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באשקלון.ומתגוררתלארבעה,אם

מורות,שרהחמשסונהההוראהצוות
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המסגרות.

יוםשבאשפוזאלומלבד"שקד",תלמידי

שונים,אשפוזלטווחימגיעיםפסיכיאטרי,

רובםחודשים.בכמהוכלהמיומייםהחל

שונותואקוטיותכרוניותמחלותעםילדים

מחלותאסטמה,המוח,קרוםדלקתכגון

מעיים,מחלותבינוניות,פציעותעיניים,

מבחינתועוד.ולסת,פהניתוחידלקות,

גמישותמאודהרבהמח״בהמצבהצוות

החולים.הילדיםלצרכיהצוותוהתאמת

גבוההרמהעלתההילדיםעםמשיחה

נערים,שנימבית-הםפר.רצוןשביאותשל

בתורשהמתינו12ככןוהשני14כבןהאחד

ל-זהאחד,מורכבות,רפואיותלבדיקות

הנוחההאווירהכיטענולביופסיה,והשני

להם.מסייעתבית-הספר,שמשרה

מהצוות:התמיכהאתצייןמביניהם,הבוגרני,

ביסיםטובה.דיאווירהכאןישהכול"בסך

ישמהמורות.תמיכהמקבלאניכאן,שאני

אניואיכשהוהזמןאתלהעביראפשרותלי

גםישוכמובןשיעורים,לעשותמצליחגם

אחרים".ילדיםעםחברתייםקשרים

שטוב"מהדומה:תחושההביעהצעירדי

משעמם.ולאפעילותהזמןכלשישזהכאן

בסךוזהלימודיםוגםמחשבמשחקיגם

מתחשביםבאמתכיבחופשיות,נעשההכול

בנו".

וקבוצתיפרטנילימוד

ביןזמנןאתמחלקות"שקד"מורות

הילדים.מאושפזיםבהןהשונותהמחלקות

ממיטתם,לקוםמסוגליםשאינםילדים

ולהדרכההמורהשלאישילביקורזוכים

לשבתשיכוליםילדיםבית.שיעוריבמתן

עשרהעדשלבקבוצותלומדיםבכיתה,

בקבוצה.ילדים

אתםסבתי-הספרמגיעהלימודחומר

הןשוטף.קשר"שקד"מורותמקיימות

לחומריםבהתאםושיעוריםמטלותקובעות

ביחסגםוכךהרגילה,בכיתהשנלמדים

למבחנים.

"שקד"מלמדתסימון,מכפראלדר,ירדנה

שניתוארבעלתהיאשנים.חמשכבר

׳היוביבי:חייםפרופ׳

חרדיםילדיםשלסקרים

מפניiu/u/nשהוריהם

המחשבים,עםהיכרותם

החוליםלביתבבואםאבל

השתנההחשדניהיחס

באחת׳׳.

בהוראתבעיקרומתמחהמיוחד,בחינוך

וכןהאוריגמישיטתעםבשילובמתמטיקה

החוסרכימציינת,ירדנהלשון.בהוראת

לומדיםבהםבבתי-הספרמהמורות

באמצעותברובומועברהמאושפזים

שללחשיפהחשששישומכיווןהאינטרנט,

גםצריכיםההוריםהילדים,עלאישימידע

סודיות.עלויתורעללחתום

לילדמותאמתהפרטניתהלימודתוכנית

ביתמנהלתיוספי,מינהמשמאלו,בייברזילי",ילדיםמחלקתמנהלביביוו״םפרופמימין:

"שקד"הספר
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בןילדכאן"היהירדנה:וצרכי(.מצבולפי

במחלקהמאושפזשהיהcpחולה15

הלימודיוהקושיהריכוזחוסרהנוירולוגית.

