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 תקציר

לפיו זוג הורים עומדים בראש בדגם המשפחתי המסורתי בעשורים האחרונים חל שינוי 

 ,פי רוב-הורות חד הורית. על -המשפחה, דגם זה מפנה את מקומו לדגמי הורות שונים ובתוכם

על אף השינוי המתואר, כמעט  (.1722אישה )טולידנו וסרשטיין,  –בראש משפחות אלו עומדת 

ואין בספרות הדנה בהורות לילדים עם צרכים מיוחדים התייחסות למשפחות חד הוריות.             

אוטיזם. עם השמעת קולן של אימהות חד הוריות המגדלות ילדים  -מטרת מחקר זה הינה

ם עם אוטיזם?               מהי חווית האימהות של אימהות חד הוריות לילדי -ומכאן, שאלת המחקר היא

המחקר הינו מחקר נרטיבי בו נעשה שימוש בסיפורי חיים בנוסף, נעשה שימוש במתודולוגיית 

Photovoice   המבוססת על התפיסה כי האדם הוא המומחה לחייו ועל כן הוא מפרש את חייו

ילדיהן נע במחקר השתתפו שבע נשים שגיל . ( ,2992Wang & Borris)כפי שהוא תופס אותם 

ו וצילמו תמונות המתארות את . הנשים סיפרו את סיפור חייהם כפי שבחרו לספר7-27  בין

החיים והתמונות נעשה בשתי  האימהות שלהן כפי שהן תופסות אותה. ניתוח סיפוריחווית 

-י מנגנוני הברירה של ספקטורפ-ראשית, נעשה ניתוח הוליסטי של כל אישה  בנפרד על דרכים.

בין כולן. התמות ח קטגוריאלי ומציאת תמות משותפות (. ולאחריו, נעשה ניתו1727)מרזל 

יומיים אותם הן חוות, לחששות מהעתיד ולאתגרים  -לקשיים  היום נוגעותהעיקריות שנמצאו 

השונים, לצד אלו, נמצאו תמות הקשורות  גם לתקווה לזוגיות והורות אחרת  ולמשאבי תמיכה 

מן הסיפורים והתמונות עולה כי ההתמודדות של האימהות   הות כוח.וחוסן מהן שואבות האימ

יום שלהן מלא באתגרים אך דווקא מתוך הקושי הכרוך בהיותן -היא קשה ומורכבת, היום

הורה יחיד הן צומחות ושואבות כוח וזאת מתוך אהבתן לילדן אך גם מתוך ההבנה כי הן 

 היחידות עבורו ובשבילו.
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 מבוא

הורות לילדים עם צרכים מיוחדים מעמידה את ההורים בפני מציאות שלא ציפו לה, מציאות 

אוטיזם המלווה בקשיים ואתגרים רבים. קשה במיוחד היא התמודדותם של הורים לילד עם 

ניים העומדים במרכז הלקות וגורמים לכשל תקשורתי של ההורה מול משום הקשיים האורג

המסורתי  ,במבנה הדגם המשפחתיאנו עדים לשינוי  . בעשורים האחרונים(1722ילדו )מישורי, 

בראש המשפחה הורה יחיד ולרוב אם.  כעת זוג הורים, ביותר ויותר משפחות עומדשבראשו 

נכתבו מחקרים בנושא הורות והורות לנושא.  את ההתייחסות המחקריתגם ב מחיישינוי זה 

חד הורית לילד עם צרכים מיוחדים אך כמעט ולא נמצאו מחקרים המתייחסים באופן 

כלל(.  על כן, ישנה חשיבות מצאו )בעברית לא נ  ספציפי להורות חד הורית לילדים עם אוטיזם

הנשים הנמנות על אוכלוסייה זו חוות קשיים שכן הנושא והבנתו לעומק, גדולה לחקר 

ייחודיים וספציפיים הנובעים מהקושי הכפול הכרוך ראשית, בהיותן חד הוריות ושנית, 

 כאימהות המגדלות ילד עם אוטיזם.

השנים האחרונות אני עובדת כמחנכת בבית ספר לחינוך מיוחד הנותן מענה  0במהלך 

. בשנות עבודתי בבית אוטיזם עם אותקשורתיות  ותלקוי עםמאובחנים ה 7-21לתלמידים בני 

גילאים ורמות  מגווןב ילדיםהספר צברתי ידע וניסיון בתחום האוטיזם, התנסיתי בעבודה עם 

תפקוד. בבית ספר לחינוך מיוחד בכלל ובבית ספר בו אני עובדת בפרט, הקשר שבין המורה 

חינוכי, העבודה מול –מודיים הקשורים אך ורק לתחום הלילהורה אינו מסתיים בנושא

כישורי חיים, עצמאות,  -ההורים נפרשת לאורך היממה כולה ונוגעת לתחומים רבים כמו

קושי בהליכה לרופא שיניים, ליווי לאירוע  -הילד בתחומי החיים השונים )כמוהתמודדות 

משפחתי, הכנה לשינוי כלשהו במשפחה ועוד( על כן, הקשר עם ההורה הופך מטבע הדברים 

לאורך השנים שמעתי ועודני שומעת סיפורים רבים מהורים  שילדיהם  לקשר אישי  וקרוב.

אותם הם  ילדיהם, הקשיים והתסכוליםבנוגע להתמודדותם עם אוטיזם  עםמאובחנים 

במיוחד נגעו לליבי סיפוריהן של האימהות החד הוריות איתן באתי בחיי היום יום. חווים 

הוות כעשירית ממשפחות בית הספר( ומצאתי עצמי חושבת, במגע )המשפחות החד הוריות מ

 נקשרת ומתעניינת במשפחות אלו. בעיני, קבוצה זו הינה קבוצת סיכון מבחינות רבות:  סיכון

 -יתהכרוך בטיפולים השונים אליהם  הולך הילד. סיכון חברכלכלי משום הנטל הכלכלי הכבד 

קות בדיכאון כתוצאה מהתנאים סיכון ללוכן, אימהות החשות מבודדות מהחברה. 

החיים ובתמונות  ועל כן החלטתי להתמקד בסיפורירתיים, משפחתיים והרגשיים שלהן. החב

הן  ם לשם הבנת חוויית ההורות עמההאימהות החד הוריות של הילדים עם האוטיז שצילמו 

 מתמודדות.

השמעת קולן של אימהות חד הוריות המגדלות  מטרת מחקר זה הינה, בהמשך לנאמר לעיל

מהי חוויית האימהות של אימהות חד  -ילד על רצף האוטיזם. ומכאן נובעת שאלת המחקר

ו ערכתי סקירת ספרות על מנת לענות על שאלה ז הוריות המגדלות ילדים על רצף האוטיזם?

וטיזם ודרכי הורות לילדים עם צרכים מיוחדים, הורות לילדים עם א –מקיפה שכללה

ההתמודדות של ההורים, משפחות חד הוריות ומאפייניהם ומשפחות חד הוריות לילדים עם 

  צרכים מיוחדים. 
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 סקירת ספרות

 הורות לילד עם צרכים מיוחדים

לידת ילד עם צרכים מיוחדים מעמידה בפני ההורים אתגר משמעותי, בעל חשיבות אישית 

ילדים עם צרכים מיוחדים עשויים להשפיע על השינויים החלים במשפחות לחתית. ומשפ

מערכות היחסים בתוך המשפחה ועל חיי היום יום שלה. פעילויות שעד כה היו פעילויות 

שבשגרה נעשות  מסורבלות ודורשות תכנון מוקדם, התארגנות מיוחדת והשקעת משאבים 

שבירה שלאחריה (. כניסתו של ילד עם צרכים מיוחדים  למשפחה הינה נקודת 1772)היימן, 

לא יהיו עוד החיים כפי שהיו עד כה. נקודה זו מהווה עבור ההורים ניפוץ כל החלומות, 

התקוות והציפיות, הפער בין דימוי הילד האידאלי שהיה קיים אצל ההורה טרם הלידה  לבין 

המציאות מוביל לתגובות קשות אצל ההורים אשר חווים משבר המלווה בתחושת דחק, 

לשלבים  רביםמודלים  במהלך העשורים האחרונים התייחסו דה בערך העצמי.אובדן וירי

 השונים אותם עוברים ההורים כתגובה לאבחון ילדם. 

את שלבי  סיווג (2957פורטוביץ ורימרמן, )מהמודלים המרכזיים בשנות השמונים חד א

נובע מהשינוי  -משבר השינוישל משבר: המשבר אותו חווים הורים לשלושה דפוסים 

הפתאומי שחל בתפיסת ההורים את עצמם, משפחתם ועתידם. ציפיותיו של ההורה מילדו 

מתנפצות ולכן עליו לעשות שינוי בתפיסתו את עצמו. הרגשות המלווים משבר זה הם: הלם, 

לאחר הידיעה כי ילדם עם צרכים  -המשבר בערכים אישייםחוסר אמונה, דחייה ועוד. 

יום  המלוות את גידולו של בנם. המשבר -ים להתמודד עם חוויות היוםמיוחדים, על ההור

ערכיות, מצד אחד עליו -הערכי מתמשך על פני זמן רב מפני שההורה שרוי רוב הזמן בדו

לאהוב , להגן ולחנך את ילדו על פי הערכים והנורמות עליהם חונך ומצד שני,  מתקשה בכך 

אשמה, הכחשה, הגנת יתר  -ר זה מלווה ברגשותמכיוון שחש כי ילדו אינו כה אהוב. משב

ד עם צרכים משבר הנובע מהקשיים האובייקטיביים שמציב גידול יל -משבר המציאות וצער.

בשלב זה לומדים ההורים להסתגל למציאות החיים השונה, הם מיוחדים בפני ההורים. 

כל בני המשפחה,   נדרשים למלא עבור ילדם סדר יום תובעני במיוחד שמשמעותו שינוי עבור

המשפחה נאלצת להסתגל לעומס כלכלי, ויתור על פעילויות פנאי, תיוג, לעיתים בדידות 

 חברתית, דאגה המעוגנת במציאות בנוגע לעתיד הילד.

אותו עוברים ההורים  חוקרים רבים תיארו בעבר את תהליך קבלת האבחון כתהליך אבל

ציאות, יש חוקרים שטענו כי התהליך עלול בעקבות הפער בין מה שקיוו וציפו לו לבין המ

שעסק  (Olshansky, 1962 ) הראשוניםלעיתים להמשך לאורך כל חייהם, אחד מהמודלים 

הלם  בשלבים אותם חווים ההורים דירג את השלבים מההלם בהתחלה לחקירה וקבלה:

התגובה הראשונית אותה חווים ההורים הינה תגובת ההלם, התגובה באה לידי ביטוי  -ואבל

בתגובה פיזית. לאחר ההלם מגיע האבל המבטא את מותן של הציפיות והתקוות. לעיתים 

האבל אינו חולף ואף הופך לצער כרוני. עוצמתו של הצער ותקופתו משתנה אולם כולם חווים 

ההורים ממאנים להשלים ולקבל את המציאות שנכפתה  -סירוב בקבלת האבחנה אותו.

כעס  עליהם. בשלב זה פונים ההורים לרופאים שונים בתקווה לשנות את האבחנה או לבטלה.

למה זה קרה לנו? תחושת  -, כמומתעוררות אצל ההורים שאלות רבותשלב שבו  -ותסכול
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רובות תחושות אלו התסכול מעוררת אצל ההורים תחושה כי נעשה להם עוול. לעיתים ק

מלוות בתחושת אשם שאינן רציונאליות כלפי עצמם או הסביבה. שלב זה מביא עמו חרדות 

גדלים הקשיים בהשלמה עם  כלפי העתיד. ככל שתקופת שלב זה ממושכת יותר כך

בשלב זה ההורים חדלים להילחם במגבלתו  -וקבלהקירה ח  (Olshansky, 1962).המציאות

 .(2997)וייסקופף, לקידומו של ילדם של ילדם אלא מתחילים ללמוד על הלקות, לחפש דרכים 

הקושי אשר חווים ההורים בעיבוד האבל וכן, הימשכותו לזמן רב נובעים מעצם נוכחותו של  

)טלר, דית עבורם לקיומו וה כתזכורת תמיהילד מול ההורה באופן תמידי ועל כן למעשה  מהו

, נכתבו גישות המנוגדות לגישת שלבי האבל, אחת מהן היא גישתה בשלב מאוחר יותר. (1772

( הדוחה את ההעברה האוטומטית של מושגי האבל והשכול לתחום ההורות 2992של וייס )

משום שבמחקר השכול ישנו שיפוט ערכי לפיו כל אדם עובר את אותם  זאת, המיוחד לילד

שההסתמכות על המחקר בתחום השכול תייחסות אינדיבידואלית וכן משום שלבים ללא ה

עלולה לגרום להעברת טעויות לתחום המחקר על הילד עם הצרכים המיוחדים. גישה זו 

מיוחדים ללא ציפיות  סטריאוטיפיות טוענת כי  עלינו להבין את ההתייחסות לילד עם צרכים 

הגישה מתייחסת למרכזיות הקשר לשלב כפי שמציע המחקר על השכול. למעבר משלב 

הבסיסי בין ההורים לילדיהם ולקשיים  הנובעים ממצבו הקוגניטיבי של הילד ואף ממראהו 

מציבה ליך לינארי, כל תקופה ה תהנהתמודדותם של  ההורים אינ .(1722החיצוני )מישורי, 

בפני המשפחה אתגרים חדשים ומחייבת אותה להתארגנות מחודשת, בעיקר נראים מוקדי 

כל מעבר עלול לעורר חוויות ותחושות  השונים ובמעברים הכרוכים בהם.החיים  עגלילחץ במ

של עצב על מה שיכול היה להיות למול מה שקורה ובמקביל, החשש וחוסר הוודאות מהעתיד 

(Betz & Thorngren, 2006) אם כן, . השלבים אותם עברו ההורים לאחר האבחון עלולים

מעבר ממסגרת חינוכית  -כדוגמת לחזור באופן דומה או חלקי במעברים השונים בחיי הילד,

משפיעים לא רק על התמודדותם ותחושות ההורים באותה תקופה, המעברים לאחרת. אחת 

כות היחסים שלהם עם הסביבה של ההורים בתוך המשפחה אלא, גם בהתמודדות ובמער

מחקרים הנוגעים לקשר שבין ההורים לצוות החינוכי מדגישים כי הורים , אליה עובר הילד

שמגיעים למערכת ללא משאבים נפשיים חיוביים לעיתים עלולים לחוות את המפגש עם 

המערכת כמפגש מאיים ולכן מודגשת ביתר שאת חשיבותה של ההתאמה בין המערכת 

. ממחקרים עולה כי (1770אינטראקציה החיובית בין שתי המערכות )פלוטניק, להורים וה

המעבר מהגן לכיתה א הינו בבחינת אתגר עבור הילדים והוריהם, מעבר מסביבה קטנה 

יחסית ואוהדת לסביבה פחות גמישה, זוהי תקופה המתוארת כתקופה קריטית בחייו של ילד 

 (.1727)לוינגר, 

המשפחה עם כניסתו של ילד עם צרכים עוסקים בהתמודדות המחקרים רבים בספרות 

מחקר שבחן את עמידות בחנו את עמידות המשפחה והתמודדותה. מיוחדים לחיקה, 

המשפחה עם מצב מעין זה זיהה את גורמים אשר מקילים או מקשים על תפקודה התקין של 

חברתיים,  המשפחה. מהמחקר עלה כי עמידותה של המשפחה וחוזקה מותנים במשתנים

תרבותיים ואישיותיים של בני המשפחה ובעיקר של ההורים, במחקר זוהו שלושה מקורות 

שיתוף עם בני משפחה קרובים  -מצוקת המשפחה ותורמים לעמידותה תמיכה המפחיתים את

לצורך טיפול בילד )היימן, הורים, ושימוש במקורות חיצוניים וחברים, הקשר הזוגי בין ה

1772.) 
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 לד עם אוטיזםהורות לי

 התמודדותם של הורים לילדים עםלעיל, התמודדות קשה במיוחד היא  בנוסף לנאמר

אף יותר מזה של  אוטיזם. במחקרים נמצא כי הורות זו  מעמידה בפני ההורים אתגר גדול

זאת  .(1722)מישורי, רות ואף יוצרת מצבי לחץ מתמשכים מגבלות אח הורים אשר לילדם

ליקויים אורגניים אשר גורמים לכשל בתקשורת בסיסית בין ובבסיס המגבלה עומדים  מאחר

התנהגותו של ילדם  דבר אשר  בפרשנותקושי רים לילדים עם אוטיזם חווים ההורה לילדו. הו

ילדו. קושי זה מתבטא כבר בשלב  ידי-עלעלול לפתח אצל ההורה פרשנות שגויה כי הוא נדחה 

 אינו מגיב לקריאה בשמו או למסרים תקשורתיים מהוריו, בשלב זה התינוק  הינקות כאשר 

וכצפוי, מנותק ועל כן הטיפול בו נעשה טכני והאם חשה לעיתים כי אינה משמעותית עבורו 

התינוק. הסתגרותו של התינוק וניתוקו עלולים לגרום למעגל בו  ו שללהתפתחות תורם אינו

 ווהופכת לפאסיבית ומתקשה להיות נוכחת עבור, נסוגה בנההאם שאינה מקבלת כל חיזוק מ

כתוצאה מאתגרים אלו, העומדים בפני הורים לילד עם . (1722)בכור כהן ובנארי לבני, 

רמות גבוהות יותר של דיכאון ולחץ. "לחץ" מוגדר כהפרעה אוטיזם, מדווחים ההורים על 

שלו ומפרה את  ביחסים בין הפרט לסביבה, הפרעה אשר יוצרת איום על תחושת הרווחה

כל אדם מגדיר אותה אחרת )לזרוס על כן, איזון הנפשי שלו, תחושת הלחץ הינה אישית ו

מחקר שנערך בארצות הברית בדק את הקשר בין אופטימיות, תמיכה חברתית  .(1772ולזרוס, 

אימהות שלהן  229בלתי פורמלית ורווחת אימהות לילדים עם אוטיזם. במחקר השתתפו 

כלי ( והשאר חד הוריות. 51%ד עם אוטיזם. רוב האימהות היו נשואות )לפחות ילד אח

שאלונים שעסקו באופטימיות, תמיכה חברתית, דחק הורי, דיכאון, שביעות רצון  המחקר היו

מהחיים, רווחה נפשית ושאלון שעסק בהשפעות חיוביות ושליליות של אירועים על חייהן. 

על רמות גבוהות של תמיכה חברתית בלתי כי אימהות שדיווחו  עלהבממצאי המחקר 

תוצאות המחקר הצביעו על כך ות נמוכות יותר של דחק ודיכאון. פורמלית, דיווחו גם על רמ

שכל אחד ממקורות התמיכה של האם )בן זוג, חברים ובני משפחה נוספים( חשוב לרווחת 

ופן ישיר על מספר וחברים משפיעה בא האם, אך הם פועלים בדרכים שונות. תמיכת בני הזוג

היבטים ברווחת האם, ותמיכת בני משפחה עוזרת לאם להישאר אופטימית בשעה שהיא 

מתמודדת עם אתגרים בגידול ילדה. מסקנות המחקר הצביעו על החשיבות לא רק של  הגדלת  

 כמות התמיכה אלא גם  איכותה על מנת להעלות את רמת האופטימיות אצל האם ובכך

  (.Whitman, 2010 &Ekas, Lickenbrock) יכאון והדחק ההורילהפחית את רמת הד

ים והקשיים הייחודיים אצל הורים לילדים עם אוטיזם באתגר דנה הספרות שהצגתי,כפי 

מחקר דים עם לקויות או נכויות אחרות. השונים מהקשיים איתם מתמודדים הורים ליל

בחן  לילדים עם תמונת דאון( 11לילדים עם אוטיזם,  11אימהות ) 17בו השתתפו  השוואתי

את ההבדל ברמת הדחק בין אימהות לילדים עם אוטיזם לבין אימהות לילדים עם תסמונת 

אימהות לילדים עם אוטיזם בעלות פרופיל גבוה יותר לחוות המחקר עלה כי  ממצאימ .דאון

 0 -ומתח". בשאלון "משאבים  -האחד, דמוגרפי והשני -לחץ. כלי המחקר היו שני שאלונים

אצל  מאשריותר גבוהה  עם אוטיזם לילדיםעלה כי רמת הדחק של אימהות  21ך ממדים מתו

אימהות לילדים עם תסמונת דאון. ההבדל הגדול ביותר היה בשאלות שעסקו בהגנת יתר 

כי ילדם זקוק לסיוע רב ועל כן תלותי הרבה  יותראימהות לילדים עם אוטיזם דיווחו  .ותלות

ה. כמו כן הביעו חשש רב יותר מהאפשרות כי ילדם יזדקק בעתיד לטיפול של אדם יותר בהור
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 אחר. האימהות ראו את עצמן כמקבלות פחות תמיכה מכיוון שמוגבלות ילדם אינה פיזית

מסקירת הספרות שעוסקת בהורות לילד עם אוטיזם עולה (. Pisula, 2007) ואינה נראית לעין

בפני אתגרים וקשיים רבים אף יותר מאלו של הורות  כי הורות זו מעמידה את ההורים

 לילדים עם לקויות אחרות. אדון כעת בדרכי ההתמודדות של ההורים כפי שעולה מן הספרות.

  דרכי התמודדות

בספרות, מוגדרת התמודדות כמאמצים ואסטרטגיות אשר מטרתן למזער את תחושת הדחק 

ההתמודדות מתבטאת ראשית בהערכה של והשפעת תחושה שלילית זו על רווחת הפרט. 

, מעריך הפרט מהם המשאבים לאחריהשיוצרים התנאים הדוחקים.  הפרט לגבי האיום

החברתיים והאישיים אשר עומדים לרשותו על מנת להתגבר על המשבר )כצנלסון ורביב, 

 מחקר שנעשה בישראל אודות דרכי התמודדות בהם נקטו הורים לבוגרים עם אוטיזם (.1771

חלקו הראשון של המחקר היה ראיון בעל שני חלקים. הורים. כלי  ארבעה עשרהשתתפו 

ענה יפור חייו ובפרק שני של הריאיון הריאיון הוא ראיון פתוח בו סיפר המרואיין את ס

המגדיר ארבעה מודל  מישורי מציעה(. בעקבות המחקר, 1722ואיין על שאלות )מישורי, המר

 י התמודדות  בהם נוקטים ההורים: סגנונות עיקריים של משאב

אסטרטגיה זו ממוקדת ברגש ומתבטאת במבעים רגשיים של ההורים.   -סגנון הממוקד ברגש

מתן הביטוי המילולי רגשי. בר או לקושי מתבטאת לרוב כביטוי התגובה הראשונית למש

כי לרגשות מקדם את התובנה העצמית ואת יכולת ההתארגנות הפנימית ומאפשר נקיטת דר

 פעולה בהמשך. 

נעשים עבר מהרגש לניסיון להבין ולדעת. בהדרגה חל תהליך של מ -סגנון הממוקד בחשיבה

בשלב זה תהליכים קוגניטיביים, תהליכי חשיבה המאפשרים לבחור את דרכי הפעולה בעתיד. 

 בשלב זה מעמיק ההורה את ידיעותיו לגבי הלקות.

פיסה כי פעולותיו של האדם למען עצמו וזולתו סגנון זה מקורו בת -סגנון הממוקד בעשייה

חיפוש מענה בסביבה החברתית   -צמי. העשייה סביב קידומו של הילדהינם דרך למימוש ע

מביאים לתחושת העצמה ומסוגלות הורית ת אחר דרכי התערבות המתאימים לו והמקצועי

 הבדיל מקורבנות. אצל ההורים. כמו כן, מסמל שלב העשייה את השליטה של ההורים בגורל ל

סגנון התמודדות זה נשען על התפיסות הערכיות של האדם. ההורה   -סגנון הממוקד בערכים

פועל להשגת מטרה מתוך אמונות חינוכיות, נורמות חברתיות ולא מתוך הנמקה קוגניטיבית 

 או רגשית. 

המבטאת את התמודדות ההורים הינה מורכבת ונראה כי לכל הורה נטייה אישית דומיננטית 

במהלך  ייםאחד הסגנונות יותר מהאחרים אולם נטייה זו אינה סטטית אלא עוברת שינו

 שבחן את מחקר התובנות ההוריות. זו ומשתנה עם  מתפתחת נטייהכמו כן, ההורות. 

 לילדים המשאבים האישיים והחברתיים אשר עשויים לתרום לרווחה הנפשית של ההורים 

תפיסה אישיותית אשר מנחה  -תחושת קוהרנטיות: משאביםהתמקד בשלושה  עם אוטיזם

המתאר את האמונה  -מיקוד שליטהאת האדם ותורמת לחוסנו בהתמודדות עם מצבי לחץ. 

 -תמיכה חברתיתבנוסף, ושיש לפרט בנוגע ליכולתו לשלוט בהתנהגותו ובאירועים בחייו. 

לתפקודו  ותורמתרית המוגדרת כמערכת דו כיוונית המספקת לחבריה עזרה פיזית וחומ

עם  לילד בנייה ותיקוף מודל להסתגלות הורים הייתהמטרתו של המחקר  התקין של הפרט.
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על גישת הלחץ במשפחה, לפיה, שינוי אצל אחד מחברי המשפחה,  התבססאוטיזם. המודל 

הורים שענו  207במחקר השתתפו  כולה. מביא לשינויים בתהליכים של המערכת המשפחתית

קיים קשר חיובי בין תחושת הקוהרנטיות ממצאי המחקר עולה כי שאלונים. מ העשראחד על 

מאמין כי הורה עם מיקוד שליטה פנימי עוד נמצא . פשית של ההורהלבין בריאותו הנ

תוצאותיהם ובעקבות כך חש הורה  על ותמשפיע ,לבנו, בהן הוא נוקטשהפעולות הקשורות 

ו ובכך למעשה פוחתת מידת הלחץ של ההורה המניעה אותו לפעולה להטבת מצב שליטה

התאמה בין מידת המתח שחווה  על מצביעהממצא השלישי שעלה  שית.פבריאותו הנועולה 

 התמיכה החברתית. החברתית והבלתי פורמאלית שקיבלהלבין מידת התמיכה משפחה 

מן . (1727)סימן טוב,  שחוו והטבה בהסתגלותםלחץ בהפחתת ה שקיבלו ההורים תרמה

בהן הסקירה עולה כי התמודדות ההורים שונה מהאחד לשני, ישנן אסטרטגיות שונות 

אישי שהם נושאים עימם. כמו כן, וה רגשיההחברתי, בוחרים ההורים אשר תלויות במטען 

דרך ההתמודדות בה בחרו ההורים בתקופה אחת איננה בהכרח הדרך בה התמודדו בתקופה 

 אחרת.

 משפחות חד הוריות

כר אשר לפיו בראש ת העשורים האחרונים חל שינוי במבנה המשפחתי המסורתי והמובשלוש

זוג הורים משני המינים. מבנה זה פינה את מקומו למשפחות מסוגים  המשפחה עומדים

 ומגוון של מערכים משפחתיים אשר אינם תואמים עוד את ההגדרות המסורתיותשונים, 

Levine, 2009) .) לשינוי זה תורמות גם מגמות חברתיות אשר באות לידי ביטוי בחקיקה )חוק

מציאות  מגמות אלו יוצרות(. ועודהפונדקאות, אישור הפריה חוץ גופית לנשים שאינן נשואות 

הורות  חברתית חדשה ויחד אתה עלייה בשיעור המשפחות בהן ההורות יחידנית הכולל

)גודקאר,  הורות יחידנית עקב גירושין ועוד  מאותו מין,הורות  של בני זוג יחידנית מבחירה, 

1779 .)  

. המגדיר מיהו הורה יחיד ומה 1332-התשנ"ב הוריות,-חוק משפחות חדחוקק  2991בשנת 

הוריות, הורה יחיד הוא תושב -פי חוק משפחות חד-ות שיינתנו לו במסגרת חוק זה. עלההטב

נו נשוי ואין עמו אדם הידוע בציבור כבן זוגו, ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו והוא אי

כלומר גרוש/ה, אלמן/ה או רווק/ה עם ילדים. לפי החוק, אף נשואים החיים בנפרד מבני זוגם 

פריצת דרך בהתייחסות למשפחות חד  מהווהמוגדרים הורה יחיד בתנאים מסוימים. החוק 

מצביעים כי  נתוני הביטוח הלאומי .הוריות בין היתר בכך שהוא מעניק להן הטבות כלכליות

מסך  21.2% שהם ,210,777-הוריות בישראל הגיע ל-מספר המשפחות החד 1721בשנת 

מסך ילדים  5.7%שהם  ,119,777-המשפחות עם ילדים בארץ, ומספר הילדים בהן הגיע לכ

 1%-בראשן של רק , הוריות עומדת בדרך כלל אישה-בראשן של המשפחות החד. בארץ

היחס כלפי האימהות החד  (.1722וסרשטיין, )טולידנו  גבר הוריות עומד-ת החדמהמשפחו

מצד אחד ישנה התפיסה המודרנית, הליברלית ומצד  -ריות בישראל הוא יחס אמביוולנטיהו

 כך חשוב הוא יחס "נסבל" ולא יותר מכך.ס במדינה בה ההלכה תופשת מקום כל שני היח

החידוש בנוגע לאימהות חג הוריות מבחירה הוא עצם הניתוק הזוגיות מההורות, שלא 

כבעבר, אין הכרח ללכת מהזוגיות להורות אלא, ניתן להתייחס לכל אחת מהן בנפרד וללא 

ל הוא הצורך העז שנמצאו אצל אימהות חד הוריות מישראאחד המאפיינים הבולטים  .תלות
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אנגליה שיעור ארצות הברית או  ינות אחרות כדוגמתדבהשוואה למבמימוש האימהות, 

  (.1779 )ליבליך,שאינן ממשות את אימהותן קטן מאוד הנשים הישראליות 

יש מראים כי משפחה בה מחקרים הנוגעים לתפיסות סטריאוטיפיות ביחס לדפוס המשפחתי 

ת שני הורים נתפסת כמשפחה "נורמאלית" ואילו המשפחות האחרות נתפסות כמשפחו

על חיי היום נם הקשיים האובייקטיביים המקשים יחד עם זאת יש המתפקדות פחות טוב.

ביר את הסיכון יום במשפחה חד הורית וחלק גדול מהן חיות מתחת לקו העוני דבר אשר מג

את העלייה המתמדת במספר  פי שהנתונים מראים -אף על (.Katz, 1998)לחלות במחלת נפש 

ע לגלות כי הפסיכולוגיה ממעטת לבדוק את ההשלכות של היחידניות, מפתיהמשפחות 

השינויים הללו על התפתחות היחיד ורווחתו ואף נדמה כי ישנו ניסיון לאכוף מודלים 

 (.  1779קלאסיים ישנים יותר גם על מבנה המשפחה החדשה )גודקאר, 

חיים מחקר השוואתי שנערך בישראל ביקש לבחון את השפעת ההורות מבחירה על איכות ה

ירה על איכות החיים של כיצד משפיעה החד הורות מבח -בשאלההמחקר דן של האימהות, 

מטרת המחקר הייתה לזהות פרופיל לאיכות החיים של אימהות אלו והשוואתו האימהות? 

אימהות חד הוריות מבחירה,  72נבדקות, מתוכן  202אימהות נשואות. המדגם כלל  לזה של

שאלון דמוגרפי ו-כלי המחקר היו שאלון סוציואימהות נשואות.  77 -אימהות גרושות ו 11

והערכיים של  החברתיים ,פיזייםסיכולוגיים, ההפ"איכות חיים"  שעסק בהערכת המרכיבים 

מעורבות הורית של האב ומצב בנוגע למשתנה שעסק בהנבדק. ממצאי המחקר הראו כי 

זו של הנשואות, כנראה בשל הוריות גבוהה מ הכלכלי, איכות החיים של האימהות החד

העובדה שמנקודת מבטן הן יכולות לבנות ולעצב את חייהן כראות עיניהן וללא התחשבות 

יומית בה -ברצון בן זוג. על אף היתרונות עליהם הצביעו, הדגישו האימהות כי במציאות היום

בהחלטות  סיוע של בן זוג העדרכלכלי והעדר ביטחון  -הן חיות ישנם קשיים מרכזיים כגון

הנוגעות לגידול הילד. במחקר הנדון נמצא כי הרווחה הפסיכולוגית של האימהות החד 

הוריות הייתה גבוהה יותר מאלו של הגרושות  או הנשואות כל עוד השאירו את המשתנים של 

יחד עם ממצאי מחקר אלו,  (.1771אנגלצ'ין ווזנר, -מצב הכלכלי ומעורבות האב כקבועים )סגל

(.  1779ד הוריות יש שיעור גבוה יותר של פניות לשירותי בריאות הנפש )גודקאר, במשפחות ח

ות המגדלות את ילדיהן עם מחקר שנערך בקנדה בחן את ההבדל בשכיחות הדיכאון בין אימה

המועברים  בסקרים שימוש ידי-על נעשהמחקר אלו המגדלות אותו לבד. הבן זוג לבין 

, מספר האימהות הנשואות 1,717ת במחקר עמד על אימהות החד הוריומספר האקראית, 

כן שאלות . השאלונים כללו שאלות דמוגרפיות ובהן נתוני השכלה, הכנסה, ו27,291היה 

תוצאות המחקר הראו כי  שימוש בשירותי בריאות נפשית.הנוגעות לתמיכה חברתית ו

רגשית היו גבוהים -נפשיתשכיחות הדיכאון והפנייה לשירותי בריאות כלשהם בעבור בעיה 

 (.Wang,  2004)( 1%מאשר אצל אימהות נשואות )  (22.0%יותר בקרב אימהות חד הוריות )

 משפחות חד הוריות לילדים עם צרכים מיוחדים

רוב רובו של המחקר העוסק בהתמודדות ההורית למול הילד עם הצרכים המיוחדים הצביע 

ר במשפחות . בנוסף, התמקד המחקווה ההורהני ואף שלבי אבל אותם חעל דחק, צער כרו

אין לא מעטות הינן משפחות יחידניות  אולם, במציאות בה משפחותאשר בראשן זוג הורים. 
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זה ובהתמודדות המשפחתית של משפחות אלה.  יתייחס גם לפןמן הנמנע כי המחקר 

כיחות ממחקרים המצויים בספרות עולה כי אימהות חד הוריות ביטאו דאגה, לחץ ואף ש

אולם, בניגוד  את ילדיהן בזוג. המגדלותיותר ברמת הדיכאון בהשוואה לאימהות בוהה ג

למחקרים אלו, מצביעים מחקרים אחרים על חוסן נפשי והתמודדות הורית טובה דווקא 

( Levine, 2009ואחרים דווחו גם במחקרה של לוין ) דומיםבמשפחות יחידניות. ממצאים 

עם הקושי הכפול בהיותן חד ד מתמודדות האימהות החד הוריות שמטרתו הייתה לבחון כיצ

הגורמים האישיים, המשפחתיים לילד עם מוגבלות ובנוסף, זיהוי  ואימהותהוריות 

עם הצרכים והחברתיים המהווים כגורמי סיכון וחוסן בהסתגלות המשפחתית לילד 

, 7-17אימהות חד הוריות המגדלות ילדיהם בגילאים  21לוין קיימה ראיונות עם המיוחדים. 

, חברתיים ושפתיים יםקוגניטיבימוגבלות הילדים באה לידי ביטוי בקשיים התנהגותיים, 

. הריאיון החל בשאלה אשר נגעה  לגורמים אשר הביאו תי(אספרגר, אוטיזם, עיכוב התפתחו)

אחר מכן נבחנה התמודדותה ההורית לילד עם מוגבלות. את האם להיות אם חד הורית ול

לאחר שענו האימהות על השאלות והתקבל הנרטיב הבסיסי, התמקדו השאלות בזיהוי 

אתגרים ספציפיים בהם נתקלה האם בכל שלב. בנוסף ההתמקדות הייתה בחזקות 

ת שונות כמו כן נערכה השוואה בין תקופו -אותם תיארה כמועילים בהתמודדותה והמשאבים

תוצאות המחקר אישית לאורך זמן. בחיים למצבה כיום על מנת לבחון את ההתפתחות ה

רה יעילה וחיובית עם גידול הן מתמודדות בצו ,הראו כי  לצד הקשיים אותן חוות האימהות

האימהות מתחושת הממצאים העיקריים הדגימו זאת: הראשון, המעבר שעברו  תילדן. ארבע

יליים אותם קיבלו מהחברה לתחושת "האם הנבחרת", כאשר החלו השלהכישלון והמסרים 

יעילה יותר  התמודדותן הייתהוהים בגידולו של ילד עם מוגבלות האל ידי  -עללחוש נבחרות 

התמקדה בלקות האימהות  ידי-עלתחילת הדרך כפי שתוארה חשו חוסן נפשי. שנית, ואף 

ת האימהות למודעות באשר לצמיחתו לאחר מכן הופכווהלמידה על אותה לקות אך,  ילדם

ל כך למעשה רואות בלקות כחלק מחייהן אך לא כות, והתפתחותו של ילדן בד בבד עם הלקו

עובדה כי הן מצליחות לקבל את ילדן ואף ליהנות טמון בהעיקרי לחוסן  המקור, חייהן

לתמיכה הנקודה השלישית נוגעת  לקשר עמו.ובכך מפנות את המשאבים הנפשיים  מגידולו

הות מוצאות עצמן מחדשות המשפחתית המהווה עבורן מקור לחוסן והתמודדות. האימ

קשרים משפחתיים  עם משפחתם הגרעינית מתוך מחשבה לא רק על עצמן בהווה ומקרבות 

אלא גם על ילדן בעתיד, כמי שיזדקק לאנשים אלו בלכתה. הנקודה האחרונה שעלתה מתוך 

מתארות אחרים להקשבה לעצמן. לאחר האבחון הממצאים הינה המעבר מהקשבה ל

את הקולות מסביב שהתוו את דרכן ההורית ולמעשה את חוויותיהן אולם, לאחר  מהותיהא

תקופה מעידות האימהות כי החלו להיות קשובות לעצמן ולא לסביבה ובכך נתפסת המציאות 

 כמדויקת יותר. 

ת האימהות החד הוריות המגדלות במחקר נוסף שנערך לאחרונה בארצות הברית נבחנו תפיס

יום, -יומי שלהן )שנמדד על ידי טרדות היום-ילד המאובחן על רצף האוטיזם לגבי הלחץ היום

בנוסף, נבחן הקשר בין הפוגות  .עול הטיפול, רמת דיכאון והפוגות הניתנות להן במהלך היום(

מרוממים. במדגם ובין מצבי לחץ למצבים תן אימהות ביום יום לבין דיכאון שקיבלו או

 211נשים חד הוריות אשר כולן מגדלות ילד המאובחן על רצף האוטיזם, מבין  211השתתפו 

שאלון  -דיווחו על יותר מילד אחד עם לקות. ארבעה כלי מדידה שימשו למחקר 12הנשים, 

בדבר תסמיני דיכאון, שאלון הבוחן את מידת העול שחש המטפל, שאלון שבחן את תתי 
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צבים ביום יום המהווים טרדה או מצבים מרוממים, והשאלון הרביעי מדד מ -הסעיפים

משתנים הקשורים בהפוגה אותן מקבלות האימהות ביום יום מסבים, בן משפחה אחר, 

בייביסיטר או קהילה מסוימת. תוצאות המחקר הראו כי על אף שרוב האימהות קיבלו הפוגה 

. ושת רוממות הרוח גדלה באופן משמעותישל לפחות שעה ביום, רמת הלחץ לא ירדה אך תח

תוצאות אלה סותרות מחקר קודם שבדק את אותם משתנים על אימהות נשואות שילדיהן 

 התוצאות שהתקבלומאובחנים ומצא כי מתן הפוגה להורים מפחית משמעותית את הלחץ. 

יכולות להיות מוסברות על ידי המשתנים הספציפיים של אוכלוסיית האימהות החד הוריות 

המתמודדות עם לחץ כלכלי ותפקידן המורכב כהורה יחיד, זאת כנראה בשל העובדה כי 

הפוגות יכולות להשפיע על אירועי חיים מלחיצים עבור אנשים שחייהם פחות אינטנסיביים 

וריות. דבר נוסף שיכול להסביר את התוצאה הוא העובדה כי בשונה מחיי האימהות החד ה

ם לבית ומשימות כאשר קיבלו הפוגה, עסקו יותר ממחציתן בעבודה, סידורים הקשורי

מהאימהות היו בסיכון ללקות בדיכאון קליני.  00%במדגם זה נמצא כי  .יום-הקשורות ליום

משכילות עדיין צפויות לחיות ממצאי המחקר מספקים ראייה לכך שגם אימהות חד הוריות 

את  הלחץ הרב שחוות האימהות הללו מעלהחיי דחק כלכלי ולהיות בסיכון לדיכאון קליני. 

ום יום שלהן זאת, ככל שהן תופסות יותר אירועים בי לעומת. לדיכאוןהסימפטומים 

כאשר קיבלו האימהות הפוגות , יתמעטו הסימפטומים לדיכאוןכאירועים מרוממים כך 

 עלתה באופן משמעותיהרוח התרוממות  רמת הלחץ לא ירדה אך תחושתרות שונים, ממקו

(Taylor, Chrisen, Harper, Mandleco & Ropeer, 2016.)          

סקירת הספרות העוסקת בהורותן של אימהות חד הוריות לילדים עם צרכים מיוחדים מעלה 

ובכללותם, הנטל והמעמסה הכלכלי ממצאים הנוגעים לקשיים הייחודיים של משפחות אלו 

לצד אלו, נמצאו ממצאים בנוגע לרווחתם הנפשית, מוקדים לתמיכה  .והנפשית על כתפיהן

 וחוסן נפשי.

 סיפורי חיים -מחקר נרטיבי

סיס לעבודת מחקר זו. גישת "סיפורי חיים" שייכת ב מהוויםסיפורי החיים של האימהות 

עומק שבבסיסם עומדת שאלה אחת אל המרואיין לגישה הנרטיבית המבוססת על ראיונות 

   , אותומכוונת ללא כל שאלה ה, והוא סיפור חייו כפי שהוא מוצא לנכון להעלות ולספר אותו

לו לספר את סיפורו כפי שהוא רואה לנכון ולפי ההדגשים המשמעותיים לו ובכך מתאפשר 

את העולם ומתמקד בדרך  . המחקר הנרטיבי חוקר את הדרך בה חווה האדם(1722)מישורי, 

שלסקי ) ידי הסיפורים אותם הם מספרים-בה אנשים נותנים משמעות לחוויות שלהם על

בצורת סיפורים, כאשר מבקש החוקר  בזיכרוננוחוויות החיים שמורות  (.1770ואלפרט, 

(, האופן בו 1721)ג'וסלסון, יספרו סיפור  ללא הכוונה, הםחוויותיהם מהמשתתפים לספר את 

ת ודם יבנה את סיפורו מעיד על המשמעות הפנימית שלו, על תפיסת העולם שלו ועל מערכהא

ה הנרטיב משמש ככלי ליצירת משמעות, הבנ(. 1727טוב, -שלו עם העולם )סימן היחסים

מציאות ומצד שני, מקנה מצד אחד, מתאר הנרטיב את הוארגון של המאורעות המתרחשים. 

מעות רבה (. החוקר הנרטיבי מייחס מש1727מרזל, -וספקטורמשיח -)תובללה משמעות 

אינו מחפש את האמת אלא מתייחס למשמעות אותה מקנה להשמעת קולו של המספר, 
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המספר לסיפורו. המוטיבציה העיקרית של החוקר הינה להאיר את העלילה הסמויה המצויה 

 . ( 1727און, -טז ובר-בטקסט ולהעלותה למודע )שיינברג

היסטוריית החיים  -חנה בין היסטוריית החיים של המספר לבין סיפור החיים שלוישנה הב

כוללת אירועים אובייקטיביים שחווה האדם ואילו סיפור החיים של האדם מבטא את 

הפרשנות  והמשמעות אותה בחר האדם להעניק לאותם אירועים, נקודת המבט תלויה בהווה, 

התכוונותו של המספר  (.1772חייו כיום )ברזילאי, תלויה באופן בו תופס האדם את  -כלומר

המספר מבקש לספר על חייו  האםורטיב עצמי תחום לבין סיפור חייו היא המבחינה בין נ

 .(1775מרזל,   -כמכלול או על היבט מסוים בתוך המכלול )ספקטור

זל,  מר-משיח וספקטור-הגישה הנרטיבית רווחת בשנים האחרונות במחקר הפמיניסטי )תובל 

דרך המחקר הנרטיבי הגדילו החוקרות הפמיניסטיות את המודעות לתופעות חברתיות (. 1727

-(. במחקר הנרטיבי1727יר, של נשים שקולן אינו נשמע )צלרמא הבאות לידי ביטוי במציאות

ניסטי אנו עדים לדיאלוג בין החוקר למשתתפת, עצם הדיאלוג מביא להעצמתן של נשים יפמ

ניתן להניח כי בזמן שהמשתתפת תספר את סיפורה יעלו לתודעתה נקודות באשר אלו כמו כן, 

לחייה שיש בכוחן לשנות את מצבה. החוקרות במחקר זה מתמקדות בבניית מערכת של 

שלהן עם המשתתפות כדרך , מציגות את מערכת היחסים הדיאלוגית תשותפות עם הנחקרו

אופן בו של החוקרת על ה ות לרפלקציהעליונה ניתנת למחויב לתיקוף הממצאים. חשיבות

החוקרות משלבות במחקרן  .עם הנחקרות ומערכת היחסים ביניהןיצרה את הקשר המחקרי 

 (.2010יר, עברו הן עצמן במהלך המחקר )צלרמאסיפור בו הן מתארות את השינוי אותו 

Photovoice  

צלמות על מנת לפיה משתתפי המחקר ישתמשו במחזותי -במחקר האיכותנילוגיה מתודו

וואנג  ידי-עללתעד את חוויות חייהם כפי שהם תופסים אותם. השיטה פותחה לראשונה 

מבוססת על התפיסה כי האנשים הם המומחים לחייהם ו ( ,2992Wang & Borrisובוריס )

חשיבות לחייהם. כמו כן, יש בכוחן  וככאלה הם חופשיים להביע דעה בנושאים אשר יש בהם

צאת בשולי החברה וקולה של התמונות לבטא את חייה של קהילה מסוימת אשר לעיתים נמ

נקודות החוזק : ראשית, תיאור Photovoiceמטרות עיקריות לשימוש ב שלוש לא נשמע. 

כלל מדובר בקהילות או אנשים  בדרך ,שייךוהחולשה של האדם או הקהילה אליה הוא 

שקולם אינו נשמע. שנית, עידוד התבוננות פנימית ביקורתית ודיאלוג על נושאים אישיים 

 הכלכליים, חברתייםוקהילתיים ובתוך כך הבנה טובה יותר של נסיבות החיים, הכוחות 

י ושיפור תנאי החיים של להביא לשינוובנוסף, המטרה היא והפוליטיים המעצבים אותם. 

                                                  ו אל מקבלי ההחלטות.ידי כך שיגיעהמשתתפים על 

אשר יצר את תיאוריית  -רהיגישתו של פרגישות תיאורטיות:  1התיאוריה מבוססת על 

התודעה הביקורתית הטוענת כי על מנת שהאדם יוכל להשפיע על מצבו וחייו האישיים עליו 

תיאוריה  -התיאוריה הפמיניסטית(. 2952 רה,י)פר להבין את העולם בתוכו הוא חי

ך חשיפת אי צדק, ביקורתית המדגישה את החשיבות בהשמעת קולם של המשתתפים ובתוך כ

המשמש בעיקר על מנת להשמיע את קולן  -הצילום התיעודי(. 1770)שדמי,  פערים חברתיים

 ,Rania, Migliorini, Cardinali & Rebora) וצות חלשות מנקודת מבטו של הצלם של קב
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 -דרך כלל הם השולטים בכלי המחקרבשונה מהגישה המסורתית בה החוקרים ב (.2015

כך  ,שיטה זו מאפשרת למשתתפים במחקר להציג את עולמם כפי שהם רואים ומפרשים אותו

ידם. במהלך איסוף -יכולים החוקרים לתפוס את עולמם של המשתתפים כפי שהוא מוצג על

תתפים תהליך רפלקטיבי שיש בו כדי לפתח תודעה ביקורתית שלהם הנתונים עוברים המש

עצמם על חייהם כך המידע והנתונים שנאספים יכולים לעורר שינוי חיובי בחייהם ובחיי 

מקום  ונותנת בעבורםכמו כן נמצאה השיטה ככזו התורמת להעצמת המשתתפים  .משפחתם

                                   תוצרים של המשתתפים חשיבות עצומה בשיטה זו היא בהצגת ה כןלביטוי, על 

(Hermanns, Greer & Cooper, 2015 .) 

סקירת הספרות דנה בהורות לילד עם צרכים מיוחדים בכלל, ובהורות לילד עם אוטיזם 

בפרט, סגנונות ההתמודדות של ההורים והתנאים התורמים לעמידות המשפחה במציאות זו. 

קשיים הייחודים  -סקירה בהורות החד הורית לילדים עם צרכים מיוחדיםבנוסף, התמקדה ה

 ומשאבי התמיכה העומדים לרשותן ותורמים לחוסנן האישי של האימהות החד הוריות

 ובמתודולוגיות המחקר בהן אשתמש במחקר זה.

 מטרת המחקר

גדלות בגפן ילד שעיקרו השמעת קולן של נשים חד הוריות המ  פמיניסטיהמחקר הינו מחקר 

במחקר אנסה להתחקות אחר קשיים ייחודיים אותם חוות הנשים מעצם על רצף האוטיזם. 

עת קולן, שכמעט ולא היותן גם חד הוריות וגם אימהות לילד עם צרכים מיוחדים. עצם השמ

של מצבן הן במעגל ותו תרומה והבנה טובה יותר שסקרתי, משמענשמע במחקרים 

מעגל המקצועי העוטף אותן )אנשי מקצוע, מטפלים, צוות חינוכי(. חברתי והן ב-המשפחתי

המחקר מתמקד בנרטיביים הייחודיים אותם בחרה לשתף כל אישה ובתמונות אותן בחרה 

לצלם אודות חווית האימהות שלה כפי שהיא חווה אותה. השמעת קולן וההתמקדות דווקא 

י הנוגע לבעיות איתן את השיח הציבור באוכלוסייה זו עשויה לשפוך אור ולהעלות לסדר היום

במידה ומכאן, לשינוי במעמדם החברתי ויחס הציבור והמערכת אליהן.  -הן מתמודדות

 במעמדן לשינוי להוביל יכול אשר דבר, תפרסמנהגם התמונות ת ,בעתיד םוהמחקר יפורס

   , העלאת התודעה הציבורית והעצמתן של האימהות החד הוריות.כלכלי -החברתי

 אלת המחקר ש

 מהי חווית ההורות של אימהות חד הוריות לילדים עם אוטיזם? 

  



21 

 

 מתודולוגיה

 המחקר מערך

 בשילוב שימוש במתודולוגיית בדגש על סיפורי חיים חקר זה הינו מחקר איכותני נרטיבי מ

Photovoice.  המחקר הנרטיבי חדר בשלושת העשורים האחרונים לדיסציפלינות חברתיות

טיב ומגוונות ויש הרואים בו תפיסת עולם הטומנת בתוכה ראייה אודות מקום הנררבות 

 סוג .האיכותניהפרדיגמה הנרטיבית מצויה תחת המחקר (. 1727מרזל,  -בעולמנו )ספקטור

מחקר זה  עוזר לנו להבין תופעה ולא רק להסבירה על ידי ניסוח חוקים והכללות. הפתיחות 

גורמים ומניעים במהלך הדיווח, שלא חשבנו עליהם מראש, של המחקר מסייעת לנו לחשוף 

וגם מנקודת המבט של  משתתפיםובדיעבד יכולים להתגלות כמרכזיים גם מנקודת מבט של ה

הינה שיטה שבאמצעותה יכולים    Photovoiceמתודולוגיית  (.1775החוקרים )הלל לביאן, 

אנשים לזהות ולייצג את הקהילה ממנה הם מגיעים בצורה הטובה ביותר וזאת במטרה 

מאפשרת השיטה ן לשם העצמת האישית והחברתית, להביא לשינוי במצבם ומעמדם וכ

  (.1721קולם ולתעד את הקהילה ממנה באו ) ללוש, להשמיע את  לאנשים

 כלי המחקר

ראיון עומק פתוח, ניתוח תמונות בשיטת  -שימוש בשלושה כלים עיקרייםבמחקר נעשה 

Photovoice בין את חוויותיהם של במרכזו של ראיון העומק עומד הרצון להיומן חוקר. ו

מטרת הריאיון הנרטיבי היא יצירת שיחה אשר מזמנת את המרואיין לספר סיפור  אנשים,

נובע מיחסי גומלין בין המראיין למרואיין, שיש לו שייכות לשאלת המחקר. ראיון מוצלח 

וא יספר את סיפורו לעומק כאשר המרואיין יחוש ביטחון והבנה מצד המראיין, בדרך כלל ה

כלי המחקר השני הוא ניתוח התמונות שהאימהות צילמו כראי  (.1721)ג'וסלסון, ובכנות 

תבתי במהלך העבודה הכלי הנוסף הוא יומן החוקר הרפלקטיבי שכ לחוויותיהן האימהיות,

 ובו עיבדתי את התהליכים שעברתי לפני, במהלך ולאחר הראיונות והכתיבה. 

 המחקר משתתפות

רוב  חד הוריות המגדלות לפחות ילד אחד על רצף האוטיזם. אימהות 0השתתפו במחקר 

 מא אחת, הינן אימהות לילדים הלומדים בבית הספר בו אני עובדת.יהאימהות, מלבד א

 באמצעות תרומת זרע. רווקה , אותו  הרתה9 -מא של עמית בן הי, א 21בת  -רננה

 באמצעות בנק הזרע. רווקה אותו הרתה מא של שי, י, א22בת  -אפרת

 . גרושה7.1, אוהד בן 5גיא בן  -מא לשני ילדים עם אוטיזםי, א15בת  -חווה

. 7מתראה עם אחיו בן ה  , אביו אינו בקשר אתו אך27מא של רן בן ה י, א12בת  -אורית

 רווקה
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ילדה אותו לאחר שנכנסה להריון מבן זוגה ומאז , 27 -מא של אביתר בן הי, א11בת  -גיתית

 אינם בקשר. רווקה

. נכנסה להריון מאביו של גיל ולאחר מספר שנים של חיים 22מא של גיל בן י, א19בת  -רות

 רווקה הקשר. ניתקבמשותף, 

 . רווקההרתה באמצעות בנק הזרע. אותו 22רדן בן מא של יי, א17בת  -ויטלר

 הליך המחקר

פניתי אל אחת  -אל האימהות במחקר הגעתי תחילה דרך בית הספר בו אני עובדת, ראשונה

האימהות המעורבות בבית הספר ומחוצה לו וידעתי כי היא מגדלת את ילדה לבד, תיארתי 

שראיינתי אותה היא קישרה ביני לבין בפנייה את מטרת המחקר וביקשתי לראיינה. לאחר 

שתי אימהות נוספות )האחת איננה אימא בבית הספר והשנייה כן( לשלוש מתוך האימהות 

עם אימהות מכיתתן שהן  הגעתי דרך מחנכות בבית הספר אליהן פניתי בבקשה לקשר אותי

כת מחקר אך בשלב הראשוני פנו המחנכות אל האימהות בעצמן, סיפרו כי אני עור חד הוריות.

, הצגתי את לאחר שקיבלו את הסכמתן התקשרתי א פירטו וביקשו את הסכמתן שאתקשר.ל

לאימא נוספת פניתי באופן עצמאי מתוך היכרות אתה משנים עצמי ואת מטרת המחקר. 

קודמות שחינכתי את בנה. כל המשתתפות רואיינו בביתן, לפי בקשתן ובשעות שהיו נוחות 

חזרתי בפני האימהות שוב על מטרת המחקר ונושאו ופתחתי בשאלה: להן. בתחילת הריאיון 

לא מיקדתי בשאלה את נושא המחקר על מנת שאוכל לשמוע פרטים  .ספרי לי את סיפור חייך

הריאיון התקיים באווירת שיחה  פתוחה אך ברגע שהאימא החלה לספר  רבים ככל שניתן.

שאלות הנוגעות להבנה, בסוף הריאיון  את סיפורה לא התערבתי כמעט לחלוטין אלא אם היו

 נשאלו שאלות הבהרה נוספות.  

כל הראיונות הוקלטו בהסכמת המשתתפות אולם, בראיון עם גיתית ביקשה ממני לאחר 

כחצי שעה לנתק את מכשיר ההקלטה וביקשה להמשיך את הריאיון ללא הקלטה, את שאר 

הראיונות המוקלטים תומללו לשם  כל הריאיון כתבתי בכתב ידי תוך כדי שגיתית דיברה.

 ביצוע עיבוד הנתונים.

המאפיינות את חוויית האימהות לאחר ביצוע הראיונות ביקשתי מהאימהות לצלם תמונות 

לאחר צילום התמונות קיימתי עם כל אחת . ולחזקותשלהן תוך התייחסות לקשיים 

 אותה לתמונה הסבר נתנה מהן אחת כל בה נוספת מהאימהות )מלבד חווה וגיתית( שיחה 

 .  צילמה

במהלך המחקר כתבתי יומן חוקר רפלקטיבי, בו כתבתי מחשבות, תובנות ותהיות שאחזו בי 

 לפני קיום הראיונות, במהלכם ולאחריהם. יומן החוקר עזר לי לעבד את החוויה שעברתי .

 ואמינות המחקר הנתונים ניתוח

לכל משתתפת ניתוח הוליסטי  שלב הראשון, ערכתי בניתוח הנתונים נעשה בשני שלבים: 

 מרזל-הסיפורית של גבריאלה ספקטורת מנגנוני הברירה פי שיט-עלהניתוח נעשה בנפרד, 

 נקודת היעד הסיפורית –End pointזו הינה לזהות את ה שיטת ניתוח מטרת (. 1727)
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ו במודע ושלא מחקר בחרבאמצעות שישה מנגנוני ברירה אשר מתארים את מה שמשתתפי ה

במודע לספר. ההנחה העומדת במרכז שיטת הניתוח היא כי הבחירה בתכנים אותם בחרו 

 . את נקודת היעד אותה רוצים להעביר המשתתפים לספר אינה מקרית, אלא משרתת

מנגנון זה מתייחס לעובדות, תקופות ואירועים בהיסטוריית  -מנגנוני הברירה כוללים: הכללה

מנגנון המצביע על  -לנקודת היעד הסיפורית ותורמים להדגמתו. חידוד החיים אשר תואמים

מנגנון המתבטא  -הבלטתן של עובדות, תקופות ואירועים שלמספר חשוב להדגיש. השמטה

 End point .  סיפור החיים אשר אינם רלוונטיים זכור של עובדות, תקופות ואירועים בא-באי

ים ועובדות אשר המספר תופס כמנוגדים לנקודת זכורן של תקופות או אירועאי א -השתקה

מתבטא לאזכורו של נושא אך בצורה שטחית  -היעד אותה מעוניין המספר להעביר. השטחה

עוסק במתן משמעות לאירוע, עובדה או תקופה  -ומזעור חשיבותו. ייחוס משמעות "הולמת"

רה בסיפור וני הבריאיתור מנגנבהיסטוריית החיים שבזמן שקרו היו בעלי משמעות שונה. 

מסייע לנו למצוא את מה שיש או אין בסיפור ולהתחקות אחר המסר הזהותי אותו מבקש 

  .(1722מרזל, -ארואס וספקטור)המספר להעביר 

עשתה נלאחר קריאה חוזרת ומתמדת של הראיונות  -ניתוח קטגוריאלי נעשה בשלב השני

משפטים או קטעים אשר קובצו השוואה ביניהם, התבצע פירוק הטקסט השלם למילים, 

לשם אמינות על עצמן בראיונות ובתמונות שצילמו המשתתפות.  חזרואשר תמות מרכזיות ל

שסופקו על ידי  לכל תמה ניתן שם ושויכו אליה תמונות וציטוטים מתוך הנתוניםהמחקר, 

 התקיימה הצלבה בין הנתונים השונים.ובנוסף,  -שלושת כלי המחקר

 סוגיות אתיות

קיבלתי את הסכמתן להשתמש בסיפור  .איוןיתתפות קיבלו הסבר על המחקר לפני הרהמש

שמות האימהות וילדיהן בדויים ולא חייהן האישי ובתמונות שצילמו ולפרסמם במחקר זה. 

הפנים טושטשו.   -נמסרו פרטים מזהים אודותיהם. בתמונות בהן האם צילמה את ילדה

איון של גיתית היא ביקשה ממני להפסיק את יעת הרבמהלך המחקר נתקלתי בסוגיה אתית, ב

הקלטת הריאיון והסכימה להמשיכו ובלבד שלא אקליט, על כן, עם כל הקושי הלוגיסטי 

 חלק מהריאיון כתוב וחלקו מוקלט.  -הכרוך בכך
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 ממצאים

שקלטתי את הראיונות וערכתי ניתוח הוליסטי של כל אחת ראיונות,  0לאחר שערכתי 

הניתוח נעשה באמצעות מנגנוני הברירה הסיפורית של גבריאלה המחקר.  ממשתתפות

אליה כיוונה  (End pointמרזל במטרה לזהות את המסר או נקודת היעד הסיפורית )-ספקטור

 המספרת.

"להודות, להודות, זה מה שנותן כוחות"  -רננה  

עמית לומד בבית  ע.של עמית בן התשע, אותו ילדה באמצעות בנק הזר ומיאהיא , 21רננה בת 

מהות יהספר בו אני מלמדת אך לא הכרתי אותה קודם לראיון ופניתי אליה לאחר שאחת הא

 נוצר קליק מיידי.אל רננה הביתה מיד הרגשתי בנוח, שראיינתי קישרה בניינו. כשנכנסתי 

בסיום הריאיון  ."אולי לא אצליח לדבר הרבה" -בתחילת הריאיון מתנצלת רננה כי היא עייפה

ננה אישה חמה ורגישה, ר כמופתעת מהזמן הרב שהצליחה לדבר."אוי כמה דיברתי"  :אומרת

במהלך . התרגשותה בהבוכה וניכרת ו עוצרת את הדיבורמספר פעמים במהלך הריאיון 

 ,לךאני מה זה מודה " איון:יאיון אמרה לי משפט שילווה אותי עוד ימים רבים לאחר הריהר

 ."כי אני אומרת דברים שאף פעם לא אמרתי, שמיים בשבילי כרגעאת מלאך מ

במהלך השיחה גם אני התרגשתי מאוד מדברים שסיפרה ומהדרך בה סיפרה אותם בכנות  

, לא תמיד באופן במהלך הריאיון מתקופה אחרת לאחרתוחום שובה לב. רננה עוברת 

מרוץ ממעיין עצירה מתודית  כרונולוגי, מהתרגשותה הרבה נדמה כי הריאיון מהווה עבורה

מוטיב  .שונים שהיא מעלה מזיכרונותהחיים והסתכלות על חייה ועל עברה והיא נרגשת כולה 

ובולט בהתייחסותה של רננה לשלבים ואירועים מחייה הוא  שעולה במהלך השיחה כולה

, מוטיב ההודיה. רננה מדגישה את היש מאין, את העובדה כי דווקא מתוך הקושי היא צומחת

, בתוך מתארת אירועים וחוויות קשות שעברה אך מיד בסיומם מספרת מה הטוב שיצא מהם

                                             הקושי מוצאת את כוחותיה.

עשרים ותשע, למה אני אתחיל מגיל " -רננה בוחרת לפתוח את הריאיון בגיל עשרים ותשע 

הסיפור של רננה מתחיל בסיפור תאונת . "? זה הרגע שהחיים שלי התהפכועשרים ותשע

מה תאונה שתשנה את חייהם לבלי היכר ותהפוך את אי דרכים שעברה עם הוריה ואחותה,

קטנה,  ילדהלאמא תמיד דאגה לי כמו " -בינה לבין ההוריםה, התחלפו התפקידים לתלותית ב

ו התבגרתי כשהם הלכ, התבגרתי נשארתי בתא של ההורים לא ,אני תמיד הייתי עם ההורים

ת בעצב מתאר, "הטעות שעשיתי היא שחיפשתי את זה מאחותי במכה אחת וחיפשתי אמא.

ציפתה מאחותה שתתפוס בעבורה את תולה בעובדה כי  רננה את הנתק מאחותה, נתק שאותו

נותקו היחסים, על אף כי נראה שהנתק קשה לה מוצאת בו את  -תפקיד האם וכשזה לא קרה

ביגר אותי לא נתן לי להיות תלויה בבן  -ל לטובה. הייסורים שעברתיוהכ" -הטוב ומסכמת

כות הנתק הזה הצלחתי ז. ביראה אנשים נוספים עמיתאדם אחד, נתן לי להיפתח וגם ש

 ."גיליתי שאני יכולה להיעזר לא להיות תלויה .להכיר אנשים נוספים
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בהרחבה על אשפוזו של עמית בבית החולים לפני כשנה, לצד הקושי הרב  דברתרננה מ 

בשהייה ממושכת בבית החולים והנטל הרב שנפל על כתפיה מתארת כיצד דווקא מתוך 

אני נזכרת מה אני עברתי בשנה ": בריאהקושי הזה החלה להעריך את זה שעמית הוא ילד 

ווקא במקום הזה גילתה אנשים כיצד ד מספרתרננה , "שעברה ואז אני מעריכה את הבריאות

הכול לטובה כי אז ראיתי שאני לא לבד  ,"איך אומרים הכל לטובה אפילו הכי קשהטובים: 

                                                                     .ולפעמים חברים הם יותר ממשפחה"

ואינה מזכירה חווית ילדות, איך משמיטה לחלוטין מהסיפור  ונעוריה את תקופת ילדותה

משפט הפתיחה בו בחרה חוויות שחוותה בנעורים.  ,כאחות ובת בצעירותה, תה כילדהייה

, אולי משום שהחוויה אור על כך שלא הזכירה את ילדותה איון יכול לשפוךילפתוח את הר

   שהיה קודם לכן אינו רלוונטי. שבה פתחה את השיחה היא החוויה המכוננת של חייה ומה

לקשיים ספציפיים בחיי היום יום אינה מתייחסת בתיאורה  רננה כללמפתיעה העובדה כי 

  בגידולו של עמית, הקושי בהתמודדות שבהורות היחידנית והקושי הכפול בהורות מסוג זה.

