
אלוהימ,ממהאבלחופשיימ,להיותרוצימ"כולמ
הכל-כךבשירוסחרוףברילושר "? ....ממה

הכול.עלמעידהוכותרתו"עבדימ"מפורסמ
ניסיתמהזה?המשפטעלפעמחשבתמהאמ
והקדשתיעליוחשבתיאניבראשכמ?!אותולגלגל

לב.תשומתמעטלאלו

שלמופשטהכהבנושאהגיגייאתלחלוקרציתי
מקומבכללכתובלהתחילוניסיתי"החופש"

הבנתילאהצלחתי.ולאהאחרוןבשבועאפשרי
אתהכתבעללהעלותמצליחהאינימדוע

בדעתישעלווהמגובשותהרבותהמחשבות
בא.זהואזשחלפה.בשנהדווקאהזהבנושא

האחרונימ,בשבועותשליהצפוףהזמנימלוח
מצאתילירושלימ.אחדבהירבבוקראותיזימן
במסגרתשניתןכמה(עדבשלווהנוסעתעצמיאת

בשעהאחתמספרכבישעלהביטחוני),המצב
דולקתסיגריהפתוח,היההרכבחלוןבבוקר. 6

ברקעהמטריפה.והזריחהההריממוליבי,ד
רוצימ"כולמסחרוףברישלמילותיוהתנגנו
הרירעיון.במוחיהבזיקואז " ...חופשיימלהיות
הקליטהמשפטעללחשובלהתחילמתבקשממש

אוליעכשיו.הזובסיטואציהדווקאהזהוהכבד
נכון!כל-כךאבלנדושנשמעזה

משמעויות.שלרחבמגווןישלדעתי,לחופש,
לדאבוניהתגלתהעבורי,שלוהפרטיתהמשמעות

נסיעהלתכנןהתחלתיכאשרמ,כחודשיילפנירק
הנסיעה,שלפניבשבועיימלחו"ל.ארוכהיחסית
אתלהוציא .מנוראיימצפוןייסורייאותיתקפו
אתשליווהנוקבותהפרטיותהתחושותשאר

ההחלטהעמשלמההייתילאלחו"ל,נסיעתי
אתולהפסידומהעבודהמהלימודימלהיעדר
ליהציקוהמשכורת.ואתשיילמדהחומר

והמשונותהשונותהמטלותעלהמחשבות
שיחפועל-מנתומשפחתיחברייעלשהטלתי

בשיחהואז,אחרימ.ובמקומותבלימודימעליי
מרגישהשאנילהאמרתיהקרובה,חברתיעמ

לצאתהזכותלישישחושבת,אניולמהחצופה
להתחשבמבלי ,החיימבאמצעסתמככהלחופש
לקומחופשייהלאכללהריאנישמסביב.בעולמ
הריהדברימפניהמכךואמכרצוניולנסוע

שלשגויהראייהעלמבוססתהזאתשהנסיעה
וחד-משמעית:ברורהבצורההגיבהחברתימצבי.

חופשייההכיאתחופשייה,סתמלאאת"מותק,
לעשותהןעצמךכלפיוחובתךזכותךבעולמ.

והזדמנותאפשרותישואמרוחךעלהעולהככל
לךשנדמההכלאוסעי!!!קומימ,חד-פעמיי

מלמודאלינה

אצלךורקאךנמצאאליו,וכבולהבוחיהשאת
פלאימ,השתפרההרגשתיספק,ללאבראש!!!"
שונהבאורהמצבאתהאירוהאלוהדברימ
לגמרי!!!

ישואכןבשבילי,חופשמהולחשובהתחלתיכך
וגוונימ.פנימהרבהוכל-כךרבותמשמעויותלו

במשךלישיששחשבתישהחופשלי,התברר
נשמעאשליה.מעיןהגדולבחלקוהיההשנימ,
הנאו-מרקסיזמזהוהרישכן.ספקליאיןמוכר?

מקוממנראההרעיוןבהתחלהבהתגלמותו.
שכללהאמיןסירבתימאודי,בכלמאו.דוצורמ

בושהאמנתימהוכללהשיגשהתאמצתימה
מסוימת,מבחינההתברר,רבות,כהשנימבמשך

הרחב.לעולמשיצאתיברגעשוואכמקסמ
אנילמהלחשובניסיתילארץשחזרתיפעמבכל
אשעןשלאלמהדברימ,הרבהכל-כךאחרירצה

השולחןעלהרגליימאתאניחבנוחיות,לאחור
כךכלישבארץאצלנולמהמהחיימ?!ואיהנה
לעצמיחשבתיזאת?!לעשותהזדמנויותמעט

מהמערבאלהכןהעולמיימ,הכספימשאילי
ומלואועולמלנושמוכרימהמהקפיטליסטי,

החומריות,לעברלמירוץלהשתעבדחופשיימואנו
העושראכןהפעמימ.ברובהלא-כלומלעבר

להביןחייביממסוימ.מסוגחופשמקנההחומרי
מנסימשאנוהדברימשמאחוריהמשמעותאת

אמערךפחותימרגישימאנולפעמימכילהשיג,
ומתסכל.משעבדוהדברלהשיגמיכולימאיננו

בעולמ,החופשעלדעתנונותנימאנוכברואמ
בארצנופההמתרחשמןלהתעלמלנואל

חופשייממלחשוב,חופשיימאנחנופההקטנטונת.
בשבילנו,חושבימ ...בכללוחופשייממלהגיב

כלללאמסיממאתנוגובימבשבילנו,מחליטימ
שהרווחנוהציבורכספיאתמבזבזימהצדקה,

ועודקלוקלימעדיפויותסדריעלכפינובעמל
 .)?(חופשיתומדינה )?(דמוקרטיהלזהקוראימ

כך.סתממחליפימלאוביתביתנוזהואבל
המגבלותבמסגרתחופשיימלהיותתלמדואז

חופש.ייקראלזהוגמהקיימות

בארץ,החופשעללומרמהלישישכשהחלטתי
הדברימ.עלוחשבתיעבודתיבמקומליישבתי
שלי?מהחופשרוצהשאנימיוחדמשהוישהאמ

לאדברימ,כמהעללחשובשהצלחתילמרות
חשבתי,לעשותמהאיןכלומ.לכתובהצלחתי

רובבעבודה,נפשי.מצבשלענייןהכולבסךזה
מאפשרותשלאכאלואנרגיותמיןישהזמן,
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ממשמשהוכןאמאלאחופשי,באופןלחשוב
כמו ,שליבעבודהגמזאתעמיחדאותי.מטריד

