
א"תשפ, חנוכה

התגברות וגבורה בחינוך המיוחד
מחוז חיפה, החינוך המיוחד



,יקריםחינוךצוותי,אהובותומשפחותבוגרים,תלמידים

.ההתגברותעקרוןהואהמיוחדבחינוךביותרוהמהותייםהבולטיםהמאפייניםאחד

החברהמולאלוההתמודדותשוניםחייםמצבישלהקבלה,העצמיתהקבלהשלהארוךהמסע.קושילשאתהןמגבלותשלטבען,החייםכדרך

.שלנוהקיוםועלהחייםעלחזקותאנושיותתובנותלידימביאים

חייואתולחיותלהתחזק,עצמואתלגלותלאדםמאפשריםנכוניםותנאיםתמיכה,אמונה,אהבה-פשוטהאמתמכיריםאנוחינוךכאנשי

התלמידיםשלהחייםבתהליכיולתמוךללוותהואהמיוחדבחינוךשלנוהתפקידיםאחד,לכן.בוהקיימיםוהרצוןהיכולתלמידותבהתאם

.ומשפחותיהם

בוגרים,תלמידיםשלחייםסיפורישמונהבוומובאיםוגבורההתגברותבסימןעומדחנוכהגיליון,כךמשום.הגבורהשורשהיאההתגברות

.השראהומעוררימרגשיםאתם-בולהשתתףשבחרולמימודהאני.משפחותיהםובני

.גדולהזכותהיאלצדכםההליכהכידעו.אהובותומשפחותבוגרים,תלמידים-לכםמוקדשתזוחגיגיתמהדורה

.אתכםומחבקמעריךחיפהבמחוזהמיוחדהחינוך

!בברכת חג חנוכה שמח

,  ורדה לבנה

מרכזת הפיקוח על החינוך המיוחד 



.31בןאוטיסטבחור,בןשלאמא,אנטאני

ההחלטותאחתהיתהזוומבחינתיבהוסטלוחצישנתייםכברמתגוררבן

שנהבןהיהכשהואהיהבןשלהאבחון...שלולאמאשהפכתימאזהחשובות

הגעתי."הזהמהיוםפרטכלזוכרתאני"גורלייםבאירועיםשקורהוכמווחצי

לא,מפתיעובאופן,השתנוהחייםחדובמעברתקווהומלאתדאגותחסרתלאבחון

.לרעההכל

במשפחות,בסביבהמעמיקההתבוננותמתוך,להביןוללמוד"לעשות"בבחרתי

אותנושליווהמופלאיםבאנשים,אוטיסטילדעםלהתמודדותששותפותהאחרות

.היוםעדאותנושמלוויםהבוגריםלחייםהיציאהועדהספרביתדרך,מהגן

נחמות,עצות,כוחותמהםולשאובאותנושליווהצוותלאנשילהקשיבלמדתי

והאוטיזםהתוצאותלאותןיביאולאהמעשיםשאותםלמדתיוגם.קטנותושמחות

תכונותעםאיששוכןשבתוכו,בןאתמגדירהשאינהרפואיתאבחנההוא

.DSMמדריךבשוםכתובותשלאמשלומיוחדות

לשקועולא"חיובי"האתלראותלבחוריכוליםאנחנו,שחושביםלמהבניגוד

תמידלראות–אותנולנווטולתסכוללכעסלתתלא.הקשותבתקופותמידיעמוק

:לסלוחללמודובעיקרהצלחהכלעללהתענג.לוותרולאקדימהשניםכמה

היינושלא,מספיקעשינושלא)ולעצמנושמורידיםלאנשים,לקשיים,למציאות

.(הכוחותאתשאיבדנו,סבלנייםהכי

של בןאמא-אנט
ולהוקיר...לצחוקגםומבחינתיולהתפתחלחיותלהמשיךחשובכךכל

לתתשזוכרים,יוםכלאותנומלוויםועדייןשליווהאנשיםלכלתודה

,אוהבותהכיהעינייםדרךבןאתשרואים,ומחזקתטובהמילהלי

על,החנוכהחגובאווירתבןעללוותרולאלהמשיךליושעוזרים

.מביאשהואהאור



והיוםמאודוחזקיציבמשהו,עוגןהיאהמשמעותכיאעםשליהשםאתכותבתאני,מחדרה18בתדודבןמריאםשמי

.פעםמאייותרחזקהמרגישהאני

ראייהשרידיועםימיןבעיןעיוורוןעםנולדתי.לחלוטיןעיוורתאניהיום-עצמיעלקצת.ככההיהתמידלאזהאבל

סביבלחלוטיןשליהראייהאתואיבדתיהתפוררהשמאלבעיןשליהרשתית,והידרדרההלכהשליהראייה.שמאלבעין

