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פתח דבר

מעורבות  על  הרציתי  שנים,  כתשע  לפני  במיוחד,  הביל  קיץ  בערב 
חטיבת  בגילאי  לילדים  הורים  קבוצת  בפני  החינוך  במערכת  הורים 
וריכוז.  והפרעת קשב  ליקויי למידה  ותיכון, המתמודדים עם  ביניים 
כמנכ"לית אגודת ניצן, הרצאות היו דבר שבשגרה עבורי, אך תמיד 
התווספה לכך התרגשות מהמפגש האישי, הבלתי אמצעי, המתאפשר 
באירועים מעין אלה. בהפסקות שבין ההרצאות, ולעתים רק בסיומן, 
האישי,  בסיפורם  אותי  לשתף  וביקשו  הורים  קבע  דרך  אליי  ניגשו 
ועוד,  עוד  ללמוד  הזדמנויות  אלה  היו  בקבוצה.  לחשוף  שהתקשו 
ליקויי  עם  לילדים  הורים  של  המורכב  עולמם  על  ראשון,  ממקור 

למידה והפרעת קשב, ועל צורכיהם. 
התבוננתי נפעמת בפנים הנרגשים־סקפטיים־מצפים של הנוכחים 
על  מרחם  "אלוהים  עמיחי,  של  משירו  שורה  ערב.  באותו  בהרצאה 
ילדי הגן, פחות מזה על ילדי בית הספר...״ חזרה והתנגנה בראשי. 
הרהרתי בכך שעל דרכם של הילדים להורים אלה, ילדים בגיל תיכון, 
האופייניים  וההורמונליים  החברתיים  האתגרים  על  נוסף  נערמים, 
הוריהם  וגם  גדלים.  שהם  ככל  קשיים  ועוד  עוד  ההתבגרות,  לגיל 
ועיקר — ברוח ההמשך לשירו של  נדרשו להתמודדות לא קלה כלל 
עמיחי: "...ועל הגדולים לא ירחם עוד, ישאירם לבדם", הם נותרים 
לא אחת לנפשם, במרוץ בלתי פוסק, תוך השקעת אנרגיה אינסופית 
חדשות  המופיעים  ובאתגרים  המערכת  מול  מתישות  בפרוצדורות 
לבקרים, שמעמידה בפניהם ההורות המורכבת לילד שלעתים קרובות 
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מיומנויות  וליישם  לרכוש  מתקשה  אולם  מרובים,  בכישרונות  ניחן 
בסיסיות של למידה.

קרל גוסטב יונג, הפסיכואנליטיקאי הנודע, אמר פעם כי "אם יש 
משהו שאנחנו רוצים לשנות בילד, אנו צריכים בתחילה לבחון ולראות 
ההורה  של  תפקידו  בנו".  ישתנה  אם  יותר  שטוב  משהו  לא  זה  אם 
בתודעתי  נמצא  ילדו  של  החינוכי־התפתחותי  במסע  שינוי  כמחולל 
וקבוצות  אישיות  ייעוץ  פגישות  מעט  לא  ערכנו  רבות.  שנים  כבר 
להדרכת הורים כדי להעניק להם כלים להתמודדות, אך בשלב מסוים 
הבנתי שלשם העבודה עם ההורים בניצן נחוצה שיטה ברורה, מוסכמת, 
יעילה וניתנת לבדיקה. מודל האימון ההורי, שפיתחתי בכוונה ליישמו 
באגודה, ושנשען בין השאר על היכרות רבת שנים עם צורכי ההורים, 

הבשיל כבר בתוך הדוקטורט שלי ועמד לקבל הכרה רשמית. 
נחזור לאולם גדוש ההורים בערב הקיצי ההוא ולהרצאה שעברה 
שהתמקד  ההורים,  בהשתתפות  ער  דיון  נערך  סיומה  עם  בהצלחה. 
בדרכים לשיתוף פעולה מיטבי בין ההורים לבין בית הספר, לטובת 
הילד. לקראת סוף הדיון הרימה אישה אחת את ידה. היא הציגה את 
עצמה כמצדה, אשת קבע, וביקשה רשות דיבור. "כל מה שנאמר כאן 
אני  זה למציאות?  יפה מאוד," אמרה, "אבל איך מתרגמים את  הוא 
לא סומכת על בית הספר שיפתור לי את הבעיות, אני האמא! אבל 
לפני הכול אני צריכה שתגידו לי — מה אני אמורה לעשות בפועל עם 
נערה מתבגרת, שרק להעיר אותה בכל בוקר זה חצי חיים, ואז צריך 
לעזור לה להתארגן, אחרת אין סיכוי שהיא תגיע לבית הספר, וכך עם 

המבחנים ועוד ועוד, כמעט עם כל דבר!"

מנימת קולה ומפניה עלו ייאוש ועייפות על סף אפאטיות או שבירה. 
מצוקתה נגעה ללבי. הזמנתי אותה להישאר אחרי הדיון ולשוחח איתי 

בנפרד.
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ובדבריה  שבקולה  הדחיפות  מצדה.  אליי  ניגשה  הערב  סיום  עם 
לא הייתה זרה לי, כהורים רבים אחרים קיוותה גם היא לקבל ממני 
לבעיותיה  קסם  פתרון  באמתחתי  שאין  לה  הסברתי  זהב".  "עצת 
ושמדובר בתהליך שבסיומו תגיע למקום טוב יותר. הצעתי לה לעבור 
תהליך אימוני עם הפסיכולוגית של אגודת ניצן והבטחתי לה שאלווה 
הצעתי  את  נדמה שהיא מקבלת  היה  הדרך.  כל  לאורך  התהליך  את 
באנחת רווחה. באשר לי, שמחתי והתרגשתי לנוכח הסכמתה ולנוכח 

ההזדמנות שהעניקה לי.