מכריחלאאחדאףחופשייה.אניעבודה,בכל
ייתכןכיאמשלי.הבחירהזוהישמ,לעבודאותי
בררה.מחוטרשמשאניגמ,

היותנועובדתאתומקבלתמבינהאניהיומ
אנחנולעתימלמחצה,וחופשיימלמחצהכבולימ

בבטחה,באורצועדימלעתימבאפלה,מגששימ
מחפשימורובנוטועימולעתימצודקימלעתימ

החופשגמהחיימ.שלהאמיתיתהמשמעותאת
מאתנואחדכלדבר,שלבטופובחיפוש.נכלל
שלוהטובייקטיביתהמשמעותאתלעצמומגדיר

אח,דכלוהמשתנות,הקבועותהאמיתותעמוחי
חייו.מתנהלימשבההדרךלפי

בבועהכחיימנראיממהצ,דשבמבטאנשימ,ישנמ

נראיתשלהמוהבועהבהממטתכלתאנימשלהמ.
ממששהמשנדמהעדובטוחהמוגנתכהלי

עדלעצמיחושבתואנימהמציאות.מנותקימ
להמאיןפחדימ,להמאיןמזלמ.התמזלכמה

שואלתאניואז .מהכולחופשיימוהמחרדות
שקורהלמהמודעימבכללהמהאמעצמי,את

לאהחופששאתיודעימהמהאממטביבמ?
לאחוזממשצריךלפעמימאלאכ,ךטתממקבלימ

בעצמהיאהזוהבועהואוליהידיימ?בשתיבו
לחשובלא-מכולמהגדולהחופשוזהוברכה

קשות.החלטותלהחליטולאלדאוגלאבעצמ,ך
החלטותלהחליטבכישרוןניחנוכולנולאאבל

אנחנותכופותולכןנטבלת,בלתיבקלותקשות
לחשובחופשיימאנחנולמעשהכבולימ.מרגישימ

להביןעלינואבלרוחנו,עלשעולהמהכלעל
ושיפוטיימביקורתיימכל-כךלהיותלנושאל
ישאחדלכל-אחרימאנשימשלחייהמלגבי
חופשית,מחשבהמרובלעתימ,משלו.צרות

ובמחשבותפרועבדמיוןלפעמימשגובלת
רוצימאנוהחיימ,שלמהותמעלמטורפות
להרגיעחייבימאנחנושאלה.לכלמידיותתשובות

חיינואתלנהלבחרנושאנוולזכורעצמנואת
החליטושבעברלמרותמתנהלימ,שהמכפי

בשבילנו.רבותהחלטות

שכזו,בצורהלהתנהלחייבימהדברימלי,באשר
עלולהילחמלהשתנותחופשייההייתיאניכי

דרכימלחפשהתחלתיאמונותיי.ועלחיי
קשותאמיתותכואבימ,דברימעמלהתמודד
הפתרונותאתמצאתיתמידלאקשה.ומציאות
לאשאנישוב,גיליתיגמכךוהנכונימ.הטובימ
בדעתישעולהמהכלאתלעשותחופשייהממש

אחרימ,שלברצונמלהתחשבחייבתושאני
קצתדברימבכמהוגמבאכזריותמבטיפשותמ,

באמתזהשחופשילמדתי,גמכךחיוביימ.יותר
לב.דלגמרי

עומדימעצמנואתמוצאימאנחנוהשנימ,במשך

לטמוןשלמדנולאחרבעצמנו,החיימבמערכות
זואיןנורא,לאזהעצמנו!עלובראשונהבראש
אחדגמוזההחיימאלה .ולפטימיותלעצבטיבה

לעשותהחופשמתוךשבהמ.היפימהדברימ
לומדימאנחנופחות,אוותריכואבותטעויות,
עמיותרעצמנואתולאהובעצמנואתלגלות
והניטיון.השנימ

מביטהאנילימודיי,טיומלפנישנייההזה,בזמן
מאבדתאניפעמולאשלי,העתידלעברקדימה,

כל-כךאדמלאאניראשית, .האופטימיותאת
טוב?!)אח,דלאףתגלואל(אבלמטבעיאופטימי
אתמאודמעכירבארץ,הביטחוניהמצבושנית,

מעניינתעבודהלמצואוהטיכויימהכלכליהמצב
דברימרבימ.אינמבצדה,ששכרהשלנובתחומ
החופששמחתאתהורטימטפקללאכאלו,

מהווההלימודימטיומלפינה.מעברלישמחכה
נדמהאחדמצדבעצב.שמהולהגדולהשמחה

פנאילייהיההגדול"."החופשמגיעשהנה,לי
במשךהצדהשנדחקואחרימ,בדברימלעטוק
אתשואלתאנישניומצדשנימ,משלושיותר
בכלאעשהמההזה?החופשבכלטובמהעצמי
החלומות,כלאתאגשימואיךהזההפנויהזמן
להיותבריאבעצמ,כטף?!מטפיקלייהיהלאאמ

חיינו.היאהעבודההריעטוקימ,

זהואמרע,אוטובהחופשאתמ,ליאמרואז
שהחופשהיאהאמתעדיף?חופשאיזהטוב,

אחדכלוהתחנכנו,גדלנושעליובטיטידברהוא
עצמו.והואטביבתומשפחתו,לפישלו,בדרכו

במתכונתוהחופשמהובטוחה,לגמרילאאני,
שלנוה"חופשי"בעולממצויהואהאמהטהורה,

בעולמלמשלאחרימבעולמותמצויהואשמאאו
לטיילנוטעימכאשרבמזרח;שנמצאהשלישי

פינהבכלמאשרחופשיותרשממוצאימבו
מפהלנטועשלאבחרתמואמבארץ.היינושבה
לברוח,כךטתמאולחיותלעבו,דלטייל,אלא
למניעימקשרללאפחדנימשאתמאומרזההאמ

מטפיקחופשישהרגישמירקהאמשלכמ?
ואולי,והאומץ?התעוזהבעלהואמפהלנטוע

מפהלהיעלמשלאשבחרואלהאולי,רק
והמהאמיצימאלוהממוגבלות,בלתילתקופות

המציאותעמולהתמודדלחיותחופשיימבאמת
שמבית?!

שאלותמדייותרשהעליתיאגלהאטכמ,אמ
החופש"."מהוהשאלהלגביתשובותמדיומעט

טוביודעתאיניולבטחגדולהמומחיתלאאני
בטוחהאניאחדדברלגביאבלמאחרימ,יותר
-כךעלאותיתגבהעתיקה,רוחניתתורהוכל

אליולהגיעמנתעלאבלנפלא,הואהחופש
נדרשימביותרלנוהמתאימהובצורהבאמת
אתלבחורחופשיימכולנורבימ.ואושראהבה

ולתתלחיותחופשיימגמכולנושלנו.החופש
לחיות.



