שעה טובה עם ילד
מערך מתנדבות למען
ילדים בבתי הספר היסודיים

האגף לקידום מעמד האישה,
ויצו ישראל ,מאי 2010

קוראות/ים יקרות/ים,

חברות וחברים יקרות/ים,

פרויקט שעה טובה עם ילד הוא אחד הפרויקטים שיזמה
ויצו ישראל ,כחלק מהתמודדות עם תופעת האלימות .ויצו,
כתנועה שנענית לצרכי החברה ,מודאגת מהתפשטות
תופעת האלימות ורואה בה מחלה חברתית ,שיש להלחם בה
בכל הערוצים ,מוקדם ככל האפשר .ייחודו של הפרויקט הוא
ביצירת שיתוף הפעולה בין משרד החינוך ,הרשות המקומית
וויצו לטובת החברה בכלל והילד בפרט.
שיפור האווירה הבית ספרית ומתן מענה פרטני לילד,
היא אחת הדרכים להתמודד עם התופעה כבר בשלבים
המוקדמים שלה .להתייחסות לילד באופן פרטני יש השפעה
על כל סביבתו של הילד ,הן בבית והן בכיתה.
העבודה המסורה מופקדת בידי מאות מתנדבות ויצו,
שעוברות הכשרה ייחודית ,ובסיומה הן מתחייבות לפגישות
סדירות במהלך כל שנת הלימודים עם הילדים בבתי הספר
ברחבי הארץ.
בחוברת תהייה לכם הזדמנות להכיר מקרוב את הפרויקט
המיוחד ,ואת עבודתן של מתנדבות הפרויקט שהניבו סיפורי
הצלחה מרגשים.
אני שולחת את תודתי והערכתי לכל מתנדבת ולכל השותפים
שיחד מובילים שינוי אמיתי בחברה הישראלית.
שלכם,
יוכי פלר
יו”ר ויצו ישראל

האלימות בחברה הישראלית היא תופעה חברתית קשה
וחמורה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסייה.
המאבק באלימות במשפחה נמצא בליבת העשייה של ויצו
ישראל מזה שנים רבות .ויצו פועלת להרחבת המודעות
הציבורית לתופעת האלימות ולדרכי מניעתה ,לצד פיתוח
שירותים ומסגרות לטיפול בקורבנות.
בשנת  2006יזמה ויצו את התכנית “שעה טובה עם ילד”,
שמטרתה צמצום האלימות ושיפור האקלים הבית ספרי.
הפרויקט פועל בשיתוף עם משרד החינוך ,הרשויות
המקומיות וסניפי ויצו ברחבי הארץ ומהווה נדבך נוסף
בפעילות ויצו למיגור האלימות בחברה הישראלית.
ברצוני להודות לכל השותפים לתכנית :יו”ר ויצו ישראל ,האגף
לקידום מעמד האישה בויצו ישראל ,משרד החינוך ,צוותי בתי
הספר המשתתפים בתכנית ,סניפי ויצו ברחבי הארץ ובעיקר
לכן ,מתנדבות יקרות  -אתן עושות עבודה נפלאה במסירות
ובנאמנות ובזכותכן ניתנת לילדים הזדמנות נוספת לעתיד
טוב יותר וככתוב“ :כל המציל נפש אחת – כאילו הציל עולם
ומלואו”.
תודה!
בברכה,
גילה אשרת
יו”ר האגף לקידום מעמד האישה ,ויצו ישראל

ובנימה אישית יותר,

אוכלוסיית יעד:

תודה לכל השותפות בהפעלת פרויקט חשוב זה :להנהלת
ויצו ,הנהלת וצוות האגף לקידום מעמד האישה .תודה
אישית ומיוחדת לרכזות הנפלאות הפועלות בסניפים השונים
ולמתנדבות המסורות הפועלות בשטח.
בלעדיכן פרויקט נפלא זה לא היה יכול להתקיים!

תלמידים מבתי הספר היסודיים ,בעלי חסכים רגשיים ובעיות
התנהגותיות שונות.

ענת גולני ,עו”ס
רכזת ארצית ,פרויקט ״שעה טובה עם ילד״
האגף לקידום מעמד האישה ,ויצו ישראל

פרויקט “שעה טובה עם ילד״ בבתי ספר יסודיים
מטרות הפרויקט:
#

סיוע לבתי הספר בהתמודדותם עם תופעות האלימות
ותוקפנות התלמידים.

#

שיפור האקלים הבית ספרי.

יעדים:
 .1בניית מרחב שיאפשר לתלמידים להתמודד עם קשייהם
בדרכים מגוונות ויצירתיות.
 .2להפגיש את התלמידים עם דמות תומכת ומקבלת.

