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מפרויקט קטן שמנה  12סטודנטים בתחילת דרכו ,הפך פר״ח למפעל גדול וייחודי .פר״ח הוא יותר מפרויקט ,זו
תכנית לאומית בעלת השפעה חברתית אשר מותירה את חותמה על מאות אלפי הסטודנטים אשר פעלו בה לאורך
השנים ועל מאות אלפי החניכים אשר רבים מהם הפכו לחונכים ברוות הימים .ההשפעה האמתית של פר״ח היא זו
שמתרחשת על בסיס יומיומי ומרגישים אותה בבטן ,בפנים .זהו אותו ילד שמבין שהוא מסוגל או הסטודנט שזכה
לשמוע סוד שאף אחד לא שמע.
חונכי פר״ח הינם סטודנטים ,יהודים וערבים ,תלמידי כל המוסדות להשכלה גבוהה ,הבאים מכל קשת תחומי הלימוד
האקדמיים .אין הם אנשי מקצוע ואיננו מעוניינים שיפעלו ככאלה ,אך הם מביאים עמם רוח צעירה ורעננה ,יכולת
אינטלקטואלית גבוהה ובעיקר ,רצון עז לתרום ולקדם את הילדים – חניכיהם.
פר״ח מייצר מפגשים עם משמעות .בבסיס המודל עומד הקשר האישי ,שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות
וסובלנות בחברה הישראלית .החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ,טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד
לממש את הפוטנציאל הגלום בו ,לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג .החונכים משמשים לא פעם מקור השראה
לשאיפות עתידיות.
ההשתייכות לפר״ח מהווה לא פעם מסגרת חיים המקנה כלים ומפגישה בין אנשים .כל אדם שמצטרף לפר״ח ,חונך
או חניך ,זוכה לקבל ליווי ויחס אישי .פוגש ביעדים חדשים ,מתמודד עם אתגרים ועובר עם עצמו תהליך משמעותי.
מהמפגשים של פר״ח כולם יוצאים נשכרים ,הסטודנטים ,הילדים והחברה הישראלית כולה.
בשנת הלימודים תש״פ פעלו בפר״ח כ –  24,000סטודנטים וסטודנטיות – חונכים וחונכות ,רובם בפעילות פרטנית
ומיעוטם בפעילות קבוצתית במגוון תחומים.
לפני שלושה עשורים החלה מסורת ,הענקת מלגות מיוחדות לשנים עשר חונכות וחונכים ,המצטיינים ביותר מבין
האלפים הרבים של חונכי פר״ח .וועדה מיוחדת ֵ
עֲמלָה על מיון המלצות רכזי פר״ח ,מורי הילדים והוריהם .הוועדה
קוראת בעיון רב את סיפוריהם של חונכים רבים ,ובתהליך ממושך ולא קל (כה רבים וטובים הם )...מצטמצמת הרשימה
עד לקביעת תריסר המצטיינים ,אלו המראים בדרכם את "נס הפריחה" ומשנים בבירור את עולמנו.
סיפוריהם של שנים עשר חונכים המוצגים בחוברת זו הם דוגמא מופלאה לפעילותם של אלפי חונכים בכל רחבי
הארץ ,העושים מלאכתם בהשקט ובצנעה ,אלו שחיוכו ותודתו של ילד הם גמולם העיקרי.
תודתנו ורגשי הוקרתנו שלוחים לכולם
אלון גלרון ,מנכ"ל פר״ח

נולד בביאליסטוק שבפולין .עלה לישראל בשנת  1947בספינת המעפילים ״מולדת״ .הספינה נתפסה על
ידי הבריטים ,הוא נפצע ואושפז בבית החולים בעתלית .כשהחלים הצטרף לחטיבת גבעתי והשתתף כלוחם
בחטיבה במלחמת השחרור.
בין השנים  1953-1954היה יו״ר התאחדות הסטודנטים בישראל ונשלח כשליח רשמי ישראלי ראשון לסין,
במסגרת כנס התאחדויות הסטודנטים.
בשנים  1954-1956עבד במשרד האוצר ובשנת  1956נשלח לשגרירות ישראל במוסקבה ,שם שימש כנציג
המוסד לעליה ב׳ (שנודע לימים בשם ״נתיב״).
בשנת  1958חזר לארץ ועבד באגף התקציבים במשרד האוצר .ב 1960-מונה לתפקיד המזכיר הראשון בשגרירות
ישראל בוורשה ,פולין .שם שרת עד למינויו כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל במוסקבה ונציג המוסד לעליה ב׳.
בשנים שבין  1964ועד  1975שימש בתפקידים בכירים בצמרת משרד האוצר (סגן הממונה על אגף התקציבים,
ממונה על אגף התקציבים ומנהל כללי של משרד האוצר).
משנת  1976ועד לשנת  1992כיהן כמנכ״ל קבוצת ״דלק״.
אברהם אגמון ז״ל היה פעיל מאד בתחומי התרבות והחברה וכיהן ,בין היתר ,בתפקידים ציבוריים רבים ומגוונים.
הבולטים שבהם :יו״ר הוועד הפועל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,יו״ר הועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב,
יו״ר אגודת הידידים של מכון וייצמן ,יו״ר הנהלת התיאטרון הלאומי הבימה ,יו״ר המכון הישראלי לניהול ויו״ר
מבצע הקש בדלת.
בתוקף תפקידו כמנכ״ל ״דלק״ ,שימש אברהם גם כיו״ר ״קרן דלק״.
אברהם אגמון ,שעמד לימין פר״ח בשנים הראשונות לפעילותו ,סייע להתפתחות הארגון ,תמך ועודד .היו אלה
ימיו הראשונים של פר״ח ותרומות ״קרן דלק״ היו חיוניות ביותר להקמת פר״ח ולביסוסו.
המלגות המוענקות לחונכים המצטיינים בטקס זה מנציחות את זכרו ואת פעלו של אברהם אגמון ז״ל.
בני משפחת אגמון ,המעריכים את תרומת חונכי פר״ח לחברה ולקהילה ,גאים במסורת ארוכת השנים,
המנציחה את זכר אביהם .מסורת זו קושרת ,מדי שנה בשנה ,את פעילותו הענפה של האב ,שהיה
שייך לדור מקימי המדינה ,לפעילות המבורכת של דורות ההמשך .באמצעות הענקת מלגות הערכה
ועידוד לחונכים המצטיינים של פר״ח נמשכת העשייה הערכית המדגישה את חובת הדאגה והנתינה
לזולת – לפרט ולחברה.