המילהאתושומעתעינייאתעוצמתכשאני
ציוץאפי.אתמגרהמלוחימניחוח"חופש",
מלטפתחמימהושמשאוזנייאתממלאציפורימ

כלשהולמקומלנסועיכולתירקאילוגבי.את
מלחץהעיר,משאוןמהכול,מנותקתהייתישבו

חופשוהסביבה.הלימודימומדרישותהעבודה
שבשגרה.מהמכלגמורהכהתנתקותמצטייר

הצרכימ:פירמידתשלבסיסיימהכילשלבימחזרה
הנכון,במינוןוקורחומיכולתי),(כפיטובאוכל

ותואמלמשל)(מהתפוצצויותאישיביטחון
שלקיומהעצמסביבי.שמכרכרפיטבראד

הבסיסהואאירוני,באופןהזו,הנפלאההפנטזיה
בחיינו.בחיי,החופשחוסרשל

מאוויימבעבורנויוצרתשהחברהספקאין

שאנוהנכספתהתמונהאךבפנטזיות.שמקורמ

למקומאותנומביאהתמידלאלעצמנויוצרימ
שעוטפתהחומרניותלהביאנו.התיימרהשאליו
להאמיןלנווגורמתאותנומסנוורתאותן

הריאנילחיינו,מאוויימאותמשלבנחיצותמ
כולמלאילתאקפוץשאממאמינהבאמתלא
לייעזורמההשאלה:נשאלתמחיי!יקפצואכן

גיהינומ?המשליהיומיומכשחיימהאגדותחופש
להספיקכדירחוקלנסועלחופש,לצאתרוצהאני

לעשותמצליחהלאשאנימהכלכמעטלעשות
שקניתיהספרימכלאתלקרואליהנות,כאן:

התקליטורימלכללהקשיבהאחרונות,בשנימ
חלומותלהגשימחולשה,שלברגעימשקניתי

המשפחהלכללהתקשרפנטזיות.ולממש
כמעטאבלבשבילינמצאימשתמידוהחברימ

ממני.שומעימלא

מסוימימפיזיימ/חיצוניימשמצבימהמחשבה

בסיסיימכךכלמושגימלילהגדיריכולימ
אתמבטאתואהבה,אושרחופש,כגון:וברורימ,

לתחושותוההתכחשותעצמילגבישליהבורות
צריכהאניל"חופש"לצאתכדישלי.האישיות

החופשמושגמהולעצמילהגדירכולקודמ
גבולותכהיעדרמתפרששליהחופשבעבורי.

אוכלאנישבוביותרהטבעיהמצבומגבלות,
אתלבחורובעיקרלהתנהגלחשוב,להרגיש,
להיותלעצמי.מוחלטתנאמנותמתוךבחירותיי
לנסותולאמחריגותהזמןכללפחדלאמסוגלת
שליטה,חסרמצבבאופקשנראהפעמבכללברוח
אדעשבוהיומבטוח.כשלאגמבטוחהלהיות
היומהואאלה,כלעמלהתמודדמסוגלתשאני
האנרגיותכלאמיתית.לחופשהאצאשבו

בלתרץולהתגונן,בלתכנןשהשקעתיהאינסופיות
לאפשרכדייתפנוולכפרבלהצטערולהתרוצץ,

מכךוליהנותחייפיסותאתשלמבלבלבחורלי
שלי.בדרכי

שחופשהיאכמובן,בשביליהתחתונה,השורה
מצבשלאלאבשנהשבועיימשלמצבאינו

שאניולדעתבבוקרהעיניימאתלפקוחיומיומי.
ולהתמודדלהיותחופשייהאניבהמלחיימקמה
הכול.עמ
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כמותו.מאיןאמביוולנטימושגהואעבוריחופש

ומאיד,ךאליוקמאיתשאיפהאצליקיימתמח,ד
שהואכפיאותומקבלתשהייתיכךעלהמחשבה
בעיניינתפסהחופשורתיעה.פחדבימעוררת

וכלבפנייהעומדותאפשרויותאינסוףשלכחלל
כשאניולהתנסות.לקחתהואלעשותשעליי
כבליליהיולולאעושההייתימהלדמותמנסה

חושבתעצמיאתמוצאתאניכלשהממחויבות
אלהיהיוהפעמאבלחדשימ,מחויבותכבליעל
בהמ.בוחרתשאניכבלימרק

מגשעלהמיוחלהחופשליניתןהיהלולמשל,
תחומלעומקללמודבוחרתוהייתיכסף,של

המעמיקהשהלמידההריאותי,המענייןכלשהו
הצורךותחושתלמעמסההופכתהייתהעצמה
חוזרת.הייתהבחופש

אותולמשהו,כמהימשכאשרהוא,המעניין

ואילוושמימי,מיוחלכנשגב,מצטייר"משהו"
רבותפעמימנשמעתמתממש,החלומכאשר
קורהזהשחשבנו.מהבדיוקלאשזההטענה
כלכמוארציהואאליושייחלנושהדברמשומ

חוויהכלורע.טובבחובוונושאאחרדבר

נעדרהפנימ)כלעלערה(בעודיבחיישחוויתי
לנושאנחזורואמארציותה.משומשלמות
אינומוחלטחופשכילהאמיןנוטהאניהחופש,

שעממאחרהרגשית,ברמהמבחינתיאפשרי
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בעיהלישהיווההשיעמוממגיעהמוחלטהחופש
חיילדמייןמנסהכשאניומעולמ.מאזקשה
למחיהמספיקבממוןהנתמכיממוחלטחופש

שוטפותוהוצאותדיורכסות,מזון,כוללסבירה
בשנה,פעמיימלחו"ללנסיעההכוונהכאן(ואין

אדעשלאחוששתאניבפנטהאוז)למגורימאו
אתבהכרחשיבגילומסגרותללאזמניאתלמלא

שאניהספרימשישנממובןשלי.החופשמידת
פינותוישנןלקרוא,הספקתילאועודאוהבתכה

רקצורךוישלטיילרציתישבהןבארץ,חמד

אהובימאנשימוישנמלאוטובוס,בכרטיס

אלו,כלאחריעדייןלה.להאזיןנפלאהומוסיקה
חלקימנתיהיהשהזכרתיהשיעמומכילינראה
הזמן.רוב

 ,מוחלטחופשאינובשביליהחופשזאת,כללאור
לעצמילתתשאדעחופשזהוחלקי.חופשאלא
המערביימהחיימשלהמטורףהמירוץבתוך

