התגברות וגבורה בחינוך המיוחד
החינוך המיוחד ,מחוז חיפה

חנוכה ,תשפ"א

תלמידים ,בוגרים ומשפחות אהובות ,צוותי חינוך יקרים,
אחד המאפיינים הבולטים והמהותיים ביותר בחינוך המיוחד הוא עקרון ההתגברות.

כדרך החיים ,טבען של מגבלות הן לשאת קושי .המסע הארוך של הקבלה העצמית ,הקבלה של מצבי חיים שונים וההתמודדות אל מול החברה
מביאים לידי תובנות אנושיות חזקות על החיים ועל הקיום שלנו.
כאנשי חינוך אנו מכירים אמת פשוטה -אהבה ,אמונה ,תמיכה ותנאים נכונים מאפשרים לאדם לגלות את עצמו ,להתחזק ולחיות את חייו
בהתאם למידות היכולת והרצון הקיימים בו .לכן ,אחד התפקידים שלנו בחינוך המיוחד הוא ללוות ולתמוך בתהליכי החיים של התלמידים
ומשפחותיהם.
ההתגברות היא שורש הגבורה .משום כך ,גיליון חנוכה עומד בסימן התגברות וגבורה ומובאים בו שמונה סיפורי חיים של תלמידים ,בוגרים
ובני משפחותיהם .אני מודה למי שבחרו להשתתף בו -אתם מרגשים ומעוררי השראה.
מהדורה חגיגית זו מוקדשת לכם -תלמידים ,בוגרים ומשפחות אהובות .דעו כי ההליכה לצדכם היא זכות גדולה.
החינוך המיוחד במחוז חיפה מעריך ומחבק אתכם.

בברכת חג חנוכה שמח!
ורדה לבנה,

מרכזת הפיקוח על החינוך המיוחד

אנט -אמא של בן
אני אנט ,אמא של בן ,בחור אוטיסט בן .31

כל כך חשוב להמשיך לחיות ולהתפתח ומבחינתי גם לצחוק ...ולהוקיר

בן מתגורר כבר שנתיים וחצי בהוסטל ומבחינתי זו היתה אחת ההחלטות

תודה לכל האנשים שליוו ועדיין מלווים אותנו כל יום ,שזוכרים לתת

החשובות מאז שהפכתי לאמא שלו ...האבחון של בן היה כשהוא היה בן שנה

לי מילה טובה ומחזקת ,שרואים את בן דרך העיניים הכי אוהבות,

וחצי וכמו שקורה באירועים גורליים "אני זוכרת כל פרט מהיום הזה" .הגעתי

ושעוזרים לי להמשיך ולא לוותר על בן ובאווירת חג החנוכה ,על

לאבחון חסרת דאגות ומלאת תקווה ובמעבר חד החיים השתנו ,ובאופן מפתיע ,לא

האור שהוא מביא.

הכל לרעה.
בחרתי ב"לעשות" וללמוד להבין ,מתוך התבוננות מעמיקה בסביבה ,במשפחות
האחרות ששותפות להתמודדות עם ילד אוטיסט ,באנשים המופלאים שליוו אותנו
מהגן ,דרך בית הספר ועד היציאה לחיים הבוגרים שמלווים אותנו עד היום.
למדתי להקשיב לאנשי הצוות שליוו אותנו ולשאוב מהם כוחות ,עצות ,נחמות
ושמחות קטנות .וגם למדתי שאותם המעשים לא יביאו לאותן התוצאות והאוטיזם
הוא אבחנה רפואית שאינה מגדירה את בן ,שבתוכו שוכן איש עם תכונות
מיוחדות משלו שלא כתובות בשום מדריך .DSM
בניגוד למה שחושבים ,אנחנו יכולים לבחור לראות את ה"חיובי" ולא לשקוע
עמוק מידי בתקופות הקשות .לא לתת לכעס ולתסכול לנווט אותנו – לראות תמיד
כמה שנים קדימה ולא לוותר .להתענג על כל הצלחה ובעיקר ללמוד לסלוח:
למציאות ,לקשיים ,לאנשים שמורידים ולעצמנו (שלא עשינו מספיק ,שלא היינו
הכי סבלניים ,שאיבדנו את הכוחות).