שיטות העבודה:
 .1מתנדבות מסניפי ויצו פועלות בכותלי ביה”ס בחדר
שיועד לפעילות יחידנית  /קבוצתית עם ילדים קבועים.
 .2הפעילות מתבצעת בדרכים מגוונות ויצירתיות כגון :ציור,
משחק ,דרמה ,מלאכת יד ,כתיבה ,קריאה ועוד...
 .3בעזרת חום ,הקשבה ומתן חיזוקים חיוביים ,מסייעות
המתנדבות לילדים לתעל כעסים ,למצוא פתרונות
בדרך חיובית ואפקטיבית ,ומפנות את תשומת ליבם של
הגורמים המקצועיים במידה והן מאתרות סימני מצוקה.
 .4משך ההתנדבות :שעתיים-שלוש שעות שבועיות לאורך
כל שנת הלימודים.

ההכשרה:
המתנדבות המתאימות ,לפני כניסתן לתפקיד ,עוברות
הכשרה והעשרה ,ובמהלך כל השנה;
 .1משתתפות בקבוצת תמיכה שמופעלת בסניפי ויצו.
 .2משתתפות בקורס שנתי ארצי הניתן ע”י אנשי מקצוע
המומחים בתחום התפתחות הילד.

הערכה:

הערכת פרויקט

הערכה מתבצעת באמצעות;

מדיווחי מחנכות ויועצות:

 .1מפגשים המתקיימים בין הצוות הבית ספרי והמתנדבות
במהלך השנה ובסיומה.
 .2טופסי הערכה שנתית מוגשים ע״י צוות בית הספר
והמתנדבות.

 5חל שיפור בדימוי ובביטחון העצמי בקרב הילדים אשר
השתתפו בפרויקט.
 5התחזקו הקשרים החברתיים בכיתה (בקרב ילדים
דחויים).

גורמים שותפים:

 5חל שיפור ביכולתם של הילדים בקבלת מרות.

משרד החינוך ,בתי ספר ,הרשות המקומית וסניפי ויצו.

 5חלה הפחתה בהתפרצויות זעם בקרב הילדים.

פריסת הפרויקט בארץ:
הפרויקט החל בעיר נתניה כפיילוט ובהדרגה הצטרפו הערים
הבאות :ת”א ,חולון ,בת ים ,רחובות ,נווה שאנן ,נס ציונה ,קרית
גת ,הרצליה ,הרצליה פיתוח ,אשקלון ,באר שבע ובנהריה.
בשנה”ל תשע”א יפעל הפרויקט ב 12-ערים בארץ.
בשנת  2009השתתפו בפרויקט:
 26בתי ספר
 103מתנדבות
 302תלמידים

 5חלה עלייה ביכולת הסובלימציה בקרב הילדים.
 5חל שיפור בהישגים הלימודיים של הילדים ובמוטיבציה
ללמוד.
 5צומצמו מספר ההיעדרויות מבית הספר ,בעיקר בימי
הפעילויות עם המתנדבות.
 5חל שיפור התנהגותי בכיתה.
המחנכות והיועצות ציינו במיוחד את הנינוחות ו“האור
בעיניים” אצל הילדים לאחר המפגשים עם המתנדבות.

א׳ שיכולה להפריד בין דברים רעים לדברים טובים

״לחיה:
ממך אני קיבלתי את א׳ החדשה .א׳ עם כוחות חדשים שמעולם לא היו בה א׳
עם יכולות אין סופיים .א׳ שיכולה להפריד בין דברים רעים לדברים טובים.
אם לא היית איתי כאן והיום א׳ החדשה הייתה נשארת בתוכי ולא הייתה
יוצאת.
א׳ יצאה ונשארת גם עם רגשות אחרים ,עם יכולות אחרות עם חיים
אחרים.
תודה על א .החדשה.
ממני באהבה גדולה״

“לפעמים מספיק מבט”  -רותי יפה-קוטלר ,מתנדבת -
הרצליה פיתוח:
“בפרויקט שלנו ,השיחה שהיא כביכול הדרך לליבותיהם של
הילדים ,לפעמים לא מאפשרת לנו לגעת ,להתחבר .לכן,
בפגישות שלי עם הילדים ,ותוך כדי המשחק ,אני מנסה
להקשיב ברבדים אחרים לגמרי .לראות את עיניהם ,לראות
את ההתלהבות שלהם או את ההסתייגות שלהם .לחוש
את הרצון העז שלהם לנצח תמיד ובכל מחיר להבין שהם
מנסים בכל מאודם למשוך תשומת לב .לזכות ביחס .להרגיש
שייכים.
ביום ההולדת של אחד מהילדים (כיתה ב׳) הבאתי לכיתתו
עוגת יום הולדת לכבודו .שני הילדים האחרים שאני נפגשת
עימם תלו בי עיניים גדולות ושאלו כששמץ של דאגה בקולם:
“גם ביום ההולדת שלי תביאי עוגה?״
כל כך הרבה תלוי ביחס ,במבט ,בליטוף על הראש ,בדברים קטנים.
לא תמיד המילים הן אלו שפותחות .לא תמיד המילים הן אלו שיתנו
את הכח.
לפעמים מספיק שיבחינו בך ,לפעמים מספיק מבט״.
“אנשים טובים באמצע הדרך״  -אורית סיבוני ,יועצת בית
הספר ביאליק:
“מידי יום א׳ מגיעות אל בית ספרנו  3מתנדבות מקסימות
ומסורות :אביבה ,רחל ומזל.
הן מגיעות מלאות מוטיבציה ועם רצון עז לתת ולהעניק .כל
אחת מביאה את ייחודה ואת נעימותה למפגשים השבועיים.
השהייה היחידנית עם התלמידים ,מולידה חוויות של שיח