היהסביבישהיהולצוותשלילמשפחה.לעצמאותומעודדתתומכתחשובוהכיאוהבת,חמהלמשפחהנולדתי.עשרגיל

.חייבמהלךבהםשהשתלבתימסלוליםלשניאותילחשוףחשובהכי

לאשאניחברותעםלהיפגש,בחוגיםלהשתתף,רגילהחינוכיתבמסגרתלהשתלבחשובליהיה,נורמטיביהכביכולהעולם

.שונהוחלילהחסולרגעדופןיוצאתארגיש

בן דודמריאם

אנשיםעםמזדההאנישבוהעולם,הראייהליקויישלהעולםהיאהשנייהוהדרך

אתולנצלללמודלישעוזריםהעזריםאתומקבלתשליכמוראייהמבעיותשסובלים

משתמשתשאנימכשירים,לימודייםעזריםזהאםבין.טובההכיבדרךשליהיכולות

.הלאהוכןיוםביוםללכתלישעוזרמקל,אייפד,מחשב,ללמודלישמסייעיםבהם

כדינועדוושגבולותאותישיעצורמהלאשזההחלטתישליהראייהאתכשאיבדתי

איתיניסושליההורים,שייכתבהארגיששאנימסגרתחיפשתי.אותםאשבורשאני

זהתפסהכי,להתעמלות,לסוסיםמשחייה,עברנושלאמשהוהיהלא,אפשריחוגכל

.שערלכדורנחשפתיובסוףקולופיתוחהפסנתר



.  בדרך לבית הספר עברתי עם אחותי הקטנה תאונת דרכים קלה15בגיל 

אחרי שבועיים התברר שאני סובלת מזעזוע מוח שגרם לאיבוד הזיכרון  

אבל יכולות  , שכחתי כל מה שקשור לחיים הפרטיים שלי. שלי לחלוטין

. תקופת השיקום הייתה ארוכה. דיבור והליכה תודה לאל נשארו, מוטוריות

עד היום אני לומדת כל פעם מחדש מי אני ומה אני רוצה להיות בזכות 

השתקמתי וחזרתי  . הסביבה שלי והתודה שאגיד לעולם לא תספיק בשבילה

.להתאמן באופן תחרותי פחות משלושה חודשים לאחר התאונה

שלי החלטתי שאני רוצה ללמוד הגנה עצמית  17לפני כשנה ביום הולדת 

.  זה תמיד היה חלום קטן שלא הפך למשאלה גדולה, ואומנויות לחימה

התחלתי  , בר שפרלסנסיהתחלתי לחפש מאמנים שיעבדו איתי והגעתי 

והיום אחרי פחות משלושה חודשים אני מתלמדת באומנויות  איתולעבוד 

.לחימה באופן מקצועי ולא רק כהגנה עצמית

הם רק נקודת מבט ואנחנו בוחרים , אני מאמינה שהשמיים הם לא הגבול

.  איך להסתכל על היעדים והמטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהם

