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נגישותבאינסטגרםבטוויטרבפייסבוקעקבו אחרינו שני 23 באפריל 2018

דאום

7 ימים • 23.08.2016

ובימים ההם, לא היה ריטלין
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, חנוך דאום חוזר בטור מיוחד לשנים שבהן היה תלמיד
בעל הפרעות קשב, בלי שאף אחד הבין שהוא כזה. ויש גם בונוס במדור: הופעת בכורה

של הבת, אביב דאום, שכותבת מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא "חינוך" — מבעד לעיניה
של נערה שעולה לכיתה ט'

חנוך דאום

הילדים שלי לומדים, כל אחד בעיתו, בבית הספר ראשית בגוש עציון. זהו בית ספר שהמהות והייחוד שלו
בכך שהוא משלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הילדים הללו לומדים איתם, הם חלק מבית הספר. יש להם

תמיכה ועזרה נוספת, לפי הצורך, אבל הם שם כמו כולם. לומדים בכיתה רגילה, כמו כל אחד אחר. הם יחד
בשיעורים (ואם הם מתעייפים בשיעור יש שטיח עם משחקים בקצה הכיתה), הם משחקים איתם בהפסקות,

הם חלק מהפעילות החברתית. יש בבית הספר בית שוקולד ובית קפה ועוד מקומות מדליקים שהם אלה
שמפעילים, ואין דרך להפריז בתיאור האווירה הסובלנית והמקבלת שהדבר הזה יוצר.

 
מדוע הילדים הללו, בעלי הצרכים המיוחדים, לא לומדים במסגרת אחרת המיועדת להם? משום שאם בחיים
הם צריכים להתמודד עם כולם, ולא מבודדים במסגרת שבה הם פוגשים רק את עצמם, מדוע שבבית הספר
יהיו לבד? אבל יש עוד משהו, אולי חשוב יותר: הילדים ה"רגילים" — אם יש בכלל דבר כזה — הם שזוכים
במפגש עם ילדי ה"שילוב". הם מכירים אותם. הם אוהבים אותם. והם מבינים הרבה יותר על העולם הזה,

על החיים, על מה שחשוב ומה שלא. הם לומדים לתת, להתחשב, להכיל. אתה יכול להרצות לילדים שלך על
מוסר וקבלה עד אחרית הימים, אבל מה שילד בבית ספר המשלב בעלי צרכים רגילים לומד ביום אחד,

אי־אפשר להעביר בחיים שלמים.
 

בהמשך אביא כאן טקסט של אביב שלי, שסיימה השנה את המסלול בבית ספר ראשית (הופעת בכורה
בפרינט!), אבל לפני כן, כמה עניינים לכבוד תחילת שנת הלימודים. 

 
*
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ביום הראשון לכיתה א' נסעתי לבית הספר כשעה לפני יתר התלמידים בני גילי. תלמידי כיתה א' התבקשו
להגיע לתחנה בשעה תשע, אבל אני נסעתי עם האחים שלי כבר בשמונה, שכן אמי הייתה מנהלת בית הספר

ולא היה מי שיחכה איתי בבית עד תשע. את השעה שהייתה לי להעביר לבד בבית הספר, העברתי בכיתה
של אחי, תלמיד כיתה ו', לימים הכיתה היחידה בתולדות בית הספר שפוזרה בשל בעיות משמעת. היו אלה
60 דקות מסחררות, שבהן חזיתי בבני כיתתו של אחי ממלכדים בביצים סרוחות את כיסא המורה, עורכים

תחרות קפיצות מהלוח ועוד אי אלו התפרעויות שלא ראתה גם שפחה על הים, אבל אני ראיתי. בתשע,
כאשר הגעתי לכיתה של תלמידי א', הרגשתי שאני יודע משהו שאחרים לא יודעים. שאני מבין איך כל התום
הזה עלול להסתיים. בכניסה לכיתה שלי חיכה ילד שלא הכרתי ושאל לשמי. כשעניתי לו, הוא רץ למגירות,

מצא את שלי והצביע לי עליה. זו הייתה דרכו להראות לי שהוא יודע לקרוא. בשנים שלאחר מכן לימדתי
את עצמי להסתיר את קשיי הלמידה שהיו לי מפניו ומפני אחרים. הומור במקום לימודים, הרבה יכולת

תיאטרלית ודמיון מפותח הסיחו את דעת המערכת מהעובדה שחומר הלימודים לא באמת נקלט במוחי. עד
שהגיע המבחן הארצי בתורה.

