שאינו מסוגל
להתמודד
תלמידים נוספים,
אנו דואגים לכך
שיישב

מד
הוו״ם

ימו מורה

ויעביר את השיעור
באופן פרטני .רבים

מהתלמידים
הנמצאים אצלנו
סובלים מחרדות
המפריעות

שונות.

להם

בתפקוד

היומיומי בחברה.
פחד מאנשים,

פחד

מקרבה ,פחד

ממגע״
.י

״.

סכיזופרניה .אנורקסיה ,דיכאונות ,ניסיונות התאבדות ,אלו
מהבעיות שאיתן
במרכז
מתמודדים תלמידי בית הספר מאור שפועל
לבריאות הנפש בטירת נרמל,
שמעניק מענה ללא מעס תלמידים
מהקריות .הצצה לאחד מבתי הספר הייחודיים באזור ,שמצליח
בשקט ובצנעה גם להציג
ממוצע ציונים
מרשים במיוחד בבחינות
אושרת
הבגרות למרות
הקשיים
\יינברג-קח
שטיינברג-קרן 0sher295@gmail.com
הן

פני

$DN2$החי$DN2$/
rn$2ND$גבל$2ND$׳;
rn re

^₪

לבג־
rn$1ST$גבל$1ST$
נוך פורסמו הנתוניםלזכאות
רות ,לא מעט רשויות מקומיות ובתי
חת,
$DN2$מטופחת$DN2$,
ספר חגגו ,נופפו בנתונים ,הציגו את

מיטב הנוער ,בנינו

„,.....

.,,

מאוד .תלמידים
רבים שלנו משרתים
את

המדינה

בשירותלאומי .זה
משהו שאנו מאוד
מטחי /ים בבית

החפה עד כמר.
חשובה התרומה

למדינה ולחברה״

כחודשיים,

כשבמשרר
$TS1$החי$TS1$/
החי־

$DN2$המגיעים $DN2$לפתחו של
הקומות הראשונות,ולמרות שאינו מופרד נראה
עים
לחלוטין מהנוף בבית
שונה
לשגרה
החולים :חצר מטופ־
$TS1$מטופחת$TS1$,

ובנותינו ,שיכלולממוצע

בית

ובמהירות

תמונות צבעוניות ,ציורים ועבודות יצירה

שלהתלמידיםתלויות על
מסגיר את הסערות

הקירות .שום

שמבפנים.

דבר לא

הפעולה

הספר מעונייניםלחזור

האפשרית.

המקסים בין הצוות

משפחותהתלמידים.