פתוח תמיכה רגשית ,חברתית ולימודית .התלמידים מחכים
למתנדבות בכיליון עיניים ,וזוכים לשעה איכותית ואימהית.
אנו מברכים על היותנו חלק מפרויקט זה”.
“ע׳ הקטן לא יסבול יותר”  -לאה שלייפר ,מתנדבת
״ע׳ הוא תלמיד כיתה ג’ ,שננטש על ידי הוריו וגדל אצל סבו
וסבתו (הורי אביו).
כבר בכיתה א’ התגלו אצלו קשיי הסתגלות לבית הספר –
הפריע בשיעורים ,גרם נזקים ,הפגין חוסר שקט נפשי והרבה
לצאת מהכיתה ולהסתובב בחצר .כל זאת ,עד שפגש את
רבקה – היא יצרה איתו קשר מיידי .הוא התחבר אליה ממבט
ראשון .היא החלה להיפגש עימו פגישות אישיות בהן למדה
להכיר ולאהוב אותו.
לא פעם ,הוחלט להעבירו למסגרת חינוכית אחרת בגלל
בעיות ההתנהגות המרובות שלו ,אך רבקה הייתה שם כדי
להלחם עליו ,היא ראתה בו ילד נבון מקסים ובעל פוטנציאל.
במהלך המפגשים הבחינה כי הגיע מידי פעם עם חבורות
על הלחי והצוואר (לטענתו נגרמו ממכות אקראיות שקיבל),
ובנוסף הוא במצב נפשי קשה ,עד כי לעיתים היה עושה את
צרכיו במכנסיים .לאחר פעילות משותפת לאורך זמן מה,
העז ע׳ להתלונן בפני רבקה ,כשדמעות זולגות מעיניו וסיפר
לה שסבו וסבתו מכים אותו ולחגיגת ההתעללות הצטרף
גם האב ,שחזר לגור עם הוריו .רבקה גילתה “שע׳ גדל וחי
בתוך גיהינום” .ע׳ היה מתחיל לחיות כשהיה רואה את רבקה
מגיעה לבית הספר .הוא היה מחכה לה ומרחוק רץ אליה,

נתלה על צווארה ואומר לה “אני לעולם לא אשכח אותך”...
רבקה הרגישה אל ע׳ אהבה ללא תנאי .הוא חי בתחושה כי
איש מלבדה לא יאמין לסיפוריו.
היא החליטה שעליה לעשות הכול כדי להצילו .היא דיווחה
מיד לבית הספר ,על האלימות ממנה סובל ע׳ ,בעקבות כך
התקיים דיון דחוף עם הצוות המקצועי ,והוחלט שיש למצוא
לע׳ מסגרת חלופית .האם יצרה קשר מחודש עם בנה והחלה
לקחת אותו אליה מדי פעם ,אך היא לא הייתה מסוגלת
לטפל בו לאורך כל היום .ע׳ מאוד רצה להישאר עם אימו ,אך
היה ברור שיש צורך במסגרת חינוכית ,אחרי יום הלימודים,
כדי שיהיה לאם קל יותר להתמודד.
וכך ,בוקר אחד כאשר הגיעה רבקה לבית הספר ,הודיעה לה
המנהלת בחגיגיות“ :ע׳ עבר לגור אצל האמא” .מאותו יום,
ע׳ לומד בבית הספר ובסיום יום הלימודים שוהה במועדונית
בה נותנים לילדים מענה לצרכיהם המיוחדים .הוא אוכל שם
ארוחה חמה ,מכין את השיעורים וכשהוא חוזר הביתה בשעה
שבע בערב ,הוא רגוע יותר ולאימו קל יותר להתמודד.
השינוי בע׳ לא אחר לבוא – הוא לא יוצא מהכיתה ,לא מציק
לחבריו ,אינו מסתובב בחצר ללא מעש ,מקשיב בשיעורים
ומתקדם יפה בלימודים .לדברי המחנכת שלו “ע׳ יצא מן
החושך לאור” .רבקה ממשיכה לעבוד עם ע׳ ובכל סוף מפגש
הוא מחבק אותה באהבה.
חבריו לכיתה המודעים לאהבתו הגדולה לרבקה ,כשהיא
מתקרבת ,אומרים לו“ :ע׳ ,ע׳ ,הנה האישה שאותה אתה
אוהב!”..