ירה כי יש מזכ מביעה רננה את כמיהתה להרחבת התא המשפחתי ובתוך כך ,בעניין הזוגיות

מהם הפחדים? כלפי מה או מי? לא ברור  -, אך איננה מפרטת מעבר לכךלה פחדים בנושא זה

ואיננה חוזרת  אחד האם הפחדים קשורים לזוגיות או לנושא אחר בחייה. מסתפקת במשפט

בע"ה מי יודע אני עדיין מצפה ליצור את התא, המשפחה.. ": איוןילנושא זה במהלך הר

ני גם עובדת זה לא שהוא.. הוא הבן שלי ..אבל הייתי רוצה שיהיה בן זוג גם, א ,השלם. אני לא

                      ."הפחדים וזה.. מישהו שיקבל אותנו כחבילה אחת על עצמי על העניין

שרת זאת להודיה ולטוב שמוצאת בכל רננה מספרת על התחזקותה והתקרבותה לדת ומק

 והקבוצה אתה נפגשת אחת לשבוע תהליכים שעוברת עם הרבניתקושי, מספרת בהרחבה על 

את מבינה זה המעגל והאמונה בשם נתן לי כוחות גם " :שגורמים לה לראות ולקבל את הטוב

להסתכל.. לא לחיות בעתיד, מה יקרה? זה יאכל אותי. אלא לחיות את הרגע, לא לחיות את 

חילונית והתחזקה רק בשנה האחרונה אולם תה יתמיד הי  מספרת כי, "מה שהיה ומה שיש

כנראה  הייתי חילונית, ממש חילונית אבל " :כי במבט לעבר מבינה כי באותה נשימה אומרת

רננה מציינת עובדה בנוגע לאביה, עובדה כי נראה שחשבה . "כל הזמן בתוכי אמונה הייתהשה

לכי תדעי אולי , ד סגורואבא תמיד בעבודה, היה אדם מאו" עליה רק זה עתה תוך כדי שיחה

                                                                                                   .רום"היה על הספקט

פריטים עליהם דיברה לצלם תמונה הקשורה לחוויית ההורות שלה, צילמה  ננהשנתבקשה ר

 .בחייה ובתהליך ראיית הטוב שהיא חווהה את חשיבותם ישוהדג עצמו הריאיוןגם במהלך 

 , ת מאוד לברסלב הספרים האלו מאודמתחבר" :שני ספרים של הרבי מברסלברננה צילמה 

גם על . "תךים זה רצון של האלוקים בא לדבר אמסתכלים על הראייה שכשאת מקבלת ייסור

: ההרחבה וסיפרה כי זאת מחברת ה "תודות" שלבדיברה  המצולמת המחברת הירוקה

חייבת להראות לך כדי שתביני את הכלים שאני נעזרת בהם כדי לחזק את עצמי )מביאה "

תודה על  מחברות( אז אני כותבת לי כל בוקר ומתי שאני רואה צורך, אני כותבת לי תודה.

תך אני אכתוב תודה ששלחת לי את כשאני אסיים א, ריאות על שליחים טובים ששלחת ליהב

 "זהו, אני מרגישה את ההשגחה, ברגע שאני אומרת את התודהה? כי תמר. את מבינ
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התמונה שבחרה רננה לצלם:   

 

 

 

 

 

 

 

איפה הייתי היום בלי הספרים? הם החזיקו אותי, הם  -"הספרים כתבה על התמונה: רננה

רק  לימדו אותי להסתכל באהבה ושמחה על החלק שלי, להיות מחוזקת, לא להסתכל על מחר

י שפויה. למדתי בזכותם להסתכל על זה מה שמחזיק אות מחזיק אותי,על היום. זה מה ש

 .(21)נספח מס'  היום יום ולהודות. לא להסתכל אחורה וגם לא לעתיד הרחוק, כאן ועכשיו"

היא בוחרת להתחיל בנקודה אחת אותה היא מתארת כנקודה  רננהאת תיאור סיפור חייה של 

לתקופת ששינתה את חייה, תאונת דרכים שחוותה. רננה איננה חוזרת במהלך הריאיון כולו 

נראה כי מבחינתה הרגע המכונן של חייה היה הרגע הזה בגיל עשרים והילדות והנעורים 

במהלך הריאיון כולו רננה  עוד לעולם.שהיה קודם לכן איננו רלוונטי ולא ישוב  מהותשע, כל 

מתרגשת ולעיתים בוכה בכאב אך לצד כל נרטיב ואירוע המושמע על ידה ישנה נקודת אור 

"תודה"  -מדגישה. מספר רב של פעמים משתמשת במיליםאותה בקצה עליה מתעכבת ו

 "מודה" ונראה כי הדת מהווה מקור תמיכה משמעותי עבורה.

 ,עם דמעות בעיניים וגם אני רננהאני כותבת כי בסוף השיחה,  (5 )נספח מס' החוקרביומן 

אבל אני בתהליך טוב, תראי את " :אבל היא ממהרת לומר כאילו מבקשת להרגיע אותי

 .להודות על מה שיש"אלה, הם מלמדים אותי לחיות אחרת, הספרים ה

"ואחרי שלושה ימים אספתי את עצמי ואמרתי, אוקיי, מה עושים?  - אפרת

 צריך לעשות משהו"

שפחתי שבו עבדתי את אפרת פגשתי בפעם הראשונה לפני כשני עשורים כאשר ניהלה עסק מ

שנים אחרי, פגשתי בה במסדרונות בית הספר כשהגיעה לרשום את שי כחיילת משוחררת. 

את שי הביאה לעולם רבע ומגדלת את שי בן התשע לבדה, לכיתה א'. אפרת בת הארבעים וא

מת זרע. אפרת היא מהאימהות המוכרות יותר במסדרונות בית הספר, פעילה באמצעות תרו

ומעורבת בכיתה ובבית הספר בכלל ועל כן באופן טבעי הייתה האם הראשונה שפניתי אליה 

                                          בבקשה להתראיין, אפרת ניאותה ברצון  ונפגשנו בביתה . 

חייה בדיבור קולח ונמרץ, כמעט ללא עצירות במהלך שעה וחצי.  אפרת מתארת את סיפור 

ביישוב קטן ונעים  ,"ילדות מקסימה"את סיפורה פותחת אפרת בתיאור פסטורלי ונינוח על 

 עד לשנות השלושים המוקדמות כחיים שלוויםשפחה עוטפת וחמה, מתארת את חייה ומ
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תה עד לשנות השלושים לחייה לא זרימת החיים הטבעית כפי שהיי "זרמו להםככה החיים "

 לפי איך שכל השנים גדלתי וזה.."לעצמה:  דמיינהמסוים לתוכנית החיים שתאמה במקום 

ככה צ'יק  בקנה.. 1-1גג אני כבר מתחתנת וכבר יהיו לי לפחות איזה  12הייתי בטוחה שבגיל 

 מאוד משפחתי.., מאוד בייתי,  מהיימקימה משפחה כי אני באופי שלי טיפוס מאוד א צ'ק..

אבל הנה החיים לא תמיד כאילו מזמנים לנו מה שאנחנו מצפים ומה  כל הדברים האלה..

                                                                                                                     . "שאנחנו רוצים

מערכות יחסים היו לאורך השנים אבל  12גיל " -מתארת אפרת כמפנה של חייה 12ל את גי

אוקיי, מה קורה עם ילד זה כבר  -אמרתי 12שום דבר שבסופו של דבר יצא ממנו משהו ובגיל 

 "?עושים ומה, ואמרתי שהשעון כבר מתחיל לתקתק 12זה.. זהו הגיע גיל  מתחיל להיות אה..

הר החיים ומבינה כי עליה בנ השלוכרגע בו התעוררה מהשייט  12אפרת מתארת את גיל 

לעשות מעשה. מרגע זה חל שינוי לדבריה בהתנהלותה בחיים, בהתייחסותה לחיים 

, נהנתה מזרימת חיים לכמיהותיה ולרצונותיה. אם קודם תוארה כמי שקיבלה את מבוקשה

                       כעת מבינה כי עליה להשיט את ספינת חייה בעצמה. לא עוד,  -שלוה וטבעית

במהלך הריאיון כולו מדגישה אפרת את היותה מעורבת ופעילה, מספרת על העשייה המרובה 

שלה, הן במישור האישי והן הציבורי בכל הקשור לילדים עם צרכים מיוחדים החל מליווי 

הורים לאחר אבחון ילדם, דרך הרצאות לסטודנטים בנושא הורות מיוחדת, ארגון ימי כיף 

חדים ועוד. אפרת  מתעכבת על סיפורים הקשורים לעשייה בהווה אך לילדים עם צרכים מיו

שינה אותי. מעבר לזה זה  "זה -מדגישה מספר פעמים במהלך הריאיון כי לא תמיד הייתה כזו

גם עשה אותי בן אדם הרבה יותר רגיש, לא שלא הייתי לפני זה אני כן, אבל זה גרם לי להיות 

, לאדם שהסביבה חשובה לו, לאו דווקא לאוטיזם ות.עוד יותר רגישה לכל הלקויות הקיימ

                                                           .אדם שרוצה לעשות דברים ולא לחכות שייקרו לו"

פרת מדגישה ומרחיבה בפרטים אודות תקופת טיפולי הפוריות, יורדת לפרטים בדבר הדרך א

שעשתה כדי להגיע לבית החולים שהיה ממוקם מרחק כמה שעות ממקום מגוריה, מספרת על 

תהליך הפוריות עצמו ואף על מספר הפעמים שעברה אותו עד להריון המיוחל, נראה כי 

עשתה כדי להביא לעולם את שי והיא מתעכבת על פרטים לאפרת חשוב להדגיש את המאמץ ש

רבים בתקופת חיים זו.  את תקופת ההיריון והלידה משמיטה לחלוטין מהסיפור ואינה 

                                                                                     מזכירה ולו במילה שתי תקופות אלו.

פוריות הנרחב קופצת בסיפורה לתיאור שקד כתינוק ופעוט חמוד שאמה ד לאחר סיפור המי

מרגע שנמסר לאפרת האבחון  "מפונק".מטפלת בו ולכן קישרה את העיכוב בדיבור לכך שהיה 

"היו : הקשה החדש, אך חשוב לה להדגיש כימתארת שלושה ימים של הסתגלות למצב היא 

מרגע זה היא נכנסת . ממש באאוט לגמרי" לי שלושה ימים, לא יותר, שלושה ימים שהייתי

                         וכל רגע מוקדש לעשייה.                                                       למצב פעולה 

אפרת מספרת את סיפור החיפוש אחרי בית ספר מתאים לשי לפני שעלה לכיתה א', גם סיפור 

, הנסיעה למרחקים חוזרת גם בסיפור זה ואפרת מתארת זה מסופר בהרחבה ובפרטים רבים

כיצד היא והוריה מחפשים ברחבי הארץ בית ספר לשי, נוסעים ובאים, מתכננים לסגור את 

ההרחבה והעמקת הפרטים  , לצדפרנס אותם ושוקלים את מעבר הדירההעסק המשפחתי המ

בית רת על הפנייה ל, לקראת סוף הסיפור הנוגע לחיפוש המסגרת, מספרת אפבסיפור זה

מפתיעה העובדה כי אפרת והוריה ממהרים להתרוצץ בכל הספר ביישוב בו היא מתגוררת. 
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רחבי הארץ לפני שבדקו בית ספר שנמצא במרחק פסיעה מהם, על העניין הזה אפרת איננה 

אבדוק גם את בית הספר של  ב***ואמרתי אם אנחנו כבר פה " :מרחיבה ומסתפקת במשפט

******".                                                                                                                                     

רואה באור אחר את פנייתו של אחיה אליה  , במבט לאחור,אפרת מתייחסת לעובדה כי היום

ע זאת ממנו אולם לה קשה לשמובדבר עיכובו ההתפתחותי של שי, נראה כי בזמנו היה 

זה קשה היה לקבל את זה  בדיעבד אני באמת מודה לו על מה שהוא עשה.." -מציינת כי היום

, אבל היום אני מבינה יותר, מודה לו זה היה באמת קשה מאוד אבל את המניעים שלו..

 .שאמר לי בשלב מוקדם"

חייה של אפרת מלא בפרטים ומיני נרטיבים רבים, ניתן לחלק את סיפורה לחיים עד  סיפור

לא היה חסר לי כלום, " -לגיל שלושים וארבע והחיים לאחר גיל זה. אפרת מתארת כי עד אז

את גיל שלושים וארבע  מתארת ככזה שהגיע בהפתעה "פתאום" ", כל מה שרציתי קיבלתי

להביא  לך חייה והפכה אקטיבית יותר, מאותו רגע שהחליטהומאותו רגע שהגיע שינתה את ה

תחום האישי אלא גם עוצרת, ומרגע האבחון הפכה פעילה לא רק באת שי לעולם איננה 

. נראה כי חשוב לאפרת כי ידעו וישמעו את פעולותיה ועל כן מתאפיין סיפורה בתחום הציבורי

 זה.   תחוםבפרטים רבים הקשורים לעשייה זו וסובבים סביב 

רוצה שהחווית ילדות שלהם תהייה כמה שיותר נורמטיבית אני  "אני -חוה

  חושבת שאני מצליחה בזה"

, אחות במקצועה. אמא לשני בנים המאובחנים על רצף האוטיזם. גיא בן השמונה 15חווה בת 

 שש וחציבתפקוד גבוה ומשולב בחטיבה צעירה בבית ספר רגיל עם סייעת צמודה ואוהד, בן 

, הקשר של האב עם ילדיו אינו קבוע ולעיתים ה גרושה מזה שלוש שניםווח ולב בגן רגיל.מש

ה הגעתי דרך אחת האימהות שראיינתי, וועוברים חודשים בין פגישה אחת לשנייה. אל ח

אני מגיעה בשעות  ,לבבית ומזמינה. לבקשתה ה שמחה להתראיין ונשמעהוהטלפון חו בשיחת

, שוקק חייםאני מופתעת למצוא בית ערני למדי והערב המעט מאוחרות וכשאני נכנסת 

. חוה שואלת אם ארצה לשבת בסלון או בחדר ואני מציעה בנימוס הילדים ערים ומשחקים

         שנשב בחדר ומרגישה מעט מופתעת נוכח המחשבה לנהל את הריאיון ליד הילדים.

נראה כי המסר העיקרי אותו מבקשת חוה להעביר הוא כי היא מגדלת  כולהבמהלך השיחה 

אני " -רגילילד אותם בצורה הקרובה ביותר לגידול שני בנים על רצף האוטיזם אך מגדלת 

 . "מאוד משתדלת שהם יחשפו לדברים כמו כל ילד רגיל

עם המסר הדברים שאומרת חווה לגבי תחושותיה לאחר קבלת האבחנה עולים בקנה אחד 

ופציק או מה שלא יהיה, לא מעניין לא עניין אותי שקראו לזה צ'"אותו מבקשת להעביר: 

                                                          .אותי השם, מעניין אותי איך אני עושה כדי לעזור לו"

ומתחילה את  ריון או הלידהיחוה איננה מדברת כלל על תקופת הילדות שלה, עברה, הה

בנוגע לאבחונו של גיא, הבכור, תחילה אומרת כי היה ברור לה  סיפורה מרגע היוולדו של גיא.

אם זה היה תלוי בי הוא היה מאובחן עוד לפני זה.. כי לא היה לי ספק " -שמשהו לא תקין

אולם כמה משפטים אחר כך אומרת דבר , "במה מדובר למרות שזה כזה רצף של תופעות
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אוהד כשאובחן היה בן שנה בן שבעה חודשים, שזה גיל מאוד צעיר. לגבי אוהד " :הפוך

 .להבדיל מגיא, לא היה לי ספק"

והיא מזכירה זאת  גבוהה הקוגניטיבית ורמתםכי תפקודם להדגיש חשוב לה נראה כי  

אני תמיד אומרת למזלי הם מאובחנים בתפקוד גבוה כי אתה רואה מה " :יםבאופנים שונ

לעיתים נראה כי היא רואה בהם ילדים רגילים . "להתמודד מישהו עם תפקוד נמוךצריך 

מתייחסת  כי חושפת אותם לילדים עם צרכים מיוחדים ועולה התחושה כי ומספרתלגמרי 

אני מאוד דוגלת בהבנת השונה ואני חושפת " -מילדיהילדים עם צרכים מיוחדים השונים ל

לה כי אין בושה בשונה וכל אחד , פעילויות וכאנותהרבה לאנשים עם מוגבלויות שו אותם

זה בסדר מותר ם שאלות, תנו הוא שונה וחשוב לי שהם יבינו את זה. גם אם הם שואלימא

                                                                                                                         .להם לשאול"

יני נרטיב בו משתמשת חוה על מנת להדגיש את רמתם הקוגניטיבית הגבוהה הוא הסיפור מ

"הם ראו איזה סרט של הארי פוטר:  -על הספרים שהם קוראים ואף מבינים, אחד מהם הוא

הלכתי קניתי את , מתורגם לעברית אז אמרתי אוקיי, נלך על זה, הארי פוטר, בין הראשונים

מה פתאום?  -אבל אמרו ליקריאה להם את כל הספר, קל, ואני לא מכל הספרים, וזה ספר לא 

מא של ישפה שיש שם אבל הם מה זה מבינים, האהשמות מורכבים הזה מורכב מדי, 

הם אוהבים וזה זמן איכות וזה פתיחה לעוד תחומים ולעוד ..ואני אוהבת את זה המבינים ו

                                     .כמוני" אני חושבת שזה חשוב, הם כמוני יהיו, אני אעשה אותם

באותה נשימה מספרת על כך שכשרצתה להסביר להם על חיסון שהם עומדים לקבל סיפרה 

לפתוח .. "הוא יקבל הסבר שכולל גם את ה: להם על המערכת החיסונית בגוף ועל האנטומיה

ן. יכול להיות שאני ספר ולהראות לו מה זה מערכת החיסון, כי זה מה שיעזור לו להבי

והם לא יתפסו כל מה שאני מלמדת אותם אבל זה גם בסדר אני מעדיפה  מכניסה לו המון זה..

של זה וזה או כל מיני תשובות  טאטואלעשות את זה בשיטה כזאת מאשר לתת להם איזה 

                   .  "שאנשים נותנים

עוברת מהאחד לשני בצורה חדה חוה מדברת באריכות על השילוב של שניהם, לעיתים 

רת כעת, לעיתים נראה ומבלבלת ואני מוצאת עצמי שוב ושוב שואלת לשמו של הילד עליו מדב

כי היא משלבת בין הסיפורים ומתייחסת לילדים כאילו היו אחד או כאילו היו באותו תפקוד 

ן השילוב מהם מאשר לאחר בענייבדיוק, לרגע אחד חושפת חוה כי היא חוששת יותר לאחד 

אם היית שואלת אותי למי את יותר אך מסתפקת במשפט אחד ואיננה מרחיבה את הנאמר: "

, ככל שהזמן והד. כי יש שם סיפור כל כך מורכבא –דואגת לגבי העתיד התשובה שלי הייתה 

לרגעים נראה כי היא חוששת מהשילוב ומעלה  ,"עובר עוד פרמטרים נכנסים למשוואה

משפטים קצרים אך איננה נכנסת לעומק הבעיה או הפתרון ומסתפקת לשבריר שנייה 

תה ב עד כיתה ו זה בית הספר. "עכשיו הוא בחטיבה צעירה. מכיבהעלאת הדילמה לאוויר: 

                      .האוזניים שלי התחרשו, לא יודעת איך הוא יתמודד", אני הייתי שם יום אחד

על הגירושין מדברת באופן לאקוני, מתארת במספר משפטים מדוע התרחשו אך מסיימת את 

"אבל זה היה כמובן מכלול של : המשפט בסימן שאלה כאשר משאירה סיבות נוספות עלומות

דברים והתפיסה שלי לגבי מה זה התמודדות עם משהו בחיים זה לטעמי לפחות זה לא לשים 
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ל בצד ולהתמקד בבעיה ספציפית אלא אין מה לעשות אנחנו חייבים להמשיך לחיות והכ

והחיים הם דינמיים ומורכבים וצריך להמשיך לעבוד וצריך להחזיק בית ולעשות עוד מיליון 

דברים אחרים וכן גם להתמודד עם משהו מאוד מורכב שזה ילד שאובחן על הרצף האוטיסטי 

יותר אינטנסיבית שהם צעירים יותר ואני מודה ומתוודה שאני שבזמנו העבודה הייתה הרבה 

אז באיזה שהוא שלב הבנתי שאני מתמודדת לבד גם לשחרר זה גם היה עבודה עצמית למדתי 

היו עוד סיבות אבל זה בגדול ים וזהו ולכן בין היתר התגרשנו.. ולא רק עם הגידול ילד

                                                                                                                                     הנושא".

"היה נראה לי במהלך כתבתי: עם חווה שכתבתי לאחר הריאיון  (27 )נספח מס' חוקרביומן 

ה נמנעת במתכוון מלהיכנס לנושאים אינטימיים מדי או כאלו שיציפו את והשיחה כי חו

                      .רגשותיה לכן רוב הזמן נשארת ברובד הגלוי ומתמקדת במעל לפני השטח"

 עם אוטיזםסיפור על ילדים  לא סיפור של קושי, חוה מבקשת לספר סיפור אחר, לאנראה כי 

. חווה מספרת מבליח מבע רגשי אך הוא מוחלף באחתלרגעים והתמודדות הוריהם איתם, 

על שילובם של שני בניה במסגרות החינוכיות הרגילות, מתמקדת בסיפורה באריכות ובפירוט 

בנרטיבים שונים מהתנהלותה "הנורמטיבית" מולם ובוחרת בסיפורים המדגישים את רמתם 

הקוגניטיבית הגבוהה. כשסיפרתי לחוה כי כחלק מהמחקר אשמח באם תצלם תמונות שונות 

צלם אולם זמן רב לאחר הריאיון לא שלחה. המייצגות את חוויית האימהות שלה, הסכימה ל

הילדים מצולמים  -לאחר מספר פעמים בהן פניתי אליה חוה שלחה שתי תמונות האחת

ובשנייה הילדים בחוג רכיבה, הסברתי לה את החשיבות כי תכתוב מספר משפטים על כל 

יה תמונה אך חווה סירבה ואני קיבלתי וכיבדתי את רצונה ולכן לא אצרף את תמונות

יותר מהריאיון מבחינה רגשית אף יתה קשה לה יבעבודה. היה לי הרושם כי המשימה לצלם ה

בנוגע לראיון ולדברים אותם בחרה  ייעצמו וזה העלה בי שאלות נוספות בהמשך לתחושות

 .הדברים אותם בחרה שלא לשתף-לספר ויותר מכך

ניצחתי" -את כל מה שעברתיאני ניצחתי, " -אורית  

שש. את רן, בן העשר המאובחן עם אוטיזם וניר בן האורית בת שלושים וארבע היא אמו של 

אורית פגשתי לראשונה לפני כחמש שנים, רן הגיע אלי לכיתה יום לפני פתיחת שנת 

הלימודים. אורית מגדלת את רן ואחיו הצעיר לבדה, אביהם של הילדים מגיע אחת לכמה 

תלבטתי האם לראיין את אורית גש רק עם הבן הצעיר. הת יותר אך נפחודשים לעיתים קצ

מכיוון שעברו לא מעט שנים מאז אותה  ,אולם היכרות המוקדמת בניינו כמחנכתמשום ה

כשהתקשרתי אל אורית בפעם  תה האם תהייה מעוניינת להתראיין.ברר אשנה, החלטתי ל

וקר, רן היה בבית הראשונה מיד הסכימה להתראיין והזמינה אותי לביתה ביום שישי בב

הספר ומכיוון שזו חופשה, הבן הצעיר שהה בבית, שאלתי את אורית אם זה בסדר שניר יאזין 

ניר אכן היה עסוק במשחקים והיא השיבה שהוא עסוק בטלוויזיה, ייאמר כי לשיחה 

וטלוויזיה אך לפחות פעמיים בשיחה ענה או שאל דבר מה בנוגע לשיחה בניינו כך שנראה כי 

השיחה זרמה בטבעיות והרגשתי כי אורית נינוחה וסומכת, אורית שוב לנעשה בחדר. היה ק

המשפט יחסים עם האב והקשיים עם רן. הני פרטים רבים מסיפור חייה, עברה, שטחה בפ

האחרון שאמרה אורית בהמשך לכל מה שסיפרה במהלך הריאיון הבהיר בעיניי באופן כי 
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צחונה האישי, הניצחון הפרטי שלה אחרי כל המסר אותו היא מבקשת להעביר הוא ני

 חוותה.      אותם  הקשיים והתלאות

והנעורים, ההיכרות עם אבי  את הריאיון פותחת אורית במשפטים בודדים על תקופת הילדות 

נכנסת אורית לפירוט רב יותר אודות ילדותו, האבחון  רןלידתו של סיפור לאחר  ילדיה.

, זוגיות שלא צלחה ושהות ממושכת עם רן בהתמודדות עמו ם הרבים בפניהם ניצבהוהקשיי

ואחיו בבית החולים. במהלך כל הריאיון ישנם מיני נרטיבים רבים ובתוכם קשיים ומהמורות 

. כבר במשפטים הראשונים בהם בוחרת אורית לפתוח נשמע קול ברור המדגיש בדרך שעברה

טה הייתה לי. התבגרתי וגדלתי ואני "בכללי לא ילדות פשו -את ה"לבד " שחוותה מגיל צעיר

היה לי בית שלי, את יודעת ..גרתי  20-25. עצמאית מגיל מאוד צעיר. מגיל 21עובדת מגיל 

: "לא למרות שפותחת במשפט זה נשמע כי איננה מעוניינת להרחיב מעבר ומסתפקת ב. לבד"

                                                                                                                       פשוטה". ילדות 

"שזה היה חלום חיי להביא ילד, ליצור ולהקים  -חלוםהיריון עם רן מתארת כל הכניסתאת 

אורית מתארת כיצד חיכתה להביא ילד וליצור תא משפחתי שלמעשה מגיל צעיר . משפחה"

על אף אושרה מעצם כך שנכנסה להיריון איננה , , תא שיפיג את בדידותהלא היה לה

. במהלך כל השיחה מתארת סיפורים המבטאים קושי מתייחסת כלל לתקופה זו של חייה

 רה ..מה לא בסדר. הילד נראה רגיל"א ממש הבנתי מה קו"ל: ובלבול גדול

רגע אחד מתארת את הבעיה רים זה בזה, מיני נרטיבים אותם שוטחת בפני אורית שזוה

און שחוותה  ואית של רן ולאחריה את ההתנתקות ממשפחתה ובאותה נשימה את הדיכהרפ

ובעודה מתארת זאת מספרת כי באותה תקופה כבר הייתה בהריון  לאחר הפרידה מבן הזוג

שני. חוסר הארגון בסיפורה והקושי לעקוב מתבטא גם במילה שחוזרת על עצמה במהלך 

וזו התחושה  ורית משתמשת במילה זו פעם אחר פעםא" גןלב" -החצי הראשון של הריאיון

: "עם הבן זוג היה בלגן מהרגע שרן היה קטן אווירת חייה כפי שהיא מבטאת אותהשעולה מ

אותו  "לבד"לבול שהתרחש בחייה וחוסר היציבות מתארת אורית את הלצד הב. היה בלגן"

 היא חווה. 

זו של רן, הסיפור קשה וחוסר אורית מפרטת באריכות ולפרטי פרטים את תקופת אשפו

"אז הייתי ממש לבד, זה היה  מכן:האונים שחוותה אז נשמע גם במילותיה כעת, שנים לאחר 

שנתיים. הייתי גם בדיכאון חבל על הזמן. לא דיברתי  -והקטן היה בן שנה ששכשהוא היה בן 

שניהם בבית עם אימא, עם אבא, אתו )עם האבא( כל החודש שהיינו בבית חולים הייתי עם 

חולים. שלושתנו היינו חיים בבית חולים. סיוט של החיים ואף אחד לא בא ואף אחד לא 

חוזרת הביתה עם שני ילדים מבית  אורית ממשיכה ומפרטת כיצד  . שואל, סיוט של החיים"

"חזרתי הביתה לבד : התחושה איננה תחושת הקלההחולים אך למרות השחרור המיוחל 

לאחר החזרה הביתה מתארת אורית באריכות את המעבר לכיתה א ובתוך  ."ולבלגןלדיכאון 

כך את הקשיים הרבים אותם חוותה נוכח העובדה כי לא נמצאה לרן מסגרת מתאימה והוא 

עובר לכיתה קטנה בבית ספר רגיל, הסיפור של אותה שנה תופס נפח רב בסיפור חייה וגם פה 

"בקיצור הייתה שנה   -אונים והתמודדות קשה אני שומעת ממנה שנה של חוסר יציבות, חוסר

                                                  ."וגם אני של סיוט גם לי וגם לו, הוא היה בוכה כל יום
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השינוי באווירת סיפור חייה מתחיל כאשר מספרת אורית כי בסוף שנת הלימודים הראשונה 

 מקום מגוריהשל רן בבית הספר היא ואביו מחליטים לנסות לשוב ולגור יחד, היא עוזבת את 

טוב מה לא עושים בשביל אהבה? אני רוצה להיות  -"ואמרתי לעצמי :למרכז הארץועוברת 

אורית עוזבת עם שני ילדים קטנים, , יהיה יותר טוב עם הזמן"עם האבא, חשבתי אולי 

הדברים אינם כפי שוכרת בית, רושמת את הילדים למסגרות חינוכיות אבל אז מגלה כי 

לא מקובל עליי, אני לא מוכנה, ביטלתי את הכול.  -"באותו סוף חודש אמרתי: שציפתה

                                                                                 ."ל******ביטלתי חוזה, הכול ועברתי 

נראה כי זהו המפנה בסיפור של אורית, זו הפעם הראשונה שנשמע מקולה כי היא המובילה 

ולא המובלת, לא נכנעת לחיים אלא מחליטה לפעול, ומרגע זה על אף סיפור התמודדות 

שכמעט ואיננה תומכת וה "לבד" אותו חווה  ומעבר לא פשוט אותו מתארת אורית, משפחה

מוסיפה ואמרת כי במבט לאחור, היום, כשהיא חזקה היא נשמעת חזקה ובעלת עוצמה. 

 . "היום אני מבינה בדיעבד שהוא ניסה שוב לנצל אותי שאשלם על הכול" :ומפוקחת מבינה כי

אם. הסיפורים אורית מפרטת ומרחיבה אודות קשיים שחוותה בחייה כילדה, כבת זוג וכ

אותם בוחרת לספר מבטאים חוסר יציבות, בלבול ואף עצב גדול אולם בשלב כלשהו מקבל 

יננה ששה לומר כי סיפור חייה תפנית , אורית מתארת כיצד מתוך כל זה צמחה והתחזקה וא

 -ונפרדנו ב****. כשהייתי עוד לצמוח "ומהמקום הכי נמוך כמו שאומרים, משםהיא "ניצחה". 

הייתי בדיכאון, רזיתי מאוד , הייתי ישנה כל היום. לוקחת אותם למסגרות וחוזרת למיטה 

הרבה שיחות עם אלוהים, משהו שמר  לבכות ולישון. הגעתי לתחתית שבתחתית. וכמובן

  אם לא היו הילדים, לא יודעת איפה הייתי היום". -עליי

אני רואה שאני בכיוון הרבה יותר טוב, ": וםאורית גאה לספר על המקום הטוב בו נמצאת הי

סוף סוף אני רוצה לעשות רישיון, אני לומדת. סוף סוף גיליתי את עצמי מחדש ממש ככה... 

סוף סוף אני  .מות.. זה מראה שאני בכיוון הנכוןאני מסתכלת על העתיד ועצם זה שיש לי חלו

  . מעזה לחלום"

המכתב  ראות לי מה כתבה לה המנהלת שלה,להאיון מסתיים מבקשת אורית ילפני שהר

מראה לי את המכתב ועיניה  יתאור ,"אין לי מושג איך היא עושה את זה" -התחיל במשפט

י את זו אחת התמונות שבחרה לצלם ולהביא לי ובעיניי זה משקף לגמרגאווה. מנוצצות 

שלי הביאה לי אורית מוסיפה: "המנהלת  ניצחונה האישי. -המסר אותו היא מבקשת להעביר

את זה, תראי מה כתבה לי. גם אני לפעמים לא מבינה איך אני עושה את הכול, איך הצלחתי, 

  (20אני באמת מרגישה גאווה, באמת מרגישה שניצחתי" )נספח מס' 

 

 

(20)נספח מס'   
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רק רוצה שקט, קצת  -אוד מקווה שלא יהיו עוד משברים מ ,"אני מקווה -גיתית

 -ום לא, אם יבוא משהו טובפעם חלמתי הי -היום אני כבר לא מצפהשקט. 

 אז לא. אלה החיים" -ואם לא יבואיבוא, 

כשהתחלתי בתהליך הראיונות, פניתי בין היתר למחנכות בבית הספר בו אני עובדת על מנת 

מחנכת הכיתה של בנה שיפנו אותי לאימהות חד הוריות בכיתתן, שמה של גיתית עלה מיד, 

לה לדבר ואכן, כשפניתי אל יועיל גיתית תשמח להתראיין ואף שדי בטוחה אמרה כי היא 

גיתית מיד ניאותה להתראיין, קבענו יום ושעה וללא כל דיחוי התקיים הריאיון במועד 

בשנות  ,וכך היה. פגשתי אישה הנראית צעירה מכפי גילהשנקבע. גיתית ביקשה שנפגש בביתה 

בגפה, בן העשר מגדלת את אביתר  בת השלושים ושלוש לחייה, גיתית וקדמותלושים המהש

                                                          ביה.יש לה בת גדולה )בת שבע עשרה( החיה עם א

ואני, ניסיתי להשרות  לא רגילה לדבר"" היאכי  במבוכה בתחילת השיחה אמרה גיתית

טון דיבורה של גיתית שקט ונמוך ומספר פעמים במהלך . ינוחה וטבעית ככל האפשראווירה נ

עושה לי הרושם כי היא  רגעיםלו אני מרגישה כי השיחה קשה לה עיתיםהשיחה היא עוצרת, ל

נת לתת לה את רוצה לספר עוד פרטים, במהלך כל השיחה אני מנסה כמעט ולא להגיב על מ

כחצי שעה של ראיון מבקשת ממני גיתית לכבות את מכשיר לאחר  הזמן שהיא זקוקה לו.

ההקלטה ומבקשת לדבר מבלי שתוקלט ואני כמובן מכבדת את בקשתה ומנסה לכתוב את כל 

, מרגע שאני מכבה את ההקלטה אני מרגישה כי גיתית נפתחת יותר מה שהיא אומרת

 .והדיבור זורם בצורה טבעית וקלה יותר בעבורה

עוד  יא למעשהה שון נראה כי עבור גיתית החד הוריות לילד עם אוטיזםהראכבר למן הרגע  

 אתה , גיתית איננה מתמקדת בסיפור ההורות וההתמודדותשחוותה הקשיםם נדבך בחיי

אלא בבדידותה, בקשיים כלכליים שחוותה, בילדות לא פשוטה ואהוב שנטש. יש בסיפור חייה 

החיים. את ההורות לאביתר מציגה  תממהמורותחושת בדידות ואף פאסימיות וייאוש 

                                                                                       בהשלמה כעוד דבר שהחיים מזמנים לה כהשתלשלות טבעית של חייה עד כה.

יל צעיר נישאה בגגיתית  סיפור חייה של גיתית מתחיל בסיפור נישואיה הראשונים שלא צלחו,

גיתית שנים הכירה את אביו של אביתר,  ארבע בחלוף  .התגרשה שנהכעבור וילדה ילדה, 

עמדנו " -ה מכבירה במילים אודותיו אך את תהליך הפרידה מתארת במילים לא פשוטותנאינ

איננה  "להתחתן ונכנסתי להריון, אך הוא עזב אותי, נטש אותי לא היה איתי בשום דרך

מדבריה נשמע כי הכאב  הסיבה לפרידה  או מה הייתה ההתרחשות אךמפרטת מה הייתה 

כשמכשיר . " חודשים לבד 9הייתי  " -ריון מסכמת גיתית במיליםיאת תקופת הה עודנו טרי.

חייה מתגלה קושי שזימנו ההקלטה כבוי חוזרת גיתית לתקופת ילדותה וגם בתקופה זו של 

ילדים.  7ה מרובת ילדים, חוץ ממני יש  עוד עברתי ילדות קשה. נולדתי למשפח": לה החיים

אבא שלי נטש את אמא שלי ואותנו  םאחיבית בלי כסף, בלי תמיכה של ההורים, של ה

מצב הישרדותי. כל החיים  , מאז לא היינו בקשר מדי פעם היה בא והולך,21כשהייתי בת 

 ."הישרדות

הישרדותי ומצד שני, אף גשי ובקושי ר ,כל שלב בחייה עליו בוחרת לספר מאופיין מצד אחד 

 לעיתים רחוקות. "זה מה שיש"זה מה שהחיים נתנו לי,  :המצב בהכנעה תבהשלמה וקבל
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מבטאת תחושת אופטימיות שחוותה בעבר אך זו מתחלפת מיד כאשר מה שציפתה לו לא 

אבל מהר מאוד הבנתי  , הנה זאת ההזדמנות שלי לחיים חדשים -התאהבתי וחשבתי " -קרה

הייתי בטוחה שהפעם זה הזמן שלי, נכנסתי להריון.. בהתחלה הוא " -מרתומוסיפה וא "שלא

                                                                  .שמח והיה איתי, אחרי כמה חודשים נעלם, נטש"

יותר  קצתעל תקופה אחת בחייה, בה חיה עם חברות בדירה שכורה דווקא מדברת בנימה 

ולא יתה תקופה טובה" ידווקא ה" :מסתפקת במשפט קצר ואומרת מעודדת ואופטימית אך

 גיתית , תקופת חיים עליה נמנעת מלדבר כלל היא תקופת גיוסה לצבאמוסיפה דבר. 

 עוצרת , מיד אחרי משפט זה"התגייסתי אבל אחרי חצי שנה עזבתי" -תפקת במשפט אחדמס

                                                                    זמן אחרת. ממהרת לעבור לתקופתונראה כי 

לרגע אחד כשמספרת על  ,למרות נימת ההשלמה הכנועה המופיעה בסיפוריה של גיתית

"היום אני מבינה שזה לא קשור אלי היו לו מלא  :במבט לאחור ת"נטש" מסתכלהאהוב ש

יתה יפרידה הזו שהלרגע אחד מוצאת אור גם ב, "ומזלי שהלךהסתבכויות ..הימורים בלגנים 

                                                                                                   .כל כך קשה עבורה

 הנטישה.  -חוזר מוטיב נוסף לצד הקשיים בתקופות חייה השונות עליהן בוחרת לספר, 

, ונטישת בתה אותה. אותה ואת אביתר תה ואת משפחתה, נטישת החברנטישת האב או

 ותחושת הבדידות מתעצמת בסיפורהגיתית משתמשת לא אחת במילה "נטש" "עזב" 

את הריאיון מסכמת גיתית במילים שתוכנן חוזר על עצמו במהלך ומעניקה לו נופך של ייאוש. 

מילים , "זה מה שיש" - התחושה של כל הריאיון ההשלמה עם הקשיים שזימנו לה החיים ועם

אין לי עוד מה , זהו" את סוף הריאיון חותמת גיתית במיליםהמבטאות השלמה עם הגורל. 

  שאלות.עוד ואני מרגישה כי הגיעה לקצה יכולתה ובוחרת שלא להוסיף  "לספר

בדידות, גיתית מספרת סיפור חיים שאינו פשוט, אירועי חיים שונים שבכולם מוטיבים של 

עצב ונטישה. ההורות לאביתר מיוצגת על ידה כעוד מהמורה בדרך, כאילו היה ברור שכך 

יבלה" מהחיים הוא ההורות נועדו להיות חייה קושי אחר קושי כאשר אחד הקשיים ש"ק

אמרתי לך, היה לי קשה לקבל את מה שאמרו לי על אביתר לא האמנתי להם, אבל " -לאביתר

ר נכון לא רציתי להאמין, אחרי כל מה שעברתי לא מגיעה לי קצת נחת? ראיתי שיש בעיה, יות

לרגע אומרת  אז גם זה" המשך של כל מה שהיה עד עכשיו.. -כנראה שזה מה שנועד להיות לי

משפט אוהב ואופטימי על אביתר ובכל זאת שופכת מעט אור חיובי על סיפור חייה שאך זה 

לתת  בה הרבה אהבה, אוהב נישוקים וחיבוקים..עם הר ילד מיוחד.. "אביתר -עתה שחזרה

 ...ברור זה לא פשוט וזה לא יעבור"אהבה , הוא ילד מדהים באמת. חוץ מהבעיות שיש לו.

יחסית  איון )הקצריכשהסתיים הר": (22 )נספח מס איון כתבתי ביומן החוקרילאחר הר

יתה בי המחשבה לשאול שאלות נוספות ולנסות להמשיכו אולם, ימר( הויש ללשאר, 

וכך עשיתי. אני לא , לי להפסיק הורוששידרה לחץ  גיתיתהאינטואיציה שלי ושפת הגוף של 

ואכן, הגיע היום . "אחליט בבוא היום יודעת האם אשתמש בראיון הזה לשם ניתוח הנתונים,

שאף על פי שבזמנו נראה היה לי כי הריאיון אני מבינה  גיתיתובקוראי שוב את הריאיון עם 

אין כל התלבטות האם קצר יותר מאחרים והתנהל בצורה שונה)בחלקו מוקלט וחלקו לא( 
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ועל הוא טומן בחובו סיפור חיים שלם שאותו בחרה אישה אחת לספר לי  -להשתמש בו או לא 

  כך אני מוקירה לה תודה. 

אין לך ברירה זה החיים תתמודדי.  -י. אני אומרתזו אנ –"בסופו של דבר -רות

תראי גם בשבילו, אין עוד מישהו, אני היחידה. נכון, יש סבא חזקה.  תהיי

אבל אני היחידה! שחייבת להיות חזקה בשבילו, אז אני  -וסבתא, דודים הכול

 בוכה וזה, ואחר כך נרגעת ונושמת עמוק ומתחילה עוד יום ועוד התמודדות"

מעולם לא  של גיל, בן האחת עשרה, הלומד בבית הספר בו אני מלמדת, אך  מאירות היא א

קבענו כל כך הרבה פעמים להיפגש ובאופן מפתיע, בכל פעם באופן אישי.  יצא לי להכיר אותה

היא התנצלה וקבענו מועד חדש. כבר בפעם הראשונה  צץ משהו לה או לי, אני התנצלתי

 בה היאסיפרה לי כי היא פנויה בין השעה  , רותשיחההיה משהו נוח וטבעי בשהתקשרתי כ

כל כך  -גיל חוזר מבית הספר )פחות משעתיים( ואני חשבתי לעצמיבה שבה מהעבודה לשעה ש

מעט זמן יש לה לעצמה והיא מסכימה לפגוש אותי בו. יומיים לפני הפגישה המיוחלת דברנו 

ליישוב כדי שאמצא את הבית  בטלפון, היא ביקשה שאגיע לביתה ואף חיכתה לי בכניסה

בקלות. פגשתי באישה צעירה ומטופחת. היה משהו נעים וחם גם בבית שלה ממש כפי שהיה 

 חייה.               סיפרתי לרות על נושא המחקר שלי וביקשתי שתספר לי את סיפור בה. 

השיחה, ככל שהתארכה תחילה, סיפרה באופן כללי כי נולדה באוקרינה וכי גדלה בפנימייה 

לא פשוט כשבמרכזו אישה  כך רות העמיקה והאריכה בפרטים, רות מספרת לי סיפור חיים

עוברת כחוט השני בכל שלב , תובנה זו שבה, ילדות למדה כי עליה להסתדר לבדמאחת שכבר 

כי " רות ואחיה לפנימייה עובריםונרטיב בה בוחרת לשתף אותי. בהיותה בת שש, בכיתה א, 

תחילה איננה מפרטת את חווית הפנימייה וממשיכה לתאר את ". לאימא היה קשה

תראי "השתלשלות חייה, לקראת אמצע השיחה חוזרת לתקופת הילדות ומעמיקה בפרטים: 

אני זוכרת שבפנימייה היה קשה ערה לא סיפרתי לאימא שלי דברים, גם כשהייתי ילדה, נ

יה ן. ובאיזה שהוא שלב היינו בפנימיוהייתי בוכה המון. זה מה שאני זוכרת שהייתי בוכה המו

, היינו באותה פנימייה לא זוכרת איזו, והיו מפרידים דתית אחרת וגם אחותי הייתה שם

אבל למה? אנחנו רחוקות מהבית, תנו לנו  -בניינו , לא נתנו לנו להיות קרובות אחת לשנייה

ל הזמן להסתדר לבד. , כלפחות להיות אחת עם השנייה, לא כלום. זה כאילו טראומה בשבילי

אשר תובנה זו אתה גדלה רות מלווה אותה בשנות הנעורים כ. להיות לבד, לדאוג לעצמי"

                     ."ועזבתי כי הייתי צריכה לעבוד, לעזור לאימא"עוזבת את התיכון ויוצאת לעבוד 

ה , רות מתארת את היכרותה עם אביו של גיל, היכרות מקרית כפי שהיא מכנה אות רות

נכנסת להיריון שאיננו רצוי מבחינתה וגם מבחינת משפחתה, באותה תקופה היא נערה צעירה 

לפני גיוס, מתגוררת בשכירות עם אביו של גיל אך גם בתקופה זו מתארת את התמודדותה עם 

לא גרתי עם אימא גרתי אתו לבד והוא היה בצבא,  " :וחוסר האונים המתלווה לכך "לבד"ה

ייס מאוחר אבל הוא היה בצבא והייתי לבד לא ידעתי איך להתמודד עם זה אומנם התג

                                                                                                                                   . כאילו"

א בתיאורה את תקופת באופן שאינו תואם את שאר הנרטיבים אותם בחרה לספר דווק

לעצמי" ההיריון נשמעת דואליות, כמי שעד עכשיו תיארה את התנהלותה בחיים כמי "דאגתי 

לא הייתי רואה אותו והייתי מתמודדת עם כל ההיריון הזה  " -דווקא  על תקופה זו אומרת
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ך גם כר מא שלי לא קיבלה אותו ואחילבד ולא אכלתי טוב, לא שתיתי לא היה מי שידאג לי. א

בתקופת ההיריון בה היה עליה לדאוג למישהו נוסף,  "הייתי לבד כל הזמןלא את ההיריון, 

                                                 לה וגם אז זה לא קרה.גם מישהו ידאג  דווקא אז ציפתה כי

אותו מנו מסכמת במסר , גם את ההחלטה להיפרד מות מספרת על פרידתה מאביו של גילר

במה הוא תורם לילד שאני נאחזת בזה? מה? אפילו  -"ואז אמרתי לעצמי :מבקשת להעביר

על מי אני עובדת? במה הוא תורם?  -בנוכחות שלו לא כי הוא לא תמיד היה ואז אמרתי לעצמי

                                                                                      . די. עדיף לי לבד" -עזבי, אז אמרתי

רות מספרת מעט פרטים על השנתיים הראשונות לחייו של גיל ומיד לאחר מכן קופצת לגיל 

שש, לכיתה א ולפרידה מהאב איננה מדברת על השנים שהיו באמצע. נראה כי  גם איננה 

"ראיתי  -מעוניינת להיכנס לפרטים אודות האב ומסתפקת במשפט שנותר בעיניי עלום

המשפט  שמשהו לא תקין אתו, בואי נגיד מלכתחילה לא הייתי אמורה להתעסק  אתו"

שזורקת לאוויר משאיר המון סימני שאלה אך אני מרגישה שזהו תחום שהיא לא מעוניינת 

                                                                                                כנס אליו ומכבדת את זה.ילה

רות אביה, האב שעזב טרם הגיעו לארץ.  אותו מתארת רות הוא הסיפור עלמיני נרטיב עיקרי 

מספרת כיצד חיפשה במשך שנים קשר עם אביה שרצה מאוד לקחת אותה אליו אך אימה, 

תו קשר וראתה אותו בפעם הראשונה כשילדה, שנים ניסתה ליצור א , לא הסכימה.לטענתה

אחים והאם סיפרו לה כיצד התנהג לאימה ואליהם וביקשו ממנה שלא להיות בשלב כלשהו ה

"תכלס צודקים, עד  -תו בקשר, במבט לאחור אומרת כי בזמנו כעסה אבל היום מבינה כיא

                        .עכשיו הסתדרתי בלי הבן אדם, אז אין סיבה שעכשיו אני אצטרך אותו"

כי עליה להסתדר בכוחות עצמה ולא  החותםבה את רו השאיחוויות הילדות שעברה רות 

בדבריה נראה כי דפוס בחיי היום יום בגידולה את גיל.  להיות לנטל וכך היא מתנהלת

 בהיותה ילדה קטנה, בהיותה אם.  ,ההתנהגות שסיגלה לעצמה כילדה עודנו קיים גם היום

"הייתי : ואף לעיתים לשקר על הקשיים אותם חווה בפנימייה לא לספר לאימהשהעדיפה 

רק בשביל שהיא לא  "כן"אכלת? הייתי אומרת  -היא הייתה אומרת משקרת לאימא שלי,

... אני זוכרת שבפנימייה היה קשה והייתי תבוא, ותתעצבן ותריב שלא תדאג לי יותר מדי

י חד, הבנתי שאנבוכה המון. זה מה שאני זוכרת שהייתי בוכה המון. אבל לא סיפרתי לאף א

 -אני לא אומרת לה" על מנת שלא להכביד:גם כיום מעדיפה לא לשתף . "חייבת להסתדר לבד

כי גם לה קשה גם ככה, יש לה את הילדים שלה, את אחותי עם הילדים שלה  ,אימא קשה לי

                                                                                                           .ואחי עם הילדים שלו"

יש לו  -רות מגדלת את גיל באותה רוח וחוזרת פעמים רבות באופנים שונים על אותה תובנה

עכשיו אבל תבכי  -"אני לא יכולה להישבר ואני כל הזמן אומרת את זה :רק אותה. ואומרת

את חזקה. אין מי שיחליף אותך את חייבת להיות חזקה. אין לך ברירה אחרת. יש לו  -מחר

אותך ורק אותך, אף אחד לא באמת יוכל להחליף אותי אם עכשיו אשקע בדיכאון, מי ידאג 

                                                                                                                                    ."לגיל?

בת שלוש שנים, גם בנושא זה משתמעת רות משתפת על זוגיות נוספת שהייתה לה, זוגיות 

"ומהטמטום שלי הוא הציע לי  -להצעת הנישואין  הדואליות כאשר מספרת איך סירב
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שה שעשתה טעות, מצד מצד אחד אומרת כי לא הייתה מוכנה אך מרגי ."נישואין וסירבתי

אבל טוב לי עם  "תראי אני רוצה זוגיות נוח לה אך רוצה זוגיות: "לבד"שני אומרת כי ה

לבד הזה, חוץ מהרגעים שאני צריכה תמיכה, ושאני צריכה היות ה"לבד" הזה , התרגלתי ל

           . כאילו מפחדת להיות עם מישהו" "לבד"מישהו שיהיה לצדי אבל מרוב שהתרגלתי ל

"אני לא סומכת גם על אף כי היא סומכת הוא אחיה הצעיר רות האדם היחיד שעליו מעידה 

...לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיו. אני יודעת שאיכשהו הייתי אחד בעולם הזה, רק הוא

שורדת כן? אבל התמיכה הזו, לדעת שיש מי שאת יכולה לבכות לו בלי שישאל שאלות מישהו 

בלי שתדברי, בלי שתסבירי. מישהו  שרק יחבק . זה חשוב, כל בן אדם צריך זה לא שיבין גם 

בו מתארת אדם אחד  גם במקרה זה  ,יה"תו הכי חופשאח או חבר מישהו שתרגישי א -משנה

מפרטת  בעולם שבפניו היא מרשה לעצמה להיות קצת פחות חזקה, קצת פחות לבד, רות 

כאילו על מנת שלא ה היא אחד לשני ולא רק הוא לה, כיצד היחסים הדדיים והדאגה והתמיכ

ייווצר הרושם כי היא רק נתמכת על ידו אלא גם תומכת, מפרטת כיצד מייעצת לו ואוזן 

                                                                                                                         קשבת עבורו.

אחת התמונות שמצלמת רות היא התמונה שעליה הצביעה כשסיפרה על כך שגיל איננו מוכן 

לצאת מהבית ולכן רוב הזמן שניהם לבד, תמונה שמבטאת מצד אחד את ה"לבד" אותו אולי 

  שהיא כן הייתה רוצה שהדברים יהיו אחרת.לכך רמז ומצד שני  ,היא יצרה שלא במודע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -הקושי גם שהוא לא רוצה לצאת לשום מקום זה גם קשה  התמונה שצילמה:רות כותבת על 

 בוא נצא לקניון, הפעלות, שירי ילדים, הוא לא –כל הזמן זה את והוא לבד,  אני אומרת לו 

עם הטאבלט, מחשב כל הטכנולוגיה וזהו, הוא לא מוכן, רוצה. הוא יושב בפינה שלו, כאן 

 .(25 )נספח מס' תמיד זה אני והוא לבד

בשנות ילדותה המוקדמות חווה רות חוויות שהעבירו לה את המסר כי עליה להיות חזקה, 

להתמודד לבד ולהסתדר עם כל קושי. כך עולה בכל סיפור החיים ששיתפה אותי בו, כך עולה 

ממנה נימה  תבפרטים, בשפה ובאירועים השונים אותם תיארה. עם כל זאת לעיתים נשמע

ם לבד למול היציאה מאמת וגיות למול הפחד מהזוגיות הנוחות בחיימעט שונה, הרצון לז

"אני לא נותנת באמת לראות את הנשמה  לקראת סוף הריאיון אומרת לי רות:דלתותיה. 
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 שלי, את יודעת לבכות לבן אדם זה להיות סוג של עירומה אני תמיד רוצה להיות חזקה

שת רות ברורה את המסר אותו מבקהמשפט גולם בתוכו בצורה  - להראות שאני מסתדרת"

 לספר ולהעביר בסיפור חייה.

אתה בא , אתה מחייך אתה צוחק, זה אין בעצם שום טעם לחיים" -רויטל

"זה לא חיים -כאילו, אבל אין באמת טעם לחיים מהעבודה ו..  

בליל חורף גשום  את רויטל נסעתי לפגוש בביתה השוכן באחד מהמושבים בנגב המערבי

שתי מילים שחיממו לי את  שיצאתי מהבית שלחה לי הודעה "תנהגי בזהירות" מאוד, לפני

והיא למדי רני ירדן, בנה בן האחת עשרה היה ע הלב עוד לפני שממש הכרתי אותה. כשהגעתי,

תה הפעם הראשונה בה אני עורכת יסיפרה לי כי לפני שעה קלה חזרו מהידרותרפיה. זו הי

מדי פעם במהלך השיחה רויטל מנמיכה את קולה ו בסמוךראיון כאשר הילד יושב ממש 

                                                                                    .בלבד כאילו מבקשת לדבר לאוזניי

לחייה ילדה את ירדן באמצעות בנק הזרע, מעולם לא נישאה וכמעט  בשנות החמישיםרויטל 

בבית הספר בו אני מלמדת  מהלך השנים. בנה של רויטל לומדשלא ניהלה מערכות יחסים ב

עוד  .מחנכת של בנה קישרה בניינוה, במסגרת הזו אולם מעולם לא פגשתי או הכרתי אותה

 את סיפור חייה  ובעלת חוש הומור. ית, חמהאישה אנרגטנגלית לפני לפני הריאיון ובמהלכו 

 . "אני גרה בעצם בבית שנולדתי בו"  -מנקודת ההווה היא בוחרת להתחיל

מאז אבחונו של בשנים שסיפור חייה של רויטל עובר מאירוע לאירוע אך רובו ככולו מתמקד  

ע אולם מיד חוזרת ירדן, מדי פעם אומרת משפט בודד על תקופה אחרת או רומזת על אירו

 מעבירהבמהלך הריאיון להתמודדות כיום, איננה מדברת כלל על שנות ילדותה או נעוריה. 

אך כמעט  חיי היום יום שלהלהתמודדותה והנוגעים לשוטות פים ותובנות לא מסר רויטל

משווה לקולה  ולעיתים אףלתבל באמירה צינית, מצחיקה  תמיד משתדלת בסופו של המסר

 על מנת "לצאת מהאווירה המלנכולית.        גוון קול ילדי כאילו 

 -מתכתב באופן ישיר עם המסר אותו רוצה להעבירהדרך בה מספרת רויטל את סיפור חייה 

העובדה כי כלפי חוץ מנהלת חיי יום יום שגרתיים למדי, עובדת צוחקת ונהנית מירדן אולם , 

  -בין הרובד החיצוני לפנימי נגלה לפני פעם אחר פעם בסיפורה , המאבקהכול למראית עין

                            . ריקנות"בחוץ, בפנים בפנים יש מזה רק , אין בעצם שום טעם לחיים"

שלי,  17אני זוכרת שביום הולדת " :רויטל מתארת החלטה אותה החליטה בגיל עשרים

ההחלטה לא להתחתן נבעה מהעובדה כי חוותה אהבה נכזבת  ",החלטתי שאני לא מתחתנת

כי שגתה, פעמים נוספות  והחליטה כי לא תפתח שוב את ליבה, כיום במבט לעבר מרגישה

ייתכן שהחלטות שגויות בחייה הובילו אותה למצב בו היא נמצאת וביניהן רומזת כי 

ל ונכונה. לדעתי אחרי הכשתביני היום אני חושבת שזו החלטה לא "ההחלטה שלא להתחתן: 

אנחנו מנסים ש, הכי קלאסי זה הכי נכון וכל מה מא ילדיא-אני חושבת היום שצריך אבא

הייתי אחרי אהבת נעורים , היום בדיעבד אני חושבת שטעיתייעבוד,  זה לא -לעשות אחרת

נכזבת והכל נראה סוף העולם, מאבד פרופורציות. הייתי כל כך טיפשה כאילו, סגרתי את 

                                                                                    ."עצמי לא להתאהב וכאלה דברים
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ממנו  ילד, למרות המקום השמרני לעומת ויתורה על הזוגיות, מעידה כי תמיד ידעה שיהיה לה

, אבל תילא התחתנ אני זה משהו מוזר שאני אומרת אבל אני חד הורית באמת, אני" הגיעה:

למרות שהמשפחה מאוד שמרנית ואני באה ממקום קטן שבדרך  דתמיד ידעתי שיהיה לי יל

אני ידעתי  -כלל במקום קטן זה יותר שמרני, זה גם מושב וגם כולם מכירים אבל למרות זאת

             . "שיהיה לי ילד זה לא הייתה שאלה

של ירדן לגיל שנתיים, עיניה  הגיעוריון עד כשרויטל מדברת על התקופה מרגע שנכנסה לה

שמתענגת על זיכרונות העבר בערגה:  נוצצות מאושר, דיבורה הופך איטי והיא נראית כמי

הייתי בהיי שכל מה שאני אתאר לך את לא תביני על מה אני מדברת. הייתי  ,הייתי בהיי"

ה את זה מרוב שהייתי בהיי, יכולה ..מישהו יכול היה להרביץ לי ואני אפילו לא הייתי מרגיש

לא הרגשתי כלום. שנתיים כאלה של אופוריה, אם הייתי מטיילת עם העגלה  -תקללו הכול

  ."הייתי יכולה לעוף מרוב שהייתי כל כך בהיי

שתה כי משהו מאומתת תחוכגודל תחושת ההתעלות כך מתארת את תחושת הנפילה כאשר 

מה? מה אני עושה? איך אני , ל מתנפץ ליושבעצם, הכ הרגשתי: "אכן לא בסדר עם ירדן

הייתי מסתכלת עליו ולא הייתי מאמינה, זה לא היה נראה לי ...ממשיכה את החיים שלי? 

  האבחון ממשיכה רויטל בשגרת חייה  גם לאחר "אמתי, איך קרה לי? איך קרה דבר כזה?

ת סערה ורק היא הכול כרגיל אולם בתוכה מתחולל -מספר חודשים מבלי לספר לאיש, מבחוץ

כי אף אחד  -אני ממש זוכרת  זה היה תהליכים של אבל, ממש אבל זה היה לבד" -שותפה לה

 -אני אמרתי להן", רויטל, משהו לא בסדר עם הילד" -לא ידע מזה האחיות שלי אמרו לי

 . "את מבינה, גם הייתי משקרת, ל בסדרוהכ"

, במועדונית הלימודית ולאחריה ה וירדן במסגרתהולכת לעבוד רויטל ביום יום כאשר

מצליחה רויטל לנהל אורח חיים שגרתי למדי אולם הקושי העיקרי עליו חוזרת שוב ושוב הן 

רויטל מגיעה ממשפחה מסורתית בה חגים. יקר בשבתות ואותן שעות בהן אין מסגרת ובע

 דןובבאמצד אחד,  כפול הכרוך עת  מתארת קושי כתה משמעות גדולה עבורה לשבת ויהי

אני באה מבית דתי, אני לא " שעות הארוכות בהן היא וירדן לבד בבית:מצד שני, בהשבת ו

טלוויזיה אז כאילו מנהלת אורח חיים דתי אני לא יכולה לנהל, אני נוסעת בשבת מדליקה לו 

שבת אנחנו תמיד לבד. לא קל, בכלל לא קל. יש שעות שמאוד  -אז שישי.. .גם זה נעלם לי

המשפחה שלי מאוד  ...נכון את מחכה לשבת לנוח? אני מחכה שהשבת תגמרמאוד קשות. 

אוהבת אותו אבל אנחנו לא נפגשים הרבה בכלל, כשהוא נולד כן אבל מאז לא, בחגים אני 

                                 ."הולכת לשעה או פחות אפילו, אוכלת וחוזרת

שוב לה להדגיש עד כמה היא מחוברת לצד הקושי הרגשי אותו מתארת רויטל בהרחבה, ח

זה מאוד קשה גם מבחינה נפשית, מאוד : "אליו, עד כמה האהבה שלו אליה מחזקת אותה

מאוד קשה בעיקר נפשית. אבל מצד שני אני גם משוויצה בו, כאילו מה זה משוויצה בו? את 

אני גם מאוד  -מצד שני ...מבינה, הוא גורם לי גם להרבה אושר הוא בא ומנשק אותי, ומחבק

   ."זו המהות שלי בחיים קשורה אליו, אני לא יכולה בלעדיו )מנשקת ומחבקת אותו(

גם הדברים שכתבה ל התמונה מביעים  רויטל צילמה את גדר הבית בו מתגוררים היא וירדן

 את הדיאלוג בין הרובד הפנימי שלה לחיצוני:
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רבות עבורי היא כמובן נבנתה מכיוון שירדן לגדר הזו יש משמעויות "על התמונה:  כך כתבה 

בורח וזו הדרך להגן עליו אבל היא מייצגת בתוכי באופן מטאפורי את סורגי ליבי, הדברים 

 (29)נספח מס'  "שרק אני יודעת, הדברים שלא נראים כלפי חוץ כל מה שצפון רק בחדרי לבי

במאבק שבין הפנימי לחיצוני, הסיפור אותו בוחרת רויטל לספר לי מאופיין לאורך כל הדרך 

מצד אחד לחיות את החיים בשמחה ולשמור כמה שניתן על שיגרת יום "רגילה" ומצד שני 

תחושה פנימית של ריקנות ואף "חוסר טעם בחיים". רויטל מדברת בכנות מעוררת השראה 

איננה משקרת לעצמה או לסביבה רק מנסה למצוא יש מאין ופשוט לחיות את היום יום. 

לא אוהבת רחמים, לא אוהבת גם אחרים שהם במצב " וף השיחה מסכמת בצורה ברורה:בס

קורבני וזה עניין של בחירה. זה אופי. להיות מאושר, זה גם עניין של בחירה. אז אני בוחרת 

לא לחשוב על זה, לא להתעמק בזה, לא לתת לעצמי לשקוע כי כשאני מתחילה זה מציף אותי. 

יום ועוד יום. זה לא ממקום של שקר זה ממקום של הישרדות. אתה לא אני רק רוצה לעבור 

יכול להתהלך בתחושה שאין טעם לחיים ולהמשיך לצחוק אז אני מעדיפה להתעלם מזה אבל 

 ."את האמת אני יודעת

 המרכזיות העולות מניתוח הראיונות תמותה

והתמונות ומתוכם לאחר שערכתי את הניתוח ההוליסטי, ערכתי השוואה בין הראיונות 

התמות העיקריות עסקו בעיקר . םהוצאתי תמות מרכזיות שחזרו על עצמן בסיפורים השוני

 בחיים עם הקשיים והאתגרים לצד התקוות, האהבה והצמיחה של האימהות.