מריאם בן דוד

שמי מריאם בן דוד בת  18מחדרה ,אני כותבת את השם שלי עם א כי המשמעות היא עוגן ,משהו יציב וחזק מאוד והיום
אני מרגישה חזקה יותר מאי פעם.
אבל זה לא תמיד היה ככה .קצת על עצמי -היום אני עיוורת לחלוטין .נולדתי עם עיוורון בעין ימין ועם שרידי ראייה
בעין שמאל .הראייה שלי הלכה והידרדרה ,הרשתית שלי בעין שמאל התפוררה ואיבדתי את הראייה שלי לחלוטין סביב
גיל עשר  .נולדתי למשפחה חמה ,אוהבת והכי חשוב תומכת ומעודדת לעצמאות .למשפחה שלי ולצוות שהיה סביבי היה
הכי חשוב לחשוף אותי לשני מסלולים שהשתלבתי בהם במהלך חיי.
העולם הכביכול נורמטיבי ,היה לי חשוב להשתלב במסגרת חינוכית רגילה ,להשתתף בחוגים ,להיפגש עם חברות שאני לא
ארגיש יוצאת דופן ולרגע חס וחלילה שונה.

והדרך השנייה היא העולם של ליקויי הראייה ,העולם שבו אני מזדהה עם אנשים
שסובלים מבעיות ראייה כמו שלי ומקבלת את העזרים שעוזרים לי ללמוד ולנצל את
היכולות שלי בדרך הכי טובה .בין אם זה עזרים לימודיים ,מכשירים שאני משתמשת
בהם שמסייעים לי ללמוד ,מחשב ,אייפד ,מקל שעוזר לי ללכת ביום יום וכן הלאה.

כשאיבדתי את הראייה שלי החלטתי שזה לא מה שיעצור אותי ושגבולות נועדו כדי
שאני אשבור אותם .חיפשתי מסגרת שאני ארגיש בה שייכת ,ההורים שלי ניסו איתי
כל חוג אפשרי ,לא היה משהו שלא עברנו ,משחייה לסוסים ,להתעמלות ,הכי תפס זה
הפסנתר ופיתוח קול ובסוף נחשפתי לכדור שער.

מיריאם בן דוד -המשך
כדור שער הוא ענף ספורט שמיועד לאנשים עיוורים ולקויי ראייה

בגיל  15בדרך לבית הספר עברתי עם אחותי הקטנה תאונת דרכים קלה.

והוא משתתף במשחקים הפראלימפיים באולימפיאדה .נחשפתי אליו

אחרי שבועיים התברר שאני סובלת מזעזוע מוח שגרם לאיבוד הזיכרון

בגיל  12ומאז אני מתאמנת בנבחרת הנוער ובנבחרת הנשים של

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

ישראל .יצאתי למחנות אימונים בחו"ל ,לאליפויות אירופה ואליפות

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

עולם ,הדרך עוד ארוכה...

עד היום אני לומדת כל פעם מחדש מי אני ומה אני רוצה להיות בזכות
הסביבה שלי והתודה שאגיד לעולם לא תספיק בשבילה .השתקמתי וחזרתי
להתאמן באופן תחרותי פחות משלושה חודשים לאחר התאונה.
לפני כשנה ביום הולדת  17שלי החלטתי שאני רוצה ללמוד הגנה עצמית
ואומנויות לחימה ,זה תמיד היה חלום קטן שלא הפך למשאלה גדולה.
התחלתי לחפש מאמנים שיעבדו איתי והגעתי לסנסי בר שפר ,התחלתי
לעבוד איתו והיום אחרי פחות משלושה חודשים אני מתלמדת באומנויות
לחימה באופן מקצועי ולא רק כהגנה עצמית.
אני מאמינה שהשמיים הם לא הגבול ,הם רק נקודת מבט ואנחנו בוחרים
איך להסתכל על היעדים והמטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהם.
מטרות קטנות מובילות בסופו של דבר להישגים גדולים ,זו לפחות הדרך
שאני מאמינה בה.
גבולות נועדו שנפרוץ אותם וכל אחד מאתנו צריך למצוא את זה בדרך
שלו ,בחוקיות שלו ובהתאם ליכולות שלו כשהסביבה הקרובה מקיפה בחום
ואהבה וכך אפשר לכבוש את העולם.

להיות אחות של...
היי ,קוראים לי ליבי ,אני בת  18ויש לי אח עם תסמונת דאון.
אמנם זה לא היה בדיוק כך אבל מצאתי את עצמי מגיעה לעובדה הזאת די מהר
כשהכרתי אנשים חדשים .עקרונית ,הדברים שאנחנו מקדימים לספר על עצמנו

במפגשים ראשונים הם הדברים שמאפיינים אותנו בצורה התמציתית ביותר ,ופה
לראשונה התחלתי לראות את הבעיה .נכון ,יש לי אח שמהווה חלק משמעותי מחיי
ובמקרה הוא גם מיוחד ,אבל למה זה צריך להגדיר אותי? לאחר תהליך ארוך של
מחשבה הגעתי למסקנה שלא העובדה שאח שלי נמצא בחיי היא זו שמגדירה אותי,