“רגעי חסד”  -חיה משאלי ,מתנדבת  -רחובות:
“נפלו בחלקי שתי בנות מקסימות .העבודה איתן התבטאה
בנושאים ותכנים שקשורים לחגים ,לחברות ,למשפחה
ולחיזוק תכונות ויכולות.
וכמו צבעי הקשת ,כאשר לכל ילד יש צבע משלו אני גיליתי
צבעים חדשים ,גוונים מיוחדים ,ששיקפו את הבנות עימן
עבדתי ואת העבודה המשותפת.
היו קשיים שנחשפו עם הזמן ולא אחת שאלתי את עצמי
מה אני עושה כאן? האם אני באמת תורמת? בסוף השנה
קיבלתי את התשובה במכתב מרגש עד דמעות שאחת
הילדות כתבה לי.
יש רגעים כאלה ,שיודעים בזמן אמת שהם יקרים מפז ,רגעים
נדירים ,לעיתים שברי רגעים שלא צריך לתת בהם סימנים,
מרגישים מין רטט בגוף שעובר ביעף ,הנוכחות שלהם בולטת
והם בעיניי רגעי חסד!“

״חיכינו להן..״  -לימור שמעונוב ,מנהלת בית הספר ניצנים
״הפרויקט “שעה טובה עם ילד״ פועל בבית הספר “ניצנים”
זו השנה השנייה .הציפייה בתחילת השנה לבואן של
המתנדבות ייצג את התחושה בבית הספר ,כולנו חשים
שזכינו במתנה .הנכונות הרבה ,האחריות והאכפתיות הכנה,
מאפשרים למתנדבות לגעת במקומות שבהם למחנכת אין
לעיתים גישה.
שיתוף הפעולה בין נציגת ויצו ,המתנדבות וצוות בית הספר,
כדי להיענות לצרכים המיוחדים של כל ילד הופכת את
הפרויקט למשמעותי וחשוב ביותר”.
“אני מחכה לימי ראשון”  -ג׳ מכיתה ג’ מספרת על מפגשיה
עם מזל:

״בכל יום ראשון מזל מגיעה לבית הספר .זה כיף לי כי אני יודעת שהיא
באה במיוחד בשבילי .אנחנו יושבות בחדר שקט ומשחקות בכל מיני
משחקים .לפעמים מזל גם עוזרת לי במה שקשה לי בלימודים ,ולפעמים
אני גם מספרת לה ,על כל מיני דברים שקורים בבית או עם חברות
ומזל נותנת לי עצות .אני מאוד אוהבת להיות איתה ,היא נחמדה
ולפעמים היא מביאה משחקים ממש יפים מהבית שלה ,ואני מחכה ליום
ראשון לפגוש אותה.״
“עיניים בודדות”  -אודליה דהאן ,מתנדבת  -רחובות :
״כל כך חיכיתי לראותה ,ילדה “מוזרה” ,להגדרת מורתה לא
משתייכת לכלל ,למרות שכל כך רוצה הולכת נגד הזרם ,כי
בסך הכול ככה היא מרגישה .ילדה שחווה מעבר דירה כל

שנה ,כך שרכישת חברים איננה קלה עבורה .ואז היא נכנסה
אמרה שלום בביישנות והתיישבה ,שאלתי לשלומה והיא רק
חייכה .שאלתי אם אפשר ,כלומר ,אם היא רק רוצה ,אהיה לה

לחברה פעם בשבוע לשעה.
הרימה אליי מבט בעיניים בודדות ,שתקה וחייכה ,הנהנה
בראשה בחיוב ואז שאלה“ :את תהיי חברה שלי ?”  -ודממה.
בשבריר שנייה הכול קרה – ישבתי שם אני בדמותה ,אותה
כיתה פחות או יותר ,עם רגש גדול שאין למי לספר ,חדשה
באותו בית ספר ממש ,ילדה מבוישת ומלאת חשש אם רק
לא היה לי מוזר לחבקה חזק ולומר“ :כן! אני אהיה חברה
שלך! אני יודעת בדיוק מה את מרגישה! מה שאת עכשיו
חווה ,עבר עליי בדיוק לפני  20שנה!“ במקום זה חייכתי
בנימוס ואמרתי באיפוק“ :יהיה לנו כיף את תראי כל שבוע
נעשה דברים רק את ואני ,נדבר ,נצייר ,נשחק ומהכול נשכח!
אני אבוא לכיתה ואקח רק אותך ,היית רוצה את מסכימה
לכך?“ היא חייכה חיוך מבויש ומקסים ,וסיכמנו יחדיו שכול
יום שני נפגשים.
פעם משחק צבעוני שחושף רגשות ,פעם “שיעור שמש” עם
בלוני סבון שגורמים קנאה לילדים בשיעור ספורט .בכל שבוע
משהו חדש ,השעה הזו היא כייפית ממש .מאז העיניים קצת
פחות בודדות ,גם שלה ,חבל שלא הייתה לי “שעה טובה”
בגילה ,מישהי שתראה לי שהכול בסדר בכל הטירוף והאי-
סדר“ .היא השתנתה לטובה” אומרת המורה” ,יותר מתקשרת
עם בני כיתתה” .השיחות הקטנות נותנות לה שלווה ,ולי בתור
מתנדבת הרבה סיפוק והרגשת גאווה.
האם היא תזכור אותי עוד עשרים שנה ,לא אדע .האם תזכור
איך אז ,כשהייתה ילדה ,הייתי לה לשעה בשבוע חברה
טובה״.