לעצמילתתרגשי,חופשזהוהללו.והחומרניימ
בהמלישרעממקומותוללכתלקומרשות

שבהמבמקומותשיותרכמהלשהותולנסות
ספרלקרואהיאהדברמשמעותאמביןנעימ,

זושתהיהוביןהשבוע,הביתאתלנקותבמקומ
טובלהרגישלישגורמימאנשימבחברתשהות

דומה.הרגשהלהרגישלהמגורמתואני



המקומהסוף:שלההתחלההואשליהחופש
חדמקומהואסוף,בעקבותהתחלהשלהקסומ
היכולת.גבולקצהעדונשימהביטחוןמלאפעמי,

אבלהלימודימ,אתמסיימתאנישבוהמקומזה
סוףחיי.שאריתשלהראשוןהצעדאתצועדת

עבורי'.ענקצעד-לאנושותקטן'צעדהלימודימ:
לב,דזהאתעשיתילמידה,לקויתשאנילמרות
לגמריזה-"חופשי-לפנייזאתאמרווכבר
לבד".

קריאהברכישתספציפיכקושימוגדרתדיסלקציה
ביכולותבהכרחקשורשאינוקושיוכתיבה,
שלהמסורתיתההגדרהלמעשה,אחרות.

הילדהישגישביןלפערמתייחסתדיסלקציה
ילדשכאשראלא,שלו.המשכללמנתבקריאה,

הספר,ביתשלהעיקריתבמשימהמצליחאינו
בנוסף,האחרימ.כישוריועללעמודלסביבהקשה

שלהמהקשיימאתלהסתירמצליחימילדימ
בתחבולותזאתעושימהמהדרך.בראשית
רגישימתמידלאוהמורימהתפעלותמעוררות
הבעיה.לאיתורהנדרשבידעמצוידימולאמספיק,

מאמצימעושההייתימאו.דעלייכעסוהוריי
בציור,טובההייתיהלך.לאדברשומאבל

תלמידההייתיהיתרבכלובספורט,במלאכה
עלנלחמתיחברתיתמבחינהגמגרועה.ממש

וזהעצלנית,שלסטיגמהליהייתהכימקומי,
לאילדותי,במהלךאח,דאףקשה.נוראהיה
לקרוא,מצליחהאינימדועלהביןברצינותניסה

שבע.כפולשמונהזהכמהיודעתאיניומדוע
גביעלשעותאתיישבשלישאבאזוכרת,אני

הכפל,לוחאתללמודלילעזורבניסיוןשעות,
מבתלבלת.הייתילזהמעבר , 25עדמצליחההייתי

להתגברוהצלחתיסדרתיתזכירהשלבעיהזו
נאבקתהייתיבנוסף,רצון.משביעתבמידהעליה

שרץ,בזמןהעוינימ,בספרימהמרקדות,באותיות
אמון,שמאבדימבהורימאותי,שמשיגימבחברימ

מכולויותרהמצטיינימ,אחייאלשליבהשוואה
העצמיבדימויהרףללאומכרסמהמחלחלבספק
שלי.

ליוגורמהיומעדאותישמלווההעיקריהקושי
בכיתההאנגלית.זובעצמי,להאמיןוקושיתסכול

אחרימאודפיגרתיאנגלית,ללמודכשהתחלנו ',ד
שלהנבואהאתלגמריוהגשמתילכיתה,חבריי
המאבחנתמשתדלת.שלאהמטומטמתהילדה

שאחתפעמ,ליסיפרהמ"ניצן"שליהדידקטית
רכישתהיאדיסלקטימ,שלהמרכזיותהבעיות

ברדרןאורנה

להשתפריכולימהדיסלקטימהילדימ ... "זרה.שפה
יישארשלהמהגדולוהקושיאממ,בשפתמאוד
 ." ...אפשריבלתיממשזהלפעמימאחרת.שפהעמ
עלברורבאופןלהצביעמסוגלתאינניהיומעד

יכולהאניהזה.המיוחדלקושיהאחראיהמרכיב
בבנימפוגעשהואגנטי,אפיוןלושישלהגיד
אובייקטיביתדרךאיןאבלבבנות,מאשריותר
למגבלותשייךוהואאותו,לאתרמשמעיתוחד

מצדאךנורמלית,אניאחדמצדנראות.הבלתי
לימודי.כישלוןאנישני

אתצלחובמכללה,ללמודשהגיעוהתלמידימ
שלזיקעללשמורוהצליחוהחינוךמערכת
ללימודימהקבלהלקראתלמזלי,תקווה.
בתנ"ךבגרותציונילשפרנאלצתימ,אקדמאי

שמ"יואל-גבע".אצלזאתועשיתיובאנגלית,
למידהלקותשלבסימנימהבחיןמורהלראשונה,

בניצן.אבחונימחייבוהאלהוהסימנימאצלי,
סוףדיסלקטית.שאנילישאמרושמחתיכל-כך
אנימטומטמת.ולאעצלניתלאאניסוף

ברזל,ורצוןמאמצימהרבהעמדיסלקטית.
האווירלחילהתגייסתיהבגרות,אתהשלמתי
כדיהקשימ,הכימיהמבחניאתבהצלחהועברתי
קצתהריממקוממכלהצבא"לבורנטית".להיות
מהרצפה.שליהסמרטוטיהדימויאת

ללמודזכותיאתלממשמגיעלישגמהרגשתי
נהנתיולכן,גבוההוהשכלהמקצועולרכוש

הכול,למרותוהצלחתי,במכללהמהתמיכה
בעבורי.שנפתחההזדמנותחלוןדרךלפרוץ
וכךגדלה,הזההספציפילקושיהמודעותהיומ,
עמלהתמודדשהצליחודיסלקטימילדימגדלו

לוותרמוכנימואינמשונות,בדרכימקשייהמ
עלמוותרתשלאבוודאיאניעצמי.מימושעל
וחברתיעצמימדימויחופששלי.החופשזהזה.

מבטולהישירהראשאתלשאתהיכולתנמוך;
סטודנטימשלבקריטריונימולעמודהסביבהאל

שווהבהזדמנותלזכותהחופשזהו ."מ"רגילי
לפנישפתוחותהאפשרויותשללמתוךולבחור
"כולמ".