במרץ  ,2020עם פרוץ מגפת הקורונה ,תפקיד החונך/ת היה משמעותי
לאין שיעור מאשר בימות שגרה .ילדי פר"ח נחשפו למציאות שונה ולא
מוכרת ,מבלבלת ,מעוררת חרדה ,ולעיתים אף בבדידות גדולה.
פר"ח עבר באופן מידי לפעילות היברידית בהתאם להנחיות משרד
הבריאות .עבור כל אחד מילדי פר"ח יצירת קשר אישי משמעותי עם
סטודנט בוגר שימשה משענת מכילה ותומכת ,בחיזוקם ובהעצמתם..

"

לא בא לי לנתק ,הרבה זמן לא שיחקתי
עם מישהו וממש כיף לי איתך .אולי נדבר
שבוע הבא בכל יום?

"

(החניך של לוטם בסוף אחד המפגשים מרחוק)

חזון פר״ח
"

אנו שואפים לקיים חברה בעלת חוסן
המושתתת על אכפתיות וערבות הדדית
באמצעות יצירתם של קשרים משמעותיים
בין חונכים  -סטודנטים לבין חניכים

"

מטרת פר״ח
לקדם ,לטפח ולהעניק לכל ילד הזדמנות לממש את הפוטנציאל הגלום בו.
לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד ,בתמורה לפעילות למען החברה.
להעלות את רמת המודעות של ציבור הסטודנטים (מנהיגי העתיד)
לבעיות של החברה הישראלית ,ולרתום אותם למעורבות חברתית.
לצמצם את הפערים החברתיים והלימודיים בין ילדי ישראל.

שלושה ערכים
מובילים את פר״ח:
התכנית הלאומית
להשפעה חברתית.
אישי

פר״ח מאדיר את הקשר האישי.
את יחסי הקרבה והפתיחות שנבנים לאורך זמן בין שני פרטים .הקשר
האישי הוא המפתח ליצירת שינוי .הקשר האישי בא לידי ביטוי בכל
שדרות הארגון.

שייך

מעל למיליון אנשים לקחו חלק בפר״ח.
ממש כמו מעגל חיים ,ילדים של פר״ח הפכו סטודנטים של פר״ח שחנכו
ילדי פר״ח חדשים .תחושת השייכות מקנה תחושת ערך ומסוגלות.

משפיע

לפר״ח אין שני בגודלו ,בהיקפו ובתקציב לפעילות.
התכנית משוכפלת במדינות שונות בעולם .ההשפעה של פר״ח
מתרחשת על בסיס יומיומי ,באלפי מפגשים מכוננים והיא מורגשת
בקרב החונכים ,החניכים ,משפחותיהם והסובבים אותם.

רכזי פר״ח
מעל ל 500 -רכזי פר״ח מהווים חוליה עיקרית במערך
הארגוני וההדרכתי של הפרויקט.
הרכזים ניחנים ברגישות ,אכפתיות ויזמות.
הם בעלי יכולות ניהול ,יעוץ והדרכה,
מגלים יחסי אנוש מעולים ועוסקים
בתפקיד ניהולי בעל ערך חברתי מוסף.

"

אני רוצה להגיד תודה לרכזת ,על השקעה אינסופית ביחס לחונכים
ולחניכים ,על אכפתיות ,הקשבה ,ייעוץ ,נתינת טיפים .הסבלנות
והמענה לכל צורך מדהימים בעיני .אין לי ספק שחלק מהזכויות
שלי כחונכת עומדים לה.

"

(חונכת לשעבר)

חונכי פר״ח
החונך מעניק לילד שאליו הוצמד תשומת לב ,חום ,דאגה ,טיפול אישי,
משמש דגם לחיקוי ומסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו.
החונך מקבל מלגה בתמורה למעורבותו בפרויקט.
החונך זוכה לתחושה של סיפוק והתפתחות מעצם תרומתו לחברה.
פר״ח פעל בתש״פ בכל הערים בארץ וברובן המכריע של המועצות
המקומיות והאזוריות .קיים ביקוש רב לפעילות פר״ח במושבים,
בקיבוצים וביישובים ערביים ובדואים קטנים.
בשנים האחרונות פר״ח רותם רשויות מקומיות רבות לשיתופי פעולה
המאפשרים הסעות ומתן מלגות מוגדלות לסטודנטים המוכנים לפעול
ביישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

"

קיבלתי הרבה מהחונכות עם גיא .בזכותו הרגשתי והבנתי הרבה
דברים על מהות החיים ,על מהי אחריות ודאגה לאחר ,הבנתי
מה זה להוות דמות יציבה ותומכת בחייו של ילד ,על אכפתיות
ואמפתיה כלפי אחר

"

(חונך בפר״ח)

חניכי פר״ח
התמקדות החונכות בחוזקות של החניך מאפשרת שיפור
ביכולתו להתמודד עם הקשיים שלו ובכך לשפר את מצבו
בתחומים רבים ולהאמין בעצמו ,ביכולתיו.
כ 12% -מהחניכים הנם תלמידי בתי הספר התיכוניים.
מטרת הפעילות בקרב תלמידים אלו היא לשפר את סיכויי
החניכים לסיים את ביה״ס התיכון ולהשלים תעודת בגרות,
וכן להכין ולכוון אותם להמשך חייהם  -בציפיותיהם לעתיד,
בשירותם הצבאי ובלימודים אקדמיים.

"

מה אני לוקח איתי מהשנה הזאת? את האומץ של החונכת
שלי! בכל פעם שאני מתלבט אם לעשות משהו או לוותר
אני שומע אותה מעודדת אותי לעשות את זה.

"

(חניך בפר״ח)

כולם נתרמים
וכולם זוכים
ילדים ומשפחות
סטודנטים
אוניברסיטאות ומכללות
בתי ספר ומורים
רשויות מקומיות
הממשלה

