילדות עליזים, וגם כמה צלילים צורמים.

הרחוקים הגן מימי סצנה
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כי לפחות פעמיים ביום הייתה הקריאה חוצה את החצר -
"רבקהלה משתוללת".

"רבקהלה שוברת".
"רבקהלה מסרבת לבוא".

"רבקהלה לא יורדת מהסולם".
"רבקהלה..."

ושני היתה מתרוממת מיד, נכונה ללכת, כאילו לאוזניה נועדו 
הקריאות. 

חמש,  בת  ילדה  רק  היא  שני  כי  מהססת,  הייתה  ומרגלית 
ועכשיו היא מציירת ועכשיו היא משרטטת אותיות ועכשיו היא 

מקשיבה לשעת סיפור. 
שוב.  נעתרת  עצמה  את  מצאה  שני  של  הדריכות  מול  אבל 

ושוב. ושוב.
ריקוד  מבצע  הבלונדיני  הקוקו  ללכת,  ממהרת  הייתה  ושני 
שידולים  ובמערכת  צביה.  גן  אל  במסלול  טוב  רצון  של  קטן 
אל  רבקהלה  את  מחזירה  הייתה  בלבד,  שנים  וחצי  חמש  בת 
המציאות של גננת ומרות וסדרים. וצביה הייתה נושמת בהקלה 

וממשיכה את שגרת יומה. 
מרגלית  הייתה  חובה,  גן  אל  קל  בדילוג  שני  כשחזרה 
לורד  עוד  לה  ומוסיפה  סתום  בחיבוק  אותה  לעטוף  ממהרת 
השולחנות;  שעל  הצבעים  מגשי  בכל  היה  שלא  מיוחד,  זרחני, 
לכל  מיץ  כוסות  כשמהלה  הקטן,  המטבח  בדממת  ולפעמים, 

הילדות, המתיקה לשני את הפטל עוד קצת.  


פנימה  נאספו  הילדות  כל  במצילה.  צלצלה  כבר  העוזרת 
מסרבת  ובשמש,  בהפסקה  נאחזה  עוד  רבקהלה  ורק  מהחצר 

בעקשנות לבוא. 
צביה דפקה ומרגלית פתחה רק כדי חריץ.

מתחיל  בדיוק  "הוא  לצביה,  לחשה  היא  הגיע",  "הקוסם 
סוערת  מוסיקה  עכשיו..."  לה  לקרוא  יכולה  לא  אני  בהופעה, 

בקעה מהטייפ הישן בבטן החשוכה של גן חובה.
"מה אני עושה ִאתה? היא תקועה על הסולם, מסרבת לרדת!" 
ומרגלית התפתלה, כי באמת הייתה רבקהלה עקשנית כל כך 
לפעמים, אבל הקוסם כבר ִלהטט בין הכדורים ועיניה של שני 

ברקו לעומתו באושר, כשני פנסים. 
את  שמעה  תנסי..."  עושה...  שהיא  כמו  'רבקהלה'  "תגידי 

עצמה אומרת לצביה המופתעת.
אחר כך נטשה לרגע את החדר החשוך ואת להטוטי הקוסם 
וחמקה אל התריס השבור ואל פיסות החצר השבורות שהציע. 
הילדה  אל  גבוה,  גבוה  צווארה  את  מתחה  שבחצר  צביה 

המקופלת סביב שלבי המתכת העליונים. 

"רבקהלה", ראתה מרגלית את שפתיה נעות.   
"רבקהלה", נעו שוב השפתיים. ושוב. ושוב. ושוב.

היכולה  הגננת  צביה  של  תוקפה  כל  איך  הסתכלה  ומרגלית 
והמסוגלת הולך ושוקע ודועך למול הילדה הסרבנית, הנצמדת 

למתכת ואיננה מרפה. 
משהו נחמץ בלבה.  

ומה אם רק לרגע תלך שני. רק לרגע אחד קטנטן. תלך ותשוב 
מיד. מה יקרה. היא תמיד נכונה כל כך. 

והיא רכנה אליה, נגעה בכתף הדקיקה, והפנים המשולהבות 
ובעיניים  מהבהב  הילדותי  הברק  עוד  היה  ולרגע  אליה  נפנו 
אלף מטפחות משי מרצדות. במשנהו כבר הייתה שני מגוייסת 
חמש,  של  הרך  בגיל  מהותה  כל  את  שהגדיר  שלה,  לתפקיד 
ובלחישת  החצר  אל  צביה  ואחרי  מרגלית  אחרי  הלכה  והיא 
"רבקהלה" דקה, שיחררה את הכבלים והחזירה את כל הסדרים 

למקומם.
רק דקה לקח העניין. באמת. רק שאחר כך נכנסה עם רבקהלה 
לגן, עוד כמה רגעים שידלה את הקטנה אל הכסא ואל שולחן 
וללהטט  אש  טבעות  לבלוע  הקוסם  המשיך  ובינתיים  היצירה, 
בשמונה כדורים בו זמנית - וקרביה של מרגלית הגננת התהפכו 
עם כל כדור. שתשוב כבר שני, שתשוב, התהפכו שוב קרביה. זה 

לא נכון וזה לא בסדר... כל זה. שתשוב.   