מיוחדתתוכניתלובנינולעין.מאודבלטושלו

שימוששכללההרפואי,הצוותבשילוב

שלחוויתיליסודכךואחרהרפיהבתרגילי

למשל:למתמטיקה,אותושקרבודברים

ועוד,גיאומטריהמושגיפסיפסים,תפזורות,

ללמוד".הצליחוהילד

למידהבאמצעותר»פ

לעתיםכימוסיפה,יוספימינההמנהלת

ברגשותמוצפיםהחוליםהילדיםקרובות

הטיפולוחרדה.דחקלמצביונכנסים

מצדרגישותהרבהמצריךכאלהבמצבים

החינוכי.הצוות

ב״שקד",ביותרהוותיקההמורהרוביןטל

ושימשהשנים,עשרכברבמקוםעובדת

בית-הקמתלפניעודכבית-הרווליםכמורה

שניתוארנעלתהיאטל"שקד".הספר

אשקלון.ותושבתבהוראהאמנותכשילוב

בית-הספרשלהחינוכיהמרחברכזתהיא

אוריינותהנקרא,הבנתאנגלית,ומלמדת

התרומהלטענתה,בהוראה.אמנויותושילוב

דווקאהיאלמאושפזיםשלההחשובה

שאנחנולהדגישלי"חשובהלימודי:בתחום

הפסיכולוגי,בהיבטהילדיםעםעובדותלא

להם.מותאמתחליפהלהםתופריםאלא

מערכתבשבילםסכיניםאנחנוכלומר,

מבחינהבתמונהאותםשמשאירהלימודית

האפשר,במידתאותםומקדמתלימודית,

למקום".למגבלותבהתאם

להתאיםנדרשים"שקד"שמורימדגישהטל

האשפוז:זמןמבחינתגםלילדיםעצמם

ימים,לשלושהשמגיעיםילדיםכאן"יש

כאלהוישלשבועייםשמגיעיםכאלהיש

מצביםישויותר.לחודשייםהסא)שפזים

קשים".מצביםוישיותרקלים

בעבודתשישהייחודילפוטנציאלכדוגמה

שלמקרהמביאההיאבבית-החוליםהסורים

חמשלעבורצריךהיהמחלתושבגללילד,

אותו"כיוונתייום.באותושונותדםבדיקות

יחדולמדנואור','קושנקראאינטרנטלאתר

אותונחוצה.היאולמהדםבדיקתזהמה

שגםברשת,בפורוםאחרלילדהתקשרילד

יוםבאותודםבדיקותלעבורצריךהיההוא

ובעצםשוחחוהםויחדאחר,חוליםבבית

מהבדיקות".פחדיהםאתהפיגו

שמתקשרים"ילדיםמוסיפה:יוספימינה

שהםחוויםמצבם,עלאחריםילדיםעם

גםזאתיורד.שלהםהחרדהסףלבד.לא

נרחבבאופןמאפשריםשאנחנוהסיכה

מתוקשבים".שיעוריםמתן

בבית-שאירעמיוחד,מקרהמביאהירדנה

יום.לאשפוזהפסיכיאטרישבמרכזהמפר

אבלמאום,ידעשלאבוגר,נערשם"היה

הכנוומתמטיקה.בחשבוןמאום,ממש

שטרותלקחנוייחודי.שיעורמערךבעבורו

שלדוגמאותלווהראינוכסף,ומטבעות

הואפתאוםכסף.באמצעותומכירהקנייה

חשבון.מושגיולהביןללמודוהחלענייןגילה

ולימודריפוישלתהליךעברהואזאתבדרך

אחת".ובעונהבעת

לדבררצתהשלאהילדה

נפשיות,בעיותעםלילדיםהמיועדהמרחב

מהבמרחקנמצאיום,לאשפוזהמגיעים

רגילים.חולים,לילדיםהמיועדמהמרחב

מעצםהיוםאשפוזכימסבירה,יוספימינה

הסובלנוערולבנילילדיםמתייחסהגדרתו,

עמוד 2



,«מורהטרבלסחןלשמאל:מימיןהחינוכי,הסגל 1rrcr,רכזתרוביןוטלהחינוכי,במרחבמורהאלדרירדנהפסיכיאטרי

