
אמא מגיעה לפגישה מהוססת, ליבה פועם בחזקה

האם כאן ימצא ילדי מנוחה?

קבלה?

אהבה?

הכלה?

הבאתי לגנון את ילדי הרך, הטהור, התמים, השמח

ושם לא השכילו להבין את זה הפרח!

לא הצליחו ללמדו כמעט שום דבר,

למרות רצונם הטוב, שבלט זה מכבר.

ולמרות כל המסירות וההשקעה,

לא ראו אצלו פירות כמו אצל כל ילד אחר ששם שהה.

הוא חווה המון צעקות, עונשים, תסכולים, ביקורת

ריחוק חברתי

תוויות

נקיפות מצפון

האם עוד נשאר לו בעצמו אמון?

זה לא שכוונתם הייתה רעה חלילה וחס

אלא שהילד שלי מיוחד

הוא מעין שילוב כזה של רגישות וחכמה

יחד עם המון המון אנרגיות וחיפוש תמידי אחר מגע

יש לו גם עיכוב שפתי

עיכוב מוטורי

חוסר הבנה ל סיטואציות חבר תיות

יחד עם רצון עז עם חברים לבלות...

הוא בעל לב טוב ואוהב נורא...

מי יבין זאת? מי יירד לסוף דעתו?

כך אמא מהרהרת, בעודה ממתינה לפגישה

ולפתע מגיעה המנהלת אהובי החייכנית

מאירת פנים

פתוחה וחמה

בחיוך אופטימי ומעודד

היא מובילה את אמא בין כיתות הגן 

מראה לה ילדים שמזכירים להפליא את ילדה הקטן

ילדים מאושרים

פורחים

חייכנים

צוחקים ונהנים

גננות שבסבלנות כל דבר מסבירות

מה פירוש הסיפור הנפוץ

על הרב קנייבסקי

שמרבה לענות

"בוה בוה" לכל הפונים

וכיצד את ראשי התיבות של ברכתו מבינים

קבלת שבת בחבורה תומכת

הגננת שולי שמפרגנת ואוהבת

ומכל הלב מתמסרת.



משם, אמא ממשיכה לכיתה הבאה

ופוגשת גננות נוספות שהן אחת אחת מקצועיות

אוהבות

מכילות

מפרגנות

בכיתת המכינה היא רואה להפתעתה לוח שבו מקבלים ניקוד על האומץ לעשות טעויות,

במקום לקבל ניקוד על ההיפך (חוסר טעויות)

"לא ידעתי שקיים מקום כזה בכלל" אמא לעצמה חושבת,

ובלב של אמא משאלה נסתרת נכנסת:

הלוואי שאצליח להכניס את ילדי לזו המסגרת

מעולם לא ראיתי כזה מקום לתפארת!

לילדים פה מותר לבכות,

בלי ש יגידו להם לשתוק ולחכות.

יכילו את כאבם,

את התפרצויותיהם וחוסר שליטתם.

הילדים פה משתוללים- באופן המותר והלא מזיק - כאוות נפשם

ומוציאים את כל המרץ שם .

וכך נכנסים למפגש רגועים יותר

ואז אפשר איתם לדבר.

הילדים פה נראים אחד אחד כמו פרחים קטנים וטהורים,

שמחים ומאושרים!

הגננות עם סבלנות

עם הבנה לנפשם הרכה

בלי רצון לשנותם

או לדרוש מהם דרישות שלא יעמדו בהן, למרבה תסכולם.

כאן אני רוצה שהילד שלי יהיה!

כאלו גננות וכזה צוות אני מחפשת לו בדיוק!

וכל זה , אמא רואה, עוד לפני שדובר

על טיפולים פרטניים,

על מורת הקריאה הנפלאה,

שאת חווית הקריאה להם חוקקת ביד אומן

גורמת להם לאהוב זאת,

לאהוב ללמוד ולשבת,

להרגיש מוצלחים,

כי היא מתפעלת מכל התקדמות.

ועוד מחשבה התגנבה לה ללב של אמא

חבל שלא כל ילד בישראל זוכה לכזה יחס עוטף, מפרגן, תומך ואוהב.

אבל תודה לאל, שהילדים שממש חייבים את זה- מקבלים זאת כאן,

לא נחכה שיצברו תסכולים לאורך השנים,

כבר כשהעץ עוד צעיר ורך ,

נדאג לטפח, להשקות, ליישר

וכך הוא יגדל עץ גדול וגבוה

עם בסיס חזק

ופירות מתוקים.

