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באחד מימי ראשון של תחילת חודש 
אוגוסט התכנסו קרוב לשלושים 

אנשים בכיתת לימוד במכללת דוד ילין 
שבירושלים. הם נאספו כדי להשתתף 

בקורס חדש הנקרא בשם “אומנות מלווי 
ההסעות”. התרגשות רבה מילאה את 

משתתפי הקורס, מלווי הסעות בחינוך 
המיוחד, שלרובם זו פעם ראשונה בין כתלי 

האקדמיה. התרגשותם הפכה לתדהמה 
כאשר לִקדמת חדר ההרצאות התגלגלה 

מנחת הקורס, יעל גיל בר. “מה קורה 
פה”, שאלו את עצמם מלווי ההסעות, 

“הרי מדי יום ביומו אנחנו מלווים עשרות 
ילדים כמוה... האם היא זו שתכשיר אותנו 

לתפקידנו?”

שינוי פרדיגמה
בגיליון מאי-יוני 2010 כתבתי על 

המהפכה הטכנולוגית שהפכה את האזרח 
 ,)pro-sumer( ”מצרכן או יצרן ל”יצרכן

שהוא שילוב של השניים. התפיסה הזאת 
כוחה יפה גם בקרב אוכלוסיות מוחלשות. 

ידועה האמרה, “תן למישהו דג – ויהיה ָשבע 
עד הבוקר; תן לו חכה – ויהיה שבע לכל 

ימי חייו”. ואולם, כבר אין די בגישה הזאת 
כדי להתמודד עם האתגרים החברתיים 

העומדים לפתחנו. בעולם של היום יותר 
ויותר אנשים, מכל קבוצות האוכלוסייה, 

נדרשים לדעת כיצד ליצור בעצמם את 
מקור הפרנסה שלהם. כלומר, עליהם לחדור 

לממד של עיצוב וייצור החכה. האדם, 
ובמקרה שלנו “הנזקק” או “המוחלש”, צריך 

להיות שותף לעיצוב החכה ובנייתה ואף 
ליזום ולהוביל אותן. גישה זו הינה מהותית 

ליצירת שינוי חברתי בר-קיימא. 
לפני שלוש שנים נחנך במכללת דוד ילין 

קורס משולב ראשון מסוגו לשינוי חברתי 
בתחום המוגבלויות. הרו אותו מרכז שתי”ל 

)מבית הקרן החדשה לישראל( והמכון 
לחינוך לקיימות ויזמות במכללת דוד ילין. 

בקורס פורץ הדרך משתייכים העמיתים 
לשתי קבוצות. הראשונה היא סטודנטים 

לחינוך מיוחד, והשנייה – פעילים חברתיים 
עם מוגבלויות. כך נוצרה קבוצת למידה 

משותפת שמטרתה להציע וליזום מיזמים 
חברתיים. כבר עצם היצירה של קבוצה 

כזאת משנה במספר רבדים את הפרדיגמה 
המקובלת: מ”ללמוד על”, כמקובל 

במקומותינו, ל”ללמוד עם” וגם “ללמוד 
מ-”. כלומר, האזנה ליזמים חברתיים בעלי 

מוגבלויות, שכבר הצליחו לחולל שינוי 
חברתי, וקבלת השראה מהם. 

י אומנות הליוו
יעל גיל בר, היזמת החברתית שהתגלגלה 

על כיסא גלגלים לכיתת אומנות הליווי, 
חיה עם מוגבלויות שונות, אשר משום מה 

קוראים להן “שיתוק מוחין” )CP(. למרות 
השם המעליב, כשהיא מדברת מתגלה אדם 

בעל יכולות חשיבה ודיבור המאלצות את 
המאזין לשאול את עצמו, “המוח של מי 

משותק?”
מוגבלויותיה של יעל גורמים לה להזדקק 
לסייעת שתשמש מתווכת בינה לבין העולם. 

תלות זו היא נושא מורכב בפני עצמו: מצד 
אחד, היא מוגדרת כמעסיקה של הסייעת. 

מצד שני, המועסקת שלה משמשת לה 
ידיים ורגליים בכל התנהלויות החיים. יחסי 

עובד-מעביד מסוג זה מהווים אתגר יוצא 
דופן לשני הצדדים. כאשר הם מצליחים 

הם הופכים לסוג של “זוגיות בריאה”, 
וכשאינם מצליחים הם מולידים תסכול רב 
אצל הנכה והמלווה. מקצוע זה של מלווה 
אינו מוכר כמקצוע רשמי, ולכן אין מערך 

הכשרה מסודר שמכין אנשים לתפקיד. 
יעל ביקשה לפתח מערך הכשרה למקצוע 

הליווי בהוראת המומחים האמיתיים 
לתחום – הנכים עצמם! הרעיון למיזם זה 

עלה לאחר שבמסגרת קורס היזמות נחשפה 

מקהל יעד לקהילה עם ייעודבעידן שבו לא מספיק 
לתת חכה, אלא צריך ללמד את האדם כיצד ליצור את החכה בעצמו, קורס יזמות משותף 

