מעורבות חברתית

ישי פרידמן

נותנים פוש לחינוך

כל אחד יכול למצוא שעה לתרום .פוש

שנת הלימודים החדשה כבר בעיצומה והפערים בחינוך גדלים עם כל יום שעובר.
עמותת "פוש" מנסה להביא לתיקון חברתי וחינוכי במערכת החינוך
שנת הלימודים כבר נפתחה וילדי ישראל חזרו
לספסל הלימודים .כידוע ,פערי החינוך בישראל
גבוהים מאוד .הורים שידם משגת יכולים להעניק
לילדיהם חינוך עשיר יותר ,איכותי יותר עם
מגוון רחב של חוגים והעשרות ,ויש הורים
שאינם יכולים להרשות לעצמם לרשום את
ילדיהם לחוגים או לשיעורים פרטיים .למקום
הזה של הפער במערכת החינוך ,בין תלמידים
עשירים לעניים ,נכנסת עמותת "פוש" ("פועלים
לשוויון בחינוך").
הרעיון של עמותת "פוש" ,שקיימת קרוב לעשור,
הוא פשוט מאוד :מתנדבי העמותה מעניקים
שיעורי עזר לילדים שזקוקים לעזרה בלימודים.
המתנדבים לא צריכים להיות מורים או אנשי
חינוך בהגדרה אלא בעלי השכלה בתחומים
שונים ועם רצון גדול לסייע לתלמידים שאין
להם אפשרות לקבל חינוך עשיר ואיכותי .כיום
מתפרשת עמותת "פוש" מבאר שבע עד חיפה
בעשרות בתי ספר וישנם מאות מתנדבים שבאים
מדי שבוע ללמד ולהעביר שיעורים לתלמידים.

עלייה כוללת בציונים
הסיפור של עמותת "פוש" מתחיל בביתה של
אודליה שפיטלני לפני למעלה מתשע שנים.
אודליה שימשה בזמנו כיועצת המשפטית של
בית החולים תל השומר .היו לה שלוש בנות
במערכת החינוך ,שאחת מהן אובחנה כלקוית
למידה .מהר מאוד גילתה שפיטלני שההשקעה
הכספית בחינוך ילדיה היא גבוהה מאוד

76

ותובענית ,בייחוד ההשקעה שנאלצה לשלם על
אבחונים וסיוע לבתה לקוית הלמידה" .הפריעו
לי מאוד הפערים שיש בין בנות כמו הבנות
שלי ,שאם יש להן קושי בלימודים אז או שאני
יכולה לשבת איתן ולעזור להן או להשיג להן
עזרה פרטית ,לבין כאלה שהוריהן חסרי השכלה
מתאימה או שאינם יכולים לממן להן שיעורי
עזר ,והפערים הללו הולכים ומעמיקים" ,היא
מספרת" .כשבתי אובחנה ראיתי כמה העלויות
גבוהות .האבחון לילד ושיעורי ההוראה המתקנת
מגיעים לסכומים אסטרונומיים ,ובלי זה הילד
פשוט לא יכול לקרוא ולהתקדם .החלטתי לראות
כיצד אני יכולה לשנות במשהו ולנסות לתקן את
הפערים הללו".
אחרי שנת לימודים בהרווארד ,שם למדה מנהל
ציבורי בדגש על ניהול עמותות ,חזרה אודליה
לארץ והחלה ללמד שיעורי עזר באנגלית בבית
ספר באור יהודה .היא שכנעה מספר חברים
נוספים שיבואו לתרום כמה שעות חינוכיות
באנגלית לטובת התלמידים .השינוי שהתחולל
אצל אותם תלמידים שקיבלו את שיעורי העזר היה
מדהים :לא רק שהציונים עלו במקצוע האנגלית,
אלא נרשמה עלייה מרשימה גם במקצועות
אחרים .מנהלת בית הספר ראתה כי טוב וביקשה
מאודליה להביא עוד מתנדבים למקצועות נוספים
כמו מתמטיקה ,תנ"ך ,לשון ועוד.

מאודליה שתבוא לביקור גם אצלם .אנשים
ששמעו על הפרויקט ביקשו להצטרף לפעילות
ואז הבינה אודליה שהיא צריכה להקים עמותה
שתקדם את המיזם החינוכי שהתחיל באור
יהודה" .ראיתי שיש כאן הזדמנות לענות על
צורך אמיתי .יש דרישה מטעם בתי הספר ,יש
הורים שמבקשים עזרה וסיוע ויש לא מעט
אנשים שרוצים להתנדב ולעזור".
מאז הגיעו לעמותה מאות מתנדבים שפועלים
בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ .בין המתנדבים
אפשר לראות אלופים לשעבר כמו מפקד חיל
האוויר לשעבר ,האלוף במיל' אליעזר שקדי,
שהכיר את "פוש" דרך רוני ,בתה של אודליה,
ששירתה בלשכתו" .כשהיה יום הורים כל הורה
סיפר מה הוא עושה .סיפרתי על עמותת "פוש"
ואחרי המפגש שקדי ניגש ואמר שזה מאוד מוצא
חן בעיניו והוא ישמח להתנדב" ,מספרת רוני.
שקדי מעביר שיעורים במתמטיקה ובמחשבים
וגם הרצאות לבני נוער בשמינית ובשביעית
מטעם עמותת "פוש" .שפיטלני מצביעה על
שקדי ומעבירה את המסר לכולנו" :כל אחד יכול
למצוא שעה וחצי בשבוע לתרום את הזמן שלו
ואת הכישרון שלו לטובת ילד שאין לו הורים
שיכולים לעשות זאת עבורו .זו תרומה נפלאה
לחיבור ולסולידריות החברתית שלנו; לתת
מעצמך במקום שהכי צריכים אותך".
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