אלא המהות שעומדת מאחוריה שכוללת בתוכה את המציאות וההתמודדות היום-יומית
שחוויתי מיום הולדתי שהשפיעה בצורה מאסיבית על המרכיבים של הדמות שגדלתי
להיות ,שאת כל זה אני בוחרת לסכם להיותי "אחות של".
להיות "אחות של" זה להיות האחות הגדולה למרות שאני קטנה ממנו בשנתיים וחצי,

זה להיות שומרת ראש צמודה שקולטת הכל ומגוננת כשצריך ,זה להבין לבד דברים
כמו למשל שאני צריכה להתבגר ומהר למרות שלא ביקשו ,זה להכיל את הסיטואציה
וכל המתלווה אליה ,זה להיות רגישה בתוך תוכי ולסביבה ,זה סובלנות לכל אדם חדש
שאני פוגשת ,זה להיות שם ולהבין מה הוא אומר בגיל קטן כי אני היחידה שמצליחה,

זה לבכות מכל דבר קטן לטוב ולרע ,אבל זה גם התסכול הבלתי נסבל הזה שבא מידי
פעם שאומר אוף ,למה אין לי אח רגיל.

שנים מצאתי את עצמי נכנעת לאותו תסכול שגורר איתו עצבים ושליליות
שהשתלטה גם על שאר התחומים בחיי ,עד שיום אחד כל זה מתגמד אל
מול ההבנה של המתנה שקיבלתי ,והברכה הענקית שהיא הנוכחות שלו

בחיים שלי וכל מה שיא הביאה איתה לאישיות שלי ולאורח החיים שלי,
לראות את האור שהוא ,את טוב הלב ,את התמימות חסרת המעצורים ,את
הריגושים מהדברים הקטנים ,את האושר הבלתי פוסק ,את הילדותיות
הנצחית ורק לספוג הכל ,לקחת השראה וליהנות מהרגע.

ליבי -המשך
כשנולדתי ,חיכה לי בין היתר גל ,בן שנתיים וחצי ,לוקה בתסמונת דאון ,מצויד
בחיוך ואהבה שרק מחכה להתפרץ לעבר כל מי שיפגוש .גדלנו כמו תאומים וככה גם
חשבו לא פעם מסביב 2 ,ילדים קטנים עם שיער חום חלק ועיניים כחולות שהולכים
עם אמא לכל מקום ,אבל כמובן שחוץ מהאנשים שהסתכלו בחיוך והבנה ,היו את אלו
שדאגו להעביר מבט חמוץ או למלמל הערה שתמיד נשמעה ,ושם אני ,ילדה קטנה,
שכבר מהרגע הראשון דאגה לענות חזרה במבט או במילה לכל אחד כזה שחושב
שאח שלי הוא זה עם הבעיה .גם כשהגעתי לבית הספר היסודי היו חברים לכיתה
שלא חסכו בדעותיהם כלפי האח שהוא שונה .כשהייתי בכיתה א' שני ילדים שלא
הבינו את הזכות שנפלה בחלקם לשבת ליד גל ביום ההולדת שלי ותגובתי המיידית
הייתה לבקש מאמא שיצאו ולא ישתתפו יותר ביום ההולדת ,הדוגמא הזאת היא אחת
מתוך מספר שקרו בדרך כלל בגני המשחקים השכונתיים בהם ילדים מתקשים לקבל
כאלה השונים מהם ,ואני בתור אחותו ה"רגילה" שאחיה הוא נקודת התורפה הכי
גדולה שלה עומדת על המשמר.
בקיצור ,בזכות גל החיים שלי הם חוויה אחת גדולה ,ואני מאחלת לכל אחד לגדול
לצד אח מיוחד!

התמודדות ,הצלחה וגאווה -ליאלי אבו מוך
שמי ליאלי אבו מוך ,אני בת  25וגרה עם משפחתי בישוב באקה אל

גם נושא ההנגשות מקשה עלי משום שלא כל מקום הוא

גרביה.

נגיש לאנשים עם נכות ,היו המון מקומות שרציתי

אני מרותקת לכיסא גלגלים עקב נכות בפלג גופי התחתון ועל כן למדתי

להגיע אליהם ולא יכולתי ולכן לפני שאני הולכת

בבית ספר לחינוך מיוחד "אלמנאר".

לאנשהו אני צריכה לברר קודם האם הוא מונגש.