חלק

מכאן בא

שיתוף

שמחנך ומטפללבין

כן זכיתי

לראות הצלחות

רבות ושונות ,בדמותתלמידים שלי בעבר שמנה־
$TS1$שמנהלים$TS1$

הארצי .בבית הספר מאור ציינו את ההישג בצנ־
$TS1$בצנעה$TS1$.
״מאור הוא למעשה הבית השני שלהילדים
לחלוטין.
$DN2$שמנהלים $DN2$כיום חיי שגרה תקינים
לים
$DN2$בצנעה $DN2$.אחרי העבודה הקשה והמאמץ במציאות מאור
המאושפזים ,מטרתנו היאלהחזיר אתהתלמידים
״מאור הוקם במסגרת חוק חינוך חינםלילדים
עה.
לא פשוטה ,הצוות המקצועיוהתלמידיםהצליחו
חולים בשנת  2001מכיוון
שישנםילדים המאו־
$TS1$המאושפזים$TS1$
שלנולחיי שגרה בקהילה באופן מיטבי בעזרת
להשיג ממוצע מאוד מרשים.
שפזים
לוין,
לרשותנו" ,מסבירה
$DN2$המאושפזים $DN2$במרכזלבריאות הנפש לתקופה ארוכה,
כל הכלים העומדים
כ־ 150תלמידים תושבי הצפון ,חלקם מהקרי־
$TS1$מהקריות$TS1$,
כגשר
האוכלוסייה ,שסוב־
$TS1$שסובלים$TS1$
״מדוברבילדים מכל שכבות
שגרת
וממשיך את
משמש בית הספר
שנפתח
$DN2$מהקריות $DN2$,בני  12ועד  21לומדים בבית הספר
ות,
$DN2$שסובלים $DN2$מבעיות רגשיות ,חלקם חוו משבר טראומטי
לים
הכרונולוגיולמצבו הנפשי
הלמידה בהתאםלגיל
במרכז
לבריאות הנפש טירתכרמל .בבחינת הבג־
$TS1$הבגרות$TS1$
מחוץ או בתוך המשפחה ,חלקםסובלים מדיכאון
שלהילד .ההבנה היאשלילדים כאלו יש קושי
במתמטיקה
רות
$DN2$הבגרות$DN2$
אלינו הן
יחידות עומד הממוצע על 95
לחזור לשגרה אחרי תקופת האשפוז ,וככל
אולוקיםבמחלות נפש .הסיבותלהגעה
יחידות
ו־
בבחינהבאנגלית,
הלימודיים בינםלבין בני גילם יהיו
רבות ומגוונות ,אבל ברור שמדובר בבעיות שעד
80ובתנ״ר,
שהפערים
85$1ST$מ $1ST$מ־
המחשבולשון עומר הממוצע על יותר
כה לא נמצאלהן פתרון אמיתי.אלוילדים שזקו־
$TS1$שזקוקים$TS1$
קטנים יותר כך הסיכוישייקלטו בהצלחה בחברה
מרעי
85
85$2ND$מ$2ND$
$DN2$שזקוקים $DN2$לפסק זמן
קים
לוין.
גדוליותר״ ,אומרת
מהעולם ,יד מלטפת ,יד מכוונת,
ממחברת
עליו חוץ
כל אחדמהתלמידים נושא
מישהו שיעציםויגדיל את הכוחות הפנימיים
התלמידים מגיעים לפרקי זמן קצרים הנעים
ועט בעיות נפשיות קשות שבגינן הגיעלאישפוז
שבהם ,וכאן אנחנו נכנסיםלתמונה .רוב המטופ־
$TS1$המטופלים$TS1$
בין כמה שבועות ער כמה חודשים .זה לא קל,
אינם
שלנו
לים
$DN2$המטופלים$DN2$
סגור ופתוח .מנסה להתמודד עם שדיםומחלות
מהשכבותהחלשות ,וזה
באים
בוודאי שלא נוכח המצוקות שבהן הם נמצאים.
ניסיונות
כמו דיכאון ,אנורקסיה ,סכיזופרניה,
אליו״.
לגמרי
שלא
נתון
״מכיוון שבית הספר הוא חלק בלתי נפרד מהמר־
$TS1$מהמרכז$TS1$
מודעים
במטרה
הוקם
הספר
בית
קטנות
בקבוצות
התאבדות ,הרס ,ובד בבד לשבת
כז
להעניק מסגרת חינו־
$TS1$חינוכית$TS1$
$DN2$מהמרכז$DN2$לבריאות הנפש ,אנו מעניקים לכל תלמיד
פסיכולוגי
טיפול
טיפול
לקבל
שנאלצים
ובני
לילדים
כית
$DN2$חינוכית$DN2$
היסטו־
$TS1$היסטוריה$TS1$
של שעתיים בשבוע בנוסף
נוער
ולהיות תלמידשאולי משתעמם בשיעור
ממתמטיקה.
ואולי מפחד
ריה
$DN2$היסטוריה$DN2$
הוא
אותו
לטיפול
קשות
רגשיות
אינטנסיבי
נפשי
מקבל במסגרת המרכז הרפואי.
בעקבות בעיות
מחלות
או
נורמטי־
$TS1$נורמטיביים$TS1$
לחיים
לחזור
וצורך
לימודים
״שגרת
לזהות
לנו
הזה
הטיפול
מורים
צוות,
אנשי
45
בו
נפש
קשיים ומצוקות,
ועובדים
מסייע
ביים
$DN2$נורמטיביים$DN2$בקהילה״ ,כך מגדירים במרכז את המטרות ומטפלים.
מאפשרלהבין את מצוקותיו של הילד ובתוך כך
של בית הספר .לאמפעל ציונים אלא מרכז שמכ־
$TS1$שמכשיר$TS1$
לוין שמנהלת את בית הספר מיומו הראשון
גם להתקרבאליוולרכוש את אמונו.
מכירה כמעט את כל
לחיים.
$DN2$שמכשיר$DN2$ילדיםלחזור
שיר
הילדים,מלווה אותם ,מנסה
״לא מדובר בבית ספר רגיל או מיוחד ,אלא
לשבור את
בבית ספר
המציאות הסוערת שבה הם חיים
טיפולי שבו התפיסה החינוכית שונה.
באמצעות בניית שגרה פשוטה ,ומשימה לאקלה.
אנו מראש מכירים ומבינים את הבעייתיות.לפני
פסק זמן מהעולם
מנסים
אנו
הלימודי,
לחומר
ניגשים
שאנו
״מעולם לא נתקלתי במשבר כלשהו במהלך שנו־
$TS1$שנותיי$TS1$
לגעת
$DN2$שנותיי $DN2$כאן״ ,היא אומרת ,״הגעתי מהחינוך המיוחד
תיי
לוין מנהלת את בית הספר מזה  13שנים.
ולפתור את הבעיותשבגללן הילד נמצאאצלנו,
יעל
החולים ,חולש על שתי
בית הספר הוא חלק מבית
משפחותיהם המגי־
$TS1$המגיעים$TS1$
ולדעתי כלהתלמידים ובני
ליצור קירבה ,אמון וביטחון בין התלמידלצוות.