אלון רחממינוב
אוניברסיטת חיפה,
מינהלת פר"ח חיפה

הסיפור של אלון מרגש אותנו במיוחד .לא בכל שנה אנחנו
זוכים לראות חניך פר"ח הופך לחונך– סגירת מעגל אמיתית,
שמשקפת בדיוק את החזון :טיפה בים של נתינה בחברה
הישראלית ,הופכת לעצומה כשחוזרת בחזרה .כך בדיוק
הוכיח השנה אלון.
אלון ,סטודנט שנה א' לפסיכולוגיה שהיה חניך פר"ח בעצמו,
הגיע לחונכות לא פשוטה בכלל .ב' הוא ילד בכיתה ג' ,שהוריו
עולים חדשים מהונגריה ,חווה אלימות בבית וקשיי השתלבות
הנובעים מפערי שפה ותרבות .בתחילת הקשר בין השניים ,ב'
סירב להיפתח לאלון ,מה שהתגלה כמופע של פחד נטישה .ב'
כל כך חשש שאם ייחשף בפני אלון הוא יעזוב אותו ,ורק אחרי
שאלון הבהיר לו שהוא כאן כדי להישאר – החלה להתהוות
מערכת אמיתית ופתוחה.
אלון לקח על עצמו את משימת הקריאה של ב' .הוא זיהה את
הצורך שלו והבין שההתנגדות שלו נובעת מחוסר עניין ,על
כן אלון לקח אותו לספריה העירונית – שם לא ביקר מעולם –
ומילד שלא מוכן לקרוא כלל וכלל ,גרם לו להתעניין ביוזמתו
שלו ואפילו לבקש אחר כך להכין מצגת על הספר שקרא.
גם בתקופת הקורונה אלון לא ויתר על אף מפגש .הוא לימד

את ב' להשתמש בזום וכך עזר לו להמשיך ללמוד .הם
דיברו ,הכינו שיעורי בית ,שיחקו במשחקי חידות וניהלו שיחות
עמוקות" .ב' הוא ילד שהיה בקלות יכול ליפול בין הכיסאות",
מעיד אלון .אך בזכותו ב' זכה חבר אמת ,שהיה עבורו במאת
האחוזים.
ברגישות ,צניעות ושקט ,למד אלון את דרכיו של ב' .למרות
שהתמודד עם דברים שלא הכיר והיה חסר ניסיון בהם ,שמר
על קור רוח והפעיל שיקול דעת .כאשר התגלה לו על אלימות
בבית ,עירב גורמים רלוונטיים ולא נשאר אדיש אל מול מה
שחווה ב' בביתו .ב' שיתף רק את אלון וסמך רק עליו .הוא
קיבל את ב' כפי שהוא ,גם כאשר התפרץ בבכי או בזעם ,אלון
הכיל אותו ,והוביל אותו בסבלנות אינסופית להבנה ואיזון.
יותר ממרגש עבורנו לזכות בחונך כמו אלון ,ערכי ,בעל
רגישות ומסירות אמיתית שעוטפות את העשייה המדהימה
שלו" .שימשת כאחד בוגר שהיה כה חשוב עבורו .החיוך על
פניו כשידע שתגיע ,כל משחק ,כל לימוד היה הגשמה .את כל
כולך השקעת ,ועל כך התודה" ,כותבת מנהלת ביה"ס של ב'.
על כל אלו ועוד רבים מוענק לו תואר החונך המצטיין השנה.

אסף כהן

האוניברסיטה העברית,
מינהלת פר"ח ירושלים

כשאנחנו מצמדים חונך לחניך בארגון ,אנו תלמיד חולמים
לשמוע את צמד המילים "אח גדול" .לא תמיד הפנטזיה
מתגשמת ,אבל כשזה קורה ,זה כמו פלא.
ואכן החונכות הזו היא פלא :מ' ,ילד נבון ונמרץ בכיתה ד'
שברגע האחרון הגיעה בקשה ממחנכת מודאגת להצמיד לו
חונכות ,הוא ילד לאם חד הורית ,אח בכור לתאומות צעירות,
שחווה התדרדרות קשה מאד בלימודים .כבר מההתחלה
היה ברור שאסף הוא ההתאמה המושלמת עבור מ' ,אבל אין
זה אומר שהדרך היתה קלה עבורו; אסף הגיע במטרה לקדם
את מתן מבחינה לימודית ,אבל נתקל בסירוב עיקש של
הילד לקרוא או לתרגל .וכמו הורה שמסווה את הירקות בתוך
ארוחת הערב ,כך הצליח אסף באינטליגנציה ובאלגנטיות,
להפוך את הלמידה לכיף ,ולגרום למ' להירתם ,להתנסות,
ולהצליח .במשפט אחד שמסמל הכל אמר מ' לאסף באחד
המפגשים" :אתה צודק ,כשמתאמנים באמת מצליחים".
אסף לימד את מ' דרך זה שהיה לו לאח גדול .הוא הפך
לדמות לחיקוי עבור הילד ,בכך ששילב באופן מדהים בין
עדינות לעקשנות .לאט לאט למד את המינונים הנכונים,
והצליח להשפיע עליו כפי שאף אחד אחר לא הצליח.

מהתנגדות מוחלטת לקרוא ,הצליח אסף בתקופת הקורונה
לגרום למתן ליזום בעצמו ולהציע שיקריא לאסף ספר דרך
הטלפון .כל הלמידה הפכה לריגוש וחוויה :דרך משחקי כדור
הם למדו שפה ,דרך נסיעה על סקייטבורד למד מ' מאסף
שאפשר להעז ולצאת מאזור הנוחות ,ודרך ארוחת סושי ראה
שעם מספיק כוח רצון ,כל בעיה אפשר לפתור .הוא נתן לו
את התחושה הכנה שהוא רואה אותו ,שהוא לא לבד ,שיש לו
את אסף לצדו.
כשאנחנו מצמדים חונך לחניך אנחנו חולמים על קשר
משמעותי ,שמפתח את שני הצדדים ,חונך וחניך .אבל
הצלחה כמו החונכות של אסף ומ' ,היא כזו שאפילו אנחנו לא
הצלחנו לחלום עליה.
אחרי שנה יחד אסף הצליח עם מ' במקומות שמבוגרים
ומנוסים ממנו התקשו  -וזאת בזכות שילוב מנצח של
עקשנות ,עדינות ,חיוך ואהבה אמיתית למ'.
"הלוואי והיית אבא שלי" הוא אחד המשפטים המרגשים
שאמר מ' לאסף ,ומראה כמה נכנסו האחד לליבו של השני.
אנחנו מודים לאסף על שנה בה נתן את כל כולו ,ויותר
משמחים להעניק לו את תואר החונך המצטיין.