לך את לא תביני על מה  הייתי בהיי שכל מה שאני אתאר ,בהיי הייתי" -החלום

 "אני מדברת

באמצעות והן אצל אלה שן אצל הנשים שהביאו ילד מתוך זוגיות כמעט בכל הראיונות, ה

יתה בהן למימוש האימהות והבאת ילד ישהגדולה הכולן את הכמיהה  תיארותרומת זרע, 

 ולאחר התממשות החלום את ניפוצו עם הידיעה כי ילדם מאובחן עם אוטיזם.לעולם 

על אף ההחלטה היה ברור לה כי על  כימספרת  ,לא תתחתןכי רויטל, שהחליטה בגיל צעיר 

 (0)נספח מס'  "אני ידעתי שיהיה לי ילד זה לא הייתה שאלה" -האימהות איננה מוותרת



11 

 

 ובשנה שלאחר הלידה מתארת בהתרגשות:את חייה בשנת ההיריון 

מישהו יכול היה להרביץ לי ואני אפילו לא הייתי מרגישה את זה מרוב 

רגשתי כלום. שנתיים כאלה של לא ה -שהייתי בהיי, תקללו הכול

אופוריה, אם הייתי מטיילת עם העגלה הייתי יכולה לעוף מרוב 

 (0)נספח מס' שהייתי כל כך בהיי

 מספרת על הריקנות שחשה לאחר מות אימה וההחלטה בעקבות כך להביא ילד לעולם: ננהר

יתה יה..לעולם.פטרה החלטתי שאני רוצה להביא מא נישנה אחרי שא

זו היא הראשונה שנפטרה זה , ריקנות. פתאום הרגשתי מה זה מוותלי 

הבנתי שאני לא יכולה לחכות שיבוא בן זוג,  ..עניין של המשכיות

  שאין למי לדאוג, אין מישהו אתך חייבת להביא את הילד, זו ריקנות

 (2)נספח מס 

 האימהות האחרות מתארות אף הן את כמיהתן לילד ותחושתן מההיריון:

הייתי אימא ילדתי את רן שזה היה חלום חיי להביא ילד, ליצור  11בגיל  אורית:               

היה טוב ויפה הוא היה ילד מקסים )נספח  ולהקים משפחה. ובאמת הוא נולד והכל

 (2 מס'

אני לא על זה החלטתי שאני רוצה ילד על זה אין ..ברור ש אפרת: 

 (1)נספח מס'   מוותרת

והתעקשתי להביא את הילד למרות שראו בהריון שיש איזו : יתיתג 

       (1)נספח מס' והבאתי אותו בכל מצב.  ה אבל התעקשתיבעי

באשר להבאת ילד לעולם. אך באופן גורף ניתן לראות כי לכל אחת מן הנשים היו סיבותיה 

 מתואר ההיריון כחלום, כהזדמנות למימוש האימהות.

מסתכלת עליו ולא הייתי מאמינה, זה לא היה נראה הייתי " -התנפצות החלום

 "לי אמתי, איך קרה לי ? איך קרה דבר כזה?

נפצות החלום לו ציפו תם בדרך זו או אחרת להיבכל סיפורי החיים ניתנה התייחסותן של הנש

החיים שלא ישובו עוד  -לחיים שלאחר האבחוןאחרות  ,וקיוו. חלקן התייחסו לרגע האבחון

רובן ככולן מתארות תחושת מפח נפש, להיות כפי שהיו, החיים שלא יהיו כפי שחלמו שיהיו. 

 תסכול וכאב. 

רות מספרת בכאב ולפרטי פרטים  את הסיטואציה הקשה בה מסרה לה הפסיכולוגית את 

 אבחנתה:

שה אתה והיא רשמה ואז למחרת הלכתי לפסיכולוגית שהייתה לי פגי

סובבה את הדף והראתה לי, הסתכלתי עליה ואמרתי ,  PDלי על דף: 

נו,  -ואני אומרת לה PDD: מה זה? היא אומרת לי לבן שלך יש לה

נה אוטיזם תקשורתי. כמובן שלא הייתי מוכ -ומה זה? והיא אומרת לי
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לקבל את זה למרות שידעתי איפה שהוא שיש איזו בעיה. התחלתי 

את אוטיסטית ולא הבן שלי, זה לא נכון, לריב אתה ואמרתי לה 

 (7)נספח מס'  צעקתי. כל הדרך הביתה בכיתי

 :רויטל מספרת כי עוד לפני האבחון שמשהו לא בסדר, משהו לא תקין

ממש ביום  , בערךל מתנפץ לי. ואז גיל שנתיים והרגשתי שבעצם, הכ

 הולדת שנתיים זה לא יאומן שהתחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר

 (0)נספח מס' 

רונה ולאחריו תקופה של אבל וחוסר זיכבהחקוק  ממשיכה ומתארת את רגע האבחוןרויטל           

 אונים:

והוא נתן לי את  המשרד שלו היה קטן כזה.., אני ממש זוכרת את זה           

מילה יותר , כאילו אם תהייה PDDהאבחון ולא אמר אוטיזם, אמר 

אתה גם מתאבל, אתה גם לא יודע מה אתה יפה זה יהיה יותר קל, 

מא יהכל חדש לי, גם אני א עושה. זה גם ילד יחיד את מבינה איך זה?

מה אני מספרת למשפחה? מה? מה אני עושה ? איך אני  -חדשה וגם

את יודעת נכון יש את  ת החיים שלי? גם אף פעם..ממשיכה א

האימהות שמספרות שהן חלמו שיהיה להן ילד כזה עם בעיה כזאת 

אבל זה לא עבר עלי בכלל, בכלל לא חשבתי על זה, גם עשיתי את כל 

הבדיקות שאפשר, כל מה שצריך גם בגלל הגיל. לא ידעתי מה אני 

אחרי שכבר היה לי עושה ולא סיפרתי לאף אחד, בשבוע הראשון 

האבחון אני ממש זוכרת  זה היה תהליכים של אבל, ממש אבל זה היה 

 (0)נספח מס'  כי אף אחד לא ידע מזה -לבד

 אפרת מספרת את הימים שלאחר האבחון:

ובטח אני אשמע מאוד מאוד מאוד קלשאתית ואני אגיד שזה היה            

כמו כל  ים האלה..היום השחור ביותר ושנפלו השמיים וכל  הדבר

היו לי  הורה שעובר את האבחון הזה או כל אבחון אחר על הילד שלו

שלושה ימים, שלושה ימים שהייתי ממש אאוט לגמרי, לא יכולתי 

 לדבר עם אף אחד, לא רציתי לדבר עם אף אחד. הייתי צריכה לעכל

 (1)נספח מס' 

 תה נשברת:יים היאורית מתארת בעצב כיצד בתקופה שלאחר האבחון וברגעים קש

 למה זה מגיע לי? למה מגיע לי ילד כזה ? ומה -היו לי ימים שהייתי יושבת ובוכה          

 (2)נספח מס'  עשיתי? וממש בוכה כל הזמן

כי לאחר האבחון לא שקעה במרה שחורה או עצב אלא חשבה מיד  רננה  העידה בראיון עצמו           

"איך לתקן", אולם, התמונות שצילמה משקפות באופן הבולט ביותר את התנפצות החלום 

 כפי שהיא חווה וחוותה אותו:
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כשקניתי את פינת האוכל עוד חלמתי, חלמתי על משפחה שמחה סביב 

שיחות סביב השולחן, משפחה  השולחן, ארוחות ערב, ארוחות שישי,

רגילה. כמו שאת רואה, פינת האוכל הפכה לפינת עבודה, אין ארוחות 

סביב השולחן, אין שיחות, הכיסא של עמית רחוק מהשולחן, הוא 

פה, אין אוכל מול הטלוויזיה, הוא על הכיסא הצהוב, אני על הס

 (21)נספח מס  ארוחות סביב השולחן, אין

את הממחישה את התנפצות חלומה האימהי, מילותיה ממחישות  גם אפרת צילמה תמונה

 כאבה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקושי שהכי כואב לי הוא שכנראה אף פעם לא אשמע " :אפרת על התמונות כתבה

 (27)נספח מס'  "אותו קורא לי אימא

לאימהות וליצירת קן משפחתי חזר על עצמו במרבית מסיפורי החיים. עם החלום לילד, 

הגדולה כך האכזבה והשבר גדולים עוד יותר. הסיפורים והתמונות מהאימהות הכמיהה 

 -ממחישים עד כמה גדול ומשמעותי הקושי בקבלת האבחון ובהבנה כי החלום כפי שקיוו לו

 לא יתממש.
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 המסגרת ואנחנו

חלק גדול מהיממה מבלה ילדן במסגרות החינוכיות ועל כן ישנה חשיבות גדולה עבור 

לסוג המסגרת בה נמצא ילדן, לקשר עם הצוות החינוכי ותחושת הביטחון שהן האימהות 

חשות כאשר בנם בגן או בבית הספר. חלק מן האימהות תיארו בהרחבה את החיפוש אחר 

המסגרת שתתאים לילדן, חלקן תיארו את התהליך בטבעיות כמעט ללא כל לבטים. לעומת 

מהות כשלב מכריע בחייהן ובחיי בנן, שלב זאת,  את המעבר מהגן לכיתה א תיארו כל האי

 שבו עשו "חישוב מחדש" .

 ליטה, זה לאגן שהיא חושבת , מח בעירייה גם ככה משבצת אותך לאיזה" -הגן

 שיש לך אפשרות בחירה"

את תהליך רישום בנן לגן לאחר האבחון, מתארות האימהות כתהליך שנעשה עבור רובן 

מידת שביעות רצונן מהגן נוגעת התלבטות בין גנים,  ללא בחירה אובאופן טבעי ואוטומטי 

לקשר שנוצר בינן לבין הצוות החינוכי ולמידת התקדמותו של ילדן כפי שנתפס בעיניהן 

 באותה שנה.

ורננה מתארות עד כמה חשוב היה להן לראות את התקדמות בנן וכאשר חשו כי הצוות  אפרת

 אינו מקצועי ומקדם, חשו אכזבה ותסכול:

בגן תקשורת הראשון שהוא נכנס אליו, זו שנה שאני מעדיפה  אפרת:

למחוק אותה מהחיים והיא כאילו לא הייתה . היה על הפנים ובאמת 

, בלאגן שיעבירו שנה אני באמת ניגשתי ועשיתי טררםבאותה סוף 

הצוות שלה בגן עשה שם מה שהוא רצה לא נתנו לילדים  ..אותו גן.

א מתקדם בכלום, אפילו לא בצעד לא הרגשתי שהו האלה כלום בגן

 (1)נספח מס'  קטן

, לא ראיתי שנתיים מבוזבזות מבחינתי, לא הייתה עבודה שמהרננה: 

ואחותי ראתה אמרה לי רננה, אל תסתמכי עליהם תתחילי התקדמות 

 (2)נספח מס'  להוציא אותו לטיפולים מעבר

 ואישיותה:רויטל ורננה מתארות עד כמה חשוב היה להן הקשר עם הגננת 

רויטל:  מיד כשהבנתי שהוא צריך גן מיוחד בלי התלבטות רשמתי 

אותו לגן תקשורת שהיה בו מקום, היה חשוב לי להרגיש שיש שיח, 

שיש לי שפה משותפת עם הגננת. הוא לא התקדם מאוד באותה שנה, 

 (0שיש עם מי לדבר וזה היה חשוב לי )נספח מס'  אבל ראיתי

, היה ****את הגן, הגן שנה ראשונה היה עם אני לא הזכרתי רננה: 

, מכילה, מבינה נשמה, אישה טובה, היא גננת וואו ,****מעולה

 (2)נספח מס'  אימהית כזאת
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רות מתארת את השנה הראשונה בה נכנס גיל לגן כשנה שלה, באופן אישי היה קשה עדיין 

 מסגרת:להפנים את האבחון ולכן לא הייתה פנויה לבחון את טיב ואיכות ה

הכנסתי אותו לגן תקשורת ב*****, בדיוק בשנה  הזו פתחו את הגן  

הראשון, אני הייתי עדיין צריכה לעכל מה יש לו, אני אפילו לא זוכרת 

 (7)נספח מס'  מה היה בגן מרוב שדברים אחרים העסיקו אותי

 אורית וגיתית מתארות את התהליך שחוו לאחר קבלת האבחון, חוסר ההשלמה והקושי

 לרשום את ילדן לגן מיוחד:

אם תכניסי אותו לגן רגיל חבל,  -אורית: זהו ככה לחצו עלי ואמרו לי

לא יתייחסו אליו, הוא לא יקבל את מה שהוא צריך. הוא ייפול בין 

הכיסאות וזה.. הכנסתי אותו בסופו של דבר לגן מיוחד , וככל שהוא 

מבחינת  מבחינת האוכל גםגדל הבנתי שבאמת יש פה בעיות גם 

 (2ההתנהגות )נספח מס' 

, הוא הוא היה במסגרת בגן רגיל והבנתי שלא יעזור ויש בעיה :גיתית

 (1)נספח מס'  חייב לעבור לגן מיוחד. היה לי קשה, ממש קשה

הרישום לגן תואר בראיונות השונים כמעט אצל כל האימהות באופן תמציתי וממוקד, אחדות 

בלבד אחרות תיארו כי היו ברמה האישית עסוקות יותר תיארו את הרישום כהליך פורמאלי 

בלעכל את רוע הגזירה, חלק מהאימהות פירטו יותר, בעיקר על בעיות שהיו בגן רק לאחר 

 שנשאלו באופן ממוקד האם היו כאלה.

, זוכרת שעמדתי שם.. והיו מדרגות"אני   - המעבר מהגן לכיתה א ולבית הספר

ה ופתאום היה צלצול ואני רואה את כל אני הגעתי כשהילדים היו בהפסק

 הילדים עולים ונכנסים לכיתה ואני התחלתי לבכות"

למעבר ממסגרת הגן לבית הספר מתייחסות כל האימהות. התהליך עבור חלקן היה אף הוא 

תה זו שנה קשה, שנה של יהיאחרות תהליך טבעי שלא לווה בהתלבטויות גדולות אך עבור 

נודע, חלקן מתארות חוויה קשה של הסתגלות עבורן  -והמוכר אל הלאשינוי ומעבר מהקטן 

 ועבור ילדן, יחסים עם הצוות החינוכי עלו שוב ושוב בסיפורים.

אפרת מתארת את השנה שלפני העלייה לכיתה א' באריכות, היא מתארת לפרטי פרטים את 

ית ספר אחד ההתלבטויות שליוו אותה ואת משפחתה כאשר הבינו כי במקום מגורם יש ב

ועליהן לבחור בינו לבין אחרים שמחוץ לעיר. תחילה מתארת אפרת כי חשבה שעל שי 

 להישאר עוד שנה בכיתה א: 

האמת היא שאני שקלתי להשאיר אותו עוד שנה בגן כי הוא לא היה         

גמול, מבחינת גיל הוא היה בסדר אבל כנראה מאוד חששתי מהעניין 

לו מאוד טוב שם בגן אז אמרתי אולי נמשיך עוד של בית ספר ו ב, היה 

את יודעת "בית ספר"  שנה כי בוא לא היה גמול ובית ספר נשמע..
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כנראה קיבלתי הלם קרב או לא יודעת מה והתייעצתי עם הגננת והיא 

אני לא ממליצה לך, תעלי אותו כי מה שהם  אפרת,אמרה לי: 

ינת תכנים, שנותנים ס אנחנו לא נותנים להם בגן, מבח"מקבלים בביה

הרבה יותר תוכן, לא כדאי לך להשאיר  מקבלים ס הרבה יותר,"בביה

 (1)נספח מס'    אותו

כיצד היא והוריה החלו תרים את הארץ, גם למקומות מרוחקים כל  אפרתבנקודה זו מספרת          

בודקים  מתארת מספר בתי ספר שהםאפרת זאת על מנת לחפש בעבור שי בית ספר שיתאים לו, 

ולבסוף מחליטים בכל זאת לבדוק גם את בית הספר במקום מגוריהם. את המפגש הראשון שלה 

 עם בבית הספר היא מתארת כך:

נכנסתי לפגישה עם סיגל ומיכל, והיא רק שאלה אותי מה נשמע,          

פרצתי בבכי. היא אמרה לי למה את בוכה ואמרתי לה כי אני שומעת 

ואה את כל הילדים עולים לכיתה, איך שי ידע את הצלצול  ואני ר

לעלות לכיתה? איך הוא ימצא את עצמו ואיך הוא יעלה לכיתה וממש 

 (1)נספח מס'  רגעידק לה 27הייתי היסטרית ולקח לי איזה 

אפרת מתארת כיצד הסתגל שי במהירות לבית הספר ומבינה כי הקושי היה שלה, את שביעות   

 דה כי היא חשה שי מולה שקיפות וכנות:רצונה מהמסגרת תולה בעוב

וזה כל כך , לא נתקלתי בכזאת שקיפות ובכזאת פתיחות עם ההורים         

, ולא מחביאים אותי שפעמיים שלו -הרגיע אותי. ואחרי שראיתי פעם

לא מסתירים את הטוב ואת הרע, גם את הרע כאילו ולא ..קורה 

שפניתי או למורות שלו או משהו ישר מיידעים אותי. ולא קרה פעם 

בוודאי ולא קרה פעם שלא קיבלתי מענה ושלא חזרו אליי עם מנהלת ל

ואחרי שראיתי שהשד לא נורא כל  ל באמת..והכ תשובה..

)נספח מס'  ז היום בית ספר הרבה יותר קל ליכך)צוחקת(נהפוך הוא א

1) 

שי, ההסתגלות אפרת מתארת מצב בו המעבר והשינוי היה קשה הרבה יותר לה מאשר ל

לצוות חדש ולמקום חדש היוו אתגר משמעותי עבורה אך השקיפות וההכלה של הצוות אותה 

 גרמו לה לשביעות רצון ולתחושת הקלה.

אורית מספרת חוויה לא פשוטה שעברו היא ורן בכיתה א', מכיוון שלא היה בנמצא בית ספר 
קטנה בבית ספר רגיל. אורית לחינוך מיוחד כפי שרן היה זקוק לו, הוא הלך לכיתה א' 

מתארת קשיים רבים והמון תסכול מהתנהלות הצוות באותה שנה, דבר שלא תרם לתפקודו 
 -של רן

וכל  21רן כבר עלה לכיתה א ובאילת יש ביה"ס חינוך מיוחד רק מגיל 

מי שעלה לכיתה א חילקו לבתי ספר רגילים לכיתה מיוחדת, עכשיו 

דשה בתוך בית הספר והמורות אנחנו נפלנו על מקום שהכיתה ח

, אין מה לעשות מאחדשות בתוך בית הספר, אינטואיציה של אי

הכול  –הכול חדש לה.. המורה  -הרגשתי לפי ההתנהלות שהמנהלת
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חדש לה. הרגשתי שהם עושים סטאז' על הבן שלי...שנה שלמה הם 

מתלוננים ומתקשרים אלי, המורה עם שריטות והילד בוכה 

שנה של סיוט גם לי וגם לו, הוא היה בוכה כל יום וגם ורוצה...הייתה 

הילד כי אין שם יותר מדי אני. ואז החלטתי שאני עוזבת לטובת 

 (2אופציות )נספח מס' 

לאחר העזיבה את מקום המגורים, שוב החל רן את לימודיו בבית ספר חדש, אורית מספרת על 

 רופתי:סיטואציה שבה הרגישה כי דוחקים בה לתת לרן טיפול ת

היה מצב לא נעים ביני לבין המורות, רבנו אחת עם השנייה, הם עשו 

עלי סוג של חרם, לא דיברו איתי, אני הורדתי את עצמי מהוואטסאפ 

הכיתתי, לא דיברתי כעסתי מההתנהגות , הן המורות שלו ולא 

אמורות להתנהג ככה, ואז הגענו לישיבה והמנהלת שוב לחצה על 

מהעניין של אשפוז בכפייה כי המנהלת תמיד  הכדורים, אני פחדתי

 -הראתה לי את האופציה הזו, אני מבחינתי היא תמיד הזכירה את זה

 (2)נספח מס'  "אם לא ככה אז אשפוז בכפייה" את מבינה?

אורית מתארת לא מעט תלאות במהלך לימודיו של רן בבית הספר, כיום רן לומד בכיתה ד' 

בואי " -הלימודיים בהישגיופתי איזן אותי והוא אף התקדם ואורית מספרת כי הטיפול התרו

נגיד שהיום יותר כיף אתו, יותר רגוע אתו זהו.. אני מדברת אתו, לפעמים הוא עונה לי. עבר 

 (2)נספח מס'  "כדור 1/2שבוע ועוד שבוע ואז היה יותר טוב וכבר הגענו ל 

מתארת אף היא את הקושי האישי שלה מהמעבר לכיתה א', היא מתארת את הקושי  גיתית
שלה מכיוון ששמעה כי בבית הספר יש רמות תפקוד שונות, פחדה מהמראות וממה שזה 

 יעשה לבנה אולם ברבות הימים נכחה לגלות כי עשתה את ההחלטה הנכונה: 

את חושבת והלכתי על זה למרות שהיה קשה להיכנס לבית ספר קשה, 

  -לו התנהגויות אחרות ודים אחרים אולי עכשיו יהילאולי הוא יחקה י

חודשיים היה  -שאני מאוד מאוד מרוצה. בשנה הראשונה חודש האמת

לי קשה להגיע לבית הספר ולראות את כל הילדים שם אבל במשך 

התקדם שם משמעותית מאוד. הוא לא ידע לקרוא ולכתוב,  הואהשנה 

 (1וכותב ואפילו יודע קצת אנגלית )נספח מס'  ראהוא קו היום

מספרת כי למרות שהרגישה כי בנה התקדם, הייתה לה שנה קשה עקב מקרי אלימות  רננה

חוזרים ונשנים שעבר מילד בכיתתו , למרות זאת מציינת לשבח את הצוות שעזר לה באותה 

 שנה גם ברמה האישית כאשר היה מאושפז:

הפתוח ומה שקרה כשהגעתי אז כבר  הגעתי לבית ספר אחרי היום

לא.. אני לא יודעת אם בגלל שבאתי מאוחר או בגלל הדיווח שניתן 

 , עמיתאבל הוא שובץ בכיתה שהמורות והצוות מעולה אבל הילדים

תה יהיה היחידי שדיבר כלומר שיצר תקשורת וביקש דברים, זו הי

לו שנה שהוא התקדם אבל שנה לא קלה היה ילד *** שעדיין יש 

צלקות ממנו.. ואני חשבתי שאני נגמרת, אמרתי הוא שנה הבאה לא 
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נשאר בכיתה הזו, זו סכנת חיים בשביל הילד שלי אני לא מוכנה 

       אמרה בכל כיתה יש את זה.. אמרתי זה לא מעניין המנהלת ו

 (2)נספח מס' 

ת את הצוות שבא ואני זוכר -לא היו לי שום טענות אל הצוות, להפך" באותה נשימה מוסיפה:

 (2)נספח מס'  "לעזרתי, יותר ממשפחה, יותר ממשפחה

מתארת כי גם שלב המעבר  לכיתה א' בדומה לשלב בו עבר לגן, היה שלב טבעי  רויטל

מבחינתה, היא רשמה את ירדן לגן הקרוב לביתה מתוך עניין של נוחות גם לגבי בית הספר 

 התיכון מספרת כי מתכוונת לפעול באותו אופן:

מהגן תקשורת הוא הגיע לבית ספר, זה היה גם הכי קרוב לא רציתי 

בב בהסעה כל הזמן, גם הגננת אמרה לי שזה בית ספר טוב וגם ושיסת

ס התיכון "אני יודעת שאחרי בית ספר הזה יש את ביה המליצו לי.

שלכם*** והורים בדקו ואמרו לי שזה טוב. אני גם מאוד מציאותית 

בית ס שעושים , אין איזה ניסים ונפלאות אין אין איזה הוקוס פוקו

 (0)נספח מס'  ספר אחד שהוא מעולה והשני לא

 מספרת כי המעבר בתחילת כיתה א' היה קשה לה אך למדה לסמוך על הצוות: ותר

בכיתה א היה לי קשה, כל הזמן הייתי חושבת עליו המון, מה אתו ומה 

האלה שכל הזמן קורה. אבל בגדול אני לא מהאימהות ההיסטריות 

מדברות עם המורה , משתדלת לסמוך על הצוות ולא לחפור להם, 

כשצריך לשאול שאלות אני שואלת, משתדלת לסמוך עליהן ואני 

 (7)נספח מס'  יודעת שהן יודעות את העבודה שלהן

רוב האימהות מתארות את שביעות רצונן כיום מהמסגרת החינוכית בה נמצא ילדן. חלקן          

רו סיטואציות לא פשוטות שנבעו מכשל בתקשורת עם הצוות או חוסר שביעות רצון עם תיא

מקצועיות הצוות אך, רובן  תיארו מערכת שמקשיבה להורים, מנסה להיות מכילה ותומכת גם 

 כשיש בעיה כפי שתיארה רננה נעשית השתדלות על מנת לתקנה.

 הווה בצל העתיד

 ויהיה לצדי ויגיד: לכי תנוחי, זוג שיתמוך"אני לבד ואין בן  -יום-אתגרי היום

 אני אהיה אתו"

אתגרים רבים ניצבים בפני האימהות בגידולן הבלעדי את ילדיהן, חלק גדול מהאתגרים הם 

הקשיים הכרוכים בשגרת היום יום הטומנת בתוכה מצבי לחץ, טרדות כלכליות ואישיות, 

האימהות דיברו ארוכות על הקשיים היומיים  מרביתהטיפול היום יומי והאינטנסיבי בילדן. ו

 מקיפים אותן.ה

בחיי היום יום והנטל הבלעדי  "לבד"תחושת השחזר על עצמו במרבית הסיפורים היה  מוטיב

 :הכרוך בשגרת החיים
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שבת רק בבית, אנחנו לא הולכים למשפחה או  -אנחנו בשישירויטל: 

אבל אי  ליד משהו כזה, אחותי הגדולה גרה פה ועוד אחות במושב

שבת אנחנו תמיד  -זה יותר נוח אז שישי -אפשר ללכת החצר פה והבית

לבד. לא קל, בכלל לא קל. יש שעות שמאוד מאוד קשות. נכון את 

 (0)נספח מס'  מחכה לשבת לנוח? אני מחכה שהשבת תגמר

אפילו פיזית ...יש לי רגעי משבר ושקשה, ואין עם מי לחלוק אפרת: 

. אז בתור חד הורית קשה לי להתמודד עם הדברים היום קשה לי יותר

 אני לא יכולה לחשוב אפילו על תחום אחד שזה לא.. האלה. אז באמת

קשה הרבה יותר לבד מאשר  בא לידי ביטוי שזה כאילו שזה לא..

 (1)נספח מס'  שניים

אין אף אחד שיגיד לכי תנוחי ואני אהיה אתו ברגעים שכבר אני  רות: 

 ..מאבדת את הסבלנות וזה קורה המון אז אני פשוט מתמודדת עם זה.

ויש רגעים שגם לי, בלי קשר אליו רע לי ועצוב לי ובא לי להיות לבד , 

יה בשקט, אבל אין את חדר, כמה דקות של שקט, לעשן סיגרלהיות ב

 (7)נספח מס'  זה

ואני אצבור  יהיה אתו.. קח אותו קצת..יאני צריכה את זה , שיגיתית: 

 (1)נספח מס'  כוחות בשביל הילד. אבל אין לי את זה

על כל ההחלטות  בלעדית אחריותלקיחת הקושי שבקושי נוסף אותו תיארו האימהות היה           

קטנות כגדולות וכן על העובדה כי למעשה אינן יכולות לקחת "פסק זמן"  ,בחייו של ילדן

 מתפקידן כאם:

אפילו את האחריות, כל האחריות נופלת עלייך, וזה קשה. אפרת:           

כשיש שניים זה מתחלק, גם כשהוא חולה ..להתייעץ מה לעשות, 

 אין בן זוג שני שיכול לשחרר לקחת לקופח לא לקחת, מה לעשות.

וכל זה זה לוקח  אותי לכמה שעות לעצמי כנו שנקרא או דברים כאלה

אלא  12הדופק לא המון כוחות נפשיים, וכל הזמן להיות עם היד על 

ל נופל וכשאת חד הורית כי הכ ...כל הזמן כל הזמן בסטנדביי  25

עלייך כי זה לא פעם אני פעם הוא ואת יכולה לישון לילות שלמים אין 

       ה מהיום שהוא נולד אני לא ישנתי לילה שלםלי את הדבר הז

 (1)נספח מס' 

זה אין מי שיטפל בו.  ,זה בעייתי, אפילו שפעת אסור לי להיותרויטל: 

.. אני לא יכולה להשאיר אותו גם לילה לבד, כן? זה לא בא בחשבון.

בכלל לא, , נסיעות חופשות בכל אופן אני,  יולים לחולאת לא רוצה ט

אין אצלנו ... אחרי שהוא נרדם רק רוצה לשבת בשקט לפעמים אני

 (0)נספח מס'  הרי שינה באמת, אני תמיד ערה
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היא מתארת את הקושי הכרוך במתח התמידי  ובמילותיה בתמונות שבחרה אורית לצלם
:של רן הכרוך בגידולו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקושי הגדול ביותר שלי הוא בגלל  על התמונות כתבה אורית:           

 אני כל הזמן צריכה להיות סביבו, אין שנייה מנוחה. שהעובדה 

את מסתובבת והוא יכול לעשות משהו. החלונות חייבים להיות           

אני חולמת לפעמים , עם סורגים, הוא מטפס, קופץ עולה

לא בסביבה. אני עושה כל מה שאני אני לו משהו כשקורה ש

יכולה אבל זה קשה. הפחד שלי שהוא ייכנס למטבח ויגע 

וחלק גדול רן יש לי הרבה פחדים שקשורים ל, במנעול של הגז

מהם קשור בזה שיקרה לו אסון. אני מותשת פיזית מההשגחה 

 זה קשה! זה להיות כל הזמן במתח -התמידית עליו וגם נפשית

 (20)נספח מס'

 

רי האימהות, תיארו כולן קשיים הייחודיים לבנם נוסף לקשיים הדומים המשותפים בסיפו
ועל כן כמעט ואין ילד  ונובעים מרמת תפקודו, הקשת האוטיסטית הינה קשת לקויות רחבה

–אחד הדומה לאחר   

תשע איננו מדבר, תיארה הן בראיון והן בתמונות  את הקושי שלה הנובע אפרת שבנה, שי בן ה
  מכך: 

בר, שהוא לא זה כמובן שהוא לא מדהחלק שתמיד היה קשה כל הזמן 

וחלק שמאוד קשה למשל זה שהוא לא מרגיש  , יכול להביע את עצמו

טוב, אני מתה מזה שהוא לא יכול להגיד מה כואב לו , מה מפריע לו 

אוני צריכה לנחש אולי ניחשתי לא נכון, שאני לא יודעת איך לעזור לו 

את צריכה להבין  ...כל כך כשהוא חולה וזה קטע שמאוד קשה לי אתו

מספיק טוב בשביל שהוא  וולהבין את ההתנהגות שללבד,  את זה 

יקבל כל מה שהוא צריך, ובגלל זה אני כל הזמן עם היד על הדופק וזה 

לוקח ממני הרבה משאבים, הרבה כוחות. אלה דברים בעיקר 

באמת החוסר יכולת שלו להביע את עצמו. אני לא  שמפריעים לי..

להכיר אותו, לדעת איך  הר אותו עם כל אחד , היא צריכיכולה להשאי
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               הוא מתקשר, איך הוא מבקש דברים, איך הוא מתנהל בבית 

(1)נספח מס'    

 

)בתמונה שי עם מדחום בפיו(                                         

 

 

 

 

חולה ואני לא  שיהוא כשאחד הקשיים הכי גדולים שלי בהורות "על התמונה כתבה אפרת: 

יודעת מה כואב ומה מציק לו, אני לא יכולה לעזור לו ומרגישה פשוט חוסר אונים. קשה לי 

 (27)נספח מס'  "עם זה מאוד

גיל לפני כל יציאה, שינוי או רות מתארת את הקושי שלה בהכנה המתמדת שעליה לעשות ל

 תרחיש הכי יום יומי שיש וכן, את סירובו לצאת מהבית:

אבל הקושי האמתי זה לצאת אתו כי כל דבר צריך להגיד לו גם תוך 

אושר נסיים  -אם אנחנו נוסעים אני מוצאת את עצמי אומרת לו -כדי

ונחזור הביתה, נסיים ונחזור הביתה, הולכים לעשות ככה וככה נסיים 

זה לא מספיק לו פעם אחת זה כל הדר, וזה  –ונחזור הביתה, ועוד פעם 

צריכה להיות מרוכזת בנסיעה ולפעמים אני מתבלבלת  כאב ראש ואני

שינויים שהוא לא מסוגל לסבול, אפילו אם  ... וטועה ונוסעת לא נכון

תשני לו את כיוון הנסיעה, הוא מכיר את הדרך אם תפני פנייה לא 

(7)נספח מס'  זהו, הלך, צרחות צעקות בכי ואין להרגיע אותו -רגילה  

מבחינה קוגניטיבית מדברת על הפער בין  גבוה-בתפקוד בינוני חוה, ששני ילדיה מאובחנים

יומית ועל הקושי בהבנת סיטואציות שונות:-מה הקוגניטיבית לביצועית יוםרה  

הם לא עושים את ההבחנה בין בן אדם שהוא באמת מוכר לבן אדם 

. שלא מוכר הם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאתי, זה גם מפחיד

להשתפר, עד מתי מלבישים אותם? אני מנסה מאוד חשבתי שזה הולך 

וזה נורא קשה ולפעמים אתה אומר על מה להילחם? אתה צריך 

אנרגיות זה מוציא ממנו  לבחור את המלחמות שלך. זה מוציא ממך

  (1אנרגיות )נספח מס' 

בבית ובבית הספר,  אורית תיארה את הקושי בהתמודדות למול ההתפרצויות האלימות של רן

שי שגרם גם לבנה השני לחשוש מאוד מאחיו: הקו  
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התחילו התפרצויות , הילד היה עצבני, מתוסכל וראו את זה יותר 

גם בבית וגם בבית הספר, וניסיתי תרופות טבעיות שירגיעו אותו 

וזה לא באמת עבד, ולא הבנתי למה. הוא היה עצבני, שבר לי בבית 

שבה כל צעקה של  הייתה תקופה בבית.. )טלוויזיות( שתי פלזמות

היה מתחבא מתחת לשולחן, הוא היה מרביץ לו, )האח( רן, הוא 

 (2)נספח מס'  תקופות לא פשוטותיש מושך לו בשיער. 

חיי היום יום מזמנים לאימהות היחידניות אתגרים רבים, חלק מהאתגרים כרוכים בהיותן 

ת היחידות או אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים וחלקם ייחודיים להיותן המטפלו

האתגרים מעלה את הקושי בחיי כל  בין, השילוב וחלקן למאפייני הלקות  העיקריות בילדן

 היום יום ובשגרת החיים שנכפתה עליהן.

אני גורבת לו גרביים בבוקר אז אני מסדרת לו את הגרב כך שלא " -צל העתיד

ידאגו לזה שלא תיכנס בין האצבעות ואני אומרת אם אני לא יעשה את זה ..איך 

דברים כאלה קטנים שעוברים לי בראש  יציקו לו גרביים בין האצבעות? כאילו..

 "אם אני לא אהיה לדאוג לו איך ידאגו לו? איך הוא יסתדר? איך? ש..

נושא העתיד מעסיק הורים רבים שילדם עם צרכים מיוחדים, מה יקרה אתו במעגלי החיים 

אחד מהשלבים ועוד,  האימהות איתן שוחחתי  השונים, מה יהיה מצבם התפקודי בכל

מתמודדות עם שאלות אלו, אך בנוסף להן מתמודדות עם שאלות משמעותיות מתוקף כך שהן 

המטפלות העיקריות ולעיתים היחידות בעבור ילדם. כל האימהות דיברו בחשש רב על היום 

על הרגע הזה אך כולן  שלא תהיינה פה, רובן אמרו כי מעדיפות ביום יום לא לחשוב או לדבר

 דיברו עליו.

וק ומצד כנן או לחשוב לטווח הרחתאפרת מתארת באריכות מצד אחד, את הניסיון שלא ל

 נעים:שני, את החששות הבלתי נמ

וכמובן שהכי קשה זה גם העתיד אני ממש ממש משתדלת לא            

 העתיד ממש קשה....לחשוב על זה כי אחרת אני אצא מדעתי.

י ממש יודעת שאם אני אחשוב יותר מדי רחוק אני אצא אבל אנ

מדעתי ואני מעדיפה לא לעשות את זה, אני פשוט הולכת  עד 

שנה קדימה לא יותר מזה אחרת אי אפשר להתמודד עם זה כי 

לא חסר אבל אי אפשר  צרות ובעיות שיבואו הם יבואו..

ל עכשיו אז אני ממש משתדלת עד שנה ולהתמודד עם הכ

אהיה ..או כבר לא  בבוא היום כשאני א יותר מזה..קדימה ל

 אהיה או כשיהיה לי קשה יותר לטפל בו לא יהיה מי שידאג לו..

מן הסתם בטח לא יהיו ,  הוא יהיה לבד כי ההורים שלי כבר..

אחים שלי כל אחד יש לו את המשפחה שלו ואני לא מצפה מהם 

דבר שגם מאוד  וזה הוא פשוט יהיה לבד.. כאילו.. גם לדאוג לו..

 (1)נספח מס'  קשה לי אתו



22 

 

אני בוחרת לא לחשוב " -גם רויטל מתארת כיצד נמנעת מלגעת במחשבותיה בנושא מורכב זה

 "לא לתת לעצמי לשקוע כי כשאני מתחילה זה מציף אותי על זה, לא להתעמק בזה,

 (0)נספח מס' 

מספרת כי ככל שגדל קשה יותר לטפל בו ולכן ככל שחולף הזמן חוששת יותר ממה  ותר

 שעתיד להיות כשיהיה נער ובוגר:

מה יהיה  -מנע מלחשוב, מנסה. אני מפחדתיעל העתיד אני מנסה לה

כשיהיה גדול? כי אני שמה לב שככל שהוא גדל יותר קשה, יותר קשה. 

בסדר. לחיות את הרגע.  יהיה בסדר, יהיה -אבל אני אומרת לעצמי

מקווה שיהיה טוב , אבל זה  -לקוות שיהיה טוב אני כל הזמן אומרת

מפחיד אותי אז אני מעדיפה לחיות כאן ועכשיו. אני יודעת שצריך 

אני  וכאלה אבל 17לחשוב על מסגרות ומה יהיה כשהוא יהיה בן 

לא יודעת אני מפחדת ..אני יודעת מעדיפה לא.. מה שיהיה יהיה, 

יהיה קשה ככל שיגדל ויהיה לו את הצרכים שלו והדברים שלו אני ש

לא יודעת איך אני אתמודד, מקווה שזה לא יהיה קשה כמו שאני 

 (7)נספח מס'  מתארת

ההוצאה מהבית. היא מספרת כי במהלך השנים   -המעסיק הורים רביםאורית נוגעת בנושא 

בשל העובדה כי איננה חושבת שתוכל  החלה להתרגל לעובדה כי כנראה שגם שלב זה יגיע גם

להקים משפחה אם זה לא יקרה וגם מכיוון שמרגישה כי עליה להכינו לחיים בלעדיה על כל 

  -המשתמע מכך

בעתיד אין ברירה הוא יצטרך לצאת מהבית, גם בשבילי, גם , מה שכן

בשבילו כי אני לא אחיה לנצח. והוא צריך להתרגל לחיות עם אנשים 

ש הכי גדול שלי.. קודם כל שידאגו לו כמו שצריך.. ו.. החש...אחרים

כשאני לא אהיה.. מה יהיה אתו?? זה נראה לי דאגה של כל  -עוד פעם

אימא כי אני לא יודעת גם איך האחים שלו ירצו אותו, לא ירצו אותו, 

כבר יהיו בחיים שלהם.. את כן ירצו לדאוג לו או לבקר אותו, כי הם 

 (2יודעת )נספח מס' 

 -אורית ממשיכה ומתארת בכנות מדהימה על מחשבותיה הכמוסות ביותר

אני לא אשקר לך.. אני אשתף אותך במשהו שאני אומרת            

וכמובן  -כשאני מדברת עם עצמי. אני מעדיפה שהוא ילך לפני

חלילה כן.. אבל עדיף שילך לפניי )שימות לפניי(  כי אני לא 

תו מישהו פה וקשה לי שיש אמוכנה ללכת לפני שאני יודעת 

 (2ממש קשה לי )נספח מס' 

מתוך הדברים ששיתפו אותי האימהות בסיפורי החיים נראה באופן ברור ומשמעותי כי על 

אף שהן מעידות כי משתדלות לא לחשוב עליו ולהתרכז ביום יום שלהן, הנושא מעסיק אותן 

רה לילד עם צרכים מיוחדים אך ברמה הקיומית. אין ספק כי זהו נושא מורכב בעבור כל הו

 בעבור אימהות יחדניות זהו נושא מורכב פי כמה.
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 תקווה

 מא ילחוות הורות רגילה, לשמוע את הילד שלך קורא לך א" - הורות "מתקנת"

"מה שאין לי היום, לחשוב על זה שאני לא אהיה סבתא   

הבכור, עבור כמעט הילד עם הצרכים המיוחד הוא ילדן כל האימהות איתן שוחחתי, עבור 

כולן זהו גם ילדן היחיד, כנראה בשל כך כמעט כל האימהות במחקר מתארות את כמיהתן 

לחוות חווית הורות אחרת, לילד רגיל. חלק מהאימהות מתארות את התקווה הזו כתקווה 

  שנגוזה עקב גילן וחלקן עוד מקוות כי בעתיד תתממש התקווה.

ו של ילד רגיל:חווה מדברת על הרצון לחוות גידול  

הייתי רוצה לחוות חוויה של לגדל ילד רגיל, אני מאוד רוצה. אני לא 

אגדל ילד לבד, כי אני לא אעניש ילד לדעתי זה סוג של עונש לילד אז 

לא אעשה את זה בכוח אלא אם אהיה נשואה. כשאני רואה נגיד את 

ו.. זו האחייניות שלי , אני אומרת וואו.. כמה שהם גבוהים.. אבל  ווא

(1)נספח מס'  צביטה לא קטנה  

 רות מדברת על כך שמצפה לילדים רגילים אך חוששת מכך, שלא תדע להיות אמא עבורם:

אני רואה ילדים רגילים כמו האחיינים שלי ואני אומרת, מה יהיו לי 

עוד ילדים והם יהיו ילדים רגילים? אני לא יודעת להיות אימא לילד 

להיות אימא.. אפילו לא אני עדיין לומדת רגיל. עם הזמן למדתי 

להיות אימא לילד עם צרכים מיוחדים. אבל איך זה להיות אימא לילד 

רגיל? אני לא יודעת איך זה אני אומרת מעניין מה יהיה כשיהיה לי 

(7)נספח מס'  עוד ילד. ויהיה ילד רגיל, מה יהיה ואיך יהיה  

  :ילד עם צרכים מיוחדים ומפתיעה באמירתה רות מעלה את האפשרות כי גם הילד השני יהיה

אני לא אפחד כי אני כבר יודעת להיות אמא לילד כזה וכמה שזה יהיה 

אבל אני  קשה כי זה יהיה קשה, אני יודעת מה זה צרכים מיוחדים

זהו ,  -יש כאלה שמפחדים אומרים כאילוחייבת עוד ילד. אני לא...

ד אחד עם בעיות? אני אקבל מספיק יש לי אחד עם בעיות ואם יהיה עו

(7)נספח מס'  באהבה, רק כוח , אני רוצה רק כוח ובריאות  

מספרת בכאב על ההתלבטות בעבר להביא ילד נוסף ועל האכזבה עם התקווה שנגוזה: אפרת  

שנים של התלבטויות מאוד  1היו לי איזה  1-1.1מהרגע שהוא היה בין 

של בעד פתאום נהייה לו נגד וכל שיקול  קשות ..שיקולים של בעד ונגד

עד שהתלבטתי ואז  וכל שיקול של נגד פתאום נהייה לו בעד, ו..

 שחשבתי ועד שחיינו את החיים עבר הזמן כבר, וכבר פתאום נהייתי

זה .. פלוס והגיל כבר התחיל לעשות את שלו וכבר הכוחות ו. 27בת 

שלי מא יילד שלוקח ממך את כל הכוחות בכל התחומים ולאור זה שא
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כבר לא צעירה כבר לא יכולה לעזור לי עם ילד נוסף כמו שעזרה לי עם 

בהתחלה ופשוט זה להתמודד לבד ואני כבר פחות מדברת על הפן  יש

הכלכלי אבל פשוט להתמודד לבד עם ילד עם צרכים מיוחדים שהוא 

ואני חושבת שבסופו של דבר  לבד. ילדים ולהביא עוד תינוק.. 2כמו 

שהכריעו את הכף ללא אבל אני יכולה להגיד לך היום אלה השיקולים 

במאמר מוסגר כשלא כולם שומעים, שאני מצטערת על זה, מאוד 

גם בשבילי, לחוות הורות רגילה,  .. .מצטערת שלא הבאתי ילד נוסף

מא מה שאין לי היום, לחשוב על זה ילשמוע את הילד שלך קורא לך א

רות רגילה, שאני לא אחווה שאני לא אהיה סבתא, וכל הדברים של הו

 אותם והם גם הסיבה שבגללה אני מצטערת שלא הבאתי עוד ילד

(1)נספח מס'   

מרגישות מעין תחושת החמצה מכך שהן מגדלות  ל האימהותמתוך הראיונות עולה כי כמעט כ

הילד היחיד. האימהות שדיברו על כך היו רוצות לחוות  -ילד עם אוטיזם, שהוא עבור רובן

ות בגידולו של ילד רגיל על מנת לחוות סוג של תיקון לאימהותן. ולהתנס  

 יות מאושרת אז לא ויתרתי. עוד על"אני מאמינה שגם לי מותר לה -זוגיות

 למצוא את בן הזוג שלי"

רו בן זוג חלק מהאימהות הביאו את ילדן לעולם באמצעות תרומת זרע לאחר שלא הכי

מערכות יחסים אך כמעט או לחלוטין לא בקשר עם מו, חלקן היו במתאים לחיים משותפים ע

 האב, כולן הביעו את הרצון לזוגיות והתקווה כי זה עוד יקרה.

ניהלה מערכות יחסים בחלוף שבגיל עשרים החליטה כי לא תתחתן  וכמעט ולא רויטל, 

  השנים, דווקא כיום, בגיל חמישים מביעה בכנות כמיהה לזוגיות ולמערכת יחסים:

כן. תראי אני אומרת שאני רוצה אבל אני לא עושה ה, הייתי רוצהיום 

לזה מאמצים אבל תיאורטית אני אומרת.. אני לא מתאמצת כן? 

כלום. אבל בתיאוריה זה לא משהו שהייתי שוללת ואני יודעת שזה גם 

ויש לי חברות שהתחילו פרק ב  ,משהו שיכול היה לעזור לירדן וגם לי

תקשיבי היא כבר סבתא  הפרק הראשון..וזה אפילו יותר מוצלח מ

ה ויושבת עם החבר יד ביד וזה יפה, בחיי . אני אומרת אני רוצה עצם ז

(0)נספח מס'  שאני אומרת את זה זה חצי מהדרך  

מדברת על הרצון להשלמת התא המשפחתי ומציאת בן זוג שיקבל גם את בנה:  רננה  

השלם. זה  ,המשפחהדיין מצפה ליצור את התא, בע"ה מי יודע אני ע

ה לא שהוא.. הוא הבן שלי ..אבל הייתי רוצה שיהיה בן זווג גם, בע"

ל עצמי אני גם עובדת ע. כי אני יודעת שזה קושי , אני לא יודעת איך

  מישהו שיקבל אותנו כחבילה אחת ...על העניין של הפחדים וזה

  (2)נספח מס' 



20 

 

תה יהיה חייב לקבל את בנה:לזוגיות אך מבינה כי מי שיהיה א גם רות מצפה  

את בן אדם שיהיה איתי צריך קודם כל להבין את הילד שלי, להבין 

אני באה אחד פלוס אחד זה לא רק הבעיה ואז להיות איתי זה לא... 

  בטח -.וגם אני הייתי רוצה אני. נכון שהוא צריך עוד אחים וזה.

(7)נספח מס'   

ות מבחינתה:באותה רוח מתארת גם אפרת את התנאי לזוגי  

שוב פעם אני לא רואה כל גבר שמצליח הייתי רוצה זוגיות, כן, אבל 

להשתלב בתוך בית כזה. בתוך קטע של ילד עם צרכים מיוחדים והוא 

את הדבר הכי  לא יבוא.. יבוא יבוא צריך לטפל בו זה בעיקרון העניין,

  (1)נספח מס'  קיבלתיחשוב בחיים 

ואני כן מאמינה שמותר לי להיות " לזוגיות יתממש: מתארת את תקוותה כי חלומהחוה 

הלוואי. אני מאמינה שגם לי מותר להיות מאושרת אז לא ויתרתי. עוד על  בזוגיות ויבוא יום

(1)נספח מס'  "למצוא את בן הזוג שלי  

ואני רוצה גם עוד זוגיות, " אורית מתארת את תקוותה לחוויה טובה ונכונה יותר מהקודמת:

ילדים אבל הפעם אעשה את זה ו חייבת זוגיות...להמשיך, רוצה להביא עוד ילדיםצה אני רו

(2)נספח מס'  "לוזוגיות, חתונה הכ -טוב  

התקווה לחוויית הורות אחרת ולזוגיות תומכת חזרה באופן כזה או אחר בסיפורי החיים 

ו על שסיפרו האימהות. חלקן מחזיקות בתקווה כי חלומותיהם עוד יתממשו, חלקן ויתר

חלום ההורות אך על הזוגיות טרם וחלקן רוצות זוגיות אך רק כזו שתקבל ותכיל אותן ואת 

יש שביבי הקשיים והאתגרים הניצבים בפניהן, ילדן המשותף, המשותף לכולן הוא כי על אף 

שאולי מאוחר מדי לחלומות.תקווה וחלומות גם אצל אלה שחשבו   

                                                                 משאבי תמיכה וחוסן

והאתגרים העומדים בפני האימהות, כולן מציינות את משאבי התמיכה  לצד הקשיים 

התורמים לחוסנן הנפשי ועוזרים להן לעבור את היום יום בצורה טובה יותר. חלק 

כזה שנותן להן כוח, אחרות את מהאימהות ציינו את הילד על כל האתגרים שמביא עמו 

  משפחתן העוטפת או חבריהן. 

הוא מילא לי את כל החיים, עם כל הלקות שלו, עם כל הבעיה מבחינתי " -אהבה

"הוא היהלום הכי יפה שיש  

מתארת את אהבתה אל ירדן והקשר שאינו ניתן להתרה: רויטל   

ומחבקת אני מאוד קשורה אליו, אני לא יכולה בלעדיו )מנשקת  

 אם הייתי צריכה לצלם לך הייתי מצלמת לך רק את ירדן, זו אותו(.
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 הכל סביבו... (מצביעה על הראש ) המהות שלי בחיים. זה כל הזמן פה

(0)נספח מס'   

כוחמתארת כיצד שואבת מאהבתו של גיל אליה רות   

מחבק אותי  -מחייך, בא לבד ואבת כוחות ממנו כשהואש             

איך אני בוכה שקשה  -עצמי   אותי ואז אני שואלת את מנשק 

לי? יש לו דרך כל כך יפה להראות לי שהוא אוהב אותי ושאני 

 (7)נספח מס'  אז על מה אני בוכה?בה לו חשו

משעיר ומשמח את עולמהגיתית מתארת כיצד אופיו החם של אביתר   

 אהבה, אוהב נישוקים וחיבוקים.. עם הרבה הרבה ילד מיוחד.. אביתר

הוא ממלא את החיים שלי גם  לתת אהבה , הוא ילד מדהים באמת

(1)נספח מס'  כשקשה, הוא עושה לי יותר טוב גם כלא כל כך טוב  

  -עד כמה שי ממלא את חייהבמילים ובתמונות  אפרת מתארת 

הוא  ל בחיים סובב סביב הילד הזה, הוא נתן לי ,והוא החיים שלי, הכ

מילא לי את כל החיים, עם כל הלקות שלו, עם כל הבעיה מבחינתי 

עם כל  הוא היהלום הכי יפה שיש ובאמת הוא החיים שלי ממש..

(1)נספח מס'  הקושי שבדבר  

 

 האושר הכי גדול הוא בעצם קיומו" על התמונה כתבה:                            

 (61)נספח מס'  "אותי באושר גדולהוא ממלא                          

  

 

 

כשאני מקבלת ממנו חיבוק ונשיקה, כשהוא ניגש 

הרגעים הכי כיפים  אלו בקרבתי,  אליי ורוצה 

)נספח  "נשכחבעולם. באותם רגעים כל הקושי 

 (27מס'

 

 

כלל ועיקר אך, למרות זאת כל  אינה קלההחיים בגידולו של הילד עם האוטיזם שיגרת                                      

איון ואף משקפות זאת בתמונות, כי עבורן הוא מקור לחוסן יהאימהות מציינות במהלך הר

 ושמחה. האהבה שלהן אליו ושלו אליהן מחזקת ותורמת לרווחתן הנפשית.
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"לא יודעת מה היה קורה איתי בלי המשפחה  -פורמאליים יכה בלתיתממשאבי 

 , איפה היינו היום?"שעוטפת אותי בלי הפסקה

כל הנשים, גם מי מבניהן שמגדלת את בנה כמעט לחלוטין לבד ללא כל עזרה, ציינו כי יש 

לפחות אדם אחד התומך בה בצורה כזו או אחרת. כולן בלא יוצא מן הכלל דיברו על משאבי 

 , חלקן דיברוומהן הן שואבות כוח ונחמה התמיכה הבלתי פורמליים שבהן נתמכות ונעזרות

 על הסתייגותן ממשאבי משאבי תמיכה פורמאליים.

מתארת איך דווקא ברגעים הקשים ביותר וללא משפחה, מצאה נחמה ותמיכה  רננה

-חברתית  

ל לטובה אפילו הכי קשה הכול לטובה כי אז ראיתי שאני לא לבד והכ

איך אומרים ברגעים הכי קשים ... ולפעמים חברים הם יותר ממשפחה

בשבעה , עזרה ליהיא תמיד ני ההורים שלי הלכו את רואה מי.. כשש

היה בבית חולים היא הביאה לי אוכל כל הזמן  עמיתכש והכול.

 (2)נספח מס'  ה אותי, את יודעת מה? יותר מאחותוהחליפ

  מתארת כי את משפחתה איננה משתפת בקשייה אך אחיה הקטן הוא משענת עבורה: רות

אליו... . לא יודעת מה הייתי אחי הקטן הוא היחיד שאני מחוברת 

עושה בלעדיו. אני יודעת שאיכשהו הייתי שורדת כן? אבל התמיכה 

הזו, לדעת שיש מי שאת יכולה לבכות לו בלי שישאל שאלות מישהו 

שיבין גם בלי שתדברי, בלי שתסבירי. מישהו  שרק יחבק . זה חשוב, 

אתו הכי אח או חבר מישהו שתרגישי  -כל בן אדם צריך זה לא משנה

 (7)נספח מס'  חופשיה

בנוסף, מתארת רות כי עם חברות איננה מרגישה כי יכולה לדבר על הקשיים שבגידולו של גיל 

 -מרגישה בנוח לדבראך, עם אימא מבית הספר של בנה 

אני יכולה לדבר עם מישהי שבאמת יש לה את אותו דבר, היא באמת 

המילה הנכונה. יש פה  תבין אותי, היא תדע לייעץ לי , להגיד לי את

אמא של אחד הילדים בבית ספר, היא גרה פה ליד אז היו פעמים 

 (7)נספח מס'  זה באמת עוזרזה עוזר, שהיינו נפגשות , ישבנו דיברנו. 

מתארת באריכות לאורך כל הריאיון את תמיכת הוריה ומשפחתה בה ובשי, מתארת  אפרת

 את החשיבות לרשת תמיכה זו שעוטפת אותה: 

הורים שלי מאז יחד איתי בכל הגידול שלו , משוגעים עליו ברמות שאי ה

הם תמיד שם בשבילנו, אני עוד לא מדברת על משהו שהוא  אפשר לתאר

אנחנו במשפחה יש לנו קשר מאוד מאוד חם, עם צריך וכבר יש לו... 

 אנחנו משפחה מאוד מלוכדת, יש לי ההורים שלי ועם האחים שלי בכלל..

זה מה  משפחה חמה ותומכת ואוהבת ואחיינים יש לי ,שליאת הילד 

 (1)נספח מס'  שעוטף אותנו ומחזק אותי
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שיחות ותמיכה עם חברות אומרת אפרת: על  

עם  מה לעשות זה העניין שלך היום, זה.., יותר קל עם חברה שחיה את זה

כשאני צריכה לדבר אז אנחנו מדברות בניינו  .זה את חיה ויותר קל

החברות, מספיק שאת אומרת לה ככה והיא מבינה על מה את מדברת גם 

החברות והמשפחה העוטפת שלי, יותר מזה אני  בלי שאני אגיד יותר מדי.

 .לא צריכה

אימה-גם חווה מתארת כיצד רשת התמיכה החשובה ביותר בחייה היא משפחתה ובעיקר  

דדות אני חושבת שלכל אישה שמגדלת ילדים לבד זה לא לגבי התמו

קל והתברכתי שיש לי משפחה מאוד תומכת ביום שהחלטתי שאני 

מתגרשת אז הבן אדם הראשון שפניתי אליו זה אמא שלי ואמא שלי 

 (1)נספח מס'  נרתמה בכל כוחותיה

בנה והם הפכו רויטל מספרת כיצד התחברה לקבוצת הורים שילדיהם בחוג ההידרותרפיה עם 

זו קבוצה שלא צריכה מנחה. תשמעי כל דבר שיש, " היות כקבוצת תמיכה האחד עבור השני:ל

זה לא קיים. אנחנו ממש ממש  –כל חידוש, כל אחד באמת, הכימיה שיש בקבוצה הזו 

(0)נספח מס'  "מלוכדים  

לוגי קבוצות תמיכה, טיפול פסיכו -ממשאבי תמיכה פורמאליים כדוגמת ןיגותסתיאת ה

 וכדומה מסבירות כך:

לא צריך לתת ללקות הזאת לבלוע אותנו עד כדי כך אלא צריך אפרת: 

לנסות להביא אותה להתיישר עם החיים שלנו ובגלל זה אני לא 

אז זו גם  חושבת שאני צריכה לקחת את עצמי לכל מקום אפשרי,..

כי  אחת הסיבות שאני לא משתתפת בכל הקבוצות האלה וכל הזה..

אני לא  , לא יודעת.. אני מנסה קצת לצאת מזה אמת ..מוריד..זה ב

 (1)נספח מס'  רוצה לחיות בתוך זה כל הזמן

ואני אמרתי אין  יש פה איזו קבוצה, כדאי לך וזה.. -ואז אמרו לירויטל: 

מה אני אספר כמה אני מסכנה?  -לשטויות האלה. תעזבו אותי לי סבלנות

(0)נספח מס'  כמה זה? לא אוהבת  

רובן מתוך הראיונות עולים תיאוריהן של האימהות את מעגלי התמיכה הסובבים אותן. אצל 

נשמע מדבריהן עוטפת ותומכת, חלקן נתמכות גם מקשר חברי טוב. מדובר במשפחה קרובה ו

כי הקשרים הללו הכרחיים עבורן ותורמות לחוסן הנפשי שלהן אף יותר מקשרים עם מערכות 

.פורמאליות מקצועיות  
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"נכון, יש לי את כל הסיבות להיות  -בחייםפרופורציות קבלת ומשמעות  ציאתמ

הכי בדיכאון שיש, יש לי המון אתגרים שקיבלתי מהחיים, אבל אני מסתכלת על 

אלוהים, תודה.  –ילדים בבית הספר, לא גמולים, לא מדברים. ואז אני אומרת 

" רק שלא יהיה יותר גרוע  

את משמעות לחייהן כל היא מצי חלק גדול מהנשים סיפרו כי מה שמחזיק אותן בהתמודדות 

אחת בדרכה מוטיב נוסף שחזר הוא קבלת פרופורציות על חייהן והבנה כי "יש גרוע יותר" 

 ומתוך כך לקבל נחמה:

מספרת על כי בשנתיים האחרונות התחזקה בדת, הולכת לקבוצת נשים שבראשה רבנית  רננה

מקביל קוראת את ספרי ברסלב, ההתחזקות כפי שהיא מכנה אותה גרמה לה מצד אחד וב

לתוספת משמעות לחייה ומצד שני, לימדה אותה להסתכל על חייה בעיניים אחרות ולהודות 

  על מה שיש מתוך מקום של קבלה והשלמה:

אני קוראת את הספר הזה עכשיו ) מחזיקה בספר( של הרב.. והוא          

לא כבר  את תלכי לבקש מחילה ואומר שם , אם את נמצאת במצוקה 

נמצאת שם, אני רואה גם את הסרטונים, הרב שלום הרוש, הוא פשוט 

מצחיק הבן אדם הזה, את רואה בן אדם מאושר. אני רואה אצלו 

 (2)נספח מס'  ך כליםשיעור אני בן אדם אחר, נותן ל

מספרת כי מרגע ששי אובחן היא מקדישה את חייה עבורו ועבור עשייה ציבורית  אפרת
 הכוללת ימי כיף לילדים עם צרכים מיוחדים ליווי משפחות ועוד:

רגנו הרבה מסיבות לילדים עם צרכים תה איש לי חברה שיחד א          

וגם בזה אני רואה  עשינו..מיוחדים בחנוכה, בפורים בחופש הגדול 

, זה מניע אותי, חשוב לי לעשות, להיות מעורבת בכל מקום חשיבות

אני אותי, זה ממלא אני מרגישה שאני תורמת  -גם כי זה עוזר לי

משתדלת באמת לעשות המון בשביל הילדים האלה , אני רואה בזה 

ים חשיבות עליונה  כי אם אנחנו ההורים באמת לא נדרוש בשביל הילד

 האלה הם לא יקבלו כלום, זה די מעסיק אותי כל הדברים האלה

 (1)נספח מס' 

חקירת הלקות, הקריאה בספרות מקצועית חוה מספרת כי מה שעזר לה בהתמודדות זה עצם           

 והעמקת הידע לגביה:

ברגע שהבנו שזה קצת יותר מורכב מבעיה שפתית ועשינו קצת גוגל על 

נו האסימון ואנחנו מאלה שלא נסתפק בגוגל בעיה שפתית אז נפל ל

וקראנו אותו וקראנו עוד דברים, ספרות מקצועית  DSMוהלכנו ל 

.. זה חשוב לי, היה לי חשוב להבין בפני מה אנחנו עומדים. וידענו מה זה

 (1)נספח מס'  מה הולך להיות
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קושי  מחזק  אורית עובדת בגן שיקומי ומספרת כי דווקא המקום הזה בו היא פוגשת הרבה

 ומכניס מבט פרופורציונאלי לחייה:

הכול בסדר, יש דברים יותר  -כשאני מגיעה לשם אני אומרת         

קשים. הנה, תראי את הילד הזה, ותראי את ההוא שאת 

הכול  -מאכילה ולא אוכל לבד.. וזה נחנק וההוא מקיא ואצלך

ים בסדר. וזה מחזק אותי. זה מאוד מחזק אותי. אנשים אומר

בוד במקום של לנקות יש לך ילד עם מוגבלות בבית לכי לע -לי

 קודם כל התחברתי למקום וגם זה טוב לי! את הראש אבל

 (2)נספח מס' 

רות עובדת כמלווה של אדם צעיר הלוקה במחלת שרירים קשה, גם היא מספרת כי משפחתה 

 תה:הזו מחזקת אודה הקרובה ניסו לשכנעה לעזוב עבודה זו, אך היא מרגישה כי העבו

אני רואה אותו, בחור צעיר. על כיסא גלגלים, לא אוכל לבד, לא 

 -עושה כלום לבד. זה כואב וקשה אבל אז אני אומרת לעצמי

הנה, הבן שלך לא צריך שתרימי אותו למקלחת או שתאכילי 

אותו וככל שהוא יגדל אולי יהיה יותר עצמאי. זה נותן לי 

ה אפילו מעודד אותי )נספח ב שלי אחרת. זלהסתכל על המצ

 (7מס' 

בעיקר אתגרים וקשיים הכרוכים  על אף הקשיים הרבים אותם תיארו האימהות באוזניי,

נקודות אור בחייהן שתורמות  נן גם יש בהתנהלות היומיות ומהווים נטל רב על כתפיהן,

מה את . כל אחת מהן מצאה לעצות עבורן מקור לתמיכה וחוסן נפשילרווחתן האישית ומהו

המשאבים הקיימים סביבה או יצרה יש מאין ממצבה, כמעט כולן מודעות גם לטוב ומנסות 

.מהקושי מתוךלצמוח   
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 דיון

קולן של אימהות חד הוריות המגדלות ילד המאובחן על רצף משמיע את המחקר הנוכחי 

כפי שעולה מתוך סיפורי ובחוויית האימהות שלהן כפי שהן חוות אותה מתמקד האוטיזם ו

תמות  7מתוך הנתונים עלו החיים אותם בחרו להשמיע והתמונות אותן בחרו לצלם. 