* * *

פגשתי את מצדה בשעת משבר, על סף טביעה. הצעתי לה חבל הצלה. 
לה  גרמה  ההישרדות שלה,  יצר  בצד  אמון,  יכולתה של מצדה לתת 
לדרך,  והפלגנו  הספינה  אל  אותה  העליתי  שהושטתי.  בחבל  לאחוז 
זה  היה  ניצן.  באגודת  שהתקיים  הראשון  השלם  האימון  תהליך  אל 
ממציאת  מורכב  אינו  אמיתי  תגליות  "מסע  כי  שאמר  פרוסט  מרסל 
נופים חדשים, אלא מהתבוננות דרך עיניים חדשות." ואכן, זו הייתה 
מה  וידענו  רב  ובניסיון  ורוחב  אורך  בקווי  מצוידות  היינו  הרפתקה. 
מחוז חפצנו, אבל בצד חדוות הגילוי, נזדמנו לנו גם הפתעות שהצריכו 

התבוננות מחודשת. 
איתי בצוות ה"ספינה" הייתה ענת, הפסיכולוגית, והיא זו שהשיטה 
הנחיותיי.  פי  על  הימי(  בדימוי  להמשיך  )אם  האימון  ספינת  את 
התהליך כולו תועד בנאמנות וללא התערבות על ידי סיון, היועצת, 
שישבה עמן בחדר, כך שיכולתי להבנות את צעדי האימון על סמך 

מידע מדויק, כמעט כמו ישבתי בחדר ממש. 
לאחר כל מפגש, ישבנו ענת ואנוכי עם החומרים. זו הייתה הזדמנות 
מרגשת ונדירה לקבל דיווח חי מתוך התרחשות ולהתיך אותו, כמעט 
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בזמן אמת, עם המודל האימוני שכבר היה בנוי בתזה שלי ובראשי. 
באופן זה הוספתי לדייק ולשכלל את המודל כל העת ולהוביל את ענת 
צעד צעד לשלבים הבאים. המבט הנוסף שלי בחומר אפשר לי להצביע 

על נקודות הדורשות העמקה וחשיבה נוספת.
אופיו של המסע חייב אותי לגלות מידה בלתי מבוטלת של גמישות, 
שכן גזרת האימון התבררה תוך כדי תנועה. הלכתי עם מצדה יד ביד 
והבנתי את הלך רוחה, את המוכנות שלה ואת מידת הגמישות שלה 
עצמה. על סמך זה יכולתי לצייד את ענת במעין סרגל, שִאפשר למדוד 
נוקשות לגמישות. מטרתי  את ההתנהלות של מצדה על הציר שבין 
הייתה לזהות את הדפוס המכונן באישיותה. ידעתי שזיהוי הדפוס הזה 
יהיה המפתח לכל התהליך, וכי כל שינוי קטן שהעבודה המשותפת 
תחולל ישפיע על כל הרצף. איתור והבנה של המצבים שעמם מצדה 
כיצד  ולהבין  להתבונן  לה  לעזור  לענת  ִאפשרו  בהצלחה,  מתמודדת 
במצבים  להבא,  התנהגות  באותה  להשתמש  תוכל  ואיך  פועלת  היא 

אחרים.
כמטפלים כמעט תמיד נפגוש אצל מטופלים מקומות שאינם סגורים 
מתאמנת  פגשה  ענת  רגשות.  של  מגוון  לעורר  העלול  מצב  אצלנו, 
שהזכירה לה במובנים מסוימים את עצמה, מעין מראה, והדבר עורר 
אצל  המתעוררים  הרגשות  כל  והתנגדות.  קושי  בצד  הזדהות  אצלה 
חמלה  ברגשות  שמדובר  ובין  קשים  ברגשות  שמדובר  בין  המטפל, 
ואהבה, צריכים להיות מעובדים באופן זהיר ואחראי כדי שלא יפגעו 
את  ענת  עם  עיבדתי  כמדריכה  האימון.  ובתהליך  היחסים  במערכת 
אותה  והנחיתי  משובים  לה  נתתי  לה,  שיקפתי  הרגשיים,  התכנים 
במובן  עברה  ענת  למעשה,  הורים.  למאמנת  שתהפוך  כדי  בהתמדה 

מסוים תהליך מקביל לזה שהעבירה את מצדה.
פעימה אחר פעימה קמה השיטה לחיים, ובאיחודה הסינרגטי עם 
המציאות, קרם מודל העבודה עור וגידים והוא זה המנחה את עבודת 
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בנתיב  מאז  עברו  בישראל  רבות  משפחות  היום.  עד  בניצן  האימון 
שסללתי בעזרתן של ענת ומצדה. בשנים האחרונות אני מלמדת את 

השיטה בארצות הברית, בליטא ובלטביה.

* * *

ספרי זה, "לשחרר באהבה", מלווה תהליך אימוני שלם מראשיתו ועד 
היום, כשמונה שנים לאחר סיום האימון. הוא השלישי בסדרת ספרים 

ואת התמו וכקודמיו מבקש לחזק את מקומם  הורים,  ־בנושא אימון 
דדותם של ההורים במשפחה ובבית הספר. 

הספר מבוסס כאמור על מקרה אמיתי, אך אינו צמוד אות באות 
בעיבוד  אמנותי  חופש  ניתן  הביוגרפיות.  ולהתרחשויות  לפרטים 
הספרותי, כדי להרחיב ולעורר לחיים את הרעיונות שהובעו בספרים 
הקודמים בסדרה. ניתנת לקוראים הזדמנות ללוות את מצדה, אמה של 
שנבעו  השינוי  תהליכי  ודרך  והתובנות  הקשיים  הדילמות,  דרך  גל, 
מהם. פרקי הספר בנויים על סדרת המפגשים בין ענת המאמנת למצדה 

המתאמנת ומשקפים את נקודת מבטה של האחרונה.
השינוי  תהליך  מליבת  שאוב  באהבה",  "לשחרר  הספר,  של  שמו 
ההורי. רק כאשר מצדה מצליחה לשחרר את בתה באהבה, יכולה הבת 
להתחיל לצמוח ולהיות מי שהיא. היכולת לשמור על האהבה לילדך 
בתוך הכאוס אינה דבר של מה בכך, אך מצדה מצליחה בכך עם הזמן, 
ויותר מזה — היא מצליחה לשחרר את עצמה באהבה. מצדה, אשת הקבע, 
הנוקשה בהתנהגותה ובלבושה, החוששת שאם תרפה לרגע מהמושכות 
יתמוטט העולם, מגייסת כוחות מפעימים ובוחרת לעבור תהליכי שינוי 

משמעותיים ביותר בחייה, באומץ ובהתמדה מעוררי השראה.
גיבורת  את  ללוות  והמרגשת  הנדירה  ההזדמנות  כי  תקווה  כולי 
להאיר  הספר,  קוראי  לכם,  תאפשר  האישי,  במסעה  מקרוב  הספר 
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בהשתקפויות  להתבונן  לכם  ותסייע  שלכם,  חייכם  את  נוסף  באור 
ההתמודדות האישית של כל אחד ואחד מכם מבעד למנסרת סיפורה 

האישי של מצדה.