״שקד״בבית-הספריוםלמאושפז'כיתת-לימוד

"הילדיםיחסית."קלים"נפשייםקשיים

שעות,שמונהיוםסדיאצלנוהלומדיםהללו,

הבעיותלמשפחותיהם.הגדולברובםחוזרים

התנהגות,קשיוכוללותמגוונותשלהם

סוגיוחרדות,קשים,פחדיםנפשיות,בעיות

החלוקהועוד.טיפולהמצריכיםהתנהגויות

21-7גילאימסגרות:לשתיהיאהגילאית

81-31וגילאי

אשפוזשלהחינוכיהמרחברכזתטרבלסי,חן

מיוחדבחינוךראשוןתוארבעלתהיאהיום,

השמינית:השנהזובבית-החוליםועובדת

החלבעיות,שלרביםסוגיםכאן"יש

הפרעותאישי,רקעעלחרעותמהתנהגויות

שונות.וטראומותחרדות,קלות,פסיכוטיות

אישית.בהתאמהתוכניתמקבליםהילדים

העשרה,פעילותגםישהיוםלימודיכתום

מיוחד".רובוטיקהפרויקטלמשלשכוללת

במרחבהטיפולדרכיאתממחישהחן

תלמיד"היהסיפורים:עםהיוםאשפוז

יתוםילדח',בכיתהכשלמדלכאןשהגיע

מצביםעםלהתמודדח״ובמהלךשנאלץ

משפחתית,ואלימותסמיםשלפשוטיםלא

הואבמשטרה.תיקיםכסהאפילולוהיו

ודיכאוןהתנהגותמהפרעותכסובלאובחן

הבענוהראשוניותברמהמשפחתי.רקעעל

כךואחראהדה,חמלה,אמפטיה,כלפיו

האסוןעללוותרלושאסורלוהראינואמון.

שאנחנוחששהואברגעשלו.העצמי

לשתףוהחלנפתחהואאמון,בונותנים

בלתיכמעטשהיהמאחרבלימודים.פעולה

בחרנורגיל,באופןאותוללמדאפשרי

הרבה:הכיאותושענייןבנושאלהתמקד

לימודיתתוכניתלובנינוזהסביבכסף.

עלהתגאההואבאנגלית.בעברית,בחשבון,

דבריםלומד׳אנילהם:ואמרחבריובפניכך

לאי.ואתםמהחייםאמיתיים

שלאיפהפייה,ילדהשלנוסףמקרה"היה

עםמילוליקשרליצורמסוגלתה״תה

הבעיהעםנפשית.בעיהבגללסביבתה.

בכךהתמודדנויתר,מופנמותשלהזאת

יסודותאתאחדעלאחדאיחהשלמדנו

אומרואניאת'אמרידרךוהכתיבההקריאה

קשראיתהליצורהצלחנוכך,כך׳.אחר

הגדולההסגירותעללהתגברלהולסייע

שלה".מאוד

ילדה,שלהואחןשמביאהאחרסקרה

קטיף,בגושמשפחתהעםשהתגוררה

טראומהבנפשהיצרהההתנתקותוחוויית

גדולהבהסתגרותהגיבה"הילדהגדולה.

הלימודיבתפקודלירידהלהגרםזהמאוד.

קידוםמבחינתגיבוילהנתנווהחברתי.

בגללוהחברתיים.הלימודייםהצרכים

אזדחויה.עצמהאתחשההיאההתנתקות

הללוהשלביםעלגםלעבודצריכיםה״נו

לתפקדשבהוהיאהצליחזהולבסוףאצלה,

רגיל".באופן

וערכיםיהדות

עשרה"שקד"סוריעשרחמישהמבין

התלמידיםסופגיםודרכםדתייםהם

מינהומסורת.יהדותערכיהמאושפזים

בענייןהמוריםחשיבותאתמדגישה'וספי

המוריםביןהקשרכיהעובדה,לנוכחזה,

והדוק.אישיהואלמאושפזים

פרשתדפימחולקיםשישייוםמדי

הילדיםלכל"בראשית"העיתוןשלהשבוע

בית-החולים,מחלקותבכלהמאושפזים
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״ברזילי"בבית-החוליםהילדיםבמחלקתקירכרזת

תוךשבתקבלתטקסמתקייםכךאחר

ערךסביבושיחהבמקום,חלותאפייתכדי

השבוע.מפרשתחלקשהואמשמעותי

הקשוריםלנושאיםפעילויותמייחדיםכחגים

לחג.