 
הייתה זו הפעם הראשונה שנערך לנו מבחן חיצוני שמודד באופן משמעותי את יכולותינו. עד אז חשבו

שאני על גבול המחונן. המבחן היה חשוב לבית הספר, שהשתוקק שנקבל ממוצע גבוה. התכוננו המון, ואני
מבחינת המערכת הייתי באנקר, הצלחה בטוחה.

 
קיבלתי 72.

 
תיבת הפנדורה נפתחה אבל היה קצת מאוחר, מה גם שבכיתה ט' עברתי ללמוד בישיבה ליברלית למדי. אם
לא רצית ללמוד, יכולת ללכת לשחות בסטף או לארגן הפגנה מול איזו שגרירות, והכל היה נסלח. בגרויות

במקצועות החשובים לא ממש עשיתי. 
 
*

השנים חלפו, ומתקופה שבה ילדים כמוני לא אובחנו, עברנו לאבחוני יתר. וכבר אמר משורר מודרני שאינו
מבין מדוע צריך לתת לשני שלישים מהכיתה ריטלין, אם אפשר פשוט לתת למורה אקסטזי. המצב הזה,

שבו כל התלמידים מביאים פתקים מהרופא המשפחתי ומקבלים תוספת זמן למבחן, עדיף על התקופה שבה
אני למדתי ומי שלא הצליח להתרכז פשוט הועף לחצר (זיכרון ילדות מתוק: לצאת החוצה כעונש באמצע

השיעור, לפגוש שם חבר שהועף קצת לפניך ולהתחבק איתו כאילו פגשת עכשיו ישראלי בחו"ל). אבל
חייבת להיות גם דרך ביניים. לא יכול להיות שכל מי שהמסגרת היחסית משונה הזו, שמבקשת מילדים

לשבת שעות ארוכות מול מורה לא מתאימה לו, יקבל תרופה. חייבות להיות הרבה יותר אלטרנטיבות והרבה
יותר שיטות ללמד ילדים על המקום שבו אנו חיים. 

 
*

בשונה מאבי ואמי וכל אחיי ואחיותיי, אינני עוסק בחינוך. כל מה שאני יודע להגיד על מערכת החינוך, כל
תובנה שיש לי, השגתי מתוך כך שהייתי 12 שנה תלמיד בעל הפרעות קשב וקשיי למידה שלא אובחנו. את

כל חיי המקצועיים תיכננתי דרך ההבנה שאין לי שום סיכוי להתמודד עם המבחן הפסיכומטרי (אם אגש
היום למבחן פסיכומטרי, אהיה חייב להם נקודות). אל התובנות שאספתי כתלמיד הצטרפו גם תובנות כהורה

לילדים שנמצאים בשלבים שונים של בית הספר, וכשאני מבקש לתמצת את כל מחשבותיי המצטברות
לתובנה אחת בלבד, לאמת מזוקקת שהתגבשה אצלי מניסיוני כתלמיד וכהורה, הרי שזה הדבר הבא: אין

כוח בעולם שיכול להכריח ילד שלא רוצה ללמוד ולגרום לו לעשות זאת בעל כורחו, ואין כוח בעולם שיכול
לעצור ילד שרוצה ללמוד מלעשות זאת. כשהנפש משתוקקת לדעת, היא מוצאת את דרכה לעשות זאת. היא

תחצוב בסלע ותטפס נגד כל הסיכויים לפסגות אדירות, גם בתנאים בלתי אפשריים. אבל כשהיא מתנגדת,
אין שום אפשרות לפטם את הנפש במידע, אין שום דרך להאביס אותה בכפייה. בכל נקודה בחיי כשרציתי

ללמוד בעצמי, עשיתי זאת והיה הדבר קל בעיניי; אבל כשעשיתי זאת מתוך הכרח, היה זה כמו לרוץ
בעלייה.