נגשתי ליחידות בגרות במקצועות שונים :מחשבים ,דת האסלאם,
מתמטיקה ומדעי הטכנולוגיה.
כל חיי שאפתי להשתלב בחברה ככל אדם אחר .השתלבתי בתכניות

שונות כגון :ניהול משאבי אנוש ,תיקון מכשירים ,צילום וסיוע לגיל
הרך .התנסיתי בספרייה העירונית של באקה-אלגרביה ובמתנ"ס.
התנדבתי בבית ספר "אלגלאזי" .תמיד ביקשתי להיות מעורבת ,לקחת
חלק לחוש עצמי משמעותית ,שייכת ובעלת ערך.
המצב שלי לעיתים מאתגר מאד .לא בכל מקום אני מתקבלת כפי שהייתי
רוצה .לפעמים קורה שמתאפשרת לי ההזדמנות להשתלב בתוכנית או
במסגרת מסוימת ולאחר מכן כשאנשים נחשפים למגבלה שלי -זה גורם
להם לשנות את דעתם.

ליאלי אבו מוך -המשך
אני גאה שאני מהיישוב באקה אל גרביה משום

כולי תקווה שאצליח בתפקידי .זה חשוב לי כדי

ששילוב אדם עם צרכים מיוחדים בשוק העבודה

להוכיח לכולם שאני יכולה לתרום ולהיות חלק

אינו מובן מאליו .עיריית באקה אל גרביה שלבה

מהחברה וגם להיות דוגמא ממשית לחבריי

אותי בצוות עובדי העירייה ,והיום בשעה טובה

שלמדו איתי בבית הספר.

אני שמחה מאוד כי אני עובדת כסייעת בגן
ילדים .אני חושבת רבות על הגננת ,על הילדים
ואיך לתרום לגן גם לאחר שעות העבודה .השנה
העברתי לילדים בגן שתי פעילויות ,האחת
בנושא שתילה -רכשתי מכספי ציוד ,שתילים,
אדמה והפעלתי את הילדים .בפעילות אחרת
קניתי מסחטות ופירות הדר -הכנו מיץ ושתינו.
בשני המקרים היתה שמחה גדולה -עבור
הילדים ,עבור הגננת ועבורי .אני משקיעה כדי
לשמח את כולם וכי חשוב לי שיקבלו אותי.

בהזדמנות זאת אני רוצה להודות ומכול הלב

לכל מי עזר לי ותרם בסלילת דרכי להתקדמות
והשתלבותי בחברה.
אני פונה לכול האחראיים במוסדות ובמיוחד
בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה :אנשים עם

צרכים מיוחדים יכולים לתרום ,לקדם ולהשפיע
בחברה .יש לכבד את האוכלוסייה הזו ולספק
להם מקומות עבודה ראויים ומתאימים ,כי הם
צריכים את זה מאוד מאוד מאוד!

שרון מסילטי
שמי שרון מסילטי.
אישה חירשת,
מורה במשרד החינוך

נולדתי חירשת ,הורי חירשים וכן שתי אחיותיי .בילדותי ,למדתי בבית הספר היסודי ״שלווה״ בחיפה המשלב כיתות
חרשים וכבדי שמיעה .בבית ספר "שלווה" רוב הכיתות היו של תלמידים שומעים .אני (בתור תלמידה ,בתור ילדה )
כמעט ולא השתלבתי עם ילדים שומעים .לא הרגשתי צורך ורצון ,באופן טבעי העדפתי את חברת החירשים וכבדי
השמיעה .אחר הצהריים ,התחנכתי גם במרכז ״שמע״ חיפה שם פגשתי את חברי החירשים .בקיבוץ יגור ,שם סיימתי את

לימודיי בתיכון ״כרמל זבולון״ עם בגרות חלקית ,היו תלמידים שומעים אך גם שם לא השתלבתי עימם .זה היה מבחירה,
אולי בתת מודע שלי ,בעיקר כנראה בגלל הקושי בתקשורת.
לאחר  12שנות לימוד ,עבדתי כסייעת במשך כ 15-שנה בבית הספר היסודי
״שלווה״ ,בית הספר שבו גדלתי ולמדתי גם אני .באותה תקופה ,מאוד
רציתי להתקדם ולפתח קריירה ,בעיקר בתחום החינוך  -להיות מורה .היה
חשוב לי בתור אישה בוגרת ואחראית ,לשמש דוגמא ומודל לילדים איתם
עבדתי .השתדלתי להשתלב ולהראות רצון ,כמובן שחשוב היה לי לדעת
שהמאמץ הוא לא רק מבחינתי ,אלא מגיע גם מהצד השני ,כלומר ,חשוב
היה לי לראות שהאדם השומע מתעניין ובא לקראתי – אני מאמינה שכאשר
יש הדדיות ונכונות משני הצדדים ,ניתן לגשר על הרבה קשים בדרך.
הקשיים העיקריים שבלטו ברצון להשתלב היו שעליי לצמצם את מה
שרציתי להביע בכל דעה ואמירה שעלו בדעתי .זה מאד היקשה עליי ויצר
אצלי קונפליקט כי הרי בסביבה הקרובה אלי ובבית שלי ,הבעתי ואמרתי
את דעותיי ללא סינון ופילטר.