זו לפחות הדרך , מטרות קטנות מובילות בסופו של דבר להישגים גדולים

.שאני מאמינה בה

צריך למצוא את זה בדרך  מאתנו גבולות נועדו שנפרוץ אותם וכל אחד 

בחוקיות שלו ובהתאם ליכולות שלו כשהסביבה הקרובה מקיפה בחום  , שלו

.ואהבה וכך אפשר לכבוש את העולם

ראייהולקוייעיווריםלאנשיםשמיועדספורטענףהואשערכדור

אליונחשפתי.באולימפיאדההפראלימפייםבמשחקיםמשתתףוהוא

שלהנשיםובנבחרתהנוערבנבחרתמתאמנתאניומאז12בגיל

ואליפותאירופהלאליפויות,ל"בחואימוניםלמחנותיצאתי.ישראל

...ארוכהעודהדרך,עולם

המשך  -בן דודמיריאם



...להיות אחות של
.דאוןתסמונתעםאחליויש18בתאני,ליביליקוראים,היי

מהרדיהזאתלעובדהמגיעהעצמיאתמצאתיאבלכךבדיוקהיהלאזהאמנם

עצמנועללספרמקדימיםשאנחנוהדברים,עקרונית.חדשיםאנשיםכשהכרתי

ופה,ביותרהתמציתיתבצורהאותנושמאפייניםהדבריםהםראשוניםבמפגשים

מחיימשמעותיחלקשמהווהאחלייש,נכון.הבעיהאתלראותהתחלתילראשונה

שלארוךתהליךלאחר?אותילהגדירצריךזהלמהאבל,מיוחדגםהואובמקרה

,אותישמגדירהזוהיאבחיינמצאשלישאחהעובדהשלאלמסקנההגעתימחשבה

יומית-היוםוההתמודדותהמציאותאתבתוכהשכוללתמאחוריהשעומדתהמהותאלא

שגדלתיהדמותשלהמרכיביםעלמאסיביתבצורהשהשפיעההולדתימיוםשחוויתי

."שלאחות"להיותילסכםבוחרתאניזהכלשאת,להיות

,וחציבשנתייםממנוקטנהשאנילמרותהגדולההאחותלהיותזה"שלאחות"להיות

דבריםלבדלהביןזה,כשצריךומגוננתהכלשקולטתצמודהראששומרתלהיותזה

הסיטואציהאתלהכילזה,ביקשושלאלמרותומהרלהתבגרצריכהשאנילמשלכמו

חדשאדםלכלסובלנותזה,ולסביבהתוכיבתוךרגישהלהיותזה,אליההמתלווהוכל

,שמצליחההיחידהאניכיקטןבגילאומרהואמהולהביןשםלהיותזה,פוגשתשאני

מידישבאהזהנסבלהבלתיהתסכולגםזהאבל,ולרעלטובקטןדברמכללבכותזה

.רגילאחליאיןלמה,אוףשאומרפעם

ושליליותעצביםאיתושגוררתסכוללאותונכנעתעצמיאתמצאתישנים

אלמתגמדזהכלאחדשיוםעד,בחייהתחומיםשארעלגםשהשתלטה

שלוהנוכחותשהיאהענקיתוהברכה,שקיבלתיהמתנהשלההבנהמול

,שליהחייםולאורחשלילאישיותאיתההביאהשיאמהוכלשליבחיים

את,המעצוריםחסרתהתמימותאת,הלבטובאת,שהואהאוראתלראות

הילדותיותאת,פוסקהבלתיהאושראת,הקטניםמהדבריםהריגושים

.מהרגעוליהנותהשראהלקחת,הכללספוגורקהנצחית



מצויד,דאוןבתסמונתלוקה,וחצישנתייםבן,גלהיתרביןליחיכה,כשנולדתי

גםוככהתאומיםכמוגדלנו.שיפגושמיכללעברלהתפרץמחכהשרקואהבהבחיוך

שהולכיםכחולותועינייםחלקחוםשיערעםקטניםילדים2,מסביבפעםלאחשבו

אלואתהיו,והבנהבחיוךשהסתכלומהאנשיםשחוץכמובןאבל,מקוםלכלאמאעם

,קטנהילדה,אניושם,נשמעהשתמידהערהלמלמלאוחמוץמבטלהעבירשדאגו

שחושבכזהאחדלכלבמילהאובמבטחזרהלענותדאגההראשוןמהרגעשכבר

לכיתהחבריםהיוהיסודיהספרלביתכשהגעתיגם.הבעיהעםזההואשלישאח

שלאילדיםשני'אבכיתהכשהייתי.שונהשהואהאחכלפיבדעותיהםחסכושלא

המיידיתותגובתישליההולדתביוםגללידלשבתבחלקםשנפלההזכותאתהבינו

אחתהיאהזאתהדוגמא,ההולדתביוםיותרישתתפוולאשיצאומאמאלבקשהייתה

לקבלמתקשיםילדיםבהםהשכונתייםהמשחקיםבגניכללבדרךשקרומספרמתוך

הכיהתורפהנקודתהואשאחיה"רגילה"האחותובתורואני,מהםהשוניםכאלה

.המשמרעלעומדתשלהגדולה

לגדולאחדלכלמאחלתואני,גדולהאחתחוויההםשליהחייםגלבזכות,בקיצור

!מיוחדאחלצד

המשך  -ליבי



אבו מוךליאלי-הצלחה וגאווה, התמודדות

הואמקוםכלשלאמשוםעלימקשהההנגשותנושאגם

שרציתימקומותהמוןהיו,נכותעםלאנשיםנגיש

הולכתשאנילפניולכןיכולתיולאאליהםלהגיע