בהתפעלות ובהשתאות

אמא שומעת

איך לילד אחד הוציאו ספר מיוחד- על עצמו

והסיפור שלו



כדי שיבין את קורותיו

ולא יישא בליבו סימני שאלה מיותרים

ודברים שאינם ברורים.

בהשתאות עוד יותר גדולה

אמא שומעת

איך כל הילדים

השתלבו בבתי ספר רגילים

בצורה מוצלחת.

המנהלת תולה זאת בריבון העולמים

שכמובן בלעדיו לא היינו חיים

אבל אמא יודעת

שללא השתדלות מירבית

ניסים לא קורים מאליהם

יש כאן מנהלת וצוות

עם המון רצון טוב

מסירות נפש מאין כמותה

שיתוף פעולה

פרגון ואווירה תומכת

יחד עם אמונה וביטחון

וסולם ערכים נכון.

כשאמא מצליחה , תודה לאל, את ___ הצדיק שלה לרשום

היא מגשימה את החלום.

אמא מתחילה לאט לאט להעיז לחשוב

שיש בהחלט תקווה

שהילד הזה יהיה עם עתיד טוב

שלא ירמסו את כבודו יותר

שלא ידרשו ממנו דרישות שאיננו מסוגל

שיהיו פה אנשים שאותו יאהבו, כי יש להם כלים.

יעריכו את תכונותיו הנהדרות

ויקדמו אותו ככל יכולתם.

הדימוי העצמי שלו ישתנה פה בהכרח

עם כזה יחס משובח. 

יחד עם זאת

הדאגה בלב מקננת

האם באמת ילדי יהיה

חלק מהתוצאות המוצלחות של גן זה?

האם יידעו להבין אותו נכון?

הוא כל כך חכם ונבון...

האם יירדו לסוף דעתו?

או שמא הסיפור שלו הוא כמו בגמרא

שחבריו של רבי מאיר לא ירדו לסוף דעתו?

לאט לאט

בליווי ותמיכה אינסופית של תמי היקרה

שהמון מחמאות ואמון היא נתנה,

וביחד עם דעתה המקצועית של הגב' גוני לוין

אמא מתחילה להרגיש שיש לה מה להאמין

בהחלט אין מה להתייאש



אנחנו נשלב ידיים יחד

ונשלב השתדלות ביחד

עם תפילה וביטחון בבורא עולם

שיסייע בידינו לקדם את מאיר כמו כולם!

יום אחד

כשאמא עם תמי בפגישה,

היא רואה

את ההתרגשות ש אוחזת בכל הצוות

כאשר ברוריה ה ופכת לכלה נהדרת...

כל הכניסה התמלאה בלונים, ריקודים, עוגות, חיבוקים ודמעות של התרגשות ושמחה,

אמא מתחילה להבין שהגן הזה הוא קצת משפחה. ...

ולאחר כמה חודשים

כשאמא מגיעה לקבל הדרכה בגן

אהובי נכנסת עם שיירה של קטנטנים.

מה קרה? 

אמא שואלת,

"אה, הלכנו לברית של הגננת".

לא יאומן,

הילדים לומדים פה על כל תחומי החיים

ממש מכניסים אותם לכל העניינים...

ועושים מהם גדולים!

ובהמשך השנה,

מתקבלת הזמנה

להרצאה מקצועית לאימהות ביחד עם ארוחת ערב מושקעת ובריאה ...

איך אהובי ידעה שאשכח לאכול?

אני בדיוק בהריון והרעב גדול...

מיהרתי לצאת מהבית, לא חשבתי שאהובי תדאג גם לזה...

אבל מסתבר שהיא מתעסקת גם בזה...

ההרצאה מאלפת

לכל החיים היא מלמדת...

אני מרגישה כאילו נכנסתי לשעה ב אוניברסיטה ב קורס טיפו לי

כמה הרבה טיפים ודוגמאות ... ואיזה חבל שלא יכולתי להביא את כל מכרותי לידי...

כמה טוב שאהובי מרשה לי להקליט את ההרצאה

בעלי יוכל להפיק ממנה תועלת רבה...

היו לפעמים גם מהמורות

בכל זאת, ילדים מיוחדים זה לא תמיד קל

אך באופן כללי תמיד נשמרה אווירה של אמון, אופטימיות ואהבה

גם לילד שכרגע בתקופה לא פשוטה

ועוד לא מבינים אותו עד הסוף

ועוד לא קידמו אותו עד הסוף

אבל אנחנו בטוחים שיהיה בסדר ואין מה לדאוג

"גע גע גע אפשר להירגע "

זה המשפט שאהובי לאמא התאימה

במקביל למשפטים של___ היא חיברה ... 