א׳ וא׳ מספרים:

״החוג ״שעה טובה עם ילד״ הוא חוג מיוחד ומאוד כיפיי ,אנחנו
משחקים בספרייה לפעמיים לומדים וגם מדברים על מה שקרה השבוע.
בהתחלה לא רצינו ללכת כי היינו מבולבלים ולא ידענו מה זה.
אחרי כמה ימים החלטנו ללכת ולהפתעתנו היה שם מאוד כיף.
לכן מאז אנחנו לא מפסידים אפילו מפגש אחד .אנחנו מודים לברטה על
הזמן שהיא מקדישה לנו״
“זו שעה טובה גם לנו“  -עליזה שינברגר ונורית
מנדלבסקי ,מתנדבות  -חולון
“ימי שלישי הפכו אצלנו ליום חג אמיתי .אנו מגיעות לבית
הספר “בן צבי” ,מלאות מרץ ואנרגיה .המפגש עם הילדים
גורם לנו להרגיש שוב צעירות ,נדרשות ותורמות .כבר בצאתנו
מבית הספר אנו מתחילות לתכנן את המפגש הבא :האם
נעסוק במשחק? שיחה? קישוט ,עיטור? העפת עפיפונים?
ואולי דיאלוגים קבוצתיים?
בסוף המפגשים אנו חוזרות הביתה מלאות סיפוק ויודעות,
כי השעה הזו היא לא רק עבור התלמידים אלא גם עבורנו-
המתנדבות”.
“בארץ הכול אפשרי”  -אושרית אלפסי ,יועצת  -בית הספר
ממ”ד מירון
״לפני הרבה מאוד שנים במקום רחוק וציורי הייתה קיימת
לה ארץ ,ארץ “הכול אפשרי” .שם הדשא ירוק החמה מאירה
שולחת קרניים לכולם בשמחה .אין שם עצבות ואין חלילה

פגע ,כולם שם שמחים כל הזמן בכל רגע .כי לארץ “הכול
אפשרי” ישנו סוד נפלא ,שרק אשר יגיע לשם אותו הוא
ידע .לא אוכל לספר מי גילה לי הסוד ,אך כדאי להקשיב כך
תדעו עוד ועוד .כל מי שלארץ הזאת הוא נקלע יכול לבקש
להגשים משאלה ,יכול הוא לחשוב ,אינו מוגבל הוא בזמן ,אך
רק משאלה אחת תגשים לו את ה”לא יאומן”.
וכך מגיעים אנשים מי ברגל ומי ברכבו לבקש כל אחד את
אשר על ליבו:
אחד מבקש הרבה כסף  -זהב ,השני מבקש הוא בריאות
להוריו ,השלישי מעוניין בשלום עולמי .הרביעי מסתפק
בקצת שקט נפשי .כך עוברים הימים והארץ פורחת באנשים
מאושרים הרווים רוב נחת .ובתוך ההמון ובתוך השמחה
נשמע לו שם בכי מפינה רחוקה .הלכתי לחפש מהיכן הבכי
מגיע ,מצאתי ילד קטן אותו היה קשה להרגיע .שאלתי אותו
ילד מה לך? למה זה תבכה?
ענה לי ,קשה לי לבחור במשאלה אחת אותה אני רוצה .הן
יכול אתה לבחור כל דבר העולה על ליבך :צעצועים ,כסף,
אמור לי מה חסר לך? מביט בי הילד עיניו מבריקות ,את מה
שחסר לי אי אפשר כלל לקנות ,זקוק אני ליד מושטת ,כתף
תומכת ומילה חמה ,לב פתוח ,עצה טובה ואוזן קשובה ,ולכן
כמו שאת רואה איני יודע מה לבקש כי בסך הכול משאלה
אחת לי יש.
אמרתי לו אם כך אינך זקוק למשאלה כי את מבוקשך תמצא
פה לידך.
ומאז החיוך מפניו לא ירד ,וממגשימת החלומות שלו מעולם
לא נפרד....

תודה למגשימות החלומות בבית ספרנו המתנדבות אורה,
מירי ועדי הנהדרות”.
מכל ה-
.