שרון מסילטי -המשך
לאחר שנים ,כאשר אני כבר נשואה ואימא לשלוש בנות ,חיפשתי מוסד אקדמי שיקבל אותי עם בגרות חלקית ובעיקר שיהיה
נגיש ומכיל ,ושלא יהיה אינטנסיבי מדי לאישה עובדת ואימא.

בהתחלה חיפשתי באזור הקרוב למגורי ,באזור הקריות וחיפה ולא מצאתי .עברתי לחפש באזור המרכז ,והגעתי ל"סמינר
הקיבוצים" למסלול שהיה מאוד נגיש ,מותאם ומכיל במיוחד לאישה חירשת כמוני .בשיחות שלי עם ראשת המסלול ,הרגשתי
שהם הולכים לקראתי והתרשמתי מאד .נרשמתי מיד ללימודים שם .השלמתי כמובן את החובות שלי (השלמתי בגרות) ומיד
המשכתי במסלול לתואר ראשון בחינוך לשלום ,במסלול "חינוך לצדק חברתי וסביבתי" .בלימודיי האקדמיים ב"סמינר

הקיבוצים" ,קיבלתי מגוון גדול של הנגשה ,לדוגמא -היו אופציות שונות של מתורגמנים ומתורגמניות שיכולתי לבחור את מי
שהכי התאים לי ,דבר שלא התאפשר באזור מגורי בצפון.
כאשר סיימתי את לימודי התואר הראשון בסמינר הקיבוצים ,רציתי כבר להתחיל לעבוד כמורה לתלמידים חירשים וכבדי
שמיעה אך אז התברר לי ,שבשביל ללמד אוכלוסייה זו ,אני חייבת שיהיה לי תואר בחינוך מיוחד ,דבר זה היווה בעבורי

מכשול נוסף אותו הייתי צריכה לעבור כדי להתקדם ולהתחיל כבר לעבוד בתחום ההוראה .כמובן שלא התייאשתי ,נרשמתי
ללימודי הרחבה במכללת "גורדון" למשך שנה ,הרחבתי את התואר שלי והוספתי הכשרה בתחום החינוך המיוחד .כיום ,אני
מורה מן המניין לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה בגילאים שונים ,אני מהווה עבורם מודל ודוגמא ובכך מרגישה כי הגשמתי
את השאיפה שהיתה לי כל השנים ושעבדתי בשבילה כל כך קשה  -זה היה שווה!

המכשולים והחסמים שעברתי (ועודני עוברת בחיי היומיום) הביאו אותי לתובנה חשובה  -לא מוותרים ,בודקים באילו
מקומות ועם אילו אנשים אפשר ללכת יחד ,לעבור את המחסומים ולהתקדם הלאה.
אני נוטה להאמין ולקשור את כל מה שעברתי לכך שקיבלתי חוסן ובטחון עצמי מהסביבה הקרובה ומהבית שכל כך קשוב
אלי ,מעודד ותומך לאורך כל הדרך ובעיקר שמדבר בשפה שלי ,שפת הסימנים.

סיפור חיי
שלום ,קוראים ארתור ,בן  18ואני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי.
נולדתי ברוסיה בעיר קטנה יחד אחותי התאומה אליסה .לצערנו נולדנו עם
סי.פי ,זו מחלה שלא מאפשרת לנו לשמור על שיווי משקל וללכת אבל אמא לא
ויתרה ועשתה הרבה מאמצים בשביל לשפר לנו את איכות החיים .בהחלטה

אמיצה עלינו לישראל ,אמא ידעה שכאן הרפואה מתקדמת ויהיה אפשר לעזור
לאחותי ולי .הגירה זה תהליך קשה ,בישראל של אותן שנים כמעט ולא היו
דוברי רוסית .ולמרות זאת ,קיבלו אותנו בשמחה ,סידרו לנו מגורים ,אמא
החלה ללמוד עברית ונשלחנו לאורתופד שיעזור לנו להתמודד עם המצב הקשה

שנולדנו איתו (הנכות) .כחלק מהטיפולים הרבים ,עברנו ניתוח מורכב ואחריו
היה שיפור משמעותי במצבנו.
למדתי בגן בבית ספר מיוחד בשם "אופקים" .לאחר תהליך שעברתי עם אחותי
בביה"ס זה ,אמא שמה לב שאני מאוד מתקדם ברמת ההשכלה שלי והיא שאלה

האם אני רוצה ללמוד בגן עם ילדים רגילים כמו כולם .באותה תקופה כבר
הלכתי עם הליכון .מיד אמרתי לה "כן" ועברתי לגן חובה רגיל בלי נכים כמוני.
זה מאוד שימח אותי כי באותו רגע דמיינתי שאלמד ללכת ואלך לגן כמו כולם.
מבחינת רמת החשיבה ,ההתמדה בלמידה והרצון ולהצליח הייתי באותה רמה

כמו כולם ,ההבדל היחיד שהבדיל אותי מיתר הילדים התבטא בקושי הפיזי.