במהלך השנה הראשונה

רחל היקרה הצליחה להדביק את הפער השפתי

ושושי הקנתה ל__ את כל הא' ב'



הילד רק בן 5.3 וכבר קורא סיפורים קצרים בקמץ פתח...

מי היה מאמין?

הגננות היקרות שולי ודניס

גרמו למאיר לראשונה בחייו

במפגשים להשתתף

להעיז לשבת על הכיסא

במקום לשחק בצד

הפעם הוא יבין את הסיפורים,

כי שולי ממחישה בעזרת בובות, חפצים וציורים.

ולא מותירה בסיפור שום דבר המשתמע לשתי פנים

כי כל פעם שיש משהו לא ברור היא מבהירה את כל העניינים.

שולי לא תכעס אם ירגיש צורך בצד לשחק,

שולי היא גננת אחרת מכל מה שהכרתי, כך נראה ש___ חושב .

במשך השנה לימדו אותו להתגמש כשלא קורה מה שתכנן,

לספר חוויות לעצמו ולסובב ים אותו גם כן.

לזהות סוגים של רגשות

בעזרת דוגמא אישית, משחקים והצגות.

ובכלל,

כל יום הוא חזר עטור מדבקות ושבחים

גאה בעצמו

מסביר על כל מדבקה למה קיבל אותה

הנה, אמא הצלחתי גם היום!

אני כבר לא אותו הילד של שנה שעברה

אני ___ החכם

אני ___ שמצליח

שיודע להתגבר המון!

שיודע להתגמש לפעמים

וכבר לא "שובר את הכלים"

אני ___ שאוהבים אותו 

אני ___ שמצליח להסביר את עצמו.

ואמא,

אם אפשר

תגידי לאהובי שתספר לי עוד סיפור שקרה לי...

ושתסביר לי שבעצם אני ילד טוב...

וסתם טעיתי עד היום כשחשבתי שאני לא ילד טוב...

כל העולם סביבי הופך להיות לי יותר מובן

לקחו אותי לדואר, לראות חשמל ונגריה כמובן

אני מבין עכשיו איך המכתב מגיע ליעד

איך יש חשמל

איך יש לנו רהיטים

גם כל מיני מתכונים אנחנו ביחד עושים

העוגות לא נוחתות פתאום אצלי בשולחן

אני מבין מה המרכיבים ואיך עושים אותן

גם המדף שלי כבר מלא בספרים

שאת הסיפורים שקרו לי מספרים

במשפטים ברורים והרבה ציורים.

אמא מכם למדה



איך לתווך לי אירועים שנחוו אצלי כמו "צרה"

ואני מדפדף בהם ומבין

במילים פשוטות ומרגיעות

שבעצם אני ילד טוב עם כוונות טובות

וכל מה שקרה לי עם החבר ההוא והאישה שצעקה עלי במשחקיה

זה הכל בגלל שהם לא הבינו את הבעיה

ובעצם החבר שהציק וגם האישה שעלי צעקה,

גם הם אנשים טובים שלפעמים יש איתם איזו אי הבנה...

כשלמדנו את האות פ' דגושה הלכנו כולם ביחד לאכול פיצה

וב-פ' הרפויה לפלאפל יצאה הקבוצה

ועל הדרך שולי תיווכה והסבירה לנו מאיפה הפלאפל יצא...

ולמדנו לשבת וליטול ידיים ולברך ולאכול

פה בטלזסטון אני ממש גדול!

גם אחרי טיפול שיניים מפחיד ונורא- עבורי, 

עזרתם לי לעבד את החוויה שנותרה אצלי

ולא להישאר עם איזו חרדה לא ברורה

ממרפאת השיניים, הריחות , והרופאה.

מיותר לציין

שלפעמים אמא הרגישה

שלאהובי ושולי אין ממנה מנוחה...

כל הזמן טלפונים לגבי ההסעות

ועוד כל מיני בעיות

נראה לה שלא הבינו עד הסוף מה בדיוק מפריע לילד

נראה לה שלא התייחסו היום כראוי

ולא תמיד באמצע סערת רגשות

זוכרים להודות...

על כל הטוב שהוא בערך 99% יחסית ל 1% של הטעויות...

וכאן המקום להודות גם לרות המזכירה

על מקצועיות, זריזות, זמינות ובהירות

על עזרה ביום ההוא ש___ נעלם כביכול...

על תשובה סבלנית ומכילה למרות הסיטואציה הקשה.

ולשירה היקרה

(שאת ___ בכל 3 השנים ליוותה)

אנו כמובן מודים

על קידום מקצועי בכל התחומים

גם בתחום של הוויסות החושי שממש ממש הקשה על כולנו בהתחלה

וכיום - השתפר פלאים!