תוךהתורהסיפוריאתלומדיםהתלמידים

והלכה,מדרשגיבורים,לדמויותהת״חסות

שלפעילויותנערכותההמחשהולשם

ואמנות.שיחדובובות,תיאסרון

מהחינוךילדיםלבית-החוליםמגיעיםכאשר

הנושאיםעלאיתםעובדיםהסוריםהדתי,

תושב״ע,שלהם:בבתי-הספרשנלמדים

ופרשנים.מדרשיםהלכותדינים,

השתתףמעזההילד

שבתבקבלת

בבית-ילדיםאגף!>ראביבי,רו״םפרופ'

ילדיםרופאהואכשנה,מזה"ברזילי"החולים

התרומהלדעתו,שנה.25שלותקבעל

בהפעלתהיאכית-הספרשלהעיקרית

אלאהלימודי,הקאינו"העיקרהילדים:

התהליכיםהילדים.והפעלתתעסוקהמתן

שלסבלםעלבכללותםמקיליםהללו

השעמוםאתמפחיתיםהחולים,הילדים

בכלוטובהחיוביתאווירהויוצריםשלהם,

עיצבושילדיםהעובדהלמשל,המחלקות.

שלהם,בציוריםחלליםסאודהרבהכאן

במקום".הטובהלאווירהמוסיפה

דוגמאותשלושמביאביביפרופ'

כאן"היההילדים:עלהאווירהלהשפעת

הוותיקההמורהרוביןטל

״היהב־שקד״:ב׳ותר

מחלתושבהללילד,כאן

חמשלעבורצריךהיה

באותושונותדםבדיקות

לאתראותו״כיוונתייום.

אור׳,׳קושנקראאינטרנט

בדיקתזהמהיחדולמדנו

אותונחוצה.היאולמהדם

אחרלילדהתקשרילד

הואשהםברשת.בפורום

בדיקותלעבורצר׳ךה׳ה

חוליםבביתיוםבאותודם

שוחחוהםויחדאחה

פחדיהםאתהפיהוובעצם

מהבדיקות״.

מרגמה.מפגזשנפצעמעזה,ערביילד

חציאורטופדיתבמחלקהכאןשכבהוא

שבת".בקבלתאפילולהשתתףונהגשנה,

שלהואביביפרופ'שמביאאחרסקרה

בדיוקלבגרותלגשתצריךשהיהתלמיד

הלימודיהצוותשלו.הניתוחשלאחרביום

כדישביכולתוכלועשהויתרלאוהרפואי

הבגרות.לבחינתבמועדשייגש

ילדיםשלמקריםשהיומציין,ביביפרופ'

עםהיכרותםמפניחששושהוריהםחרדים

היחסלבית-החוליםבבואםאבלהמחשבים,

"אנחנובאחת.השתנהשלהםהחשדני

מבנותסאודגדולהעזרהכאןמקבלים

כדישניתןככלהעושותהלאומי,השירות

לסייעהחולים,הילדיםשלרוחםאתלעודד

ובכךשלהם,הלימודיותבמשימותלהם

כאן".השהותאתשניתןככלעליהםלהקל

סלוללאה"ברזילי",בית-החוליםדוברת

חשיבותמייחסהרפואיהמרכזכימוסיפה,

תרומתולאור"שקד"החינוכילמרכזרבה

היאהמאושפזים.לילדיםהמשמעותית

מתוגבר"שקד"בית-ספרכימדגישה,

הכולליםרכ-מקצועיימצוותיםשלכפעילות

סוציאליים,עובדיםואחיות,רופאים

טכני,צוותאנשידיאטניות,ופסיכולוגים,

תקשורת,מטבח,עובדירנטגנאים,

הביאהפעולה"שיתוףועוד.מחשבים

המאושפזהילדעלכוללתלהסתכלות

המתייחסרפואיטיפולימאמין'״אניולגיבוש

שלוהנפשייםהרגשייםהפיזיים,לצרכיו

מאפשרהחינוכיהמרכזפעםלאהילד.

הנתוןהרפואיהמצבשלההבנההעסקת

ששיתוףומוסיפה,סלולטוענתהילד",של

החינוכי,לצוותהרפואיהצוותביןהפעולה

מהירהוהחלמהחרדההפחתתמאפשר

המסגרת'דחקי.שלמצבהוא"אשפוזיותר.

יותרקלהדדותהתממאפשרתהחינוכית

לעבודתםהרפואייםהגורסיםאתומשחררת

המקצועית".
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