ארתור -המשך
בעלייה לכיתה א' נשאתי דאגה בליבי ,חששתי שיהיה לי קשה להשתלב במסגרת הלימודית .לשמחתי הייתה
לי סייעת שעזרה לי לא רק בלימודים אלא גם בהשתלבות החברתית .בשעות אחר הצהריים הייתי מתמיד
בטיפולי פיזיותרפיה -הללו תמכו ביכולתי ללכת .היו לי כאבי שרירים רבים ואיומים שהצריכו ממני המון
כוחות בתהליך ההתמודדות .אני מעריך מאד את העובדה שתמיד היו סביבי המון אנשים שעזרו לי לא לוותר,
אבל במקום הראשון תמיד היתה אמא שהיום היא גם חברה שלי -שתמכה בי במצבים הקשים ביותר ותמיד
היתה לצדי.
כיום ,הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה העיסוק עם המחשב .אני מבלה במחשב את מרבית זמני הפנוי .אני
אוהב לשחק ולצפות בסרטים אבל הוא גם תומך בי בלמידה ,כשאני קורא מאמרים או כותב מטלות לבית
הספר .החלום שלי הוא להשתלב בתחום ההיי-טק ובמיוחד בפיתוח משחקים .אני מאוד מחובר למחשב ולא

הייתי מוותר עליו תמורת שום דבר משום שבזכותו אני חי את חיי כמו כולם בלי הגבלות .במידה מסוימת אני
חושב שיש לי יתרון על אנשים אחרים בגילי שאין להם מיומנויות מחשב טובות כשלי .השנה אני מסיים בית
ספר ומתכנן ללמוד את תחום פיתוח המשחקים לעומק.
אני מודה לכל המורים ,הסייעים והכי חשוב להורים שהעניקו לי איכות חיים טובה יותר כי בזכותם אני גאה

בעצמי ויכול לכתוב על כך בכתבה זו.

הילד האהוב שלי...
אוהד (שם בדוי) ,לומד בכיתה ה' בכיתת חינוך מיוחד נפשית בבית ספר רגיל.

כשאוהד נולד היתה שמחה גדולה בבית ,המון שמחה .הוא היה שובב אבל הכל היה מאד שמח .כנראה היו סימנים למשהו אבל לא
ידעתי ,פספסתי ...חשבתי שבגלל שבבית דיברנו שתי שפות זה הגביר שובבות וקשיים בשפה .הוא היה זורק אוכל לכל מיני
כיוונים ,עושה מה שרוצה .ברגע שנכנס לגן בגיל שלוש הגננת שמה לב שמשהו לא בסדר וייעצה לי לקחת אותו לרופא התפתחותי.
אוהד לא דיבר ,לא תיקשר ,היה אבוד בגן -זה היה שוק בשבילי כי לא חשבתי שמשהו לא בסדר .אנשים בסביבה לא מבינים שצריך

לתת להורים זמן לעכל את הדברים -קשה לקבל את זה שמשהו עם הילד שלך לא בסדר .עשיתי את כל מה שאמרו לי וכך התחלנו
ללכת עם אוהד לרופאים ולטיפולים אצל קלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק .בגן טרום חובה הוא הפריע לכולם ,עשה פרצופים לילדים
האחרים ,התקשה להשתלב ...אין משהו קשה יותר מזה שלא אוהבים את הבן שלך .לאחר מכן ,העברנו אותו לגן שילוב ושם התחנך
שנתיים ,זו היתה חוויה טובה משום שהבינו אותו ואהבו אותו.
אוהד אובחן עם  ADHDוהפרעת חרדה .עברנו בין פסיכיאטרים ובין תרופות במשך שנים רבות .אני צריכה הסברים לפני שאני
נותנת משהו לבן שלי ולכן חיפשתי תמיד חוות דעת שניה .במשך כל התקופה הזו לאוהד היו התקפי זעם ,קושי עם מעברים ,הוא
חווה סיוטים בלילה .לחלק מהתרופות הוא הגיב בצורה קשה .לפעמים התרופה הומלצה מבלי שקיבלנו הסבר אך כשקיבלתי הסבר
השתכנעתי .חשוב להאמין במשהו ולקבל הסברים משום שבסופו של דבר עתיד הילד תלוי בהוריו .בכיתה ד' ,אחרי שניסיתי הכל

וראיתי שהוא לא כמו הילדים האחרים ,קיבלתי את זה שהוא צריך מסגרת של חינוך מיוחד .עברנו לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר
רגיל ובמקביל התחלנו לקבל טיפול באחד העם .אני מאד מרוצה מביה"ס ומאחד העם ומכך שיש קשר בין שתי המערכות-צריך
שיהיה קשר בין בריאות וחינוך .יחד הם הצילו לי את הילד.