"היא נשארת שנה".

היא  למי  בדיוק  ידעה  ומרגלית  צביה,  שאמרה  מה  כל  היה 
מתכוונת.  

החצר המשותפת המתה ילדות. רבקהלה התנדנדה בפראות 
על גג מכונית הברזל שקיבע איש התחזוקה אל רצפת הבטון.  

שני עמדה קרוב, כמו שוטר תנועה, ה'רבקהלה' מתהווה בין 
שפתיה כמו דוח וכמו קנס וכמו פרס. 

את  שמעה  ומרגלית  שוב,  צביה  אמרה  שנה",  נשארת  "היא 
הילדה  לב  אל  מסילה  מצאה  שלא  הגננת  של  המובס  הטון 
ועוד  עוד  הברזל  פסי  את  מאריך  מישהו  היה  ועכשיו  הקטנה, 

ועוד. 
העוזרת צלצלה במצילה לאות שהסתיימה ההפסקה, והגננות 
כאילו  שהתרוקן,  בחלל  מאובנות  מתבוננות  לשבת,  נשארו 
ִמרקר מישהו בלורד זרחני את המרחק שהתחיל להתהוות בין 
שתי האחיות. רבקהלה תישאר כאן ושני תלך רחוק רחוק מכאן; 

דרך שער הזהב במסיבת הסיום אל כיתה אלף.
צביה,  פתאום  התפרצה  בבית",  אצלה  עונים  לא  פעם  "אף 
"וכל הפתקים שאני טורחת לכתוב עם האנגלית השבורה שלי, 

מתפוררים לה בתיק עם הלחם מאתמול..."

היא צפתה בהן מתקרבות. מקצה השביל התנפנף הקוקו של 
הגבוהה מביניהן, בלונדיני רך, מפויס אם אפשר. 

סביב  בלהיטות  מתקבצים  תלתלים  שפעת  הייתה  הקטנה 
עיניים חומות ענקיות. 

רק בת ארבע. ועיניים כאלו... כאלו מה? היא חיפשה. 
כוורת  כמו  עסוקות  הגננת.  לעצמה  סיכמה  עסוקות,  כאלו 

רוחשת. 
ורגליים  החלטה  מהירות  אצבעות  קטנטנות,  ידיים  לה  היו 
פרחונית  שמלה  הודפת  ילדותית  עגולה  בטן  וחזקות,  מוצקות 
שפערו  עד  בזו  זו  ששיחקו  ובהונות  ממנה  החוצה  דקיקה 
החדשים  העולים  שרק  בורדו  בצבע  הלק  בנעלי  קטנטן  חור 

מאירופה לבשו.
 - עצמה  את  מרגלית  ניערה  בקטנה?  מתמקדת  את  ולמה 

הגדולה, הרי, תהיה שלך.
עכשיו טיפסו הילדות את חמש המדרגות לגן, הגדולה מושכת 

אחריה את הקטנה בהחלטיות.  
מרגלית לקחה פיקוד. 

"שלום! איך קוראים לכן?"
עצמה  את  שאלה  שלהן?  אמא  איפה  להבין.  בלי  בה  בהו  הן 
הגננת הותיקה. בדרך כלל באה אמא אל המפגש הראשון בגנים 

במרכז קליטה. 
המילים  למשמעות  רמז  מרגלית  של  בפניה  חיפשה  הגדולה 
הזרות, אבל הקטנה הבחינה במכונית צעצוע ודהרה אליה בלי 

לחכות לאישור. 
"רבקהלה!" נזפה בה בת החמש, ועכשיו לפחות ידעה מרגלית 

את שמה. 
המתולתלת  על  ברורות  מרגלית  הצביעה  "רבקהלה", 

שהדהירה את הבימבה היישר אל הקיר. 
והגדולה הבינה.  

"שני  עצמה,  על  מצביעה  במבוכה,  אמרה,  היא  "שני", 
אפשטיין".

שני. במילעיל, ציינה לעצמה מרגלית. אמריקאים או אנגלים 
או אוסטרלים או דרום אפריקאים. 

כמו  לצדה  נעמדה  רבקהלה,  אל  מהר  רצה  במלעיל  ושני 
שומרת ראש קטנה, מעבירה את מבטה בהיסוס ממרגלית אל 

הבימבה וחזרה. 
מרגלית חייכה אליה. "זה בסדר", היא אמרה לה בטון מרגיע, 
"רבקהלה יכולה לשחק בבימבה". ואף ששני ודאי לא הבינה את 

המילים, היא קלטה את המסר. 
צביה, הגננת מהגן הסמוך, פלשה אל המרחב ביניהן. 

שאף  הנצחית  הגננת  במנגינת  שאלה  היא  פה?"  לנו  יש  "מי 
אחד לא לימד בסמינר לגננות אבל כולן קלטו. 