דברי תודה
למצדה )שם בדוי(, גיבורת הספר, שמצאה בתוכה כוחות על — חרף 
להפקיד  חייה —  נתונים  היו  שבו  והכאוטי  הרגיש  הקשה,  המצב 
מערכת  ואת  ילדתה,  את  מכול —  לה  היקר  את  עצמה,  את  בידינו 
היחסים שביניהן, ולתת אמון מלא בנו ובתהליך המורכב שבו אתגרנו 
אותה. מצאנו בה שותפה רבת עוצמה ותושייה, מחויבת בכל נפשה, 
שהתייחסה לאימון כאל משימת חיים. ללא מסירותה זו אי אפשר היה 

לעבור את התהליך ולהביאו לידי סיום.
מקצוע  הארצי, אשת  המרכז  של  הפסיכולוגית  כצנלסון,  לענת 
ניסיון רב, שנתנה אמון מלא בי, במודל ובהדרכה,  מעולה ובעלת 
נמצא  "אלוהים  לתהליך.  והתמסרה  שידעה  מה  כל  את  בצד  שמה 
בעבודתה  הן  לדייק —  ידעה  וענת  כידוע,  הקטנים,"  בפרטים 
וסרק,  כחל  ללא  וקושי  מהמורה  ובכל  הצלחה  בכל  בשיתוף  והן 

במקצועיות ובמסירות. 
לסיון האפט־נפתלי — היועצת החינוכית במרכז הארצי של ניצן, 
ששהתה בחדר בזמן האימון ותיעדה מילה במילה. בסבלנות ובצניעות, 
ומתוך הבנה עמוקה של התהליך, הביאה לנו את כל הקולות, הרחשים 
והמילים, מבלי להשמיט דבר או להכניס את עצמה, ואפשרה לנו בכך 

לדייק בעבודתנו.
הנתיב  לי  נמצא  שבאמצעותה  הספרותית,  העורכת  אשל,  לסיגל 
הנכון להוצאת ספרי, לאחר שנים שבהן שכב כתב היד במגירה. סיגל 
הצליחה "להלביש את המילים" בכישרון רב, ברגישות וביכולת דיוק 
מעצימה  חוויה  עבורי  היה  בינינו  והכן  המכבד  השיח  דופן.  יוצאת 
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חיובי  שינוי  לחולל  התשוקה  את  מחדש  בי  ליבתה  אשר  ומרגשת 
בחייהם של אחרים.

לילדיי ענבל, דביר ואור, מוריי המבורכים, שבזכותם ובאמצעותם 
נכונה,  להיות  כדי  הרף  ללא  ומתעדכנת  צורה  שלי  ההורות  לובשת 
מדויקת ובעיקר מכילה ואוהבת. אתם מקור הכוח והעוצמה שמאפשר 
לי להעז ולגעת בנפשם של הורים אחרים כדי לעזור להם לחולל את 

השינוי בחייהם.

מלי דנינו | קיץ 2016





או אני או היא

"...אני אומרת לך, זה או אני או גל — אין סיכוי ששתינו נישאר באותו 
נשמע?"  ה"מה  הסלולרי, בתשובה לשאלת  לתוך  רועמת  אני  בית!" 

התמימה של יהודית חברתי.

"מה קרה?" היא שואלת.
נדמה לי שאני שומעת נימת ביקורת בקולה, אבל זה עוצר אותי 

בדיוק לעשירית שנייה:
חוסר  צעקות,  מריבות,  יום  כל  גבול —  כל  עובר  כבר  זה  "די, 
התחשבות טוטאלי. בזבזתי אתמול שעתיים תמימות על חיפוש של 
טופס ההסכמה ליציאה לטיול השנתי שצריך להחזיר מחר, זה אחרי 
בפעם  שסיכמנו  ואחרי  אותו  לי  להביא  לגל  מזכירה  אני  ששבועות 
האלף שזאת האחריות שלה, הפכתי כל פינה בחדר המבורדק שלה — 
ורק אז הגברת נזכרה שהשאירה את הטופס בלוקר שלה עם עוד כמה 
כדי  הספר  לבית  מוקדם  איתה  להגיע  אצטרך  כבר  מחר  אז  חפצים! 
לקחת את הטופס, ורק זה עוד חסר לי — לנסות להעיר אותה מוקדם 
יותר, זה הרי לוקח שעות, שעות! וזה קורה כמובן ביום הכי פחות נוח 

לי בשבוע!" 
אני  אבל  תסכול,  מרוב  ומתרומם  נסדק  שקולי  לכך  מודעת  אני 
ממשיכה לשפוך את תסכולי לתוך המכשיר: "ואם לא די בזה שאני 
עושה את כל הדברים במקומה, אז היא עומדת לה שם פרועה, זרוקה, 
זה!  את  לסבול  יכולה  לא  כבר  אני  עליי!  ונוהמת  זועף,  פרצוף  עם 
ואחרי זה אור וניר מתחילים עם הדרישות הלא נגמרות שלהם וצחי 



16 | מלי דנינו

רוצה ארוחת ערב — די, אני נשבעת לך שאני חייבת לעוף מהמקום 
הזה..." 

יכולה  לא  בטח  "את  אותי,  להרגיע  יהודית  מנסה  רגע,"  "אבל 
הטובים,  הדברים  ואז את שוכחת את  ככה,  בצלילות כשאת  לחשוב 
לא? וחוץ מזה, הרי מחר את מתחילה את אימון ההורים, אז יש תקווה, 

לא?"
כל האוויר יוצא ממני בבת אחת. 

"לא חשוב, סתם איבדתי את זה לרגע," אני אומרת בלאות, חושבת 
יחסינו,  והקילומטראז' הארוך של  בכאב שיהודית, למרות טוב לבה 
הסלולרי  את  לרגע  מרחיקה  אני  מרגישה.  אני  מה  מבינה  לא  פשוט 
ללא  קיטורים  באוזניה  שטחנתי  תופסת  עצמי,  את  ואוספת  מאוזני 

אבחנה אך לפני רגע.
"תקשיבי," אני ממשיכה, "אני מוכרחה לחזור לבסיס, יש לי עוד 

רגע ישיבת צוות, תודה שהקשבת לי." 
ניסיונותיה של יהודית לאזן את התמונה ולהזכיר לי את החיובי, 
מרגיזים אותי. אני יודעת שאין שום סיכוי שהיא יכולה להבין אותי 
אפשרית  הבלתי  המעמסה  את  שרויה,  אני  שבו  הלחץ  את  באמת — 
מנסה  רק  היא  לבי —  ועל  כתפיי  על  ורובצת  לרגע  פוסקת  שאינה 
חשבתי  כולם,  עושים  כך  והרי  לתלם.  אותי  ולהחזיר  אותי  להרגיע 
בעצב — מנסים להרגיע אותי ולתת לי פרופורציה. כמה שנאתי את 
מאבק  הוא  שלנו  בבית  רגע  כל  הרי  למה?  יחסית  פרופורציה  זה — 
כוחות עוין, מתיש ובלתי נגמר, בייחוד בין גל לביני, והעובדה הבלתי 
מתפשרת היא שמערכת היחסים שלי איתה הגיעה למבוי סתום ואני 
לא רואה כל מוצא. נדמה לי שכמעט כל שריד לחיבה ולהבנה, שעוד 
הזו,  התחושה  ביותר.  מתוסכלת  הייתי  נעלם.  בעבר,  בינינו  שררו 
ומה לעשות עם  לי מושג איך לשלוט במצב בביתי שלי  אין  שכאם 
בתי, עצמי ובשרי, לא הרפתה ממני ולא נתנה לי מנוח. חשתי כאישה 
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החבולה  לחיה  על  מתנוססים  ועליבותה  שלה  האונים  שחוסר  מוכה 
לעיני כול. 