הילד האהוב שלי -המשך
הרגשות הקשים ביותר מתעוררים אצלי מול החברה .בבית הקודם שגרנו בו היו שכנים שרצו להזמין משטרה בגלל ההתקפים שלו ,הסברתי להם אך הם לא
הבינו .כשאוהד עבר מהכיתה הרגילה לכיתה המיוחדת ילדים מכיתתו אמרו לו שלא יחזור או כשאנחנו הולכים לגן המשחקים אבל הילדים לא רוצים לשחק
איתו -זה מראה קשה וכואב .האתגר הגדול ביותר זה לקבל את המצב מבחינה נפשית .אני עדיין מתקשה לקבל את זה .קשה לי בשבילו וקשה לי לראות את
הסבל שלו.
בשנה שעברה היתה שנה מצוינת ,כיום שוב ירידה ועצוב לי .קשה לי לראות אותו סובל .קשה לי ְּכאֵם לקבל את זה .אני רוצה שלילד שלי יהיו חיים רגילים,
שלא יסבול ,שיגשים את החלומות שלו .אני רוצה שהעתיד שלו יהיה טוב .הוא ילד מוכשר במוסיקה ,בריקוד ,במשחק ,בספורט .יש לו נקודות חוזק ואני רוצה
לעזור לו לפתח אותם.
הייתי רוצה שלמערכת תהייה יותר סבלנות ותאפשר להורים את הזמן לעכל את מצבי החיים הללו .לאימהות אחרות במצבי הייתי אומרת שצריך לראות בחינוך
המיוחד מקום טוב שיכול לעזור לילד ולהעניק לו עתיד טוב יותר .לראות את הילד וללכת על-פי מה שהוא צריך.
מה שעזר לי הכי הרבה עם אוהד זה שניסיתי הכל!

דניאל קפלן
היי ,קוראים לי דניאל ,אני בחור על הרצף האוטיסטי (תסמונת אספרגר) ואני מתרגל אשטנגה-ויניאסה יוגה מאז
אפריל  .2019אובחנתי בגיל צעיר (אמא שלי ראתה שאני שונה מהילדים האחרים עוד בבית הספר היסודי) ,אבל
בוודאות גיליתי שאני על הרצף בגיל  .16בהתחלה לא הייתי מוכן לקבל את זה שאני שונה ,חשבתי שלהיות על הרצף

זה משהו רע ושזה עושה אותי פחות טוב מאנשים אחרים .עם הזמן למדתי לקבל את השוני שלי ולא להתבייש בו,
והיום אני מספר לאנשים את הסיפור ההצלחה האישי שלי ,כי חשוב לי לתת תקווה לאנשים כמוני (ולא רק) שאם אני
הצלחתי בחיים ,אז גם הם יכולים ,כי גם אני פעם הייתי במקום שלהם.
הספקטרום האוטיסטי הוא רצף של תסמונות עם מכנה משותף עם האוטיזם הקלאסי ,המתאפיין בהפרעה בתחום

הקשרים הבין-אישים ובתחומים החברתי ,השפתי והתקשורתי ,בהתנהגות סטראוטיפית וחזרתית ,ובהפרעה בכישורים
החברתיים (הקושי שלי בא לידי ביטוי בתחום החברתי :אני לא תמיד יודע איך לגשת לבן אדם שאני רוצה לדבר איתו
ולהתחיל איתו שיחה .המוח שלי מתחיל לשדר לי מחשבות כמו "אולי הבן אדם לא ירצה לדבר איתי?" ,אני מתחיל
לחשוב יותר ממה שצריך ,וזה מקשה עליי יותר להתחיל שיחה עם אנשים אחרים .אוטיזם גם מתאפיין ביכולות יוצאות