משאבי תמיכה , , המסגרת ואנחנו, הווה בצל העתיד, תקווההחלום והתנפצותו -מרכזיות

אתייחס כעת לתמות המרכזיות שעלו מן  .ומציאת משמעות וקבלת פרופורציות בחיים וחוסן

  .הנתונים

במחקר מתארות  שהשתתפו רוב האימהות -חלום והתנפצות החלוםלהתמה הראשונה נוגעת 

ועל ר להיות אם גם שוהרצון הבלתי מתפ הרצוי שגרם להן אושר את הכמיהה לילד, ההיריון

מתארות תהליך טיפולי ארוך ומייגע אך לנגד עיניהן החלום חלקן  לא מצאו זוגיות.אף ש

נשים שהביאו את ילדן מתרומת  תרו. בין משתתפות המחקר ארבעמא ועל כן לא וילהיות אי

" החליטו , כולן מתארות כי על אף רצונן למצוא זוגיות, כאשר הרגישו כי "השעון מתקתקזרע

מחקר הן המשתתפות שתיים מבן זוג יממשו את חלומן להיות אימהות, כי גם בהיעדר 

היחסים לא צלחה, הן החליטו לא  למרות שמערכתן אך אימהות שנכנסו להיריון מבן זוג

, גם הן מתארות את ההיריון והבאת התינוק לעולם כאושר עילאי. ממצא לוותר על ההיריון

כי אחד המאפיינים הבולטים בישראל  -ובהםמחקרים הנתונים העולים מן  ה  מתכתב עםזה 

במימוש זכותן לאימהות וכי בהשוואה למדינות אחרות שיעור הנשים  של נשים  הוא הצורך

  .(1779שאינן ממשות זכות זו קטן מאוד )ליבליך, 

ברגע בו מקבלים ההורים את  יםהמחקרים העוסקים בהורות לילד עם צרכים מיוחדים דנ

לא  ( כרגע שאחריו1772בספרות כהתנפצות החלום )היימן,  גם אבחון ילדם, רגע זה מתואר

יהיו עוד החיים כפי שהיו, כל האימהות במחקר תיארו את הרגע הזה כרגע של  שבר גדול, כל 

מה שקיוו וציפו לו מתנפץ לנגד עיניהן. הספרות המחקרית דנה בשלבים שונים אותם חווים 

ההורים עם היוודע להם כי ילדם עם צרכים מיוחדים, המחקר הנוכחי מעלה תמונה דומה 

רת בספרות גם באשר לתחושת השבר הגדולה וגם באשר לשלבים אותם  חוו מאוד לזו המתוא

, השלבים השונים אותם מתארת כל אימא שונים מאחת לשנייה וממצא זה עולה האימהות

בקנה אחד עם הגישה הטוענת כי אין זה נכון להתייחס לגישת שלבי האבל כאקסיומה וכי לא 

, כל משפחה לפי אפיוניה הייחודיים )וייס, כל ההורים יעברו את אותם שלבים בדיוק אלא

חזור היא נקודה שעולה בכל הראיונות, האימהות מבינות כי מרגע היוודע -. נקודת האל(2992

המשבר אותו הן מתארות מתואר במודל של ון אין החיים עוד כפי שהיו קודם, חהאב

שחל בתפיסת ומי הנובע למעשה מהשינוי הפתא -( כמשבר השינוי2957פורטוביץ ורימרמן )

ההורים את משפחתם, עתידם האישי והמשפחתי. השלב מלווה בהלם ועצבות גדולה בדיוק 

  כפי שתיארו האימהות.

את המעבר לגן . ם למסגרתבקשר שבין ההורי עוסקתעלתה מן הנתונים אשר התמה השנייה 

לבטות, דן או התכשלב אוטומטי ללא כל בחירה מצ האימהות תיארו מיוחד לאחר האבחון,

אותו הזמן שכן, הן היו חלקן סיפרו כי המעבר שחל מיד לאחר האבחון היה מבחינתן שולי ב

רגון מחדש של חייהן, בהתמודדות עם ההלם שאפף אותן ולכן לא התפנו לחשוב שקועות בא
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קר שכן סיפרה על השנה הראשונה בגן, התייחסה בעי מבניהןאו להתלבט על מסגרת הגן. מי 

 כפי שהן תפסו אותו. הצוותלקשר עם הגננת והצוות החינוכי, לטיב הקשר ולמקצועיות 

עים לקשר שבין ההורים לצוות החינוכי מדגישים כי הורים שמגיעים למערכת גמחקרים הנו

ללא משאבים נפשיים חיוביים לעיתים עלולים לחוות את המפגש עם המערכת כמפגש מאיים 

שיבותה של ההתאמה בין המערכת להורים והאינטראקציה ולכן מודגשת ביתר שאת ח

יש להניח כי האימהות שהגיעו לגן המיוחד מיד  .(1770)פלוטניק, החיובית בין שתי המערכות 

הדרושים להן על מנת להכיל את המעבר ואת הלקות  ייםהנפש םמשאביהלאחר האבחון, ללא 

                   בחששות וקושי.  המלווהמאיימת חוו את המפגש כחוויה  -בנקודת זמן זו

, המעבר עם מעט מאוד בחירההאימהות כשלב טבעי  רובבעוד המעבר לגן הילדים תואר אצל 

המעברים בין תקופה אחת לאחרת מהווים  .רב לבולקושי ובכתקופה של לכיתה א תואר 

אלו אף  אתגר עבור ההורים, כל תקופה כזו מציבה בפני המשפחה התארגנות מחדש ומוקדים

גם המעבר מהגן לכיתה א (. Betz & Thorngren, 2006יכולים לעורר תחושת עצבות ודחק ) 

הינו בבחינת אתגר עבור הילדים והוריהם, מעבר מסביבה קטנה יחסית ואוהדת לסביבה 

מממצאי  (.1727פחות גמישה, זוהי תקופה המתוארת כתקופה קריטית בחייו של ילד )לוינגר, 

זה עולה כי גם בעבור האימהות שהשתתפו במחקר הייתה תקופה זו מלאת לבטים,  מחקר

ועל כן, מתארות כולן את התקופה הזו  חששות תהיות ובחינה מחדש של מציאות חייהן

 . באריכות לעומת המעבר לגן ותיאורן בעל נופך של בלבול וחשש

צד אחד באתגרי היום תמה זו עוסקת מ-הווה בצל העתידבהתמה השלישית עוסקת בחיים 

 ש ממנווהחשהמרחף מעליהן יום העומדים בפני האימהות בהווה ומצד שני, צל העתיד 

היותן הורה המלווה אותן בכל צעד ושעל. האימהות כולן דיברו על הקושי הכפול הכרוך ב

תיארו בהרחבה האימהות נגעו לתחושת  היום יום אותםאתגרי יחיד לילד עם אוטיזם. 

האימהות  בנוסף, תיארו .ל הבלעדי המונח על כתפיהן בשגרת היום יום הלחוצהה"לבד" והנט

יכולת להתייעץ או לקבל הללא בלעדית הקושי בקבלת החלטות לבד, לקיחת אחריות  את

החלטה משותפת עם בן זוג. כמו כן, ציינו מספר אימהות גם קשיים ייחודיים שנגעו לרמת 

                                                                                                        תפקודו של ילדם. 

הממצאים שעלו מן המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים נוספים שעסקו 

נתונים אלה  משפחה בה זוג הורים.בהתמודדות של אימהות חד הוריות ובהשוואה בינן לבין 

מחקר השוואתי שבחן את השפעת ההורות היחידנית מבחירה על מתכתבים עם ממצאי 

איכות החיים של האימהות, גם במחקר זה הממצאים הצביעו כי על אף יתרונות אותם מנו 

הן חוות קשיים הנוגעים לקבלת  ,, במציאות היום יומיתמעצם היותן חד הוריות האימהות

                  .(1771אנגלצ'ין ווזנר, -לסגהעדר סיוע מבן זוג וקושי כלכלי )החלטות בלעדית, 

בנוסף, הספרות מצביעה כי גם כאשר קיבלו אימהות חד הוריות הפוגה קלה במהלך היום, הן 

זאת כנראה לא דיווחו על רמת לחץ נמוכה יותר וזאת בסתירה לנאמר על אימהות נשואות. 

יביים כפי שחייהן של החד הוריות. משום שההפוגה יכלה לעזור למי שחייו אינו כה אינטנס

ניצלו אותה על מנת להספיק ולבצע הפוגה הן אימהות חד הוריות קיבלו בנוסף לכך, כאשר 

 ,Taylor, Harper, Mandelco & Olsen) יום ולא לפעילות פנאי-מטלות וסידורים של היום

נים ולאו יומית, בפרטים הקט-נתון זה כשלעצמו מסביר עד כמה המציאות היום ( 2016

 . דווקא בהחלטות הגדולות, היא קשה ומונחת כתרמיל כבד מעל כתפי האימהות
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 הן  חלקן אמרו כי החשש מהעתיד, נשמע קולן של האימהות בדברלצד ההווה וקשייו, 

אך כל אחת מהן הביעה  שלא לדבר בנושא זהמשתדלות שלא לחשוב עליו ואף היו מעדיפות 

רובן התייחסו לכך שהן המגדלות העיקריות של ילדן ובתוך את הקושי הנובע מהעתיד לבוא. 

המחשבות על העתיד מבטאות בנוגע ליום שבו לא יוכלו לטפל בו עוד. כך הביעו את הפחד 

משום שהאדם אינו יודע מתי יסתיימו חייו, אצל הורים לילדים עם אוטיזם את העובדה כי 

ך לחיות ללא ההגנה שהוא מקבל מהם הידיעה כי ילדם יצטרהוא מודאג מהרגע בו זה יקרה. 

                                                                       (. 1722וה  )מישורי, ומטילה צל כבד על הה

הביעו חשש גבוה יותר מהאפשרות עולה מן הספרות כי אימהות לילדים עם אוטיזם  בנוסף,

דיל מאימהות שמגדלות ילדים עם לקויות אחרות להב כי ילדם יזדקק לטיפולו של אדם אחר

לא  עוד עולה בספרות כי אימהות חד הוריות חידשו קשרים עם משפחתן (. Pisula, 2007) וכן

רק מתוך חשיבה על ההווה והעזרה הכרוכה בכך אלא גם מתוך החשיבה כי הם שיוכלו לטפל 

נראה כי נושא כאוב זה תופס מקום משמעותי בחיי הורים . ((Levine, 2009 בילדן בלכתן

המטפלת העיקרית לילדים עם צרכים מיוחדים אך על אחת כמה במשפחות בהן האם היא 

, חשש והמחשבות על מונחת על כתפיה בלבדועל חייו והאחריות על בנה  ההיחיד ולעיתים

 העתיד מעיבים לעיתים על ההתנהלות בהווה. 

רוב משתתפות המחקר הינן נשים אשר  -תקווהתה מן הממצאים נוגעת להתמה הרביעית שעל

ילדם המאובחן הוא הילד היחיד אותו הן מגדלות. כולן דיברו על הקושי מבחינתן בכך 

שהחוויה האימהית הראשונה והיחידה שלהן היא חוויה אחרת, איננה חוויית אימהות 

ור חלקן אין עוד אפשרות כזאת מפאת "רגילה", כולן דיברו על הכמיהה לגדל ילד רגיל, עב

או הספיקו  להביא ילד נוסף,  כילולא השגילן אך גם הן מדברות בנימת חרטה על כי 

האימהות שעוד יכולות להרות מדברות על התקווה לממש את חלומן ולזכות לגדל ילד 

ליה התקווה הנוספות אליה נכספות רוב האימהות וע בהורות אחרת, הורות שאיננה מאתגרת.

התקווה לזוגיות. המשפחה החדשה כפי שהיא מתעצבת כיום, היא משפחה שלא  -דיברו היא

מזוגיות להורות  -בהכרח בנויה משני בני זוג, שלא כבעבר, אין עוד משמעות לסדר שהיה פעם

( ולכן, 1779אלא, ניתן להתייחס אל שתי המערכות באופן נפרד ובלתי תלוי )ליבליך, 

חד הוריות מבחירה, אומנם הביאו ילד לעולם מבלי לחכות לזוגיות  האימהות שהן אימהות

  זו.אך, אינן שוללות ואף מצפות כי כעת תגיע גם גיע לפתחן שת

מחקרים רבים עוסקים  -משאבי תמיכה וחוסןתמה מרכזית נוספת היא תמה הקשורה ב

במשאבי התמיכה של משפחות עם צרכים מיוחדים ויעילותם. רוב המחקרים העוסקים 

 –בהורות לילד עם אוטיזם מצביעים על כך כי משאבי התמיכה הבלתי פורמאליים כדוגמת 

משפחה קרובה, בן זוג וחברים, הם משאבי התמיכה היעילים ביותר עבור אותם הורים. 

כל אחד ממשאבי תמיכה אלו תורם לתחושת האופטימיות ולתחושת  המחקר מצביע כי

נמצא כי הורה שחווה תמיכה רמת הדיכאון והדחק.  כמו כן,  מפחית אתו של ההורה הרווחה

 ,1727Ekasלמציאות החדשה )סימן טוב, חברתית ומשפחתית, חווה הטבה בהסתגלותו 

Lickenbrock & Whitman, 2010 ;  ) יים גם בספרות אודות אימהות חד חיזוק לממצא זה ק

מקור לחוסן והתמודדות  הוריות שמצאה כי התמיכה המשפחתית מהווה עבור אותן אימהות

 Levine, 2009). )טובה 
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רוב האימהות  -ממצאי המחקרים השוניםבקנה אחד עם  יםעול המחקר הנוכחי ממצאי

הדגישו עד כמה מהווה משפחתן או חבריהן משענת ומקור לתחושת תמיכה וחוסן, חלקן אף 

נפשית והן ברמה הפרקטית ברמה האמרו כי בלעדי משפחתן לא היו מצליחות להסתדר הן 

יומית. אף אחת מהאימהות לא נעזרת בנקודת זמן זו בתמיכה פורמאלית )יועצת, -היום

(, התמיכה הפורמאלית שימשה אותן רק בתקופה הראשונה וציאליתעובדת ספסיכולוג, 

שלאחר האבחון אך מרגע שתהליך האבחון והכניסה למסגרות הושלם, כולן מציינות את 

                            תן הן מצליחות לעבור את היום יום.האנשים הקרובים אליהן כאלו שבזכו

המהווה מקור  האימהות ציינו מקור עיקרי נוסף על אף הקושי הכפול הכרוך בהורותן, כל

שהוא גורם להן מעצם קיומו בחייהן. כולן ציינו כי על אהבתן לילדן, האושר   -עבורן לחוסן 

כיצד בתוך העצב והקושי הן  הן אינן רואות את חייהן בלעדיו, כולן תיארו  -אף הקושי

הדגישו אף את אהבתו, רובן  אתו בעיקר כאשר הוא מראה להןרגעי אושר מצליחות לחוות 

בממצאי המחקרים השונים, אף הוא ממצא זה תומך את העובדה כי הוא עיקר חייהן.  

ל כך כי ע והצביעהממצאים בהתמודדותן של אימהות חד הוריות עם גידול ילדם ,  העוסקים

את ילדן כפי  העובדה כי הן מצליחות לקבל המקור העיקרי לחוסן עבור אותן אימהות היא

כאשר האם מצליחה על אף הלקות וקשייה,  (Levine, 2009) ואף ליהנות מגידולו שהוא

 ,Levine) מגידול בנה היא למעשה מקבלת את הלקות כחלק מחייה ולא כל חייה ליהנות

  .בולט נתון זההנוכחי  גם במחקר 2009)

משמעות את מצילהתמודדות יעילה של האימהות והוא עוסק בגם הוא הממצא האחרון נוגע 

לכל אדם נטיות אישיות אשר דומיננטיות יותר מאחרות ועל כן  -וקבלת פרופורציות בחיים

הדרך בה יבחר כל אדם בהתמודדות עם משבר היא שונה. מן המחקרים בספרות המקצועית 

על מנת להתמודד בצורה המיטבית עם  עולים סגנונות התמודדות שונים בהם נוקטים ההורים

. ממצאי מחקר זה תואמים את הנאמר בספרות ומהם עולה כי כל אחת (1722מצבם )מישורי, 

בחרה בסגנון התמודדות הממוקד בעשייה,  אפרתמהנשים בחרה בסגנון התמודדות שונה. 

תפיסה כי הפעולות של האדם למענו ולמען הזולת הם דרך למימושו העצמי )מישורי, מתוך ה

ת זה דווקא הידע, החקירה בדבר הלקות חווה מתארת כי מה שעזר לה בהתמודדו. (1722

הממוקד בחשיבה , מעבר מהרגש  זה הוא סגנון והקריאה בספרות רלוונטית, סגנון התמודדות

 .(1722תהליכים קוגניטיביים שתורמים להורה בהתמודדותו )מישורי, אלו הם למחשבה, 

ומתארת את  התקרבה לדת ולאמונה ומשם שואבת מקור תמיכה ומשמעות לחייהרננה 

סגנונה הממוקד ברגש, עצם התקרבותה לדת מעניקה לה תמיכה רגשית ובכך מאפשרת לה 

אימהות אחרות שעובדות כמטפלות באוכלוסייה של אנשים  .את יכולת ההתארגנות לעתיד

עם נכות פיזית, שואבות כוח מעבודה זו, הן מתארות כי בתוך המקום הזה הן מקבלות 

שואבות הן ומרגישות כי מצבן יכול היה להיות גרוע יותר ומתוך כך פרופורציות חדשות לחיי

                                                                                  .חוסן להתמודדות עם נסיבות חייהן

באופן בולט ומעורר השראה, האימהות במחקר, על אף המציאות של חייהן, מוצאות 

ת להיותן אימהות, משמעות אישית לחייהן והיא שתורמת להן בהתמודדות משמעות נוספ

  טובה יותר עם המציאות.
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חוויית ההרות עבור האימהות עולה כי,  מצאי המחקר והספרותמתוך הדיון שנעשה אודות מ

עיקר עומדים אתגרים רבים, בפני אימהות החד הוריות היא חוויה שיש בה דואליות רבה. 

, האחריות המונחת על כתפיהן הבלעדית והעובדה כי עליהן לחוץביום יום ההאתגרים הם 

ה של לחשוב על העתיד למען בנם לו הן מהוות העוגן היחיד בחייו. לצד אלו, עולה גם נימ

תקוות וחלומות לעתיד, הורות מאתגרת אך מלווה באהבה וגם נקודות של הנאה  -אופטימיות

  .הטוב וראייתואושר, קבלת משמעות בחיים 

 סיכום ומסקנות

בספרות המקצועית העוסקת בהורות לילד עם צרכים מיוחדים יש מעט מאוד מחקר העוסק 

המחקר  ורות חד הורית לילדים עם אוטיזם.ה -עוד פחות מכךאלו ו יםבהורות חד הורית לילד

 משמיע את קולן של אימהות חד הוריות המתמודדות בגפן עם גידולו של ילד עםהנוכחי 

              כפי שהן מפרשות אותה בסיפוריהן ובתמונות אותן צילמו.טיזם וחווית ההורות או

מאפשר  בתמונותבמחקר בסיפורי החיים וועל כן השימוש  ,מורכבת היאכשלעצמה, חוויה, ה

כי עולה מניתוח הנתונים . המאתגרת הזו יתרחבה ושלמה יותר על החוויה ההורנקודת מבט 

במחקר חוות חוויה הורית מאתגרת וקשה, עיקר האתגרים אותם האימהות שהשתתפו 

 תיארו האימהות הם אתגרי היום יום הנובעים מהורותן היחידה ללא שותף לחלוקה בנטל

. יחד עם זאת, נשמע ומציאות הדורשת מהן לתפקד באופן מיטבי באופן רציף וללא הפוגות

הולמת, משפחתית/חברתית כה באופן ברור מקולן כי דווקא מתוך הקושי ובהינתן תמי

מצליחות האימהות לנהל שיגרת חיים מיטבית, לגדל את בנן רוב הזמן בהנאה, לדעת 

להסתכל על מה שיש ולא על מה שאין ואף, לחלום ולשאוף גם ברמה האישית לעתיד 

. ניכר קושי מורכב יותר אצל הנשים הכוללת זוגיות והורות )גם( אחרת ומציאות טובה יותר

כלכלי קשה ובנוסף, אלו שלא סבבה סביבן תמיכה משפחתית או תמודדות עם מצבן שמ

  חברתית איתנה ותומכת.

על   Photovoiceחידושו של מחקר זה הוא מעצם  השימוש בסיפורי החיים ובמתודולוגיית 

מנת לקבל תמונת על רחבה ומעמיקה. כמו כן, לא נעשו מחקרים  שנושאם ומטרתם הייתה 

לחץ,  -נבדקו תחומים ספציפיים בהורות, כמו מחקר זה אלא, לחלקים ממנו ) נושאדומה ל

 התמודדות וכדומה אך לא נבחנה חווית ההורות בכללותה באוכלוסייה מעין זו(.

. כל האימהות במחקר, הרצףידוע כי ילדים עם אוטיזם מאופיינים ברמות תפקוד שונות על 

נמוכה ולומד בבית ספר של חינוך  -נוניתמלבד אחת, מגדלות ילד שרמת התפקוד שלו בי

חוויות ההורות כי  יש להניח. ו כן, כולם ילדים צעירים הלומדים בבית ספר יסודימכ מיוחד

תית על המחקר יכולה אני בראייה ביקורוגילו של הילד. בהתאם לרמות התפקוד  היו שונות 

ומכאן, שונים. ילאים וגלא מן הנמנע היה שאראיין אימהות לילדים בתפקודים לומר כי 

העוסקים באימהות חד הוריות לילדים עם אוטיזם  זה יכול להוביל למחקרים נוספים  מחקר

ההורית  החוויהעל מנת לבחון את  וכן בתפקודים שונים יותר בוגרים ,בגילאים שונים ואף

  .מכיוונים שונים
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התמודדות של מחקר המשך יכול להיות מחקר השוואתי הבוחן את ההבדל ב כמו כן, 

אימהות חד הוריות לילדים עם אוטיזם לבין אימהות חד הוריות לילדים עם לקויות אחרות 

 על מנת לבחון לעומק את הקשיים והאתגרים הייחודיים לאוכלוסייה זו.

מחקר זה יכול להוות מקור לידע והבנה עבור אנשי חינוך שבכיתתם או במסגרת בה הם  

עם הקושי הכפול הכרוך בתפקידן כהורה יחד  המתמודדות וריותעובדים ישנן נשים חד ה

יש בכוחם של הידע וההבנה לשינוי בעמדות ובהתייחסות אל  ובנוסף עם ילדם עם האוטיזם.

ולכן דורשת מערכת  אותן אימהות, התייחסות שונה מתוך הכרה והבנה כי הורותן אחרת

 . יחסים ואף דיאלוג שונה שבן האם למערכת

שימוש במתודולוגיית נוספות כמו, ה מחקר יכולות לעלות המלצות יישומיותבנוסף, מתוך ה

Photovoice   אך גם לשם שינוי לשם השמעת קולן  גם לאימהות אלו, בקבוצהומתן מקום

 שהאימהות שהדברים יגיעו למקבלי החלטות. אף על פי והכלכלי על ידי כך  החברתימעמדן 

פורמאלית על פורמאלית, מפגש כזה של הנשים האחת עם ווחו כי מעדיפות תמיכה בלתי יד

ולכן מפגש  השנייה יש בכוחו מקור לתמיכה והבנה עם נשים המתמודדות עם קשיים דומים

 .כזה יכול להוות כתמיכה בלתי פורמאלית עבורן

 אחרית דבר

בשנה האחרונה כל מה שעסקתי בו וצבע את חיי היה המחקר הנוכחי. הוא העסיק אותי 

כשיצאתי בית הספר, מסדרונות אתי ספרות רלוונטית, כשנתקלתי באם חד הורית בכשקר

     . מראיון או לפני שנכנסתי אליו, כמעט כל מחשבותיי היו סביב זה, בכל שלב ובכל עת

בנשים חזקות ומעוררות השראה, נשים שעומדות בכל יום ובכל דקה בפני אתגרים  פגשתי

את, אני מרגישה שאני מסיימת את המחקר בתחושה של שאינם פשוטים כלל וכלל, ובכל ז

. הנשים הללו על אף כל הקשיים, מצליחות לראות גם את הטוב, לחלום זהירה אופטימיות

ות שבה הן חיות ואתה הן מתמודדות, חלומות ולהגשים את עצמן למרות ובזכות המציא

איתנות ולקום גם בהינתן להן התמיכה הנכונה והסביבה העוטפת, הן מצליחות להישאר 

מהנקודות הכי נמוכות. אני רואה בעצמי אשת חינוך מכילה ועוטפת, אבל המחקר גרם לי 

להבין עד כמה התמיכה הזו משמעותית עבור האימהות ועל כן, מתכוונת אני להעביר את 

המחקר גרם לי להבין המסר הזה בפני אנשי חינוך מבית ספרי וגם כאלה שמחוצה לו. 

גם כשנראה לנו לפעמים כי הגענו לנקודת  וח הנשי, והכוח האישי שטמון בנו,ולהעריך את הכ

בנקודת זמן זו, אינני בטוחה לאן תוביל אותי דרכי המקצועית  ממנה לא נוכל לקום.

והאקדמית אך, הדרך עד כה הייתה עבורי בבחינת מסע מלא תובנות ואתגרים, מסע שלא 

 הושלם.
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 רשימת מקורות

(. "יכולתי להיות הרבה יותר טובה": ניתוח סיפור בית 1722מרזל ג' )-וספקטורא'  ארואס,
 . 01-52, 20 ,שבילי מחקרמצעות מנגנוני הברירה הסיפורית. ספר בא

פולק  'מבנה האוטיסטי על ההורות. בתוך תהשפעת ה .(1722) 'לבני, ה-ובנארי 'כהן, ה-בכור
   טיפול רב מקצועי בילדים צעירים מהקשת !" אני לא זז אל תזוזי)עורכת(. "

 יה.רמת השרון: הוצאת אס (.172-201עמ' ) האוטיסטית.

 . תל אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד. לפרוץ מאה שערים(. 1772ברזילאי, ש' )

. ]גרסה חלק א' -'משפחות חדשות' בפרספקטיבה פסיכולוגית (. 1779)א' גודקאר, 
 , מאתר פסיכולוגיה עברית:12/9/1727אלקטרונית[. נדלה ב 
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 . תל אביב: מכון מופ"ת.כיצד לראיין מחקר איכותני(. 1721ג'וסלסון, ר' )

סוגיות בחינוך המיוחד  מיוחדים. ב הורים לילדים עם צרכים (. עמידות בקר1772היימן, ט' )
 . 20-10, (1), 27, ובשיקום

            . : דוח מחקרמניעים לבחירת מקצוע ההוראה בחינוך המיוחד(. 1775ר' ) ,הלל לביאן
 תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך.

 . תל אביב: ספרית פועלים.: הילד הפגוע בעיני  הוריואהבה תלויה בדבר(. 2992מ' )וייס, 

. תל אביב:                        : משפחות לילדים חריגים27סוגיות בחינוך מיוחד יחידה (. 2997)'  נ וויסקופף,
 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

. ירושלים: המוסד לביטוח 2991-1721משפחות חד הוריות (. 1722)טולידנו, א' ווסרשטיין, ש' 
 לאומי.

 ירושלים: מכון סאלד. עם ילד חריג.התמודדות המשפחה (. 1772טלר, י' )

 נתניה: הוצאת עמיחי.. משבר ושינוי בחיי  הילד ומשפחתו(. 1771)' ורביב, ע' , עכצנלסון

  תקשורת, טיפול בילדים עם בעיות תקשורת בגילאי בית הספר היסודי.(. 1727לוינגר, ס' )

 הוצאת ספרים אח. באליק: קריית        

 . חיפה: זמורה ביתן.רגש והגיון: להבין את הרגשות שלנו(. 1772, נ' )ולזרוס ' לזרוס, ר

פרוני )עורכת(. ד הוריות מבחירה בישראל. בתוך: א' (. סדר נשים: אמהות ח1779ליבליך, ע' )
(. ירושלים ובני ברק: מכון 119-122עמ' . )מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר -אמהות

 ליר והקיבוץ המאוחד.-ון

(. "תכירו את השכונה שלי" מגורים בשכונה המוכרת כשכונת עוני: חוויותיהן 1721)ללוש, מ' 
-77עמ' . )ליצור מחקר, לחקור יצירהשגב )עורכות(. ' הוס, ל' קסן  וע' של נשים. בתוך א

 (. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.11

 מכון מופ"ת. תל אביב:.  הוריםסיפור חייהם של  -מסע החיים עם אוטיזם(. 1722) מישורי, ע' 

-לב' (. איכות החיים של אימהות חד הוריות מבחירה. בתוך ר1771) ' ווזנר, י' אנגלצ'ין, ד-סגל
"שמרי נפשך": בריאות נפשית בקרב נשים בישראל. ברק )עורכות(. ' נו ג' צוויקל ויזל,
 (. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.179-159)עמ' 

 מכון מופ"ת. תל אביב:. ילד במתנה או ילד בהמתנה(. 1727טוב, א' )-סימן

קוזמינסקי  הות או הזהות של הסיפור. בתוך: ל'(. הסיפור של הז1775מרזל, ג' )-ספקטור
 . 17-25, 21, שבילי מחקר)עורכת(. 
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-ל' קסן ומ' קרומר (. מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך:1727מרזל, ג' )-ספקטור
(. באר שבע: אוניברסיטת בן 97-71)עמ' ניתוח נתונים במחקר איכותנינבו )עורכות(. 

 גוריון.
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 נספחים

 (  1 מס' נספח) – ראיון עם רננה

 24/12: הראיון תאריך

 אשמח אם תספרי לי את סיפור חייך.שלום רננה. אני 

? זה הרגע שהחיים שלי התהפכו. עברנו עשרים ותשע, למה עשרים ותשעאני אתחיל מגיל 

אחיות אבל זו אחותי האמצעית.  1תאונת דרכים קשה הייתי עם אמי אבי ואחותי, יש לי 

הייתה אמא שלי  עברנו תאונת דרכים ליד ה"כושי" בסופת חול קשה , ומי שנפגע הכי קשה זו

, אני נפגעתי יחסית קל, היו לי צלעות סדוקות, משהו שאפשר לחיות.. היא נשארה משותקת

מאז כל התא המשפחתי השתנה. אמא שלי הייתה איזה שהייתה מארגנת בבית הכול.. ניהלה 

את החיים. טיפלה באבא דאגה לו ומאז כל החיים השתנו. התחלנו לטפל בה, זה היה מס 

שנים עד  1ייתה בתל השומר ואחרי זה.. לעבור דירה.. זה לא התאים. לקח לנו חודשים שה

ש.. היינו במהלך של משפט כדי לקבל פיצויים והביטוח כידוע לא משחרר כספים אבל היה לנו 

שנים קיבלנו את הפיצויים ההורים קנו דירה, אני התלוויתי  1עו"ד טוב, בן אדם טוב אחרי 

שנים  7תחתנה ועזבה את הארץ אני נשארתי עם ההורים לאחר אליהם, אחותי אחרי זה ה

. שנתיים לפני שאמא נפטרה 1777אמא נפטרה ב  ,2991התאונה הייתה ב  אמא שלי נפטרה.

ואז התחלתי גם  אבא שלי התחיל להתדרדר מבחינת חולה סכרת, איבד את שתי הרגליים.

אחרי שאמא נפטרה החלטתי  שנה בעצם, אחרי שנתיים, אחרי שאמא נפטרה. לסעוד אותו 

שאני רוצה להביא ילד לעולם. התחלתי בטיפולים. בהתחלה באיכילוב ואז זה לא הסתדר 

הכל היה תקין , לי אחותי, פה ונקלטתי אחרי שנה מבחינה כספית אז עברתי לביילינסון. ועזרו

רית בלידה, כלומר הייתה לי סכרת הריונית על הקשקש אבל עברתי לידה רגילה ולא קיס

התפתח הכל טוב עד גיל חצי שנה ששמתי לב ש.. אני בעצם  הכל, . ואז לידה21גילי המופלג, ב

חודשים כבר שמתי לב שאני משאירה אותו אצל המטפלת והוא לא  1זה לא חצי שנה, אחרי 

לא נראה. כשהוא לא התחיל לדבר אמרתי ..אז כל  לא.. שם לב שאני הולכת, לא בוכה..

זה בסדר, יש ילדים שלוקח.."  אמרתי לא.. לא.. ומזל שהרופאה, רופאת אחותי " -המסביב.

המשפחה אמרה בעדינות אם אני רוצה.. ואני אמרתי כן בוודאי אני רוצה לדעת למה הבן שלי 

חודשים היא הפנתה אותי לדר גל מאירי והוא נתן את האבחון.  0לא מדבר, זה היה כבר שנה ו

י אבל חשבתי מיד איך אני מתקנת,, איך אני.. מהר מהר אני לא שקעתי ב.. כאב לי בוודא

ל ומהר.. ראיתי דברים ואמרתי כמה שיותר מוקדם אפשר לתת איכות חיים לילד, אז לא הכ

ט אבל לא היה מקום אז שמו בגן של קדימה, צעד קדימה, שזה "הלך בקלות, היה של אלו

ואחותי ראתה ראיתי התקדמות  , לאלא.. שנתיים מבוזבזות מבחינתי, לא הייתה עבודה שמה

,  *****אמרה לי רננה, אל תסתמכי עליהם תתחילי להוציא אותו לטיפולים מעבר. אז הייתה 

ל השגחת אלוהים, השגחה ווקלינאיות תקשורת שאין פה בדרום, אין אבל אני אומרת הכ

שם  פרטית, אז עברתי מאחד לאחד הייתי ..אז התחלתי עם קלינאית אחת היא לא הייתה ,

ל מבחינה כספית שאני ורע  אני לא רוצה להוציא אבל היא התייחסה אלי ממש לא יפה, הכ

לא הבאתי את הכסף, שהבאתי מוראייטי..היא לא רצתה להתעסק עם כספים וטפסים.. אז 

, ואז הגעתי לרומי ואז א מצליח, צריך לעזוב. לא לחכותלמדתי שאם משהו על ההתחלה ל
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שגם היא  מקסימה אבל היא  טל,ה לי מישהי אחרת שגרה במיתר בה את הארץ ונתנרומי עז

גם עזבה לסין, ואמרתי לעצמי, די למה אני לא יכולה ברצף? את מבינה נסיעות לפה ולשם, 

בסוף היא נתנה לי מישהי מנתיבות והייתה סופה, אני עם הטראומה שלי והיא ענתה לי לא 

ז לא יודעת איך לא שמתי לב , היא נתנה לי יפה: תחליטי עכשיו, אמרתי תודה רבה ושלום וא

רשימה ארוכה ופתאום הייתה אחת פה, בקניון הנגב. בחורה חדשה, צעירונת, ברוך ה היא 

, זה מאוד חשוב לי, וגם נותנת לי אתהנותנת לי.. והוא פורח. התהפך העולם ואני אמשיך 

הגן שנה ראשונה היה עם , וגם הבית ספר. אני לא הזכרתי את הגן, אתוכלים איך להתמודד 

, היה מעולה אבל בשנה השנייה שהיא לא המשיכה כי היה לה שמירת הריון זה כבר לא   ****

. , מכילה, מבינה אימהית כזאתנשמה, אישה טובה, היא גננת וואו ****היה אותו דבר. וכי 

הלכתי  לוועדת השמה, לא רציתי בית ספר כי הוא יליד דצמבר , רציתי עוד שנה בגן והסבירו 

עוד שנה בגן הוא יהיה המבוגר כי כולם לא גמולים ואז עלול להיות לו  יישארלי שאם הוא 

לבית ספר. הגעתי לבית ספר אחרי היום  -רגרסיה ואני שמעתי את המילה רגרסיה ואמרתי

ה כשהגעתי אז כבר לא.. אני לא יודעת אם בגלל שבאתי מאוחר או בגלל הפתוח ומה שקר

היה  עמיתהדיווח שניתן אבל הוא שובץ בכיתה שהמורות והצוות מעולה אבל הילדים ,

שנה שהוא התקדם אבל שנה  הייתההיחידי שדיבר כלומר שיצר תקשורת וביקש דברים, זו 

. ואני חשבתי שאני נגמרת, אמרתי הוא שנה לא קלה היה ילד *** שעדיין יש לו צלקות ממנו.

הבאה לא נשאר בכיתה הזו, זו סכנת חיים בשביל הילד שלי אני לא מוכנה וסיגל אמרה בכל 

שגרם לו  סטרפטוקוקוסכיתה יש את זה.. אמרתי זה לא מעניין ואז באמצע השנה הוא חטף 

יותר ממשפחה. כי מי לדלקת פרקים , ואני זוכרת את הצוות שבא לעזרתי, יותר ממשפחה, 

שעזר לי זה הצוות והחברות שלי, אחותי בחול לא ציפיתי שתבוא אבל איך אומרים הכל 

לטובה אפילו הכי קשה הכול לטובה כי אז ראיתי שאני לא לבד ולפעמים חברים הם יותר 

 ממשפחה

 בוכה

.הייתה לי אני מודה לאלוהים על כל מה שעושה למעני עם כל הקשיים, אני אני אגיד לך מי .

לי נקודת שבירה זה היה לפני כיתה א,  הייתהגם נקודת משבר בתקופה של זה.. ששם 

מלחמה.. עבר לכיתה א.. את מבינה? העניין הוא אני הרגשתי באותו קיץ לבד, לבד. אחותי.. 

גם היה לי פיצוץ עם אחותי וכל אחד סגור בבית ואני מאוד נתליתי על אחותי וזו הייתה 

זה מה שגרם לנתק. ואני בסדר עם זה , בזכות הנתק הזה הצלחתי להכיר אנשים הטעות שלי ו

נוספים, נפתחתי, כל הזמן הייתי תלויה באחותי ואז גיליתי שאני יכולה להיעזר לא להיות 

תלויה, התבגרתי איך שאומרים וגם התחזקתי  )מכה בידה על הספרים( וזה עשה לי טוב. 

אני כל הזמן אמרתי לך שאני הולכת  רננה: ה שלי אמרה לירעשה לי מאוד טוב, ולהאמין שחב

שנים משהו כזה. לא שמעתי  27לרבנית, לא שמעת אותי? לא, לא שמעתי , והיא הולכת כבר 

כל אחת  שנה אנחנו בעבודה 25כבר  ...זו חברה ש , באותו רגע שהתקשרתי אליה ואמרתיאבל 

ומרים ברגעים הכי קשים את רואה מי.. עברה למקום עבודה אחר אבל שמרנו על קשר, איך א

היה בבית  עמית..כש217עד  , בשבעה והכול, תמיד עזרה לי, כששני ההורים שלי הלכו עזרה לי

אחות. זו שאמרה חולים היא הביאה לי אוכל כל הזמן והחליפה אותי, את יודעת מה? יותר מ

חברותא.. אחת עוזרת  ומשם אני הולכת כל יום רביעי יש רברגע של משב לי בואי לרבנית

מקבל, הייתי  -לשנייה. את רואה את השקית של הבגדים והספרים? זה לקבוצה, כל אחד נותן
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זו שמארחת היא אחות במיון, עזרה לי תקתקה לי דברים את מבינה? עמית בביה"ח עם 

הכרתי שם מלא מלא אנשים שאחד עוזר לשני. הבת שלה עובדת בקופת חולים צ'יק צ'ק.. אני 

לא רע.. נתתי לבת. .נתתי. את מבינה , את התנור הישן שדווקא היה בסדרלפתי את התנור, הח

לא לחיות בעתיד, מה יקרה? זה יאכל , נה בשם נתן לי כוחות גם להסתכלזה המעגל והאמו

כזה,  עמיתאותי. אלא לחיות את הרגע, לא לחיות את מה שהיה ומה שיש לאחרים ולמה 

אחרת וגם בו זמנית חוץ מזה אני לא בהתחזקות פנאטית בהתחזקות ולמה ..זה נתן לי ראייה 

הילדה  הייתי של לאהוב את ה, אבא שלנו, אבא של השמיים. אני יודעת שאני.. אני תמיד

הקטנה של ההורים, לא התבגרתי , אני הכי קטנה. אני שסעדתי אותם, את שניהם כי זה 

מאוד קשה. אני יודעת שאני.. יא אני מה  ההורים שלי לא בגלל שהייתי חייבת הפרידה הייתה

זה מודה לך את מלאך משמיים בשבילי כרגע ..כי אני אומרת דברים שאף פעם לא אמרתי. 

 רק מאלוהים.. המשחק  עם האותיות. )בוכה( -המקרה זה רקם אלוהים וזה

תמיד דאגה לי כמו מילדה קטנה, אני תמיד הייתי עם ההורים. לא התבגרתי נשארתי  אמא

בתא של ההורים ..כשהם הלכו התבגרתי במכה אחת וחיפשתי אמא. הטעות שעשיתי היא 

שחיפשתי את זה מאחותי ולא.. היא אחותי , ואז שיניתי פאזה ואני.. איך שאומרים.. 

וד.. מסתכלים על הראייה שכשאת מקבלת מתחברת מאוד לברסלב הספרים האלו מא

ביגר אותי לא  -, הכל לטובה. הייסורים שעברתיאתךייסורים זה רצון של האלוקים בא לדבר 

יראה אנשים נוספים. בע"ה  עמיתנתן לי להיות תלויה בבן אדם אחד, נתן לי להיפתח וגם ש

ה לא שהוא.. הוא הבן מי יודע אני עדיין מצפה ליצור את התא, המשפחה.. השלם. אני לא ז

שלי ..אבל הייתי רוצה שיהיה בן זווג גם, בע"ה אני לא יודעת איך.. כי אני יודעת שזה קושי.. 

אני גם עובדת על עצמי על העניין של הפחדים וזה.. מישהו שיקבל אותנו כחבילה אחת. 

הגישה של התהליך שאני עוברת בע"ה זה.. אז אני לאט לאט יש לי..הרבנית.. היא עובדת על 

"המגירות" ..מכירה את זה? זה פשוט מדהים. אגיד לך איך זה הולך. הרבנית נמצאת עם כמה 

בטלפון.. לפעמים ם מישהי מורה.. ואני מדברת איתה נשים אבל היא אמרה לי להיות בקשר ע

פעם בשבוע לפעמים לוקח לנו פעם בשבועיים,  ואנחנו לוקחים מגירה או מדף שזה סימבולי 

 לך בינך לבין אלוהים ובינך לבין עצמך, את מארגנת את הבית.לקשר ש

את צריכה להבין.. נכון שעכשיו יש קצת כלים , תחשבי שעכשיו כל זה היה מלא בכלים ) 

הכל מלא בכלים. אם נוציא את מה שיש  האוכל(..תוציאי את האייפד והכל מצביעה על שולחן

, הכל שיהיה מסודר.. שיהיה נקי. את לפנות. לנקות את הכל  -יש הרבה מקום.. כלומר

מגדירה, יש לך מדף, את מגדירה אותו. למה הוא נועד. למשל אם זה בגדים.. המדף של 

הבלאגן. ואז מה ראיתי? זה היה השבוע..   -תוני רואה וואו.. זה מה שקורה לי א..אעמית

הרי עובד על העיקרון של מיון והפרדה  הז, הוצאתי את כל הדברים ואז מיינתישבוע שעבר. 

גם בראש. את מכניסה לעצמך סרטים איך אמרה הרבנית? את עושה לעצמך.. אנחנו חיות 

בסרט מרוב כל מה שאנחנו חושבות .למה ?בגלל הרצון שלך ..דבר ראשון הרצון שלך, אחרי 

בגדים שכבר  ויש עמיתזה הבית המשפחה והרצון שלך בסוף. ואז אני מסתכלת על המדף של 

קטנים עליו אז נתתי לבית הספר , ויש בגדים שנתתי לבנות מהקבוצה.. ואז פתאום ראיתי 

שיש עוד בגדים שהם מקופלים בסוף.. והיא אומרת , אל תמלאו עד הקצה" רק מה שצריך. 

בוחר מה הוא רוצה מזה ..אם זה נמצא בגובה  עמית.אל תלכו ותקנו עוד ועוד.. ואני רואה ש

וא רואה את זה וזה לא עמוס. ואת צריכה לראות תמונות שהיו לי לפני.. היה לי שלו וה
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חייתי בבלאגן לא ידעתי מה אני מארגנת, היו לי חיים לא מאורגנים עד שהגעתי אליה, , בלאגן

ולשמוע אותה , זו אישה מדהימה פשוט מדהימה. תראי יש לה קטעים שהיא מאוד ..של דתי , 

מה שמתאים לי אני הולכת עם  יכולה לקבל את זה אבל אני מסננת..על הגבר.. לא כל אחת 

את לא חייבת  –בה היא אומרת לו טוב, אם אתה לא מקבל  זה. מי שבא ומתחיל להתנגח

להיות פה. אני מביאה את דרך החיים שלי יש חלקים שאני מקבלת ויש חלקים שלא. אבל יש 

מלומדת והיא מביאה לנו את הדברים לה הרבה דברים לתת כי היא אישה כל כך עשירה ו

שהיא לומדת ואת הרעיונות , וגם את העניין הזה לחיבור, להיות יהודי אבל לא בצורה 

פנאטית. אהבה לשם, וזה גם מה שמחבר אותי לברסלב, אני רואה שם את השמחה, שמחה, 

הרב..  יקה בספר( שללפעמים שאני קוראת, אני קוראת את הספר הזה עכשיו ) מחז אפילו..

, אם את נמצאת במצוקה תלכי כבר לבקש מחילה כבר את לא נמצאת שם, והוא אומר שם

אני רואה גם את הסרטונים, הרב שלום הרוש, הוא פשוט מצחיק הבן אדם הזה, את רואה בן 

אדם מאושר. אני רואה אצלו שיעור אני בן אדם אחר, בדברים, נותן לך כלים, אני הולכת צעד 

החיים שלי הייתי חילונית, ממש חילונית אבל אמונה הייתה כל הזמן. מאז  אחרי צעד כי כל

זה הכל באמת.. למשל  שנה וחצי לאט לאט התחלתי עם ה.. שהתחלתי את כל ה...זה כבר

 עמיתעבודה של חלבי ובשרי.. זה לא מאה אחוז אבל.. הנה את רואה את שתי המגירות? כש

תי, כי חתך אותי ואת עצמו פעמיים.. ואז העליתי היה בן שנה לקח סכין ופחדתי שיחתוך או

המגירות והיא אמרה לי תעשי  1מה לעשות עם  אתההכל למעלה. לפני שנה וחצי התייעצתי 

חלבי ובשרי ..זה כאילו.. זה חיכה לזה שאהיה בשלה לשלב הזה, לעשות את ההפרדה. עכשיו 

שהן בסגנון של המגירות.. רוצה .. אז יש ברכות עמיתהתחלתי עם החלות. אני אופה חלות עם 

לראות? )הולכת להביא( יש את המתכון ולכל רכיב יש תפילה, אז כשאת מדברת על הקמח יש 

ואז יש את החלה, אני  ה(.. את מדליקה נר לפני זהה את התפילאתפילה על הקמח. )מקרי

הגיון שאת  צריך טלוויזיה,, שלב אחרי שלב. יש בהכל עמיתעדיין לא הגעתי לשמירת שבת כי 

נוטלת ידיים אחרי השירותים, הלחם? כדי להגיד תודה. זה מה שממלא אותי פתאום מצאתי 

את עצמי שאני אומרת תודה על כל דבר, כשאני קמה, חייבת להראות לך כדי שתביני את 

הכלים שאני נעזרת בהם כדי לחזק את עצמי )מביאה מחברות( אז אני כותבת לי כל בוקר 

 ריאות על שליחים טובים ששלחת ליתודה על הב צורך, אני כותבת לי תודה. ומתי שאני רואה

אני אכתוב תודה ששלחת לי את תמר. את מבינה? כי ברגע שאני אומרת  אתךכשאני אסיים 

זהו, אני מרגישה את ההשגחה. אני עוצרת ..אני מרגישה את זה ומדברת  את התודה..

..זה לא קושי אני צריכה להיות שמחה בחלק  ואומרת בקול כי עם כל הקשיים שאני עוברת

שלי, יש אנשים שאין להם את זה אז אני צריכה להעריך , תעזבי את האחרים, אני נזכרת מה 

אני עברתי בשנה שעברה ואז אני מעריכה יותר את הבריאות ושאני נמצאת פה בבית, עם הבן 

אני מחבקת ומנשקת אבל אחרי זה  אתושלי ושהוא עושה מה שעושה והורס ואני רבה 

ואוהבת אותו. זה הלהודות, להודות, זה מה שנותן כוחות להבין שאנחנו פה תחת השגחה 

 והכל התחיל לקלינאיתעם עמית , הלכתי , השבוע זה היה מדהים מה שקרה ליפרטית. אני 

את רואה את זה? מצביעה על שרשרת. כתוב אנא בכוח.. הורדתי בגד וזה נקרע לי, לא מצאתי 

תחלתי לסדר, פתחתי ומצאתי ו , הפכתי וחיפשתי. היה לי פה תיק ואז ראיתי שי בלאגן והאות

לא  עמיתאחרי זה אמרתי טוב אני צריכה שרשרת אז כל פעם שרציתי ללכת לקנות . את זה

שמתי את זה בשקית , ב, עד שאמרתי טוב, מתי שיצא יצאהרגיש טוב ואני לא הרגשתי טו

לעצמי: " אני אלך לקנות את השרשרת" ואז חשבתי ללכת  וכשיצאתי מהקלינאית אמרתי
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לעיר , הלכתי לשען , הוא היה עסוק, כל מה שהוא הוציא לתקן לי היה זהב, ואני צריכה כסף, 

מה שיהיה יהיה אמרתי לאלוהים: מה שתרצה יהי, אם לא יהיה נחכה עד  -אמרתי לעצמי

לי לקנות בגד. אני יוצאת מהחנייה, שיהיה. פתאום הוא מצא. ואז הייתי מבסוטית היה בא 

והמדחן לא מקבל את הכרטיס. באה בחורה אלי לרכב ושאלה : את מגיעה ל ט? ואני אומרת 

את  -הבן אדם. היא באה לעזור לי ואמר חרא שלי לא " ומרגישה ..סליחה על הביטו "לא לא

בואי אני אקח  אולי צריכה ללחוץ. אז אמרתי לעצמי היא באה לעזור ואני ככה. אמרתי לה

אותך במיוחד, לא רציתי להגיד שאני גרה ב ט' פאדיחה, ואז אומרת לי תלחצי פה, ויצאנו. 

ס אשכול, ובאותו "ומשהו. למדה בביה 17התחלנו לדבר ומה אני מגלה? הילדה הזאת בת..

אם זה לא משמיים?  אז אמרתי לה.., יבה פרישה של המנהלת והיא הייתהשבוע הייתה במס

אלוהים אמר ע זה משמיים. אני מאמינה שבאותו רג –י אותה עד הבית ואמרתי לה אז לקחת

אני מה זה , לו להגיע הביתה. ואלוהים נתן לילי אל תלכי לקנות יש מישהו שאת צריכה לעזור 

כל  נתן לי ללכת. זה מה שמרים אותי עכשיו וזה מה ש..עםשלא מודה לו ..מודה לו שהתעקש 

עם ישראל תמיד יש מישהו שיעזור לו, אל  -הדאגות שלי לעתיד משהו שאמרה המדריכה

דברים, אני לא רוצה  ופספסתיתדאגי. תחיי את עכשיו. עד עכשיו חייתי את מה שיהיה 

זה היה שנה לפני . מקסימום. לחשוב עוד שבר וליהנותלפספס יותר, זה ה ..לחיות את הרגע 

מחלום ושמעתי " עמית  אני שמעתי את זה בצורה ברורה, התעוררתי..2/2לא אשכח את זה ב 

את יודעת מה זה? שאת מתעוררת מחלום ושומעת את הקול? קול של אישה ,  בא" שמעתי

או חלום, ועברתי את  מציאות,לא יודעת אם  נבהלתי, אמרתי וואו איזה חלום אותנטי

על  נקלטתי. הסתכלתילבדוק אם אמרו לי ללכת  השנייה ההפריההטיפולים אמרו לי אחרי 

כשאמרו לי שהקליטה של  , אמרתי זהו זה משמיים. וזה היום , ואז2/2התאריך וזה היה 

אמרתי וואו איזו מתנה יפה. אני תמיד בדילמה  זה היה ביום ההולדת שלי.. האולטרסאונד

בית של זה גם היה בחלום, חלמתי שאני ב עמיתכשאני חושבת על החלום ..נתתי לו את השם 

אחותי ואני ראיתי את השם ביד של אחותי , והיה רשום השם. לא יודעת מה משמעות החלום 

אבל זה היה רשום לה ביד אני לא יודעת אם לטוב או לרע לא יודעת אבל עכשיו אני נשבעת 

אני אפילו שוקלת  עמיתולא  ***בימים אלה אני חושבת אולי הייתי צריכה לתת את השם 

השם בתעודת הזהות. עד רמה כזו כי זה השם ששמעתי בחלום הטהור הזה כי להוסיף לו את 

את  תיקחיתמיד אמרו לי על  זה יושבהחיים . , י זה מה ששמעתי. רק אלוהים יודעזה היה נק

ה ת בסוף "כי זה סוגר" אז לקחת שם עם פעמיים י שם האלוהים, אבל זה גם נכתב כמו 

. אלוהים יודע. אני מאמינה שהוא יכוון ..ד ימינו של דוד... אבל אני הלכתי על הצד של יעמית

 אותי השם. זהו. דיברתי הרבה. 

אפשר לשאול אותך שאלה? כן. אמרתי ששנה אחרי שאמא שלך נפטרה החלטת להביא ילד 

 לעולם. זה קשור למוות שלה?

שונה איקנות. פתאום הרגשתי מה זה מוות אף אחד קרוב אלי לא , זו היא הרתה לי ריכן. הי

יצאתי עם כמה וזה לא היה זה. ואז הבנתי . חיפשתי ולא. שנפטרה זה עניין של המשכיות.

נות שאין למי לדאוג, אין שאני לא יכולה לחכות שיבוא בן זוג, חייבת להביא את הילד, זו ריק

תך. את אמא ואבא תמיד אוהב אבל אמא הייתה החברה הכי טובה שלי ואבא תמיד מישהו א

ה אדם מאוד סגור )לכי תדעי אולי היה על הספקטרום( היה מאוד סגור למרות בעבודה, הי

שאמא שלי תמיד הייתה מספרת  שהוא היה צעיר היו לו הרבה חברים הם היו מארגנטינה, 
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נישלו אותו, הם היו מבית עשיר , אמא שלי מבית פשוט ועני כשהם התחתנו ההורים שלו 

תה אמא חורגת, זה סיפור בפני עצמו. אז כשהם יוהי 1טרה כשהיה בן אבא שלו, אמא שלו נפ

הגיעו לארץ היה להם מפעל של בגדים, הם היו חייטים, הוא לא ידע עברית, הוא עבד עבודה 

תה הילדים שלו. בוכה. לא יבית. המשפחה שלו הי -עברית בסולל בונה, נסגר. היה עבודה

, יתה פה האם אנחנו בקשריאני בקשר לא יודעת אם ה בנורבגיהנשאר כלום חבל. עם אחותי 

היה אוף אנד און היא עברה , רץ הנתק הטוטאלי כבר חצי נשנהאבל שומרות. עם אחותי שבא

היא , ילד עמיתחיידק אלים בקרום המוח, וכשבאנו להתארח היא לא יכלה לספוג את זה , 

לא , , כבר במסגרת12ור בת עית עם פיגלא יכלה. גם לה יש החבילה שלה יש לה בת האמצ

 סטודנטית. ו.. 12יודעת איפה. הקטנה התגייסה עם סוכרת נעורים לא קלה והגדולה בת 

אני נתתי את המרחב לאט לאט זה הלך והתנתק. כשהיינו בקשר  העניין הוא שהיא פשוט..

 , ציפתה שזה יעבור לו, שישתפר. עמיתהיא גם לא ידעת איך להתמודד עם 

אבל תוך כדי התחלתי  אוטיזם  כשקיבלת את האבחנה? מה שכל אחד יודע.. ידעת משהו על

ללמוד על זה. היה חשוב לך ללמוד על זה? לא הלכתי וחיפשתי כי אני בן אדם שזה מכניס 

אותו ללחץ, אני טיפוס לחוץ. אני בניתי ואני עדיין בונה על אנשים ולא על ספרות, רוצה לתת 

פרות אבל עצם העובדה שאני מפרנסת יחידה ואני עובדת לו כלים. מבינה את חשיבות הס

בעבודה שמצריכה ממני עבודה מעבר לשעות העבודה אני רוצה כלים לא תיאוריה, נכון יש 

תו אני מבלה א . זה עומס. אני רוצה את השעות..התאכלסאת התיאוריה אבל בקטנה, את 

תו באייפד..בטעות חקת אה לעשות את זה בכיף. אני מששעות, רוצ 1 20כשהוא מגיע ב 

אבל זה הכיף.כיף  מחקתי לו כמה משחקים שהוא אוהב, הוא אוהב לראות אותי משחקת.

מחוץ לבאר שבע היציאות נדירות אבל אני מוציאה אותו פה,  תו? זהו..א תלטייל. את יוצא

לצאת לבית מלון? יצאתי כשהוא  ים הוא מתעקש או נלחץ וזה קשה ליקשה לי פיזית, לפעמ

ה בן שנה מאז לא יצאנו למלון כי יצאנו לפני שנה לים המלח עם אוטובוס והוא רצה לחזור הי

הביתה ף היה לו קשה, הוא בכה, היינו צריכים לחכות לכולם והוא רגיל ברכב שחוזרים מתי 

שרוצים, זה היה קשה, איך הוא בכה, אז אני יודעת שאם אני נוסעת זה עם הרכב , אני לא 

הולכת. אבל יצאנו בקיץ בעזרת הבייביסיטר, זה  -אחר, אם הוא רוצה ללכת תלויה עם מישהו

נכנס  הוא אהב מאוד.. לא היה קל. היא הבת של הזכירה, היא באה איתי לתערוכה של הלגו..

 עמיתתה מטפלת אבל יישר לחנות של הלגו.. אז היא באה כשאני צריכה אותה. לפני כן הי

תבוא לפה והוא יכיר אותה. הוא מכיר את שתי האחיות מאוד רגיש , מעדיפה שזו מישהי ש

 ס שאולי תשמור עליו. "וגם את הבת שירות מביה

 זהו, דיברתי הרבה.

 תודה ששיתפת אותי.

 תודה לך.
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 . (2נספח מס' ) -ראיון עם אפרת

 24/12תאריך: 

שלום אפרת, תודה שהסכמת להתראיין . אני אשאל אותך שאלה אחת את יכולה  אני:

להתחיל מאיפה שאת רוצה את יכולה לעבור בין זמנים, אני אשמח לשמוע כמה שיותר פרטים 

                        ואני רוצה שתהיי בטוחה וסמוכה שכל הפרטים נשארים איתי, הסיפור שלך נשאר איתי. 

 לי את סיפור חייך. ,  ספריאפרת

אוקי.. בעיקרון גדלתי בערד, ילדות מקסימה  . שאלה מאוד.. שאלתית חח )צוחקת( אפרת:

אחים שקטנים ממני, אני הבכורה. סיימתי שם  1אחים במשפחה, יש לי  1הייתה לי. אנחנו 

ר אני גרה פה בבא 10אם אני לא טועה חייתי בערד ומגיל  10עד גיל בעצם  תיכון ואז צבא..

 .זה הקווים הכללים עד היוםהגיע. וששי אני גרה בבית הזה , לבד עד  10שבע, מגיל 

ס יסודי "תיקי ומקומי ערד ושם הייתי בביהובזמנו, ערד הייתה מן קיבוץ, ההורים שלי מו

בערד יש רק תיכון אחד, כל החברים גדלנו ביחד, ירדנו לשחק בשכונה הייתה ילדות ,כ "ואח

 , עם הורים מדהימים ותומכים. לא היה חסר לי כלום, כל מה שרציתי קיבלתי. מקסימה

וכבר לא היה לי תחת לשבת, למרות שכמובן .. בתיכון התחיל להיות קצת יותר משעמם

אחים,  1יש לי  כל הדברים האלה.  חברות.. יותר חברים.. שנות לימוד והכל אבל.. 21סיימתי 

אני ואחי השני גידלנו אותו, פינקנו אותו, עד היום הוא  ..שנים ואחד. 22אחד קטן ממני ב 

לא הרבה  ומשהו.. 17בתים בערד, בגיל בערך   1-2במהלך השנים עברנו  מפונק. זהו בעצם..

אחרי הצבא, נכנסתי לעבוד בעסק של אבא שלי שאני עובדת אתו עד היום ואז הייתי עושה 

בערך יצאתי מהבית של ההורים שלי  11. בגיל נסיעות הלוך חזור ערד באר שבע כל יום כל יום

בערך עברתי לבאר   10ועברתי לגור עם חברה שלי טובה בערד , גרנו ביחד בתור שותפות. בגיל 

הייתי יותר בקטע של  התקופה של השירות הצבאי לא הייתה משהו.. משהו כזה. זהו.. שבע..

עשיתי בעצם שירות פה בבאר שבע. לא רציתי ללכת רחוק ממנו אז  החבר שלי כמו כל הבנות..

די קצר אחרי שהשתחררתי  אז בעצם באמת.. זהו.. בפיקוד. שנתיים מבוזבזות לטעמי אבל..

 תו בעסקשאני א שנה. כן.. 12התחלתי לעבוד עם אבא שלי פה בעסק ועד היום כבר 

ר בתפקיד מאוד בכיר בהנהלת בנק מזרחי, והקטן יות אחד גר ברמת גן הוא בהנהלת..אח 

רק אני פה ליד  כן.. כל הקטע הזה והם גרים בנס ציונה. אז.. במחשבים.. הוא בהייטק,,

 ההורים שלי שגרים ממש פה.

הייתי בטוחה  , אני בעיקרון לפי איך שכל השנים גדלתי וזה..זרמו להםוזהו ככה החיים  

מקימה  , צ'קככה צ'יק , בקנה 1-1בר יהיו לי לפחות איזה גג אני כבר מתחתנת וכ 12שבגיל 

כל הדברים  , מאוד בייתי, מאוד משפחתי.. מהיימשפחה כי אני באופי שלי טיפוס מאוד א

אבל הנה החיים לא תמיד כאילו מזמנים לנו מה שאנחנו מצפים ומה שאנחנו רוצים,  האלה.

מערכות יחסים היו לאורך  12גיל  –וככה עברו להם השנים והייתי תקועה בעסק ופתאום 

ה עם אוקיי, מה קור -אמרתי 12שום דבר שבסופו של דבר יצא ממנו משהו ובגיל השנים אבל 

ואמרתי שהשעון  12אז זהו הגיע גיל  זה.. )שואלת: קר?( אה.....ילד זה כבר מתחיל להיות אה

אני לא על זה החלטתי שאני רוצה ילד על זה אין ..ברור ש כבר מתחיל לתקתק ומה עושים ו..
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ולא יודעת למה כאילו בקטע הזה של להביא ילד  על זה( -ילים)בהדגשה על הממוותרת.

יתה לי בעיה עם זה בכלל אבל לעומת זאת כל הזמן ימתרומת זרע וכל הדברים האלה לא ה

היה תקוע לי בראש  של זה.. ולא יודעת למה.. שיגעו לי את השכל , תלכי לדייטים של זה..

. בכלל לא היה לי ספק ולא היה ליבדבר הזה שאני לא רוצה, בזה הייתי מרובעת, ולעומת זאת 

אז החלטתי שאני הולכת להביא ילד מתרומת זרע, התחלתי לברר ולמזלי הרב יש לי הורים 

ומשפחה מדהימים, אין דברים כאלה, באמת. התמיכה שלהם הייתה צ'יק צ'ק מבחינת היה 

, אז שיכזה נולד לי וחצי או משהו  11ובאמת ביררתי והכל והתחלתי את התהליך. גיל  ברור

באמת כמו שאמרתי הוא מתרומת זרע, עשיתי את כל ההליך והפרוצדורה באיכילוב בתל 

אביב , היה לי נוח ככה כי אמורים לעשות את ההזרעה )שואלת: להסביר מה זה ? את יכולה( 

ח מחדירים את הזרע בפנים כאילו "בעיקרון תרומת זרע, זה אומר הזרעה, זה אומר  שבביה

בפנים ישירות לתוך  הליך טבעי ובעצם מחדירים את הזרע במין מזרק עם צינור כזה..זה 

י נקלט בניסיון הרביעי, משהו כזה.  שהרחם , אז התחלתי את הפרוצדורה שם באיכילוב, ו

והיה לי נוח ככה כי צריך לעשות את ההזרעה הזו יומיים רצוף יום אחרי יום כך שהייתי 

 1-1ח, עושה את הפרוצדורה וישנה אצל אחי שגר שם ממש "יהנוסעת יום אחד ומגיעה לב

ח. הייתי נשארת לישון אצלהם, עושה עוד הפעם ואז חוזרת לישון "תחנות אוטובוס מביה

נקלט ואז, קיבלתי את המתנה של החיים שלי.  ההיריוןבבאר שבע. אז באמת בניסיון הרביעי 

ממש ולם השתנו חיי כמו שאומרים זה מאז בואו של הנסיך הקטן לע חבל על הזמן. וזהו..

יש לי כבר   הזמן עובר מהר 5.1ם הוא כבר בן היו , וזהו אין.. ככה, החיים לפני החיים אחרי,

ההורים שלי מאז יחד איתי בכל הגידול  אז הוא נולד ו.. ילד גדול בבית אני לא מאמינה. וזהו..

שלו , משוגעים עליו ברמות שאי אפשר לתאר, הם סבא וסבתא שיש להם עוד נכדים, גם 

מא שלי טיפלה בו עד שהיה כמעט בן שנתיים , יא . כאילו הוא..יזה ש שימהאחים שלי, אבל 

היום בצורה היית הצמודה אליו וטיפלה בו הם קשורים אליו  זאת אומרת היא ממש אה..

זה אומר ללכת לישון אתו בלילה ולקום אתו  שאי אפשר לתאר הם קשורים אליו ברמות ש..

אין דברים כאלה באמת בורכתי בהורים בקטע הזה שללא העזרה שלהם  בבוקר במחשבות..

ל באמת.. וזהו הוא היה באמת עד גיל ונפשית גם הכ אני לא יודעת איך הייתי מסתדרת גם..

 מא שלי כשאני עבדתי ואז כבר הרגשתי שהוא גדול והוא צריך קצת..יאצל א  שנתיים כמעט

צת יותר והכל ובאמת ק ראינו שהוא קצת לא כל כך, החלטנו שהוא צריך חברה של ילדים..

נכניס אותו לכמה חודשים  אמרתי.. , היה משהו כמו חודש מאי נדמה לי, היה מולי גן

ת בתור "ן שלה ובספטמבר רציתי לרשום אותו לנעמנכניס אותו לג שנשארו עד סוף השנה..

נתיים יחד הורית ..גם שמעתי דברים מאוד טובים על נעמת פה, ב ט'. ובאמת רשמתי אותו וב

הוא היה שם כמה חודשים ואז יש לציין שאחי, הוא שהעיר את  הכנסתי אותו לגן שלה..

מא על יאומרים כזה דבר לאכ לא "בסה מש בעדינות.הוא אמר לי את זה מ תשומת לבי, אה..