לא העזתי לתלות תקוות רבות באימון ההורים שציפה לי למחרת 
אבל  והרצאות.  הדרכות  הורים,  מפגשי  בעשרות  כבר  נכחתי  היום. 
בשלב זה הייתי מוכנה לנסות כל דבר. מה גם שכאן היה מדובר על 
מנחת  ויידע.  חכם  מי  יעזור,  זה  אולי  בי.  שיתמקד  תהליך  תהליך, 
המפגש שבו נכחתי אך לפני חודש הציעה לי לעבור את התהליך הזה, 
חשבתי  לא,  משהו שאחרים  יודעת  היא  אולי  ניצן —  מנכ"לית  והיא 
בציניות. הרי היא הציעה לי את התהליך הזה בתגובה לבקשתי לעצות 

מעשיות להתנהלות עם בתי. 
עצב ענק ירד עליי בבת אחת, אבל עדיין לא הייתי מוכנה לתת לו 
להכריע אותי. זקפתי את גבי, החלקתי את מדיי המגוהצים ויישרתי 
את דרגותיי. לבסוף חייכתי בכוח עד שהרגשתי שעצמות הלחיים שלי 

משתחררות ורק אז נכנסתי חזרה בשערי הבסיס.





מפגש מספר 1: תחילת המסע 

למפגש ההיכרות עם ענת המאמנת אני מגיעה אחרי לילה ללא שינה. 
אני  בערבוביה.  בי  משמשות  והציפייה  והחששות  מתהפכת  בטני 
לובשת אחת מהחליפות המחויטות החביבות עליי — הבהירה שבהן — 
ואפילו מוסיפה צעיף אדום קטן לצוואר. כשמזדמן לי להיחלץ סוף סוף 
מהמדים אני אוהבת להתלבש יפה. חמש דקות לפני השעה היעודה 
אני כבר ניצבת ליד דלתה של ענת. כל המשפטים ששיננתי מבעוד 
מועד כדי להסביר מדוע החלטתי להגיע לאימון ומהן הציפיות שלי 

מהתהליך, פורחים מראשי כלא היו.
עיניים  עם  קומה  ממוצעת  אישה  ניצבת  מולי  נפתחת.  הדלת 
מאירות. היא מזמינה אותי להיכנס. אני נכנסת. בחדר שתי כורסאות 

צבעוניות ונוחות. אני שוקעת באחת מהן.
המסע  מחוויית  מאוד  ונרגשת  אותך  לפגוש  מאוד  שמחה  "אני 

המשותף שנצא אליו כבר היום," היא פותחת. 
אל תתרגשי כל כך מהר, אני אומרת בלבי. אך היא מוסיפה להישיר 

בי את מבטה המאיר שמפוגג במקצת את עוקצנותי.
"אבל לפני שנצא לדרך," ממשיכה ענת, "אני רוצה להציג בפנייך 
את סעיפיו של חוזה האימון." היא מפרטת באריכות את סעיפיו של 
החוזה. בחלק מהזמן נודדות מחשבותיי, אך אני שומעת בעניין כיצד 
למלא  אוכל  דלק, שבה  לתחנת  האימון שלנו  מפגש  את  היא מדמה 
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מצברים ולהתחבר למקור האנרגיה הדרוש לי כדי להתגבר על הקשיים 
בחיי, ומרגישה שזה בדיוק מה שאני צריכה בעת הזאת. 

ואז היא שואלת את השאלה שלקראתה התכוננתי במשך כל השבוע 
האחרון: "עם מה את מגיעה לאימון הזה, מצדה?" 

ועתה עולה בי הכול. המידע  חודשים ארוכים חיכיתי לרגע הזה 
שנעלם מזיכרוני טרם הפגישה חוזר אליי ביתר שאת. כמו סילון של 
מים ובוץ מתפרצים מפי דברים שהיו אצורים בקרבי זמן רב כל כך — 
אני מספרת על פרישתי הקרבה מתפקידי כאשת צבא קבע בצה"ל, 
ועל האימון האישי שעברתי במשך שישה חודשים לקראת הפרישה, 
על גל, בתי בת השש עשרה, הנראית בוגרת מכפי גילה ורגישה מאוד 
שסובלת  בעיניים,  גדול  עצב  עם  ומוכשרת  מחוננת  נערה  בנפשה, 
מדימוי עצמי נמוך ונאלצת להתמודד עם קשיים רבים בארגון עצמי 
ובניהול זמן, שלרוב אינה ממצה את הפוטנציאל שלה ומתוסכלת עד 
אין קץ עקב כך. אני מונה את הקשיים הרבים שלי כאם המגדלת נערה 
עם הפרעת קשב וריכוז ועם לקויות למידה, ומתארת כיצד הקשיים 
האלה באים לידי ביטוי בחיי היום יום שלנו — השעות הארוכות עד 
כדי התשה שאני משקיעה בהכנת שיעורי בית עם גל, הצורך לחזור 
עשרות פעמים על כל בקשה פשוטה, כמו לזרוק את ממחטות הנייר 
המשומשות לפח במקום להותירן על השולחן. מדברת על החשיבות 
שיש בעיניי לסדר, לארגון ולניהול עצמי בחיי. מתארת בפירוט את 
האטימות שגל מפגינה כלפיי ואת ההתנגחויות בינה לביני בנושאים 
נובעת  אימוני  תהליך  להתחיל  שההחלטה  מדגישה  ואחרים.  אלה 
גל,  של  הפוטנציאל  מיצוי  אי  עקב  חווה  שאני  המתמשך  מהתסכול 
ומהתחושה הבוערת כי דרושים לי ידע וכלים שיסייעו לי להתמודד 
איתה, לדאוג לעתידה כבוגרת עצמאית ולעזור לה להצליח במבחני 
הבגרות שבפתח. לפתע, לאחר שפרקתי הכול, משתלטת עליי ריקנות, 
מלּווה בדכדוך עמוק ובעייפות רבה. תחושת אין אונים מכניעה אותי.
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בכתפי  קלות  נוגעת  היא  פניי.  הבעת  את  קולטת  שענת  נראה 
ושואלת בקול ענייני ונעים: "נוכל להמשיך?" 