.מונגשהואהאםקודםלבררצריכהאנילאנשהו

אלבאקהבישובמשפחתיעםוגרה25בתאני,מוךאבוליאלישמי

.גרביה

למדתיכןועלהתחתוןגופיבפלגנכותעקבגלגליםלכיסאמרותקתאני

."אלמנאר"מיוחדלחינוךספרבבית

,האסלאםדת,מחשבים:שוניםבמקצועותבגרותליחידותנגשתי

.הטכנולוגיהומדעימתמטיקה

בתכניותהשתלבתי.אחראדםככלבחברהלהשתלבשאפתיחייכל

לגילוסיועצילום,מכשיריםתיקון,אנושמשאביניהול:כגוןשונות

.ס"ובמתנאלגרביה-באקהשלהעירוניתבספרייההתנסיתי.הרך

לקחת,מעורבתלהיותביקשתיתמיד."אלגלאזי"ספרבביתהתנדבתי

.ערךובעלתשייכת,משמעותיתעצמילחושחלק

שהייתיכפימתקבלתאנימקוםבכללא.מאדמאתגרלעיתיםשליהמצב

אובתוכניתלהשתלבההזדמנותלישמתאפשרתקורהלפעמים.רוצה

גורםזה-שלילמגבלהנחשפיםכשאנשיםמכןולאחרמסוימתבמסגרת

.דעתםאתלשנותלהם



משוםגרביהאלבאקהמהיישובשאניגאהאני

העבודהבשוקמיוחדיםצרכיםעםאדםששילוב

שלבהגרביהאלבאקהעיריית.מאליומובןאינו

טובהבשעהוהיום,העירייהעובדיבצוותאותי

בגןכסייעתעובדתאניכימאודשמחהאני

הילדיםעל,הגננתעלרבותחושבתאני.ילדים

השנה.העבודהשעותלאחרגםלגןלתרוםואיך

האחת,פעילויותשתיבגןלילדיםהעברתי

,שתילים,ציודמכספירכשתי-שתילהבנושא

אחרתבפעילות.הילדיםאתוהפעלתיאדמה

.ושתינומיץהכנו-הדרופירותמסחטותקניתי

עבור-גדולהשמחההיתההמקריםבשני

כדימשקיעהאני.ועבוריהגננתעבור,הילדים

.אותישיקבלוליחשובוכיכולםאתלשמח

כדיליחשובזה.בתפקידישאצליחתקווהכולי

חלקולהיותלתרוםיכולהשאנילכולםלהוכיח

לחברייממשיתדוגמאלהיותוגםמהחברה

.הספרבביתאיתישלמדו

הלבומכוללהודותרוצהאניזאתבהזדמנות

להתקדמותדרכיבסלילתותרםליעזרמילכל

.בחברהוהשתלבותי

ובמיוחדבמוסדותהאחראייםלכולפונהאני

עםאנשים:הממשלהובמשרדיהמקומיבשלטון

ולהשפיעלקדם,לתרוםיכוליםמיוחדיםצרכים

ולספקהזוהאוכלוסייהאתלכבדיש.בחברה

הםכי,ומתאימיםראוייםעבודהמקומותלהם

!מאודמאודמאודזהאתצריכים

המשך-אבו מוךליאלי



מסילטישרון 

.מסילטישרוןשמי

,חירשתאישה

החינוךבמשרדמורה

כיתותהמשלבבחיפה״שלווה״היסודיהספרבביתלמדתי,בילדותי.אחיותיישתיוכןחירשיםהורי,חירשתנולדתי

(ילדהבתור,תלמידהבתור)אני.שומעיםתלמידיםשלהיוהכיתותרוב"שלווה"ספרבבית.שמיעהוכבדיחרשים

וכבדיהחירשיםחברתאתהעדפתיטבעיבאופן,ורצוןצורךהרגשתילא.שומעיםילדיםעםהשתלבתיולאכמעט

אתסיימתישם,יגורבקיבוץ.החירשיםחבריאתפגשתישםחיפה״שמע״במרכזגםהתחנכתי,הצהרייםאחר.השמיעה

,מבחירההיהזה.עימםהשתלבתילאשםגםאךשומעיםתלמידיםהיו,חלקיתבגרותעםזבולון״״כרמלבתיכוןלימודיי

.בתקשורתהקושיבגללכנראהבעיקר,שלימודעבתתאולי

היסודיהספרבביתשנה15-כבמשךכסייעתעבדתי,לימודשנות12לאחר

מאוד,תקופהבאותה.אניגםולמדתיגדלתישבוהספרבית,״שלווה״

היה.מורהלהיות-החינוךבתחוםבעיקר,קריירהולפתחלהתקדםרציתי

איתםלילדיםומודלדוגמאלשמש,ואחראיתבוגרתאישהבתורליחשוב

לדעתליהיהשחשובכמובן,רצוןולהראותלהשתלבהשתדלתי.עבדתי

חשוב,כלומר,השנימהצדגםמגיעאלא,מבחינתירקלאהואשהמאמץ

שכאשרמאמינהאני–לקראתיובאמתענייןהשומעשהאדםלראותליהיה

.בדרךקשיםהרבהעללגשרניתן,הצדדיםמשניונכונותהדדיותיש

מהאתלצמצםשעלייהיולהשתלבברצוןשבלטוהעיקרייםהקשיים

ויצרעלייהיקשהמאדזה.בדעתישעלוואמירהדעהבכללהביעשרציתי

ואמרתיהבעתי,שליובביתאליהקרובהבסביבההריכיקונפליקטאצלי

.ופילטרסינוןללאדעותייאת



שיהיהובעיקרחלקיתבגרותעםאותישיקבלאקדמימוסדחיפשתי,בנותלשלושואימאנשואהכבראניכאשר,שניםלאחר