אבל אנחנו במשפחה יש לנו קשר מאוד מאוד חם, עם ההורים שלי  את יודעת,, הילד שלה..

אני מאוד אוהבת את אחי והיה ברור  אנחנו משפחה מאוד מלוכדת,, ועם האחים שלי בכלל..

רור זה היה ב ד שלי.ללי שאם הוא אומר לי דבר כזה זה לא כי הוא מחפש לפגוע בי או בי

לו הייתה  ממקום טוב וככה לקחתי את זה. כוונת לחלוטין שזה נאמר כי הוא רוצה לעזור..

ברורה לי לחלוטין לא היה לי ספק הכי קטן שזה היה מכוונה טובה כמובן שאמרתי רק 

טוב, ניקח נבדוק אבל שטויות סתם הילד מפונק, אבל נבדוק. והיום בדיעבד אני  -לעצמי

חף אותי. אני מניחה שבסופו של דבר הייתי עושה איזה שהוא תהליך באמת מודה לו שהוא ד
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לב שהוא העיר אותי   תשומתאבל בסופו של דבר  כשזה היה קצת יותר מתקדם ..אבל על 

בשלב יותר מוקדם כי כמו שאנחנו יודעים כל חצי שנה היא  שהוא דחף אותי לעשות את זה..

זה קשה היה לקבל את זה אבל  שהוא עשה..חשובה. אז בדיעבד אני באמת מודה לו על מה 

היה כבר בן מעל שנה וחצי קצת.. הוא העיר שי זה היה באמת קשה מאוד.  את המניעים שלו..

אבל הוא אמר לי לכי  את תשומת לבי שהילד לא מדבר ..בסדר אנחנו יודעים שהוא לא מדבר..

הוא ילד מפונק ברור, כנראה טוב  מא שלי ישר אמרנו..ימה אכפת לך. אני וא לבדוק.. תאב..

בגלל זה הוא לא מדבר, הוא כאילו לא צריך להגיד כלום כי כל מה שהוא רוצה עוד לפני שהוא 

את  איחור..  איזשהושמתי לב כמובן שיש לו  אבל נבדוק.. מדבר הוא מקבל, ופינוק וזה..

ת זה.. לא ייחסנו א רואה בהשוואה לילדים אחרים שיש לו חוסר בדברים אבל שוב פעם..

שם התחלנו את  שזה ככה ובאמת ניגשתי להתפתחות הילד של מכבי ו.. העלנו בדעתנו..

האבחונים, הוא עבר את האבחון שם אצל קלינאית תקשורת , מרפאה בעיסוק, רופאה 

אנשי המקצוע וזה האבחון  יש שם את התפתחות הילדים ושם יושבות כל ה.. התפתחותית,

סיפרו לנו  ראו לנו לשמה ו..קאז  ת לשנייה וזה האבחון. ו..שהם עושים. הוא עובר מאח

יש אוטיזם. ובטח אני אשמע מאוד מאוד מאוד קלשאתית ואני אגיד שזה היה  שישבעצם ל

כמו כל הורה שעובר את האבחון  היום השחור ביותר ושנפלו השמיים וכל  הדברים האלה..

מים, לא יותר , שלושה ימים שהייתי היו לי שלושה י הזה או כל אבחון אחר על הילד שלו

ממש אאוט לגמרי, לא יכולתי לדבר עם אף אחד, לא רציתי לדבר עם אף אחד. הייתי צריכה 

לעכל את הסיפור, אל ידעתי מה זה. עד אותו יום שקיבלתי את האבחון מבחינתי אוטיזם היה 

 אש שלו כאילו..הפרסומת הזו בטלוויזיה עם הילד שיושב בפינה , ומתנדנד ומכסה את הר

ימים פשוט אספתי את  1זה מה שהכרתי . ואחרי  זה מבחינתי.. המקרה הקיצוני ביותר..

ויש לציין אני זוכרת את זה עד היום  עצמי ואמרתי אוקיי, מה עושים? צריך לעשות משהו..

עוסית של התפתחות הילד של מכבי שלקחה אותי לשיחה והכניסה אותי  לטובה את אה..

ות ובמקום לקחה אותי ביד ואמרה לי : בואי אני רוצה להמליץ לך על אלוטף. לפרופורצי

ישר עשו לנו ביקור  ראינו מה זה.. ובאמת סידרה לנו שם פגישה והלכנו אני וההורים שלי ו..

 "ת ת וביטלתי את הרישום שלו בנעמ"כ הלכתי לנעמ"ואח  אלוטףבגן וצ'יק צ'ק רשמנו אותו 

מאותו רגע רשמנו אותו  , וזהו..עוסיתהכניסה אותי לפרופורציות אז היא באמת קצת  וכו..

כאילו. וזהו הוא היה  ומאותו רגע התחלנו את החיים החדשים. עוד הפעם חיים חדשים..

שי היום  ס רעים אה.."בגן תקשורת ומאז כיתה א הוא בביה כ שנתיים"אח ואלוטףשנתיים 

בואי נגיד ככה כי רק בלילה לא  97%בתפקוד בינוני מה שנקרא, הוא לא מדבר עדיין , גמול 

        הצלחתי לגמול אותו מהקטע של הפיפי , הוא מפספס לפעמים אבל כל השאר,זה בסדר. 

ל בחיים סובב סביב הילד הזה, הוא נתן לי , הוא מילא לי את כל ווזהו, הוא החיים שלי, הכ

יים, עם כל הלקות שלו, עם כל הבעיה מבחינתי הוא היהלום הכי יפה שיש ובאמת הוא הח

לא פשוט בכלל להיות חד הורית בכלל ועם ילד  עם כל הקושי שבדבר. זהו.. החיים שלי ממש..

אבל זה מה יש כמו שאומרים ועם זה מתמודדים. למדתי שמה  עם צרכים מיוחדים במיוחד.

          בגדול זה עד היום ככה. זה ה.. להוציא מזה את המיטב ו..שהחיים נותנים לך תלמד 

קודם כל חיי חברה אישיים, אין לי בכלל. זה לא כמו שיש שני בני זוג אז אחד יכול לצאת 

כל ילדה  כל דבר.. אם זה ילד רגיל למשל אז אין לך בעיה להביא לו בייביסיטר.. וכאלה..

אין את זה כי א. אין בן זוג שני שיכול לשחרר אותי לכמה אצלי  יכולה לעשות לו בייביסיטר..

שעות לעצמי כנו שנקרא או דברים כאלה , יש לי בעיה מאוד גדולה עם בייבי סיטר כי אני לא 
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להכיר אותו, לדעת איך הוא מתקשר, איך הוא  היכולה להשאיר אותו עם כל אחד , היא צריכ

פעם אבל הייתי מביאה אותה רק  טרבייביסי מבקש דברים, איך הוא מתנהל בבית, הייתה לי

את זוכרת את ניקול  כשהוא היה ישן וגם רק אחת ל...אה.. אז היום דווקא  יש לי משהי..

שעות שמגיע לנו  25אז ניקול עושה לנו חונכות דרך הרווחה, את ה  הבת שירות? כן, בטח..

בכיתה שלו אז אני רגועה, גם  תה שנה וחצי בת שירותיכי ניקול הי דרך הרווחה אז יצא ככה,,

לפני חודש. אז באמת פעם אחת יצאתי והשארתי אותו כשהוא עוד היה , מזמןזה התחיל לא 

ער, השארתי אותו עם ניקול, הוא דווקא מקבל אותה מאוד יפה, יש ביניהם קשר  יפה, אז 

כל הרצון זה ממש רק עכשיו אבל ההורים שלי שיהיו בריאים עם  אני רגועה. אז באמת אה..

מא שלי עם בעיות בריאות, גב, פרקים עניינים אחרי שעתיים י, אר כבר קשה להםושלהם לעז

שהיא שומרת עליו היא כבר מותשת לגמרי אז אני משתדלת כמעט ולא לבקש ממנה וממש לא 

כמו אסיפת הורים  ילהפיל עליה דברים כאלה רק אם זה באמת ממש משהו חיוני שקשור לש

שאני חייבת ללכת אז אני מבקשת ממנה  יממש רק דברים שנוגעים לש .בבית ספר כמו.

שאין חיים אישיים אין חיים פרטיים  הענייןלא אז זה ממש  אבל ככה.. בייביסיטר וכאלה..

זה לא, אני לא מרגישה שאני מקריבה  ילו..באבל אני לא מרגישה שאני מפספסת כי זה בש

כמובן גם  גם עם זה. זה בעיקר רוב הדברים שהם..משהו, שוב פעם. זה מה יש למדתי לחיות 

כ אנחנו לא רובוטים "ובסה אין עם מי לשתף אין עם מי לחלוק את העול ואת הקושי ואת ה..

יש לי רגעי משבר ושקשה, ואין עם מי לחלוק.  אנחנו בני אדם כולנו וגם אני איזה פעם ב..

ה. כשיש שניים זה מתחלק, גם אפילו את האחריות, כל האחריות נופלת עלייך, וזה קש

כשהוא חולה ..להתייעץ מה לעשות, לקחת לקופח לא לקחת, מה לעשות. אפילו הוא לא לוקח 

כדורים, לא לוקח תרופות אז צריך לשים לו נרות, אז בהתחלה כשהוא היה יותר קטן היה 

רית קשה לי נלחם איתי, היום הוא נותן לי. אפילו פיזית היום קשה לי יותר. אז בתור חד הו

 אני לא יכולה לחשוב אפילו על תחום אחד שזה לא.. להתמודד עם הדברים האלה. אז באמת

קשה הרבה יותר לבד מאשר שניים. כל ..כלכלית אפילו. לי  בא לידי ביטוי שזה כאילו שזה לא

לא יש מזל שיש לי גיבוי פחות או יותר מהעסק וגם מההורים שלי, הם באמת עוזרים לי המון. 

כל דבר ודעת מה היה קורה איתי בלי המשפחה שעוטפת אותי בלי הפסקה, איפה היינו היום, י

מא שלי ישר קופצת "אני קונה לו, אני זה" הנה אתמול הלכנו לקנות יא ישצריכים לקנות לש

לו נעליים, עוד לא הספקתי להסתובב להגיע לקופה היא כבר הוציאה כסף ושילמה לו את 

הזאת באמת גם יש לי מזל שההורים שלי עוזרים לי אבל כן, קשה גם  הנעליים אז מהבחינה

מהבחינה הכלכלית, אני מכירה הרבה חד הוריות שיותר קשה להן אפילו כי אני שוב פעם יש 

לי את התמיכה מההורים והתמיכה מהעסק אז יותר קל אבל מישהי שצריכה לבד להתמודד 

פשר ממש קשה. זהו זה באמת בא לידי ביטוי שח לא יודעת איך א 1777-7777עם משכורת של 

 ים.מבכל התחו

 בטויות? לבשלבים בהם היית צריכה לבחור לו מסגרת לימודים או בגן, היו לך הת אני:

וזה גן עדן אחד על אחד ולא היה הרבה מה  אלוטףאפרת: כן. בגן פחות כי ישר כשאובחן נכנס 

יזה גן שהיא חושבת , מחליטה, זה לא להתלבט. אחר כך בעירייה  גם ככה משבצת אותך לא

שיש לך אפשרות בחירה. מה שכן בגן תקשורת הראשון שהוא נכנס אליו, זו שנה שאני 

מעדיפה למחוק אותה מהחיים והיא כאילו לא הייתה . היה על הפנים ובאמת באותה סוף 

יתה יהשנה אני באמת ניגשתי ועשיתי טררם , בלאגן שיעבירו אותו גן. הגננת עצמה בגן 
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חדשה, זו פעם ראשונה שנתנו לה לנהל גן, והכניסו אותה לגן עם צוות סייעות ותיקות 

כ היא נכנסה למקום שיש בו "ומבוגרות ממנה, אני הבנתי את הרעיון כאילו הבנתי אותה בסה

זה לא כל כך קל.  ולכי תתחילי להגיד להן מה לעשות ומה זה.. בנות ותיקות ומבוגרות ממנה.

יתה מאוד חמודה ובסדר אבל הצוות שלה בגן יהיה לה באמת רצון טוב והיא ההיא עצמה 

לא הרגשתי שהוא מתקדם בכלום,  עשה שם מה שהוא רצה לא נתנו לילדים האלה כלום בגן

. כל השנה הייתי מגיעה בצהריים מוקדם להוציא אותו מהגן לקחת אותו אפילו לא בצעד קטן

ל עשיתי לו לבד כי ול במימון פרטי, הכוגים פרטיים, הכחו 1-2לחוגים פרטיים, היה לו איזה 

בגן הזה בשנה הזו הוא לא קיבל כלום. בסוף השנה אני ניגשתי ועשיתי בלאגן ואמרתי שאני 

לא מוכנה בשום אופן , ושהילד לא ממשיך בגן הזה, ובסוף העבירו אותו גן וכנראה שהיו עוד 

הזה, החליפו, העבירו את הגננת לגן אחר, לא  כאלה שהתלוננו כי שינו את כל הפורמט של הגן

יודעת בדיוק מה עשו, זה לא המשיך באותו פורמט ובשנה השנייה שהוא היה בגן תקשורת 

תה לו ימרוצה, הוא היה בגן ..זה גן ששמעתי עליו דברים טובים והייתי רגועה היד הייתי מאו

יתה שנה אחרת לחלוטין יהמקסימה ושם  גננת מקסימה, גן החידה של ענת. אז ענת באמת

                                                                         וזהו ואז הוא היה אמור לעלות לכיתה א. 

האמת היא שאני שקלתי להשאיר אותו עוד שנה בגן כי הוא לא היה גמול, מבחינת גיל הוא 

ספר ו ב, היה לו מאוד טוב שם בגן אז  היה בסדר אבל כנראה מאוד חששתי מהעניין של בית

את יודעת "בית ספר"  אמרתי אולי נמשיך עוד שנה כי בוא לא היה גמול ובית ספר נשמע..

אני  אפרת,כנראה קיבלתי הלם קרב או לא יודעת מה והתייעצתי עם הגננת והיא אמרה לי: 

ם להם בגן, מבחינת ס אנחנו לא נותני"לא ממליצה לך, תעלי אותו כי מה שהם מקבלים בביה

מקבלים הרבה יותר תוכן, לא כדאי לך להשאיר אותו,  ס הרבה יותר,"תכנים, שנותנים בביה

ואז כשהחלטתי שהוא כבר עולה לכיתה א התחלנו לשקול כל המשפחה, אולי לעזוב את באר 

שבע כי יש פה רק בית ספר אחד ובאמת התחלנו לבדוק בתי ספר במקומות אחרים ואבא שלי 

לשם אנחנו עוברים ולא משנה  שיבצורה חד משמעית איפה שיימצא הבית ספר שטוב ל אמר

ביית  ABAובאמת התחלנו לבדוק את בית הספר בראש העין ששמה זה נטו  מה. כאילו אין..

מקומות אני כבר לא  ארבע-שלושעוד איזה  בדקנו בראשון את הבית ספר ו.. ספר ממש אה..

ש אבדוק גם את בית הספר של באר שבע, כאילו אין "כבר פה בבואמרתי אם אנחנו  זוכרת,,

)מנהלת( והסברתי לה כי אני יודעת שיש ימים  ואז באמת הגעתי לפגישה, התקשרתי לסיגל

פתוחים והכל אבל הסברתי לה את הדחיפות בעניין שבעצם אנחנו שוקלים לעבור מחוץ לעיר 

רה לי שאין שום בעיה ויש לציין שבקטע יא אמהוחשוב לי לראות את הבית ספר לפני הזמן. 

ם "יש יום פתוח, יש יו ס.."ביה הזה, כל בית ספר שביקשתי להגיע אף אחד לא נתן לי אף

ס אחר לא קיבל אותי ככה, וקבעה לי פגישה והגעתי לפגישה אתה ועם מיכל "אף ביה פתוח" 

י את הלם חיי לא אז באמת כמו שאמרתי הכניסו אותי לכיתות לראות וקיבלת היועצת ו..

אני הגעתי כשהילדים היו בהפסקה  והיו מדרגות, ס עצמו. אני זוכרת שעמדתי שם"בגלל ביה

ופתאום היה צלצול ואני רואה את כל הילדים עולים ונכנסים לכיתה ואני התחלתי לבכות 

ונכנסתי לפגישה עם סיגל ומיכל, והיא רק שאלה אותי מה נשמע, פרצתי בבכי. היא אמרה לי 

מה את בוכה ואמרתי לה כי אני שומעת את הצלצול  ואני רואה את כל הילדים עולים ל

לכיתה, איך שי ידע לעלות לכיתה? איך הוא ימצא את עצמו ואיך הוא יעלה לכיתה וממש 

את שמע  רגע ולקח לו פחות מחודש עד שהואידק לה 27הייתי היסטרית ולקח לי איזה 

 בית ספר.. . זה הפחד הפסיכולוגי שאת שומעתמדהים זה, הצלצול ועלה כמו כולם לכיתה 
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כ שזה לא כזה "ואמרתי לעצמי אוקיי ..אז הוא לא בכיתה א הוא בגן א. וראיתי אח כיתה א..

א שלו, כל אחד "נורא ושזה באמת ממשיך באותו קונספט של הגן מבחינת כל אחד והתל

ואם הילד ואיך הוא יעשה ואיך,  והיכולות שלו, כל אחד, אני כל הזמן דמיינתי אותו בכיתה,

את לא.. תמיד יש את הפחד הזה  עד שאת לא רואה מה זה ,הזה יודע יותר טוב והוא

פחדתי כשהוא עזב את אלוטף ועבר לגן תקשורת פחדתי כשהוא עזב את הגן  מהמקפצה.

ס "תקשורת ועבר לכיתה א כאילו ועוד אני אמא כזאת שבעניינים, את רואה אותי הרבה בביה

ס ולא זה .. וככה היה לי גם "שיושבות בבית ולא יודעות מה קורה בביה מהאימהותאני לא 

בגן , כל הזמן אני נמצאת, כל הזמן אני שואלת. ואמרתי מה יקרה אם לא יתנו לי לדעת ואם 

יש שער והשומר  כאילו.. אסור.. את יודעת.. ואיך אני אדע מה קורה וממש.. לא ישתפו אותי

כל מיני דברים כאלה שלא ידעתי מה יהיה. ובאמת צ'יק צ'ק יש לציין ואני  ..סוגר את השער

אומרת את זה בפה מלא קודם כל אני חולה על סיגל, אני חולה עליה, אני לא נתקלתי בדברים 

כאלה, בשום מוסד רגיל, לילדים מיוחדים, לא יודעת אף מוסד לא נתקלתי בכזאת שקיפות 

פעמיים שלול ולא  -וזה כל כך הרגיע אותי. ואחרי שראיתי פעם ובכזאת פתיחות עם ההורים..

לא מסתירים את הטוב ואת הרע, גם את הרע כאילו ולא ..קורה משהו ישר  מחביאים אותי..

מיידעים אותי. ולא קרה פעם שפניתי או למורות שלו או לסיגל בוודאי ולא קרה פעם שלא 

ואחרי שראיתי שהשד לא נורא כל , באמתל והכ, י מענה ושלא חזרו אליי עם תשובהקיבלת

למרות  כאילו.. לי אני אומרת.. נהפוך הוא אז היום בית ספר הרבה יותר קל לי.. כך)צוחקת(

זהו אז אני מאוד  שהשנה החליפו לנו קצת צוות וקצת היה לי קשה עם זה אבל גם זה..הכל..

אני לא שוכחת עד היום  ..מרוצה מבית ספר הרבה יותר קל לי שיש כזה שיתוף ושקיפות והכל

את הישיבה שעשו עם ההורים כדי לשאול, כדי לעשות עם הצוות סיעור מוחות ולהחליט האם 

ם כאלה בכלל? מי שואל את ההורים דברי בית הספר יהיה פתוח בימי שישי בזמן החופש..

ני הייתי אבל לא , א יש תכתיב זה מה שיש לכם אדוני וגברתי ההורים ו.. -והייתי בהלם. כאיל

בהלם מהסיפור הזה. אין לי אני מאוד מרוצה מהבית ספר שלו, אז אחרי שהתרשמתי מהבית 

ספר אמרתי להורים שהבית ספר טוב ואנחנו נשארים בבאר שבע כי גם מבחינה כלכלים זה 

הרבה יותר קשה ובטח ממשכורת אחת שיש לי כי הייתי צריכה לעבוד בכל מקום אחר, כי אין 

ין ספק שאני לא אצליח להסתדר מבחינה כלכלית אז לאור זה שהבית ספר ממש א עסק ואין,,

י שיעשה עלי רושם טוב החלטנו באמת להישאר בבאר שבע מאז אנחנו בעסק המשפחתי ו

תה פעם יבבית הספר והחיים זורמים.  זהו אני באמת רגועה.. סיגל באמת מיוחדת לא הי

רה אלי ולא התעלמה. ממש בסדר. וכשהראש שפניתי והרמתי טלפון והיא תמיד טיפלה וחז

כ גם השאר בסדר. בכלל כל צוות בית ספר, נתקלתי כמה וכמה פעמים שאני רואה "בסדר בד

את האהבה שיש לצוות לכל הילדים לא תגידי רק המורות האלה עם הילדים של הכיתה 

וזה מרגיע  ולם עם כולם.אין דבר כזה אני רואה את כ שלהם והסייעות רק עם הכיתה שלהם

 שזה ככה. וזהו.. בתור הורה, אין ספק

מכמה בחינות קודם כל אני הרבה  כבן אדם. זה  גם שינה אותי מאוד.. שיכל האבחון של 

תספרי על כף היד אחד את  כאילו.. יותר פתוחה היום, פעם הייתי טיפוס הרבה יותר סגור..

מס האנשים שהייתי משתפת אותם בדברים בחיים שלי. חברות קרובות אבל ממש קרובות 

לא  י..שחברות שבגדר אחיות כאילו רק אותן הייתי משתפת הייתי אדם מאוד סגור. ואז 

בשנה הראשונה אחרי האבחון שלו לא יכולתי להוציא את המילה  בשנה הראשונה..

כמו שכולם היו מכנים PDDה שלי בכלל, הייתי אומרת צרכים מיוחדים או "אוטיזם" מהפ
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                                     לא יכולתי להוציא מהפה. . אוטיזם לא, את זה או בעיות תקשורת

אחרי שנה התאפסתי על עצמי ומאז ממש השתניתי בקטע הזה. ברור שאני לא הולכת 

אבל בכל מה שנוגע ללקות שלו ובכל מה שנוגע  אחרים ש..אנשים בדברים אישיים  ומשתפת

תה עוד מישהי ילתחום הזה אני מאוד פתוחה וכבר כמה פעמים הרציתי בפני סטודנטים והי

אני מדברת על זה מאוד חופשי אני  וישבתי שוחחתי אתה וכל מיני כאלה.. תזהשגם עושה 

ר בפני סטודנטים לעבודה אבוא לדבחושבת שזה מאוד חשוב, העוסית שלי גם פנתה אלי שאני 

ואני חושבת שזה חשוב שהם יראו גם את הצד השני  עבודה סוציאלית, הם לומדים סוציאלית

כ גם איך ..ובמה הם יכולים לעזור , מה חשוב לנו ההורים לקבל מהעובד "כדי שהם ידעו אח

ת אבל..)צוחקת( ישיוהם שאלו אותי שאלות מאוד א, עשיתי את זההסוציאלי, וזהו בגלל זה 

פעם לא הייתי עושה את זה. בחיים לא הייתי יושבת עם אנשים שאני  שוב פעם.., אין לי בעיה

לא מכירה ומספרת להם דברים מצפונות לבי ונשפכת ככה אבל לאור החשיבות של העניין 

 עושה את זה אני..

 זאת אומרת, הפתיחות שבעניין היא בגלל החשיבות שאת רואה בכך? אני:

וגם, זה עוזר להם ולי. כאילו  כשנכנסנו , כשהיינו באלוטף נכנסה משפחה חדשה , ילד  גם

מא אמרה שהם לא מספרים ימא הייתה בקבוצת הורים שישבנו ודיברנו, והאיחדש לגן, והא

הורים שלה אולי לאף אחד מהמשפחה, לא מהמשפחה שלה, לא מהמשפחה של בעלה, רק ה

ספרים על הלקות של הילד. ואני אז קמתי ואמרתי לה: לאף אחד הם לא מ ,או משהו כזה

ניסיון "למה?" את סובלת פה פעמיים. א. את חיה את החיים האלה וב. את כל הזמן ב

וברגע שתשחררי ותגידי, וברגע שכולם  ה קושי כפול. תשחררי ז להסתיר ואיך לכפות על זה.

תמיכה שאין לך היום. ואני  ידעו את תראי שלא רק שיהיה לך יותר קל את גם תקבלי המון

לא , ישה נוספת בגן , אולי חודש אחריתה לנו פגיזוכרת ששבוע או שבועיים אחרי זה הי

תארת לעצמך איך לי: אפרת, את לא מ האיך שנכנסנו היא באה וחיבקה אותי ואמר משנה..

 הם סיפרו לכל המשפחה, למשפחה שלה ושל בעלה היא טענה פשוטאיך,  החיים שלי השתנו

בסדר הם ידעו עם : ואמרתי לה כאלה ולא כל כך מבינים מה זה, פרימיטיבייםשהם קצת 

החיים שלה השתנו וגם אני אז  גם אני לא ידעתי מה זה אוטיזם בהתחלה ובאמת ,הזמן

הבנתי כמה זה באמת חשוב לא להסתיר ולא זה אז נכון שאני לא הולכת עם שלט ברחוב "לבן 

  והרבה יותר פתוחה עם זה , ני מדברת על זה הרבה יותר חופשיאשלי יש אוטיזם" אבל היום 

שינה אותי. מעבר לזה זה גם עשה אותי בן אדם הרבה יותר רגיש, לא שלא  זה ואין לי כאילו..

לאו  הייתי לפני זה אני כן, אבל זה גרם לי להיות עוד יותר רגישה לכל הלקויות הקיימות.

אדם שרוצה לעשות דברים ולא לחכות שייקרו  , ה לו, לאדם שהסביבה חשובדווקא לאוטיזם

ת באמת להיות יותר רגישה זה כמובן הנקודה הרגישה אבל לכל הלקויות הקיימואוטיזם , לו

ני א ה בשביל ילדים עם צרכים מיוחדים.לילדים עם צרכים מיוחדים, אני עושה הרב, לאנשים

הרבה מסיבות  ארגנוה שיחד אתה יש לי חבר, בעצם את לא יודעת, לא יודעת אם את יודעת

וגם בזה אני רואה  לילדים עם צרכים מיוחדים בחנוכה, בפורים בחופש הגדול עשינו..

אני  -, זה מניע אותי, חשוב לי לעשות, להיות מעורבת בכל מקום גם כי זה עוזר ליחשיבות

ים עם צרכים כי העירייה שלנו לא  נותנת כלום לילדמרגישה שאני תורמת , זה ממלאת אותי. 

יתה לי פגישה עם ראש העיר ימיוחדים. בעיר הזאת אין כלום לילדים עם צרכים מיוחדים. ה

בעניין הזה, אתו ספציפית לא יצא הרבה אבל הוא הפנה אותי למחלקת כיוונים ובאמת דרכם 



07 

 

כי אנחנו מבקשות, אני והחברה שלי. הם נותנים לנו כל מיני , רגנוקיבלנו את המסיבות שא

שעושה את ההפעלות וכבר שנתיים בקיץ אנחנו  " והם משלמים עבור "אורי כדורי סיםמתנ

כל המשפחות כולל אורי כדורי עם משחקי  עושים יום בריכה, הם ממנים לנו את היום בריכה,

ל והכ . גם בפורים וגם בחנוכה  -תמש יפואבל מסיבות מ. מים, ואנחנו מתרימים יותר נכון

את  ממש כלום., שום דבר אנחנו לא מקבלים כלום בעיר הזאתלילדים שלנו כי אם לא נעשה 

 כל מיני ימים.. דברים עושים,  בפייסבוק, חות ממקומות אחרים? כן אני רואהחושבת שפ

יש את הנישה הזאת  -יוחדיםצרכים מ אבל לילדים עם אוטיזם אין כלום. דברים שאני רואה

אבל אוטיזם  מכניסים את כל הלקויות הקיימות ותחת הכותרת הזאת של "צרכים מיוחדים"

מתאים  שלנו לא זו לקות שונה והיא לא הולכת עם לקויות אחרות כי מה שמתאים לילדים 

תסמונת  אז יופי אז.., ם צרכים מיוחדים בפארק האוסטרליעשו יום לילדים ע. אין , לאחרים

ילדי  ות יופי עם אנשים והכל טוב ויפה אבלדאון וכסאות גלגלים וכל הלקויות שמסתדר

לכי תעמדי בתור של הילדים חצי  לשמה ו.. שיאני הגעתי עם  האוטיזם לא מסתדרים עם זה.

שעה כדי ללטף את החיות. הוא יכול לעמוד בתור חצי שעה? לא. הוא לא יכול. את לא יכולה 

זה יופי ו יום הזה ואמרתי לאז ניגשתי לזאת שעובדת שם בפארק ואחראית על ה להסביר לו..

היא אמרה לי לא לא ? בן שלי יכול לעמוד חצי שעה בתורשאתם עושים זה אבל נראה לך שה

אני לא צריכה שתכניסי אותי יש פה עוד ילדים עם אוטיזם , צודקת בואי אני אכניס אותך את

צודקת נכון את  שבאו לפה לזה ולא יכולים לעמוד בתור. אתם ארגנתם את זה לא ממש..

ומת ליבנו. אבל אין שום דבר. עכשיו אחרי שאני והחברה שלי שבפעם הבאה ניקח את זה לת

פתח בינואר יאמור להשיו ישבנו בחברת כיוונים ודנו על חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים עכ

אני משתדלת באמת  חוג של משהו במוסיקה שנרשמנו אליו. זה ממש ..תרפיה במוסיקה.

יל הילדים האלה , אני רואה בזה חשיבות עליונה  כי אם אנחנו ההורים לעשות המון בשב

באמת לא נדרוש בשביל הילדים האלה הם לא יקבלו כלום, זה די מעסיק אותי כל הדברים 

י את הבסיס בהיה אולי בשעות הפנאי שלי. זהו ..זה באמת שינה אותי בתור בן אדם,  האלה..

 ה , זה אין ספק.לכל הדברים האלה אבל זה הגביר את ז

פת וחמישה ההסעה כבר אוס 0היום שלו מאוד ארוך. בשעה  בערב.. 20חוזר כבר  שיתראי כש

מגיע אז יש לו הרי בעיות עם יותר גרוע מיום עבודה. אז הוא , 1עד עשרה ל  0אותו. אז זה מ 

רעב, אז גיע , יש לו מגוון מאוד מצומצם של דברים שהוא אוכל. אז הרבה פעמים הוא מאוכל

בשנה האחרונה זה הדבר שהכי מעסיק אותו אז הוא מול , מול המחשב הוא דבר ראשון אוכל

המחשב בשעה הראשונה עם האוכל, ואני נותנת לו את ההתפרקות שלו אחרי שהיה לו יום 

, רות צביעה קצת משחקים אני והואכ אני משתדלת לשבת אתו על חוב"ס. אח"שלם בביה

הרבה  יה ומקלחת ולמיטה ונגמר לו היום.וא מקבל חצי שעה טלוויזכ ה"ואח דגדוגים ביחד

זו גם הסיבה שאני לא לוקחת אותו לחוגים אחר הצהריים , כשהוא היה בגן הוא , זמן אין לו

ס יש "אבל לא משהו. פה בביהין הרבה תוכן פעם חוג חיות פעם היה מקבל הרבה חוגים, כי א

במוסיקה ואומנות ותרפיה באומנות, וספורט וחיות  להם המון תוכן יש להם מוסיקה ותרפיה

, הם מקבלים המון הזואולוגישנה שעברה הגן ,  , לונדעהחקלאיתחווה והשנה פעם בשבוע ל

בכל  זהו.. הילד כבר.. 1ס וזה גם קשה כי ב "תוכן כך שאין צורך להוסיף מעבר לשעות ביה

 0-0.1עד  1נאי שלו. אז יש לו מ הפזאת הוא ילד. צריך לתת לו טיפה גם את ההתפרקות שלו, 

 כבר.  7מתעורר לפני  והוא קם מוקדם. וזהו מקלחת ולמיטה קצת אני קצת מחשב קצת זה..
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שלוש חוגגים מאמצע -יש לילות שאנחנו ערים באמצע הלילה שעתיים ,גם השינה שלו לא

אני פעם הוא ל נופל עלייך כי זה לא פעם והלילה. שזה גם עוד קושי כשאת חד הורית כי הכ

ואת יכולה לישון לילות שלמים אין לי את הדבר הזה מהיום שהוא נולד אני לא ישנתי לילה 

אין חיה כזאת. ועכשיו בכלל שהוא לא גמול בלילה אז בכלל אני מתעוררת יזום  שלם..

                               אז לילה שלם אין דבר כזה וזהו. פעמיים בלילה לקחת אותו לשירותים

, חורף לפי תנאי מזג האוויר אבל אני בקיץ זה בטוח. מהשבתות אנחנו בחוץ 99%בשבתות 

תמיד משתדלת לעשות אתו משהו, שמש, דברים עם האחים שלי, כל מיני טיולים כל מיני 

קטפנו  ,י והבנות בלכישפעילויות שבת לא זו, הקודמת היינו בקטיף ענבים נפגשנו גם עם אח

תראי בוואטסאפ יש לנו את התמונה שאנחנו עם  השתתף דווקא יפה. כן..ענבים והוא 

הסלסלה של הפירות. אז אני באמת משתדלת להוציא אותו כל שבת. להיות סגור יום שלם 

שוב פעם גם רק אני, ההורים  בבית לא טוב לו ולא טוב לי, צריך קצת שמש בחוץ, תעסוקה..

זה תמיד רק אני. כשהוא היה קטן היה פחות  שלי לפעמים מצטרפים, לפעמים משפחה אבל

אכפת לו להיות עם מישהו אחר אתו אם זו אני או לא א ני אבל עכשיו בשנתיים האחרונות 

יה איתי אין הוא ממש שם לב אם זאת אני או לא והוא נצמד אלי, גם כשהם נמצאים הוא יה

ת היד שלי או משהו כזה אבל קח איאבל אם נלך כולנו הוא יבוא לידי, י, לו בעיה להיות איתם

יה הוא מאוד קשור ם בעיה הוא ילך איתם, וגם בלי בעאם הם לוקחים לו את היד אין שו

רואים את החיבה שהוא מעניק להם, איתם כן אבל עם כל האחרים הוא עושה את  אליהם,

הסלקציה ואני שמחה על זה כי זה מראה שכל ההבנה שלו בקטע השתפרה אין ספק הוא 

איתם אין  ל אבל כן..והכ, זה גם הגיל, גם בית ספר שלוש האחרונות.-בשנתיים יפה התקדם

 לו בעיה. לפחות זה ) צוחקת(

בר, שהוא לא יכול להביע את החלק שתמיד היה קשה כל הזמן זה כמובן שהוא לא מדתראי, 

ד וחלק שמאוד קשה למשל זה שהוא לא מרגיש טוב, אני מתה מזה שהוא לא יכול להגי עצמו

מה כואב לו , מה מפריע לו אוני צריכה לנחש אולי ניחשתי לא נכון, שאני לא יודעת איך לעזור 

 בדיוק חשבתי על זה לפני יומיים.. אה.., חולה וזה קטע שמאוד קשה לי אתו לו כל כך כשהוא 

דבר כזה אבל היום אני  , איןניאת רואה זה שוב פעם דבר שפעם לא היית מוציאה ממ

אולי אני עושה משהו  לא יודעת אם לקרוא לזה אשמה אבל הקטע של.. טע של..הק, מרגישה

לא בסדר, אולי אני מבינה אותו לא נכון לפעמים פתאום קר לו ואז אני אומרת אוי איך לא 

ראיתי שקר לו, אני לא בסדר, זה דבר שמאוד מציק לי. כל הזמן , כל הזמן את צריכה להיות 

מא אני רוצה לאכול , את ימא קר לי, איא -ו ילד שאומר לךא כמלעם היד על הדופק. זה 

ובאיזשהו מקום אני  לאכול ושקר לו. וכל הדברים האלהצריכה לדעת שהוא רוצה עכשיו 

דעת שאני עושה את זה מספיק טוב בשביל שהוא יקבל כל מה שהוא צריך, ובגלל זה לצריכה  

ת. אלה דברים משאבים, הרבה כוחואני כל הזמן עם היד על הדופק וזה לוקח ממני הרבה 

לו ואני לא יכולה  רבאמת החוסר יכולת שלו להביע את עצמו. כשכק בעיקר שמפריעים לי.

לכי תדעי מה כואב לו. , אני הייתי כל פעם שלא הרגיש טוב., לעזור. תמיד מאז שהוא היה קטן

זה ומה שאמרתי  זה קשה מאוד לתת לו זה.., ה, מה כואב? לתת לו אקמולהגרון, הבטן, הז

 ..שוב פעם , זה לא רגשות אשמה כי אני עושה כל מה שאני יכולה זה לא שאני אשמה במשהו..

כן? אבל הרצון הזה כל הזמן לגונן עליו ולהבין אותו כל הזמן הכי טוב שאפשר, וכל זה זה 

 .25אלא  12עם היד על הדופק לא  לוקח המון כוחות נפשיים, וכל הזמן להיות
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מה שאין לך עם ילד רגיל כי הוא יכול להביע את עצמו ולהגיד  בסטנד בייכל הזמן כל הזמן 

מה שהוא רוצה, פה לא, את צריכה להבין את זה , ולהבין את ההתנהגות שלו. בסדר, אני כבר 

י רואה שקר לו ואני תמיד. פתאום אנ עושה את זה די טוב, אני בסדר עם עצמי אבל בכל זאת..

אתה אחרי מקלחת וקר  כ"פשי בסהיאיך נתתי לזה שיהיה לו קר? כאילו ..שזה טי אומרת ווא

כל השנים, מהרגע שהוא  , הזמן לשכ אז אלה דברים ן. אצלי עובד שעות נוספות כל זהלך נכו

צת חום ואני רואה שישי שבת הוא היה חולה. שישי היה לו ק וזה לא ישתנה. אובחן ועד היום.

עם הגרון לכי תדעי אם באמת כואב לו הגרון, את לא יכולה לדעת,  בקושי  שהוא בולע ככה

ממש להכיר את ההתנהגות שלו טוב טוב,  ומה זה.. אני צריכה להשגיח על הסימנים שלו..

 לשים לב לכל דבר . 

וכמובן שהכי קשה זה גם העתיד אני אני ממש ממש משתדלת לא לחשוב על זה כי אחרת אני 

לו גרביים בבוקר אז אני מסדרת לו את הגרב כך שלא תיכנס בין אצא מדעתי. אני גורבת 

האצבעות ואני אומרת אם אני לא יעשה את זה ..איך ידאגו לזה שלא יציקו לו גרביים בין 

אם אני לא אהיה לדאוג לו  דברים כאלה קטנים שעוברים לי בראש ש.. האצבעות? כאילו..

אבל אני ממש  העתיד ממש קשה.. שאני.. איך ידאגו לו? איך הוא יסתדר? איך? וזה דבר

יודעת שאם אני אחשוב יותר מדי רחוק אני אצא מדעתי ואני מעדיפה לא לעשות את זה, אני 

פשוט הולכת  עד שנה קדימה לא יותר מזה אחרת אי אפשר להתמודד עם זה כי צרות ובעיות 

שתדלת עד אני ממש מל עכשיו אז ולא חסר אבל אי אפשר להתמודד עם הכ, יבואושיבואו הם 

עכשיו הוא בכיתה ג אז עד סוף כיתה ג זה מה שאני דואגת. מה . שנה קדימה לא יותר מזה

כ? ברור שיהיו בעיות אבל כל שנה נתמודד עם הבעיות שיהיו אי אפשר יותר. כי "יהיה אח

לילדים עם אוטיזם היא הכי קשה, זו  שהאימהותקראתי פעם איזה מחקר שעשו 

לכל  אימהותקשה והן הכי צריכות טיפול, עזרה, טיפול פסיכולוגי יותר מכל  ההתמודדות הכי

לקות אחרת. והרוב זה בגלל הדאגה לעתיד אני חושבת שגם האוטיזם, לנו יש את הבעיה הזו 

שזו לקות שכביכול לא נראית לעין ובגלל זה הרבה פעמים גם החברה מסתכלת על זה אחרת, 

דעת מה הבעיות יבוא ילד עם כיסא גלגלים אז את יו יש הרבה בעיות עם הסיפור הזה.

והלאה צריך לדאוג לו  וםאז הוא עם כיסא גלגלים, אז מהי בסדר, שהולכות להיות לו

לנגישות, את יודעת עם מה צריך להתמודד, עם הלקות שלנו זה בעייתי, זה משתנה כל הזמן, 

יהן בכלל, וההתמודדות עם עם הגיל זה משתנה, כל פעם צצות בעיות אחרות שלא חשבת על

וחצי אני לא יודעת מה  5את לא יודעת מה יהיה, היום הוא בן  הדברים האלה היא הכי קשה,

ל, חוץ ממה שאני , איזה עוד דברים יצוצו שאני לא חושבת עליהם בכל21יהיה כשיהיה בגיל 

היא  וההתמודדות אתה היא משתנה, אז הלקות שלנו היא באמת שונה , כן חושבת עליהם

אחרת מכל לקות אחרת שבאמת בלקות אחרות הדברים פחות או יותר מוגדרים, פחות או 

אבל שוב  יותר ברורים, אצלנו לא. אז הדאגה לעתיד זה גם משהו שיושב כמו עצם בגרון אה..

 ממש.  פעם אני מנסה לא לחשוב על זה עד כמה שאפשר..

היה לך כל כך מושג מה זה ..למדת  אמרת שכאשר דיברו אתך ואמרו לך "אוטיזם" לא אני:

 או בעוד דרכים? יעל אוטיזם דרך ש

 זה כמו שאת אומרת.. ממש.. , ג שלי על אוטיזם היה לוקה בהמוןגם וגם. באמת המוש

אז זה עצוב אבל זה של מישהו אחר ואת לא  שיש למישהו סרטן.. כשאת אומרת.. להבדיל..
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אותו דבר. כאילו אני  בתוכך, במשפחה שלך.. יודעת איך זה עד שאת לא חיה את חס וחלילה

כמו שאמרתי לך מבחינתי זה כמו הילד שמראים ביום ההתרמה כשיש פרסומת לאלוט 

ומראים ילד יושב בפינה שם ידיים על הראש ומנענע את הגוף וככה זה מבחינתי היה ילד 

א ואז את ולקרואז התחלתי גם כמובן  שיכ כמובן, הלימוד הוא יום יומי עם "אוטיסט ואח

נפתחת להורים אחרים שבאותה בעיה והגננת וכל אנשי המקצוע מסביב ואת לומדת שזו קשת 

מאוד נרחבת ושזה אינדיבידואלי בפני עצמו ושלכל יש לו את ה ..אומנם יש את הסימפטומים 

ת פשוט חיה את שלכל אחד יש אבל כל אחד מעבר לזה הוא עולם ומלואו מהבחינה הזו אז א

, היום אני חושבת שיש לי ידע יחסית נרחב על כל הנושא הזה, בכל זאת לומדת את זהזה את 

הייתי  וחצי שנים זה הרבה זמן ללמוד אה.. 7וחצי.. 5הוא מאובחן מגיל שנתיים היום הוא בן 

את ר ..בבית ליאור , אם יצא לך להכי ABAבהמון הרצאות למדתי קורס של מטפלות 

אני לא  ים, יש לה ידע כל כך נרחב ובאמתה, נתנה לי המון כלהמנהלת גילי יהב היא מדהימ

היא מדהימה. לא רציתי ללכת אין , ות מהרבה אנשים אבל היא אחד מהםמתרשמת עמוק

. אני פחות השתמשתי בשיטה הלכתי כדי להעשיר את הידע שלי, היו כאלה שרצו הביתה

החכמתי ממנה. יש לי תעודת  היחידות בקורס, האימהותלעבוד בזה, אני וחברה שלי היינו 

ח ומטעם אלוט הלכתי להרבה הרצאות, קבוצות הורים, אני חושבת שהידע והכ תמטפל

היום  המידע עובר בין ההורים ה קיבל מידע על זה וזה קיבל מזההגדול  נמצא אצל ההורים. ז

בהתחלה גם לא ראיתי את  קצת יותר.. אני פחות הולכת לקבוצת הורים היום באמת אולי..

עצמי יושבת כל כך בקבוצה ומשתפכת אני לא בנויה לזה, אם יש משהו שאני לא אולי זה לא 

איך  ובלת זה שמרחמים עלי "אוי" וזה..סנכון על קבוצת הורים אבל אם יש משהו שאני לא 

ורים את מסתדרת? לא סובלת את זה ..אז אולי זה באמת לא נכון להגיד את זה על קבוצת ה

כי אף אחד שם לא בא בקטע של לרחם או משהו כזה אבל אני לא רואה את עצמי יושבת 

אני פחות פוסלת הבעיה שלי  היום.., אז י לא מכירה ושופכת את הלב וכאלה.בקבוצה שאנ

היא שוב שכל הקבוצות מתקיימות בערב אני לא ..בערב אין לי אופציה לצאת מהבית היום 

היא בעיה מהתשלום של הרווחה ככה שכל התשלום לא נופל עלי למשל יש את ניקול אבל 

זה גם קשה. כל הדברים האלה, את רוצה לצאת לאנשהו  אבל על העלות של הבייביסיטר וזה..

וכבר לא שווה לך , למונית הלוך חזור והבייביסיטר  שקלים 277שח ליציאה ו  277אז זה 

ז יותר קל לי. אז להצטרף לכל הקבוצות לצאת היום כשהשעות האלה ממומנות ע"י הרווחה א

רה כזו האלה זה קשה מבחינה לוגיסטית וגם אני לא רוצה לחיות בתוך זה כל הזמן. יש לי חב

נפגשנו מאז ש...זה מצחיק יש לי שכנה שסיפרתי לה על הלקות , שהיא פשוט חיה את זה היא

התקשרה אלי העוסית  והיא אמרה לי שיש לה עוד חברה שהבן שלה אובחן. יום אחד שישל 

מא שרוצה להכניס את הילד שלה לאלוטף ורוצה לשמוע חוות ישל אלוטף ואומרת שיש א

. אני יכולה לתת לה את הטלפון שלך? אמרתי לה כן בשמחה, והתחלנו האימהותדעת מאחת 

אז אמרתי לה כן אני  ם אני השכנה של ...צוחקת..אלדבר ומפה לשם היא שואלת אותי 

ומאז כבר אנחנו  ולי סיפרו עליה.. מרה לי שהיא סיפרה עלי..אואז היא  ית..השכנה של פז

 י, אבל מאז שששילפני שאבחנו את ש, תר קל, יש לי חברות, חברה קודמתחברות. זה הרבה יו

ני אן זה הרבה יותר קל להיות בחברה של אנשים שהם באותה סיטואציה כי אם חאוב

וככה.. למה? ולמה זה ככה? ולמה את לא עושה ככה? מספרת לחברה שלי היום הוא עשה ככה 

לא מכוונה רעה אבל אני מוצאת את עצמי שוב פעם חוזרת  זה מרצון טוב.. שוב פעם..

אז כשאני מדברת עם  סבירי למי שלא מבין למה זה ככה, ולמה זה ככה..תומסבירה ולכי 
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ר קל עם חברה שחיה רבה יותחברות אחרות אני משתדלת  לא לדבר על הדברים האלה אז ה

יש לי עוד חברות  עם זה את חיה ויותר קל. מה לעשות זה העניין שלך היום, זה.. את זה.

היא למשל ממש חיה את זה ממש מהרגע שהיא פוקחת עיניים עד הרגע  שהיינו באלוטף.

אני חיה את זה גם ככה  ואלוט..וקשר ו..וצה הזאת הקבוצה הזאת והקב, ולכת לישוןהשהיא 

לנסות לחיות חיים מחוץ , שיהיו תחומי עניין מחוץ לזה, למה להעמיס עלי עוד יותר? קצתז א

לזה אחרת באמת לאן נגיע. לא צריך לתת ללקות הזאת לבלוע אותנו עד כדי כך אלא צריך 

לנסות להביא אותה להתיישר עם החיים שלנו ובגלל זה אני לא חושבת שאני צריכה לקחת 

י, כשאני צריכה לדבר אז אנחנו מדברות בניינו החברות, מספיק את עצמי לכל מקום אפשר

לנסות  ו.. שאת אומרת לה ככה והיא מבינה על מה את מדברת גם בלי שאני אגיד יותר מדי..

אז זו גם אחת הסיבות שאני לא משתתפת בכל הקבוצות  לא.. להרים את עצמי אל לשקוע..

                     . דעת.. אני מנסה קצת לצאת מזהא יול כי זה באמת ..מוריד.. האלה וכל הזה..

לא תלכי לעבוד עם ילדים כשחשבתי לעזוב את העסק ולעשות משהו אחר, אמרו לי למה 

תנו לי לעשות משהו  מספיק שיש לי את זה בבית גם זה.. ,אמרתי ?למה לא תלכי? מיוחדים

 ם, עיסוק אחר שיוציא אותי מזהות קצת אחרת. שיהיו לי תחומי עניין אחריתנו לי לחי, אחר

בשעה הזאת יש לי פגישה  -אני רואה אותה הולכת, א לחיות בזה כל הזמן. כאילו לאכאילו ל

ופה את הקבוצת הורים  יש לי פה את הקבוצת הורים הזאת.. ,בשעה הזו יש לי זה וזה ,בקשר

השיקול שלי לא  זה ,מדי. אני לא חושבת שזה נכון אז יותר, יות בזהיותר מדי לח ,הזאתי

אז הנה, אז פעם באה מישהי שרוצה   כאלה. היום אם יש לי צורך לדבר להצטרף לקבוצות

יושבים עם חברות וזאת אומרת  תה כמוך, אז אני מוציאה באמת אין פעם ב..אשאני אדבר 

כך עם הילד שלי והשנייה כך עם הילד שלי אז את משתפת גם ומדברת גם ואת לא צריכה 

אני לא  עצמך יותר מדי הן יודעות על מה את מדברת אז יש את זה פעם ב..להסביר את 

אומרת שלא אבל אני טיפוס מאוד אופטימי מטבעי, גם אם יש לי ימים עצובים אז אני 

ל בסדר, ומחייכת, גם אם יש לי ימים  של דאון איזה יום אחד אז למחרת אני קמה חדשה הכ

 אין, לא לשקוע בזה יותר מדי, 

 זוגיות? את רואה אותה? -חרונהשאלה א

לוגיסטית בקטע הזה.. , פוסלת או משהו כזה אבל שוב פעםאני לא מתנגדת לזה, זה לא שאני 

כאילו זוגיות במצב הזה זה לא פשוט למישהו , זה מחולק לשתיים. א' קשה למצוא תראי

מבחוץ לבוא ולאהוב את הילד שלי עם כל הלקות שלו וכל הבעיה, עם כל צורת החיים שלנו  

. זה קשה, ני לא מבינה. אני מבינה לחלוטיןמבינה, זה לא שא ואניזה לא פשוט לאדם מבחוץ 

עוד פעם עד עכשיו לא הייתה ו זה בייביסיטר -ה לוגיסטית קשה לי לצאת לדייטיםגם מבחינ

וחוץ מזה כנראה שבאיזהו מקום כבר  לא.. לי בייבי סיטר. זה דברים שתכלס את לא יכולה

שזה עניין שמעסיק אותי המון, גם עייפות  הגיע ומאז הלקות שלו. יהתרגלתי כבר מאז שש

סגנון , ולהסתגל ליס לפה עכשיו מישהו לבית ולהתחילפיזית עם כל הדברים האלה, ולהכנ

 יבוא אבל הוא צריך להיות מיוחד. אם יבוא ולא שאני פוסלת אבל טוב לי ככה. חיים חדש,

שוב פעם אני לא רואה כל גבר שמצליח להשתלב בתוך בית כזה. בתוך קטע של ילד עם צרכים 

כזה שאת כבר רגילה לבד, את מיוחדים והוא צריך לטפל בו זה בעיקרון העניין , וזה גיל 

 . לא יבוא יבוא יבוא יודעת ממש,רגילה, לא 



52 

 

והבת משפחה חמה ותומכת וא יש לי .את הילד שלי -וב בחיים יש ליאת הדבר הכי חש

לאחי , יילדים גדולים וקטנים מש 1לאחי שקטן ממני יש . ממש, ואחיינים שאין דברים כאלה

על  מתהאז אני . אני חולה עליה, בר רפאלי הקטנה ,איזו ילדה בנות קטנות. 1הקטן יש 

אני מסתכלת על זה בקטע של זאת החבילה וזה מה יש , ילד יש בן  בסדר.. ו...  האחיינים שלי

אני אגיד לא טוב  סבבה אין.. זוג אין, חיים ככה , הלקות ככה, עם מה צריך להתמודד וטוב..

זה יפתור לי את הבעיה? לא יפתור אז זה מה שיש ולומדים לחיות עם זה וזה כבר כמה שנים 

וזו שיגרה , כמו שלכל משפחה יש את השגרה שלה, לנו יש את השגרה שלנו. את החיים שלנו 

מנסה לראות את הצד הטוב של החיים.. מה  וסבבה וטוב. אני בן אדם אופטימי.. את כל ה..

 יעזור לנו? לא ישנה. תרגישי חופשי לשאול כל דבר ) מעודדת אותי להמשיך( 

אולי זו שאלה  תוך כדי הדברים עולה לי עוד משהו..אמרתי קודם שאלה אחרונה אבל 

יתה לה בראש יהיפוטתית אם לא חשבת עליה קודם אבל כשעשית את התרומת זרע ה

  שי?מחשבה להביא ילד נוסף אחרי 

 צוחקת...

כשאמרתי לך אז שישבתי עם הסטודנטים לעבודה סוציאלית והם שאלו אותי שאלות  אממ

לא הייתי משתפת, אחת השאלות הייתה אם אני באמת לא אישיות וכאלה דברים שבחיים 

, כשהוא רק נולד לא חשבתי יאתי את שבאו מה עם באמת עוד ילד. בהתחלה כשה רציתי..

ול בסביבות גיל חצי שנה חשבתי צריך דאחד. כשהוא התחיל לג קדימה, לא ..אמרתי אוקיי

מפה לשם עד שכבר התרגלתי באיזשהו שלב עוד אחד שהוא לא יהי לבד. צריך עוד אח. ואז 

לילד והכל הוא כבר אובחן וברגע שהוא אובחן אמממ אז שוב פעם את רק מתחילה להתמודד 

ואיך את חיה את  לגמרי וראיתי עם מה אני מתמודדתלקח לי שנה עד שהתאפסתי על עצמי 

רגע ואני לא אשקר שבמשך ..מה זה.. זה, וכל הדברים האלה ואז הגיל כבר התחל להיות אה..

 שנים של התלבטויות מאוד קשות ..שיקולים של בעד ונגד 1היו לי איזה  1-1.1שהוא היה בין 

עד  וכל שיקול של בעד פתאום נהייה לו נגד וכל שיקול של נגד פתאום נהייה לו בעד, ו..

 27בת  שהתלבטתי ואז שחשבתי ועד שחיינו את החיים עבר הזמן כבר, וכבר פתאום נהייתי

זה ילד שלוקח ממך את כל הכוחות  כבר התחיל לעשות את שלו וכבר הכוחות ו..פלוס והגיל 

מא שלי כבר לא צעירה כבר לא יכולה לעזור לי עם ילד נוסף כמו יבכל התחומים ולאור זה שא

בהתחלה ופשוט זה להתמודד לבד ואני כבר פחות מדברת על הפן הכלכלי  ישעזרה לי עם ש

 ילדים ולהביא עוד תינוק.. 2עם צרכים מיוחדים שהוא כמו אבל פשוט להתמודד לבד עם ילד 

ואני חושבת שבסופו של דבר אלה השיקולים שהכריעו את הכף ללא אבל אני יכולה  לבד.

להגיד לך היום במאמר מוסגר כשלא כולם שומעים, שאני מצטערת על זה, מאוד מצטערת 

רק נראה שזה לא  (לפון ברקעט )..סף , אני חושבת ש א' זה היה מאודשלא הבאתי ילד נו

 מהבית ספר..)חוזרת(

זה  י, לש יא' זה היה טוב לש -יתה חלטה שגויה שלי ואני מצטערת על זהיאני חושבת שזו ה

אחרים עם  אה.. אני רואה פשוט אחרים.. טוב אם היה לו אח או אחות בבית. היה עושה רק

יה ..או כבר אה בבוא היום כשאני כמה זה עוזר בתקשורת ודברים כאלה ו..ב.., אחים ואחיות

הוא יהיה לבד כי ההורים , תר לטפל בו לא יהיה מי שידאג לואו כשיהיה לי קשה יו אהיהלא 

, אחים שלי כל אחד יש לו את המשפחה שלו ואני לא מצפה מן הסתם בטח לא יהיו, שלי כבר
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ה לי אתו. ודבר וזה דבר שגם מאוד קש הוא פשוט יהיה לבד.. כאילו.. .מהם גם לדאוג לו

גם בשבילי, לחוות הורות  לא יודעת אם אגואיסטי אבל אה.. ..י הוא קצת אהשלישי שאול

יה לי היום, לחשוב על זה שאני לא אהרגילה, לשמוע את הילד שלך קורא לך אמא מה שאין 

סבתא, וכו..וכל הדברים של הורות רגילה, שאני לא אחווה אותם והם גם הסיבה שבגללה אני 

הרכבת כבר יצאה מהתחנה כמו שאומרים , בל שוב פעםערת שלא הבאתי עוד ילד, אמצט

ם ריפשוט כנראה לא היו לי כבר את הכוחות להתמודד לבד עם כל הדב ואיחרתי וכבר..

ללא  ,לי עוד ילד אחד או שניים כאילו האלה, שאני מניחה שאם היה בן זוג בקטע מזמן היה

והיום אני מצטערת על ההחלטה שלי אבל  .תמיד הייתהזה ..המחשבה על ילד  ספק. זהו..

 פלוס זה כבר לא גיל להביא ילד.  22היום אני בת 

  אפרת, אני כל כך מודה לך על הפתיחות. באמת אני כל כך מעריכה את זה.  זהו.

 .הלב. אפרת: מכל 
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 (3נספח מס' ) -חוהעם ראיון 

 14/1/13 -תאריך הראיון

 להתראיין. שלום חוה, תודה שהסכמת

 הסברתי לך קצת על המחקר, 

תך בשאלה כללית ואני אשמח שתתחילי מאיפה שאת רוצה שתספרי לי כמה אני אפתח א

 את סיפור חייך. בבקשה  תספרי לימרגישה. שאת 

נשואים.. את  אוקיי.. אני אתחיל מהתקופה שהיינו נשואים כי שני הילדים אובחנו שעוד היינו

ו בגיל שנתיים וחצי כי פשוט היה נמאס לי לשמוע תשובות של הוא בחנגיא בסופו של דבר א

 ידבר

והכי אהבתי את התשובה שרופאה התפתחותית בטיפת חלב אמרה לי: גם דוד שלי התחיל 

 .. 1לדבר בגיל 

עכשיו אני אחות במקצועי ואני לא מתמחה בתחום הילדים למדתי כמו שכל אחות לומדת 

קצת על זה וידעתי מהרגע שהבאתי את גיא הביתה שמשהו שם לא בסדר.. ידעתי מהיום 

הראשון שהבאתי אותו הביתה שיש משהו שלא בסדר עם הילד כמה פעמים הייתי אתו במיון 

ם ואת השאלות הפשוטות שבדיעבד אני יודעת לענות כמה פעמים הייתי אצל רופאת ילדי

עליהן כי לא שאלו אותי האם הילד מצביע שאלות ש..בסיסיות וזה אצלי ילד ראשון ואין לי 

אחיינים ואני לא בסביבת ילדים אז לא ידעתי למה להשוות זה היה נראה ילד חמוד כזה 

ון כל הזמן.. תינוק בן יומו לא אמרו לי איזה כיף לך הוא כל הזמן יישן וילד לא אמור ליש

שעות לא אמור לקחת לו לשתות, את ההנקה כבר וויתרנו בשלב  21אמור לישון ברצף 

שעות  2לקילו לקחת לו  77סיסי שזה הרי הולך  217ההתחלתי לא אמור לקח לו בקבוק של 

או  לסיים. ואת באה לרופאה ואומרת לה משהו כאן לא בסדר ואף אחד לא יודע להגיד לך..

 שלא רצו להגיד זה גם אופציה 

 אז גיא בסופו של דבר אובחן בגיל שנתיים וחצי עד אז בגדול הם היו בבית לא במסגרת

 ההפרש בניהם הוא שנה?

שנה וחודש כן.. וברגע שידענו על גיא למרות שלא חשבתי שזה אוטיזם אני חשבתי שיש לו 

לקלינאית תקשורת נפל לי  איזה שהיא הפרעה בהתפתחות השפתית ברגע שכבר הגעתי

האסימון שזה כבר הרבה יותר חמור מה שחשבתי מלכתחילה ואז כבר התחלתי לקרוא 

 וכשכבר הגענו לסוף האבחון ושכבר כביכול אמורים להגיד לך זה כבר ידעתי בעצמי

ואז לא היה לנו ספק לגבי אוהד בשלב הזה עוד היינו נשואים, זה הכי קל להגיד התגרשנו 

 בגלל זה 

אבל זה היה כמובן מכלול של דברים והתפיסה שלי לגבי מה זה התמודדות עם משהו בחיים 

זה לטעמי לפחות זה לא לשים הכל בצד ולהתמקד בבעיה ספציפית אלא אין מה לעשות אנחנו 

חייבים להמשיך לחיות והחיים הם דינמיים ומורכבים וצריך להמשיך לעבוד וצריך להחזיק 

ון דברים אחרים וכן גם להתמודד עם משהו מאוד מורכב שזה ילד בית ולעשות עוד מילי

שאובחן על הרצף האוטיסטי שבזמנו העבודה הייתה הרבה יותר אינטנסיבית שהם צעירים 

 ה שאני למדתי גם לשחרר זה גם היה עבודה עצמית..ומתוודיותר ואני מודה 

ל ילדים וזהו ולכן בין אז באיזה שהוא שלב הבנתי שאני מתמודדת לבד ולא רק עם הגידו
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 היתר התגרשנו.. היו עוד סיבות אבל זה בגדול הנושא 

ובדיעבד זאת הייתה חלטה מאוד נכונה כי אני לא חושבת שעד היום למרות שהוא מפגין 

כביכול הבנה כי הוא בן אדם מאוד אינטליגנטי ושהוא מבין על מה מדובר וכלפיי חוץ הוא 

 יהיה הראשון בפגישה עם המורהיהיה הראשון באספת הורים והוא 

אבל להבין שהוא צריך שיהיה לו ימים קבועים עם הילדים האלה הוא לא מבין כי זה נוח לו 

וזה שהם צריכים סדר שה הדבר ה א' ב' שלהם , מתי שנוח לו.. אז בדיעבד זאת הייתה 

 החלטה נכונה 

 אז הם נפגשים?

שנים הייתה בגלל החשש שמה  1ים כבר כשהתגרשנו הם היו צעירים הרבה יותר אנחנו גרוש

זה יעשה להם אז החלטנו שאת הביקורים הוא יעשה אצלי בבית ושבהמשך נדון על ביקורים 

הוא מתקשר, אתם בבית ככה הוא  של מחוץ הבית ללילה וזה עובד לו יופי. שהייהכאילו 

 כביכול לא פוגע להם ברצף הוא עושה את זה מתי שנוח לו

ותו שבוע אז לא נורא כי הם לא ידעו שאבא צריך לבוא ביום זה וזה בגדול ואם הוא לא בא בא

הוא בא בהפתעה.. לפעמים אני אומרת לו אני צריכה שזה פה שם אבל בגדול אין משהו סדיר 

למרות שיחות שלי ולמרות בקשות שלי והסבר לוגי אני לא מתכוונת לנהל את המלחמה 

 הזאת יש לי מלחמות הרבה יותר קשות. 

זהו לגבי הנושא הזה.. לגבי התמודדות אני חושבת שלכל אישה שמגדלת ילדים לבד זה לא קל 

והתברכתי שיש לי משפחה מאוד תומכת ביום שהחלטתי שאני מתגרשת אז הבן אדם 

 אתנוהראשון שפניתי אליו זה אמא שלי ואמא שלי נרתמה בכל כוחותיה והיא עברה לגור 

נטי ובזמנו הייתי עובדת משמרות א היה צריך למצוא בגלל שהמקצוע שלי הוא גם דומינ

 גם לזה פתרון

אז אמא שלי איתנו ואבא שלי הוא לא תושב באר שבע אבל הוא לפחות פעם בשבוע מגיע אם 

זה שביל להירתם שהיה תקופות שבאמצע היום להוציא אותם מהגן או לטיפול היה לי 

 בל זה מה יש.חלוקה לא עם אבא שלהם אלא עם אבא שלי זה הזוי א

ובאמת התברכתי במשפחה מאוד תומכת עם ילדים מאוד מקסימים שלמרות שלא קל יש 

יש לי חברה שהילד שלה מאובחן פעם קידמת דרך נוספת. דברים גרועים יותר ואתה עובר כל 

כי אני תמיד  -שאני לא כל כך ידעתי איך להגיבכתפקוד בינוני היא אמרה לי פעם משהו 

מאובחנים בתפקוד גבוה כי אתה רואה מה צריך להתמודד מישהו עם  אומרת למזלי הם

תפקוד נמוך והיא אמרה לי משהו שלא ציפיתי שהיא שמחה שהבן שלה הוא בתפקוד נמוך כי 

הבן שלה לא יודע והוא לעולם לא יידע מה אחרים חושבים עליו וזה לא יזיז לו שזה כל כך 

ים וההתנהגות היא רציפה שמה ואצלי אתה נכון וזה אחד החששות שלי בעניין של הילד

ואתה לא יודע לפעמים ה עד שזה בא לך במסובבת ואתה. לפעמים יכול לשכוח שיש שמה בעי

מה אמור להיות ת לא רואים" אז התשובה שלי הייתה: ופעם שהיו אומרים לי : "את יודע

צריך לראות זה לא אוקיי בסדר לא  ? אבל היום אני כבר לא עונה, אני אומרת:להם קרניים 

 משהו שצריך לראות

נו תו אבל באמת החשש הכי גדול שלי זה מה יהיה כשיבוא היום והוא יישאל אותי למה יש ל

אין שום סיבה שהוא יישאל כי  ,עכשיו אוהד נכה או למה יש לי סייעת? גיא בכיתה רגילה.