"כן, בבקשה," אני עונה בהקלה. 
"האם כל הקשיים עם גל נעים סביב הפרעת הקשב ולקות הלמידה 

שלה?" היא שואלת.
מורכב  בגל  שקשור  מה  כל  ומתמיד  "מאז  מודה,  אני  רק,"  "לא 
היריון ממושכת  רצוף קשיים, עם שמירת  בהיריון  זה התחיל  מאוד. 
במהלך  אפידורל.  ללא  מאוד  קשה  בלידה  והמשיך  היריון,  וסוכרת 
ההיריון כולם היו בטוחים שיש לי תאומים — לבשתי בגדים במידה 
ארבעה  במשקל  נולדה  גל  ענקית.  והייתי  לארג'  אקסטרה־אקסטרה 
וחצי קילוגרם. אני לא יכולה לשכוח איך הרופא המיילד אמר: 'וואו, 
איזו גדולה, ישר לכיתה א'. אבל אני לא יכול להגיד לך מזל טוב, כי 

הלשון שלה בחוץ ויש חשד לפיגור.'" 
העיניים שלי קצת מתלחלחות, כמו שקורה תמיד כשאני מספרת 
מוסיפה  אני  לכך.  לב  שמה  לא  שענת  מקווה  אני  כאלה,  אנקדוטות 
אינספור  ועל  שעברתי  והמורכב  הארוך  התהליך  על  לה  ומספרת 
הסממנים  כל  את  לשלול  במטרה  שפגשתי  והמחלקות  הרופאים 
שיכולים להעיד על פיגור. פרט אחר פרט מתרקמת לנגד עיניי תמונת 
חיים עמוסה ופגיעה כל כך, והחיים המתוארים בה הם חיי! אפילו אני 

לא הייתי ערה עד כה להיקף הדברים. 
על  השפיע  זה  וכבדה,  גדולה  כך  כל  תינוקת  הייתה  שגל  "כיוון 
ההתפתחות המוקדמת שלה: התחילה לזחול מאוחר מבני גילה, התחילה 
והשמיטה אותיות בדיבור. כבר מילדות מוקדמת היא  ללכת מאוחר 
טופלה אצל קלינאית תקשורת, שציינה את יכולות הלמידה הטובות 

שלה. בזכות זה היא ידעה לקרוא כבר לפני העלייה לכיתה א'." 
ענת מחייכת אליי. 

בו  לראות  מדמה  במבטה,  העידוד  את  חשה  אומרת,  אני  "כן," 
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כל  את  לקרוא  הספיקה  היא  ג'  כיתה  סוף  "עד  התפעלות,  קורטוב 
לתעודת  בהמשך,  זכתה,  ואפילו  הספר  בית  שבספריית  הספרים 
הצטיינות מספרנית בית הספר. היא הייתה מצטיינת הכיתה לאורך כל 
שנות היסודי, וסיימה למלא את כל חוברות העבודה שקנינו לקראת 
שנת הלימודים החדשה כבר בחופשת הקיץ, לקראת כיתה ד'. בוועדה 
הפדגוגית שבחנה את התקדמותה, המליצו להקפיץ אותה לכיתה ה'."

"ומה היה אז?"
"גל הצטיינה בלימודים גם בכיתה ה', למרות גילה הצעיר. למעשה, 

הירידה בלימודים התחילה רק כשהגיעה לחטיבת הביניים." 
"מה את חושבת שקרה בתקופה הזו?"

ובחומר  בשיעורים  הגדול  העומס  לעומס,  קשור  שזה  לי  "נראה 
הזיכרון המעולה  על  ולהסתמך  הצליחה להמשיך  לא  גל  הלימודים. 
גם החלו לעלות חשדות לגבי  אז  ירידה בהישגים.  והייתה לה  שלה 
קיומה של בעיה או קושי. פתאום חומרי הקריאה, בעיקר במקצועות 
ההומניים, נעשו ארוכים ומורכבים, וזו הייתה משוכה רצינית עבורה. 
שהייתה  ממה  נמוכים  ציונים  קיבלה  ולבסוף  מאוד  התאמצה  היא 

רגילה לקבל." 
"ומה ראית בה בתקופה הזו, בגל של כיתות ז'־ח'?"

"ראיתי נערה מאוד עצובה, סגורה ומתוסכלת. היא לא ידעה מה 
לעשות עם עצמה והייתה בורחת לשינה. היא גם הפסיקה לגמרי לקרוא 
ספרים וכלום לא עניין אותה. נכנסה לבועה שלה ולא ידעה להתמודד. 
כולם אמרו לי שזה גיל ההתבגרות ויעבור לה, אבל אני הרגשתי שזה 

לא זה. זה היה קיצוני מדי, בעיניי, השינה וההימנעות הזו."
יש לי צורך לשוחח עוד קצת על התקופה ההיא. אני רוצה שענת תשאל 
אותי על התובנות שלי, על מה שעברתי בניסיון לעזור לגל, על הבדידות 
ועל הקירות שנתקלתי בהם חזור והיתקל. אבל ענת עוברת לשאלה הבאה: 

"איך היא נראית?"
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ממני —  יותר  מאוד,  גבוהה  כבדות,  עצמות  רחב,  אגן  "גדולה. 
1.78 מטר, באופן עקרוני החלק הכי יפה אצלה זה השיער, הוא מלא 
וערמוני כזה, אם כי תמיד פרוע. היא מלאה, לא שמנה, אבל מסורבלת 

ומגושמת מאוד."
"אהה." 

"אבל היא חמודה," אני מוסיפה לאחר רגע, "נשאר בה משהו תמים 
ומתוק כזה."

"בת כמה היא?" 
"בת שש עשרה, אבל מכיוון שקפצה כיתה היא לומדת בי"א."

ענת שואלת אם גל נראית כמו חבריה ללימודים.
"היא נראית גדולה מהם, אבל ילדותית בנפשה."

"והיא אוהבת לאכול?"
אני מגחכת, לא לגמרי באופן רצוני.

"מה?" שואלת ענת.
לאכול  אוהבת  היא  "כן,  מסבירה,  אני  אצלנו,"  אישּו  פשוט  "זה 
ועוד איך. בעיקר באחת־עשרה בלילה. וכשהיא אוכלת הצלחת חייבת 
להיות מלאה, בין שהיא מתכוונת לסיים את כל הכמות ובין שלאו. יש 
לה מין תאווה לאוכל בעיניים. למשל, בצלחת מרק היא תשים חמש 

כפות אטריות, ולזה היא תוסיף שכבה עבה של שקדי מרק."
"זה נשמע כמו מין טקס כזה," מציינת ענת.

"כן, בהחלט. בהתחלה חשבתי שזו דרכה לבקש תשומת לב."
"ייתכן שיש פה גם משהו נוסף?"

"יכול להיות, למה את מתכוונת?"
"רק לכך שיש עניין סביב האוכל," אומרת ענת. "בבקשה, ספרי לי 

עוד על גל," היא מוסיפה.
"היא ילדה מחוננת, באמת חכמה מאוד. למשל, כבר כילדה קטנה 

היא למדה שחמט והצטיינה בזה."
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"למה היא הפסיקה לשחק?"
"כזאת היא," אני מסבירה, "ניצחה את המדריך, ניצחה באליפות, 

ואז שעמם לה והיא הפסיקה."
ענת שואלת אם ניסינו לחפש פעילות אתגרית אחרת.