יודעתשאניכיווןבי,נותרשעודהיחידהפחד

בדיסלקציה,משמעותיהואהגנטישהמרכיב
להתמודדיצטרך/תצטרךשלישהילד/ההוא
הניסיוןאני.התמודדתישאתמקשיימאותמעמ

חופש.גמהואוידעכוחהואשידעאותי,לימד
יהיושילדייאדאגלי,שישהידעבעזרתלכן,

שצריכיממאמינהשאניכפיומאושרימ,חופשיימ

כולמ.הילדימכללהיות
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ויומיומיימכפשוטימהנראימהדברימלעתימ
להעלותמכשבאימביותרהמורכבימהמ
 ..הניירעל

מהולהגדירבניטיוןבמחשבתיהופכתבעודי
אתהוגהכשאניכברשבירה,מילהאותהחופש,

רגעישחרורמיןשלתחושהקיימתהמושג,
יד.בהישגלאהואכיההרגשהביומתחזקת

הנהביהעולההראשונהשהאטוטיאציהכ,ך
משחקאתהתוחמווברשלהברזל""כלוב

לוומשוטטחופשישהוא"הדבר"ביןהגבולות
(אואחרתישותוביןגבולותחטרבחלל
ביןתחומההנשארת ) ..האחתאותהשמא

 .הגבולותמשחקבתוךהכלוב,טורגי
דרךהחופשמהותאתלתאראנטהזאת,בכל

יומ.היומחוויות

האח,דמצבימ;בשניעבורימשמעותמקבלחופש
בהקיץבחלומותאובמודעמשחזרתכשאני
בהודו,בטמטאותשיטוטכגוןנעימותחוויות

בובמקומ-מופלאההרפטגתעלמבודדרגע
הפנימיתהרוחאתמעוררתבחזקההנושבתהרוח

אושרשלורגעימהחיימ,תחושתאתומחזקת
אחרת.נצבעימשמרחוקקרובימ,אנשימעמ

שיחהכמו ,זמן"של"איימהנוחופששלשניטוג
מטוימבמקומשהייהאוחברימעממעניינת

כדיתוךעבורי.משמעותחטרנעשההזמןשבו

מוגדר),(לאמהזמןמזהכיההכרהביעולהכ,ך
שצופנותמהועלאתמולשהיהמהעלחשבתילא

שלתחושהמיןזוהיביותר,הקרובותהדקות
וטוגרימשהולכימטורגיממאותממוחלטשחרור
אליהמ.שמתלווהבבטןומהמועקהעליי
הטימביוטיהקשראתליממחישימרגעימאותמ

 .לנפשגוףבין
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לאוטמויעל

מדועלבריחה,מתקשרשליהחופשמדועאך
מכיווןאוליטורגימ?חטרלהיותיכולהואאין
ומתפקדתהכלובאותובתוךנמצאתאניעודשכל

שלבגבולותחזקהכהתלותשלבמערכת
אלאהתמודדותאינהממנויציאהכלאחרימ,
מהתחמקותהנובעתזמניתרווחה ,זמניפורקן

שהטכמתימהמכלבריחהשונות,בדרכימ
לפרקממניהשונהאליוצאתאנילו.להטכימ

אניכאשרהכלוב,אותואלושבהתחומזמן
מחדש.אותוונועלתהבריחאתטוגרתעצמי

ולהביןמהעכבותלהשתחררקשהכמהעדמדהימ
לעצמנונותנימאנווכאשרבתוכנו,הואשהחופש

במוחנולמתרחשלהקשיבמנתעלזמןפטק
אתשולחהואכיצדמגלימאנופעמ?),(ניטיתמ

נואששחמטכבמשחקהכיוונימ,לכלשלוהרץ
כמההכלימ.עלהשליטהאתמאבדימששחקניו
 ) ..חופשיות?אטוטיאציותשמא(אוהבלימ

אללהתקרבלנונותנימולאאותנוממלאימ
קיימימוניכורהיגיוןכמההאמיתית,האינטואיציה

החופש?איפהאזעצמנו,כלפיבנו

בחופש"?"להיותכדילחופש""לצאתצריךהאמ
להקשיבהאמיתיברצוןבתוכנו,הואהחופשואולי

מנוח.ומחפשלושמרצדפנימימחולללאותו
שצורחהזההדברשללצרכימלהקשיבנלמדאיך

 ..לעצמנו?להקשיבנלמדהאמבתוכנו,ובועט
האנשימשלהחופשתפיטתשזוהי(ייתכן

 ) ..העשירימ
שאו-טקוטשלבדבריוואטיימ

Stop trying to observe time and you " 
" will be free of time 

1 .. Scott ~haw, (1 999), from "zen o' c[ock", book 
falth Indla, Delhi. 



גוטפלדגלעד

מושנ?רקהואשמאאוקייםהואהאםחופש?זהמה

ישבבבוקר,בארבעקמיומשמדידייגהיההיה

חיכךדגימ,ודגחכתואתהטילבנמל,כיסאעל
שישימלגילובהגיעוחייו,ימיכלבמשךהדייגלו

הדיג,במלאכתוהחללנמלהגיעכמנהגו,
נוצצת,פארמכוניתלידונעצרהלפתע
עלהמזחעלהתיישבמבוגר,אדמיצאממנה

לאחרלדוג,והחלמתיקוחכההוציאשרפרף,
המזחעלזהלצדזהישבושבהמימיממספר
שאמכורהיומעלחלמתיחיי"כלהזר:לואמר
כמוךלשבתשאוכלכדילפנסיהואצאמפעליאת
"למההדייג:אותושאלדגימ",ולדוגהמזחעל
אתעושהאתהמבוגרלגילבהגיעךעכשיורק
זאתעושהאניהריעליו?חלמתשתמידמה

 " ..אהבה,ומתוךצעירמגיל

חופש,המושגאתבעבורימסמלהזההמשל
פיעלורקאךחייאתלחיותיכולאניהאמ

חופש?זהולגמרי?חופשילהרגישרצונותיי,
כלללאבלבדשליבתודעהנמצאהחופשאמ

כלואאהיהלושגמהריולחיילעיסוקיקשר
כשאדמהריחופשי!ארגישובריחסורגמאחורי

שלאאדמהאמאךחופשיאיננוהואבכלאנמצא
חופשי?הואאחרסגורמוסדבכלאובכלאיושב

חופש,שאומרימנשימהבאותהלי,באשר
ממה?חופשלשאולצריך

לתארשמטרתומושגזהיחסי,הואהחופש
רצונותיואתמביעהאדמשדרכןתחושותמספר

והמיליונר),הדייג(כמוכלשהיאלמטרהלהגיע
הקיימסובייקטיבימושגהנושהחופשלומרניתן

חברתי,סמלמעיןקולקטיבית,תודעהכמובכולנו
לפניהמערבית,בחברההחופשתפיסתהאמ

היומ?שללזוזההשניממאהאוחמישימ
וגולשהמחשבאתפותחכשאנילפעמימ

קמכשאנילפעמימבחופש,חשאניבאינטרנט
ואכןיומבאותולחו"ללטוסומחליטבבוקר
יוצאאניולפעמימחופשמרגישאניזאתעושה