פו לדברים כמו נמצא בה אני מאוד משתדלת שהם יחשמבחינתו זה נורמטיבי החברה שהוא 

כל ילד רגיל אם אני רואה משהו שאני מנסה ושזה לא מתאים להם אז אני לפעם הבאה יודעת 
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בצורה שונה או באמת לוותר אבל באמת אני רוצה שהחווית ילדות שלהם תיהיה  להיערךאו 

כמה שיותר נורמטיבית אני חושבת שאני מצליחה בזה , זה לא אומר שאני לא מבינה או 

" נורמטיבייםבואי נאמר "ם לקבוצה הזאת כי גם אם הם היו, י מאוד חושפת אותההפך. אנ

אני מאוד דוגלת בהבנת השונה ואני חושפת אותם הרבה לאנשים עם מוגבלויות שונות , 

ו את זה. הוא שונה וחשוב לי שהם יבינ מאתנופעילויות וכאלה כי אין בושה בשונה וכל אחד 

 דר מותר להם לשאול והם מאוד זה בסגם אם הם שואלים שאלות, 

נגיד את הבן של אותה חברה הם מאוד אוהבים למרות שהוא כמעט ולא מתקשר איתם, 

, לפעמים זה מפתיע אותי אני לא מצליחה להבין אתומאוד שמחים לבוא לראות אותו ולהיות 

א. את זה עד הסוף אבל אני גם לא מנסה, זה בסדר, יכול להיות שיש להם לב רחב מה שנקר

 סביר להניח נכון. וזהו בגדול. 

אוהד כשאובחן היה בן שנה בן שבעה חודשים, שזה גיל מאוד צעיר. לגבי אוהד להבדיל מגיא, 

התחושתי מאוד  בוויסותלא היה לי ספק. כי אצל אוהד זה לא רק האוטיזם זה גם הפרעה 

הוא קטסטרופלי כך שלפני גיל  שנתיים כבר רצו לתת לו טיפול תרופתי. ADHDחמורה, ה 

. הוא פשוט היה מפרפר סביב עצמו הוא היה ילד מאוד מאוד לא רגוע. הוא היה סירבתיואני 

בוכה כל הזמן והדבר שהכי הפחיד אותי זה שהוא היה מכרסם את העץ של המיטה. זהו, 

היה מאובחן עוד לפני זה.. כי לא היה לי ספק במה  אם זה היה תלוי בי הוא ברגע שגיא אה..

מדובר למרות שזה כזה רצף של תופעות שגם בגיל הזה יש שוני עצום בין איך שהינקות של 

קשה ואוהד בגלל שגיא  בעיהגיא הייתה לינקות של אוהד. ובכל זאת לא היה לי ספק שיש פה 

אוהבים שבאותה כיתה יש שני את התהליך ב"צעד קדימה" ולא  אתוהתחלנו היה משולב, 

אחים אז את השנה הראשונה של אוהד שמנו אותו באלוטף לא אהבתי את הגן הזה בכלל היה 

של פבלוב ,  היא קשה לי נותנת לי את הסיטואציה של הכלב ABAלי מאוד קשה עם שיטת ה 

ים לו, כי כמובן זה תלוי ילד וכל ילד ורמתו ומה מתא מבחינתי כל אה..נורא קשה לי עם זה, 

יש ילדים שעומס והרבה אנשים או הרבה ילדים לא מתאים להם אבל בתפיסה שלי ואיך 

שאני תופסת ורואה את הילד שלי זה לא התאים לו , אני יודעת שיש מטפלת אחת על אחת כי 

ככה זה עובד שם או שאומרים לי אסור להביא בלונים לגן שיש בו מטפלת על כל ילד, וזה מה 

בלונים, זה מה שעושה לו טוב, היא לא יכולה להשגיח עליו מה הוא עושה עם  -שהילד אוהב

הבלון? אני מבינה אבל אומרת תגדילו ראש, לא צריך להיות מקובעים אלא להפך תצאו 

מהקבעונות כי זו בדיוק הבעיה עם הילדים האלה, הקבעונות. יש לו פיקסציה, לשמחתי 

שנה ושמונה עד גיל שנתיים ומשהו היה לו קיבעון  -הקבעונות שלו מתחלפים. אם בגיל שנה

לכובע לא היה הולך לשום מקום בלי כובע גם לא למקלחת וגם לא לישון. הוא בהיסטריה 

ממש. כל פעם הוא עובר לחפץ אחר וזה טוב כי יש ילדים שיש להם חפץ אחד וזה לא זז משם. 

וויה כאילו היא הייתה בזה אצלו זה גם בסיפורים זה ככה הוא יכול לספר לך את אותה ח

                                                             דקות הוא סיפר לך אותה .              1הרגע למרות שלפני 

מצד שני הם חכמים מאוד ומגלים עניין בהמון תחומים ואני, תמיד מנסה לפתוח אותם לכמה 

י בעיה עם זה שהם יהיו חכמולוגים. גיא נמצא בקבוצה שיותר תחומים, ידע זה כוח. וגם אין ל

של ...בעומר אצל *** היא עושה עבודה מדהימה איתם, באמת אני רואה כזה שינוי אצלו והיא 

כל הזמן אומרת לי הוא כל כך חכם. אני אישית רואה ילד, כשהוא שואל את השאלות שלו או 

אני לא מבינה כמה השאלה חכמה.  לו אני תופסת את זה כשאלה אולימעיר את ההערות ש
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לא אני רגילה לזה שהילדים שלי שואלים אותי שאלות ואני אף פעם לא עוצרת אותם. אם אני 

אני יעשה לו הכנה לזה שאנחנו  -אדע להסביר להם אלך למקום שיעזור לי ואם הילד שלי

זה, אז הוא הולכים לעשות חיסון לשפעת או שהוא יקבל בבה"ס חיסון והוא ישאל אותי מה 

יקבל הסבר שכולל גם את הלפתוח ספר ולהראות לו מה זה מערכת החיסון, כי זה מה שיעזור 

והם לא יתפסו כל מה שאני מלמדת אותם  לו להבין. יכול להיות שאני מכניסה לו המון זה..

של  טאטואאבל זה גם בסדר אני מעדיפה לעשות את זה בשיטה כזאת מאשר לתת להם איזה 

ו כל מיני תשובות שאנשים נותנים, מה שהם יתפסו יתפסו אולי לא לרמת אה.. זה וזה א

האנטומיה אבל תופסים ומבינים פעם הבאה הם שואלים שאלה וזה עוזר לי להמשיך. אני לא 

מסתירה מהם שום דבר גם דברים שקורים למשפחה אבל לא אספר להם על אבא שלהם ואיך 

עניין שהם לא יאהבו אותו או להפך זה חשוב לי , אם הם שהוא ככה כי זה לא העניין ואין לי 

מדברים או מתנהגים אליו בצורה לא יפה אני מעמידה אותם במקום. הייתה תקופה שגיא 

היה קורא לו "חזי" קטלתי את זה במקום כמו שאני מצפה שהוא יפנה לאח שלי לא בשם שלו 

   שלו "חזי" זה לא מקובל עלי. אלא יקרא לו "דוד אבי" כך בטח לא אתן לו לקרוא לאבא 

אבל הוא היה בן אדם מאוד קרוב אלינו  .סבא שלי נפטר. סבא רבא שלהםלפני שנה עברנו, 

בעיקר אני התלבטתי. הסברתי להם סופ"ש ומאוד התלבטנו מה לעשות.  היינו שם כמעט כל

ינו מה זה ונתנו להם את ההסבר שנותנים לילדים שהוא בשמים ועכשיו הוא משגיח על

מלמעלה והם שאלו שאלה מאוד נכונה, איפה הגוף, גם מזה לא התחמקתי לא יכולתי 

להתחמק הסברתי להם איפה נמצאת הגופה ועכשיו הייתה לי התלבטות איך להסביר את זה, 

באותו זמן גיא תפס יותר מאוהד אה.. ואז ההתלבטות שלי הייתה איך אני מביאה אותם שזה 

אלו איך, ממה אז החלטנו שאנחנו לוקחים אותם לבית העלמין, יש יהיה להם יותר ..כי הם ש

כאלה שהתנגד ואני יודעת שיש אנשים של היו עושים את זה כמוני אבל לא עשיתי את זה 

היינו רק אני ואבא שלי , רק אנחנו והם והיה שם  בצורה שיש שם המון אנשים וש..יש את ה..

והם פיתחו כבר דברים בעצמם לא יודעת אם זה הראינו להם איפה האבן ועוד הפעם, שקט. ו

רא מחפשת איפה היקשרות הזאת כי תמיד אומרים לי הם נקשרים אני נובגלל האוטיזם או ..

כבר יצא לנו פרידה מאנשים במהלך השנים, אנשים שהיו משמעותיים ואני לא רואה את 

רים כמו שאנחנו , לפי דעתי זה קשור לאוטיזם. לדעתי הם לא באמת נקשאצלםהחסר הזה 

חושבים כמו ילד רגיל שהיה לוקח את זה לטעמי בצורה הרבה יותר קשה כמו סבא שלי או 

אנשים שהיו משמעותיים לחיים שלהם, אני משתדלת , אני לא יודעת אם השיטות שלי או 

                                        הדרך שלי הם הדרך הנכונה אין לי את כל התשובות, הלוואי והיו לי. 

אני הרבה פעמים עושה דברים או חושבת עליהם המון המון פעמים גם במקרה של גיא למשל, 

כששילבנו אותו, היה בשילוב מלא  2הוא גם היה אצל מייק )גן( הוא היה די קטן הוא היה בן 

אחרי שבמהלך השנה עשו לו יום פה יום שם שאי אפשר לדעתי לקרוא לזה שילוב כי הוא 

עם הסייעת שלו מהגן  לאיזה שעתיים שלוש לגן שהוא בדרך כלל צמוד אז.. לא יודעת ,  הולך

אני מבינה שהם מנסים לעשות אבל ה לא באמת אז שנה אחרי זה הוא היה בגן רגיל עם 

סייעת צמודה והיה מאוד קשה. הוא היה צעיר הוא לא היה מוכן למרות שנורא רוצים לשלב 

ומסוגלים , הצוותים לא מיומנים, הגננות לא מספיק מיומנויות ילדים ויש ילדים שמוכנים 

בתחום והסייעות לא.. רחוקות מזה. אנחנו זימנו ישיבת צוות והזמנו את הגנן בתוך הישיבה 

יושבת גם המפקחת מהמת"יא שאמורה לדעת על מה מדברים והגננת והסייעת אומרות לנו 

ו הוא כל הזמן אומר שכואב לו הראש תשהו לא בסדר אאת צריכה לקחת את גיא לרופא מ
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כל  האנרגיה שלו הולכת  והגנן מסתכל עליה ואומר אתם לא מבינים שהעומס קשה לו..

בגן תקשורת מפקסים את כל מה שמסביב, זה היה קשה, , מה שארבעים ילדים, לוויסות

ה הייתה לו חוויה קשה, אני יודעת שהייתה תקופה שהיא הוציאה אותו לתקופה בחוץ וז

מאוד הפריעה לי כי המטרה הייתה לשלב אותו ולא לבודד אותו. יכולתי להשאיר אותו בגן 

תקשורת ואלי הוא היה גדל עוד קצת, לוקח עוד כלים להתמודדות ואז, להשליך אותו למים. 

לא סלחתי למייק על זה כי זה היה נגד התחושת בטן שלי אה.. האמנתי בצוות המקצועי ואני 

 הקוגניטיבים ילדים שהם גבוהים זה אינדיבידואלי וגיא הוא חזק בקטע חושבת שבעיקר ע

והיה לו מאוד קשה בקטע החברתי.  אוהדי קצת יותר חזק כביכול בקטע החברתי, אני 

אומרת כביכול בכוונה כי אני בעיקר מה שאומרים לי שהוא מאוד מצליח וטוב לו בגן אבל 

שועלים ולא זנב לאריות. כי הוא גם בין המשפט הנכון לתאר אותו הוא ששם הוא ראש ל

זה נותן לו המון ביטחון כי ברגע  הגדולים בגן מבחינת הגיל גם בין הגדולים מבחינה פיזית ו..

שמוציאים אותו משם.. ואני רואה אותו עכשיו אני לא יודעת אם ההתמודדות שלו זה בגלל 

, וכשהם מתחילים או משחקיםמשחק לבד עם  מה שהוא לו.. הוא לא נראה לי עצוב אבל הוא

..קשה לו גם שלו וילדים רגילים לא מבינים למהמתקרבים הוא מתחיל עם הבכיונים 

 , לא יודעת אם זה קשור לדיסלקציה. ובסופו של דבר כבר ויתרתי נתתי לו את ה.. קוגניטיבית

וא לא טלין ..זה היה כבר בלתי אפשרי, הילד לא התקדם. צבעים הוא לא יכול לשיים, והיר

 ADHDעיוור צבעים אז איך אני אעבור אותו למספרים ולאותיות? ואני יודעת שהוא חכם. ה 

התלבטות מאוד היה כל כך מטורף שאמרנו טוב, לפחות נבודד את זה ונראה מה. אנחנו ב

 תו בשנה הבאהגדולה מה לעשות א

 כשאת אומרת " אנחנו" את מתכוונת גם לאבא שלו?

לכל החלטה גדולה. לעולם לא אקבל החלטה בנושא כזה או בנושא  כן. הוא שותף מבחינתי 

טיפול תרופתי בלי לערב אותו. הוא כן שותף והוא כן מגיע . הייתה לנו התלבטות אם ללכת 

את הכסף שלכם ואנחנו נגלה לכם.  ל.. יש עכשיו כל כך הרבה מכונים שאומרים תנו לנו

התחלה אנחנו אתה היא מכירה אותו. היא מה ית שלו,התייעצתי עם הרופאה ההתפתחות

ה חשבנו לבנות לו תוכנית אחרי ששוחחנו אתה החלטנו שמה זה בעצם משנה. בהתחל

, היא אמרה שלטעמה אין טעם בזה ושבמקרה הכי גרוע הוא יגיע ספציפית, לקדם אותו יותר

שם ס חינוך מיוחד רק לכיתה א ומ"באמת לרימונים ומשם נראה.. רימונים זה נחשב לביה

רואים לאן.. כיתות קטנות, מורים לחינוך מיוחד, אין סייעות צמודות, ומשם יצטרך בכל 

מקרה לחזור שוב לכיתה א .אוהד  גדול לגילו, פיזית ושנתון )פברואר(..תארי לעצמך ילד כזה 

גדול שיגיע לכיתה א וגם ככה יש לו קשיים והוא בא עם סייעת צמודה אז גם ככה כל העיניים 

שלו ..לא יודעת. התלבטות גדולה. אני יותר בראש של כיתת תקשורת כי שם תהייה לו לכיוון 

התמיכה שהוא זקוק לה. תוך כדי זה אפשר גם לראות אם אפשר בהמשך בכיתה ב לשלב 

איך גיא  אותו ואז הוא גם מכיר איך זה בית ספר רגיל עם ההפסקות, גם משהו שאני שואלת..

יו הוא בחטיבה צעירה. מכיתה ב עד כיתה ו זה בית הספר. הולך התמודד בשנה הבאה. עכש

אני הייתי שם יום אחד , האוזניים שלי התחרשו, לא יודעת איך הוא יתמודד. וזה דברים 

שמעסיקים אותי ביום יום וזה לא צריך להעסיק אותי ביום יום כי זה עוד שנה אבל זה 

חובה רגיל, לא בחט"צ.. החשיבה  מעסיק אותי. הוא בחט"צ שנה שנייה? לא. הוא היה בגן

יש פה רצינו שהורים ירימו גבה וישאלו, ס קרוב לבית, לא "לשלוח אותו לרמות זה כי זה ביה
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בית ספר אז למה הוא לא לומד פה? מספיק שיום אחד הם יקלטו שיש לו  סייעת ושהיא 

אישית של הילד ואני מתארת לי מה יהיה שם. הם לא נחמדים במיוחד ההורים. באופן כללי 

הורים זה משהו לא נחמד. למה שמתי לב לזה? בתחילת השנה המורה אמרה שאין לה קבוצת 

ימי לגמרי. שהיא יש לה.. מספר טלפון בבית , היא מסרה ואמרה וואטסאפ  וזה נראה לי לגיט

שאפשר להתקשר בשעה כזו וכזו וזה נראה היה לי לגיטימי לגמרי. וגם נתנה אימייל שלה 

ואמרה שעונה מהר לאימיילים. ההורים התקוממו על זה , שאין קבוצת וואטסאפ, אני 

שעות ובטח ובטח לא להיות  12מינה חושבת  שזה ממש לגיטימי ושהמורה לא צריכה להיות ז

בוואטסאפ כשהיא מלמדת את הילדים שלנו אז יש לי חוויות לא כאלה נעימות מהורים. 

בעבר הייתה תקופה שהיו לי הרבה חברות עם ילדים שיש להם אוטיזם, זה היה יותר 

שאני  את זה קצת כי בסופו של דבר זה השפיע לרעה על הילדים כי ברגע שחררתיאינטנסיבי , 

והיא לא כל כך הסתדרנו, לא משנה על איזה רקע.. לא קשור לילדים בכלל היא לא ידעה 

לשים את ההפרדה לזה שהילדים שלנו הם חברים לבין זה שהיא לא רוצה להיות.. וזה בסדר 

עם צרכים מיוחדים שאני מפגישה את הילדים חייב להיות. אני גם.. יש ילדים  אף אחד לא

חררתי אבל כן יש הם וזה בסדר  . אז אני גם טיפה שא חברה של ההורים שלשלי איתם ואני ל

 חברות ואנחנו נפגשות ועושות דברים ביחד. 

אימהות עם הילדים, מכירות מפה ומשם ודווקא  2לפני כמה שבועות נסענו לנווה במדבר עם 

ובן שזה החוויה היא לא רק התעסקות סביב הילד, ההתעסקות היא לא רק סביב הילדים. כמ

חלק ונתח משמעותי בחיינו אז נושא שיחה מרכזי. אבל ..אני ..יש חיים גם מעבר לזה. חייבים 

להיות. אני אימא במשרה מלאה ועובדת במשרה מלאה בתפקיד מאוד דומיננטי, אני אחראית 

מחלקה במוסד גריאטרי פרטי בעיר העתיקה, זה לא קל אימא ומשרה מלאה ועוד משום מה 

ת על עצמי ..להתחיל תואר שני.. הרבה פעמים אני חושבת.. את הלימודים אני החלטתי לקח

לא אצמצם גם אם אפחית את המשרה. ואני כן מאמינה שמותר לי להיות בזוגיות ויבוא יום.. 

והילדים שלי אפילו שהם עם צרכים מיוחדים יגידו לי "אימא, שחררי" לכי תתעסקי עם 

מותר להיות  חקת.. הלוואי הלוואי. אני מאמינה שגם ליהחברים שלך ואנחנו עם שלנו.. צו

עוד על למצוא את בן הזוג שלי. זה לא קל לאף אחת, זה לא קל לאף  מאושרת אז לא ויתרתי

אישה שמגדלת ילדים בטח לא כאלה שאבא לא לוקח אותם בכלל כמו אצלי וקל וחומר 

שלך לטיפולים ולמה הילד  כשמגיע היום שבו את צריכה להסביר למה את לוקחת את הילדים

ילדים  9רגע למה יש רק  -שלך הולך בהסעה לבית הספר, ואם רואים בטעות תמונה ואומרים

בגן? איך זה? אז את כבר לא יכולה ואת צריכה להסביר.. והאמת היא שאני לא בורחת ואין לי 

לא  שום בעיה להסביר. כי זאת המציאות שלי ומי שרוצה לקבל אותי יקבל אותה ואני

מתביישת בזה. ואני לא מתביישת בילדים שלי ומי שזוכה להכיר אותם, זוכה. וככה אני 

כבר אמרו לי.. שאני מפחידה את הגברים מראש. פעם הגישה  מתנהלת. יש כאלה שיגידו לי..

ילדים עם.. אה..  1שנים ויש לי  1שלי הייתה זה " היי אני חוה, אני חד הורית מזה 

רום האוטיסטי" צוחקת.. אז מיתנתי את זה קצת. אבל כאילו.. אני שמאובחנים על הספקט

ן להם מושג מה זה, ורוב האנשים אי את זה ? כי בן אדם שאין לו מושג,אגיד לך למה מיתנתי 

כי הם עוד לא רואים כלום אם ? הם לא רואים הם שומעים. מה זה רואיםהם רואים מפלצת. 

קרניים ולא זנב, כן זה בהחלט נושא שעולה וזה הם היו רואים הם היו רואים שאים להם 

משהו שאני רואה שיש פה עניין ומצב לפתח קשר אז אני לא יכולה להרשות לעצמי לא להגיד 

כי זה לא פייר כלפי אותו אדם. אני מאוד נזהרת כשהם מכירים מישהו אבל עוד פעם למרות 
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, מבחינתם הם מכירים שיבואההיקשרות הזאתי, גם בן אדם שאני נזהרת שמתי לב שאין את 

א יודעת מה העניין פה אני לושים את ההבחנה הזאת של בן אדם, אותו מיליון שנה הם לא ע

הם לא עושים ים מישהו, זה כל כך לא ככה אצלי, כמו שאומרים שאם הם לא מכירמצפה. 

את  את ההבחנה בין בן אדם שהוא באמת מוכר לבן אדם שלא מוכר הם לא יודעים לעשות

הוא לא יכול להיות ברחוב כי  ,רחוביה אם הוא יהיה במה יהההבחנה הזאתי. זה גם מפחיד. 

לכי תדעי עם מי הוא ילך? אני לא נותנת להם ללכת לבד. אני לא יודעת אם זה רק אני או כל 

ההורים שלא נותנים. ראית את הרחבה בכניסה? אפילו לפה אני לא נותנת לבד ללכת. פעם 

יסיון עם גיא שילך לזרוק זבל. אני נורא רוצה שהם יהיו עצמאיים זה הדבר ניסיתי לעשות נ

לא העניין של הזריקת זבל כמובן. עצם העניין שהוא לא צמוד לי ליד והולך  שהכי חשוב לי..

לעשות איזה משהו. כמובן שהלכתי אחריו. הוא עשה אבל לא הכניס את השקית..  בסדר אבל 

ו עצמאות. אני חושבת שאין לנו.. אנחנו מטבענו משווים ירד. מאוד חשוב לי שהם יפתח

למשהו ואני מסתכלת אחורה איך אני הייתי כשהייתי ילדה וזה לא נכון לעשות את זה כי גם 

ולא מסוגל  5הדור הוא שונה, וגם הם מאוד שונים אבל זה כל כך מציק לי שהילד עוד מעט בן 

כועסת על מישהו ספציפי, כועסת באופן כללי.  להתקלח לבד, לא מסוגל לנעול נעליים לבד, לא

ואז אני שומעת על חברה שהבן שלה היה עם גיא בגן, הוא גם מאובחן על הרצף בתפקוד גבוה. 

הוא הרבה יותר גדול והיא מספרת לי שהיא עדיין  9הוא משולב שנתיים, בכיתה ג. הוא בן 

עד מתי מלבישים  להשתפר. מלבישה אותו, תפסתי את הראש ואמרתי מה? חשבתי שזה הולך

אותם? אני מנסה מאוד וזה נורא קשה ולפעמים אתה אומר על מה להילחם? אתה צריך 

לבחור את המלחמות שלך. זה מוציא ממך אנרגיות זה מוציא ממנו אנרגיות.. ואתה אומר מה 

אתה עושה. את יודעת? הוא כבר קורא אם הוא היה נשאר בגן תקשורת עוד שנה הוא כבר 

קורא אבל בגלל שעבר לגן החדש כל האנרגיות שלו עברו למקום אחר. קריאה לא בורחת  היה

ואני את עולם הספרים והאהבה לספרים מחדירה בהם מגיל מאוד צעיר , אני לא מפחדת 

לפתוח אותם לדברים גם אם אומרים לי שזה לא לגילם , אם אני רואה משהו.. קולטת משהו 

חת את הברז עד הסוף. יום אחד הם ראו איזה סרט של הארי תם אני פות0שיכול לעניין או

פוטר, בין הראשונים, מתורגם לעברית אז אמרתי אוקיי..נלך על זה...הלכתי קניתי את כל 

אבל אמרו לי מה  הספרים, וזה ספר לא קל, ואני לא מקריאה להם את כל הספר אבל..

ל הם מה זה מבינים..האמא של פתאום? זה מורכב מדי.. השמות מורכבים השפה שיש שם אב

הם אוהבים וזה זמן איכות וזה פתיחה לעוד תחומים ולעוד ..ואני אוהבת את זה ו המבינים..

אני חושבת שזה חשוב, הם כמוני יהיו, אני אעשה אותם כמוני.. סתם.. אם יש משהו שאני 

 אז לא. רואה שאין להם עניין בו למרות שאני רוצה אז אה..

 א ממש ידעת מה זה אוטיזם..אמרת בהתחלה של

תראי במסגרת הלימודים שלי דיברו באופן כללי. .שיש ספקטרום אוטיסטי ותמיד כשמדברים           

על הספקטרום האוטיזם מדברים על הילד בועה שזה הילד הקלאסי, לא ממש התעמקתי 

חנו את ילד לא ראיתי את עצמי עוסקת בזה. כשאבבעניין ולא ממש התמקדתי בהתפתחות ה

בידיעה גמורה כבר, ביום שקיבלנו את האבחנה שזה היה אחרי הקלינאית תקשורת גיא 

והמרפאה בעיסוק ופסיכולוגית חינוכית.. הם לא נתנו אבחנה אבל ידענו ביום שיצאנו 

מהאבחון הראשוני של הקלינאית שזה אוטיזם. ברגע שהבנו שזה קצת יותר מורכב מבעיה 

ל בעיה שפתית אז נפל לנו האסימון ואנחנו מאלה שלא נסתפק שפתית ועשינו קצת גוגל ע
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זה  וקראנו אותו וקראנו עוד דברים, ספרות מקצועית וידענו מה זה DSMבגוגל והלכנו ל 

ועדיין היה לנו מאוד  חשוב לי, היה לי חשוב להבין בפני מה אנחנו עומדים. מה הולך להיות 

הילד שלכם לוקה באוטיזם" כאילו, יש ה "ה "הילד שלכם" כשהיה המשפט הזקשה כשזה הי

הבדל בין לדעת  היה לי מאוד קשה, בכיתי ואספתי את עצמי מהר כי אני כזאת, אני "אוקיי, 

מה עושים מפה?" רק שה " מה עושים מפה" שלי , שונה משלו.. שלי היה לא ..שלי היה 

בין ה מה עושים  להתמודד ולהחליט מה עושים מפה וגם הגרוש לי הוא כזה רק שיש הבדל

שלי היה להתמודד ולהמשיך לחיות ושלו היה לא לחיות ..ורק להתעסק עם זה. אז  מפה שלי..

מה עושים? איך עושים איך מגדלים? לא עניין אותי שקראו לזה צ'ופציק או מה שלא יהיה, 

, כהזור לו, להם זה מה שהייתי צרילא מעניין אותי השם, מעניין אותי איך אני עושה כדי לע

עכשיו בישראל את חייבת את הגושפנקה הזאתי כדי לעשות כל דבר.. אם זה לרשום אותו 

מעון יום תקשורת את חייבת את האבחנה אם אין לך את לא מוכרת ברווחה ואת לא יכולה 

לעשות כלום אז זה להתחיל לרוץ וזה בירוקרטיה אז כן אנחנו חווים חוויות לא נעימות כמו 

ל ילד היה לנו סיפור כזה בסוף הגן ואנחנו בוחרים לפעול עם זה לטעמנו סייעת שמרימה יד ע

בצורה הגיונית ולא ללכת עם זה למשטרה או לתקשורת אלא המטרה שלנו הייתה נטו שהבן 

אדם לא מתאים לעסוק עם ילדים קל וחומר עם ילדים בחנ"מ ואחרי שפנינו בצורה מסודרת 

נו לפגוע לה בפרנסה וכנראה שהיא כבר שחוקה ולא לעירייה ואנחנו לא אנשים רעים לא רצי

מתאים, לא מתאים שאיש מקצוע ירים יד על ילד נקודה,, מה. מה בכלל הדיון. היא סיפרה לי 

על זה היא שלחה לי אס אמ אס שהוא דיבר אליה לא יפה, שהיא לא יודעת מה יש לו ושהוא 

אז הוא אמר לי כן, אמרתי ככה דיבר אליה לא יפה וכשבאתי הביתה ושאלתי אותו מה קרה 

וככה ואז היא נתנה לי סטירה, עכשיו אה.. אני לא יודעת איך הורה אחר היה מגיב אבל אני 

מאוד נזהרת מאיך שאני מגיבה על ידם כי הם ישר קולטים ואז אמרתי לה שגיא אמר ככה 

שנתתי לו  כן כל כך נעלבתי ממה שהוא אמר –וככה והיא אפילו לא הכחישה, היא אמרה לי 

פליק בפנים, זה קומם אותי אבל אני לא בן אדם שאצרח אמרתי לה בסדר, מאותו רגע 

ניתקתי עניין פנינו בצורה מסודרת לעירייה כי היא עובדת עירייה אמרנו להם שלטעמנו בן 

אדם כזה לא אמור לעסוק במקצוע כזה, בסופו של דבר אחרי הרבה ריצות היה שימוע, אנחנו 

לא הכחישה, מחקו את זה מהפרוטוקול, אני לא יודעת מה היא עושה ואיפה  יודעים שהיא

היא, אין לי עניין לנקום בה. אני חושבת שזה הצעד הנכון היה לעשות, היא עשתה טעות 

והטעות הזו היא משהו שיכול לחזור על עצמו וצריך לא לאפשר לה לעבוד עם ילדים באופן 

דים והעירייה בחרה לעשות מה שעשתה אנחנו עוד כללי לא רק עם ילדים עם צרכים מיוח

מתלבטות מה ..האם נעצור פה, הגרוש שלי אומר בואי נעצור פה, אני לא בלב שלם מסכימה 

אותו, מה עם הילד הבא מה אם גם הילד הבא יחטוף סטירה, אז אני לא יודעת אני יודעת 

להבין שתפקיד הסייעת  שעדיין מעסיקים אותה ולא יודעת איפה. וזהו.. הוא צריך)גיא(

לתמוך בו במה שהוא מתקשה אבל אני, היא הייתה נותנת לו פרסים ..וזה גם נותן לי את 

חוץ מזה אני לא חושבת שזה שאמרתי לך שמאוד קשה לי,  מה  ABAהקונוטציה של ה 

מתפקידה והייתי אומרת לה את זה, מעירה לה, וכאילו לא אמרתי כלום. נושא הסייעות הוא 

ני מכירה אמא נושא מאוד קשה מצד שני אני אומרת אם הייתי אמא קצת פחות עסוקה א

שהבן שלה משולב והיא יכולה להרשות לעצמה לעמוד מחוץ לגדר  מהקבוצה של גיא אמא

סתכל ככה בהפסקה, והסייעת יודעת שהאמא שם, אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי. ולה

 0הילדים שלי, חוץ מלרוץ ולהגיד לי "אמא חיבוק ונשיקה וביי" אין לי את הזמן הזה, אני ב 
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חבל מצד שני לא יודעת מה עדיף. גיא  -בודה , מצד אחד אני אומרת לעצמיבבוקר כבר בע

חוויות שלו מאוד מאוד סובייקטיביות הוא תופס את המציאות בצורה מספר לי חוויות אבל ה

. הוא הרבה פעמים רואה את החוויה שלהם מאוד ..לפי מה שבעיניו צודקמאוד ..חוש הצדק 

כמשהו שעשו לו רע, הרבה פעמים אומר משפטים שאני לא יודעת איך לאכול אותם כמו " אני 

הבן שלי רוצה להתאבד אבל זה כן מפריע לי כי זה רוצה למות"  ואני לא היסטרית ואומרת ..

בא מאיזו שהיא מצוקה. או שהוא אמר פעם את המשפט " אני לא שווה כלום ואני מנסה 

להבין מאיפה זה בא המשפטים האלה ומאוד קשה לי עם זה ואמרתי לפסיכיאטרית שהוא 

י תשחררי, ברור לך צריך טיפול רגשי אז היא אמרה לי את צריכה טיפול רגשי, היא אמרה ל

כמו שברור לי שהוא לא אומר את המשפטים האלה כי הוא עכשיו במצוקה רגשית כזאת 

עצומה שהוא באמת רוצה לחדול מלהיות אבל בתור אמא לשמוע משפטים כאלה זה מאוד 

 קשה.

ה הלאה. אני יכולה להגיד לך שיותר קשה לי עם גיא בבוקר כי אתה כל הזמן חושב על מה יהי

אוד לא שקטה, אני מאוד אוהבת את המורה והסייעת והן עושות עבודה מאוד יפה, יש אני מ

שם צוות שלם מאוד איכותי ובכל זאת זה לא בלב שלם, החשש בעיקר הוא שיפול לו 

האסימון שהוא שונה ומה יהיה הלאה, הוא ילד כזה רגיש , כי יש שם רגישות. אני לא רוצה 

עת שהיום הזה לא רחוק, אני לא יודעת איך אני אצליח שמישהו ישבור לי אותו ואני יוד

להתמודד עם זה. עכשיו למה אמרתי שהתשובה לשאלה הזאת היא מורכבת כי אם היית 

אוהד. כי יש שם סיפור  –שואלת אותי למי את יותר דואגת לגבי העתיד התשובה שלי הייתה 

וכשאתה אומר אוקיי  כל כך מורכב , ככל שהזמן עובר עוד פרמטרים נכנסים למשוואה

חדשים. אתה אומר טוב אני אתן טיפול תרופתי לזה ואז אתה  2נטרלנו את זה אז נוספים עוד 

מגלה שלטיפול התרופתי יש תופעות לוואי ואתה צריך לטפל בתופעות לוואי, ואתה נותן 

ה משהו לתופעות לוואי ואז אתה מגלה שיש תופעות לוואי לתופעות לוואי. וזה מן מעגל כז

טוב ביום שבת אני לא אתן לו ריטלין  כי הוא לא  -שלא נגמר, שאין לו קץ ואז אתה אומר

צריך ללמוד ואז אתה אומר אלוהים ישמור איזה טעות עשיתי.. כי הוא מטפס לך על הקירות 

 ואתה לא יודע מה.. גיא לא מקבל טיפול תרופתי אני לא ממהרת.. גם אם אוהד לא מהרנו..

ומצד שני  1כל תהליך העיבוד מידע שלו מצד אחד התחיל לדבר אחרי גיל  אני לא יודעת..

 לא כמו אצל גיא. כשהתחיל זה ישר היה נכון..

אני לא זוכרת את היום שהתחיל לדבר. זוכרת שמאוד התרגשתי כשגיא אמר פעם ראשונה 

ש אמא, זה מה שאני זוכרת. להגיד לך את הסיטואציה? הוא אמר אמא וזה היה מאוד מרג

סביב אלמנטים מבחינתי. בנינו את התקשורת כי הייתה בעיה בדיבור אז בנינו את התקשורת 

גם זה היה פרוייקט , בכלל כל דבר התייחסנו אליו כפרוייקט. הבנו שי אחרים של תמונות ו

את זה בעיה בהבעת רגשות, אז כל דבר היה בניית סצנות בבית כדי להמחיש, כדי לעשות 

יה. מה עושים פה? ומה עושים פה? ואיך עושים את זה? ומה המון אנרגויזואלי וזה דרש 

ימים עמוסים. ברור לי שהילדים שלי בסופו של דבר ישולבו  היום? וטיפול פה וטיפול שם..

בחברה עד איזו מידה , כמה מאושרים יהיו, כמה יצליחו לממש את עצמם , אין לי מושג. אני 

, ברור לי שלאחד יהיה קל יותר מלשני, אני עושה ואעשה אני לא יודעת אומרת הילדים שלי..

את המאמצים לתת להם את הכלים שיש ברשותי וגם אם אין ברשותי אז ללמוד ואם אין לי 

את היכולת ללמוד להביא אותם למי שיכול להביא אותם למי שיביא להם את הכלים האלה, 

מאושרים, אני לא  יודעת,  ויעד כמה הם יה -הם מסוגלים להיות משולבים , עוד הפעם
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החברה לא קלה בקבלת השונה. אבל נעשה את ההשתדלות, העתיד הוא לא משהו שקל 

כלו לבנות זוגיות, ט. אני מקווה שיהיה להם עתיד, שיולחשוב עליו. נעבור אותו לאט לא

הם כל כך  שקוגניטיביתמקווה. קשה לי עוד לראותם כבוגרים כי הם כל כך קטנים. למרות 

לא רוצה להגיד תינוקיים כן? אני רואה את אוהד אני רואה ילד  אבל הם כל כך קטנים. .לא.

 בן שנתיים מבחינת ההתנהגות, התגובות.

הייתי רוצה לחוות חוויה של לגדל ילד רגיל, אני מאוד רוצה. אני לא אגדל ילד לבד, כי אני  

בכוח אלא אם אהיה נשואה. לא אעניש ילד לדעתי זה סוג של עונש לילד אז לא אעשה את זה 

כשאני רואה נגיד את האחייניות שלי , אני אומרת וואו.. כמה שהם גבוהים.. אבל  וואו.. זו 

ביא ילד יה לבד א. לפני כמה שנים חשבתי שגם אם אהצביטה לא קטנה. אם זה יקרה יקרה

ים אמא ..אנחנו חי-אבל אחרי כמה שנים ..כמה שאני אמא אבל היום אני חושבת שלא.

בחברה שיש בה את כל סוגי המשפחות וזה מקובל להיות משפחה חד הורית עדיין זה שונה, 

לא הייתי בכוח עושה עוול מלכתחילה לילד, עוול לגדל ילד לבד. לא מדברת על מי שהתגרש.. 

בטוח שאף אחד לא התחתן במטרה להתגרש וגן אני לא.. ועשיתי המון ויתורים כדי שזה לא 

את הנישואים שלי אבל אחרי הרבה שנים והבנה של...לא מותר לגמור  יקרה וכדי לשמר

ולסיים משהו שלא מצליח...לא ..זהו אבל כן יש לי את הרצון לחוות הורות לילד. לפעמים יש 

את הטריגרים האלה שבאים והורסים לך את העבודה כמו המלחמות.. פתאום הילד לא רוצה 

 זה זה קשה מאוד.  ולא מוכן לישון לבד ואז שוב לשנות את

 זהו, סך הכל חיים יום ביומו ומתמודדים כל יום עם מה שהיום מוליד לנו. 

 אני מודה לך מאוד. תודה.
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 (5נספח מס' ) -ראיון עם אורית

  12/8/13תאריך הריאיון: 

שלום אורית. תודה שהסכמת להתראיין. סיפרתי לך על נושא המחקר שלי, אבקש ממך לספר 

 סיפור חייך.לי את 

נראה לי,  22גדלתי שם עד גיל  *****, אמא לשני ילדים. נולדתי ב12אוקיי. אז אני אורית בת 

עברנו לבאר שבע . זהו למדתי כאן. מה עוד? בכללי לא ילדות  22ההורים שלי גרושים. בגיל 

-20ל . עצמאית מגיל מאוד צעיר. מגי21פשוטה הייתה לי. התבגרתי וגדלתי ואני עובדת מגיל 

וחצי הכרתי את אבא של הילדים נכנסתי  11היה לי בית שלי, את יודעת ..גרתי לבד, בגיל  25

הייתי אימא ילדתי את רן שזה היה חלום חיי להביא ילד,  11להריון מהר תוך חודשיים. בגיל 

ליצור ולהקים משפחה. ובאמת הוא נולד והכל היה טוב ויפה הוא היה ילד מקסים. בגיל אולי 

שנה וחודשיים האבא שם לב שמשהו לא בסדר אז, הוא עשה את ההשוואה כי הוא גרוש  -שנה

עם ילדה אז הוא עשה את ההשוואה ..הוא קורא לו והוא לא מתייחס אליו. הוא שם לב 

 שמשהו לא בסדר. 

ובאמת כשלקחתי אותו לטיפת חלב בגיל שנה וחצי ומילאנו שאלון שלחו אותי להתפתחות 

ו להסביר לי. רן לא היה בגן אז אה.. וגם עברנו לאילת בכלל.. אז שם גילינו הילד ושם התחיל

לא עוד  -אותו לגן ואמרו לי את הכול. רן לא היה בגן וזה היה לקראת זה שכבר רציתי להכניס

לא ממש הבנתי מה קורה ..מה לא בסדר. הילד נראה רגיל. ואז אמרו לי "אוטיסט". , לא

היה לי משהו  , ת האוטיסטים האלה שהם בתוך בועהיש א, חרינתי אוטיסט זה משהו אמבח

אחר בראש. כמובן שכשהוא התחיל לגדול אז התחלתי לראות דברים אבל כשהוא קטן את 

אם תכניסי אותו לגן רגיל חבל, לא יתייחסו  -לא רואה את זה. זהו ככה לחצו עלי ואמרו לי

ן הכיסאות וזה.. הכנסתי אותו בסופו אליו, הוא לא יקבל את מה שהוא צריך. הוא ייפול בי

של דבר לגן מיוחד , וככל שהוא גדל הבנתי שבאמת יש פה בעיות גם מבחינת האוכל גם 

פותח את כל הדלתות בבית בעיקר  -מבחינת ההתנהגות. היה לו את הקטע עם הדלתות

 היה פותח את כל הדלתות ואז סוגר אותן אחת –במטבח. כשהוא היה קטן זה היה חמוד 

אחרי השנייה. כל מיני דברים כאלה. אז כשהוא היה קטן זה בסדר עוד ..זה היה נשלט.. את 

שולטת בעניינים. לגן נכנס בסביבות גיל שנתיים בהתחלה היה לו קשה היה בוכה הרבה אבל 

התחילו עוד הרבה קשיים גם בבית, ההתפרצויות, והוא עדיין לא  1היה בסדר. בסביבות גיל 

וחצי התחלתי לראות שבגלל ש..  1יותר לראות את האוטיזם באמת ואז בגיל מדבר. התחילו 

בגלל שהוא לא אכל הכול .. אחת העצמות הפסיקה לגדול אז הוא התחיל להיות צולע התחיל 

לצלוע.. לא הבנתי למה הוא ככה. האמת שהרבה זמן הזנחתי את זה. חצי שנה. כאילו חשבתי 

גן לא אמר לי שום דבר ואז עברנו דירה והוא היה צריך שזה סתם ושזה יעבור וגם אף אחד ב

לעלות מדרגות ואני רואה שהילד ממש מתקשה ואז באמת לקחנו אותו לבדיקות היינו חודש 

בבי"ח.. בתל אביב וגם שם לא עלו על זה לא ידעו ממה זה נובע ועשו לו בדיקות ואת האמת 

ן.. והייתי אגב כבר בהריון השני, עכשיו ששם גם ..קרה דבר יפה. בגלל שהייתי כל כך הרבה זמ

בגלל שהיינו שם כל כך הרבה זמן ולא דיברתי גם עם ההורים, לא הייתה לי אפשרות לבקש 

ממישהו שיביא לי טלוויזיה כי רן מאוד אוהב טלוויזיה, אז אבא שלו הביא לי מעין דיסק נייד 

קולות תמיד היו לו אז ידעתי  -ראיקלטות. ורן יושב ורואה שוב ושוב וזה.. ת 1כזה.. והיו לי 
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שהוא ידבר .. וכשהוא ראה את הקלטות האלה עוד ועוד זה גרם לו ממש להוציא את זה 

..פתאום הוא התחיל לדקלם את זה.. זה לא היה ברור בכלל אבל אני הבנתי שהוא אומר את 

מספרים והוא אמרתי יופי.. סבבה.. וזה התחיל ממספרים. קניתי לו משחק כזה של  -זה . טוב

וסופר בשפה שלו ואז סופר אותם הפוך בשפה שלו. וככה זה התחיל.  27היה מסדר את זה עד 

.הוא מאוד אוהב מספרים ואותיות. ואז כבר היה פסח.. נתנו לו אנטיביוטיקה.. ולא ידעו מה 

כבר פסח בפתח ושישחררו אותי. הם אמרו שאנחנו לא יכולים וצריכים  -זה. אמרתי לרופאים

קבל המשך טיפול וביקשתי שיעבירו את הכול לאילת.. עברנו לאילת ושם גם עשיתי טעות.. ל

הייתי צריכה לתפוס את זה בזמן.. פתאום הוא התחיל לאכול את האוכל של בית חולים , 

זה יסתדר לו.. הם חשבו שזה בגלל האנטיביוטיקה אבל  -כנראה בגלל שהוא התחיל לאכול

הביתה עוד פעם זה הצטמצם לו.)המרווח בעצמות(. אני לא אני עשיתי טעות כשחזרנו 

זה חזר לו ויותר גרוע. הרגליים ממש התעקמו, הוא לא יכל  7התעקשתי אתו על אוכל. בגיל 

ללכת אני הייתי מרימה אותו וזה היה סיוט.. פשוט ביום אחד הוא הפסיק ללכת . הגננת 

בל. חזרתי לבית חולים והם ראו שזה אמרה לי שמשהו לא בסדר אתו.. הוא לא הולך הוא סו

חזר על עצמו ואז הם גילו  שזה מתזונה לקויה, הוא כבר היה על כיסא גלגלים ואני כבר 

ראיתי קדימה לא חשבתי שהוא ילך עוד. ואז באמת אחרי שגילו את זה נתנו לו ויטמינים 

 1ש. הייתי עם בשביל שהעצם תחזור לעצמה ואז הוא חזר לעצמו.. שוב היינו מאושפזים חוד

אני חושבת שהיה לו קשה  ילדים . עם הבן זוג היה בלאגן מהרגע שרן היה קטן היה בלאגן..

להכיל את כל זה , ככל שהוא גדל הוא רואה יותר את הלקות ו היה לו יותר קשה לקבל את 

זה. אבל הוא אף פעם לא היה ממש.. ברגעים הקשים הייתי לבד אז כבר הייתה לו חברה  

והקטן היה  7כי כבר הוצאתי אותו מהבית אז הייתי ממש לבד, זה היה כשהוא היה בן אחרת 

כל , מן. לא דיברתי עם אמא, עם אבא, אתושנתיים. הייתי גם בדיכאון חבל על הז -בן שנה

היינו חיים בבית חולים.  שלושתנולים. ית חולים הייתי עם שניהם בבית חוהחודש שהיינו בב

סיוט של החיים. אבל ברוך ה שזה  ואף אחד לא שואל.. חד לא בא..סיוט של החיים ואף א

מאחוריי. זהו.. באמת החליטו שנותנים לו אנשור קבוע )תוסף תזונה(..אני לא נותנת לו 

שם הוא התחיל לשתות בבקבוק רגיל ולא בכוס. היה יום  -קבוע.. ויטמינים קבוע.. מה שכן

קבוק מים, אמרתי לו שיש רק בקבוק הוא לא בבית חולים והיה לידי ב שהוא ביקש לשתות

תו..רגיל.. ולא ציפיתי שזה יקרה ואז "אז אין לי כוח" ככה אני מדברת ארצה אז אמרתי לו 

הוא לקח ושתה. וזהו ברוך ה הם הבינו וגילו. חזרתי הביתה לבד לדיכאון ולבלאגן ולאישה 

ם התגרשו ושוב הוא רצה החדשה של האבא ופתאום הם הביאו ילד חדש, הוא התחתן ואז ה

וכל מי  21רן כבר עלה לכיתה א ובאילת יש ביה"ס חינוך מיוחד רק מגיל  לחזור, בלאגן..

שעלה לכיתה א חילקו לבתי ספר רגילים לכיתה מיוחדת, עכשיו אנחנו נפלנו על מקום 

, אינטואיציה של אימאשהכיתה חדשה בתוך בית הספר והמורות חדשות בתוך בית הספר, 

הכול חדש לה.  –הכול חדש לה.. המורה  -מה לעשות הרגשתי לפי ההתנהלות שהמנהלתאין 

שנה שלמה הם מתלוננים ומתקשרים  -הרגשתי שהם עושים סטאז' על הבן שלי. וככה זה היה

אלי, המורה עם שריטות והילד בוכה ורוצה את אימא.. והם בגלל שהם התקשרו אליי הם רצו 

שזה טיפשי, כי אם אתם יודעים שזה ילד  -ן וארגיע אותושאני אבוא לבית ספר כל הזמ

אוטיסט.. אז לא טוב לו כי הוא למד את הפטנט.. אני אבכה והם יתקשרו לאימא. בהתחלה 

לא יודעת  ,תה להם בעיה להחליף טיטוליהי הייתי באה בשביל הטיטול כי הם לא יודעת..

אני כביכול באתי להחליף לו טיטול ולהרגיע אותו וכל אחד נותן לי  -מה.. עכשיו, אני באה



91 

 

אבל קראתן לי ..אז למה אתן נותנות לי טיפים? תתמודדו אתו, היה כזה בלאגן. , טיפים מהצד

התקשרתי לאחת המפקחות ואמרתי לה את המצב וגם סיפרתי לה יש שם סייעת אחת 

נתנה להם קצת על הראש  -המורה של המקום, הקיצר, היא עשתה שם סדרשחושבת שהיא 

תקשיבו, זה חינוך מיוחד אם אתם לא יודעים להתמודד תגידו לי. ונעשה  -ואמרתי להם

משהו, אתם לא יכולים לקרוא לי כל הזמן וזה ילד אוטיסט הוא קלט את העניין. בסדר 

לא עשה לו טוב, הרספרידל היה בגן  -רידלהיה רספ -גם שם ניסיתי אגב כמה תקופות -עדיין

והפסקתי אחר כך בגלל כל הבלאגן בבית ספר, ניסיתי עוד פעם ואחר עוד משהו שהיה הופך 

לו את היום ללילה ולא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה, הייתי צריכה לישון בלילה כדי 

ד ישן כל היום, הן סבבה שהיל -לעבוד, והייתה עוד תרופה שגרמה לו לישון והם, מבחינתם

זה בסדר, אני לא הסכמתי. בקיצור הייתה שנה של סיוט גם לי וגם לו, הוא היה  -אומרות לי

בוכה כל יום וגם אני. ואז החלטתי שאני עוזבת לטובת הילד כי אין שם יותר מדי אופציות. 

                                                                               לטובת מי? )שואל הילד הקטן( לטובת רן 

ואז החלטתי לעבור לתל אביב כי כדי להיות עם האבא, רצינו שוב לחזור אני והאבא שלו, 

הוא השכיר ..עוד פעם.. תמיד אני עבדתי, הוא לא. אני נתתי לו את הכסף להשכיר , הייתי שם

אני מבינה בדיעבד שהוא ניסה  בית, כי לא היה לו, באתי לשם, באמת הכול היה מוכן, היום

שוב לנצל אותי שאשלם על הכל, הוא ניסה לעשות עלי רושם, זה היה בדיוק בחופש הגדול 

שח לחדר , סלון ומטבח. הכול קטן וקטן, ואמרתי  1077לפני שרן  עלה ל כיתה ב. עברנו לשם 

לי יהיה יותר טוב מה לא עושים בשביל אהבה? אני רוצה להיות עם האבא, חשבתי או -לעצמי

טוב עם הזמן. ראיתי שהוא ממשיך עם כל השקרים, חתם הלוואות ועשה שטויות למרות 

אני את הבלאגן הזה לא עוברת עוד פעם במקום  -שאמרתי לו לא לעשות את זה אמרתי לעצמי

שאני לא מכירה, ושתביני שבחודש הזה כבר הספקתי לרשום את הקטן לגן ואת הגדול לבית 

לא רצו לרשום אותו לביה"ס מיוחד כי באחד המסמכים לא היה רשום  הספר ובהתחלה

לא מקובל עליי, אני לא מוכנה, ביטלתי  -שהוא ..עשיתי את הכול. באותו סוף חודש אמרתי

חודשיים אצל אימא שלי ואז -את הכול. ביטלתי חוזה, הכול ועברתי לבאר שבע. היינו חודש

, ולא עשיתי לרן הכנה, פשוט שלפתי אותו ..לא תכננתי רן נכנס ל בית ספר "****",  ואז הגענו

לעזוב את אילת וחשבתי בהתחלה שנלך לחופשה בתל אביב, לא עשיתי לו הכנה לכלום, 

שלפתי אותו מהמוכר באילת לתל אביב מתל אביב לפה. הוא לא ראה יותר את אילת. וזה 

שלי כבר רצתה שנלך, עם עשה לו כזה בלאגן בראש. הוא חירב לאימא שלי את הבית, אימא 

כל זה שיש לי ילד מיוחד היא רצתה את השקט שלה. מאז הגענו לבית הזה, ומאז אנחנו פה. 

ואת היית המחנכת שלו, חצי שנה קשה, התפרצויות , בכי, בלאגנים, בכי כל  -הייתה לרן

לו הסתדר, בשנה השנייה שהוא היה, הוא הפסיק לקבל תרופות ואז הייתה  -הזמן, אבל זהו

הוא ממש שרט לו את הפנים וההורים , חר והמנהלת החליטה להעביר אותותקרית עם ילד א

ותר רגוע ושקט. אני התלוננו והעבירו את רן לכיתה של ילדים גדולים כדי לתת לו מקום י

כמובן שבדיעבד זה היה ממש טוב לרן עם כל הקושי, הבאתי אותו לבית הספר , ממש כעסתי

עה ואז שמתי לב שהוא ממש הולך לכיוון הכיתה החדשה והתחלתי באותה תקופה לא בהס

להבין שזה לא ממש נורא, לי היה יותר קשה מאשר הילד. באמת הוא הסתדר, המחנכים היו 

טובים והילד התחיל לאכול, והיה לו טוב. שנה אחרי לצערי הוא קיבל כיתה חדשה. 

התחילו כל הבלאגנים..משהו עבר והתבאסתי. כל השנה יחסית הכול היה בסדר. לקראת מאי 

עליו, לא יודעת מה, התחילו התפרצויות , הילד היה עצבני, מתוסכל וראו את זה יותר גם 
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בבית וגם בבית הספר, וניסיתי תרופות טבעיות שירגיעו אותו וזה לא באמת עבד, ולא הבנתי 

 למה. הוא היה עצבני, שבר לי בבית שתי פלזמות בבית..

קטן שכל אותו זמן רואה טלוויזיה אומר: הנה, פלזמה אחת על הקיר, הוא בשלב הזה הילד ה

 שבר את כל המסך.

 אומר הילד הקטן. ""הוא חוטף קריזותגם טאבלטים שבר שנים. 

היה לו טיפה קשה בהתחלה אבל אחר  -באותה תקופה הוא כבר היה במועדונית, במועדונית

 -שהיה בבית הספר, אמרו לנו במועדונית כך הרבה יותר טוב, ובתקופה הרעה הזו עם כל מה

זה לא כזה התפרצויות גדולות לא משהו שיצא משליטה. אבל הוא למד את השיטה. בביה"ס 

הרי מתעקשים אתו שיעשה דברים ובמועדונית כשהוא לא רוצה הוא יושב בצד, אז אמרו לי 

מצב לא נעים ביני אנחנו לא מכריחים זה זמן פנאי, זה לא כמו בית ספר. היה  -במועדונית

לבין המורות, רבנו אחת עם השנייה, הם עשו עלי סוג של חרם, לא דיברו איתי, אני הורדתי 

את עצמי מהוואטסאפ הכיתתי, לא דיברתי כעסתי מההתנהגות , הן המורות שלו ולא 

אמורות להתנהג ככה, ואז הגענו לישיבה והמנהלת שוב לחצה על הכדורים, אני פחדתי 

אשפוז בכפייה כי המנהלת תמיד הראתה לי את האופציה הזו, אני מבחינתי היא  מהעניין של

. את מבינה? עכשיו אני לא מוכנה, אין ""אם לא ככה אז אשפוז בכפייה -תמיד הזכירה את זה

מצב שהבן שלי ילך למקום לחודש שאני לא יודעת מה עושים אתו שם לא יקרה. אז טוב 

טוב, נלך שוב לפסיכיאטר. ובאמת הלכנו, ולא ציפיתי  –י ישבנו וראיתי שאין ברירה ואמרת

וקודם כל זה במיידי השפיע, באותו יום זה השפיע. גם הוא בדיוק היה חולה, עבר שפעת אז 

כשזה השפיע לו הבנו אם הוא עייף בגלל שהוא חולה או בגלל התרופה. חיכינו שבוע ואחרי 

אוקיי זה זה.  –בל ביותר לאט, ואז אמרנו שבוע ראינו שרן כזה בסלואו מויישן..אותו רן א

והם כמובן שמחו על זה אני קצת, לא אהבתי את זה בהתחלה. העיניים שלו היו נפוחות, הוא 

היה חלש ועייף עדין כזה ואת רגילה לראות ילד יותר ..את יודעת יותר פעלתן. עבר שבוע ועוד 

לפני  -ן זה.. פספסתי את זה קודםכדור . מה שכ 1/2שבוע ואז היה יותר טוב וכבר הגענו ל 

תו לכתיבה, הוא כותב, שזה מעולה. אז גם בגלל זה רים והעניינים הן הצליחו להגיע אהכדו

תו, מהגן אמרו לי שיש וכשהוא לא רגוע אי אפשר להתקדם אהם אמרו חבל, יש לו פוטנציאל 

יבה אז מה יהיה לו פוטנציאל ובאמת אמרו לי עם כל האי שקט שלו הצליחו להגיע אתו לכת

כשהוא יהיה רגוע יותר? ובאמת נגענו לזה ועכשיו הוא יותר טוב זהו.. הוא במועדונית הוא 

ישן שם לפעמים. בואי נגיד שהיום יותר כיף אתו, יותר רגוע אתו זהו.. אני מדברת אתו, 

ום לפעמים הוא עונה לי. היה לו יום הולדת לא מזמן, חודש לפני הוא אמר לי "יום הולדת י

הולדת". קניתי לו עוגה של דמות שהוא אוהב עד היום כבר חודש היא במקרר, לא אוכלים 

 -מה לא חבל? לא  לא  חבל.. זה של רן. היום -ממנה. הוא מוציא אותה , מסתכל, כולם אמרו

 יותר רגוע לנו, 

, הוא גם הקטן )מצביע על הבן הצעיר( חטף ממנו המון. הייתה תקופה שבה כל צעקה של רן

הוא היה מתחבא מתחת לשולחן, הוא היה מרביץ לו, מושך לו בשיער. היו תקופות לא 

הוא מביא לו מים או מציע , פעמיםפשוטות. עכשיו הם יותר טוב, הם לא ממש בקשר אבל ל

לו משחק. יש רגעים קטנים של אושר שהקטן מדגדג אותו ורן צוחק ומחכה לזה אבל אין 

 הרבה רגעים כאלה. 
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.. האבא מצלצל. האבא קצת בקשר עם נועם . לפני יומיים הוא בא לבקר את רן יש טלפון

 אחרי תקופה ארוכה שלא ראה אותו, גם בתחילת שנה קנה לו את התיק, 

תראי היחסים אתו היו קשים. כשהיה רן תינוק, רק אני עבדתי וגידלתי סוג של ילד נוסף 

ר קשיים , קיבלתי מהמדינה מזונות על )האבא(, ונתתי והשקעתי.. כשבא הילד השני היו יות

שתי ילדים וחלק מהזמן הוא היה גר אתנו בבית, ועלו עלינו שאנחנו גרים ביחד, מישהו 

הלשין. ואז גם את הכסף הזה הורידו לי, סילקתי אותו מהבית כי זה לא שהיה את הכסף הזה 

יבלתי מזונות עד שהם ממנו, הוצאתי אותו מהבית ונלחמתי על זה שיחזירו לי. חצי שנה לא ק

הסכימו להחזיר לי את זה , אמרתי לו שאין מצב שהוא חוזר הביתה. הוא יכול לבוא פעם 

בחודש חודשיים או לא לבוא חצי שנה. אנחנו רגילים לזה. כשהם היו קטנים היה קשה עם 

 הילד הקטן  היה מבקש אותו אבל עכשיו הוא יותר גדול ומבין אז זה יותר קל. 

כ הכול, זו אני, אני לבד.  כשהייתי באילת לא דיברנו, כי אני נחשבתי הכבשה תראי בסה"

השחורה בבית והמורדת, הם לא רצו שאהיה עם האבא שלו, ובכל זאת הלכתי ועוד בלי 

חתונה ושני ילדים אז הייתה תקופה שלא דיברתי עם אף אחד. אבל ברגעים הקשים הם היו 

ים, הם עזרו ועכשיו זה יותר טוב. הם מקבלים את משפחה זה לכל החי -שם וזה מה שאומר

הילדים והם צדקו. היום אני מבינה אותם אבל עדיין אין להם כל כך במה לעזור בטח לא ברן, 

הם לא מבינים אותו. אפילו אל אימא שלי, בגלל שהיו תקריות בחגים כשהוא היה בלי 

כשיו אנחנו, החלטתי שכשיש כדורים אז הוא דחף את אחיין שלי ואחי התעצבן על זה אז ע

ארוחות משפחתיות ואחי נמצא אני לא הולכת, את רוצה אין בעיה תזמיני אותי לבד אני 

באה, לא עם זה.. את הקטן אני שולחת אבל רן לא. הוא גם עשה לו את זה בברית, נולד לאחי 

לא נעים.  בן קטן והלכנו לברית ורן עוד פעם דחף את אותו ילד ושוב אחי התעצבן עליו וזה

..ואבא שלי היה שם ורן עשה משהו..  חותי טסה נראה לי בפסח וכולם היוהיה עוד חג לפני שא

ם הסגורים שקשה לו וזה דווקא הפתיע אותי, אבא שלי התעצבן עליי, הוא יותר מההורי

את רן, והוא התעצבן עלי שרן התנהג ככה וכל האחים הגנו עלי, עמדו לי דמעות , להבין את זה

 תתני לו סטירה ותושיבי אותו. -רניים. מה אתה רוצה ? מה אני יכולה לעשות לו? הוא אמבעי

פגש יותר.. מצד אחד מבינה אותם מצד שני, זה יואפילו אחי הגן עלי. זה מה שגרם לי לא לה

הבן שלי מה אני יכולה לעשות? תקבלו אותו או שלא.. ומאז אמרתי שאני לא הולכת לארוחות 

ם לא יודעים איך להסתדר אתו, הוא גם משתלט על הכול.. הוא רוצה את משפחתיות כי ה

המחשב והאייפד, והוא רגיל שהוא אצל אימא שלי לבד ומקבל הכול וכשיש עוד ילדים והוא 

לא מקבל אז מתחיל הבלאגן, אז הוא לא רגיל לזה ואני מעדיפה להיות בבית שלי, בחגים 

לא הייתה אז בסוף כן הייתי אצל אימא שלי, אולי האחרונים עשיתי פה היה חג פסח שגיסתי 

עכשיו עם הכדורים הוא יהיה יותר טוב אבל אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה כי כן אני 

אילו התרגל לזה מהר מדי ויש לו כ רואה שבהתחלה של הכדורים הוא היה יותר כנוע ועכשיו..

שחק איתי עשיתי לו משהו שהציק את הקטעים שהוא יכול להרביץ, שלשום כנראה תוך כדי מ

לו והוא נתן לי בעיטה וממש נבהלתי מהבעיטה וכעסתי עליו. אבל הוא יותר פתוח , יותר 

מבין. יש סוג של ..ההתפרצויות לא ארוכות.. ופחות בתדירות.. כאילו הוא מצליח לאסוף את 

מקווה שימשיך תקופה יותר רגועה. , יותר טוב, ר אז זה כן עשה משהו טוב. זהועצמו יות

 ככה..
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מה שחשוב לי שיהיה עם הכדור, בפוקוס שלא יהיה בעולם משלו. אני קצת מבינה בעניינים 

האלה.. הייתי מסתכלת לו בעיניים ושואלת אותו איך קוראים לו ובן כמה הוא לראות שהוא 

ו, אומרים ל מהבהתחלה הוא היה קצת מבולבל אבל עכשיו יותר טוב, הוא כן מבין  בפוקוס..

אוכל מתפקד רגיל, משחק, מבין מה רוצים ממנו ולא כמו זומבי אז הבנתי שזה טוב, אין מה 

 לעשות הילד רוצה תרופה אבל רציתי שיהיה משהו טוב. 

מה שכן.. בעתיד אין ברירה הוא יצטרך לצאת מהבית, גם בשבילי, גם בשבילו כי אני לא 

רים. גם בשביל נועם ואני רוצה גם עוד לנצח. והוא צריך להתרגל לחיות עם אנשים אח אחיה

זוגיות, אני רוצה להמשיך, רוצה להביא עוד ילדים וזה לא יקרה כשהוא חי בבית, אני חושבת 

שגם מבחינת בן זוג חדש, כאילו ברור שהוא יבוא, בשבתות בחגים, הוא יבוא למסיבות 

לעשות, גם בשבילי וגם ואירועים אבל הוא לא יכול להישאר פה עוד הרבה זמן גם כי אין מה 

בשבילו.. הוא צריך.. זה מתבשל הרבה זמן, זה לוקח זמן, זה מתבשל אצלי כבר משהגענו 

בזמן שלי,  -לפה, מאילת. אז הייתי מתעצבנת שהיו אומרים לי את זה ואמרתי לאימא שלי

. כשאני אחליט. אל תבואי תשבי עלי.. וכשאת רואה את הילד עצבני תגידי לי להוציא אותו.