"במשך שנה היא הלכה עם צחי, בעלי, לשחק ברידג'."
"אז היא באמת ילדה מוכשרת," מסכימה ענת. 

לא  גבוהות.  כך  כל  יכולות  עם  ילדה  שלי,  הגדול  התסכול  "וזה 
כמוני, שכל תואר שעשיתי הוצאתי בשבילו את הנשמה..."

באמצע שטף התסכול שלי נשמעת נקישה בדלת. אני קופאת לרגע. 
משהנקישה חוזרת על עצמה ביתר עוצמה, קמה ענת לרגע ופותחת 
את הדלת למחצה. אני מצטמצמת על הכורסה בעוד היא אומרת כמה 

מילים בלחש.
"סליחה," היא אומרת, "זה לא קורה בדרך כלל, תמשיכי."

לוקח לי רגע להתחמם שוב. 
"תראי," אני פותחת ומרגישה שדיבורי איטי ושקול יותר, "יש לי 
התלבטות תמידית מה לעשות בנוגע לגל. נוצר בינינו מרחק, היא כבר 
פחות רוצה לעשות דברים איתי ביחד כמו פעם, וגם מסתגרת וישנה 
המון. כל אנשי המקצוע שאיתם התייעצתי אמרו לי שכל המתבגרים 
אמרתי,  שכבר  כמו  לדעתי,  זה.  את  מקבלת  לא  אני  כך.  מתנהגים 

במקרה שלה השינה היא בריחה."
ענת שואלת מה מטריד אותי יותר מכול.

גל  של  היכולת  חוסר  הזאת —  השאלה  על  לענות  מתקשה  איני 
להתארגן עם עצמה ועם הסביבה הוא העניין המטריד, המייגע ושואב 

האנרגיה ביותר בתוך המכלול. 
"וקיים עניין הלימודים שלה, עד לפני שנה ממש ישבתי לה על 

הווריד."
ענת מתעניינת למה.
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"כי בכל ישיבת מורים הייתי מגלה חיסורים ואיחורים, וכל פעם 
צצו עבודות שלא הוגשו בזמן או לא הוגשו בכלל..."

"ולמה היא לא הגישה אותן?" 
"לטענתה היא לא מצליחה לזכור את מועדי ההגשה. אמרתי לה 
שתכתוב אותם ביומן שלה, וכמובן מאז, כל התאריכים של המבחנים 
והעבודות שלה כתובים ביומן שלי. תארי לך שישבתי ולמדתי איתה 
למבחנים. זה אומר שאחרי יום עבודה מלא שלי, עוד הייתי מתיישבת 
לעזור לה ללמוד משש בערב עד תשע. לבחינה בהיסטוריה למשל, 

סיכמתי את החומר יחד איתה. זה היה מתיש ביותר." 
ענת מבקשת לדעת מה עשינו עד היום במסגרת הטיפול בגל. 

ומעבדת  ריטלין  עם  נוירולוגי  אבחון  פסיכו־דידקטי,  "אבחון 
שינה," אני מפרטת. 

רוח עצום,  קוצר  גואה בתוכי פתאום  מונה את האבחונים  בעודי 
מלווה בהצפה של חום. למה אני צריכה לחזור אלף פעמים על הפרטים 
האלה, זה לא רשום בשום מקום? אני חייבת מים קרים, ואני מוכרחה 

לעשות פיפי ואני מוכרחה אוויר. 
"איפה השירותים?" אני שואלת בדחיפות.

בי  מביטה  היא  מים.  לי  מציעה  ענת  מהשירותים  חוזרת  כשאני 
במבט רך ושואל.

לא  וגם  מוצפת  קצת  שאני  לי  "נראה  מהנהנת,  אני  תודה,"  "כן, 
ממש ישנתי בלילה."

"זה בסדר," אומרת ענת, "פעמים רבות בפגישה הראשונה עולים 
הרבה דברים ובוודאי גם יש ציפיות רבות. לפעמים זה יכול להכריע 

אותנו. את יכולה להמשיך?"
"תלוי בזמן שנשאר," אני עונה, מקווה שהזמן נגמר. 

נחשוב  "אולי  ענת,  אומרת  באמצע,"  בערך  אנחנו  זמן,  לנו  "יש 
ביחד מה לא עבד בעבר ועל מה תרצי להתמקד במפגשים שלנו."
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"טוב," אני נעתרת, "בואי נמשיך."
"מה מהדברים שניסיתם לא עבד?" מבקשת ממני ענת לחשוב.

"הריטלין, למשל, לא עבד ולא שינה כלום. בכלל, גל לא מאמינה 
בכדורים ומתנגדת לקחת אותם, חוץ מפעמים שבהן היא מרגישה לא 
טוב פיזית. בשלב מסוים התלבטתי אם לקחת אותה לפסיכולוג, אבל 
היא ממש לא שיתפה פעולה. חוץ מזה, הלכתי איתה למסגרת פרטנית 

שמשלבת שיחות עם טכניקות למידה."
"ושם היא שיתפה פעולה?"

"פעם אחת, ואז היא אמרה שזה לא מדבר אליה. אחר כך מצאנו 
מישהו שמלמד אסטרטגיות למידה בשיטה ייחודית. נוצר שם חיבור 
חסר  היה  זה  אבל  הלימוד שלו,  את שיטת  אהבה  והיא ממש  מצוין, 
טעם, כי היא לא השקיעה בשיעורים שהוא נתן. אז הפסקנו ללכת גם 

אליו." 
"אני שומעת בדברים שלך המון תסכול. למה?"

"כי כל הנטל הוא עליי, אני צריכה לעזור לה בהתארגנות היומיומית 
איך  מרגישה  אנחה,  משחררת  אני  ואינסופי,"  ענקי  תיק  וזה  שלה, 
הקול שלי מתחיל לרעוד קצת והחזה שלי מתמלא בכאב של הרחמים 
לעזור  איך  "להחליט  וממשיכה:  נשימה  לוקחת  השנואים.  העצמיים 
לה: ללכת לסדנאות להורים, לקחת אותה לשיעורים פרטיים, להזכיר 

לה אלף פעמים כל דבר..."
"ואיפה אבא של גל בכל זה?"

לא  גם  הוא  גל.  של  לקשיים  להתחבר  מצליח  לא  בעלי,  "צחי, 
לוקח חלק בהדרכות  ולא  חומרים  בלמידה של  או  בחיפוש  מתעניין 
שאני מקבלת כדי ללמוד את הנושא. לפני שנה וחצי הגענו למשבר 

ממש חמור בינינו."
"מה קרה?"