חופש,קצתלחושכדיבחוץ"להתפרק"
ממלאימשאנוהפונקציהשלנגזרתהואחופש

עבודה,לימודימ,כגון:בחיינו,מסוימתבתקופה
 ..לא,ומהצבאועבודה,לימודימבטלה,

שנה?עשרימבעודשנחושהחופשמהו

ללאשכןחיינו,מסגרותבתוךתחומהחופשגמ
כשיוצאימלחו"ל,לטוסיכולהייתילאכסף

בהתאמלהתנהגצריכימלפאבאולדיסקוטק
אמאךמקומ,באותוהנהוגימחברתיימלקודימ
לחוותאומרתזאתלגמרי,חופשילהיותארצה
כלללאהאבסולוטיתהחופשהווייתמלואאת

הייתילחובות,למטלות,למסגרות,התייחסות
מוגדרהייתישסתמאוסגור,במוסדמאושפז

 ..נורמלי",כ"לא

מספרבתוךחיינואתמסגרוהגורל)(אוהחיימ
חברימ,משפחה,עבודה,לימודימ,כמומסגרות
לישגורממושגרקהואחופשבשביליחברה,
אוכלהימימשברבותכדיכיומהרבהלעשות
הואהחופשומאושר",חופשיו"להרגישלהתבטל

קצתלהשקיעממנישדורשבפנימהקונפליקט
קצתלישוןנוספות,שעותקצתעודלעבודיותר,
להתרווחליהנות,לבלות,שאוכלכדיבלילה,פחות

אתשאשמעעדרוחי,עלהעולהככלולעשות
גלעדולהיותלשובליקוראבתוכיהקטןהקול

למדעישנייהשנהסטודנטהישראלי,גוטפלד
בנייה,בחברתועובדההתנהגות
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בפיושגורשכברמשפטלעצמוממלמלמי
כלובתוךמשוגעימ."פהכולמ ..משוגעימ ..."אוף
לידהעיר,שלהאחוריהחלקאלפונההואאלה,
מתקרבהואהילדימ.ממלכתאל-החיפינת
מתקלף:שלטשלידוונעול,נוסףשעראל

 )לנוערהיוםמעון-הנפשלבריאותהחוליםבית(

שהעירלפניבבוקר,מוקדמאי,יוממדי
אניהיומי,מרוצהאתמתחילההפסקהללא

העיר.אלהכחולהבמכוניתידוהרת
הואהמקומ,אלדרכואתעושהמיגמכמוני,
 , 08:00כברהשעההכניסה,אלאטאטמתקרב

אתמכניסהואבאגדותוכמונפתחהשערוהנה

עירזוהיאחרת.עיר-העיראלפנימה,רגלו
אסורה.עירמזכירשכברמשהוחומה,עמ

בחובהנושאתהיאקטנהיחסיתהיותהמלבד
חושמעטרקצריךעיר,שלמובהקימסממנימ

אטואטלאיבודללכתולאלהיכנסכדיכיוון
רופאימ,בדמותמושלימברורימ.נעשימהדברימ

אזרחימופסיכולוגימ.פסיכיאטרימדיוקליתראו
נפש,חולי-הבחנהביתראוחולימ,בדמות
קיומנו.מהותשהמ-ויחסימ

מהמציאותאחרות,אסורותלערימבדומה
בקפידהונבחרקטןהמבקריממספרומהדמיון,

אמיתיתספק-מתעתעתהכלליתוהתפאורה
לתוכהלבלועומאיימתשקריתוספקושלווה

לעיניונגלהבכניסהאותו.לכלואהמבקר,את
בתחושותאותומובילומשתר,ךארוךשביל

עולמאלרצון,והאיהרצוןשביןמעורפלות,
ומעטמאייממעטלהתגלות.עתידשעודנסתר,

למדכבראחר,מקומבכלכמוכאןגממסקרן.
לשרוד.להסתדר,ללמודצריך ,'מ

הראשון.האישמגיחבכ,ךמהרהרהואבעוד

יושבהואשיניימ.ומחוסררחבחיוךמחייךהוא

שובולאחרימלמיומציעשלוהגלגלימכיסאעל
שמחוגיוסבא,שעוןאותואתלקנותושוב
ניגשנעלמשהואלאחרמזמן.כברלהמפרחו
שקלומכקשמוזנחקצתהארו,ךהזקןבעלהשני,

כךאחריירגע.ואזשקלרקיבקשתמיד-
צעקנימרוח,איפורהצבעונית.ההיא,מופיעה

קשהצורחת,כמעטבוכה,והיאפניהעלניכר
שמנמנהחבורהמנג,דאומרת.היאמהלהבין
שהוגברלרדיומקשיבימהמהספסל.עלישובה

הואאזטבעי.להמנראהזהעצמתו.לשיאעד
טמונותכשפניוהדשא,עלהשרועבאישנתקל

הרעשאתמפלחתוברקע,מדלג.הואבקרקע.
"בדדהגבוהימהחדריממאחדגבר,שלשירתו
בליעתי,דבליבד,דלי,איןתפילהגמאלך,

ארגוב).(זוהרחלומ."בליתקווה,

 82-80ג.ססז, IIכוור

פנימימבט

הקליני,בניסוח"גבולי"המוגדרילד ,'מ
BORDER LINE , שלהטקסאתבמיוחדשונא

זה,אחרזהעומדימ,כולמשבוהטקסהבוקר.
אחרימתעייףהואלרובהתרופות.אתלקחת

חשקשלרסיסכלממנומוציאוהדברלקיחתן
נותןהקץ,אתלדחותמנסההואמשהו.לעשות
כךכללאזהאבללפניו.זהאתלעשותלשאר
מחכות.והתרופותבשלהמ,כולמפשוט.

מעבירהואכךלגמרי.ישןהספסל,עלרובץ ,'א
כאימתהמוכראי,האחרונה.התקופהכלאת

כמהלפניאביועממבריה"מעלההמחלקה,
"הגונות"מכותכמהבילדותוחטףהואשנימ.
שלותדמיתנפשיתמחלההזמןבמשךופיתח

מציירשהואמפניאוגודלו,משומרקלאזאב
בהשפעתשהספיק,משומאלאככזה,עצמו
לושהפריעושכנימכמהכברלאשפזסמימ,
לידולמעון.הגיעהואדברשלבסופובדרכו.
אובססיביתהפרעהכבעלתמוגדרתש'עומדת

טורט.סינדרומבשילובקומפולסיבית
אמבודקתושוב,שובבמראהמתבוננתהיא

ממשפחהבאהשיגמלכליה).(סמלנפלו\_!(יניה
-30הבתהאנורקסיתואחותהאמהשי,קשה.
ומזניחותלהמתנכלותהשתיימאח.דבחדרחיות
לבזבוזימ,כספימהאמלהמעניקהבמקבילאותה.