.ואימאעובדתלאישהמדיאינטנסיבייהיהושלא,ומכילנגיש

סמינר"לוהגעתי,המרכזבאזורלחפשעברתי.מצאתיולאוחיפההקריותבאזור,למגוריהקרובבאזורחיפשתיבהתחלה

הרגשתי,המסלולראשתעםשליבשיחות.כמוניחירשתלאישהבמיוחדומכילמותאם,נגישמאודשהיהלמסלול"הקיבוצים

ומיד(בגרותהשלמתי)שליהחובותאתכמובןהשלמתי.שםללימודיםמידנרשמתי.מאדוהתרשמתילקראתיהולכיםשהם

סמינר"בהאקדמייםבלימודיי."וסביבתיחברתילצדקחינוך"במסלול,לשלוםבחינוךראשוןלתוארבמסלולהמשכתי

מיאתלבחורשיכולתיומתורגמניותמתורגמניםשלשונותאופציותהיו-לדוגמא,הנגשהשלגדולמגווןקיבלתי,"הקיבוצים

.בצפוןמגוריבאזורהתאפשרשלאדבר,ליהתאיםשהכי

וכבדיחירשיםלתלמידיםכמורהלעבודלהתחילכבררציתי,הקיבוציםבסמינרהראשוןהתוארלימודיאתסיימתיכאשר

בעבוריהיווהזהדבר,מיוחדבחינוךתוארלישיהיהחייבתאני,זואוכלוסייהללמדשבשביל,ליהתברראזאךשמיעה

נרשמתי,התייאשתישלאכמובן.ההוראהבתחוםלעבודכברולהתחיללהתקדםכדילעבורצריכההייתיאותונוסףמכשול

אני,כיום.המיוחדהחינוךבתחוםהכשרהוהוספתישליהתואראתהרחבתי,שנהלמשך"גורדון"במכללתהרחבהללימודי

הגשמתיכימרגישהובכךודוגמאמודלעבורםמהווהאני,שוניםבגילאיםשמיעהוכבדיחירשיםלתלמידיםהמנייןמןמורה

!שווההיהזה-קשהכךכלבשבילהושעבדתיהשניםכללישהיתההשאיפהאת

באילובודקים,מוותריםלא-חשובהלתובנהאותיהביאו(היומיוםבחייעוברתועודני)שעברתיוהחסמיםהמכשולים

.הלאהולהתקדםהמחסומיםאתלעבור,יחדללכתאפשראנשיםאילוועםמקומות

קשובכךשכלומהביתהקרובהמהסביבהעצמיובטחוןחוסןשקיבלתילכךשעברתימהכלאתולקשורלהאמיןנוטהאני