המתולתלת  על  מחווה  מרגלית,  לה  אמרה  רבקהלה",  "זאת 
הדוהרת על הבימבה "היא תהיה שלך". 

והייתה נבוכה לגלות שהיא נושמת לרווחה. 
"רבקהלההה!" שוררה צביה, "בואי בואי לגננו הנחמד!" 

רבקהלה התעלמה, מכוונת את ההגה לעבר שורת הכיסאות 
שעמדה מוכנה לריכוז. 

"רבקהל..."
לב  אל  צעדה  וצביה  הכיוונים  לכל  התעופפו  והכיסאות 
אותה  ומשכה  בתקיפות  רבקהלה  של  ידה  את  נטלה  המהומה, 

מהבימבה. 
"בואי", היא ציוותה, "הולכים לגן שלנו".

על  בשנית  התיישבה  בכוח,  ידה  כף  את  משכה  רבקהלה 
הבימבה והתניעה -

"טטטטטררררררררר!"
"רבקהלה!" רעמה הגננת, כעס פדגוגי מתרומם בתוכה. היא 
"בואי  בילדה,  ותפסה  ומסוגלות  ארוכות  זרועות  שתי  שלחה 

עכשיו!" 
לוותר  לקטנה,  להניח  כדאי  שאולי  חשבה  היססה,  מרגלית 
שדבר  בסביבה  הזרה,  הזאת,  בארץ  בגן.  הראשון  יומה  קצת. 

בתוכה לא היה מוכר. אבל היא היססה. 
ומי שנכנסה בשקט לזירה, היתה שני.

בתוך  נשמע  לא  כמעט  שקולה  ואף  לחשה,  היא  "רבקהלה", 
האחות  אל  לרגע  פניה  את  רבקהלה  הפכה  שחוללה,  המהומה 

הגדולה בת החמש. 
התחיל  המתפתל  בגוף  ומשהו  שוב  שני  אמרה  "רבקהלה", 

להרפות. 
"רבקהלה", נחתמה הסדרה, ובאורח פלא, חדלה המתולתלת 

הקטנה להיאבק.
ומרגלית צפתה בשני, מסבירה לקטנה באנגלית שעליה ללכת 
עכשיו אל הגן ממול, ששם יהיו עוד צעצועים והיא תוכל לשחק 

כשצביה תרשה. 
בעקבות  אותה  והובילה  הקטנה,  היד  את  שני  וכשנטלה 
הגננת צביה אל הגן בצד השני של החצר, הציצה בהן מרגלית, 

מוטרדת, מבעד לחרכים בתריס השבור בחלון האחורי. 
עד שהעוזרת צלצלה במצילה, מנתקת אותה בכוח מהחלון. 

ריכוז בוקר. לעבודה.  


שבועות חלפו. 

מרגלית שאלה את עצמה אם שני מתאקלמת. אם היא בסדר. 
כלומר, היא הייתה כל כך בסדר שזה היה כמעט מדאיג. שיחקה 
וחייכה ורכשה מילים וחברות, אבל הייתה קשורה בחוט לילדה 

הקטנה בגן הסמוך. 

שושי ברוידא

ר
פו

סי

בגני הילדות שבמרכז הקליטה, כאילו הכל רגוע;
נדנדות בחצר, יצירות בגן וילדות מקפצות בעליזות תמה.
אבל בין הנדנדות ובין הדלתות יש פסי ברזל, לאינספור.
מסילות-מסילות, דרכים-דרכים, לכל אחת שלה.
הסיפור הזה הוא סיפורן של שתי מסילות צמודות מדי,
ושל מסילה אחת, של גננת אחת, שלומדת מחדש,
שכדי להשפיע על מסילותיה של תלמידתה הקטנה –
היא צריכה לשנות משהו גם במסלול שלה-עצמה.
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הקיר  כנגד  נלחצה  ורבקהלה  ביניהן  המרחק  על  סגרה  כמעט 
ונראה שזהו זה. עכשיו תלחש 'רבקהלה' והכול יבוא על מקומו 

בשלום. 
ופתאום,  הקטנה,  של  עיניה  את  עזב  לא  הפראי  המבט  אבל 
גן  עבר  אל  במהירות  ורצה  פניה  את  הפכה  מהירה,  באבחה 

מרגלית. 
ועד  שבתריס,  הדק  מהחריץ  עיניה  את  מרגלית  שהתיקה  ועד 
שועטת  רבקהלה  היתה  כבר  המערכה,  מתגלגלת  לאן  שהבינה 
לתוך הגן שלה, מטילה כסאות ושולחנות, עגלות ובובות וילדות 

אל כל עבר.  
"רבקהלה.. רבקהלה.." התחננו המילים אל המתולתלת הקטנה 
ששד נכנס בה, כופה אותה לריצה הזאת, הפרועה. שתפסיק כבר, 
שתחדל כבר, שתחזיר את העולם מהתוהו והבוהו לאיזה שהוא 

סדר ושקט והיגיון. 
להפליא  ממוקד  מבט  היישירה  הפסיקה.  לא  רבקהלה  אבל 
דהרה  הבוקר,  רק  שכזה  ברוך  ליטפה  ששני  החדשה  הדלת  אל 
ומוצקה  קטנה  ורגל  סופה,  כמו  אלימה  רוח,  כמו  מהירה  אליה 
שלה נשלחת בכוח, פוגשת את לוח העץ החלק בבעיטה, סודקת 
ופוערת בגופו חור עמוק. ואחרכך השתרר שקט כזה שעשה את 

החור לבור ולמכתש ענק שאי אפשר לסגור לעולם. 