אך כמובן

שהיו גם המון שינויים נוספים

בהתמדה במשימות

ביכולת ליצור, לגזור ולעשות יצירות עדינות

בחיזוק שרירי כף היד

שיווי משקל, מוטוריקה גסה, אופניים, משחקים.. מה לא?

כל מה שיכולת עשית איתו...

תודה על אהבתך הכנה ל___ שלנו 

על השקעתך, מסירותך, זמינותך בכל עת עבורינו.

לגן שרהלה ___ עלה

וכאן אמא קצת יותר נרגעה..



החיבור בין ___ ושרהלה היה טבעי ממש

משהו בה הרגיע אותו, נסך ביטחון, למרות שהיה שם ילד חדש.

גם הסייעות תמר ונחמי עטפו אותו בהמון חום ואהבה,

ואם אמא חשבה שכמעט "נגמרה העבודה"

היא לא האמינה לאיזה גבהים עוד אפשר את ___ להביא

עם עבודה נוספת

מצד הצוות

של הסייעות והגננת

על מיומנויות חברתיות

על רגשות

על היכולת להבין את נקודת המבט של השני

אפילו של___ זה לא בא טבעי

"אז מה אם הוא לא נולד עם זה?"

זו התחושה התמידית בגן סולם,

אנחנו נקדם אותו בכל

בכל מה שצריך

וגם מי שלא נולד עם אלו הכשרונות

בטוח שיוכל להתקדם במשהו לפחות

וגם אם לא נגמרה העבודה

העיקר שהתחלנו,

וקידמנו

ושיפרנו.

___ הפך לאהוב על חבריו

למד לשחק בתוך חברה

ובהמשך אפילו לפתור קונפליקטים חברתיים ללא תיווך!

לא הזדקקנו להסבר,

הדבר בלט גם אצלינו, בבית ובגינה.

אנו בטוחים שזה בוודאי קשור 

גם לעבודה עם איטי האהובה

שמאחורי הקלעים כל הזמן פעלה

וגם הייתה זמינה עבורינו ההורים

לפגישות, לשאלות, לטלפונים.

להרגיע את אמא שהרבה דברים שהיא לא אוהבת

הם פשוט שלב תואם גיל

ויכול להיות שאינם בעייתיים כלל.

לא רק ___, אלא גם אנחנו ההורים

מצאנו את עצמנו עובדים עם איטי

על הפרפקציוניסטיות שלנו

על הגבולות

הדרכה מקצועית ש עליה אין לנו איך להודות!

לפני בדיקת דם וטיפול שיניים

___ זכה לעשות תהליך נפלא

עם תמיכה של כל הקבוצה

להפריד בין פחד טוב ששומר עלינו

לבין פחד רע

להציף את כל הפחדים

ולהבין כמה שהם לא הגיוניים

להרגיש החזק והגיבור



ולעזור לשרהלה בדיקת דם בעצמה לעבור

כאשר הוא בעצמו כביכול לוקח לה דם

ומעודד אותה להתגבר כמוהו גם...

הגיעה עונת איסוף קלפים לאלבום

וגם כאן גן סולם ניצלו את ההזדמנות

ללמד את הילדים הרגלים

לכל החיים

לא מחליפים קלף שווה בקלף שווה פחות

___למד על שלו לעמוד

לא מביאים המון קלפים תמורת אחד

חשוב ללמוד לא להיות מנוצל על ידי אף אחד... 

התפעלנו לראות שהרבה אלקנה מגיע

בכל שבוע למסור שיעור לילדים הוא מופיע

ה"נחיתה" בכיתה א' בוודאי תהיה כך יותר רכה

כאשר מתרגלים ללמוד אצל הרבה את הפרשה.

כשהגעתי לאסוף את ___ מהרבה

קצת חששתי מתגובתו

בכל זאת, הילד שלי לא יושב בנחת במקומו..

הוא זז וקם ולפעמים מציק

ולפעמים על הקבוצה זה מעיק...

אך לרבה היו רק מילים טובות לומר לי

כמה ש___ מקסים, וחכם, וזוכר, ומבין, ואיזה ילד נפלא ה' נתן לי.

כך הבנתי שהרבה אלקנה מאוד מתאים

לכל הצוות של גן סולם המפרגנים.

במפגשים של שרהלה

___ התאמן

איך להעתיק מהלוח, לכתוב במחברת ולעשות ניסוי מדעי גם כן.