לא.. אין דבר כזה גם אם הוא הורס לי את הבית, אז אני עכשיו יותר בשלה, עדיין קשה לי 

לחשוב על זה שהוא מחוף לעיר. רציתי שיהיה פה בכפר האירוסים אבל הם החליטו שזה יהיה 

אז יש בקריית גת, אז עכשיו אני צריכה לאט לאט.. זה יקרה בסופו של דבר.. אני  12מגיל 

ת זמן.. אין מה לעשות הוא חייב להתרגל כי הוא רגיל לישון אצלי במיטה, יש צריכה עוד קצ

לו את המזרון מתחת למיטה שלי.. מאז שקמתי עם פנס בעין אבל כולנו ישנים באותו חדר.. 

גם נוח לי.. אבל אין מה לעשות הוא יצטרך להסתדר אבל בגלל זה גם טוב לי המועדונית, 

רביעי חמישי ושישי,  -של הכנה. הייתה פעם שהוא היה שם שהוא הולך וישן שם כי זה סוג

והוא ישן בלי אימא ביום הראשון היה לו קשה וקצת בכה, והייתה לו תקרית עם ילד אחר, 

בלילה השני היה לו הרבה יותר קל. רן ילד חכם.. זה מטפטף לו ואז כשאני אעביר אותו. .אני 

שה את זה לאט לאט.. אני רוצה מקום פתוח כמובן גם לא אעשה לו את זה בפעם אחת אני אע

שיבין שאני האימא ואני קובעת. ויהיה לו פה המקום שלו, והחדר שלו, אנחנו אמורים לקבל 

דירת עמידר וזו אחת הסיבות שאני עוד לא מוציאה אותו. בשביל לקבל קודם כל את הדירה 

אז לא יהיה לי חדר כי הם יכולים לתת לי דירה קטנה אם הוא יהיה בדיור חוץ ביתי ו

חדרים.. אז. זהו.. יהיה לו את המקום שלו , את הפינה  1בשבילו.. ממש לא. עד שנלחמתי על 

שלו, את מכירה אותי אני ממש לא הולכת לזרוק אותו. אבל אין מה לעשות אני חושבת גם על 

 העתיד.. בגיל גדול, מבוגר אין לו מה לעשות בבית. 

מה יהיה , אהיהכשאני לא  -ו.. עוד פעם ל שידאגו לו כמו שצריך.. קודם כהחשש הכי גדול שלי

?? זה נראה לי דאגה של כל אמא כי אני לא יודעת גם איך האחים שלו ירצו אותו, לא אתו

את יודעת. ירצו אותו, כן ירצו לדאוג לו או לבקר אותו, כי הם כבר יהיו בחיים שלהם.. 

 יכם בתור שד ..צוחקתאני באה אל -אם לא -למרות שאני אומרת להם

אני לא אשקר לך.. אני אשתף אותך במשהו שאני אומרת כשאני מדברת עם עצמי. אני 

וכמובן חלילה כן.. אבל עדיף שילך לפני כי אני לא מוכנה ללכת לפני  -מעדיפה שהוא ילך לפני

מישהו פה וקשה לי ממש קשה לי. אבל יהיה טוב.. בוכה.. די יהיה  אתושאני יודעת שיש 

 לא בוכים. -בסדר
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 .סיגריהעכשיו אני צריכה 

 אני ממש מעריכה את הכנות שלך באמת. 

תראי מה כתבה לי המנהלת שלי, ריגשה אותי ממש. הגעתי למקום.. קודם כל כשיש לך ילד 

אבל , ילדים מיוחדים, זה לא מפחיד אותך. לא אגיד לך שלא צרם לימיוחד את לא מתרגשת מ

יש ילדים נכים  מספיק כי אי אפשר לבוא מרחמים. אם אני חזקהכשנכנסתי לשם שאלו אותי 

שצריך לעשות איתם תרגילים לא נעימים כדי להזיז את הגוף, לעבוד איתם ואם ארחם 

עליהם לא אעזור להם, כדי לדחוף אותם קדימה את צריכה להיות חזקה. ובאמת נכנסתי.. 

אורית. תראי את  -שות ?אני אומרתוישר נכנסתי לעניינים וכשאני הולכת לשם.. אין מה לע

הולך,  -אורית. הבן שלך -הצרות שלהם ותראי שהחיים שלך טובים. אני רואה אותם ואומרת

מדבר, אוכל ועכשיו גמול, החיים שלך טובים. הם )הילדים בגן( הולכים וגדלים וההורים 

נראה לי המסכנים שלהם סוחבים אותם, והם קטנים עכשיו. מה יהיה כשהם יגדלו עוד? 

שבגלל זה התחברתי גם לכיתה הכי קשה. המקום עבודה הזה עזר לי לקבל את רן , היו לי 

למה זה מגיע לי? למה מגיע לי ילד כזה ? ומה עשיתי? וממש בוכה  -ימים שהייתי יושבת ובוכה

הכול בסדר, יש  -כל הזמן.. בעיקר כשיש לו התפרצויות. וכשאני מגיעה לשם אני אומרת

ר קשים. הנה, תראי את הילד הזה, ותראי את ההוא שאת מאכילה ולא אוכל לבד.. דברים יות

הכול בסדר. וזה מחזק אותי. זה מאוד מחזק אותי. אנשים  -וזה נחנק וההוא מקיא ואצלך

יש לך ילד עם מוגבלות בבית לכי לעבוד במקום של לנקות את הראש אבל.. כולם  -אומרים לי

חברתי למקום וגם זה טוב לי! זה עושה לי טוב. עכשיו היא בל קודם כל התא אומרים לי..

 הבטיחה לי לעלות קצת מעל המינימום אבל הכסף זה לא העניין. 

בועת האהבה התנפצה לי ומהמקום הכי נמוך כמו שאומרים,  ,בתקופה שנפרדתי מהאבא שלו

, הייתי מאוד הייתי בדיכאון, רזיתי -רדנו. כשהייתי עוד באילת ונפ, משם לצמוחמשם צמחתי

ישנה כל היום. לוקחת אותם למסגרות וחוזרת למיטה לבכות ולישון. הגעתי לתחתית 

אם לא היו הילדים, לא יודעת  -שבתחתית. וכמובן הרבה שיחות עם אלוהים, משהו שמר עליי

קומי. אני לא מההורים שיזרקו את הילדים לאנשהו ..אם  -איפה הייתי היום. אמרתי לעצמי

לת אולי הייתי עושה את זה באותה תקופה ואז לא הייתי יושבת מולך היום. הייתי מסוג

קמתי, אמרתי לעצמי להתעורר. זה שאני מגדלת אותם לבד הפך אותי ליותר חזקה, כל מה 

 -שקורה בעיקר הקשים הופכים אותך ליותר חכמה, עם בינה וחוזק. יש שיגידו שאני חכמה

אני רואה שאני בכיוון  -אבל היום הרבה יותר טוב, רק בגלל הדברים שעברתי וקרו ליזה 

הרבה יותר טוב, סוף סוף אני רוצה לעשות רישיון, אני לומדת. סוף סוף גיליתי את עצמי 

מעולה. אני עושה הרבה.. וזה  -מחדש ממש ככה. כל מה שלא עשיתי כשהייתי עם אבא שלהם

זה מראה , יש לי חלומותל העתיד ועצם זה שאני מסתכלת ע, בעזרת ה אני אלך ואתקדם

סוף סוף אני מעזה לחלום. יש לי עוד הרבה מה לעשות. חייבת זוגיות,  שאני בכיוון הנכון..

 -זוגיות, חתונה הכל. אני ניצחתי, את כל מה שעברתי -ילדים אבל הפעם אעשה את זה טוב

 ניצחתי.

 תודה רבה אורית.

 בשמחה ובאהבה..
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 (1נספח מס' ) -גיתיתראיון עם 

 14/1/13תאריך הראיון: 

 סיפרתי לך על המחקר שלי קצת גיתיתשלום 

 אשמח אם תספרי לי את סיפור חייך.

. התגרשתי אחרי 20ונולדה לי ילדה שהיום בת   12התחתנתי בגיל  ם, נכון להיו 15אני בת 

אני ככה , ארבע שנים הכרתי מישהו, עמדנו להתחתן-יתה בת שנה. אחרי שלושישהיא ה

רת. עמדנו להתחתן ונכנסתי להריון, אך הוא עזב אותי, נטש אותי לא היה איתי בקצרה מספ

 את הריון הזה בכל דרך. משיךבשום דרך, התעקשתי לה

חודשים לבד והתעקשתי להביא את הילד למרות שראו בהריון שיש איזו בעיה אבל  9הייתי 

ה בסדר אבל בגיל ל היוהתעקשתי והבאתי אותו בכל מצב. בהתחלה לא ראו שום בעיה. הכ

שנה ראיתי שההתפתחות קצת איטית. ניגשתי למרכז של התפתחות הילד עשינו כמה 

בעיה התפתחותית. אין שום  בעיה התפתחותית.. -ובמשך שנתיים אמרו לי טיפולים ובדיקות

כבר הבנתי שיש עוד  2.1ל היה איטי ובגיל ודבר מעבר. אני ראיתי שגם בהליכה ובזחילה הכ

התחיל לדבר. הוא היה במסגרת בגן  2וא גם לא דיבר בכלל בכלל ובגיל ה 2בעיה כי עד גיל 

לא   .. פי די די טיזם..ורגיל והבנתי שלא יעזור ויש בעיה. לא ידעתי מה. לא ידעתי מה זה א

הבינו שיש בעיה של  1בגיל ידעתי דברים כאלה. עשינו אבחונים כל האבחונים שעשינו 

תחלה, שלושה חודשים לא רציתי הלא קיבלתי את זה ב אוטיזם קל, והמשכתי את זה..

יתה הקקי. לא הצלחנו להתגבר על הגמילה, הוא היה יה אביתרלשמוע על זה. הבעיה עם 

חודשים התעוררתי, הבנתי שיש בעיה ועם זה אני  1מורח את הקקי ואוכל את הקקי. אחרי 

 ס של כיתה א בלבד.."ס רימונים, זה ביה"ה לעבוד. הלכתי למורה שלו הוא היה בביהצריכ

ס הזה לא מתאים לו. "כדי להבין לאיזה יסודי כדאי לשלוח אותו. ואז במשך השנה שגם ביה

במהלך השנה עשו וועדה והחליטו יחד איתי שמתאים לו יותר חינוך מיוחד. נתנו לי כל מיני 

,  והלכתי על זה ****, אז אני מכירה הרבה מורות והמליצו לי על קאיתקוסמטיאופציות ואני 

דים אחרים אולי ללמרות שהיה קשה להיכנס לבית ספר קשה, את חושבת אולי הוא יחקה י

 -שאני מאוד מאוד מרוצה. בשנה הראשונה חודש האמת  -לו התנהגויות אחרות ועכשיו יהי

 הואאות את כל הילדים שם אבל במשך השנה חודשיים היה לי קשה להגיע לבית הספר ולר

התקדם שם משמעותית מאוד. הוא לא ידע לקרוא ולכתוב, היום הוא קורא וכותב יודע 

הזמן, התקדם מאוד יפה. עדיין יש קצת בעיה עם הקקי  לחשבון, יודע קצת אנגלית, חבל ע

דבר. לא התחתנתי ולא התחתנתי עם הבן אדם, אני קופצת מדבר ל אבל אנחנו עובדים על זה..

בשנה לוקח  , עד היום הוא לא רואה אותו, לא בקשר אתו , רק פעם ב..ביתרהבאתי את א

ונעלם. אז אני כבר לא מוכנה לתקליט הבעייתי הזה שהוא מראה לו את הפנים שלו ושוב 

בעיות רגשיות וזה רק  אביתרקח בכלל כי גם ככה יש ליאו שלא י יקח באופן קבועיבורח. או ש

לתת  .בה אהבה, אוהב נישוקים וחיבוקיםעם הרבה הר ילד מיוחד.. אביתריף יותר. מוס

הוא ממלא את החיים שלי גם כשקשה, הוא עושה לי יותר טוב  , הוא ילד מדהים באמת.אהבה

וזהו, יש לי ילדה  ...ברור זה לא פשוט וזה לא יעבורחוץ מהבעיות שיש לו. לא כל כך טובשגם כ

זה קצת  . גרה אצל אבא שלה.מאז שעזבה שנים 1כבר  היא עזבה,  בבית,שלא גרה  20בת 
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 סיפור מורכב שהיא עברה לגור אצל אבא שלה דרך בית משפט, היה בניינו בלאגן, סכסוכים 

עליה פעם אחת יד , ובית משפט הוציא אותה מהבית, עזבי שזה היה חד פעמי , הוא  והרמתי

צתה אבל היום היא מתקרבת יותר, רוצה להיות פה, לקח אותה דרך בית משפט כי גם היא ר

בכללי בסדר גמור. יש לה קשר עם  היום היא באה שבתות וחגים ובאמצע שבוע לפעמים..

, אני לא סומכת עליה שתשגיח עליו, היא לא אחראית אני היא קצת מקנאה בו אביתר 

זה הסיפור  ו..זה ..מעדיפה לבקש מהאחיינית שלי שהיא קטנה ממנה אבל יותר אחראית

הקצר שלי. מעבר לזה אני גם חולה אפילפטית , יש לי התקפים מדי פעם, ובגלל זה אני מנסה 

יה , ילהיות רגועה, כי אני לבד עם הילד. אני הכי בקשר עם אחותי, אנחנו תומכות אחת בשנ

 עוזרות אחת לשנייה גם היא חד הורית. 

 בשנתיים האחרונות חלו בי הרבה שינויים, 

להפסיק את הראיון, מבקשת שאכבה את ההקלטה. אני מכבה  גיתיתודה זו מבקשת בנק

 מסבירה לי שקשה לה לדבר כשאני מקליטה ומעדיפה שאכתוב.גיתית כמובן את ההקלטה ו

 מרגע זה אני כותבת, התהליך קשה יותר. 

בית בלי  ילדים. 7תראי, עברתי ילדות קשה. נולדתי למשפחה מרובת ילדים, חוץ ממני יש  עוד 

כסף, בלי תמיכה של ההורים, של החיים, אבא שלי נטש את אמא שלי ואותנו כשהייתי בת 

כל החיים הייתי במצב הישרדותי. כל  , מאז לא היינו בקשר מדי פעם היה בא והולך..21

עזבתי את הלימודים והלכתי לעזור בפרנסה , עבדתי בניקיון, בגן  22החיים הישרדות . בגיל 

על, איפה לא? לא אהבתי את החיים הרגשתי שהחיים לא טובים אליי, כעסתי. ילדים במפ

כעסתי על כולם על ההורים, על האחים על חברות שלי שקונות בגדים , הייתי עצובה. כל הזמן 

כבר עזבתי את הבית, הכרתי כל מיני חברות וגרנו ביחד, שכרנו  20הייתי עצובה. כשהייתי בת 

יתה תקופה טובה.  חשבתי שיום יהתקיים לחיות את החיים, דווקא הבדירה ועבדנו, ניסינו ל

                                                     עדיין מחכה. ר, יום יבוא וגם הזמן שלי יגיע. יבוא ואני אסתד

הכרתי את האבא של  17זהו, אחר כך התגייסתי לצבא אבל אחרי חצי שנה עזבתי. בערך בגיל 

הנה זאת ההזדמנות שלי לחיים חדשים, לבית למשפחה אהבה,  -, התאהבתי וחשבתיהבת שלי

אבל מהר מאוד הבנתי שלא. היינו כל הזמן רבים, לא הסתדרנו , הייתי ילדה לא הבנתי מה 

כבר הייתי גרושה עם תינוקת ולבד. עכשיו  12זה בית בעל והופ הייתה לי ילדה, כשהייתי בת 

.. וכסף ואוכל ובית.. מאיפה? ההורים לא יכלו לעזור לי, האחים? כל זו גם היא -זה לא רק אני

אחד והצרות שלו. יש לי אחות אחת רק אתה אני בקשר קצת עזרה אבל לא יכלה יותר מדי. 

התחלתי לעבוד בקוסמטיקה וגם היו לי לקוחות פרטיות ..זה לא הספיק אבל לא הייתה 

. לא הייתי אדם מאושר הייתי ממורמרת. ברירה.. זה מה שהחיים נתנו לי.. זה מה שיש

כשהילדה הייתה בערך בת ארבע הכרתי את אבא של אביתר, התאהבתי עד מעל הראש חזר 

לי החיוך, רציתי לחיות, רציתי להצליח, הייתי בטוחה שהפעם זה הזמן שלי, נכנסתי להריון.. 

מבינה שזה לא  בהתחלה הוא שמח והיה איתי, אחרי כמה חודשים נעלם, נטש.. היום אני

קשור אלי היו לו מלא הסתבכויות ..הימורים בלאגנים ומזלי שהלך אבל אז? הייתי בדיכאון, 

ריק ואני עם ילדה ותינוק בבטן.  תשעה חודשים של דיכאון ובכי, ומצב כלכלי על הפנים, הבית

חשבתי ריון אולי גם אמרתי לך אמרו שיש בעיה אותי לא עניין כלום, אני רציתי את ההי

, אני יודעת, אין מה לעשות זה מה שהחיים נתנו לי . אני -שהוא יחזור, לא יודעת. עוד פעם
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שתעה חודשים האלה היו ממש קשים, תשעה חודשים של לבד.  -כמו שאמרתי לך מקודם

אמרתי לך, היה לי קשה לקבל את מה שאמרו לי על אביתר לא האמנתי להם, אבל ראיתי 

לא רציתי להאמין, אחרי כל מה שעברתי לא מגיעה לי קצת נחת? כנראה שיש בעיה, יותר נכון 

 אז גם זה. המשך של כל מה שהיה עד עכשיו.. -שזה מה שנועד להיות לי

, עיקולים, צ'קים חוזרים, הגעתי למצב שלא היה לי מה פני שנתיים היו לי בעיות כלכליותל

, לטפל בילד שלי, תי לקום על עצמיהחלט לאכול. עזרתי לכל העולם אבל אף אחד לא עזר לי.

לסדר לעצמי את החיים, לעשות פשיטת רגל, לעשות את הנכות של הילד. היה לי קשה לקבל 

תי עורך דין, תה ברירה. לקחיאת הנכות אז לא סידרתי את זה בביטוח לאומי אבל כבר לא הי

של הילד ושלי.  עזר לי עם הבית משפט, עם הנכות –, תמך בי שנתיים היה סטודנט שעזר לי

ים רצתי לארנונה, עירייה סוף סוף היה מישהו שיקשיב לי , זה עזר לי מאוד. במשך שנתי

עכשיו  קוסמטיקאית טוב, עבדתי יותר היום ברוך ה אני במקום   ל בלי סוף.והכ, רווחה

עובדת מהבית, מקבלת את הילד כשהוא מגע בכיף ובלי לחץ. אני כבר לא פוחדת כשדופקים 

מה לא?  תה מפחידה אותי, גורמת לי לדפיקות לב, הזעה..יפעם כל דפיקה בדלת היבדלת, 

                                                              ו לקחת עוד משהו, לעקל עוד משהו.הייתי חושבת שבא

ח קי, שיקרוב אבל לא בא. אני צריכה את זההוא גר  רק חבל לי שהאבא של הילד לא בא..

. למרות שאני יודעת ואני אצבור כוחות בשביל הילד. אבל אין לי את זה אתויהיה , אותו קצת

והוא עזב. כל  -ל היה מוכןוהכ, עמדנו להתחתן איך שגילה שאני בהריון עזב. מיהו )האבא(

מה אני אגיד לך? החיים לא היו טובים  ממש דיכאון. ריון היה לי קשה, הייתי בדיכאון..יהה

, רק רוצה שקט, קצת מאוד מקווה שלא יהיו עוד משברים בר ועוד דבר.. אני מקווהד -אליי

פעם חלמתי היום לא, אם יבוא משהו טוב, יבוא ואם לא  -שקט. היום אני כבר לא מצפה

 אז לא. אלה החיים. -יבוא

אנחנו תומכות אחת בשנייה, גם היא חד הורית. כשחסר לה  –היום יש לי רק את אחותי 

 , היא היחידה. היא המשפחה שלי ואני שלה. היא פה -ני שם, כשחסר ליא -משהו

 אין לי עוד מה לספר זהו..

 , תודה ששיתפת אותיגיתית

 בשמחה

לדבר ומחליטה לא לשאול שאלות הרחה או נוספות על מנת לא  גיתיתאני מרגישה שקשה ל

 להכביד עליה.
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 (3נספח מס' ) -ראיון עם רות

 21/12/13תאריך הראיון: 

 סיפרתי לך על נושא העבודה שלי ואשמח אם תספרי לי את סיפור חייך.

ובגדול גדלתי כאן, לא זוכרת כלום מחו"ל  1ועליתי לארץ בגיל  אוקיי. נולדתי באוקריינה

ממש כלום. גדלתי פה הייתי פה בגן בבית ספר, הכול רגיל. עליתי עם אימא ואחים שלי 

הגדולים. אימא שלי התחתנה פעם שנייה פה בארץ ויש לי אח מהאבא השני. גדלתי בפנימייה  

ם האחים הגדולים שלי היו בפנימייה כי אפשר לומר כי הייתי באה פעם בחודש לבית, ג

לאימא היה קשה בהתחלה לפני שהכירה את הבעל שלה. אז היא שלחה אותנו לפנימייה. 

גדלתי שם עד כיתה ח בגדול וזהו אז אמרתי לה אני לא מסוגלת יותר, מכיתה א הייתי שם. 

שתעזבי אותי, ואז אמרתי לא מוכנה יותר או שאנחנו דתיים גם בבית )פנימייה דתית( או 

תניחי לי אני לא יכולה להיות דתייה בפנימייה ובבית להיות חילונית ולא לשמור שבת . ואז 

שנות  21למדתי במקיף כאן ועזבתי כי הייתי צריכה לעבוד, לעזור לאימא אז לא סיימתי 

והיינו כמה לימוד ולא בגרויות אבל עבדתי ועזרתי לאימא שלי ואז הכרתי את אבא של הילד 

, לא ידענו מה ש.. בשום בדיקה אי אפשר לדעת שיש לילד אוטיזם או נים ונכנסתי להיריוןש

גם הייתי  שביעי. הייתי גם בשמירת היריון, משהו אבל ילדתי אותו לפני הזמן, בתחילת חודש

נסתי להיריון וגם לא ידעתי איך, מה צריך אימא מאוד צעירה בגיל שמונה עשרה וקצת נכ

עם אימא גרתי אתו לבד והוא היה בצבא, אומנם התגייס מאוחר אבל הוא לא גרתי  .לעשות

היה בצבא והייתי לבד לא ידעתי איך להתמודד עם זה כאילו, לא שמרתי על ההיריון כמו 

שצריך, לא אכלתי מסודר לא שתיתי ואז לקראת חודש שביעי הייתי בשמירת הריון שבועיים 

שם וחתמתי שאני רוצה לצאת מבית החולים ואמרו  ולא יכולתי לסבול את זה כי היה לי קשה

 2לי שאסור אבל לקחתי את הסיכון ובסוף אחרי שבועיים חזרתי וילדתי אחרי הזמן. רק בגיל 

אושר אובחן עם אוטיזם, אני חשדתי שמשהו לא תקין, גם בגן אמרו שמשהו לא תקין ואמרו 

שפחה שזה בסדר שילד לא תיקחו אותו לאבחון ולקחתי ובאמת בהתחלה אמרה הרופאת מ

. ואמרו בגלל שהוא נולד  5מדבר , זה קורה כי גם לקח לו זמן ללכת והוא הלך בגיל שנה ו 

לפני הזמן הוא קצת מתעכב. והוא היה גם במעקב בהתפתחות הילד. אף אחד לא שם לב שזה 

והיא ייתה לה ילדה שהיא גם מאובחנת הוא אובחן , הגננת במקרה שלי ה 2מעבר ואז בגיל 

שמה לב ואמרה לי קחי אותו לאבחון, בהתחלה לא רצו ואני התעקשתי. ובסוף באמת הוא 

אני לא יודעת איך לקרוא לזה לא יודעת את ו פי די די אני אפילו לא יודעת, אובחן ואמרו לנ

השם המלא, לפעמים אני אומרת אוטיזם לפעמים פי די די אני כנראה לא מצליחה עדיין לעכל 

ראיתי איזו  כשאמרו לי פי די די לא הבנתי על מה מדברים , הקטע שלפני זהאת זה. גם 

תנועות ידיים וקולות וזה ואמרו  -שהראו ילדים שעושים אותו דבר כמוהו תוכנית טלוויזיה 

מה  -ויזיה ועל הילד שלי ואומרתיש לו אוטיזם וזה.. ואני זוכרת שאני מסתכלת על הילד בטלו

זה עוד לפני שהוא.. ואז למחרת הלכתי לפסיכולוגית שהייתה  י יש? יכול להיות שגם לילד של

סובבה את הדף והראתה לי , הסתכלתי עליה  PDDלי פגישה אתה והיא רשמה לי על דף: 

נו, ומה זה? והיא  -ואני אומרת להPDDואמרתי לה : מה זה? היא אומרת לי לבן שלך יש 

מוכנה לקבל את זה למרות שידעתי איפה אוטיזם תקשורתי. כמובן שלא הייתי  -אומרת לי

שהוא שיש איזו בעיה . התחלתי לריב אתה ואמרתי לה  את אוטיסטית ולא הבן שלי, זה לא 

נכון, צעקתי. כל הדרך הביתה בכיתי כי אמרתי טוב אם היא אומרת היא יודעת מה היא 
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הייתי זהו. את זה ואמר שיש לו אוטיזם ואומרת, ואז הלכנו לפסיכיאטר שגם הוא אישר 

צריכה לקבל את זה ולא ידעתי מה לעשות ולאן לפנות ולאט לאט הכנסתי אותו לגן תקשורת 

באופקים, בדיוק בשנה  הזו פתחו את הגן הראשון, אני הייתי עדיין צריכה לעכל מה יש לו, 

אני אפילו לא זוכרת מה היה בגן מרוב שדברים אחרים העסיקו אותי. עד היום קצת קשה לי 

                                                                                                . 9את זה, הוא כבר בן  לעכל

כשרופאים שאלו אותנו אם יש לנו במשפחה מישהו עם אוטיזם או פיגור אני ידעתי שאין 

האמנתי לו כי אני ובכל זאת שאלתי משפחה וקרובים ואמרו שאין גם אבא שלו אמר שאין ו

הכרתי את המשפחה שלו.. טוב זה כבר סיפור אחר לגמרי.. לא משנה. ואז כשיצא לי להכיר 

כמה מהם הבנתי שלדודה שלו מצד האבא הייתה בת שהייתה עם בעיות דיבור וכאלה, אבל 

והיא התחילה  מאבחנים את האוטיזם אז לכי תדעי, היא הייתה גדולה מאוד ואז לא היו 

בהתחלה הוא אמר שלא עד שביררתי  כול להיות שזה היה מהצד של האבא,י .0-5יל לדבר בג

לבד וכאילו, גיליתי את זה. טוב אז.. הקשיים הם קשיים זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו. 

אני מנסה והכל.. והמשפחה תומכים אבל הם לא באמת מבינים מה זה להיות הורה לילד 

בן זוג שתומך ומבין, אבא שלו בכלל לא בקשר, הוא בגדול כזה, כן זה קשה שאני לבד ואין 

רצה אבל אני הרחקתי כי הוא לא היה באמת אבא טוב. כי הוא לא היה אבא, היה עם 

אינטרס היה בא כאילו לראות את הילד אבל כדי לראות אותי ואני לא הייתי מוכנה לקבל את 

י צריכה לנתק את הילד כי בסך זה. פשוט הרחקתי ביניהם ועם כל הקושי וזה כאב לי שאנ

הכול הילד אהב אותו אבל זה כאילו הוא מנצל אותו כדי להיות קרוב אלי ואני לא הייתי 

מוכנה לקבל את זה והעדפתי פשוט כאילו שלא יהיה את האבא הזה מאשר ש.. לא , לא 

ת כל רציתי. ואני גם משתדלת להיות גם אבא וגם אימא ושלא יהיה לו חסר כלום ולתת לו א

החום והאהבה ושלא ירגיש בחיסרון למרות שלפעמים הוא כן כותב לי "אבא", וככה אני 

יודעת שהוא מתגעגע אליו. או אם יש ספר שכתוב "אימא/ אבא/ אחות" לפעמים הוא מראה 

לי אחות. שהוא רוצה אחות. הוא אומר)כותב( "לקנות אחות" ואני מסבירה לו שאחות לא 

אני אימא ואני אבא. הוא  -ואז הוא מצביע על אבא ואני אומרת לו קונים זה לא עובד ככה.

נסה לא טיפש הוא מצביע עם הראש ומנענע בראשו, אין לי לא יודעת איך לענות לו על זה מ

פעם הייתה לי שיחה אתו, הושבתי אותו ואמרתי לו " אבא לא  להעביר נושא. כי אני מרגישה,

גם אבא וגם אימא אבל אבא לו יבוא יותר" וזה היה יבוא יותר, אני אשתדל להיות בשבילך 

נראה שהוא מבין שעה עם הראש כן והיה קצת עצוב. מאז כל פעם שהוא מנסה להגיד , 

להראות לי על אבא אני מנסה לשנות נושא ולא להתמודד עם זה עוד פעם ועוד פעם ולהסביר 

א לבית ספר, המרפאה שהוא לא יגיע. פעם אחרונה הוא ראה אותו בתחילת שנה כשהוא ה

באומנות ביקשה ולדעתי זה היה רעיון לא טוב אבל אמרתי ננסה ואז האבא הפסיק לבוא כי 

הוא ראה שהוא לא נפגש איתי שם, הוא חשב שהמפגשים יהיו משותפים.. וגם אני אהיה ואז 

 הוא לבד אתו ואני לבד עם הילד וראה שזה לא זה -הוא ראה שרוצים לעשות מפגשים נפרדים

אז הפסיק לבוא ואת רואה זה מראה שלא באמת מעניין אותו הילד. לילד לא מגיע לחוות את 

זה אז הקושי הוא שלפעמים כן, אני לבד ואין בן זוג שיתמוך ויהיה לצדי ויגיד " לכי תנוחי 

אני אהיה אתו" אין אף אחד שיגיד לכי תנוחי ואני אהיה אתו ברגעים שכבר אני מאבדת את 

                                                       קורה המון אז אני פשוט מתמודדת עם זה.  הסבלנות וזה

יש לי את אחי הקטן שהוא בן שבע עשרה, שעוזר לי שאני בא אליו לפעמים בוכה והוא אומר 

א לי מה עובר עלייך? מה יש לך? אז אני אומרת לו קשה , אני לא יכולה אז הוא אומר, אני אבו
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אלייך אני אעזור ואני גם לא יכולה להפיל עליו הרבה כי הוא צעיר. גם אימא שלי אני לא 

מספרת לה הכול אני לא אומרת לה : אימא קשה לי כי גם לה קשה גם ככה, יש לה את 

הילדים שלה, את אחותי עם הילדים שלה. את אחי עם הילדים שלו שגם להם יש את הצרות 

פחות אבל מבפנים אני.. זה קשה. לא תמיד אני יכולה לספר עד שלהם אז אני מנסה כמה ש

הסוף כי אף אחד לא באמת יבין כמה זה קשה.  מי שאין לו ילד עם אוטיזם או כל נכות אחרת 

שאת את, את חסרת סבלנות. את תמיד היית  -לא יכול להבין את זה. אז אמא שלי אומרת

שמוע. אל תגידי לי את זה. תנסי להבין אותי, עכשיו, זה הדבר שאני הכי פחות רוצה ל כזאת..

, אמא עזבי, את לא תביני -אומרת לה, אני  אתהאל תגידי לי את זה . אז אני פשוט לא רבה 

לא משנה כמה האופי שלי קשה כי היא אומרת את קשה, את חסרת סבלנות. אין לך סבלנות 

חותי ולהגיד לה כמה זה לאף אחד אז אני פשוט מוותרת אם היו פעמים שניסיתי לספר לא

קשה אז היא אומרת " כן אני מתארת לעצמי" אבל עדיין זה לא אותו דבר. אני יכולה לדבר 

עם מישהי שבאמת יש לה את אותו דבר, היא באמת תבין אותי, היא תדע לייעץ לי , להגיד לי 

פעמים  את המילה הנכונה. יש פה אמא של אחד הילדים בבית ספר, היא גרה פה ליד אז היו

שהיינו נפגשות , ישבנו דיברנו. עכשיו כשאני עובדת אין כל כך זמן, אבל זה עוזר. זה באמת 

אנחנו לא  -עוזר. בכל מקרה זה לא משנה כמה תדברי על זה גם עם חברות, הן אומרות לי

אבל בסופו של  יודעת מה זה. אבל אנחנו פה בשבילך, אם את צריכה לדבר אם את צריכה זה..

 -זה החיים תתמודדי. אין לך ברירה תהיי חזקה. תראי גם בשבילו -זו אני. אני אומרת –דבר 

אבל אני היחידה! שחייבת  -אין עוד מישהו, אני היחידה. נכון, יש סבא וסבתא, דודים הכל

להיות חזקה בשבילו, אז אני בוכה וזה, ואחר כך נרגעת ונושמת עמוק ומתחילה עוד יום ועוד 

                                                                                                                               התמודדות. 

כל הזמן זה את והוא  -עכשיו הקושי גם מה שהוא לא רוצה לצאת לשום מקום זה גם קשה

וא לא רוצה. הוא יושב בפינה בוא נצא לקניון, הפעלות, שירי ילדים, ה –לבד,  אני אומרת לו 

שלו, כאן , עם הטאבלט, מחשב כל הטכנולוגיה וזהו, הוא לא מוכן. יש מלא ילדים בשכונה 

הזו, מפוצצת בילדים וכולם מכירים אותו והוא מכיר את כולם , והוא לא רוצה כלום. לוקח 

יר אותו פשוט אני לי המון זמן אפילו לשכנע אותו לנסוע לדודה, יש לי אחיין בגילו, והוא מכ

, והוא לא מוכן עד שאני  7אושר בו נלך יהיה כיף, ויש שם עוד ילדים, ילדה בת  -אומרת לו

די אני לא שואלת אותך, אני מודיעה לך נוסעים וזהו. לפעמים אני אומרת גם  -אומרת לו

כי  דודה באה ו** באה והוא בהתחלה לא רוצה, -לאחותי שהיא תבוא לכאן ואז אני אומרת לו

עד שאני מתחילה לצעוק )צוחקת( אבל הוא רגיל  לא אוהב רעש , הוא אוהב שקט בבית..

תו כי כל זה לצאת א האמתילשקט הזה אבל בסוף מקבל את זה כי אין לו ברירה, אבל הקושי 

אושר  -אם אנחנו נוסעים אני מוצאת את עצמי אומרת לו -דבר צריך להגיד לו גם תוך כדי

ה, נסיים ונחזור הביתה, הולכים לעשות ככה וככה נסיים ונחזור הביתה, נסיים ונחזור הבית

זה לא מספיק לו פעם אחת זה כל הדר, וזה כאב ראש ואני צריכה להיות מרוכזת  –ועוד פעם 

רק בגלל שאני כבר  בנסיעה ולפעמים אני מתבלבלת וטועה ונוסעת לא נכון. עושה מלא טעויות

עמים כשאחי נוסע זה יותר מדיי דברים. וזה קשה. לפ זה..גם זה וגם  -לא יכולה להתמודד

הכל זאת אני נוהגת. וזה מלא  תו ואני מנסה להתעלם מזה כי זה מסוכן..איתי הוא מדבר א

שינויים שהוא לא מסוגל לסבול, אפילו אם תשני לו את כיוון הנסיעה, הוא מכיר את  -דברים

ות צעקות בכי ואין להרגיע אותו. גם אחרי זה זהו, הלך, צרח -הדרך אם תפני פנייה לא רגילה

גם בהסעה הוא עושה את זה אם נהג חדש ו לבית וכבר להתקלח לישון עדיין, כשכבר הגענ
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מחר כך וכך גם בבית ספר אם המורה  -ומשנה כיוון, כל דבר להכין אותו מראש להגיד לו

אני יודעת שגם הם מכינים אותו  מחר יוצאים למאפייה או לקניון או לכל מקום.. –כותבת 

למה לא  -אבל גם אני צריכה להכין אותו כי אם היא תגיד ואני לא אגיד הוא בכל זאת יכעס

מה?  -אמרת? הוא יצעק ויתעצבן, עכשיו לכי תנחשי על מה הוא מתעצבן אני אומרת לו

ון זה ההצגה כך וכך? ואז הוא עושה לי עם הראש.. עד שאני מגיעה לנקודה שאליה התכו

            ואחת דברים ואת צריכה לתת לו דוגמאות ..זה לא פשוט , זה לא פשוט בכלל. מיליון

הוא כן  תכתוב לי כי -כל הקושי זה בגלל שהוא לא יודע לבטא את עצמו. אז אני אומרת לו

הוא כותב לי מילים. נגיד יום אחד ירד מההסעה ממש בוכה אני יכול לכתוב בטלפון נגיד, 

ת לו: גיל  מה קרה? המלווה כבר הסבירה לי אבל רציתי לשמוע ממנו, שהוא יגיד. הוא אומר

"רמזור אדום" שאלתי אותו מה קרה ברמזור  -נכנס לווטסאפ של אחי וכותב  לי ואז הוא כתב

נכון צריך לחכות ברמזור אז הוא  –"לחכות בסבלנות" והסברתי לו  –האדום? והוא כתב 

הוא לא כותב במשפטים ארוכים אבל לפחות מסביר במילים בודדות. לא רוצה לחכות.  -כותב

אני לימדתי אותו את זה , שיתקשר איתי ככה, בכוח לימדתי אותו את זה. אמרתי לו אם לא 

כשלא הייתי  תתכתוב לי עכשיו מה קרה לך, אני לא מביאה ..כי הייתי מאבדת את הסבלנו

מה  -זה התחיל מדברים קטנים כמו לשאול אותויתה לו ברירה , ימבינה אותו וגם הוא. לא ה

מה אכלת? לחם. - בארוחת בוקר –אכלת? והוא היה כותב נגיד: שניצל. או כל דבר כזה 

כמה מילים. במילים ועכשיו זה יותר משפטים,  עם ריבה. זה היהשואלת אותו לחם עם מה? 

א מתקשה ואין לי את תו כי גם לכתוב בכתב יד הויותר אני מצליחה לתקשר א ככה פחות או

הכרטיסיות כמו שיש בבית ספר אבל גם, זה לא תמיד, לפעמים הוא פשוט לא עונה. לא רוצה 

אושר מישהו  -לכתוב. ולכי תביני למה הוא ככה, למה הוא מגיע מצוברח. אני אומרת לו

יד העליב אותך? תכתוב לי. פונה אליו בגישה טובה. כי אני רואה שהוא עצוב אז לא רוצה להג

לא רוצה גם לכעוס. אז לפעמים אני אומרת אני אניח לו אם  אם אתה לא כותב אז.. -לו

רבה כי שמתי לב שאם תו ההיה אומר. אני לא רוצה להתעקש א באמת היה משהו חמור הוא

תו על משהו אז הוא פשוט מתעצבן ולא עושה ואז אני מרגישה רע שכעסתי אני מתעקשת א

תו זה לא עובד. בגדול כאילו אני, אני טוב בכוח זה לא עובד, א בכוח, לאעליו או שניסיתי 

רואה ילדים רגילים כמו האחיינים שלי ואני אומרת, מה יהיו לי עוד ילדים והם יהיו ילדים 

אפילו לא אני אמא, רגילים? אני לא יודעת להיות אמא לילד רגיל. עם הזמן למדתי להיות 

ם מיוחדים. אבל איך זה להיות אמא לילד רגיל? אני עדיין לומדת להיות אמא לילד עם צרכי

י אומרת, מה למה היא ככה? לא יודעת איך זה. אני מסתכלת על אחותי ואיך שהיא ואנ

למה את ככה?  -ואני אומרת לה חפיפניקית כזאת ולא לוקחת ברצינות דברים ש..כאילו, 

לדברים הקטנים  רק את אוהבת להתייחס -תתייחסי לדברים האלה ואז היא אומרת לי

אי אפשר להבליג עליהם לא. לא מבליגים יש דברים ש -האלה, תעזבי, תבליגי. ואני אומרת

? ואיך ויהיה ילד רגיל, מה יהיהניין מה יהיה כשיהיה לי עוד ילד? אני אומרת מע והיא ככה..

ודעת וגם הוא כל הזמן מראה לי על אחות, בספר, מראה לי שהוא רוצה אחות ואני לא י יהיה?

מטום ו יצאתי עם מישהו שלוש שנים ומהטכבר הייתי בזוגיות אחרי שנפרדתי מאבא של אם..

רבתי כי לא הרגשתי מוכנה. מה זה.. לא יודעת נבהלתי, נלחצתי, שלי הוא הציע לי נישואין וסי

תו כבר היה . אני יודעת שאם הייתי מתחתנת אלא יודעת מה הסיבה. סירבתי ונפרדתי ממנו

ואני גם מצפה ממשיהו שהוא איתי שגם ייקח אחריות על הילד גם, כאילו סוג של לי ילד. 

אחריות אני לא אומרת תהייה אבא שלו אני יודעת שזה לא קל בעיקר לילד עם צרכים 
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מיוחדים אבל לפחות שיהיה חיבור ולא היה ממש חיבור ואולי זאת הסיבה שנבהלתי ואיפה 

ועדיין לא ראיתי שיש ביניהם חיבור אז למה לי? עדיף שהוא לא רציתי כי אם זה שלוש שנים 

יה שיש לו. כי הוא לד שלי ולא באמת מבין את סוג הבעלי להיות לבד ולא עם מישהו שקר לי

מתייחס אליו כילד רגיל ואתה לא יכול להתייחס אליו כילד רגיל. הוא לא ילד רגיל. הוא היה 

 -כ לא מדבר, אז אמרתי לו"רגיל כי הוא בסהגם את צריכה להתייחס אליו כמו ילד  -אומר לי

יה שיש לו, ואי אפשר לחיות עם בן אדם שלא מבין את אז לא. אתה לא מבין ברמת את הבע

הבעיה. זה קודם כל הילד שלי, בן אדם שיהיה איתי צריך קודם כל להבין את הילד שלי, 

ה לא רק אני. נכון שהוא להבין את הבעיה ואז להיות איתי זה לא ..אני באה אחד פלוס אחד ז

בטח. וגם אמרו שזה יעזור לו המון למרות שאני  -וגם אני הייתי רוצה צריך עוד אחים וזה..

אבל ותו דבר אז לא יודעת עד כמה זה, רואה ילדים אחרים שיש להם אחים ועדיין הם א

לא אפחד  יה כלשהי  עדיין אני מוכנה, אנימר שגם הוא יהיה עם בעהייתי רוצה וגם אם זה או

כי אני כבר יודעת להיות אמא לילד כזה וכמה שזה יהיה קשה כי זה יהיה קשה, אני יודעת 

יש כאלה שמפחדים אומרים  לא.. מה זה צרכים מיוחדים אבל אני חייבת עוד ילד. אני לא..

זהו , מספיק יש לי אחד עם בעיות ואם יהיה עוד אחד עם בעיות? אני אקבל באהבה,  -כאילו

כ ", אני רוצה רק כוח ובריאות. זה לא קל. יש ימים שקשה יש ימים שפחות אבל בסה רק כוח

 הוא מותק, הוא ילד טוב. 

תו ומה קורה. אבל בגדול אני זמן הייתי חושבת עליו המון, מה אבכיתה א היה לי קשה, כל ה

ההיסטריות האלה שכל הזמן מדברות עם המורה , משתדלת לסמוך על הצוות  מהאימהותלא 

ביומן אני לא כותבת אבל שאול שאלות אני שואלת. בוואטסאפ, ולא לחפור להם, כשצריך ל

ה אז או שאני מתקשרת או בוואטספ, תראי קוראת. אם אני צריכה לדעת משהו , שאלות וז

היום מתקשרות, חופרות ומציקות אני לא רוצה אם לא הייתי ..יש אימהות שכל הלוואי, 

משתדלת לסמוך עליהן ואני יודעת שהן יודעות  -מהות האלה. זהו כמו שאמרתיילהיות מהא

הלוואי שכל יום  .אני יודעת או רואה אז שואלת אותןאת העבודה שלהן. אם יש משהו ש

אה שהוא חוזר בסדר, הייתי שולחת הודעה אבל אני לא רוצה להיות אמא מעצבנת. אני גם רו

זה לא שאני רואה משהו לא תקין. אם לדוגמא הוא חוזר עם שריטה או מכה או משהו אז אני 

אני  -אבל בגדול השנה .אתור דכן, שואלת מה קרה ורוצה לדעת אם יש ילד שהוא לא מסת

תו תלמידים חדשים, איך בבית ספר, איך הכיתה כי יש ארואה שבסדר, אז אני שואלת אותו 

 -רותש רק אחד משנה שעברה. שואלת אותו אם הוא אוהב את החברים שלו בכיתה את המוי

ה כי אם הוא לא היה אוהב משהו או מישהו היה מציק לו הוא והוא אומר שכן. אז אני רגוע

                 היה כותב לי. אז אני משתדלת להיות רגועה כמה שאפשר למרות שאף פעם אי אפשר באמת 

צליחה להבין אמת מבין אותו כמו שאני מבינה, למרות שגם אני לא תמיד מאחד לא ב

ר, מקווה שהוא ימצא דרך יוצאת לי הנשמה אבל כל הזמן מקווה שבסדעד ש ומנחשת עד ש

רק לי הוא כותב כי הוא כותב בפלאפון ואי אפשר לשלוח אותו עם פלאפון לבית ספר ,  להגיד,

י מאמינה שיש לו דרך לתקשר. הוא גם בכיתה לפי בבית ספר הוא משתמש בכרטיסיות ואנ

 מה שהבנתי הוא היחיד שלא מדבר, כולם מדברים. על התיכון אמרו לי דברים לא טובים..

 אבל נראה מה יהיה. 

 15תראי אני רוצה זוגיות, רואה שרוב החברות שלי התחתנו, אני חוששת אבל רוצה אני בת 

, יך ילדים אבל טוב לי עם הלבד הזהלהתחתן צר, אני יודעת שצריך, צריך  19עוד מעט 
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די יכה, ושאני צריכה מישהו שיהיה לצהתרגלתי ללבד הזה, חוץ מהרגעים שאני צריכה תמ

אבל מרוב שהתרגלתי ללבד כאילו מפחדת להיות עם מישהו, לפנות לו זמן, אני יודעת 

ן זוג עדיף שאבזבז הזמן שאני אבזבז על הב -שהמחשבה הזאתי היא לא נכונה כי אני אומרת

אבל אושר גם ככה כאילו מקבל ממני את היחס והכל, והוא גם ישן  -על אושר ואז אני אומרת

שורה תחתונה טוב לי לבד,  -טוב. ואז אומרת -מוקדם. אני כל הזמן רבה עם עצמי ואומרת

לא יודעת לא ממהרת, אני יודעת שבנות בגילי נלחצות  שבאמת, תישארי לבד עד שתרגישי

כפת לי. גם אחי הגדול אחותי ואחי ת, גם עלי המשפחה לוחצת אבל לא אהמשפחה לוחצו

י, הכל בזמן שלי, אני לא אומרים לי יאללה תתחתני, אני אומרת להם תעזבו אות -הקטן

אני רוצה איפשהו אבל מפחדת להיכנס לזה, אני רואה לפעמים שחברה רבה עם מתרגשת, 

את הכאב ראש הזה? שמישהו יישב לי על הראש ויגיד לי מה אני צריכה  -בעלה ואני אומרת

תישהו הוא ירים קול על הילד שלי, מה לעשות. וגם המחשבה הזו שיהיה איתי מישהו ואולי מ

אני, אני אדון לעצמי ,  -אבל זה דברים כאלה שאני חושבת עליהם ומעדיפהנכון שזה חינוך 

כרגע אני לא ..טוב  לא יודעת,שובה על זה. אין לי ת -לחנך את הילד שלי בדרך שלי. לא יודעת

 לי לבד. אני לא רוצה. 

ודעת שאין סיבה זה גיל כל יום אומר לי שהוא לא רוצה ללכת לבית ספר, סתם בלי סיבה אני י

, והוא יודע שאני לא אוותר לו, ימי שישי הייתי מתפשרת, לא הייתי שולחת פשוט הרגל כזה

יום -, זה מה שקשה לי ביוםחייב יום שישי -ר, כאילומבית הספעד שהתחילו לכעוס עליי 

, אני הולכת לעבודה, אתה הולך לבית ספרמהלילה הוא מתחיל. ואז אני מסבירה לו אמא 

יכול להישאר מה פתאום? הוא עצמאי אבל לא מה תישאר לבד? והוא אומר לי כן.  -אומרת לו

נסיעות, וזה שהוא לא מוכן לצאת  -תו רק דברים ספציפייםלבד. בגדול לא ממש קשה לי א

ם ואני אחרי יולי. יש רגעים שקשה לו הוא מתפרץ כ הוא ילד טוב, מקשיב "מהבית אבל בסה

, להיות רע לי ועצוב לי ובא לי להיות לבדבלי קשר אליו עבודה וקשה. ויש רגעים שגם לי, 

אני עושה אני עד שבשקט, אבל אין את זה. כל צ סיגריהבחדר, כמה דקות של שקט, לעשן 

, הוא נכנס לחדר ואם חס וחלילה שכחתי להגיד לו שאני מעשנת אז הוא צריכה להגיד לו

אושר אני  -צועק וצורח ורוצה שליטה על הכל, אני הולכת לשירותים אני צריכה להגיד לו

הולכת לשירותים, עד כדי כך. אפילו כשבאות אליי חברות, הן התרגלו אליו אבל גם אם הן 

מודעה לו, לא ירותים הוא ייפתח לראות מי שם.. לא נעים. אני הולכת לעשן אז אני הלכו לש

מה את צריכה לדווח לו? הם  -ואז הם מסתכלים ואומרים -תנו אנשיםתמיד נעים לי שיש א

לא מבינים. נכון שהתרגלתי לזה וזה באוטומט אבל זה מעצבן. אנשים לא מבינים מה אני כל 

בן ואני מבינה שיש לו את הצורך הזה להבין מה הולך להיות, דבר אומרת וזה קשה ומעצ

 והצורך בשליטה אבל זה לא פשוט זה קשה. 

היחיד שעוזר לי להשגיח עליו זה אחי, אמא שלי יכולה אבל היא כל הזמן מתקשרת אליי אז 

אומר לי: לכי, את כל היום סגורה. והוא  -צאאאני לא מבקשת ממנה, אחי מתחנן אליי ש

ני הולכת לעבודה חוזרת , ואז אושר מגיע ואני מנקה ומבשלת ואז אני גמורה כבר. צודק א

ש "לסופ החברות מזמינות אותי לצאת אפילו למסעדה אני לא הולכת אין לי כוח. אני מחכ

ש לצאת, אני מחכה לישון, להשלים שעות שינה. הוא מתעורר "לישון, הן מחכות לסופ

ד לא מזמן הוא היה ישן איתי ועכשיו לבד. כי גם כשהייתי לפעמים הלילה אבל חוזר לישון. ע

כ עבר לצד שלו וראה שהוא לא "בזוגיות הוא היה בא ישן בצד שלי והייתי מחזירה אותו אח
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ותו? הוא לא מפריע למה אתה לא מחזיר א -מחזיר אותו אז התחיל לבוא לצד שלו. אמרתי לו

אחי ש הזה יצאתי, "לא רוצה. דווקא הסופעכשיו גם כשאני אומרת לו לישון איתי הוא לי, 

שברו לי את האסלה. לא חשוב. אני הולכת יא לפה חברים. חזרתי קיבלתי חום, שמר עליו והב

לישון תמיד אחרי שהוא הולך לישון אבל אני מעדכנת אותו. הוא אוהב את אחי מאוד, ואחי 

ן אותו חוץ ממני. אמא שלי מבין אותו גם בלי שיכתוב לו. מרגיע אותי לדעת שיש מישהו שמבי

, אפילו רית טוב אז כשהיא לפעמים מדברת אתולא תמיד מבינה אותו והיא גם לא מדברת עב

אוטיסט  -הוא צוחק עליה על איך שהיא מדברת. וגם, נכון יש בני נוער שמשתמשים במילה

וא כמו קללה? כשאחי שומע את זה הוא כועס, לא מוכן לשמוע את זה, והוא לא מתבייש ה

מבקש שלא הוא רב עם ילדים שאומרים את זה,  אומר אל תגיד את זה האחיין שלי אוטיסט.

תו אני אל בקשר א -הבעיה. אחי הגדוליגידו אפילו בצחוק. הוא מבין, אח שלי מבין את 

לא בקשר. אושר היה בן שנים ו 5כמעט, אני כועסת עליו עדיף שלא נדבר על זה. הוא שם כבר 

מאז לא בא. ואחותי ואני באות אחת לשנייה, שנים שם,  9נראה לי הוא  חודשים, אפילו 0

הכל כי היא כל הזמן אני לא מספרת לה ת. אנחנו בקשר טוב אבל אני פחות אנחנו מתראו

שקועה עם המשפחה שלה אז אני משתדלת שלא להפיל עליה את  -שקועה בעצמה, וזה בסדר

ל צעיר את הבית ת אליו. גם כי הם עזבו בגיהצרות שלי, אחי הקטן הוא היחיד שאני מחובר

לפני זה גם היינו בפנימייה אז בקושי הייתי איתם. וגם אחותי אחרי אז לא היה כל כך, 

תה בבית. ואחי ה אחרי כבר התחתנה אז לא הייתי אעזבה את הבית ותקופ 25הפנימייה בגיל 

והיה נוסע אתו ממקום עבד והיה נודד מעיר לעיר, עבד עם מישהו בשוק  22הגדול מגיל 

זה גיל שאת  20גיל נו ביחד ממש וגם הוא בגיל כזה שלמקום וישן שם אז אחי הקטן ואני גדל

הוא מדבר איתי על הכל. וגם על חברה שלו ומה מותר יודעת, לא יודעים מה מותר מה אסור, 

מותר מה והוא מדבר איתי על הכל ואני אומרת לו מה  ערניתמה אסור. זה גיל שצריך להיות 

ומה הוא יכול  20אומרת הוא רק בן  כמה שאניהוא מקשיב לי. וגם אני מספרת לו, אסור ו

להבין אבל הוא מאוד בוגר לגיל שלו. הוא ממש יודע להגיד את המילה הנכונה, לתמוך וגם 

ממש. רק עם אחי אני ככה. אני לא  כשצריך לכעוס הוא כועס. הוא אומר לי מה נכון ומה לא..

 הכי.לו יותר מההורים שלי,  אחי הוא גם על אף אחד בעולם הזה, רק הוא. אפיסומכת 

תו. פעם ראשונה ראיתי יש לי אבא אבל אני לא בקשר אתו, הוא בארץ אבל אני לא בקשר א

מבין האחים שלי לו שילדתי והוא בא. מכל האחים,  אותו כשילדתי, אמא שלי הודיעה

לפחות תתני לי את הקטנה. קחי את  -הוא תמיד רצה אותי. היה אומר לאמא -הגדולים ואני

ני את הגדולים ואמא לא ויתרה עלי. באיזה שהוא שלב שהתחלתי לשאול עליו ואמרתי א

אף אחד לא סיפר לי באמת איזה אבא הוא היה ומה הוא היה רוצה להכיר אותי אני רוצה זה, 

שיבי לי טוב, תקשיבי לי ותק –אמא. עד שיום אחד אחותי הושיבה אותי ואמרה לי עושה ל

ואני  22זה היה כששאלתי מה הסיבה שאתם מונעים ממני לראות אותו? זה היה בגיל אה..

רוצה לדעת מי זה אבא שלי, זכותי לדעת מי זה אבא  -זוכרת שזו פעם ראשונה שהתעקשתי

ואני לא. לא זכרתי אותו כי הייתי ממש קטנה. אחותי אמרה שלי. אחותי ואחי כן הכירו אותו 

לי: אבא ככה וככה ועשה לאמא ככה וככה ובואי נראה אותך עכשיו רוצה להכיר אותי, כאב 

. מצד שני גם לו מגיעה הזדמנות לי שאמא שלי הייתה צריכה לחוות אתו כל מה שחוותה

חפש אותך? מה את דואגת ? הוא להכיר אותי, ואז אחותי אמרה: הוא חיפש אותך? הוא מ

כ באנו לפה ואני זוכרת שגרנו פה בשכונה "דואג לך? כשבאנו לארץ גרנו בהתחלה ברמלה ואח

ההיא )מראה עם היד( והוא טיפס על הסורגים וצעק את השם שלי, עכשיו בתור ילדה אני 
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דברים מהעבר יש עברתי תאונה שפגעה לי בזיכרון,  זוכרת את זה אבל לא זוכרת הכל. אני גם

שאני לא זוכרת אבל מה שאני זוכרת זה שהוא טיפס על הסורגים, צעק את השם שלי. אמא 

אבא קורא לי החלון, את התריסים ואז אמרתי לה: בבית ואחותי סגרה את  הייתהשלי לא 

אחרי זה אחותי סיפרה לי  -את מדמיינת. אבל אני יודעת שזה כן היה. בקיצור -והיא אמרה לי

ה פה ושם והבנתי, גם הבנתי את הקינאה של אחותי היא קינתה כזה כי גם היא שאבא הי

היה מרביץ. וגם בגלל שהיה רוצה רק אותי ואמר  -בך בחיים לא נגע, לא הרים יד ולנו -אומרת

לאמא להשאיר את הגדולים ולתת לו את הקטנים. ממש אהב אותי. ואמרתי בכל זאת אני 

קצת בקשר, לקחתי את הטלפון שלו, תו אחי הגדול היה א -רתואז אני זוכ רוצה להכיר אותו.

שאלתי: אבא? והוא  -את המספר והתקשרתי למרות שהם לא הסכימו. התקשרתי והוא ענה

א האורגינל שלנו או בעלה אמר כן. כשראיתי בפלאפון את השם אבא" לא ידעתי אם זה ה"אב

בל ראיתי שזה לא המס שלו אז למרות שאני לא קוראת לו אבא, אבל לא ידעתי אשל אמא, 

 ****מי זה? ואמרתי זו  -לי. והתקשרתי וכשאמרתי "אבא?" הוא שאלשאמרתי שזה רק אבא 

הוא התחיל לבכות, לבכות, הבין שזו אני ושאל אמה שלומי? ואיך זה שהתקשרת? אמא שלך 

אז שנהייה בקשר וסיפרתי שגנבתי מאחי את המספר והייתי חייבת להכיר אותו  לא רצתה

הוא כאילו דיבר, והראה התרגשות ומתלהב. ודיברנו כמה דק ארוכות ואז בסוף השיחה הוא 

לבוא  , מה אתה אומר לי22אני בת  -אמר לי "תבואי לטבריה" עכשיו אני אומרת לעצמי

בע, למקום קרוב , תבוא אתה. מילא תגיד לי לבוא לבאר שלטבריה? איך? אתה אבא שלי, 

ואז נותק הקשר לא. וניתקתי.  –תגיעי? ואמרתי לו  -הוא אמרכזה, , שתקתי 22אבל אני בת 

עד שילדתי, כשילדתי אמא שלי התקשרה אליו  ואמרה לו "הבת האהובה שלך ילדה" עקצה 

תבוא. אז הוא בא והוא קנה את העגלה וחדר  -אתה רוצה לבוא -ואמרה לו תאותו בציניו

לה האפשרות לקנות לי והאבא הדפוק שלו,  יתהישינה לילד , לא גרתי עם אמא שלי וגם לא ה

לא היה לא. אז הוא באמת עזר לי באותו רגע. ואז לא זוכרת מה היה אמא שלי  -של הילד

התקשרה אליו וביקשה ממנו כסף בשבילי, בלי שאדע עשתה את זה, וזה הכעיס אותי מאוד. 

ן לי. ואז היא אמרה מה את מבקשת בשמי? תגידי לי לפחות? והוא אמר לא, אני לא יכול, אי

לו אז אל תחפש אותה יותר אם אתה לא רוצה לעזור לה, אל תחפש אותי ובלי שאני אדע. 

ה? מה יצא לך מזה שתדברו? מה יצא לך מז –אבל אחרי זה גם אחותי ישבה איתי ואמרה לי 

 החיים שלך היו בסדר עד עכשיו ולא היית צריכה אותו אז תעזבי אותו אז הבנתי שזהתעזבי, 

כואב להם, גם לאמא שלי למרות שאמרה שאני בגיל כזה שאני יכולה להחליט מה טוב לי, 

פתאום אני אבגוד  ה לשמור עלי ממנוזה יכאב לה שאחרי כל השנים שניסתאבל עדיין ידעתי ש

תכלס צודקים, עד עכשיו הסתדרתי בלי הבן אדם, אז אין סיבה שעכשיו אני אצטרך בה. 

מרגישה שהוא חסר לי. האבא  , לאהפנים שלו, זהו ואז ניתק הקשר ותו, הכרתי, ראיתי מהא

בן זוג של אמא שלי, אני לא קוראת לו אבא אבל אני אוהבת אותו מאוד מאוד מאוד,  -השני

לו, שרד אותי כל הכבוד  -הוא הכי טוב בעולם באמת אני מתה עליו. אני כל הזמן אומרת

אומר שהוא  מצטערת שהייתי רעה אבל הוא -ואני כל הזמן אומרתשעשיתי הרבה בעיות, 

 אוהב אותי ושהתבגרתי.

תראי גם כשהייתי ילדה, נערה לא סיפרתי לאמא שלי דברים. . אני זוכרת שבפנימייה היה  

קשה והייתי בוכה המון. זה מה שאני זוכרת שהייתי בוכה המון. אני זוכרת שהייתי בוכה 

 ייבת להסתדר לבד.  המון אבל לא סיפרתי לאף אחד, הבנתי שאני ח
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, היינו באותה פנימייה לא יתה שםשלב היינו בפנימייה דתית אחרת וגם אחותי הי באיזשהו

אבל למה? אנחנו  -זוכרת איזו, והיו מפרידים בניינו , לא נתנו לנו להיות קרובות אחת לשנייה

לא כלום. גם לא בשעות שהם לא לנו לפחות להיות אחת עם השנייה,  רחוקות מהבית, תנו

בית ספר. גם אחרי הלימודים לא נתנו לנו להתראות אחת עם השנייה. זה כאילו טראומה 

בשבילי. תראי אני לא זוכרת הרבה דברים מהעבר שלי, הרבה דברים נמחקו לי אבל שמתי לב 

שיער, שדברים שכאבו לי אני זוכרת אותם. אני זוכרת שבנות כל הזמן היו מושכות לי ב

והמדריכות לא היו מתנהגות יפה וסוגרות אותנו בחדרים, גם כשלא הייתי מרגישה טוב אז 

שעות, קומי תלמדי. והייתי ילדה. ושעות זה  -הייתי מבקשת להישאר, ולא היה מעניין אותם

ארוחת בוקר בשעה של ארוחת בוקר. ואני זוכרת שכל הזמן הייתי רעבה, בשעות שהיו 

ממש בוקר לא ר לא הייתי יכולה לאכול, עד היום אני לא יכולה לאכול מחלקים ארוחת בוק

אני זוכרת שזה היה קשה כי  לא יכולתי לאכול ואחרי זה  ואני..הייתי מסוגלת לאכול, 

לא. תחכי לארוחת צהריים. ולהיות רעבה זה לא נעים. גם  –ביקשתי לאכול והיו אומרים לי 

תה שולחת אותי עם ממתקים וחטיפים ואיך יא שלי היבלילה הייתי רעבה. אה.. ומה עוד? אמ

תה לוקחת לי כל מה שהיה לי בתיק יהמדריכה הי ייתי מגיעה היו לוקחים לי את זה,שה

לא, אסור -תה אומרת לייושמה בחדר שלה, כשהייתי מבקשת את הוופלים והעוגיות הי

זה. הייתי משקרת ? כאילו.. עכשיו אני חושבת על זהלהביא מהבית. אז מה את עושה עם 

היא הייתה אומרת אכלת? הייתי אומרת כן רק בשביל שהיא לא תבוא, ותתעצבן  -לאמא שלי

 ותריב שלא תדאג לי יותר מדי שתדע שאני מסתדרת. בתור ילדה את יודעת מה זה? לוקחים

מכיתה א עד ח עד  ותעברתי כמה פנימילך את החטיפים שלך? ועוד דברים, כל מיני דברים. 

השארתי לאמא שלי ברירה ואמרתי לה שאני לא מוכנה להיות בפנימייה דתיה ובבית שלא 

שתעזבי אותי . היא ראתה שאני כבר שובה ותשמרי או תלחלל שבת, לא מוכנה. או שתחזרי ב

אני לא דתייה, נכון שאני תשימי את חצאית תראי איך זה,  -להלא תמימה והסכימה, אמרתי 

יאללה ניתן לך ניסיון  –אני לא דתיה.  בסוף היא אמרה לי  אוהבת את הערכים וחגים אבל

שנה אחת. אבל איזה ניסיון ואיזה..? ואז כאילו עזרתי לה. אמרתי לה אני אעזוב את 

 הלימודים ואעזור לך, וככה החיים התגלגלו.

תה הטעות לא הייתי אמורה להכיר יהכרתי את האבא של הילד וזה בכלל היה בפוקס זו הי 

כל הזמן הייתי רואה את אחי עם  27בגיל אילו כנקמה לאחי הגדול הלכתי אתו ובסוף כ אותו.