לסטודנטים לחינוך מיוחד ויזמים בעלי מוגבלויות מוליד מקצועות חדשים ונחוצים
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ליזמים חברתיים עם מוגבלויות. אלה עוררו 
את השראתה ונתנו לה את הכוח להאמין 
בעצמה וביכולתה לחולל שינוי, וביחד עם 

הסטודנטית שרית סמואל היא יצאה לדרך.
המחזור הראשון של קורס בשם “אומנות 
הליווי” יצא לדרך בקיץ 2009, ונועד לסייעות 

בחינוך המיוחד ובעמותת שק”ל )המעניקה 
שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים 

מיוחדים(. בישיבת הסיכום של הקורס העלו 
אנשי העמותה את הצורך לפתור נושא 

כאוב במיוחד, שעד אז לא נמצא לו פיתרון 
– ההסעות בחינוך המיוחד. כדי לסבר את 
האוזן נספר, כי בירושלים בלבד מוסעים 

מדי יום לימודים כ-14 אלף ילדים, ועליהם 
מופקדים כ-800 מלווים. מצד שני, מקצוע 

ליווי ההסעות כשלעצמו אינו מוכר, לא קיים 
עבורו מערך הכשרה מסודר, ואחוז תחלופת 

העובדים בו עומד על כ-50% בשנה. בשל 
המצוקה הוחלט בישיבה לפנות לעיריית 
ירושלים, שאחראית על מלווי ההסעות, 
ולהציע להם את הקורס “אומנות מלווי 

ההסעות”. 
המינהל החינוכי של עיריית ירושלים 

קיבל את ההצעה במאור פנים ובדלת 
פתוחה. פגישה הובילה לפגישה, ובתחילת 
אפריל שטחה יעל את משנתה בפני בעלי 

חברת ההסעות. עתה לא נותר אלא לברך 
ולהחליט ליצור מיזם ראשוני משותף.

כך התגלגל לו הגלגל, וב-12 באוגוסט 
סיימו 30 מלווים קורס הכשרה בסיסי בן 

חמש עשרה שעות. ההלם של היום הראשון 
התחלף עתה בהתרגשות נוכח החשיבות 

והאחריות של התפקיד וההכרה בהשפעה 
שלהם על חיי הילדים, שהם “רק” מסיעים.

בזכות, ולא בחסד
החלום של יעל הוא שהקורס “אומנות 

מלווי הסעות” יהיה דרישה קבועה בכל 
מכרז לחברת הסעות, דבר שישפר את היחס 

והשירות וייצור מקור תעסוקה לעשרות 
“בני סמכא” – בזכות ולא בחסד. אתגר נוסף 
הוא להכשיר אנשים עם מוגבלויות כמלווי 
הסעות, דבר שכבר נעשה במספר מקומות 

בארץ ובעולם בהצלחה רבה.
מכל האמור מתבהר עיקרון מהותי 

של תפיסת הקיימות: במקום לראות 
באוכלוסיות מוחלשות או באזורים נחשלים 
את מקור הבעיה והמצוקה, יש לראות בהם 

פוטנציאל למנהיגות וליצירה; בני אדם 
הזקוקים למרחב חברתי שמאפשר להם 
להאמין בעצמם וביכולתם לחולל שינוי, 

שינוי שאין כמוהם מומחים בהגדרתו 

ובעלי מוטיבציה לחוללו. מספר אמירות 
של משתתפים בקורס לשינוי חברתי, 

שנרשמו ביומנים הרפלקטיביים הנכתבים 
במשך השנה, משקפות את התפיסה הזאת: 

“כל מה שקשור אלינו, יוחלט עמנו”; “אם 
מסתכלים אחרת, זה ייראה אחרת”. 

אמירות דומות משקפות את השינוי 
בראיית העולם של הסטודנטים לחינוך 

מיוחד שלמדו בקורס הזה: “השותפות עם 
אנשים החיים עם מוגבלות שינתה הרבה 

דעות שהיו לי. עכשיו אני מבינה שעל מנת 
שאוכל לקדם את הנושא הזה, אני חייבת 
ללמוד, כפי שכבר התחלתי, ריקודי טנגו; 

שהאנשים החיים עם מוגבלות יקדימו אותי 
בכמה צעדים, אך ירקדו יחד איתי מול אותו 

קהל של בעלי השפעה. נראה לי שזה יהיה 
הריקוד המושלם”.

איל בלוך הוא יזם חינוכי חברתי עסקי, מייסד 
שותף של המכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין.    

bloch.eyal@gmail.com

בירושלים בלבד מוסעים 
ילדים,  14 אלף  יום כ- מדי 

 800 ועליהם מופקדים כ-
ווי  מלווים. מקצוע לי
ההסעות אינו מוכר, 

לא קיים עבורו מערך 
הכשרה מסודר, ואחוז 

תחלופת העובדים בו עומד 
50% בשנה. בשל  על כ-

המצוקה הוחלט לפנות 
ירושלים ולהציע  לעיריית 

לה את הקורס "אומנות 
מלווי ההסעות"
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