לראות את ההבדל בין גז, נוזל ומוצק בעיניים,

וכיצד אבקת הג'לי נהפכת לג'ל ססגוני לעיניים.

עוד לא התחלתי לתאר על לימוד מיומנויות חברתיות

עיבוד רגשות

כלים לחיים שכל ילד היה צריך לחוות...

ולפעמים כשאנחנו בגן מבקרים

אנחנו רואים כיצד ___ שלנו מקבל ממתקים או פרסים

"פשוט כי אני אוהבת אותך"

כך אתם לו אומרים

ובכך מחזקים בו את התחושה של היותו אהוב

ואת היכולת לתת אהבה לאחרים כשזה יהיה חשוב. 

"אמא, כולם רוצים שאני יהיה בצהרון

כדי שאשאר לשחק איתם

נכון שאני לא חייב?"

כך אמר לי יום אחד,

ואני את הדמעות ניסיתי להסתיר מייד.

מי היה מאמין

שמבקשים את קרבתו,

אותו הילד שבגיל 3 כולם ממנו ברחו?

בגלל קושי שפתי , רגשי, וקושי בוויסות חושי

הוא הרתיע ללא כוונתו



את אותם הילדים שהיום בגינה מבקשים לשחק איתו.

הצלחתם לקלף את כל המעטה החיצוני

ואת הפנימיות הטהורה שלו לגלות

וכך כל החברה תוכל ממנו ליהנות.

ובמשפט הזה שהוא אמר לי עתה,

השתקפה מולי העבודה הרגשית שאיתו נעשתה.

לא כל מה שהחברים מאוד רוצים

אני חייב לעשות

מותר לי גם בעל רצון אחר להיות.

ואפילו הגעתי לכזו רמת הבנה

שחיוויתי את דעתי על הספר החדש שד"ר מרים אדהאן כתבה

וברוב גאווה הראיתי לכולם

איך שמי מצויין בכריכה גם

(בל"נ נשיג לכם עותק בהמשך...)

___ שלנו יוצא עכשיו ילד אחר

איננו יודעים כיצד ניתן להודות על כזה "נס בדרך הטבע"

וכנראה שלעולם לא נוכל

קשה גם לסכם ולהתייחס לכל מאות ואלפי הדברים שכאן נעשו,

מסיבות סידור וחומש מעוצבות ומצולמות שעם שני ההורים נחגגו,

אסיפות הורים פרטניות ארוכות מאין כמותן 

מושקעות ומקיפות עם המון סבלנות

ובצידן

עוגות גבינה וקצפת שנקנו עכשיו מהחנות

ושתיה מפנקת לצידן.

העיקר שלהורים תהיה הרבה נחת כמובן.

אנו מבקשים מה' ש את שכרכם המלא והאמיתי מאיתו תקבלו.

והוא ברחמיו

יוביל אליכם

עוד הרבה נשמות

זכות וטהורות

של ילדים מתוקים

חכמים

כישרוניים

שאף אחד לא משכיל באמת לראות.

קשה עלינו פרידתכם

העיניים ממש דומעות.

כשמתרגלים לסוג של גן עדן,

קשה בחוץ להיות.

אך אנחנו רק מודים על כל הטוב

שהיה מנת חלקינו באלו השנים

ננסה להעביר הלאה

את כל הטוב שקיבלנו מכם

הקבלה, ההכלה, הדיבור במילים בונות ,

אוהבות ומכילות.

הבעת האמון האינסופי בהורים

שבאמת משתדלים ומנסים

ולפעמים גם אותם מאשימים

בכך שילדם סוער, או איטי, או לא בעניינים.



העין הטובה על כל אחד באשר הוא

גם אם הוא הילד הכי שובב וסוער

וגם אם זה מבוגר שבאמת עשה טעות

תמיד לראות את הטוב שבו 

ההתגברויות

הרצון הטוב

ההשתדלות העצומה

הכוונות הטהורות

הנקודה הטובה שמסתתרת שם בפנים, וכרגע היא חבויה.

אנחנו מקווים

שאתם זוכרים

עד כמה שאתם משמעותיים

כי

"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא".

ה' יצליח דרככם בכל הטוב שאתם עושים

זכיתם להיות לו שותפים טובים ונאמנים.

וימשיך להשרות את שכינתו בתוככם

כי זה ברור שהיא נמצאת שם איתכם.

השלום, האהבה, הפרגון, העין הטובה

ההשתתפות זה בשמחתו של זה וזה בצערו של זה,

עבודת הקודש שאתם עושים

בוודאי מקנים לכם קרבה עצומה לריבון העולמים.

באהבה, בתודה, ובהערכה עצומה