.הסימניםשפת,שליבשפהשמדברובעיקרהדרךכללאורךותומךמעודד,אלי

המשך-מסילטישרון 



סיפור חיי

.שליהסיפוראתלכםלספררוצהואני18בן,ארתורקוראים,שלום

עםנולדנולצערנו.אליסההתאומהאחותייחדקטנהבעירברוסיהנולדתי

לאאמאאבלוללכתמשקלשיוויעללשמורלנומאפשרתשלאמחלהזו,פי.סי

בהחלטה.החייםאיכותאתלנולשפרבשבילמאמציםהרבהועשתהויתרה

לעזוראפשרויהיהמתקדמתהרפואהשכאןידעהאמא,לישראלעלינואמיצה

היוולאכמעטשניםאותןשלבישראל,קשהתהליךזההגירה.ולילאחותי

אמא,מגוריםלנוסידרו,בשמחהאותנוקיבלו,זאתולמרות.רוסיתדוברי

הקשההמצבעםלהתמודדלנושיעזורלאורתופדונשלחנועבריתללמודהחלה

ואחריומורכבניתוחעברנו,הרביםמהטיפוליםכחלק.(הנכות)איתושנולדנו

.במצבנומשמעותישיפורהיה

אחותיעםשעברתיתהליךלאחר."אופקים"בשםמיוחדספרבביתבגןלמדתי

שאלהוהיאשליההשכלהברמתמתקדםמאודשאנילבשמהאמא,זהס"בביה

כברתקופהבאותה.כולםכמורגיליםילדיםעםבגןללמודרוצהאניהאם

.כמונינכיםבלירגילחובהלגןועברתי"כן"להאמרתימיד.הליכוןעםהלכתי

.כולםכמולגןואלךללכתשאלמדדמיינתירגעבאותוכיאותישימחמאודזה

רמהבאותההייתיולהצליחוהרצוןבלמידהההתמדה,החשיבהרמתמבחינת

.הפיזיבקושיהתבטאהילדיםמיתראותישהבדילהיחידההבדל,כולםכמו



הייתהלשמחתי.הלימודיתבמסגרתלהשתלבקשהלישיהיהחששתי,בליבידאגהנשאתי'אלכיתהבעלייה

מתמידהייתיהצהרייםאחרבשעות.החברתיתבהשתלבותגםאלאבלימודיםרקלאלישעזרהסייעתלי

המוןממנישהצריכוואיומיםרביםשריריםכאביליהיו.ללכתביכולתיתמכוהללו-פיזיותרפיהבטיפולי

,לוותרלאלישעזרואנשיםהמוןסביביהיושתמידהעובדהאתמאדמעריךאני.ההתמודדותבתהליךכוחות

ותמידביותרהקשיםבמצביםבישתמכה-שליחברהגםהיאשהיוםאמאהיתהתמידהראשוןבמקוםאבל

.לצדיהיתה

אני.הפנויזמנימרביתאתבמחשבמבלהאני.המחשבעםהעיסוקזהלעשותאוהבהכישאניהדבר,כיום

לביתמטלותכותבאומאמריםקוראכשאני,בלמידהביתומךגםהואאבלבסרטיםולצפותלשחקאוהב

ולאלמחשבמחוברמאודאני.משחקיםבפיתוחובמיוחדטק-ההייבתחוםלהשתלבהואשליהחלום.הספר

אנימסוימתבמידה.הגבלותבליכולםכמוחייאתחיאנישבזכותומשוםדברשוםתמורתעליומוותרהייתי

ביתמסייםאניהשנה.כשליטובותמחשבמיומנויותלהםשאיןבגיליאחריםאנשיםעליתרוןלישישחושב

.לעומקהמשחקיםפיתוחתחוםאתללמודומתכנןספר

גאהאניבזכותםכייותרטובהחייםאיכותלישהעניקולהוריםחשובוהכיהסייעים,המוריםלכלמודהאני

.זובכתבהכךעללכתובויכולבעצמי

המשך-ארתור



...הילד האהוב שלי

.רגילספרבביתנפשיתמיוחדחינוךבכיתת'הבכיתהלומד,(בדוישם)אוהד

לאאבללמשהוסימניםהיוכנראה.שמחמאדהיההכלאבלשובבהיההוא.שמחההמון,בביתגדולהשמחההיתהנולדכשאוהד

מינילכלאוכלזורקהיההוא.בשפהוקשייםשובבותהגבירזהשפותשתידיברנושבביתשבגללחשבתי...פספסתי,ידעתי

.התפתחותילרופאאותולקחתליוייעצהבסדרלאשמשהולבשמההגננתשלושבגיללגןשנכנסברגע.שרוצהמהעושה,כיוונים

שצריךמביניםלאבסביבהאנשים.בסדרלאשמשהוחשבתילאכיבשבילישוקהיהזה-בגןאבודהיה,תיקשרלא,דיברלאאוהד

התחלנווכךלישאמרומהכלאתעשיתי.בסדרלאשלךהילדעםשמשהוזהאתלקבלקשה-הדבריםאתלעכלזמןלהוריםלתת

לילדיםפרצופיםעשה,לכולםהפריעהואחובהטרוםבגן.בעיסוקוריפויתקשורתקלינאיתאצלולטיפוליםלרופאיםאוהדעםללכת

התחנךושםשילובלגןאותוהעברנו,מכןלאחר.שלךהבןאתאוהביםשלאמזהיותרקשהמשהואין...להשתלבהתקשה,האחרים

.אותוואהבואותושהבינומשוםטובהחוויההיתהזו,שנתיים

שאנילפניהסבריםצריכהאני.רבותשניםבמשךתרופותוביןפסיכיאטריםביןעברנו.חרדהוהפרעתADHDעםאובחןאוהד

הוא,מעבריםעםקושי,זעםהתקפיהיולאוהדהזוהתקופהכלבמשך.שניהדעתחוותתמידחיפשתיולכןשלילבןמשהונותנת

הסברכשקיבלתיאךהסברשקיבלנומבליהומלצההתרופהלפעמים.קשהבצורההגיבהואמהתרופותלחלק.בלילהסיוטיםחווה

הכלשניסיתיאחרי',דבכיתה.בהוריותלויהילדעתידדברשלשבסופומשוםהסבריםולקבלבמשהולהאמיןחשוב.השתכנעתי