גיל פרי

המכללה האקדמית תל חי,
מינהלת פר"ח צפון

מהי קרבה ,אם לא להבין את השפה הסודית של האחר?
ללמוד איך הוא תופס את העולם ,לראות את המציאות
מעיניו ולתווך אותו החוצה ממנו? על מנת שיהיה מובן גם
לאחרים ,על מנת שיוכל להרגיש חלק ,אהוב ,שייך.
זה בדיוק מה שגיל היתה עבור ד'  -ילד מקסים ,עדין ,שובב,
ובודד.
לאחר שאביו של ד' חזר לרוסיה ,ד' נותר לגדול לבד עם
אימו ,מה שיצר אצלו פערי שפה ,הבעה ,יכולת ליצור
אינטראקציות בין אישיות ולרכוש חברים .גיל ,שהכירה אותו
לפני שנתיים ,הפכה להיות הדמות התומכת והיציבה שד'
היה צריך; הרי לכולנו חלום בו אחר משמעותי מכיל אותנו,
רואה אותנו כפי שאנחנו ,על כל גוונינו .מקשיב ,מאמין ,עוזר,
גם במקומות שזה כל כך קשה .בסבלנות ומסירות אין קץ ,גיל
הפכה להיות המתורגמנית של ד' .היא ידעה לאורך כל הדרך
שהיא זמנית בחייו של ד' ,ושמה לעצמה כמטרה להיות גלגלי
העזר שיכינו אותו לרכיבה העצמאית ,האמיתית ,שלו מול
העולם.
במהלך השנתיים האחרונות גיל מלווה את ד' בתהליך של
התבגרות מעורר השראה .היא למדה את שפתו המיוחדת,
זיהתה איך הוא מביע את עצמו דרך הציור ,ושם לימדה אותו

לצאת מאזור הנוחות שלו ,להעז ,לנסות בכל פעם שביל
חדש ,להפליג למחוזות שתחילה נראו מפחידים  -והיום כבר
הפכו למגרש הביתי שלו.
בתקופת הקורונה ,גיל נתקלה בקושי עצום להמשיך לחנוך
את ד' ,אבל היא לא ויתרה עד שמצאה את המתכון המושלם
להפוך את המפגשים הווירטואליים למלאי תוכן ומשמעות,
עבור שניהם .גיל הפכה להיות אשת סודו של ד' ,היא הבינה
אותו כ"כ טוב ,עד לפעמים אפילו טוב מאמו .הקשר המצוין
של גיל עם כל המעטפת של ד' ,מהמשפחה עד ביה"ס .היא
הנגישה את הדרך שבינו לבין שאר העולם ,וכך בשנתיים
ד' הפך מילד סגור ,בעל קושי חברתי ,רגשי ולימודי ,לילד
שמשתלב עם קבוצת השווים שלו ורוקם קשרים אישיים,
ילד בעל ביטחון ,שאוהב יותר את החיים" .אחד התהליכים
המרכזיים שעברנו יחד הוא ההשלמה עם כך שאין שום דבר
מושלם ,ובהתאם -גם הוא אינו מושלם ,וכך זה אמור להיות".
אבל יש מושלם .זהו סיפור של חונכות "מושלמת" :של
מעורבות – ללא תלות ,של הבנה – ללא מילים ,ושל נתינה
– ללא גבולות .על כל אלו ,אין ראויה מגיל להיות חונכת
מצטיינת בפר"ח.

דויד יוסף

מכללת ספיר שער נגב,
מינהלת פר"ח דרום

רוב החונכויות בפר"ח נרקמות במטרה להביא את הילד או
הילדה למקום שהיו רוצים להיות בו ,ואינם מצליחים .אך
לא בחונכות של דויד ומ' .מ' ,נער בכיתה י' שאיבד את אמו
ומתגורר עם דודתו ומשפחתה ,היה בתחילת השנה ילד
שבאופן מודע ומכוון החליט לבודד את עצמו ,ולא הסכים
לצאת מסף דלת חדרו ,ובטח שלא לפגוש נערים אחרים או
לחשוף את עצמו לאדם זר.
היום אנחנו בטוחים שהביטוי "כפפה ליד" נועד לתאר
את הקשר בין דויד למ' :דויד ,חונך בוגר ובשל ,הגיע מוכן
לאתגר הניצב בפניו כאשר ביקש בראיון לקבל את המקרה
הכי מאתגר שיש לארגון להציע .מהרגע הראשון הוא הכיל
את המורכבות של מ' והתאים את עצמו ואת הפעילויות
במלאכת מחשבת אדירה שלא רואים כל יום .החונכות,
שהוגדרה כחונכות חוץ עקב המצב המיוחד של מ' ,תיירה
בכל מקום אפשרי; ממוזיאון חיל האוויר למיני ישראל,
מרכז האמנות והיצירה בעיר העתיקה ,הגן הזואולוגי,
ועד התנדבות בחלוקת מזון .ולכל אלו התווספו הבילויים
ה"רגילים" -פיצה ,גלידה או סרט.
היצירתיות שהפגין דויד השאירה אותנו פעורי פה ,דווקא

בגלל שהיתה כל כך מותאמת לצרכים של מ' :מילד שהיסס
לצאת מהבית – לאחד שפוקד מקומות המוניים באופן קבוע.
מנער שלא רצה לשמוע על שירות צבאי  -לכזה שמתעניין
ומתכונן לצו הראשון .מאחד שלא מוכן לצאת מהחדר לסלו ן-
לנער שמבלה עם חניכים נוספים ומשחק איתם באולינג.
לא משנה איזה אתגר ניצב בפניו ,דויד לא נבהל ולא ויתר.
הוא היה נחוש לעבור עם מ' תהליך ,לפתוח אותו את העולם,
לפתח אצלו חשיבה עמוקה ושיחות על העתיד ,עזר לו להכיר
את עצמו ולהתגבר על פחדים שמעולם לא חלם ,או אפילו
חלם לרצות להתגבר עליהם.
דויד הוא חונך מיוחד .למרות גילו הבוגר עשה את עבודתו
בצניעות וענווה ,יסודיות והשקעה מעוררות השראה" .אני
רואה בחונכות דבר מקודש" ,כותב דויד ,ואנחנו יכולים רק
להסיר את הכובע ולהתפעם מהדרך הבלתי נתפסת שעשה
עם ל' ,דרך שלא מקבלת "לא" כתשובה ,ובה יש אמונה
שאין הר שלא ניתן לעבור .דרך שפתחה בפניו של מ' אין סוף
הזדמנויות שישנו את חייו.
ל' זכה בדויד ואנחנו זכינו בחונך הראוי ביותר לקבל את
תואר המצטיין.