מתרוצץאלהשניוביןבגדימ.לקנותאוהבתמיכי
אפשרית,דרךבכלכבר,ניסההואסכיזופרן. ,'ש

הילדימעלעצמואתולהמאיסכולמאתלהגעיל
מכירשהואהיחידההדרךזוהרפואי.הצוותועל
ממושמע.דילעומתמ,ע'לב.תשומתלמשוךכדי
ואחות.אימאישלע'התרופות.חדראלפונההוא

מגדלתשהאמכךנפש,חולתהיאגמאחותו
בביתה.כאלהילדימשנילבדהומכלכלת

רקחיהר'ממנה.זזהלאכמעטהיאבפינה.רי
אתאוהבתמאודר'האונימ.חסרתאמהעמ



הואגמד'אותה.לרצוחרוצהגמאבלאמה
קטטוני.כזה.הואתמידנע.ולאמדברלאכמעט

אומנת.למשפחהוהועברשיכליפיגורעמנולדד'
חיקמ,אלההורימאותוהחזירוהשנימ,במהלך
פיתחהואבו.לטפלמטובךדיהיהכבראבל

מגיעההנהשאת.ביתרניכרוהפיגורנפשמחלת
שאיחרהמפנילהיכנטמורשיתלאהיא .'פבאיחור

נוטלתהיאכיחושדהצוותהביתה.נשלחתוהיא
ממשוצחקנית.עליזהמאודפ'מה.זמןזהטמימ

עודבעבר.להתאבדניטתהכברהיאמאנית.
הבכדוהמשאאחדכלשמ,נמצאימאחרימרבימ
נושא.שהוא

לביתהגיעואחרימ,כמהגמואוליהצעיר,מ'
הידאזלתנפש.חולישאינמלמרותהחולימ

אלאותוהובילומשפחתוושלהרשויותשל
נאבק.והואהזוהטביבהאלהזה,המקומ

תקווהשלתקופההיאילדות

דאגות.חוטרושלתקווהשלתקופההיאילדות
עפיפונימ,,מחנות,מגלשותדשא,שלתקופהזוהי

כךאחרמזיקה.לאנזלתוקצתולחמנייהשוקו
זהותבגרות,פצעיבנות,בנימ,מטתבך.קצתזה

-ומחשבותציפייהשלתקופהמר,דמינית,
דברשלבטופוכולנוהתברגות.אוהתבגרות
הקיומיתהמלחמהאתעוברימחלקינומתברגימ.

בזכותשורדימלפחותאויחטי,בשלומהזאת
מדממימנפצעימ,חלקינונשק.שביתותכמה
לפיזהאתעושימוחלקינוומתחשלימ.מעט

נורמלימ.-החיימעממתנגנימהכללימ,

זה,כלאתעוקףקטנטןאפילוקטן,אחר,חלק
לאאבלשמאלה,אוימינהחדהפנייהעושה
תקוע.מתברג.שלאחלקהנתיב.אלחוזר
לדברשממעטימחלקמדי,עקובמדי,אבודחלק
כוכבשלקיומועליודעימשלאמשומאועליו.

הנושאאתשמדחיקיממפניאוהזההילדימ
מדי.עצובזהכישכוחה,לפינה

הרבמורדמתגלגלימהחולימבביתהילדימרוב
ומובאיממתרטקימהמשלפעמימעדמצוקותשל
ישלכאורהבדרך.עוצרימאחרימהמקומ,אל
גמישאךקבוצות,לשתיחדהחלוקהכאן

קליניימבניטוחימהמוגדרימאלהביניהן.מעברימ
האשפוזיתלמחלקהמיועדימיותר,קשימכחולימ
מחלותעמילדיממגיעימהיומלמעוןואילו
מטגרתשומלהמנמצאהשלאכאלהגמאךנפש,

שנמלטלאחרמ'גמהגיעלשמאחרת.טיפולית
שבמהלךולאחר,אחרחולימבביתמאשפוז

הקטנהבאחותופגעשלו,האלימותההתפרצויות
הבניין.אתשרףוכמעט

מחבקתטיפוליתמטגרתהכוללתמ'שלהממלכה
אזאחה"צ,שעותעדאותומעטיקהומעניקה,

אחדשבולביתחוזרימהילדימרובלביתו.יחזור
לחלקמאחרת.מטיבהחטראונפטרההורימ

אףשאושפזונוטפיממשפחהבניאוהורימיש

התעללותעברווחלקמנפשירקעעלבעברהמ
חווימכאןהצעירימהמטופלימוהזנחה.רגשית

הטפיקובטרמעודקיומיותמצוקותשלימ
 .החיימשלטעממאתלטעומ

להסתגלותמומחים

בהצגות.ואלופימלהטתגלותמומחימהמילדימ
פנימהעמדתשלמזויףעולמלפתחיכולימהמ
לעצב,ניגודלפתחיכולימהמפרצופיות.ודו

יכולימהממעצורימ.וחטרמאניליצןבדמות
-יותרהקשהובמצבעצובימ,רקלהיות
מ.מדוכאי

אבחנותוכמהכמהכברשצברווחבריו,מ'

רבהמידהבמקומ,שהותמבמהלךאגרוקליניות,
(כלוקהות,עגמומיותמלנכוליותבדידות,של
הטיפולשלהלוואיתופעותרקאינמאלה

טמוי,אוגלוידיכאון,מפתחימרובמהתרופתי).
הנפשכוחותאתהשוחקותלהתנהגויותהגורמ

כלליבאבדןאובריכוז,בקושימדוברוההנאה.
בתחושתדברימ.בעשייתהנאהאומרץעניין,של

בילדימ.מדובר-להזכירכמרקריקנות.
רגשותעודמעוררימבחייהמוהשכולהאבל

עלכועטימהמשלהמ;הרגשיבכאוטמוקצנימ
קרובשאדמכךעלובייחודשבחיימהצדקחוטר
מיואשימהמהטיבה),המ(ואוליטיבהללאנלקח