גננות  להיות  חזרו  וגננות  להתאחות,  התחיל  מסביב  כשהכול 
וילדות החליקו אל צעקות הבהלה וה'אמאלה', כשגם רבקהלה, 
היה  והעץ  צביה  גן  אל  בחזרה  רגילות  בפסיעות  הלכה  נזופה, 

סדוק אבל כבר לא פצוע, חיפשה מרגלית את שני. 
אחרי הרבה זמן מצאה אותה מקופלת בין המתקן לכיבוי שרפות 
ומרגלית  מבכי.  מרוקן  גופה  הגן,  מאחורי  הנטוש  המחסן  לקיר 
קרסה לצדה, נדחקת אליה, מבטיחה לֵגו הקטן, המרעיד, שיבוא 
הנגר ויתקן ויתקן ויתקן. הבטיחה והבטיחה שהכול יהיה בסדר 

ותהיה לה דלת הכי יפה והכי מתוקנת והכי שלמה בעולם.
דיברה ודיברה ובפה שלה החמיץ טעם רע של בגידה. 


כשצלצלה העוזרת במצילה והילדות התגודדו סביב למתלים, 
ולא  קפואה  מרגלית  עמדה  האוכל,  תיקי  את  אליהן  מושכות 
חייכה ולא ענתה כדרכה לברכות השלום והתודה והלהתראות. 
ושערותיה  אדומות  עיניה  התיק,  את  הנוטלת  בשני  הסתכלה 

סתורות, מנפנפת ביד רפה והולכת. 
והטופס  והלך.  בא  היום,  קשת  לאישה  שהבטיחה  וה'מחר' 

החתום התכווץ ונכלם בידיה של מרגלית.

הגן,  את  מסדרת  בצביה  התבוננה  התריס,  לחרכי  מבעד 
והיא  לאמה.  המתינה  שעוד  אחת  ילדה  עם  בחביבות  משוחחת 
חשבה עליה ועל כל המסילות שכבר הניחה בתבונה ובסבלנות 
ומאתגרות  ארוכות  בשנים  קטנות  ילדות  הרבה  של  ללבן  בדרך 
בגן במרכז הקליטה. היא, מרגלית, עדה דוממת, מבעד לחריץ 

הדק שבתריס. 
למה תהיה רבקהלה שונה? שאלה את עצמה מרגלית. גם אליה 

תמצא צביה את הדרך. גם אליה. 
תהתה - מתי נתנה אף היא את ידה למהלך הזה? מתי חדלה 
לבטוח בכוחה של צביה ונתנה לילדה הקטנה להוביל משא כבד 

ממידותיה?  
המציאות  מתוך  שנולדו  חדשות  במילים  תפילה  לחשה  והיא 
הזאת, המורכבת, האחרת כל כך. היא הייתה בת חמישים. חשבה 
שכבר הייתה בכל המקומות, שכבר נשאה את כל התפילות על 

כל הילדות הקטנות שבעולם.
חמישים,  בת  אחת,  מרגלית  על  תפילה  נשאה  עכשיו  אבל 
שלום  תמיד  שיהיה  מבקשת  עדיין  חמש,  בת  עדיין  אולי  אבל 
והרמוניה, ואם צריך לתת משהו, אפילו את הכול, לו יהי. ביקשה 
מהרגלה  לשנות  הכח  את  זו,  למרגלית  לה,  שיתן  הכול  מאדון 
ולו בפעם הזו האחת. לקום ולהיאבק למען שני הקשורה בחוט 
צריך  ולפעמים  מדי,  כבד  שלה  המשא  כי  רבקהלה.  אל  מחניק 
לחתוך  שנאה  שהיא  רק  לגאולה.  בדרך  ולכאוב  ולדמם  לחתוך 

ושנאה לדמם. רק את הגאולה רצתה. 
רק  שיודעת  ושני  ורבקהלה.  האמא.  גם  אולי  תכעס.  צביה 
קמה  שפתאום  מרגלית  על  תכעס  מרגלית  גם  ואולי  כן.  להגיד 
והופכת את כל הסדרים הטובים והשקטים, ומה קרה לה פתאום 

בגיל חמישים. 
יהיה בלגן, היא נרעדה. אני שונאת בלגן. 