דופן ,כמו זיכרון צילומי ,יכולות מתמטיות מאוד גבוהות או קליטה טובה של שפות (אני יודע רוסית ,עברית ואנגלית
וזוכר דברים מהתקופה שהייתי ילד קטן).
כשהתחלתי לתרגל יוגה ,הגעתי לשיעורים עם מחשבות שהטרידו אותי על סיטואציות לא נעימות מהעבר (אחד הקשיים שלי זה שלוקח לי זמן
להתנתק ממקרים לא נעימים שקראו :המוח פשוט משדר לי אותם שוב ושוב) .כשאנחנו עושים בתחילת השיעור מדיטציה והמורה אומרת לעשות
סריקה בגוף ,זה מרגיע אותי ועוזר לי להתנתק ממחשבות מטרידות .הנשימה עוזרת לי להתמקד בתחושות הפיזיות של הגוף ולהרפות אותו ,לראות
אם אני מרגיש איפשהו מתח או אי-נוחות ולא להתייחס למה שקורה מסביב .בנוסף ,היוגה עוזרת לי לקבל את הגוף שלי כמו שהוא ואת העובדה
שיש לו גבולות בגמישות שאני לא כל-כך מרוצה מהם .אני בטבע שלי פרפקציוניסט ואם אני לא מצליח לעשות משהו טוב ,בין אם זה סיפור
שכתבתי או תרגיל שעשיתי ,קשה לי לקבל את זה .זה אתגר בשבילי לקבל את הגוף שלי כמו שהוא אם כל הקשיים היכולות ולהקשיב לו.

דניאל קפלן -המשך
עם הזמן הבנתי שמה שמתסכל אותי זה שאני לא יכול להשפיע על הגוף שלי בקצב שאני רוצה :הגוף צריך זמן בשביל שהשרירים יתארכו .עוד דבר שעוזר לי
להתנתק ממחשבות של תסכול זה כאב ,כי כשאני שוהה בתנוחה ,אני מרוכז בו ולא במי שנמצא מסביב .גם גמישות זאת נקודה רגישה אצלי .כשרק התחלתי

לתרגל ,ראיתי חבר'ה גמישים ששולטים בגוף שלהם בצורה מדהימה (למשל ,שמים רגל מאחורי הראש) ומתוך תסכול הרגשתי שההצלחה שלהם הזכירה לי על
הקושי שלי של איפה אני ביחס עליהם .אבל לפני שהגעתי לעולם היוגה ,עשיתי דברים אחרים.
בשבילי יוגה הוא דבר שלוקח אותי הרחק מהמחשבות המטרידות ומחיי היומיום ומביא אותי למקום שבו אני יכול להתבונן בגוף שלי גם פיזית וגם מנטלית,
להיות עם עצמי ואם המחשבות שלי ,וללמוד להקשיב לו .היוגה מלמדת אותי לשבת במקום אחד לאורך זמן ,להקשיב לגוף שלי ,לנשום ולהרפות ,להיות סבלני
כלפי עצמי ולהבין שלוקח זמן עד שהגוף שלי יהיה יותר מיומן ושהגבולות של הגוף שלי יתרחבו.

היוגה עוזרת לי בעיקר בהיבט המנטלי ופחות בהיבט הפיזי ,כי המחשבות המטרידות הן הקושי והמכשול שלי בתרגול ,והן אלה שמפריעות לי .בשלב הנוכחי
אני בתהליך של קבלה עצמית וניתוק מאותן מחשבות .אולי בשביל מישהו זה פשוט ,אבל בשבילי זה אתגר .זה נובע מסביבה לא נעימה שבה חוויתי מקרים לא
נעימים ,שרודפים אותי עד היום ,ולא הייתה לי ברירה ,אלא להיות בה ,בעיקר בעבודה .בזמן התרגול אני מצליח להתנתק מהם ,אבל כשאני יוצא מהתרגול,
המחשבות המציקות חוזרות עליי.
היום ,אחרי כמעט שנתיים של תרגול ,אני מרגיש שאני למדתי לקבל את עצמי יותר ושאני פחות קשוח עם עצמי מאשר
בתחילת הדרך שלי ביוגה .אני לומד גם לקבל גם את העובדה שאולי אני לא אצליח לעשות תרגיל מהפעם הראשונה ושאין
בזה שום דבר רע .אני בסך-הכל מתרגל בשביל עצמי ,כי אני אוהב יוגה ,ולא בשביל להיות סופר גמיש ולעלות פוסט
בפייסבוק של "תראו ,איזה גמיש אני!" (למרות שזה יכול להיות מגניב😉) .אני מרגיש שאני יותר סבלני כלפי עצמי
ופחות כועס על הגוף שלי על זה שכרגע יש לו רמה מסוימת של גמישות ושכרגע זה הגבול שלו .אני עושה מה שאני יכול.
היוגה מלמדת אותי להקשיב לגוף שלי ולשים לב מתי אני יכול להמשיך לתרגל ומתי לעצור.
מה שנתן לי את הרעיון לכתוב את המאמר זה הכרות עם מורה ליוגה שמלמדת אנשים על הרצף.
אני חשבתי שיהיה מעניין להראות מבט של בן אדם שמסתכל על העולם ועל היוגה בדרך שונה.

חג שמח!
ורדה לבנה ,דוברת עייני,
אימאן מחאג'נה ולילך מאור ברנס
צוות הפיקוח על החינוך המיוחד

עריכה :יערית כהן