הארי יצחק

אוניברסיטת תל אביב,
מינהלת פר"ח
תל אביב-מרכז

"בשביל חונכים כמו הארי הגעתי לתפקיד הרכזת" ,מספרת
שירן הרכזת של הארי בתכנית .ובשביל משפטים כמו
המשפט הזה ,אנחנו מחלקים הצטיינות בכל שנה.
החונכות של הארי עם א' ,נער בכיתה ז' שאביו נמצא בכלא
ומאז הוא חווה קשיים רגשיים ,חרמות בביה"ס ובעיות
חברתיות קשות ,היא כזו שאי אפשר להישאר אדישים אליה.
הארי פגש ילד שמפחד לצאת מהבית ,שמתבייש בנסיבות
חייו ,וזקוק כל כך לדמות שתהווה לו מודל לחיקוי ,מקור
גאווה ומעיין חי לשאוב ממנו ביטחון וערך עצמי .מישהו שיוכל
להזדהות איתו ,שילמד ,יכווין וילווה .וזה בדיוק מה שהארי
היה.
הארי זיהה מיד שמטרת החונכות מוכרחה לעסוק בשיפור
תחושת הביטחון והמסוגלות העצמית של א' .להעצים אותו,
לגרום לו לאהוב את עצמו ,ודרך זה לעזור לו לפתור את
הבעיות החברתיות שהוא חווה .ההימנעות של א' היתה
מורגשת כל הזמן ,בפחד שלו להיתקל בילדים ברחוב או
במגרש ,או בהיעדרויות מבית הספר .ולמרות שהבין מה
הבעיה ,הארי לא לחץ ,או העמיס על א' עם עצות על מה

נכון ומה לא .הוא התרכז בלהיות שם בשבילו ,קשוב ,מכיל,
מראה לו שיש מישהו שמבין אותו.
אט אט א' החל מרגיש בטוח ליד הארי והפסיק לברוח .היה
ניצב מול הילדים בתחושת גאווה על הארי ,שעומד לצדו,
מעניק לו תחושת תוקף ועוטף אותו" .גיליתי כמה פשוט
לעשות טוב למישהו אחר" ,הארי מספר .ואכן הוא למד ,איך
מתוך משחק כדורגל אפשר לפתח שיחה עמוקה על החיים,
איך מתוך הקשבה אפשר לייצר מרחב בטוח ,ואיך דרך
משחקים פרי הדמיון אפשר להכיר את עולמו הפנימי של
ילד ,לבנות איתו מערכת יחסים יציבה ,קשר כן ואותנטי.
הארי פיצח את השיטה .למרות החששות בנוגע לעומס
ושילוב החונכות עם הלימודים ,ולמרות החונכות המאתגרת
שקיבל על עצמו -הארי הוכיח שהוא מהחונכים האלה,
שאכפת להם ,שבאים לשנות ,לתת מעצמם ולא מפחד
מקשיים שבדרך.
אנחנו מוקירים את העבודה הקשה של הארי ,ומאמינים מכל
הלב שמגיע לו לזכות בתואר החונך המצטיין.

יובל מלמד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
מינהלת פר"ח דרום

החונכות של יובל ור' לא היתה סיפור מהאגדות ,של אהבה
ממבט ראשון .גם לא מבט שני .זהו סיפור על קשר עמוק
שנבנה בהדרגה ,תוך חיזור מתמיד ,עקבי ונחוש אחרי ילדה
שבגיל צעיר מאד ,למדה שאסור לסמוך על אנשים.
ר' ,ילדה בכיתה ב' ,בת להורים גרושים ואמא "מתמודדת"
שמתאשפזת לעיתים קרובות ,הגיעה לחונכות בפר"ח
במסגרת תכנית "דרור הנגב"  -בשיתוף המרכז לבריאות
הנפש ,עקב בעיות רגשיות עמוקות ,וקושי להסתגל
למקומות ואנשים ,לאור סיפור חייה.
בשנה של יובל ור' יחד ,יובל הצליחה לרכוש את אמונה
של ר' ,כפי שאיש לא האמין שניתן ,גם לא אביה" .רגישותה
של יובל לר' ,ניסיון להיות עבורה ,לחשוב אותה ואת צרכיה,
כל אלה באופן נטול שיפוטיות ועם הרבה אכפתיות ודאגה
כנה" (נועה ,העובדת הסוציאלית)  -במקום להירתע
מההתנגדויות וההימנעות של ר' ,יובל המשיכה להיות נוכחת,
מסורה ,והראתה לר' שהיא מקום בטוח שניתן להישען עליו.
ואט אט ,ר' נפתחה ופרחה .היא שיתפה יובל בחלומות שלה,
בפחדים שלה ,וברגשות מורכבים אותם לא חשפה לאיש.
ברגישות אין קץ ,יובל הבינה בדיוק מה ר' צריכה :מישהו
שהוא "רק בשבילה" .שרואה אותה ,ונותן לה את מלוא

תשומת הלב והאהבה .היא הגיעה לר' הביתה עם פעילויות
יצירה וניסויים מדעיים שמסקרנים את ר' .היא הרגישה אותה
שמנסה "להילחם על מקומה" ,וגם כשהתנהגה בצורה
אגרסיבית -יובל לא נטשה .היא התייעצה עם העובדת
הסוציאלית וניסתה לפצח את האתגר ,לא הרימה ידיים.
אפילו בתקופת הקורונה שהערימה עוד קשיים על החונכות,
יובל עשתה מה שלא עשה איש לפניה ,והצליחה להושיב את
ר' קשובה ודרוכה מול הזום ,במשך  4שעות שבועיות.
השנה של יובל ור' היתה רצופה עליות ומורדות .לצד
אשפוזים תדירים של אמה ורגשות מורכבים ,יובל הייתה
עמוד התווך שנשאר יציב וקבוע בחייה של ר' .בזכות הקשר
עם יובל ,ר' הפכה מילדה חרדה שמפחדת לצאת מהבית
ללא הוריה ,לילדה עם מספיק ביטחון לצאת אל האור,
לסמוך על עוד אנשים ,ולגלות אומץ להכיר ולדבר על רגשות
ומשאלות מעולמה הפנימי ,הסודי כל כך.
יובל היא דוגמה לחונכת מהסוג הנדיר ,שהצליחה לראות
בר' שמחת חיים ,התרגשות וסקרנות ,מעבר לנוקשות והזעם
שהראתה כלפי חוץ .שעברה מסע אמיתי עם החניכה שלה,
יצרה קשר משמעותי שעבור ר' – הוא עולם ומלואו ,ועל כך
מגיעה לה ההצטיינות.