ובכל זאת.    
פנתה ללכת, דמעותיה מתערבלות בטופס המתקמט בכף ידה, 
הופכות אותו לעיסת נייר דביקה והיא דוחפת אותו בדרכה אל 
הסדק בדלת, צוחקת לעצמה שהנה יש לה כותל מערבי 'בילד-
אין' אצלה בגן, והיא כבר תוחבת לתוכו פתקים, ומצרפת תחינות. 
אל  ופנתה  הכבדה  העץ  דלת  את  אחריה  סגרה  מהגן.  יצאה 
קשת  האישה  עם  לדבר  הקליטה,  מרכז  שבפאתי  הקטן  הקרוון 
היום. לראות אם אפשר להפריד קצת את המסילה של שני מזו 
של רבקהלה. בזווית אחת קטנה. מספיק כדי שיצא לדרכו, בנתיב 
בעוד  א'  כיתה  אל  שיוצא  הזהב  שער  עבר  אל  עצמאי,  נפרד, 

שלושה שבועות בדיוק מהיום. 
הלוואי. 

כשתחזור, תתקשר לנגר, שיבוא לתקן את הדלת.  

שהשתוללו  ולפחדים  המבולבלות  למילים  הקשיבה  ומרגלית 
מתחת.

"ומה... גם שנה הבאה... כל הסיפור יחזור על עצמו... ומה אני 
הולכת לעשות? מה?"

מה. מה. גם מרגלית לא ידעה מה.  


ואז, במפתיע, באה אמא שלהן. 

וציירו.  השולחנות  סביב  ישבו  הילדות  שקט.  בוקר  היה  זה 
לפקודה  התגייסה  כאילו  הקטן  בכיסא  שני  הזדקפה  פתאום 
בלתי נראית. מרגלית רצתה לשאול אם קרה משהו, אבל לפני 

שהספיקה, נפתחה הדלת. 
דבר,  אמרה  לא  היא  דף.  לה  מושיטה  אליה,  התקרבה  אישה 
לא "שלום" ולא "נעים מאוד", אבל העיניים שלה הפצירו ושני 

נענתה מהשולחן השלישי כאילו בה הפצירה האישה. 
ומרגלית ידעה שהאישה היא האמא של שני. 

הילדות מסביב חזרו לציורים שלהן, אבל שני ישבה כמו פקעת 
אסופה, מציצה באמה ובגננת במתח שמרגלית לא ידעה לפענח. 
ילדה..."  היא  שלך  "שני  ניסתה,  היא  שני",  של  אמא  "שלום 
שאמא  באופן  אבל  'מדהימה'  שתגיד  המילה  את  חיפשה  והיא 

של שני תוכל להבין. 
כי אמא של שני הסתכלה בה בלי להבין. 

הרבה  וחייכה  צקצקה  כך  ואחר  שני  על  הצביעה  מרגלית 
המבט  אבל  הנהנה  ואפילו  קצת  התקרבה  והאישה  ובהגזמה, 
המוטרד לא עזב את עיניה והיא כמעט דחפה את הדף שהחזיקה 

לידיה של מרגלית. 
זה היה טופס הרשמה. מהסוג שמתייחס לבקשות מיוחדות. 

אמא של שני ביקשה להשאיר את שני שנה נוספת בגן.
האישה  אותה  הבינה  ועכשיו  מרגלית,  נזעקה  כמעט  "למה?" 

שקמטים של עייפות וצער חרצו את פניה. 
"שני חכמה ונבונה ובשלה ובוגרת, כבר קוראת וכותבת, כבר 
צריכה  היא  מכולן,  כאן,  הילדות  מכל  טובה...  עברית  מדברת 

ללכת הלאה..."
מרגלית דיברה ודיברה ושטפה וליהגה כאילו האישה מבינה 
בתוך הלהג שלה עצמה  וכאילו כל זה משנה משהו, כי אפילו 
יכלה לשמוע את חתימת הגורל של שני. כל כך נחרצת. כל כך 

סופית. 
רבקהלה.

כולם  קרוב.  שתישאר  שני  את  וצריך  שנה.  נשארת  רבקהלה 
צריכים. ובעצם זה סופי, רק שהיא צריכה לחתום ולמצוא את 
ששני  חושבת  מרגלית  הגננת  למה  לוועדה  להסביר  המילים 

מוכרחה להישאר בגן חובה שנה אחת נוספת.
בשרשרת של מחוות הבטיחה לאמא של שני ורבקהלה שתטפל 
ללכת  רצתה  ולא  גדולה  נחישות  גילתה  האישה  אבל  בעניין, 
בלי הדף, אז מרגלית קצת הדפה אותה אל הדלת, מבטיחה לה 

ש'מחר', והאישה הבינה והלכה לבסוף.


כשחשבה על הכול ממרחק כמה שעות, בשפיות של כוס תה 
מנטה ושעת ערבית, ראתה מרגלית פתאום את הצד השני של 

המטבע. 
מה רע. שני תישאר שנה. 