אני מספרת לענת כיצד, במקביל לתפקיד בצבא, עשיתי תואר שני 
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במינהל ציבורי והייתי מתרוצצת במשך ימים בין המשרד, הלימודים 
ושהכול  שליטה  מאבדת  שאני  הרגשתי  כלשהו  בשלב  ואיך  והבית, 
מתפורר לי: הבית לא מתנהל כמו שצריך, הילדים מתפזרים לכל עבר 
וכבר לא מגיעים כמו פעם לאכול ארוחת ערב מסודרת ביחד. כל אחד 
היה מסיים לראות את התכנית שלו בטלוויזיה בשעה אחרת ורק אז 

הגיע לאכול. 
"באחד הימים פשוט נשברתי," אני מתוודה, מרימה את מבטי אל 
"בסוף  טוב,  לי  שעושה  חם  קשב  מין  מהן  ומקבלת  ענת  של  עיניה 
לא חזרתי הביתה ונשארתי לישון אצל חברה. הודעתי רק לאמא שלי 
להשיג  איכשהו  צחי  הצליח  שעות  כמה  כעבור  הנייד.  את  וכיביתי 
אותי. אמרתי לו שאני על סף התמוטטות, שאני לא מסוגלת להמשיך 
אני פשוט אעזוב. בסוף הסכמתי  יהיה שינוי  ושאם לא  לחיות ככה, 
להיפגש בבית קפה. זה היה מוזר, רשמי כזה. אבל סוף סוף הרגשתי 

שאני מצליחה קצת להשתלט על העניינים."
ענת מהנהנת לשמע דבריי, אני ממשיכה: "סיכמנו בפגישה שכל 
אחד מבני המשפחה יקבל על עצמו אחת ממטלות הבית ואפילו הכנו 

מסמך שבו כל אחד מתחייב לזה." 
"מה למשל?" היא מתעניינת.

אוגרת  הייתה  היא  ההסכם  עד  הכביסה.  על  אחראית  למשל  "גל 
כביסה בחדר במשך שבועות. מהרגע שמונתה לאחראית על הכביסה, 
היא כבר לא עושה את זה. היא אפילו מחנכת את כל בני הבית להקל 
הוא  וגם  הכלים  מדיח  על  אחראי  "אור  בגאווה,  אומרת  אני  עליה," 
עושה עבודה טובה. אפילו ניר משתתף, הוא אחראי על הורדת הכלים 

מהשולחן, יחד איתי."
"אז זה עובד?" מוודאת ענת.

"בדרך כלל כן." 
"ומה עוד השתנה בבית בעקבות אותו משבר?"
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"אין יותר טלוויזיה בבית! זה היה אחד התנאים שהצבתי לחזרתי 
הביתה."

"מעורר השראה," משתאה ענת, "זה עבר חלק?"
"כן. מדי שלושה חודשים אנחנו מעלים את הנושא לדיון וההחלטה 
מתאשרת שוב. תארי לך שהילדים אפילו הודו שהם לא יכלו להפסיק 
זה את כל המשימות שלהם. פעם בשבועיים הם  ודחו בגלל  לצפות 
נוסעים לסבתא ומקבלים אינפוזיה טלוויזיונית של כמה שעות טובות. 
'הישרדות' הם רואים באינטרנט. היום שלהם הרבה יותר מסודר ולי 

הרבה יותר קל לתפקד ככה."
"זה שינוי מדהים. מה עוד השתנה?"

"נראה לי שסוף סוף גם הילדים וגם צחי, קלטו שאני לא מובנת 
מאליה, שגם לי יש חיים ומחויבויות. שזה לא ככה, שאני תמיד בבית, 

מבשלת ודואגת שהכול יתקתק..."
"למה את מחייכת?" שואלת ענת, מחויכת אף היא.

"כי אני קולטת פתאום שבאמת שיניתי דברים באופן משמעותי. 
זה משמח אותי, מאזן קצת את התמונה. וגם נזכרתי שלפני כמה ימים 
התרתה  וגל  רוטב,  הרבה  עם  בולונז  ספגטי  אכלנו  הערב  בארוחת 
בכולנו בשיא הרצינות שנשמור על הבגדים שלנו מפני כתמים ולא 

נעביד אותה בפרך. 'בפרך!' תארי לך."
שתינו צוחקות.

קובעת  הביתית,"  בזירה  שינויים משמעותיים  חוללת  באמת  "אז 
ענת לאחר רגע, "מה עוד דורש טיפול מבחינתך?" 

גל, כל  "אוהו, לא חסר! כמו שכבר אמרתי, כל ההתארגנות של 
להניע  אותה,  לדרבן  כדי  להשקיע  שצריך  נגמרת  הבלתי  האנרגיה 

אותה, לגרום לה לזוז..."
"באילו דברים ספציפיים למשל?" ממקדת אותי ענת.

"חוסר עמידה בזמנים, למשל. אם זה תלוי רק בגל, היא בחיים לא 
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בחוג.  או  בארוחה משפחתית  הספר,  בבית  בין שמדובר  בזמן,  תגיע 
אותי  שמוציאות  ובהצגות  ובתלונות  בהתחכמויות  מלווה  תמיד  וזה 

מדעתי."
"וזה היה תמיד, או שזה החריף בזמן האחרון?"

לאירוע  יוצאים  אנחנו  אם  תמיד.  היה  זה  שככה  חושבת  "אני 
משפחתי, למשל, היא מופיעה בדקה האחרונה, כאמור, ועם החולצה 
הכי דהויה וסמרטוטית שלה. מבחינתי חולצת טריקו זה לא בגד. בטח 

לא בארוחה משפחתית."
"ספרי לי קצת איזו מתבגרת את היית," מבקשת ענת.

אני חשה שהופסקתי בטרם עת. יש לי עוד צורך לדבר על קרבות 
ההתשה שמתנהלים אצלנו סביב כל התארגנות ויציאה. מורת הרוח 

שלי כנראה גלויה לעין. 
ענת אומרת בנעימות: "עוד נדבר על זה רבות, יש לנו היום הרבה 
להספיק ואני רוצה לגעת, לפחות באופן ראשוני, בעוד כמה עניינים."
אני מתרצה ומתכנסת לרגע כדי לחזור אל עצמי. עד מהרה עולה 
על מסך זיכרוני מיטתי בחדרי שבבית הוריי. אני מספרת לענת כיצד 
לאחר  הקטיפתי,  האדום  המיטה  כיסוי  על  שעות  מתפרקדת  הייתי 
שמילאתי את כל חובותיי, קוראת ספרים, רוקמת עלילות פנטסטיות 
הגדולה  אחותי  של  ניסיונותיה  את  תדיר  והודפת  לעתידי  באשר 
הייתי  חולמנותי,  למרות  אך  שלי.  החלומות  ממלכת  על  להשתלט 