ספרבביתמיוחדחינוךלכיתתעברנו.מיוחדחינוךשלמסגרתצריךשהואזהאתקיבלתי,האחריםהילדיםכמולאשהואוראיתי

צריך-המערכותשתיביןקשרשישומכךהעםומאחדס"מביהמרוצהמאדאני.העםבאחדטיפוללקבלהתחלנוובמקבילרגיל

.הילדאתליהצילוהםיחד.וחינוךבריאותביןקשרשיהיה



לאהםאךלהםהסברתי,שלוההתקפיםבגללמשטרהלהזמיןשרצושכניםהיובושגרנוהקודםבבית.החברהמולאצלימתעורריםביותרהקשיםהרגשות

לשחקרוציםלאהילדיםאבלהמשחקיםלגןהולכיםכשאנחנואויחזורשלאלואמרומכיתתוילדיםהמיוחדתלכיתההרגילהמהכיתהעברכשאוהד.הבינו

אתלראותליוקשהבשבילוליקשה.זהאתלקבלמתקשהעדייןאני.נפשיתמבחינההמצבאתלקבלזהביותרהגדולהאתגר.וכואבקשהמראהזה-איתו

.שלוהסבל

,רגיליםחייםיהיושלישלילדרוצהאני.זהאתלקבלכְֵּאםליקשה.סובלאותולראותליקשה.ליועצובירידהשובכיום,מצוינתשנההיתהשעברהבשנה

רוצהואניחוזקנקודותלויש.בספורט,במשחק,בריקוד,במוסיקהמוכשרילדהוא.טוביהיהשלושהעתידרוצהאני.שלוהחלומותאתשיגשים,יסבולשלא

.אותםלפתחלולעזור

בחינוךלראותשצריךאומרתהייתיבמצביאחרותלאימהות.הללוהחייםמצביאתלעכלהזמןאתלהוריםותאפשרסבלנותיותרתהייהשלמערכתרוצההייתי

.צריךשהואמהפי-עלוללכתהילדאתלראות.יותרטובעתידלוולהעניקלילדלעזורשיכולטובמקוםהמיוחד

!הכלשניסיתיזהאוהדעםהרבההכילישעזרמה

המשך-הילד האהוב שלי



דניאל קפלן
מאזיוגהויניאסה-אשטנגהמתרגלואני(אספרגרתסמונת)האוטיסטיהרצףעלבחוראני,דניאלליקוראים,היי

אבל,(היסודיהספרבביתעודהאחריםמהילדיםשונהשאניראתהשליאמא)צעירבגילאובחנתי.2019אפריל

הרצףעלשלהיותחשבתי,שונהשאניזהאתלקבלמוכןהייתילאבהתחלה.16בגילהרצףעלשאניגיליתיבוודאות

,בולהתביישולאשליהשוניאתלקבללמדתיהזמןעם.אחריםמאנשיםטובפחותאותיעושהושזהרעמשהוזה

אנישאם(רקולא)כמונילאנשיםתקווהלתתליחשובכי,שליהאישיההצלחההסיפוראתלאנשיםמספראניוהיום

.שלהםבמקוםהייתיפעםאניגםכי,יכוליםהםגםאז,בחייםהצלחתי

בתחוםבהפרעההמתאפיין,הקלאסיהאוטיזםעםמשותףמכנהםעתסמונותשלרצףהואהאוטיסטיהספקטרום

בכישוריםובהפרעה,וחזרתיתסטראוטיפיתבהתנהגות,והתקשורתיהשפתי,החברתיובתחומיםאישים-הביןהקשרים

איתולדבררוצהשאניאדםלבןלגשתאיךיודעתמידלאאני:החברתיבתחוםביטוילידיבאשליהקושי)החברתיים

מתחילאני,"?איתילדברירצהלאאדםהבןאולי"כמומחשבותלילשדרמתחילשליהמוח.שיחהאיתוולהתחיל

יוצאותביכולותמתאפייןגםאוטיזם.אחריםאנשיםעםשיחהלהתחיליותרעליימקשהוזה,שצריךממהיותרלחשוב

ואנגליתעברית,רוסיתיודעאני)שפותשלטובהקליטהאוגבוהותמאודמתמטיותיכולות,צילומיזיכרוןכמו,דופן

.(קטןילדשהייתימהתקופהדבריםוזוכר

זמןלישלוקחזהשליהקשייםאחד)מהעברנעימותלאסיטואציותעלאותישהטרידומחשבותעםלשיעוריםהגעתי,יוגהלתרגלכשהתחלתי

לעשותאומרתוהמורהמדיטציההשיעורבתחילתעושיםכשאנחנו.(ושובשובאותםלימשדרפשוטהמוח:שקראונעימיםלאממקריםלהתנתק