״לאלין! נורא נורא כיף לי איתך ומזל שאני איתך ולא עם מישהי אחרת כי
את הכי הכי הכי הכי טובה ,שבת שלום ממני ס׳ .להתראות.״
“פינה חמה בלב”  -צביה נשיא ,מתנדבת  -נס ציונה
“אני מתנדבת זו השנה השנייה במסגרת הפרויקט ,שמפעיל
ארגון ויצו .יש לציין שאינני מורה אלא אחות במקצועי .והרבה
שנים הייתי רחוקה מעולם בית הספר .כשהוצע לי להתנדב
בפרויקט הייתי מאוד סקפטית ,וחשבתי ששעה שבועית לא
תתרום ליצירת קשר משמעותי עם הילדים אותם אפגוש.
יתרה מכך ,אולי אפילו ישכחו את שמי במהלך השבוע.
המפגש הראשון התמקד בהכרות ושיחה על הדברים
שנעשה ביחד.
במפגש השני ציפתה לי הפתעה ששינתה את כל התיאוריה
שלי :אחד הילדים הגיע אלי עם ספר שהביא במיוחד מהבית,
על מנת שנקרא ביחד ,השני חיכה לי בפרוזדור ,ובמהלך
השעה ציין מידי פעם “חבל שאין לי כל יום שעה כזאת”.
הדברים הללו נתנו לי כוח ואת האמונה שאפשר לתרום
הרבה גם בשעה שבועית אחת .הקשרים עם התלמידים הלכו
והעמיקו ,במפגשים איתם ,ובמסיבות בית הספר .ברחוב הם
רצים אלי בשמחה מחבקים אותי ולא שוכחים לציין “טוב
לראות אותך” .במפגשים ,הילדים משוחחים על בעיות שונות
המטרידות אותם ,על המשפחה :האחד ,על אב שנטש והילד
כלל לא מכירו .השני -המספר איך זה לגדול עם סבתא
שקוראים לה אמא ,כוון שאת האמא לא זכה להכיר .בבית,
הם מספרים על הפגישות שלנו בהתלהבות ומדגישים שאני

מגיעה במיוחד בשבילם!!! לילדים הללו הרבה פעמים אין
עם מי לדבר ועם מי לשחק או פשוט להיות ..אנו ,המתנדבות
משמשות להם אוזן קשבת ונותנות פינה חמה בלב.
כל שנדרש מאיתנו ,זה להגיע בקביעות ,עם הבנה ,אמפטיה,
חום ובעיקר לאהוב ולהאמין במה שאנו עושות”.

כלומדים .המפגשים האישיים מעניקים לילדים פינה חמה
בה הם מרגישים מיוחדים ,נאהבים ומועצמים.
המתנדבות המסורות ,מגיעות לבית הספר עם חיוך גדול ואור
בעיניים ופועלות עם הילדים בדרכי נועם ,תוך כדי משחק,
שיח אישי רגיש ומכיל.
אנו מודים מקרב לב על יוזמה ברוכה זו ,מקווים ומאחלים
לעוד שנים רבות של פעילות חשובה ומשמעותית שכזאת
עבור ילדי בית-ספרנו.

“אצלנו בבן גוריון”  -זהבה ברזילי ,מנהלת ביה”ס וענבל
מיכאלי ,יועצת ביה”ס
“אתי ובתיה ,המתנדבות ‘שלנו׳ תורמות רבות לילדינו,
בטיפוח תחושת השייכות לבית הספר בהעלאת הדימוי
והערך העצמי .היחס האישי ,האוזן הקשבת ,החיוך והעידוד
מגבירים את מסוגלות התלמידים ומשפיעים על תפקודם

“הפרויקט הזה נולד עבורי״  -נירית קידן ,מתנדבת ,רכזת
 חולון:“שיחת טלפון מקרית באחד מרחובות חולון עירי עם יו”ר
סניף חולון הביאה אותי לקחת חלק באחד מהפרויקטים
המשמעותיים והמרגשים בחיי .עד היום יש לי תחושה
שהפרויקט הזה נולד עבורי .אני הפסקתי לעבוד ורציתי

“המתנדבות שלנו באוסישקין”  -דפנה לוינסון,
יועצת בית ספר
“עדנה נפגשת מזה שלוש שנים ברציפות עם ילדה מבית
ספרנו שנמצאת במסגרת פנימייה (עקב בעיות משפחתיות
מורכבות) .קשה לתאר במילים את הקשר המיוחד שנרקם
בין התלמידה למתנדבת ,אשר אימצה את הילדה לליבה,
נמצאת עם הצוות הבית ספרי בקשר ,מגלה עניין בכל הנוגע
לתפקודה בפנימייה וממשיכה להיות דמות משמעותית
עבורה גם בחופשות מבית ספר.
עדנה היא אחת מתוך קבוצת המתנדבות הפועלת בבית
ספרנו.
רותי ,נופר ועדנה מוסיפות לרקמה האנושית הבית ספרית
טעם ריח וצבע ,ועל כך אנו מודים ומוקירים מידי יום”.