כך  גם  שידיה  לצביה  לרבקהלה.  היום.  קשת  לאישה  טוב  זה 
מלאות עבודה. לשאר הילדות בגן. 

לה עצמה... לא יכלה שלא לשמוע את הקול הלוחש בתוכה. 
מה, מה יש כאן בשבילך? גיששה אצל מצפונה.  

עתיקת  מבישה  אמת  על  עצמה  בפני  להודות  נאלצה  שקט. 
יומין.

יהיה שקט אצל צביה ושקט בחצר ושקט לאישה קשת היום 
ושקט לרבקהלה. וככה יהיה גם שקט למרגלית. ומה רע בקצת 

שקט? בהרמוניה? בשלווה?
אין כל רע. 

ושני. מה ִאתה?
האחראית  הילדה  של  הצוחקת  בבבואה  הסתכלה  מרגלית 
צחקה  שני  אבל  בתוכה.  נכמר  משהו  והמתוקה.  החכמה  מדי, 

בקלילות, בוויתור כזה. היא הפכה דף.   
ילדה כל כך נוחה. הכול אצלה כל כך בסדר. בכל מקום יהיה 

לה טוב. עוד שנה בגן חובה. מה כבר יקרה. מה. 
והיא חתמה על הטפסים. 

כמו  "מחר".  לאמה.  שתעביר  שני.  של  לתיק  תכניס  מחר 
שהבטיחה.   


למחרת, התקינו בגן דלת חדשה. הילדות עמדו סביב, מלטפות 

ומחליקות ידיים שנשטפו היטב על העץ המבהיק. 
שני ערכה לרבקהלה סיור. 

"בעוד שלושה שבועות בדיוק תחול המסיבה. תראי כמה הגן 
יפה... כל פינה מטופחת ונקייה".

הגן,  של  האהוב  החלל  את  מעריצות  בעיניים  שתתה  היא 
ורבקהלה רצתה לדעת איזו מסיבה ואם היא מוזמנת. 

"לא, רבקהלה! טיפשונת! זה רק לילדות שעולות לכיתה אלף". 
ושני סיפרה לרבקהלה על בית הספר הגדול בשכונה מרוחקת, 

אליו תיסע בשנה הבאה בהסעה מיוחדת. 
רבקהלה החמיצה פנים.

רק  בואי,  החדשה!  בדלת  לגעת  לך  אתן  עצובה!  תהיי  "אל 
ארחץ לך ידיים..."

החצר  אל  והתרחקה  גבה  את  הפכה  סרבה,  רבקהלה  אבל 
במרדנות.  

שני משכה בכתפיה. למה היא כועסת? מה יש בדלת שהרגיז 
אותה ככה?   

העץ  לוחות  על  רגישות  אצבעות  להחליק  המשיכה  והיא 
גם  טרי,  עץ  של  מעט  החריף  הניחוח  את  קרבה  אל  ולשאוף 

כששאר הילדות איבדו עניין. 
 "שני?" זאת הייתה הגננת צביה, "היא במין מצב רוח כזה כבר 

מהבוקר... אני לא יודעת מה גרם לזה... בואי..." 
מתי הפך כל זה להרגל? לא ידעה מרגלית לומר. היא קפאה 
בתוך החריץ הדק בתריס השבור בחלון האחורי, מתבוננת בשני 
החוצה את החצר, תוהה אם אי פעם ייגמר הסרט הזה המשחזר 

את עצמו בלי סוף. 
שני נבלעה בגן צביה אבל הגיחה משם כעבור דקתיים, הקוקו 
לפניה,  רצה  רבקהלה  קרב.  בדו  נאבקה  כאילו  סתור  הנינוח 
שפופה ופרועה, אל החצר, מזנקת כקופיף קטנטן בין הסולמות 

והמגלשות. 
"רבקהלה", קראה שני, ממהרת אחריה, "רבקהלה!"
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פרח שלי
כמה תובנות גדולות על עולמם של הפרחים הקטנים

יש ילדים שאוהבים להיות יחידים בערוגה.
הם אוהבים לצמוח בלי ֶחברה, ומעדיפים להתבודד 

ולקלוט את העולם בשקט ולבד, מהפינה שלהם. 
תפגשו אותם מהורהרים בפינת הספר או מתנהלים 
לאטם בחצר, בלי לפתח קשר עם הילדים האחרים.

אם הגננת רואה שטוב לפרח כזה והוא שמח במקום 
הבודד שלו, הרי טוב. מה שחשוב פה הוא שימת הלב: 
יש ילדים שהבדידות נכפתה עליהם על-ידי החברה 
או בגלל חוסר יכולת תקשורתית שלהם, ויש ילדים 

רגישים שבדידותם מהולה בצער ובכאב. ילדים 
כאלה זקוקים לעזרה כדי להשתלב בין פרחי הגינה.

גן ילדים הוא חממה לפרחים.
פרחים קטנים, רכים, שובי-לב, שבכל יום גדלים עוד קצת, פותחים עוד קצת 

את עלי הכותרת כדי לקלוט את העולם שסביבם, מעמיקים עוד מעט את 
השורשים הרכים, מתחזקים ומתמלאים ביופי של פריחה קסומה.