 
המטרה בעיניי אינה צריכה להיות הפגשת הילד עם חומר הלימודים, אלא עם הרצון ללמוד. נסו לכפות על

הילדים, ולהכריח אותם ללמוד, וייפתחו בפניכם שערי הגיהינום. תציתו בהם תשוקה, ואש התמיד תדלק
ותאיר את השמיים באור יקרות. 

 
*

בחזרה לבית הספר ראשית בגוש עציון. אביב שלי סיימה שם השנה כיתה ח' ונבחרה לומר דברי סיכום בשם
כיתתה, בסיומו של מסע שנערך להם בסוף השנה. אלה הדברים שהיא כתבה ואמרה, אללי לי איזו ילדה

מוכשרת, לא נגעתי בפסיק מתוכם:
 

בכל סיטואציה או נקודת מפנה בחיים, יש לנו שתי דרכים ללכת בהן — הדרך הקלה, הברורה, הפשוטה
והיבשה; או הדרך הקשה יותר, המתוחכמת, המפותלת, המאתגרת ובסופו של דבר גם היפה יותר, העשירה

יותר, שתעשה לנו יותר טוב. ראשית בחרו בדרך הקשה.
 

הם בחרו בדרך הקשה והגדולה מכולן, וכל יום הם מוצאים את עצמם בוחרים בדרך הקשה ומוותרים שוב
ושוב על פנייה לשביל הקל. התלמיד הזה, האם הוא ילד רע, או שהוא ילד שרע לו? האם לחשב עכשיו את

מספר השיעורים שנותרו לי עד המחצית או להסביר לילדים בכל זאת שוב על הנושא הזה, שקצת סוטה
מהחומר אבל נורא, נורא סיקרן אותם? ומה אתם אומרים, ללמד את כיתה ח' או לשלוח אותם לסדרת סיורים

מושקעים בירושלים? הם יכלו להפיק לנו הצגת סוף שנה, אבל הם בחרו להוציא אותנו אל המסע המטורף
הזה.

 
והדרך הזאת, הכלי הזה, האקטיביות, המוטיבציה, הרצון לשינוי ולמעבר, הם מה שרואים בראשית.

 
ובראשית כל תלמיד לומד איך לאט־לאט להפוך את הדרך הזאת לדרך הקבועה שלו בחיים. אני יכולתי

ללוות את הילדה ההיא שלא ידעה איך להגיע לספרייה, אבל עליתי איתה לכיתה שלה והתאמנתי איתה שוב
ושוב על כל הדרכים איך להגיע לספרייה וגם איך לשאול אנשים במקרה שתשכח. ו"מצטיין השילוב"

החמוד שביקר בבית השוקולד וקיבל גלידה בטעם שונה משהזמין יכול לומר "תודה" בחיוך ולשחרר את
המלצר כי הרי לא באמת שינה לו כל כך טעם הגלידה, אבל הוא בחר במקום זה לומר בלי רחמים: "היי,

חלה פה טעות, הזמנתי גלידת מנגו, תוכל בבקשה להחליף לי את המנה?" אנחנו "ראשיתניקים", ואנחנו
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בוחרים כל יום שוב ושוב בבחירה המסובכת יותר — אבל הטובה יותר. בלימודים, בשילוב, עם המורים ועם
החברים, בזמן השיעור וההפסקה וההסעות, אנחנו הולכים בשביל המפותל בלי לשים לב בכלל.

 
וזו התכונה שראיתי, שמשותפת לכל תלמידי ראשית, ולכל אנשי הצוות. וזה הכלי הכי חשוב ומשמעותי

שאני קיבלתי מראשית ויוצאת איתו החוצה. תודה רבה. ושניקח תמיד את הפנייה בדרך הנכונה, גם אם היא
קשה יותר.

 
שבת שלום. 

 
daum30@gmail.com
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