להתנדב בקרב ילדים ,ובסניף חיפשו מועמדת לרכז את
הפרויקט בחולון.
איתור וגיוס המתנדבות אינו דבר של מה בכך ,לא כולן
מתאימות או מעוניינות בסוג כזה של התנדבות .אחרי
מאמצים לא מבוטלים ,שארכו כשלושה חודשים ,התגבשה
קבוצה של נשים ראויות .כולן מצפות בכליון עיניים לתחילת
הפעילות ,אלא שאת הציפייה מלווים לא מעט חששות:
האם זה יצליח הקשר ביני לבין הילד? הוא ירצה להשתולל
ואני כבר סבתא ,הוא ירצה עבודות יד ולי יש שתי ידיים
שמאליות .מה לומר לו? מה לא לומר לו? אין סוף שאלות,
חששות ,תהיות .........ההכשרה הקבוצתית שאנחנו מעניקות
למתנדבות מאפשרת להן היכרות ,מבהירה להן שלכולן יש
אותם חששות והתלבטויות ,שהשד אינו נורא כלל ובעיקר
– מעניקה להן ארגז כלים לפעילות עם הילדים .בסוף
ההכשרה הן יודעות לתכנן את המפגש הראשוני עם הילד
החדש והלא מוכר .עכשיו “יוצאים לדרך” למפגש הראשון:
הילדים הפתוחים יותר מזהים במהרה שמולם יושבת אשה
אוהבת ,שנמצאת כאן רק בשבילם .הם פתוחים להביע את
רגשותיהם החמים בתוך זמן קצר .האחרים זהירים ,חשדנים
קצת יותר ,בודקים בזהירות את הסבתא הזו שלא כל כך ברור
מה היא בדיוק עושה כאן ,לא מתמסרים בקלות ..במפגשים
הבאים הם נפתחים קצת יותר ,הם מקבלים במאור פנים את
המתנדבת שבאה לאסוף אותם מהכיתה בתחילת השיעור
ומתאכזבים כשהמפגשים מתבטלים .נתקלנו במקרה
שעד סוף השנה המתנדבת שאלה את עצמה :באמת טוב

לו איתי? הוא כל כך סגור ולא מתקשר ,רק משחק ולא
מדבר ,לא משתף ,לא מביע רגשות .התשובה לתהייה הזו
באה בסוף השנה ,כאשר הילד ביקש מהמתנדבת להמשיך
ולהיפגש בשנה הבאה ,או בקבלת הפנים שהוא ערך לה
באופן ספונטאני בתחילת השנה הבאה ,לאחר חודשיים של
ניתוק בגלל החופש הגדול.
זכות גדולה נפלה בחלקי להכיר נשים רגישות ,אוהבות
ומחוייבות כמוכן .תבורכו ,כל העושות במלאכה”.
“תודה לנורית דיליאן!!!” – תלמידה המשתתפת בפרויקט

״נורית את תמיד עוזרת בעת צרה ,דואגת למצב רוחנו ותמיד משפרת
אותו .איתך עברנו חוויות רבות ומהנות.
באהבה ,ס׳״

העד הער :הדמות שראתה אתכם באמת –
זיו ארדמן*
בגיל צעיר למדי מגיע ילד למסקנה העצובה שהוריו אינם
רואים אותו והוא לגמרי לבדו בעולם .אבל לעתים יש דמות
אחת שמשנה את חייו ,כיוון שהיא מכירה את הכאב של הילד
שבתוכו.
איך הייתה הילדות שלכם? האם אתם זוכרים תחושת
אושר ,רווחה ,אהבה? או אולי בדידות ,עצבות וניתוק
פנימי? או אולי אינכם זוכרים במדויק ,והילדות היא כערפל?
או שאינכם זוכרים כלל ,ואותו ילד או ילדה שהייתם
הם דמות זרה ,אחרת ,שספק אם התקיימה אי פעם?
כיצד הסתכלו אותו ילד או ילדה על העולם? האם הוא נראה
להם מובן וברור או מפתיע ומאיים? ואיך נראו אמא ואבא –
האם כנשמות קרובות ,משרות ביטחון ,רוגע ואהבה ,או אולי
כדמויות מרוחקות ,מלחיצות ,מכאיבות? האם הרגשתם
שמישהו רואה אתכם באמת? האם היה שם מישהו שידע
כיצד אתם מרגישים ,שידעתם שתוכלו להיות במחיצתו
ולהרגיש מנוחה ,האם היה שם מישהו שהיה לגמרי לצדכם?
אותו ילד או ילדה שהסתובבו כאן בעולם לפני עשרים ,שלושים או
חמישים שנה ,הם הבסיס הרגשי לחיינו כיום כמבוגרים .המבט שלנו
אל העולם הוא בבסיסו המבט שלהם ,הרגשות החזקים שהרגישו
הם מרכיבי היסוד של עולמנו הרגשי כיום ,הכאב שלהם והאופן שבו