שהמלמההרגישותחוטרבשלומתוטכלימ
אליו.משתוקקימאואוהבימ

כלפילתוקפנותמובילימכללבדרךוזעמתטכול
העצמיהזעמעצמו.האדמכלפיואףהטביבה

כלחטרותעצמיותלהאשמותפעמ,לאיוביל
להירדמ,קשיימאחרות:ולתופעותפרופורציות

-להפךאולאכוליכולתחוטרבשינה,הפרעות
הריקנותעלכפיצוי-והקאהיתראכילת

אףעלולהחולהיותר,קשימבמקרימהפנימית.
לידייבואוהדברהמכאיבהעולממפנילהטתגר

שינה,אונמנומשלארוכותבשעותביטוי
התאבדות.בניטיונותואפילובהתנתקות



מ'שלעולמו

צעירנעראוילדשלבדידותמגדולהכמה
העצב,אתלבטאהמילימאתמצאולאשעדיין

כמהכאבמ.אתלשטוחמיבפנילהמשאיןאו
הואשבהשהמטגרתילדשלעולמוהואקשה
מצבו.אתמדרדרתואףלומתאימהאינהנמצא,

כלאתהמכילמודחקפנימיעולמיוצרכזהילד
שאיןוהבלבולימהטפקותהמבוכות,הפחדימ,

מתפורר.הכולשבחוץמשומלבטאיכולהוא
אחרימ(ושלמישלההורימשונותמטיבות
הרגשיימלצרכיממודעימלהיותהתקשובמצבו)

הילדימזאתבעקבותאותמ.ולטפקילדיהמשל
מעצממעצממשלהחוויותאתלהטתירלמדו

לטודותבטוד.חיימהמהחיצוני.ומהעולמ
אצלבייחודהרטניות,תוצאותלהיותעלולות
העצמיבתפיטתלעיוותיממובילימהמילדימ.

הזולת.עמיחטימולקיימללמודביכולתופוגעימ
קשורבבית-החולימ,הילדימרובכמומי

קורהזהברזל.שלבעבותותלפעמימל~שפחתו.
אושאב,דבאבהילדאתמחליפהכשהאמ

המוטדמפניהילדעללהגןמנטהכשהמשפחה
בטיטמהמייגזלכךירפא.שלאכדיהמטפל,

מ.עצמייהוהרחמימהחולשה-והעיטוקהכוח
להאמיןמעדיפימטבעי,באופןהילדימ,

יכולתמ,כמיטבלטובתמפועלימשהמבוגרימ
מזאת,יתרההוכחות.לכךשאיןפיעלאף

להתעללותקרבןנופלימהאלההילדימלפעמימ
ולדברבהלהכירלהמקשהכךשכלרגשית,
מתוצאותחוששימשהממפניבעיקרעליה,

היחידהקשרואבדןבלבולנוטף,כאבהגילוי:
שקיימ.

בתפקודלהגיביכולרגשיתהזנחהשחווהילד
אוגופניימטימפטומימשלובטדרהירודכללי

יכולהואנמוכימיהיובלימודימהישגיונפשיימ.
עלולההתפתחותוועבריינות.לפשיעהלפנות

שלחומרלומדלמשל,מילהתעוות.אולהתעכב
 • ' 2בןהיותואףעלדי,כיתה

בועהילד

משימושיותרבהישרבימ.רבדימלתקשורת
ישכשלמישהומשמעות.ביטוילצורךבמילימ
למצבוקשובהואלרובאחר,אדמעמטובקשר

עצמו,אתחווההואשבולאופןהפנימי,
תקינימיחטימישכשלילדורגשותיו.למחשבותיו

ההורימ,אלוכללובדרךלוהחשובימהאנשימעמ
כלפיבוטחיחטלפתחמטוגלהואטבעיבאופן

ואתפתיחותואתמרחיבכזהיחטהמבוגרימ.

ילדימדווקאהאבטורדלמרבהאולמ,רגישותו.

לעתימאתמ,קשרליצורמאודשחשובמי,כמו
מכיווןאליהמלהתקרבניטיוןלכלמאודמתנגדימ

הוריהמ.מצדובהבנהקשבתבאוזןבעברזכושלא
האחרימעמהתקשורתעללטמוךלאלמדוהמכך

ואפילומטוכנתהיאלפעמימכיממנה,לפחדואף
מכוליותרפוחדשהילדמצבנוצרהרטנית.

וזקוקבורוצהשהואהדברמפנידווקאובורח,

ביותר.לו

מידההדורשתהליךהיאמי,עמקשריצירת
חוזרימוניטיונותוטובלנותטבלנותשלרבה

בכךכרוכהרגשית.קרבהבנייתשלונשנימ
הילדעמלדבררקמאשרעבודהיותרהרבה
מוטכמתלבריתהופכתהתקשורתמדבר.שאינו
מאודהרבהאחרירקקורה)בכללזה(אמ

בטמלימשימושועקיפות;עקלקלותדרכימ
משחק,היל,דשלהפנימילעולמושמתחברימ

והשרייתנינוחותמאודוהרבהמשותפותחוויות

קבועיממפגשימהואאלהלכלהבטיטבטחון.
זמן.ולאורך

שירותילבגיקשותשאלותמעוררמ'שלהמקרה
שקורהמהולגביבמחוזותינווהטעדהרווחה
מדוברשבוהחולימבביתבפרט.האטורה"ב"עיר

החולימלילדימהמתאימהטיפוליתטביבהיש
הטביבה,עמלהתמודדיכולימואינמנפשבמחלות

איןאתמ.להתמודדיכולהאינהכשהטביבהאו
ותמיכהשיקומלהעניקמצליחשהואטפק

הנפשיותמגבלותיובמטגרתולמשפחתולמטופל
ההורימ.שלהפעולהשיתוףומגבלותהילדשל

שהוזנחו ,'מכמומ""טיפוליילילדימאולמ,
התנהגותיות,הפרעותופיתחורגשיתמבחינה

מקיפההיאמתאימה.אינהבהחלטהמטגרת
אמיתיתאנושיתמקרבהריקבחללאותו
מדומה,מציאותלוומייצרתהמטפלימ)(מלבד

המציאותתפיטתאתמחמירהרקשלהשהקבלה
בתחושות,במראות,נאבקמיבונה.שהוא

ילדרקוהואאותוהטובבימובשיגעוןבקיפאון
המקריןהרפואי,הטגלגמבמאבקו.ובודדחלש

שניתן,מהכללוומעניקלמצבורבהאמפתיה
מטפלאךמקומו","ממשלאשזהיודע

חבריו.שלחיקויבעצמשהמבטימפטומימ
למטגרתאולפנימיהלהעבירושנעשוניטיונות

מטיבותהושהואועוכבואחרתטפריתבית

להחולפתוכךשונותולוגיטטיותביורוקרטיות
האטורה".ב"עירילדותו
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