לוטם שחר

המכללה האקדמית תל חי,
מינהלת פר"ח צפון

הסיפור של לוטם הוא סיפור של אומץ ,התמדה ונחישות.
חונכות שהחלה בדחייה ,התנגדות וחוסר שיתוף פעולה –
והסתיימה בחברות ,התפתחות ,ואהבה.
לוטם קיבלה את החונכות עם ל' לאור בקשה דחופה מבית
הספר לאחר סגירת ההרשמה ,זאת לאחר שהתגלה של'
חווה אלימות בבית.
היא הגיעה לחונכות עם מוטיבציה וכוחות אבל נתקלה
בילד סגור עם שינויי מצב רוח קשים ,התקפי זעם וריחוק.
במקום בו רוב החונכים היו מרימים ידיים ,לוטם לא אמרה
נואש .היא זכרה שמטרת החונכות היא להעניק לל' ,ילד
בכיתה ד' שמכורח המציאות נאלץ להתבגר מהר מדי -עוגן
יציב ,ומקום בטוח בו הוא יכול להיות ילד  -לשחק ,לחוות,
וגם לבדוק גבולות ,כמו שכל ילד נורמטיבי צריך ורוצה.
ולוטם אכן היתה למקום הזה עבורו; היא הוכיחה לו שלא
משנה מה יקרה ,היא נשארת .גם בתקופת הקורונה בה
כבר לא התאפשר להיפגש אצל סבתו של ל' מה שהקשה
מאד על קיום החונכות כסדרה ,לוטם עשתה הכל כדי
להמשיך את התהליך .טיולים בזום על הסקטבורד ,בישול,

ריקוד ,וכל דבר שהעצים ונתן לל' הזדמנות לבוא לידי
ביטוי .אין דבר שעמד בפני הרצון והחזון של לוטם בחונכות
הזו -לא מגבלות כלכליות ולא פיזיות .היא היתה נחושה
בדעתה לעבור תהליך עם ל' ,וגם עם עצמה.
כך הפכה לוטם לשותפת הסוד של ל' .הוא נחשף אליה,
שיתף אותה ,פתח את ליבו בפניה .מילד שחווה מציאות
כואבת ,ל' מצא אי של שקט עם לוטם .מקום בו הוא יכול
להתפתח ,להאמין ,להכיר ולאהוב את עצמו ,ואכן הפך
להיות ילד מחויך יותר ,אופטימי יותר ,מלא הוקרה ושמח.
"איזה כיף שאני זכיתי בך ,תודה שאת משקיעה בי ועושה
איתי דברים שעושים לי טוב" -המשפט הזה של ל' ללוטם
אומר הכל ,וגם שווה הכל .את הקשיים ,המהמורות,
תחושת הדחייה של ההתחלה .המהפך הזה ,הוא הקסם
של פר"ח .הוא המתנה שבסוף הופכת את הדרך להיות כל
כך משמעותית ,מרגשת וחד פעמית .ולוטם ,היא המתנה
של' קיבל השנה ,וגם אנחנו .על כל אלו – היא ראויה לתואר
החונכת המצטיינת.

מנסור חביבאללה
אוניברסיטת חיפה,
מינהלת פר"ח חיפה

א' הוא ילד בכיתה ו' שעבר ניתוח השתלת לב ,בעקבותיו
נעדר מביה"ס לתקופה ארוכה .הוא הגיע לפר"ח כדי לקבל
הזדמנות להרוויח חזרה את החיים שהפסיד ,באמצעות
חונך שילווה אותו בגישור על הפערים החברתיים,
הלימודיים והרגשיים שצבר בהיעדרו .אך א' והוריו לא
תיארו לעצמם שיקבלו כל כך הרבה מעבר לכך...
במפגשים הראשונים ,א' לא יצר קשר עין עם מנסור או
עם אף אדם אחר .מנסור זיהה את זה והתמקד בכך ,עד
שא' הצליח .זו היתה תחילתו של חיבור מדהים ומרגש,
כאילו השניים מכירים כבר שנים .מנסור מצא נקודת דמיון
וחיבור לו ולא' :האהבה לכדורגל .מנסור הוא שחקן כדורגל
לשעבר ,מפורסם מאד בכפרו ,וא' -השוער הטוב בשכבה.
מנסור ניצל את החיבה המשותפת ודרך הכדורגל כבש את
ליבו של א' .בכל מפגש יצאו לפעילות גופנית המותאמת
למצבו הבריאות שלי א' ,על מנת שיוכל להגשים את החלום
שלו  -לחזור לכדורגל בעתיד.
בתוך החונכות מנסור ניסה לברר עם עצמו פעמים רבות
מה בדיוק המיקום שלו בחייו של א' .הגבולות הטשטשו
והתאזנו ,עד שמנסור מצא את דרכו להיות עבור א' מבלי
לחרוג מגבולות החונכות .מעבר לחונכות של א' ,הוא טיפח

קשר קרוב של אמון עם הוריו ותמך גם בהם בצורה יוצאת
דופן.
מנסור האמין בא' בכל ליבו .הוא נטע בו מוטיבציה חדשה
להצליח בלימודים ולהשלים את החומר שהפסיד ,ועזר
לו לקבל את עצמו ולשקם את הדימוי העצמי שלו שנפגע
בגלל מראהו החיצוני שהשתנה מאד לאחר הניתוח .מילד
שהיה רץ מהבית לאוטו כדי לא להיתקל בשכנים ,החל
אומר שלום ומזמין אותם לשחק עמו כדורגל .גם כשא'
כבר מאס בבדיקות בביה"ח ,מנסור לא ויתר ועודד אותו
להמשיך ולטפל בעצמו .אחד הדברים המרגשים שקרו
בחונכות הוא הפרויקט המשותף של א' ומנסור ,בו בנו יחד
לב שעובד והגישו אותו כאות תודה למנתחים שלו בביה"ח
שניידר.
מנסור היה לא' הרבה יותר מחונך .הוא היה לו לאח ,בן
משפחה ,ותקווה לעתיד טוב יותר .הקשר החד פעמי בין
השניים והתהליך שא' עבר בקבלה שלו את עצמו ,השיפור
בחזרה לשגרת חייו והתקדמות שלו בכל התחומים ,הם
הסיבה שאנחנו יותר מגאים להעניק למנסור את תואר
החונך המצטיין.