הם ניסו שלא לחוש אותו ,הוא ההסבר למצב הרוח שלנו ,לבחירתנו
בבני זוג ,ליכולת או חוסר היכולת שלנו ליהנות ,לאהוב ,לחיות.
הפסיכולוגית השוויצרית אליס מילר מדגישה בכתביה את הבדידות
שבה חי הילד או הילדה שהיינו .בדרך כלל ,היא אומרת ,חווה הילד
טראומה כאשר המבוגרים סביבו ,ילדים פגועים בעצמם ,אינם נותנים
הד לרגשותיו ,ואפילו אינם מבחינים בהם .בגיל צעיר למדי מגיע
הילד למסקנה העצובה שהוא לגמרי לבדו בעולם .הוריו אינם רואים
אותו ,אלא את דמות הילד אותה הם רוצים לראות ,את התפקידים
שהם העניקו לו מתוך צרכיהם .צרכיהם הילדיים שלא סופקו.
בספרה “ ”The truth will set you freeמבחינה מילר בין שני
מקרים :באחד נשאר הילד לגמרי לבדו ,ללא איש שיעמוד לצדו
במצוקתו .כל המבוגרים סביבו אינם יכולים ואינם רוצים לראות את
רגשותיו האמיתיים .במקרה השני ,הילד אכן במצוקה ,והעולם אינו
מכיר בכך ,אך יש בחייו דמות אחת ,אישה או גבר ,שרואים אותו.
שיודעים את הילד שבתוכם ,את הפרספקטיבה שלו ואת כאביו,
ולכן רואים גם את עולמו הרגשי של הילד שמולם.
איך נוצרים מבוגרים פוגעניים?
דמות מודעת כזו בחייו של ילד ,מכונה בפי מילר “העד הער״
 (The Enlightened Witness).זו יכולה להיות מורה ,סבתא,
או חברה של האם ,זה יכול להיות דוד ,שכן או גנן ילדים .זה
יכול להיות מבוגר שהגיע ליכולת של ראיית ילדים דרך עבודה
רוחנית או פסיכולוגית עמוקה שעשה בעצמו ,או מבוגר
שפשוט הצליח באופן אינטואיטיבי להתחבר מחדש אל

הילד שבו ,לאחות את הקרע ,ולהתגבר על עיוורונו הרגשי.
נוכחותו של העד הער היא קריטית .גם אם הקשר של
הילד עם העד הער אינו אינטנסיבי ,וגם אם הוא אינו כולל
דיבור רב ,עצם עובדת קיומו של העד הופכת את חייו
הרגשיים הכמוסים של הילד לבעלי תוקף .לנוכח קיומו
של העד הער יודע הילד שרגשותיו הקשים הם מציאות,
שמצוקתו היא אמיתית ומוצדקת .הוא אינו חייב להכחיש
את עולמו הרגשי ולאמץ את הפרספקטיבה של המבוגרים
סביבו ,דהיינו – שהמצוקה אינה קיימת או אינה מוצדקת.
במצב הראשון ,בחיים ללא עד ער ,משול הילד לאסיר ,ועולמו
הפנימי הוא כחדר חשוך לחלוטין ,שאף קרן אור לא נכנסת
אליו .ואילו במצב השני ,בנוכחותה המתמשכת של דמות ערה
שכזו ,הילד עודנו אסיר ,אך חדרו מואר באור קלוש ,המאפשר
לו לראות את סביבתו .אין זו תאורה הולמת ,ועד שיתבגר,
יקהו גם עיניו של ילד כזה מלראות בבהירות את רגשותיו.
אך בבגרותו ,כשייגש ילד כזה לבחינת עולמו הרגשי ,דפוסיו
וכאביו ,הוא יוכל להבחין בקווי המתאר המוכרים ,שהאירה
אותה עששית .המודעות נשמרה כגחלת בלבו ,ולא כבתה.
השפעת נוכחות עד ער היא קריטית במובן נוסף .לדברי מילר,
ילד שלא היה בחייו עד כזה ,מועד להיהפך לאדם פוגעני או
מתעלל .בהיותו לא מודע לכאב ילדותו הוא מתנתק מהילד
הפנימי שבו ,ואינו יכול עוד לחוש את המצוקה הרגשית
שמתוכה הוא פועל .אדם כזה ,כאשר יעמוד מול ילד ,או מול

מבוגרים אחרים ,יפעל באופן דומה למבוגרים שפגעו בו או
הזניחו אותו בילדותו .לעומתו ,ילד שהיה בחייו עד ער ,עשוי
לסבול מקשיים רגשיים ,אך הסיכוי שיהפוך לפוגעני הוא
נמוך.
*קטעים נבחרים מתוך מאמר שפורסם באתר מהות החייםwww.eol.co.il :

האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל פועל ליצירת
חברה שוויונית ומתמקד במעמדן של הנשים להשגת שוויון
זכויותביןהמיניםבחוק ,בחברהובמשפחה.
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