תמיד מדוקדקת מאוד ו"ילדה טובה ירושלים".
לך  תארי  בזמן.  תמיד  מוקפדת,  מסודרת,  הייתי  אחותי,  "לעומת 
שעד היום אמא שלי מעירה את אחותי בבוקר כדי שהיא לא תאחר 
אין  אצלי   .47 בת  כבר  והיא  לבסיס,  יאחר  לא  שבנה  וכדי  לעבודה 
גל  את  מעירה  הייתי  פעם  הילדים.  עם  גם  מקפידה  ואני  כזה  דבר 
בכוח, מנערת אותה, גוערת בה, מושכת אותה מהמיטה — רק שתגיע 
בבוקר  בחמש  לקום  צריך  כשהיה  למשל  מיוחדים,  במקרים  בזמן. 
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לטיול בצופים או לקראת טיסה לחו"ל, גל אפילו הייתה מוותרת על 
שינה כדי לא להתמודד עם קשיי הקימה. עד שפנינו למעבדת שינה, 
ובגלל  עמוקה  משינה  להתעורר  קושי  עם  מתמודדת  שהיא  והתברר 
זה הייתה מעבירה את האחריות לקימה אליי. בשלב מסוים החלטתי 
לנושא  האחריות  את  אליה  מעבירה  בזה,  להתעסק  מפסיקה  שאני 
ומשחררת את עצמי מרגשות האשם ומהמחויבות הזו. אני וצחי לקחנו 
ולא  יותר,  אותה  מעירים  לא  שאנחנו  לה  והסברנו  לשיחה,  גל  את 
מוכנים לצאת לעבודה לאחר ריב וצעקות מהבוקר, ושזו הופכת להיות 
מאוחר — שתישא  מתעוררת  היא  אם  פתרונות.  בעיה שלה. שתמצא 

בתוצאות."
ההתערבויות  וכל  השנים  כל  לאורך  נכון,  מבינה  אני  אם  "אז 
שחווית, את זו שעושה את הדברים בבית, את סוכנת השינוי, והיום 
את נמצאת כאן כי בתחומים מסוימים זה לא עובד," מהדהדת ענת את 

דבריי. 
"כן," אני מאשרת.

בואי נתמקד עכשיו בנושאים שעליהם את רוצה לעבוד בתהליך 
האימוני," היא מציעה.

שבעיקר  לי  נראה  "אבל  אומרת,  אני  הרבה,"  כך  כל  יש  "וואו, 
יודעת  גל. אני לא  חסרים לי כלים בהתמודדות היומיומית שלי עם 
לרכך  מצליחה  לא  אני  שלה,  הקיצוניות  בהתנהגויות  לטפל  איך 
ועל מה  לי על מה להתעקש איתה  ברור  ולהתקרב אליה, לא  אותה 
חשיבות  בעל  הוא  הלימודים  נושא  לדוגמה,  הנוכחית,  בתקופה  לא. 
עליונה מבחינתי וגל מסירה מעצמה כל אחריות. אם היא רואה שצריך 
להשקיע, היא מוותרת. לפני שבועיים הייתה לה בחינת מגן בפיזיקה. 
שאלתי אותה מה מצבה, והיא אמרה: 'נראה לי שארד מזה, כי אני לא 
יודעת כלום.' השגתי מספר טלפון של מורה לפיזיקה ונתתי לה אותו. 
היא שאלה: 'שאני אחייג אליו?' וכשראתה שאני לא מתכוונת לעשות 
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את העבודה במקומה, התקשרה, קבעה איתו, למדה, ובסופו של דבר 
קיבלה בבחינה 94."

"כלומר עשית את התפקיד ההורי, ועם זאת, העברת את האחריות 
אליה. כל הכבוד לך."

ענת מתחילה לסכם את הפגישה וחוזרת על כמה נקודות חשובות 
להגדרת מסגרת האימון.

בהתחלה  דמעות,  להזיל  מתחילה  אני  שלה,  הסיכום  דברי  עם 
טיפין־טיפין ואז בשטף. כולי נוטפת.

"אני לא יודעת מה קרה לי," אני מגמגמת בין יפחה ליפחה, "אני 
לא בוכה בדרך כלל בפגישות."

"זה בסדר," אומרת ענת.
על  להשתלט  ממהרת  אני  ועבר,"  יצא  כבר  זה  זה...  אני...  "לא, 
עצמי, תוך כדי התנשמויות ושליפה של טישו מהמדור המיועד לכך 
יכולה  "את  מדי,  ורטובים  אדומים  אינם  שפניי  מקווה  שלי,  בתיק 

לסכם, אני מקשיבה." 
היא מביטה בי שוב במבטה הסימפטי, המקבל, ולאחר כמה שניות 
ממשיכה בדברי הסיכום. אני מוכנה כבר ללכת, הגוף שלי משתוקק 
על  בדבריה  להתרכז  מאמץ  עושה  אני  מהכיסא,  להתרומם  ממש 
חשיבות המסגרת הקבועה למען הצלחת התהליך ועל הצורך להודיע 
מראש במקרה של היעדרות. מצאה לה למי להגיד, אני חושבת, ושמה 
לב שמתעוררת בי טרוניה, שמתחזקת במקצת עם ההסבר, שיהיו מעין 
מבקשת  היא  מסע.  במחברת  אותם  לתעד  לי  ושכדאי  בית  שיעורי 
שאכתוב, לקראת המפגש הבא, מהם הקשיים המרכזיים של גל ומהם 
ארצה  מה  ועל  בינינו,  היחסים  למערכת  הנוגע  בכל  שלי  הקשיים 
מהתחושה  לחמוק  יכולה  איני  שבדבריה,  ההיגיון  למרות  להתאמן. 
לי,  לעזור  אמורים  שבו  במקום  כאן,  שדווקא  במקצת  הקורבנית 

מוסיפים לי עוד עבודה, עוד מטען על גִבי הדואב.
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מעניין מה ענת חושבת עליי, אני תוהה בעודי אוספת את התיק 
כדי  עושה  אני  אדירים  מאמצים  אילו  להבין  יכולה  היא  האם  שלי, 
לשמור על הקיים? האם הצלחתי להעביר את הכאוס האינטנסיבי והלא 
ייאמן שבו אני חיה? אולי הייתי צריכה להגיד דברים אחרים? בטוח 
אחרי המפגש שלנו,  עכשיו,  עקרוניים — האם  דברים  להגיד  שכחתי 
שוב השתלטו  אותה?  ולהבין  התמונה  את  לראות  יכולה  באמת  היא 
עליי ריקנות ותחושת חוסר שליטה. רק כשענת מברכת אותי לשלום 

ונותנת בי שוב את מבטה המאיר, מוקל לי במקצת. 