ספיר פינגלה

חמדת הדרום ,
המכללה התורנית לחינוך,
מינהלת פר"ח נגב צפוני

ל' ילד בכיתה ג' בחינוך המיוחד ,הופרד מאחיו ומהכיתה
הרגילה והושם בכיתה קטנה ייעודית לחינוך מיוחד ,מה
שגרר מצדו התנגדות רבה .מלהיות לצד אחיו התאום,
הוא הפך מנודה ומבודד חברתית .מצבו הרגשי והלימודי
החלו להתדרדר ,וכך הוא הגיע לפר"ח .הוא ואמו ביקשו
חונך בן ,ואז הגיעה ספיר...
ומשם הכל היסטוריה .ספיר ,סטודנטית לחינוך מיוחד,
נכנסה לביתו של ל' והחיבור היה מידי .ל' שכח בן רגע
שביקש חונך ,ופשוט "התאהב" בקסמה של ספיר.
ברגישותה המדהימה ,ספיר הבינה מיד מה ל' צריך –
חבר ,ומאותו רגע היתה עבורו סביב השעון .בחודשים
הראשונים ,כשל' הפציר בה לבוא עוד ועוד ,הגיעה שלוש
פעמים בשבוע .היא התאימה את עצמה לגמרי לצרכים
שלו ,ולמרות שפחדה ,החלה מצטרפת אליו לפעילויות
האהובות עליו -רכיבה על סוסים ,טיולי טרקטורונים ,ואף
עזרה לו לגלות אהבה שאפילו הוא לא הכיר בעצמו –
האפייה .דרך האפייה וחלוקת השלל למשפחה וחברים,
ספיר הצליחה לחזק את ל' ,להעצים אותו ולתת לו להרגיש
תורם ורצוי.
אבל לא תמיד הכל היה ורוד .בתחילת החונכות ל'
סבלמהתקפי זעם ,ולעיתים היה מתרגז ומפוצץ את
המפגש ,מסתגר בחדרו ומסרב לראות את ספיר .אבל

ספיר לא התייאשה .היא המשיכה להגיע ,בכל פעם עם
רעיון חדש ,עד שלאט לאט האלימות פחתה ,ההתקפים
פסקו ,ול' החל רוכש יותר חברים.
ביום הולדתו ל' חשש שלא יהיה מי שיחגוג לו .אבל לספיר
היו תכניות אחרות :היא ארגנה עם אמו מסיבת הפתעה
והגיעה עם עוגת יום הולדת ובלונים ,כך שיהיה לו יום
שלא ישכח לעולם .כזו חונכת היא ספיר – כזו שממציאה
את עצמה מחדש כל פעם ,ולא משנה כמה קשה ,תמיד
עם חיוך על הפנים וטון של קסם אישי .הקשר שלה עם ל'
ומשפחתו הוא ייחודי ומרגש ,מה שעזר לה לתחזק את
החונכות גם בתקופת הקורונה ולהמשיך את התהליך
המשמעותי שנוצר.
בזכות ספיר ,ל' הפך ילד פתוח יותר ,שמח יותר ,ומתקשר
יותר .עבודתה של ספיר מוערכת וראויה לשבח ,וכל כך
ניתנת לה ההצטיינות.
"החיוך על פניו שידע שתגיעי
ההקשבה בליבו לכל מה שתגידי
את דברייך גמע בצמא דעת
ובליבו נתן לך לגעת"...

"בימים שקל ובשעות שקשה
נזכור כל תמיכה וכל מעשה
בזכותך בננו פרח וגדל
איתך אף רגע אינו דל"

(מתוך המכתב שכתבו הוריו של ל' לספיר).

רינה אווקה

האקדמית גורדון,
מינהלת פר"ח הטכניון

החונכות של רינה וא' היא סיפור מרגש במיוחד.
רינה הגיעה לחונכות הזו כמעט "בטעות" ,לאחר שנדחתה
על ידי אמה של חניכה אחרת .פגועה ומאוכזבת ,רינה
קיבלה את א' ,ילד על הרצף האוטיסטי בכיתה ג' ,נבון
ומקסים ,שהוריו נלחמו על שילובו בכיתה רגילה ,על מנת
שיהיה "כמו כולם" .למרות המעטפת העשירה סביבו ,א'
הופנה לפר"ח על מנת לקבל עוד תמיכה ,שתאפשר לו
להצליח במשימת חייו – השתלבות.
במהלך החונכות רינה ראתה לנגד עיניה מטרה אחת:
לקדם את א' בכל התחומים ,לימודיים ,חברתיים ורגשיים,
עד קצה גבול היכולת -תוך אמונה גדולה שיש בו הרבה
יכולות .למרות שרינה סטודנטית לחינוך מיוחד ,המפגש
עם ילד על הרצף לא היה טבעי עבורה .היא חששה שא'
לא יתחבר אליה ,אבל הזמן הוכיח לה אחרת :א' היה כל כך
קשור לרינה ,שהתעקש לבצע משימות שקיבל רק איתה,
לא ויתר על אף מפגש ,והיה מצפה לה בהתרגשות עצומה.
הרגשות היו הדדיים" -הוא מדהים ועושה לי טוב ,הימים
האלה והשעות אתו נתנו לי את הכוח להמשיך למרות הכל,
הוא שווה כל רגע".
רינה למדה את הצרכים שבא' המיוחד; עקב הצורך שלו

בחזרתיות וסדר היתה בונה עמו לו"ז בכל תחילת מפגש.
היא ידעה שא' מעדיף לחזור על פעולות ובכל זאת גיוונה
את המפגשים באופן בלתי רגיל -פרחים מאוריגמי ,קוביות
נייר ,סיפורים כדי לשפר את השפה (בכל פעם עוד שורה,
ועוד שורה) ,פאזלים ועוד ועוד ...גם בתקופת הקורונה רינה
מצאה את הדרך לשמר את המסגרת הקבועה שחשובה כל
כך לא' ,ודרך שיחות וידיאו היו מקריאים זה לזה סיפורים,
מציירים ציורים ומתרגלים שפה.
הקשר שכמעט לא קרה ,נרקם בטבעיות ובהדדיות ,לא
רק בין רינה לא' ,אלא גם עם משפחתו וכל הסובבים אותו.
רינה התאימה את עצמה למצבי הרוח שלו ותוך כדי תנועה
למדה להתמודד עם סיטואציות שונות ,גם עם אכזבה או
כעס ,ובשפה פרטית ומיוחדת להם ,גרמה לו להבין אותה
בלי מילים ולהטמיע בו הרגלים מקדמים .א' הפך בזכות
רינה לסבלני יותר ,מתון יותר ,והצליח להביא את החוזקות
שלו לידי ביטוי ,במרחב הבטוח שרינה אפשרה לו.
אנו רואים בחונכת כמו רינה מודל לחיקוי והערצה ,בנכונות
שלה לקחת חונכות מורכבת ,לקבל את השונה ואת א'
כמו שהוא ,ועל כן אנו כל כך נרגשים להעניק לה את תואר
ההצטיינות.