לראות,אותוולהרפותהגוףשלהפיזיותבתחושותלהתמקדליעוזרתהנשימה.מטרידותממחשבותלהתנתקליועוזראותימרגיעזה,בגוףסריקה

העובדהואתשהואכמושליהגוףאתלקבלליעוזרתהיוגה,בנוסף.מסביבשקורהלמהלהתייחסולאנוחות-איאומתחאיפשהומרגישאניאם

סיפורזהאםבין,טובמשהולעשותמצליחלאאניואםפרפקציוניסטשליבטבעאני.מהםמרוצהכך-כללאשאניבגמישותגבולותלושיש

.לוולהקשיבהיכולותהקשייםכלאםשהואכמושליהגוףאתלקבלבשביליאתגרזה.זהאתלקבלליקשה,שעשיתיתרגילאושכתבתי



לישעוזרדברעוד.יתארכושהשריריםבשבילזמןצריךהגוף:רוצהשאניבקצבשליהגוףעללהשפיעיכוללאשאניזהאותישמתסכלשמההבנתיהזמןעם

התחלתיכשרק.אצלירגישהנקודהזאתגמישותגם.מסביבשנמצאבמיולאבומרוכזאני,בתנוחהשוההכשאניכי,כאבזהתסכולשלממחשבותלהתנתק

עלליהזכירהשלהםשההצלחההרגשתיתסכולומתוך(הראשמאחורירגלשמים,למשל)מדהימהבצורהשלהםבגוףששולטיםגמישיםה'חברראיתי,לתרגל

.אחריםדבריםעשיתי,היוגהלעולםשהגעתילפניאבל.עליהםביחסאניאיפהשלשליהקושי

,מנטליתוגםפיזיתגםשליבגוףלהתבונןיכולאנישבולמקוםאותיומביאהיומיוםומחייהמטרידותמהמחשבותהרחקאותישלוקחדברהואיוגהבשבילי

סבלנילהיות,ולהרפותלנשום,שלילגוףלהקשיב,זמןלאורךאחדבמקוםלשבתאותימלמדתהיוגה.לולהקשיבוללמוד,שליהמחשבותואםעצמיעםלהיות

.יתרחבושליהגוףשלושהגבולותמיומןיותריהיהשלישהגוףעדזמןשלוקחולהביןעצמיכלפי

מאשרעצמיעםקשוחפחותושאנייותרעצמיאתלקבללמדתישאנימרגישאני,תרגולשלשנתייםכמעטאחרי,היום

ושאיןהראשונהמהפעםתרגיללעשותאצליחלאאנישאוליהעובדהאתגםלקבלגםלומדאני.ביוגהשליהדרךבתחילת

פוסטולעלותגמישסופרלהיותבשבילולא,יוגהאוהבאניכי,עצמיבשבילמתרגלהכל-בסךאני.רעדברשוםבזה

עצמיכלפיסבלנייותרשאנימרגישאני.(��מגניבלהיותיכולשזהלמרות)!"אניגמישאיזה,תראו"שלבפייסבוק

.יכולשאנימהעושהאני.שלוהגבולזהושכרגעגמישותשלמסוימתרמהלויששכרגעזהעלשליהגוףעלכועסופחות

.לעצורומתילתרגללהמשיךיכולאנימתילבולשיםשלילגוףלהקשיבאותימלמדתהיוגה

.הרצףעלאנשיםשמלמדתליוגהמורהעםהכרותזההמאמראתלכתובהרעיוןאתלישנתןמה

.שונהבדרךהיוגהועלהעולםעלשמסתכלאדםבןשלמבטלהראותמענייןשיהיהחשבתיאני

הנוכחיבשלב.לישמפריעותאלהוהן,בתרגולשליוהמכשולהקושיהןהמטרידותהמחשבותכי,הפיזיבהיבטופחותהמנטליבהיבטבעיקרליעוזרתהיוגה

לאמקריםחוויתישבהנעימהלאמסביבהנובעזה.אתגרזהבשביליאבל,פשוטזהמישהובשבילאולי.מחשבותמאותןוניתוקעצמיתקבלהשלבתהליךאני

,מהתרגוליוצאכשאניאבל,מהםלהתנתקמצליחאניהתרגולבזמן.בעבודהבעיקר,בהלהיותאלא,ברירהליהייתהולא,היוםעדאותישרודפים,נעימים

.עלייחוזרותהמציקותהמחשבות

המשך-דניאל קפלן



יערית כהן: עריכה

!חג שמח

,  דוברת עייני, ורדה לבנה

ולילך מאור ברנסנה'מחאגאימאן

צוות הפיקוח על החינוך המיוחד