ובכל יום ויום מגיעה הגננת אל גן הפרחים שלה באהבה. בידיה נושאת את כלי 
העבודה ובלבה נושאת תפילה: שכל פרח יקבל הכול, כל מה שהוא צריך כדי 

לפרוח.
היא רוכנת אליהם, לומדת כל העת את היכולות של כל פרח, את הצרכים 

המיוחדים שלו. בידיים אמונות ובמסירות אין-קץ היא מטפחת כל אחד 
מהפרחים. העשייה הענקית הזו היא השליחות החשובה והמקודשת ביותר לעם 

ישראל.
הרבה זוויות יש להשפעת הגננת, אבל הבסיס לכולן הנו: תפילה, מסירות 

ואהבה. זה המשולש שממנו מתחיל הכול.
בין שבילי הגן הקסום גדלים פרחים רבים, וכל אחד מהם זקוק לתפילה משלו, 

לאהבה משלו ולמסירות משלו:

ויש ילדים שאוהבים 
להיות קשורים בזר.

תפגשו אותם בפינות המשחק הדרמטי 
או בארגז החול, כשהם מוקפים חברים. 

לפרחים העליזים האלה חשוב לשתף את 
כולם בחוויות שלהם ולהאזין לחוויות 

של חבריהם. הם נוטלים אחריות 
חברתית על מה שקורה סביבם, וזקוקים 

למשוב של החברה על כל מעשה.

יש ילדים שגדלים בראש התפרחת.
הם נמצאים תמיד בצמרת, מושכים אליהם אור 

ותשומת לב. הם מקסימליסטים ואוהבים להבליט 
את עצמם בהופעה, במשחקים ובכל סיטואציה. 

הם מובילים, בטוחים, ונראה שהחיים שלהם 
תמיד מוצפים באור השמש. לפעמים היכולות 

שלהם לוקחות אותם רחוק מדי וגבוה מדי, יותר 
מכל ילדי הגן. דווקא ילדים כאלו צריכים השגחה 
מיוחדת, שלא יגיעו למצב של 'בדידות בצמרת'.

ויש ילדים שצומחים נמוך, בין גבעולי הדשא.
הם לא אוהבים להיות מובילים, ולא תמיד כי אין להם יכולת. 

הם ביישנים, חסרי ביטחון, ולפעמים נמוכים כל כך עד 
שאפשר חלילה לרמוס אותם מחוסר תשומת לב. זהו התפקיד 

של הגננת להתקרב אליהם, להתכופף אליהם, לגלות אותם 
ואת היופי המיוחד שלהם. פרחים קטנטנים כאלה צריכים 

גם זהירות מיוחדת – אסור לתת לחברים לרמוס אותם. ואם 
הפרח אוהב את המקום המוסתר שלו? האם לתת לו להישאר 
שם, בצל? דרושה כאן מחשבה מיוחדת בנוגע למינון, כמה 
לאפשר לו להישאר חבוי וכמה לעודד אותו לצאת אל האור?

ויש פרחים שאוהבים את המרכז.
הם גדלים במרכז הגינה ויוצרים סביבם 

מעגלים של תשומת לב. החברים נמשכים 
אליהם כמו דבורה אל הצוף. הם מעניינים, 
חווייתיים, ויש להם פוטנציאל חברתי גבוה. 
השאיפה להיות במרכז היא נורמטיבית, אין 

צורך לשנות אותה – יש רק צורך לוודא 
שהילדים החברותיים האלה מנצלים את 

כוחם למעשים חיוביים שתורמים לחברה, 
ומושכים תשומת לב בדרכים חיוביות.

יש פרחים הגדלים בין סלעים, כמו רקפת.
הם רכים ומבקשים ביטחון, מחפשים מקום מוצק 

וסמכותי להישען עליו. הם מוכנים להתכופף, 
להיות בחושך, ובלבד שיהיו צמודים לסלע איתן. 
הם שמרנים ולא אוהבים חדשנות, מעדיפים את 
הקבוע ואת הידוע. אל תנסו לסגל אותם לתנאים 
אחרים, הם עלולים ליבול או לאבד את ייחודם. 
כל מקום שונה, כל פעילות לא מוכרת, כל מפגש 
חברתי חדש וכל שינוי במבוגרים הסובבים אותם, 
גורמים להם לפחד ולתסכול. הם זקוקים לטיפול 

עדין ורגיש, שיכיר במקום שלהם ויכבד אותו.

יש פרחים חלשים שזקוקים לתמיכה כדי לפרוח.
לפעמים הם סובלים מקשיי למידה או מקשיים פיזיים, 

מבעיות רגשיות או מבעיות חברתיות; אבל יש להם 
פוטנציאל צמיחה ענק, והם זקוקים לתמיכה של 

המבוגרים שסביבם כדי לעשות בו שימוש מצמיח. 
תמיכה נכונה ותיווך נכון, בזמן ובמקום הנכונים, יתנו 
להם את הכוח לשרוד, להתגבר על הקשיים, ולפרוח.