שחר בן אור

האוניברסיטה העברית,
מינהלת פר"ח
תל-אביב מרכז

בראיון של שחר לפר"ח הוא חשש "שאין לו את זה עם
ילדים" ,שהוא חסר ניסיון ושלא ידע איך לעבוד איתם ולגעת
בהם .היום ,בסוף החונכות הכפולה של שחר ,החשש הזה
נראה כל כך לא שייך לדמות של שחר ,החונך שהצליח
במספר חודשים לחולל שינוי כמעט בלתי יאומן לא בילד
אחד ,אלא בשניים.
שני החניכים של שחר ,ילדים בביה"ס יסודי ,ילדים להורים
גרושים .נ' בכיתה ג' וט' בכיתה ו' ,שניהם בעלי קושי חברתי,
ילדים בודדים שלא מצליחים ליצור קשרים עם ילדים
בני גילם .עושה רושם שהמקרים דומים – אך הם שונים
בתכלית.
עם כל אחד מהילדים היה לשחר אתגר בפני עצמו; נ',
מתנגד לרוב ,לא יודע לקבל לא או להפסיד בכבוד .ט'
לעומתו מרצה ,פסיבי ,לא יודע לעמוד על שלו.
המטרה של שחר עבור כל אחד מהם היתה לשלב אותם,
אבל הדרך ...הדרך היתה שונה לגמרי .אחד היה צריך
ללמוד שלפעמים הוא לא ,ולחברו נדרש שיעור בלענות
לפעמים לאחרים "לא" .את האחד היה צריך לרסן ,בעוד
את השני לעורר .לאחד היה צריך להציב גבולות ,ולאחר-
לגרום לפרוץ את הגבולות של עצמו.
תוך זמן קצר שחר הפך לדמות משמעותית עבור שני ילדים

דומים-אך-שונים .הם חיכו לו בכל רביעי ,ופיתחו יחסים של
אמון ,עד שכל אחד בדרכו הצליח לפרוץ את המחסומים
שהרחיקו אותו מהאחרים.
מ' למד שאפשר לפרגן לחברים על ניצחון ,גם אם זה
אומר שהפעם הפסיד .גם אימו נרתמה לתהליך ויחד עם
שחר מ' אימץ דרכים שלא ירחיקו מעליו ילדים אחרים .ט'
הפך אקטיבי יותר והחל מציע תוכניות למפגשים .הביטחון
העצמי שלו עלה ולמרות הקשיים השפתיים ,הרגיש יותר
בנוח עם הזמן גם לשחק עם חברים לכיתה.
שחר הגיע לחונכות הזו עם הרבה חששות ,ויצא עם תחושת
מסוגלות וערך עצמי אדירות ,להפוך לדמות אהובה
וחשובה עבור הילדים" .היום אני מבין כמה זה חשוב שיש
מבוגר משמעותי לילד ,כזה שרואה אותו ומאפשר לו
להרגיש בטוח בסביבתו" ,שחר כותב.
כל מי שזכה לעבוד עם שחר יעיד שהוא היה שותף מושלם.
הגדולה שלו היתה ביכולת שלו לרתום את הסביבה,
להתייעץ ,לשאול ,תמיד ללמוד עוד ,ולעבוד בצוות באופן
מעורר השראה .ומעבר להכל ,הוא לקח על עצמו שני
פרויקטים מאתגרים ,והצליח להוכיח למרות שרבים לא
האמינו ,שהשינוי המיוחל יכול לקרות ,בזכות אמונה ועבודה
קשה .אין ראוי ממנו להצטיינות!

שרה שיר שוקרון

חמדת הדרום
המכללה התורנית לחינוך,
מינהלת פר"ח נגב צפוני

הסיפור של שרה שיר וד' הוא כזה שלא יכול להשאיר עין
אחת יבשה .כל מה שנספר על שתי אלו ,לא יהיה אפילו
קצה הקרחון של סיפור האהבה הזה ,שנרקם ומתחזק כבר
במשך שנתיים ,בין שרה שיר ,סטודנטית לחינוך מיוחד ,ובין
ד' ,נערה מיוחדת מכל הבחינות ,עם צרכים מיוחדים וגם
לב מיוחד.
הכל התחיל לפני שנתיים ,כאשר שרה שיר הגיעה לרכזת
ואמרה בנחרצות" :תני לי את החניכה הכי מורכבת שיש
לך" .כאלה בקשות אנחנו לא שומעים כל יום ,בטח שלא
מחונכים חדשים בעמותה .היום ,אחרי שנתיים יחד ,שרה
שיר כותבת" :אפשר להגיד על ד' הרבה דברים ,אבל לא
'מורכבת' ,אלא אם מתכוונים ל'-מורכבת מאור ואהבה'.
אם ההגדרה לתלמידי חינוך מיוחד היא 'אוהבים' ,אז כן ,ד'
תלמידת חינוך מיוחד .היא מזכירה לי למה בחרתי ללמוד
חינוך מיוחד ,ויותר מזה ,היא מוכיחה לי כל שבוע מחדש,
שלשם אני שייכת".
ד' הופנתה לפר"ח בגלל מגוון סיבות ,פיזיות ומנטליות.
המוגבלות השכלית וההתפתחותית שהקשתה עליה
בלימודים ,הבדידות החברתית שחשה בעקבות המגבלה
שלה ,היותה בת יחידה להורים גרושים והריחוק הפיזי
מחבריה בבית הספר .ד' היתה זקוקה לחונכת שתהווה

עבורה אחות גדולה ,חברה ויועצת – ולא יכולנו לבחור
עבורה טוב יותר משרה שיר.
מאתגר לציין סיבה אחת ששרה שיר זכתה בתואר חונכת
מצטיינת השנה בפר"ח .בלתי אפשרי לבחור האם זוהי
האהבה האינסופית שלה לד'" ,אהבה שאינה תלויה בדבר"
כפי שכותבת יועצת בית הספר בו לומדת ד' ,או אם זוהי
ההתעקשות של שרה שיר על כל אות ואות בהגייה של
ד' שהביאו אותה כעבור שנתיים לשיפור אדיר בקריאה,
בכתיבה ,ומיומנויות בין אישיות מדהימות .או שאולי זו
ההתמודדות מעוררת ההשראה של שרה שיר עם החונכות
בתקופת הקורונה ,על יכולות אלתור ותמרון ,על שבמקום
ללכת להצגות הקימה עם ד' תיאטרון בובות ,ובמקום
טיול בטבע – ציירה איתה נופים מרהיבים" .הבובה רונה
שמפחדת מקורונה" ופגישות וירטואליות שלא נפלו
מפגישות פנים אל פנים.
מה שבטוח הוא שחונכת כמו שרה שיר ,חונכת לא שגרתית
שיצרה קשר נדיר בנוף עם ד' ,שמתקבלת כמו בת בית
במשפחה ועם חיבוק חזק ומאור עיניים ,שבכל יום מנסה
להיות חונכת טובה יותר ,שעושה את מלאכתה ממעמקי
הלב – היא ההגדרה המושלמת שלנו להצטיינות מה היא,
ואנחנו גאים בה כל כך.