כמה חבר'ה כשאחד מהם ממש מצא חן בעיני הוא היה חמוד כזה. אז כל הזמן יצא לנו לשבת 

ביחד, ולא היינו עושים שטויות ולא כלום. הוא כיבד אותי בתור אחות של החבר שלו ואני גם 

תקין שלא יספר לאחי גם. והייתי ילדה טובה והוא כיבד עד שיום  פחדתי לעשות משהו לא

 -וגם לא הוא אמרתו אמר לי להתרחק ממנו, ולא לדבר א אחד זה לא מצא חן בעיני אחי והוא

מה החוצפה הזו? מיהו בכלל שיחליט? התעצבנתי,  -ואני כאילו אמרתילהתרחק מאחותי 

ף אחד לא יגיד לי מה לעשות. יום אחד אמרתי אני אחליט וא -וברחתי מהבית, התעקשתי

אני לא מכירה  -ישבתי בספסל ליד הבית, ואז כאילו ניגש אליי אבא של הילד ואני אמרתי לו

שנים והיה לו רכב. עשה סיבוב  1דול ממני ב גאותך.. לך מפה. ואז הוא עלה לאוטו ונסע, הוא 

ד בואי נגיתקין אתו  א התיישב, ראיתי שמשהו לאואז ראה שאני עדיין יושבת אז הו

מה לאחי , אני יופי, עכשיו יש לי נק -תו. ואז אמרתימלכתחילה לא הייתי אמורה להתעסק א

תו. אם הוא לא הסכים שאלך עם החבר שלו אני אלך עם משהו יותר אנקום באחי ואלך א

ניין לא באמת היה לי ע כפרינציפלא רוצה קווקזי יקבל יותר גרוע,  הוא -גרוע.. אמרתי אוקיי
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בו. ואז עם הזמן ראיתי שהוא מקשיב לי ומדבר איתי ואת יודעת כשאת במצוקה ויש מי 

הוא טוב אליי אז  -בשבילך אז זה קונה אותך, זה סוג של שמקשיב לך, מבין אותך ושם 

תו, אמא שלי לא בשבילי. באיזה שלב עברתי לגור א תו. הוא פשוט היה שםיפגש אאמשיך לה

טוב אני הולכת מהבית,  –לל לא, אף אחד לא קיבל את  זה אז אמרתי קיבלה את זה ואחי בכ

וואו אני צעירה ואני מפחדת  -תו וגיליתי שאני בהריון ואז אמרתי לוהלכתי מהבית וגרתי א

עזבי שברחתי מהצבא תקופה כי ציתי ללדת והייתי אמורה להתגייס, ובאמת, פחדתי לא ר

מא שלי אמרה לי ללכת יחיפשו אותי ואתי לאילת, יתי להיות נהגת בוס ולא נתנו לי. ברחרצ

ואז להם שישלחו אותי לאן שהם רוצים.  אליהם שהמצב לא יחמיר ואז באמת אמרתי

ואז באתי לשם ואמרתי להם שאני לא יכולה אריך גיוס וגיליתי שאני בהיריון. קיבלתי ת

שבתי לעשות בהתחלה חלהתגייס כי אני בהריון והם כעסו חשבו שאני משחקת משחקים. 

למה את בוכה ואמרתי שאני מפחדת להיות אמא בגיל צעיר  -והוא שאל אותי הפלה ובכיתי

לא, אני  -מא שלי ואחיות שלו יעזרו אבל אמרתייואני לא יודעת להיות אמא, הוא אמר שא

, מסכן הילד וגם אתה לא מרגישה אני מפחדת לעשות טעויותאני לא מפחדת אני לא יודעת, 

להיות אבא ומה יהיה? הוא אמר יהיה בסדר, ואז הצלחתי לשכנע אותו שאעשה  יודע מה זה

ואז ביום שהייתי אמורה לעשות הפלה אני שכבתי בסדר, תקבעי תור  -והוא אמר לי הפלה

אל תעשי את זה, בבקשה אל תעשי את  -והוא שם את הראש שלו על הבטן שלי וכאילו אמר לי

ז הוא באמת יהיה איתי אמרתי אם הוא כל כך רוצה, אזה, והתחיל לבכות. כאב לי כזה כי 

 –הייתי תמימה, האמנתי לו. לא הבנתי כמה זה קשה ולאן אני נכנסת ואז אמרתי ויעזור לי. 

עשה תשע ארבע או משהו עזור לי אבל הוא בכלל היה בצבא, תו הוא יאני אהיה א טוב נו..

לא הייתי רואה אותו , לא זוכרת, בית הוא היה בבסיס, משהו בגבעתיובקושי היה ב כזה..

והייתי מתמודדת עם כל ההיריון הזה לבד ולא אכלתי טוב, לא שתיתי לא היה מי שידאג לי. 

הייתי לבד כל הזמן. גרתי לבד בשכירות. יון כ גם לא את ההיר"אמא שלי לא קיבלה אותו ואח

הוא צבא לבוא קצת הוא קיבל אישור מה הוא היה איתי קצת כשילדתי והילד היה בפגייה אז

עזבי, גם לא תמך בי את האמת בעניין באבחון וזה הוא תמך בי והיה שם. עד שהתחלתי 

, היה לו טוב שאני הילד ולא הואהסתדרנו אני והוא וניסינו למען הילד והיינו תקופה למען 

אז תו היו בגלל הילד ו. בשנתיים האחרונות שהייתי א7בן נותנת לו הזדמנות. אושר כבר היה 

כי הוא  לא ? אפילו בנוכחות שלו..וא תורם לילד שאני נאחזת בזה? מהבמה ה -אמרתי לעצמי

די  -אז אמרתיזבי, על מי אני עובדת? במה הוא תורם? ע -לא תמיד היה ואז אמרתי לעצמי

עדיף לי לבד. היום יש לו כבר משפחה משלו, יש לו ילדה. הוא עדיין מנסה ליצור קשר בכל 

כי חסמתי אותו בכל מה שאפשר. שואל מה שלומי,  וזרות אינסטגרם וכאלה..מיני דרכים מ

אבל על הילד לא שואל. אין ביניהם קשר וטוב שכך אושר לא מפסיד כלום, אני משתדלת 

להיות אמא טובה ולפעמים כשאני כועסת כי אני אומרת שצריך גם גבולות, כמה אפשר להיות 

לו רק אותי אז כאילו אם אני אכעס עליו אז מי יגיד מסכן יש  -רק רכה, אבל אז אני אומרת

מילה טובה? ואז אני מחבקת אותו ומסבירה לו שהוא צריך להקשיב לי. גם אם הוא עשה 

משהו לא בסדר, ואני צריכה להיות חזקה ולא לחבק אותו עכשיו אז בלילה יש לילות שאני 

עת שאני צודקת ושזה יטעה כ למרות שאני יוד"ממש בוכה כי כעסתי עליו ולא חיבקתי אח

כ בוכה על זה. גם כשהוא הולך לישון בוכה "אותו ..אז לפעמים אני כועסת ולא מחבקת ואח

כשעשה משהו לא בסדר, זה קשה לי אבל מה אני אעשה? הוא צריך להבין. זה קשה שיש לו 

 מא כועסת. יאין לו אבא לרוץ אליו כשא -רק אותי
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שכל ילד הוא משהו אחר אבל עדיין, אני יודעת ים אחרים, א ילד טוב גם לעומת ילדכ הו"בסה

. לפעמים אני חושבת יק מבט שלי והוא יודע שאני כועסתהוא ילד טוב ומקשיב ולפעמים מספ

אבל הוא לא חי  -אולי אמא שלי צודקת ואני צריכה להיות יותר סובלנית, נכון שאחי עוזר לי

. לפעמים אני שולחת לו הודעה "תבוא מיד לפני זה עדיין לבד איתי, הוא לא פה במצבים הכי..

שאני מתאבדת" ברור שאני לא אעשה את זה כן? אבל הוא מיד בא, לא חשוב איפה הוא.  הוא 

, לא יודעת אני פה. לפעמים אני צריכה רק לנשום אוויר. -לכי תנוחי, תעשי סיבוב -בא ואומר

לא יודעת מה הייתי ליו בהכל. באמת לא יודעת איך הייתי מסתדרת בלעדיו אני נשענת ע

, זה כיף אני אוהבת את הקשר בניינו. עושה בלעדיו, וגם הוא משתף אותי בהרבה דברים

יכה להגיד כלום. לא רוצה להגיד לך כלום, ואת לא צר -לפעמים אני בוכה והוא אומר לי

תך מה קרה? את רק רוצה מישהו שיחבק או -, לפעמים לא בא לך לשמועמחבק אותי ושותק

לא, ישר היסטריה. מה קרה? למה את בוכה?  –אותך. אמא שלי  שיחבקוואת תבכי וזהו, רק 

מי עשה לך? הוא יודע שאם אני באה לעבודה שלו והעיניים שלי אדומות הוא יודע 

 -שהתאפקתי כל היום בשביל לבכות לו ולא לבכות בעבודה. או שבלילה אני שולחת לו הודע ה

איך שאני צריכה אותו הוא מגיע. מקסים אין לא חשוב איפה הוא, ושה? מה קורה? מה את ע

לי אותו זה יותר מבעל יותר מהכל, אין הוא נותן לי המון כוחות המון כוחות לפחות יש 

לפחות לא יושב לי על הראש, אני בלעדיו לא יודעת איך הייתי שורדת זה גם מאז שהוא היה 

בה לפני זה, הוא הבין במה מדובר וכמה קשה ילד קטן לא רק בשנה שנתיים האחרונות. הר

לי, לא רציתי לערב אותו כי הוא קטן, מה הוא צריך את זה? והוא לבד החליט שהוא רוצה 

להיות ליידי, מה אני יכול לעזור? מה את צרכיה? לבד פשוט קלט שזה לא קל, שאני צרכיה 

הו הייתי שורדת כן? אבל מישהו לבד. לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיו. אני יודעת שאיכש

התמיכה הזו, לדעת שיש מי שאת יכולה לבכות לו בלי שישאל שאלות מישהו שיבין גם בלי 

אח או  -משנהשתדברי, בלי שתסבירי. מישהו  שרק יחבק . זה חשוב, כל בן אדם צריך זה לא 

שהוא אחי . אפילו עם חברות אני לא ככה. אולי בגלל חופשיהתו הכי חבר מישהו שתרגישי א

לאף אחד אני לא נותנת באמת לראות את הנשמה שלי, את יודעת לבכות לבן אדם זה להיות 

סוג של עירומה אני תמיד רוצה להיות חזקה. אז טוב שיש לי אותו. על העתיד אני מנסה 

מה יהיה כשיהיה גדול? כי אני שמה לב שככל שהוא גדל  -מנע מלחשוב, מנסה. אני מפחדתילה

יהיה בסדר, יהיה בסדר. לחיות את הרגע.  -יותר קשה. אבל אני אומרת לעצמייותר קשה, 

מקווה שיהיה טוב , אבל זה מפחיד אותי אז אני  -לקוות שיהיה טוב אני כל הזמן אומרת

מעדיפה לחיות כאן ועכשיו. אני יודעת שצריך לחשוב על מסגרות ומה יהיה כשהוא יהיה בן 

לא יודעת אני מפחדת ..אני יודעת שיהיה  ה שיהיה יהיה..מ וכאלה אבל אני מעדיפה לא.. 17

קשה ככל שיגדל ויהיה לו את הצרכים שלו והדברים שלו אני לא יודעת איך אני אתמודד, 

מקווה שזה לא יהיה קשה כמו שאני מתארת, מאמינה שכן אבל מקווה שלא. רק המחשבה 

יה חזקה ד עכשיו מאמינה שאההייתי חזקה ע פחד. מקווה שלא יהיה. אם -עושה לי לא טוב

תבכי עכשיו  -שבר ואני כל הזמן אומרת את זהיגם אז. אין ברירה, חייב. אני לא יכולה לה

את חזקה. אין מי שיחליף אותך את חייבת להיות חזקה. אין לך ברירה אחרת. יש  -אבל מחר

ון, מי ידאג לו אותך ורק אותך, אף אחד לא באמת יוכל להחליף אותי אם עכשיו אשקע בדיכא

הם לא אני. אז אני לא  -? אח שלי כמה שהוא מבין אותו הוא לא אני, אחותי אמא שליול

 נותנת לעצמי ליפול לשם. 
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נכון, יש לי את כל הסיבות להיות הכי בדיכאון שיש, יש לי המון אתגרים שקיבלתי מהחיים, 

אלוהים,  –לא גמולים, לא מדברים, ואז אני אומרת  -אבל אני מסתכלת על ילדים בבית הספר

הכי קל ליפול לדיכאון ובכי וכל היום להיות ממורמרת תודה. רק שלא יהיה יותר גרוע. 

ת אני קמה כמו חדשה אין רם שלי ככה? אבל לא, אז אני בוכה ונרגעת ולמחולהגיד למה החיי

מחבק אותי מנשק   -מה לעשות. אני לפעמים גם שואבת כוחות ממנו כשהוא מחייך, בא לבד

איך אני בוכה שקשה לי? יש לו דרך כל כך יפה להראות לי  -אותי ואז אני שואלת את עצמי

ז על מה אני בוכה? יש לי ילד טוב וחמוד וזה בסדר לפול אחשובה לו, שהוא אוהב אותי ושאני 

אין  -חייב להיות חזקה אין ברירה. תמיד אני אומרתישבר אבל אסור לתת לזה יותר מדי, ולה

לו אף אחד, רק אני אז זה מחזק אותי לא ליפול לדיכאון. כי אף אחד לא יכול להיות שם 

עם  היות אמא לילדועד היום אני לומדת ל שאני לומדתבשבילו כמו שאני ולדעת ולהבין כמו 

. וזה טוב שאני לא חיה עם אמא שלי כי אז הייתי נופלת מזמן הייתי אומרת צרכים מיוחדים

יש אותה פה, וזה בסדר שאשקע בדיכאון ודווקא בגלל שאני לבד אני חייבת להיות חזקה. אני 

ים ואני אוהבת אותו הכי גאה בעצמי!)מחייכת במבוכה( . בסך הכל זה לא קל אבל מתמודד

בעולם ולא מחליפה אותו בעד שום דבר בעולם ובשביל אף אחד בעולם ואם הייתי צריכה 

להוליד אותו עוד ועוד אז הייתי חווה את זה עוד פעם. הוא ילד טוב ואני מתה עליו. לא מעניין 

זה מה ות עם ילד כזה ושאנשים מסתכלים, אותי כלום, אנשים שואלים אותי איך זה להי

שיש, ואל תשאלו אותי שאלות כאלה. גם יש לפעמים שאלות מעצבנות. גם בגן שעשועים 

למה? בגלל שהוא לא  -הייתי רבה עם אימהות שהיו אומרות לילד שלהן להתרחק ממנו

מה הוא חיידק? הייתי ולות? הייתי רבה עד שהפסקת ללכת, מדבר? בגלל שהוא מוציא ק

התרחק מהשונה? לא ן. זה מה שאת מלמדת את הילד שלך? למעמידה אותן, רבה, מביכה אות

ילדים פה ממש ייתי רבה. תלמדי את הילד שלך כן. תתרחקי את .ממש ההייתי מתביישת, 

מתים עליו, מתייחסים אליו בטבעיות כאילו עוד ילד מהשכונה והוא זורם איתם . כשהוא בא 

וחר מתי ישחק איתם? אבל בקיץ פשוט הוא חוזר מא הם נותנים לו כיף וזה.. -מבית ספר

 לפעמים כן. הנה עכשיו הוא אמור לחזור.

 , על השיתוף. אני ממש מודה לך.רותתודה רבה 

 תודה לך
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 (4נספח מס' ) -ראיון עם רויטל

 24/12/13תאריך: 

 שלום רויטל.

 שלום תמר.

 תודה שהסכמת להתראיין. ספרי לי את סיפור חייך בבקשה.

גרה בעצם בבית שנולדתי בו, זה הבית של ההורים ואני ירשתי את הבית של תראי תמר, אני 

ההורים. אני לא ירשתי את זה מההורים אלא ירשתי את זה מהאחים והאחיות, אני באמת 

ר לשפץ, זה מעריכה, מהם ירשתי את הבית. בעצם אני מעולם לא שיפצתי את הבית, זה סיפו

ואני לא יכולה לשפץ לא רק כלכלית  ראות את כל ה..וגם ל את יודעת, נורא מציק לי גם ככה

                                                             אלא גם צריך לעזוב פה ואז לשפץ ואני לא יכולה . 

ל לבד אז אני לא יכולה לעשות גם את זה וגם את זה, אם והקטע גם כחד הורית באמת זה הכ

אני לא יכולה להתעסק בזה. אני זה משהו מוזר שאני אומרת אז אני רוצה לקדם את הילד 

אבל אני חד הורית באמת, אני לא התחתנתי , אבל תמיד ידעתי שיהיה לי ילד.. כאילו ידעתי 

ש.. למרות שהמשפחה מאוד שמרנית ואני באה ממקום קטן שבדרך כלל במקום קטן זה יותר 

אני ידעתי שיהיה לי ילד זה לא  -ות זאתשמרני, זה גם מושב וגם כולם מכירים אבל למר

הייתה שאלה. ובאמת כולם קיבלו את זה יפה, המושב, המשפחה, הכול.. אני לא שמעתי 

כאילו מישהו שאמר לי משהו. אם היו זה תמיד היו דברים חיוביים ועד היום. באמת. ואז 

י אתאר לך את לא נכנסתי להריון אחרי הרבה טיפולים והייתי בהיי הייתי בהיי שכל מה שאנ

מישהו יכול היה להרביץ לי ואני אפילו לא הייתי .. על מה אני מדברת. הייתי יכולה תביני

לא הרגשתי כלום. שנתיים כאלה של  -מרגישה את זה מרוב שהייתי בהיי, תקללו הכול

אופוריה, אם הייתי מטיילת עם העגלה הייתי יכולה לעוף מרוב שהייתי כל כך בהיי. עד ש.. 

גשתי שבעצם, הכל מתנפץ לי. ואז גיל שנתיים בערך ממש ביום הולדת שנתיים זה לא הר

יתה יתראי זה.. עבדתי במועצה וה יאומן שהתחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר. אה..

ת שלי, אני אמרתי לה : משהו עם הילד, משהו י"פסיכולוגית קראו לה *** והיום היה העוס

יותר לאט , דר? את יודעת לפעמים אצל ילדיםמה לא בס –עם ירדן לא בסדר. היא אמרה לי 

, אבל אני לא הייתי לי. והיא אמרה חכי עם זה אבל אני אמרתי לה: *** משהו לא נראה וזה..

היום היא  תה אמא שאולי את מכירה היא עובדת ב..ישקטה. במשפחתון שהוא היה בו הי

שמקבלים אותנו, בהתפתחות הילד, ***** את  איך זה נקרא? המחלקה בביח כבר מנהלת את..

משהו  -מכירה? היום היא כבר מנהלת שם. הילדה שלה למדה עם ירדן במשפחתון ואמרתי לה

תראי אני לא פסיכיאטרית, אני רק פסיכולוגית. אמרתי  -לא בסדר עם הילד, היא אמרה לי

ת שיום שישי אני עושה יה, תודיעי לגננואין בע -י אותו בגן. היא אמרה לילכי, תרא -לה

, חזרה אליי ואמרה: תשמעי, תלכי בסדר. דיברתי איתן. היא הלכה –ה תצפית. אמרתי ל

לראות קלינאית תקשורת ובעוד שבוע יש לך  תור בהתפתחות הילד. היא סידרה לי ככה שתוך 

היא עשתה לי את זה מהר מהר. , ל התורים וכל האבחון וכל התהליךשבועיים כבר היו לי כ

כבר התחלתי עם הקלינאית תקשורת ותוך שבועיים הפסיכיאטר המוכר שמאבן את זה ***** 

אני הייתי , רתי לו אני לא יודעת. סתם אמרתימה את חושבת שיש לו? אמ -פגש אותי ואמר לי

כאילו כדי שיצא לי , כותבת דברים אחרים, לא מה יש לו -נכנסת לאינטרנט ומשקרת לעצמי

שבוע הבא את  -לי צמי. הייתי בהכחשה כזאת. ואז דיברנו ואמרמשהו אחר, משקרת לע
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, אליי לבד, עושים בדיקה ואח"כ הוא נפגש עם ההורים לבד. אני ממש זוכרת את זה המגיע

כולוגית. המשרד שלו היה לא זוכרת מי אולי הפסי, וכרת שישב אתנו עוד מישהו בחדראני ז

ואתה גם מתחיל להאמין  PDDטיזם, אמר והוא נתן לי את האבחון ולא אמר או, קטן כזה

הוא אמר לי לכי תעבדי , כאילו אם תהייה מילה יותר יפה זה יהיה יותר קל )צוחקת(. לזה

אתה גם מתאבל,  אתו קשה ותחזרי אליי בעוד שלוש שנים, תעבדי קשה. אבל אתה עוד לא..

חדש לי, גם אני  הכל אתה גם לא יודע מה אתה עושה. זה גם ילד יחיד את מבינה איך זה?

מה אני מספרת למשפחה? מה? מה אני עושה ? איך אני ממשיכה את החיים  -אמא חדשה וגם

את יודעת נכון יש את האימהות שמספרות שהן חלמו שיהיה להן ילד כזה , גם אף פעםשלי? 

עם בעיה כזאת אבל זה לא עבר עלי בכלל, בכלל לא חשבתי על זה, גם עשיתי את כל הבדיקות 

שר, כל מה שצריך גם בגלל הגיל. לא ידעתי מה אני עושה ולא סיפרתי לאף אחד, בשבוע שאפ

הראשון אחרי שכבר היה לי האבחון אני ממש זוכרת  זה היה תהליכים של אבל, ממש אבל 

לא היה כי אף אחד לא ידע מזה. הייתי מסתכלת עליו ולא הייתי מאמינה, זה  -זה היה לבד

למי סיפרתי את זה? לא זוכרת למי  ? איך קרה דבר כזה? ואזלינראה לי אמתי, איך קרה 

 -רויטל, משהו לא בסדר עם הילד. אני אמרתי להן -סיפרתי קודם. אבל האחיות שלי אמרו לי

בגלל האבחון , כי , אני זוכרת שאחותי, היא עברה משבר מאוד רציני בגלל, הכל בסדר. לא

י היה לה גם יא עברה משבר נורא רציני בגללו. כימים וה 5ילדנו ביחד, יש בניינו הבדל של 

וטיזם ואני הייתי אומרת אאבל רויטל, יש לירדן התנהגות של  -ת ליקשה. היא הייתה אומר

מה פתאום? את מבינה, גם הייתי משקרת. לא יודעת למה, כאילו לא הייתי מתביישת  -לה

ה , בחופש כשאנחנו לבד כאילו כדי להגן על אחרים העדפתי לא לספר ואז ראיתי שבהתחל

שבת  -ולא הייתי יודעת כמה זה קשה, את יודעת הוא נוהג לברוח וזה היה קשה. אנחנו בשישי

רק בבית, אנחנו לא הולכים למשפחה או משהו כזה, אחותי הגדולה גרה פה ועוד אחות 

ח זה יותר נו -במושב ליד. ושאר האחיות באר שבעיות. אבל אי אפשר ללכת החצר פה והבית

שבת אנחנו תמיד לבד. לא קל, בכלל לא קל. יש שעות שמאוד מאוד קשות. נכון את  -אז שישי

מה יהיה? מה יהיה  -מחכה לשבת לנוח? אני מחכה שהשבת תגמר. זה גם כל הזמן אני חושבת

, קל. זה אין בעצם שום טעם לחיים פה? תשמעי זה המון אנרגיות, זה לא אהיהכשאני לא 

 זה לא חיים. -אבל אין באמת טעם לחיים. כאילואתה בא מהעבודה , חקאתה מחייך אתה צו

מה יהיה אתו כשאני לא אהיה פה? אני משתדלת  זה רק מבחוץ, בפנים בפנים יש ריקנות. 

זה בעייתי. זה אין מי שיטפל בו. אני  אפילו שלא להיות חולה, אפילו שפעת אסור לי להיות..

אני גם מאוד  -, כן? זה לא בא בחשבון. וגם מצד שנילא יכולה להשאיר אותו גם לילה לבד

ותי, פותח הוא מסדר א -צוחקת. אותו(קשורה אליו, אני לא יכולה בלעדיו )מנשקת ומחבקת 

תראי אם יש לי אירוע  אבל רק אם זה בנתיבות יותר רחוק מזה אני . את המקרר כל שנייה

במועדונית אז אני הולכת לוקחת  לא הולכת, נגיד מחר החונכת שלו מתחתנת ויש לו מסיבה

כ יוצאת. יש לו בייביסיטרית. אז אני הולכת לשעה וחוזרת. "אותו ואז מרדימה אותו ורק אח

הבייביסטרית הקבועה באה אבל רק אחרי שהוא נרדם ואני הולכת לשעה וחוזרת לפני שהוא 

את *****?  הוא  את מכירה, סיפור. יש לי את המנתח התנהגות זה -אם זה רחוק מרגיש בכלל.

הוא המדריך שלה ובשבת יש לי מישהי מהאזור והיא  מגיע אלינו והחונכת זו שעובדת דרכו.

הבנת אותי.  אבל, ני קוראת לה חונכת כי בשפה שלנולוקחת אותו בשבתות לשעתיים שלוש, א

ם היא לוקחת אותו אליה הביתה יש להם ילדים קטנים בבית וכול, וזהו היא כמו בייביסיטר..

להם ומחזירה לפני כי את  סאוהבים אותו שם ובאמת נחמד לו. אבל גם לפעמים קצת נמא
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שבת זה הכי קשה לדוגמא ביום שישי -תראי שישי. יך שהכול יהיה סגור וזהצר -תויודעת א

האחרון כשהודיעו שהבית ספר סגור, אני מבינה את זה באמת אבל בשבילי זה יומיים, יומיים 

אבל  -הנה, השבועיים מסתיימים ואז את אומרת -אומרת בחופש הגדול שלמים וזה קשה. את

אני גם עם ההורים  אחרי.. במרוץהחגים. וכשזה מסתיים אז יש משהו אחר ואני כל הזמן 

את לא  דקות לשבת בשקט זה משהו.. 1גם  -האחרים שאני נפגשת אנחנו מדברים ואומרים

בכלל לא, לפעמים אני רק רוצה לשבת  -אני נסיעות חופשות בכל אופן רוצה טיולים לחול..

)צוחקת(. )" אמא  בשקט אחרי שהוא נרדם אבל מה קורה? הוא נרדם וגם אני מייד נרדמת

 זהו..  שנרדמת לפני הבן שלה" צוחקת ומחבקת אותו(

ו עם סייעת לגן הוא היה ממש הוא היה בגן תקשורת בבאר שבע, בהתחלה עוד שלחתי אות

מיד כשהבנתי שהוא צריך גן מיוחד בלי התלבטות רשמתי אותו לגן  .זה לא היה זה, קטן

תקשורת שהיה בו מקום, היה חשוב לי להרגיש שיש שיח, שיש לי שפה משותפת עם הגננת . 

גם  הוא לא התקדם מאוד באותה שנה, אבל ראיתי שיש עם מי לדבר וזה היה חשוב לי..

באופן אינטנסיבי ובדים בו עם אוטיסטים תו לראש פינה. שמעת על זה? שה מקום שענסעתי א

אז. לא היה קל אבל שם בפעם הראשונה עברתי טיפול  1הוא היה בן , שבועות רצוף 1

שהו אבל זה לא.. לא פסיכולוגי דווקא מישהו שממש התחברתי אליו. גם מהמועצה נתנו לי מ

בביס הייתה . היא הייתה טובה אבל לא.. ואז לפני שנתיים התראפיסטית הייתה הכימיה

 עובדת אימא וילד אז הייתי באה כל ימי שישי, דווקא אתה היו לי הרבה שיחות, הרבה ואז

מוותרת לה. היה לי טוב,  תה ממש כיף, לא הייתידווקא אתה ניהלתי המון שיחות היה לי א

ה תה. וזהו מהגן תקשורת הוא הגיע לבית ספר, זהגעתי אתה להמון דברים. ממש כיף היה א

בב בהסעה כל הזמן, גם הגננת אמרה לי שזה בית ספר טוב והכי קרוב לא רציתי שיסת היה גם

ס התיכון שלכם*** והורים בדקו "אני יודעת שאחרי בית ספר הזה יש את ביה וגם המליצו לי.

, אין איזה ניסים תית אין איזה הוקוס פוקוס שעושיםואמרו לי שזה טוב. אני גם מאוד מציאו

ספר אחד שהוא מעולה והשני לא. כשהוא היה בן שנתיים התחלתי לקחת ונפלאות אין בית 

 יש פה איזו קבוצה, כדאי לך וזה.. -אותו להידרותרפיה, בהתחלה זה היה פרטני, ואז אמרו לי

מה אני אספר כמה אני מסכנה?  -ואני אמרתי אין לי סבלנות לשטויות האלה. תעזבו אותי

געת, כמה שעות אני יכולה וואו אני משת -ואמרתי תה מלחמה אז,יכמה זה? לא אוהבת והי

תו בבית ממש התחרפנתי, ואת יודעת גם במלחמה לפני שנתיים זה היה נורא. להיות א

, ההורים ה. בזמן שהוא בהידרותרפיה בקבוצהתביאי אותו לקבוצ -אז היא אמרה לי -בקיצור

תה לנו ילא כלום. פעם היוצה ביחד. זה מה שטוב זה ממש זמן נטו. זה לא בייביסיטר ובבק

עוסית מנחה ועכשיו, כבר שנתיים. זו קבוצה שלא צריכה מנחה. תשמעי כל דבר שיש, כל 

זה לא קיים. אנחנו ממש ממש מלוכדים.  –חידוש, כל אחד באמת, הכימיה שיש בקבוצה הזו 

לא ששה  אם יש תרופה חדשה או משהו.. אגב, ככה הקמנו את המועדונית אז.. כי אז אלו"ט

שנים, מועדונית מדהימה עם סטודנטים מדהימים, ועוזרים לי  1להקים פה, וזה כבר 

מהיישוב לשלם כל מיני דברים, לפעמים אנחנו גם עושים מסיבה, ואנחנו ההורים ממש 

החונכת שמגיעה, ההידרו  -כל יום יש לו תעסוקה -יושבים יחד וזה כיף. מהבחינה הזו

שבת זו בעיה, מנסים לפעמים לחפש לי, לעזור לי אבל זו -ק שישיוהמועדונית. הבעיה היא ר

בעיה לא כל אחד יכול, זו גם בעיה. אני לוקחת אותו גם למגרש משחקים ובזמנו אפילו 

ביקשתי שיגדרו אותו ובאמת סגרו אותו. האמת היא שגם כשאני מגיעה למגרש המשחקים 

                 נעלה אותו נוריד אותו. , ר לךלכי תשבי נעזו -אומרים לי עוזרים לי, הרבה הורים
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ול והוא ככל שהוא גדל נהייתה לי בעיה לקחת אותו למשחקים, כי הוא גד -אבל האמת

ז בסדר אבל לי כבר וזה קשה לי. אז אם יש חונך שלוקח וזה, א, מתלהב והם ילדים קטנים

לא רואה ילדים רגילים י גם . זה כואב לי לראות אותו שם ככה מתלהב. אנקשה לקחת אותו

, אז כשאני רואה ילדים בגילו, אני לא נכנסת למקומות כאלה כן? אבל כשאני רואה אז בגילו

אבל ביום יום אני לא  , מעט ולא רואה. אין לי רגע מנוחהאני מרגישה צביטה בלב אבל אני כ

אום הוא חושבת על זה ואני גם לא מכניסה את עצמי למקומות כאלה. למה להרע לי? אם פת

מתקדם במשהו או שכותבים לי במחברת הוא עשה ככה או ככה אז זה עושה לי טוב. מזלי 

שאין לו איזו התנהגות חוזרת או בעיה עם רעשים. תראי פעם הרגשתי שהוא ממש תזזיתי 

וגם אמרתי לפסיכולוגית שהטלוויזיה עושה אותו עצבני וזה.. ואז כיביתי את הטלוויזיה, 

לו. עכשיו הוא גדל ..הוא אוהב לראות אנשים שאנשים באים לפה, הוא  ולאט לאט החזרתי

מתלהב, אבל כשזה הרבה אנשים הוא נלחץ, נגיד הוא אם אני יושבת רק עם מיהי אחת אז זה 

מפריע לו, כי זה מוריד מתשומת לב שלו אז תמיד הוא יעשה משהו כדי שאתפנה אליו. הוא 

 ככה. ישן איתי.. במיטה עדיין. זה נוח לי 

 תסתכלי איך הוא ישן, בדיוק כמוני עם הכרית על הראש. 

מה לגבי זוגיות? ידעתי שאני לא אתחתן. זה נשמע מצחיק  ,אמרת שתמיד ידעת שיהיה לך ילד

שלי, החלטתי  17להגיד את זה כי בתקופתי זה לא היה נהוג אבל אני זוכרת שביום הולדת 

שאני לא מתחתנת, שתביני היום אני חושבת שזו החלטה לא נכונה. לדעתי אחרי הכל אני 

אנחנו מנסים לעשות שנכון וכל מה אמא ילד , הכי קלאסי זה הכי -חושבת היום שצריך אבא

תרון יותר שבת שזוגיות זה קל אבל לא מצאו פאני לא חו זה לא יעבוד. זה לא ש.. -אחרת

אידאלי. באמת. לא בגלל שירדן עם צרכים מיוחדים, הייתי אומרת את זה בכל מקרה לא, 

נעורים חשוב. היום בדיעבד אני חושבת שטעיתי. למה חשבת ככה? כי הייתי אחרי אהבת 

נכזבת והכל נראה סוף העולם, מאבד פרופורציות. הייתי כל כך טיפשה כאילו, סגרתי את 

לא  17עצמי לא להתאהב וכאלה דברים. את מבינה זו החלטה טיפשית אבל בחורה בת 

זה  17, זה לא פייר. מה שראיתי אז והיום זה לא אותה תמונה. בגיל 17תתווכח עם בחורה בת 

ש עוד הרבה בחורים ועוד ולגדול במקום קטן וסגור, בכל זאת לא הבנו שימאבד פרופורציה, 

את מבינה? אני זוכרת שאחרי כמה שנים סיפרתי את זה לחברה, לא בשביל , הרבה זה

אל  -להשוויץ אבל הייתי מאוד יפה וסקסית ושובבה אבל נתתי תמיד את ההרגשה של

. אבל את היום אני מצטערת על זה תתקרבו אליי. קולטים את זה וזה מה שעשיתי לעצמי.

 , היום הייתי רוצה עכשיו כן. תראי אני אומרת שאני רוצה אבל אני לא עושה לזהיודעת

אני לא מתאמצת כן? כלום. אבל בתיאוריה זה לא , מאמצים אבל תיאורטית אני אומרת

לי חברות  משהו שהייתי שוללת ואני יודעת שזה גם משהו שיכול היה לעזור לירדן וגם לי ויש

תקשיבי היא כבר סבתא ויושבת עם . אפילו יותר מוצלח מהפרק הראשון שהתחילו פרק ב וזה

החבר יד ביד וזה יפה, בחיי . אני אומרת אני רוצה זוגיות אבל אני לא יודעת אם אני באמת 

מתכוונת לזה אבל עצם זה שאני אומרת את זה זה חצי מהדרך. תשמעי, גם עברנו הרבה 

והוא בן  25אני הייתי בת  ת, איבדתי אח שהיה גדול ממני בשנה וחצי וזה גם עשה..דברים בבי

וחצי וזה היה בבית הזה, זה היה קשה. עברנו דברים . ההורים שלי נפטרו אבא שלי לפני  29

ואמא שלי נפטרה בדיוק לפני שירדן נולד והוא ממש מזכיר אותה בצבעים, בהתנהגות  10

כרונות, אדם צריך להתחדש ואני לא התחדשתי וזה לא טוב, תראי המפונקת. זה בית מלא זי
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טוב לי פה, הבית ממוקם במרכז ואנשים פה מכבדים אותי לא כל אחד יעבור וייכנס גם אם 

אני בחוץ. אני עובדת במשרד ממשלתי. אז אני חוזרת ולפעמים יש לי זמן קצת לסידורים 

תחלה נבהלתי חשבתי שאני תמיד משאירה כ הוא חוזר. תראי את הדלת תמיד נעולה בה"ואח

דלת פתוחה עד שהבנתי שהוא למד לפתוח לבד. הוא ממש מבין הכל ושתדעי לך "הוא לא 

סופר אותי" אני אומרת לו שים חגורה הוא לא שם, תופס אותי שוטר ואני מסבירה להם אז 

נו לא הוא מסתכל הצידה כאילו כלום. תראי המשפחה שלי מאוד אוהבת אותו אבל אנח

נפגשים הרבה בכלל, כשהוא נולד כן אבל מאז לא, בחגים אני הולכת לשעה או פחות אפילו, 

דק , פתאום אני קמה ב  1ירדן נרדם, אני נחה  -אוכלת וחוזרת. היה ליל סדר שאמרתי לגיסתי

לפנות בוקר שואלת איפה האנשים? גיסתי אומרת לי את נרדמת, חשבת שתעדיפי לנוח.  2

 צוחקת.

אני לא יכולה לנהל, אני נוסעת  ,, אני באה מבית דתי, אני לא מנהלת אורח חיים דתיתראי

אין מה לעשות זה החיים. אני משקיעה אז כאילו גם זה נעלם לי. בשבת מדליקה לו טלוויזיה 

שח לשעה, תראי אין מה לעשות זה  177בו הרבה מבחינה כלכלי, רק הניתוח התנהגות זה 

גם ירדן זה משהו מוזר, זה מאוד קשה גם מבחינה נפשית, מאוד הילד שלך רק שיתקדם, 

מאוד קשה בעיקר נפשית. אבל מצד שני אני גם משוויצה בו, כאילו מה זה משוויצה בו? את 

מבינה, הוא גורם לי גם להרבה אושר הוא בא ומנשק אותי, ומחבק. הוא ישן לילה שלם טוב, 

הות מספרת שהיא התחילה לתת קנאביס רפואי, אני גם נותנת לו רספרידל, עכשיו אחת האימ

היא אומרת שזה כבר שבועיים והיא לא רואה הבדל, זה מגיע בטיפות. אבל בינתיים לא רואה 

בינתיים נותנים לילדים שהם  ריטליןשינוי והבנתי שזה מאוד מאוד שונה אחד לאחר כמו 

תרופה פסיכיאטרית  אלימים. יש הרבה הורים שהם נגד תרופה כי זה פסיכיאטר אבל כל

. אני בעד כל דבר שעושה איכות חיים טובה. תראי יש גם את ריטליןפסיכיאטר נותן גם 

ההורים שבודקים את התרופה לפני שהם נותנים לילד, אני לא, אני פוחדת שתיפול עלי 

? אין אצלנו הרי שינה באמת, אני תמיד ערה. אין לנו את ומה אירדםתרדמת, ואז אני 

זו. אם הייתי צריכה לצלם לך הייתי מצלמת לך רק את ירדן, זו המהות שלי האופציה ה

מצביעה על הראש. גם כאמא הבית שלו, הכל סביבו, לא יודעת אם  -בחיים. זה כל הזמן פה

בגלל שהוא בן יחיד או בגלל שהוא עם צרכים מיוחדים או בגלל שהכל ביחד. זה מזכיר לי 

בלי , דן ואני חד הורית, וההיאואמרתי אני אמא של יר שפעם הייתי באיזו הרצאה והיה סבב

כוונה נפלט לה "איזו מסכנה" ראיתי שכולם נבוכים אז אני אומרת " זה בסדר, אני גם 

אני לא אוהבת רחמים, לא אוהבת גם אחרים שהם במצב קורבני וזה עניין של  כורדית"

אני בוחרת לא לחשוב על זה, לא בחירה. זה אופי. להיות מאושר, זה גם עניין של בחירה. אז 

לא לתת לעצמי לשקוע כי כשאני מתחילה זה מציף אותי. אני רק רוצה לעבור  להתעמק בזה,

אתה לא יכול להתהלך בתחושה שאין טעם לחיים ולהמשיך לצחוק אז אני  יום ועוד יום.

    מעדיפה להתעלם מזה אבל את האמת אני יודעת.

 תודה לך, רויטל

 בשמחה.
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 (8רננה )נספח מס'  -חוקר יומן

 כתבתי ביומן החוקר: בעקבות הראיון עם רננה

התלבטתי ארוכות איך אני פונה אליה, היא אמא של אחד הילדים מבית הספר, ידעתי שהיא 

אם חד הורית שיכולה להתאים למחקר שלי. לא הכרתי אותה. בעודי מתלבטת איך לגשת אל 

י אליה סיפרתי לה עלייך" ן של רננה " תתקשררננה, אני מקבל מאפרת הודעה עם הטלפו

                                                                                איך דברים קורים, איך הם מסתדרים. ..וואו, 

כבר באותו יום אני מתקשרת, היא חולה. מתנצלת בפני ואומרת שנדבר בעוד כמה ימים. עובר 

שבוע, אני מחליטה לנסות שוב, שולחת הודעה בפלאפון ושואלת אם נוכל לקבוע מועד לראיון 

 מיד מסכימה ואנחנו קובעות ליומיים אחרי. רננה

הריאיון השני שאני הולכת מתרגשת מ , לרננה שגרה ממש כמה רחובות ממניאני בדרך 

לערוך, מקווה שאצליח לשחזר את האינטימיות שהרגשתי שנוצרה ביני לבין אפרת, מקווה 

                                                              בכל ליבי שהיא תרגיש בנוח איתי ושהשיחה תהייה קולחת.

י בחיוך חם ורחב, מפלס הלחץ שלי יורד.          אני דופקת בדלת, רננה פותחת לי ומקבלת את פני

אני מציגה את עצמי ואנחנו מתיישבות בפינת האוכל. בתחילת הריאיון מתנצלת רננה על כך 

שהיא עייפה ואולי לא תצליח לדבר הרבה, אני מרגיעה אותה ואומרת לה שכמה שתוכל ומה 

 ("וי כמה דיברתיא" -אני מודה לה ) בסוף השיחה היא אומרת בחיוך –שתוכל 

כבר בתחילת השיחה אני מרגישה תחושה טובה, חמימה, נוצר בניינו קליק מידי. הסיפור של  

רננה לא קל לי, היא מספרת על הוריה אותם סעדה, נתק עם האחות וההתמודדות עם 

ה על הדברים, היא מספרת את הסיפור שלה בהתרגשות ונראה כי זמן רב לא דיבר.  "לבד"ה

גם אני מתחילה , דומעת ועוצרת את שטף הדיבור ואני מרגישה איך פעם לדבר מתקשה מדי

אבל לא מצליחה. רננה  מתוודה על כך שאף פעם לא דיברה על הדברים , לדמוע, מנסה שלא

ומודה לי מקרב לב על ההזדמנות שנתתי לה, ואני חושבת לעצמי: הזדמנות ? אני זו שצריכה 

 להכיר אותי פותחת בפניה את הרגשות, מחשבות אכזבותלהודות לאישה היקרה הזו שמבלי 

ככל שחולף הזמן אני מרגישה כאילו אני משוחחת עם חברה ופחדים הכי כמוסים שלה. 

המספרת לי את קורותיה ואני חשה הזדהות והתרגשות.  בסוף הריאיון אני מבקשת מרננה 

: "הנה, זה כל הסיפור שתצלם תמונות מחוויית האימהות שלה, רננה ללא כל היסוס אומרת

שלי" ומצביעה בידה על שולחן פינת האוכל העמוס ספרים ולאחר מכן על כיסא הפלסטיק 

הצהוב המונח מול שולחן הסלון.. " זה החלום שהיה לי " היא אומרת.. "שולחן משפחתי עגול 

גוש  לארוחות ערב ואירועים.. במקום זה יש שולחן סלון עם כיסא פלסטיק". אני מיד מרגישה

שעוצר לי בגרון , ועצב שעוטף אותי, לא רציתי לסיים כך את הריאיון, כקוראת את 

מחשבותיי אומרת רננה " אבל אני בתהליך טוב, תראי את הספרים האלה, הם מלמדים אותי 

להודות על מה  -לחיות אחרת. להפסיק לחשוב על העבר, לחיות בהווה כאן ועכשיו, והכי חשוב

רת שהולכת לכתוב במחברת ההודיה שלה את הפגישה איתי, להודות שיש" היא שבה ואומ

 עליה. 

 אנחנו נפרדות בחיבוק חם וכנה. אני מודה לה מאוד על האמון שנתנה בי ויוצאת.
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. פורצת בבכי. ומנסה להקשיב למשפטים שרצים לי בראש. עוצמת אני נכנסת לרכב. יושבת

קות עוברות, אולי יותר או פחות, אני ד 17עיניים ומנסה להסדיר את החשיבה והנשימה. 

מרגישה שהשקט מתחיל לחזור אלי, מתניעה את הרכב, נוסעת לבית שרחוק רק בכמה 

, להבין, להפנים הארוכה, זו שתיתן לי שהות לשחזר , הפעם מהדרךרננהרחובות מביתה של 

 ולהודות על החוויה שחוויתי בשעתיים האחרונות.
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 (3ס' )נספח מ אפרת  -יומן חוקר

 איון עם אפרתימחשבות לפני / תוך כדי ואחרי הר

 24.12.2.11תאריך הריאיון: 

הבוסית שלי בעבודה המועדפת  -, אני חיילת משוחררת, והיאשנה 17את אפרת הכרתי לפני 

השנה הבאות. עד לאותו  17בה עבדתי.  נפרדו דרכינו די מהר ומאז לא פגשתי אותה במהלך 

היום שבו הודיעה לי המנהלת בבית הספר כי אמא לתלמיד שעולה לכיתה א מבקשת להיכנס 

, לה לקח כמה דק זיהיתי אותהתה מיד לשיעור בכיתה א )אותה חינכתי(, כשאפרת נכנסה לכי

כדי להבין שהיא מכירה אותי. חשתי מבוכה מהסיטואציה אך המשכתי בשיעור, נראה היה לי 

, אבל מהר מאוד נשבר הקרח והיא נשארה בכיתה במהלך יתה נבוכה בהתחלהכי גם אפרת הי

 כל השיעור.

ה שאגש אליה, התקשרתי כשהחלטתי על נושא העבודה היה לי ברור כי היא האימא הראשונ

ושאלתי האם תסכים להתראיין.  , סיפרתי על נושא העבודה בכלליותאליה, מגומגמת מעט

להפתעתי, לא רק שהסכימה אלא אף נשמעה נלהבת. קבענו יום ושעה.  ביום הריאיון 

סימסתי לאפרת על מנת לוודא שזוכרת וגם כדי לוודא שזה עדיין מתאים לה. בנסיעה אל 

ים פרת ניסיתי לא לחשוב על הריאיון אבל ככל שהתקרבתי הרגשתי פרפרים גדולביתה של א

, כשיצאתי מהמעלית היא כבר חיכתה לי עם דלת פתוחה יותר בבטן. הגעתי לאפרת הביתה

וחיוך גדול, הלחץ שלי פחת. נכנסת לבית, שולחן הסלון ערוך עם שתיה וכיבוד, היא התכוננה 

ר ההקלטה אנחנו פני שאני מתחילה להפעיל את מכשילכבודי וזה מרגש אותי מאוד. ל

 , אפרת נינוחה וחייכנית ומפלס הלחץ שלי לפני הריאיון הראשון יורד.מנהלות שיחה קצרה

, השיחה קולחת רוב הזמן, היא עוברת מנושא הריאיון אני כמעט ולא עוצרת אותהבמהלך 

דבר ולא להפריע לה ברצף. מעדיפה לתת לה לם כשיש לי שאלות אני כותבת בצד ולנושא וג

ות את המודעות אפרת מספרת לי על הפעולות שעושה כאם לילד עם אוטיזם על מנת להעל

כמה כוח יש לאישה הזו, אם חשבתי לפני הריאיון שאתקל באישה עייפה  -ואני חושבת לעצמי

אני מתבדה! היא לא מתעלמת מהקשיים אלא, מעלה אותם, מספרת אבל נראית לי  -וכואבת

זקה ונחושה, ומעידה על עצמה כמי שצמחה מההורות הזו. אני מרותקת. בשלב כלשהו אני ח

שואלת אם חשבה על ילד נוסף, אני מרגישה שנגעתי בנקודה כואבת וכמעט מתחרטת שנגעתי 

בזה, אפרת אומרת שזו החרטה הגדולה שלה ולי כואב שאני מעוררת בה כאב. היא קולטת 

וממהרת להגיד שהכול בסדר, היא  יים או משהו במבט שלינאת הדמעות שנאספות לי בעי

רוצה לדבר על הכול ואם משהו ממש לא יתאים היא תגיד לי. אני שוב מרגישה נפעמת 

, פחדים אבל רוב הריאיון מתמקד זק. אפרת ממשיכה ומספרת על קשייםמהפתיחות והחו

ש כי היא מדחיקה בהרבה חזקות ומקורות להעצמה עבורה. הנושא היחיד שאומרת בפירו

לפני הריאיון ברור היה לי כי אני רוצה  ליו כלל מתוך החלטה הוא "העתיד",ולא חושבת ע

לדבר על החלק הזה, החשש מהבאות, ממה שיקרה, תכניות לעתיד וכו .. אבל ברגע שאפרת 

                                                                                        אומרת את זה, אני מחליטה להרפות. לא לשאול כלל  ושמחה שזה מה שעשיתי.                 

במהלך כל הריאיון מספרת לי אפרת כי הפכה מעין שגרירה של הנושא, היא מתראיינת איפה 

 ו"טשמבקשים, מארגנת ימי הפנינג לתלמידים, תרומות, פעמים רבות מתקשרים אליה מאל
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זה מה שמחזיק אותה היא אומרת, ואני מרגישה שהגעתי לאדם תחילת דרכם, רים בללוות הו

הנכון להתחיל אתו את הראיונות, היא פתוחה והשיחה אתה קולחת.. המבוכה שחשתי 

 בהתחלה  נעלמה כמעט ואני מרותקת לכל הפרטים שאפרת מספרת.

לי חברות אנחנו מסיימות את הריאיון בחיבוק גדול ואפרת שואלת אם ארצה שתפנה א

 נוספות שבמצב דומה, אני כמובן אומרת שאשמח עד מאוד.  

ריאיון ראשון, נושא לא  -אחרי הריאיון אני נכנסת לאוטו ומנסה לעבד את החוויה שעברתי

, הריאיון כי גם לה, לאפרתי כאב עם זאת, אני יוצאת בתחושה פשוט.. הרבה רגעים שהרגשת

 בת את זה, אני חיה את זה"יא גם אמרה את זה "אני אוהה -עשה טוב

חברות שבמצב דומה לשלה, אני מודה לה מאוד,  1שמות של כבר למחרת שולחת לי אפרת 

 מרגישה שהנושא באמת חשוב לה, ואני מרגישה שאני נוגעת בנושא חשוב.
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 (.1)נספח מס'  חוה -יומן חוקר

ביקשה את השעה כדי שאגיע לאחר אני מגיעה לחווה לבקשתה בשעת ערב ומניחה כי 

שהילדים נרדמים ומופתעת לגלות בית ערני למדי מלא שמחת חיים. חוה, שואלת איפה נרצה 

בסלון או בחדר ואני אומרת )בזהירות( שעדיף בחדר כי הילדים בסלון ) ובתוכי  -לשבת

 הם לא אמורים לשמוע את השיחה הזו( -חושבת

יגה ומספרת קצת על עצמי, חוה שואלת מה אני יודעת אנחנו נכנסות לחדר השינה, אני מצ

עליה ואומרת שאני יודעת רק שהיא אם לשני בנים המאובחנים על הרצף, גרושה. חווה 

מחייכת ואמרת אוקיי.. אז נתחיל? אני מסבירה לה ממש בקצרה על המחקר ומתחילה 

ר את המחשבה, להקליט. חוה מתחילה לדבר, מדי פעם עוצרת ונראית כאילו מנסה להסדי

השילוב דיבורה של חוה ברור, משפטים קצרים וענייניים והנימה טכנית מעט. היא מספרת על 

, הקשיים וההצלחות ולעיתים עוברת מאחד לשני כאילו היו של הילדים במסגרות רגילות

אחד, אני מוצאת את עצמי שואלת לשמו של הילד כדי לוודא שאני מבינה על מי היא מדברת. 

במשפטים בודדים אך בין השורות אני מבינה כי התנהלותו הלא עקבית של האב מול מדברת 

 הבנים היא למורת רוחה וכי הייתה מעדיפה כי יתנהלו אחרת.

חה כי חוה נמנעת במתכוון מלהיכנס לנושאים אינטימיים מדי או יהיה נראה לי במהלך הש

י ומתמקדת במעל לפני השטח, כאלה שיציפו את רגשותיה לכן רוב הזמן נשארת ברובד הגלו

בעיקר ברמת התפקוד של הילדים ובשילובם. כשהיא מספרת על כך שאוהד החל לדבר רק 

     , אני מנסה להתעכב על הנקודה ושואלת האם זוכרת את היום הזה עונה ללא שהות 1בגיל 

 , אני מניחה לכך. היא באמת מנסה לא להתרגש ולהיחשףלא" ואני מרגישה שאולי "

לקראת סוף השיחה אני מתחילה להרגיש שחוה נפתחת מעט יותר כאשר מדברת על  רק

העתיד לבוא ובעיקר כאשר אומרת שהייתה רוצה לחוות חווית הורות לילד רגיל, זה מרגש 

 אותי. 

לקראת סוף הריאיון הילדים נכנסים לומר לה "לילה טוב" וחוה מלאת אור כאשר הם 

 מתרגשת.מנשקים ומחבקים אותה ואני שוב 

אנחנו נפרדות בחיבוק ואני מודה לה מאוד שהסכימה להתראיין. בדרך הביתה אני שואלת 

אני נזכרת כי כשסיפרו זאת תחושת פספוס מהריאיון הזה?  את עצמי למה אני מרגישה בכל

לי ששני בניה מאובחנים חשבתי לעצמי שהריאיון הזה לא יהיה פשוט רגשית והנה, אני 

האם שיתפה באמת?  -נשארת עם שאלות פתוחות .שמתמקדת בטובחזקה  פוגשת באישה

זו  –האם לא הרגישה בנוח איתי? אולי זה כלל לא תלוי בי? בחרתי להישאר עם התשובה כי 

 היא וזה מה שהיא בחרה לשתף. וזה בסדר. זו החוויה שלה!!!
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 (11)נספח מס'  גיתית -יומן חוקר

איון. המחנכת של בנה ילא הכרתי אותה לפני הר היא אמא של תלמיד מבית הספר אך גיתית

 שאלה אותה האם תהייה מוכנה להתראיין וכשהשיבה בחיוב קיבלתי את מספר הטלפון שלה. 

 פגש והגעתי אליה.יקבענו לה

איון כי "על החיים שלי אפשר לכתוב ספר"  ואני חשבתי לעצמי כי יאמרה בתחילת הר גיתית

 איון הזה הולך להיות ארוךיהר

לכבות את מכשיר ההקלטה.  גיתיתלהפתעתי , לאחר מספר דקות של שיחה , ביקשה ממני 

יתה ישיתפה אותי כי ה גיתיתכי זה מקשה עליה , שהנושא קשה לי.  גיתיתכשכיביתי אמרה 

בטוחה שהדברים "יזרמו" לה ותספר בלי סוף אך היא מרגישה שאינה פתוחה ומסוגלת 

 להרחיב.

תה בי המחשבה לשאול שאלות נוספות ולנסות ימר( היור יש לאיון )הקציכשהסתיים הר

ששידרה לחץ אמרו לי להפסיק. וכך  יתיתלהמשיכו אולם, האינטואיציה שלי ושפת הגוף של ג

 עשיתי. אני לא יודעת האם אשתמש בראיון הזה לשם ניתוח הנתונים, אחליט בבוא היום. 
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 (12אורית )נספח מס'  –יומן חוקר 

הרבה מאוד זמן האם להתקשר לאורית, האם לבקש ממנה להיות חלק מהמחקר. חשבתי 

הייתי שנתיים מחנכת של רן, היו בניינו יחסים טובים אבל אולי תרגיש לא בנוח להתראיין 

אני מחליטה להתקשר. כשאני מגיעה  -בנושאים כאלה מולי. לאחר התלבטות ולהיפתח

ן, אני יושת עוד כמה רגעים ברב ומנסה להסדיר את הנשימה, זה לא פשוט עבורי, לחניית בניי

בעיקר העובדה כי אני יודעת שיש לאורית התמודדות לא פשוטה בבית. כבר בתחילת השיחה, 

אני רואה שמשהו באורית השתנה מאז שהייתי המחנכת של רן, היא פתוחה יותר, נינוחה 

דברים השתנו. אורית כבר בהתחלה מספרת בפתיחות  -שנים 2יותר, בכל זאת עברו להן 

 מחייה.. אינטימייםפרטים 

אני ממש מתרגשת מהכנות שלה וכמה פעמים במהלך השיחה אני ממש מנסה לעצור את 

משתדלת להמשיך ולהסתכל עליה הדמעות בעיקר כשאורית מדברת על ההוסטל, על רן, ואני 

הקטע שבו אורית מספרת על  -למרות הקושי. היה קטע בשיחה ששתינו מוזילות דמעות

החשש שלה שמא תמות לפניו. כואב לי שנוסף ליום יום העתיד כל כל מפחיד ומאיים. למרות 

השיחה מסתיימת בנימה ממש אופטימית, איזה כיף  -השיחה עם החלקים המאוד קשים

 בהרגשה הזו, היא ואמרת "ניצחתי" והיא צודקת!לצאת 
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 (13רות )נספח מס'  -יומן חוקר

סוף סוף אחרי כל כך הרבה פעמים שזה התבטל, זה קרה. אני נוסעת לרות ליישוב ליד******, 

היא מחכה לי בכניסה כדי שלא אסתבך. אני מסתכלת עליה ונפעמת מכמה שהיא יפה. 

בהתחלה רות מדברת במשפטים קצרים, ממעטת לפרט ואצלי כבר במחשבה ..האם תיפתח 

רות נפתחת, חוזרת לתקופות שקודם עברה עליהם  אליי? לאט לאט ככל שעוברת השיחה

ברפרוף ומספרת יותר בהרחבה. אני מרגישה שהיא מאוד מתאמצת להישאר בעלת חזות 

מרה על קושי אך מיד מספרת איך אאמיצה וחזקה, כזו שלא נשברת. לפעמים מבליחה ממנה 

 היא חוזרת לעצמה מהר, וואו כמה כוח באישה כל כך צעירה?
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 (15רויטל )נספח מס'  -יומן חוקר

בדרך לרויטל יורד גשם זלעפות ואני כמעט ומתחרטת ועושה פעמיי חזרה הביתה, אבל אני 

ומחליטה להמשיך. כשאני  הראיונותנזכרת שהיא עסוקה ומחכה לי וכי אני חייבת לסיים את 

כירה אותו מבית הספר אבל מגיעה אני מגלה כי ירדן, בנה עדיין ער למרות השעה, אני מ

מעולם לא לימדתי בכיתתו והוא אינו מכיר אותי. רויטל אישה לבבית מאוד, חמה מחבקת 

כבר שמחה שבכל זאת הגעתי. משפט שאמרה לי כבר בהתחלה  –אותי בהיכנסי ומברכת, ואני 

רויטל אומרת כי הכל למראית  -משאיר אותי פעורת פה וממשיך איתי עוד הרבה זמן הלאה

אין טעם לחיים. באמת?? במהלך השיחה אני שומעת אישה שממש לבד, רוב  -עין ולמעשה

הזמן היא לבד, המשפחה באזור אבל החיים עם ירדן לא מאפשרים מפגשים משפחתיים והיא 

המשפט הקשה שאמרה לא מנבא את המשך השיחה, מהר מאוד אני  ממעטת ללכת אתו,

הרבה, היא צוחקת, אני מרגישה אינטימיות  מגלה כמה חוש הומור יש לה, אני צוחקת

 אני אוהבת אותו, אבל אלה לא חיים.   -באוויר, היא לא מנסה לייפות ואומרת בלי כחל וסרק

אנחנו מסיימות את השיחה בחיבוק גדול ואני נכנסת לאוטו, כשאני נכנסת לאוטו אני שוב 

דקות של נהיגה  27יו מודה על הזכות הזאת, על הפתיחות וממש ממש שמחה שיש לי עכש

 למחשבה ועיבוד.
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 (11 מס' רננה )נספח -תמונות

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הכיסא הצהוב מסמל בשבילי באיזה מקום התנפצות חלום, 

 החלום למשפחה מאושרת ורגילה

מהמראה של פינת האוכל אפשר לראות שפינת האוכל הזו 

ת  משותפות, לא משמשת כמו בכל בית לארוחות מאושרו

ל הזה משמש לי רק שולחן האוכלשיחות סביב השולחן, 

הכי רחוק מביחד . איתי יושב בכיתה  לבדלקריאה ללמידה, 

הצהוב שלו, לא מוכן לשבת בכיסא בפינת האוכל. הוא אוכל 

אין  המול הטלוויזיה על הכיסא הנמוך ואני לידו על הספ

  ארוחות מסביב לשולחן כמו במשפחה רגילה. אין.

כשקניתי את פינת האוכל עוד חלמתי, חלמתי על משפחה 

שמחה סביב השולחן, ארוחות ערב, ארוחות שישי, 

שיחות סביב השולחן, משפחה רגילה. כמו שאת רואה, 

פינת האוכל הפכה לפינת עבודה, אין ארוחות סביב 

השולחן, אין שיחות, הכיסא של עמית רחוק מהשולחן, 

וא על הכיסא הצהוב, אני על הוא אוכל מול הטלוויזיה, ה

  הספה, אין ארוחות סביב השולחן, אין

 

איפה הייתי היום בלי הספרים? הם החזיקו אותי הם  -הספרים

לימדו אותי להסתכל באהבה ושמחה על החלק לי. להיות 

מה שמחזיק  מחוזקת, לא להסתכל על מחר רק על היום. זה

  אותי. זה מה שמחזיק אותי שפויה

למדתי בזכותם להסתכל היום יום ולהודות. לא להסתכל אחורה 

 וגם לא לעתיד הרחוק. כאן ועכשיו.
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 (13אפרת )נספח מס'  -תמונות

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחד הקשיים הכי גדולים שלי בהורות הוא 

כששקד חולה ואני לא יודעת מה כואב ומה 

מציק לו, אני לא יכולה לעזור לו ומרגישה 

 פשוט חוסר אונים. קשה לי עם זה מאוד.

הקושי שהכי כואב לי הוא שכנראה 

אותו קורא לי  אף פעם לא אשמע

 .אמא

האושר הכי גדול הוא בעצם 

 קיומו! 

הוא ממלא אותי באושר 

 גדול
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  (13)נספח מס'  אפרת -המשך תמונות

כשאני מקבלת ממנו חיבוק ונשיקה, כשהוא ניגש 

אליי ורוצה בקרבתי ..אלו הרגעים הכי כייפים 

 בעולם!!! באותם רגעים כל הקושי נשכח
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 (14אורית )נספח מס'  -תמונות

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אין  להיות סביבו,אני כל הזמן צריכה שהקושי הגדול ביותר שלי הוא בגלל העובדה 

שנייה מנוחה. את מסתובבת והוא יכול לעשות משהו. החלונות חייבים להיות עם 

לא אני לו משהו כשקורה אני חולמת לפעמים ש, סורגים, הוא מטפס, קופץ עולה

בסביבה. אני עושה כל מה שאני יכולה אבל זה קשה. הפחד שלי שהוא ייכנס למטבח 

וחלק גדול מהם קשור בזה רן הרבה פחדים שקשורים ליש לי , ויגע במנעול של הגז

זה קשה!  -שיקרה לו אסון. אני מותשת פיזית מההשגחה התמידית עליו וגם נפשית

 זה להיות כל הזמן במתח

את התמונה הראתה  לי אורית בסוף הריאיון ובקשת שאכניס אותה לעבודה. ואומרת: 

, תראי מה כתבה לי. גם אני לפעמים לא מבינה איך אני "המנהלת שלי הביאה לי את זה

 עושה את הכול, איך הצלחתי, אני באמת מרגישה גאווה, באמת מרגישה שניצחתי" 
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 (18רות )נספח מס'  -תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזמן זה את והוא לבד,  אני  -הקושי גם שהוא לא רוצה לצאת לשום מקום זה גם קשה

בוא נצא לקניון, הפעלות, שירי ילדים, הוא לא רוצה. הוא יושב בפינה שלו, כאן   –אומרת לו 

  עם הטאבלט, מחשב כל הטכנולוגיה וזהו, הוא לא מוכן, תמיד זה אני והוא לבד
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 (13)נספח מס'  -תמונות רויטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירדן בורח וזו הדרך להגן עליו לגדר הזו יש משמעויות רבות עבורי היא כמובן נבנתה מכיוון 

אבל היא מייצגת בתוכי באופן מטאפורי את סורגי ליבי, הדברים שרק אני יודעת, הדברים 

 שלא נראים כלפי חוץ כל מה שצפון רק בחדרי לבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In recent decades, there has been a change in traditional family design, according 

to which a couple of parents head up a family. This design has been replaced by 

diverse family designs including - single parent families. Standing at the head of 

most these families is a woman (Toledano & Sarstein, 2014). Despite the 

described change, there is almost no literature discussing parenthood of children 

with special needs referring to single parent families. 

 
The aim of this research is give voice to single parent mothers bringing up 

children with autism. Hence, the research question is - What is the experience of 

single parent mothers with an autistic child? 

 

The research is narrative research using life stories, as well as Photovoice 

methodology based on the view that a person is the expert of his/her life and as 

such s/he interprets his/her life as s/he perceives it (Wang & Borris, 1994). Seven 

women, whose children are aged between 6-10 participated in the research. They 

told their life stories as they chose to tell them and took photographs describing 

their maternal experience as they see it. An analysis of their life stories and 

photographs was performed in two ways - firstly, a holistic analysis of each 

woman separately according to Spector-Marzel's (2010) clarification mechanisms. 

Thereafter a categorical analysis to find themes common to all was carried out. 

The main themes found referred to everyday difficulties they experience, fears of 

the future and various challenges, alongside themes connected both to hopes for a 

partner and different type of parenthood and support and resilience resources from 

which mothers draw strength. From the stories and pictures, it emerges that it is 

very difficult and complicated for mothers to cope, their day to day is full of 

challenges, but precisely because of the difficulties involved in being single 

parents, they grow and draw strength out of their love for their children, but also 

out of an understanding that they are the only ones for them. 
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