ויש פרחים חזקים.
הם בעלי עוצמות, אמביציונרים, 

עקשנים ועצמאים. נראה לנו שהם 
מסתדרים לבד ולא צריכים תמיכה, 

אבל גם הפרחים החזקים האלה 
זקוקים לעידוד, למילים טובות, 
לאור, למים ולאוויר שמתאימים 

להם ולאופי המיוחד שלהם.

ומ

יש פרחים יפים אבל קוצניים.
הקוצים שלהם עלולים להפריע או להרתיע. אלו 

יכולים להיות הפרעות התנהגות, יחסי חברה 
לקויים, פיגור סביבתי או חוסר טיפוח חיצוני. 

התפקיד של הגננת מאתגר אבל משתלם: היא צריכה 
להסיר בעדינות את הקוצים, לשים לב גם מבעד 
לנתונים אל הריח הנעים של הפרחים, לשים לב 

שהֶחברה לא דוחה אותם, ולזכור שהם לא אשמים 
בקוצים שלהם. זה האתגר שאתו הם נבראו.

ויש את פרח לב הזהב.
הם מרגישים את השני, קשובים לו, 
חושבים איך לשֵמח אותו ומסכימים 

לתת לחבר את הכול. הם רגישים 
ומוותרים, לא מסוגלים להרע לשני, 
ותמיד שמחים ומרוצים ממה שיש 

להם. נפלא כשיש פרח כזה בערוגה, 
רק כדאי לשים לב שהוא לא מפסיד 
הכול מכיוון שהוא לא יודע לסרב.

יש פרחים זהים.
הם צומחים קרוב זה לזה, נראים שווים ומקיימים 
ביניהם יחסי גומלין. ידידּות היא דבר נהדר, אך 
דורשת התבוננות במערכת שמרכיבה אותה. יש 

ילדים שרוצים להיות דומים לחברים ומפתחים בהם 
תלות, ויש ילדים שכופים את עצמם על החברים כדי 
לגרום להם להיות דומים, ומצמצמים את היכולות 
של האחרים בקבוצה. צריך להתייחס לאופי הקשר, 

ולדאוג שהחברּות תהיה נעימה ותורמת לשני הצדדים.

ויש פרחים חריגים.
הם לא צומחים לגמרי כמו כולם, וצריכים 
טיפול אישי ויחס רגיש ומטפח במיוחד. 
מחובתנו לתרום לשילוב שלהם בחברה, 

לסייע להם למצות את פוטנציאל הפריחה 
שלהם, ולזכור תמיד, גם כשהטיפוח 
שלהם מאתגר ומורכב, שהפרחים 

הנפלאים האלה הם מלאי חן ותורמים 
את יופיים המיוחד לעולמו של הבורא.

רוב הפרחים נפתחים 
לאור השמש.

רוב הילדים זקוקים לאור, למבט של 
הערכה, למילים טובות, לחום ולאהבה. 

חיבוק חם ותשומת לב גורמים להם לפרוח. 
חשוב לשים לב שגם אור וחום צריכים 
מינון; קרני שמש חמות מדי עלולות 
לפגוע בפרח העדין ולגרום לו לגדול 

לילד חסר גבולות, שאינו מסוגל לדחות 
סיפוקים ולהשתלב בחברה הבוגרת.

ויש גם את הנרקיס, 
שפותח את עליו 

דווקא בליל.
הם ילדים מקסימים ומלאי יכולת, 
שכדי להיפתח זקוקים לאווירה 
ספציפית, שקטה ונינוחה. הם 
נפתחים דווקא כשאף אחד לא 

שם לב אליהם ולא מתבונן בהם. 
המבוגרים שסביבם צריכים 
להיות ערניים לצורך שלהם 
בשקט ובפרטיות, ולהמשיך 

לעקוב גם בחושך ולוודא שהם 
מתקדמים בכישורים ובמידות 
טובות, ושלא חסר להם דבר.

כל הפרחים 
זקוקים למים.

ואין מים אלא תורה. כדי 
שהילד שלנו יצמח מפרח רך 
לעץ מפואר, הוא צריך חינוך 

לתורה, למצוות וליראת שמים. 
ולפעמים צריך גם להכות 

'גדל' - כשנחוץ שבט מוסר כדי 
לטפח אותו בדרך הנכונה.

כל הפרחים זקוקים לתפילות.
כל ההשתדלויות, כל המעשים, כל 
השאיפות – כולם יוכלו להתממש 
רק בעזרתו של הקדוש ברוך הוא. 
נתפלל אליו שישקה את פרחינו 

בגשמי ברכה, יאיר אליהם ואלינו את 
פניו, ויזכה את כולנו להיות תמיד 
שתולים בביתו ופורחים בחצרותיו.

המפקחת אסתר קליין
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