
בתנועהבתראפיהיצירתילמחולחינור

נאמןונירהלויטעדהמאת

רקדנירת,כמחנכרת,רברתשניםעבדרזררשימהמחבררתשתי

גישרתשלרחבבתחרםבתנרעהרתראפיסטירתכרריארגראפירת
בחינתבתלמידינר,במרריםהטרביםאתמצאנרתנרעתירת.

מתלמידי.מכרלםרירתרהשכלתימלמדימכל

המדוערתהבגרתהן:מטררתינררברגריםילדיםעםבעברדתנר
הרגישרתפיתרחחירבית;עצמיתתדמית"גרףיצירתהגרפנית;

רמתןהלא"מילרליהביטרימשוגיהרחבתתרךרלזרלת,לעצמר
העצמי.הביטרילדחףצררה

הרחבבמרבנרתראפריטיערךשלנרלשיערריםמקניםאלהכל
טיפרלשבמסגרתלכך,מדוערתאנראבלהמרשג.שלבירתר
השנים 1Sב"לעסרקהרבינרשברתחרם-מרגדרפריטיתרא

מחרלהרראתביןדמירןרגםהבדליםגםקיימים-שחלפר
בר"ערסקרתרשתינרהירתתנרעה.בעזרתרתראפיהיצירתי

חשרתאנרתנרעתית,פעילרתשלהללרהצרררתבשתיזמנית
התהליךאתרלהגדירהזהרהדמירןהשרניאתלהבהירבצררך
עברדתנר.שלההיבטיםשניאתהמעשירההדדי,

יצירתימחול

חדשרתדרכיםהירזםכמאיץ,משמשיצירתילמחרלהמררה
חפצים,דימריים,בצררתגיררייםמספקבמחרל;רתנרעהלביטרי

דרךעצמיבביטריערזריםאלהכלרכר.'מרסיקהמבני"תנרעה,
הפיכתהאמנרת,הכרתהיאהסרפיתהמטרההאילתרר.
אסתטית.התנסרתריצירתלשפההטכניקה

מיהיתבררעברדתנר,שלהשרניםבהיבטיםדניםשאנושעה
חרמרים,כרלליצירתילמחולהמררהשלמעברדתרניכרשחלק
כן,כמרברררארלםהתראפיה.במסגרתשימרשלהםשיש

משתתף,כלשלהספציפייםבצרכיראלההיבטיםמיקדושללא
כשלעצמה.תראפיהלהררתעשרייסהםאין

ברעירנרתמשחק-המשחקהראהציירתיהמחרלממרכיביאחד
מחשברתינראתרלהחציןלבטאלנרערזרהמשחקרחפצים.

האילתרר,דרךיצירהאללהעפילנבקשאםררגשותינר.
תרך"רקשבמשחק.בהנאהמלררהלהירתהתנרעהחייבת
במלרארלהשתמשיצירתילהירתהברגרארהילדמסוגלמשחק

 ) 1עצמר."(אתהפרטמגלההיצירתירתדרךררקאישירתר,

האדםאתמשחררתהדמירןשלהיצירתית"הפעילרת

המשחק."זהלדרגתארתררמעלהברירה'ל'איןמשיעברדר
רקהמלהמרבןבמלראאנשויייהאדםשילר:שארמרכפיאר

 ) 2במשחק."(עסוקשהראשעה

"הדמירןהדמיןו.פיתוחהראהיצירתיהמחרלשלנרסףהיבט
אררירהליצרררעלינרהילהשלבחיירבירתרחזקמניעהרא
לפניררלהציגבטחרןיחרששהילדמנתעלהנכרן,היחסראת

מתןתרךלאליצרר;תיאברנראתשתערררבצררהחרמרים
אפשרייםלכיררניםתשרמת"לברהפנייתעל"ידיאלאהררארת,
 ) 3בפעילרתר."(חדשים

רהתיחסרתםהשרניםחלקירלגרפנר,המדועותהראשלישיהיבט
נעשההגרףהזרלת.שללזהגרפנרביןרההתיחסרתלזהזה

במשקל,השימרשבעזרתשרנרתנעימרתהמפיקמשרכלל,לכלי
בתנרעה,שימרשתרךגרפינר,בעזרתתקשררתרבצררה.בכרח

ביתררגליםרמסמשתחרריםאנרלטיפרח.זרכהרקשר"עיןמגע
פתוחיםנעשיםאנררתפיסרת.רעירנרתרגשרת,לבטאקלרת
לזרלת.ירתררמדועיםירתר

התנרעהחשקאתכמערררתרקלאנרסף,פןמספקתהמוסיקה
מקלהרהיאאחררת.לתרברירתרהתררדערתכגשרגםאלא

הערלםשללמיקצביםשלנרהפנימיהמיקצבביןלתאםעלינר
(במחרלשלנר.העצמיהביטרייכרלתאתמרחיבהרהיאהחיצרן.
אימפרלסאבלהכרחי,מרכיבתמידאינההמרסיקההיצירתי

נחרץ.)כלשהרקיצבי

אתמדגישרתאנרהיצירתי,המחרלבתחרםעברדתנרבכל
היצירהאלצרלליםאנרממנרכקרש"קפיצה,האילתרר
המקררית.

כמחולתנועתיתתראפיה

התראפיהאבלתראפריטית.טבעה,בעצםהיא,אמנרת"כל
שהערךכדימהרתה.עצםלאהאמנרת,שלתרצר"לרריהיא

צררךישביטרי,לידייבראהאמנרתשלהטבעיהתראפריטי
 ) 4שהרא."(כפיאלירלהתייחס

שלתשלרבתבעצם,הוא,מחרלבעזרתבתראפיההערסק
רקלאעימרמביאהרארירעץ.מררהמשתתף,מתררך,מדרי,ן

שלשלםמכלרלאלארתנרעה,כמחרלשלררהידעהנסירןאת
מירמנרירת.

29 



מארמןלהירתעלירלחניכיר,לעזררמסרגללהירתמנתעל
כלאיןהחניך.שלתנרעתראתרלקרראשפת-הגרףבהבנת

אתלפענחהיכרלתללאנכרנהאבחנהלעררךאפשררת
שהמסרשעהבשפת-הגרף.מרצפניםהמגיעיםהמסרים,

אלינרמשדררהגרףיתכן , A-B-Cלהירתעשריהמילרלי
X-Y-Z -ארלשנרתלסתרר,עשרירתהחניךשלתנרעתר
ירתרהרבהברררהבצררהקשייםארבעירתעללהצביע

משפת-המילים.

ההפרערתראתהרגשיתהתפתחרתראתלהביןהמדריךעל
סמךעלהנעשיתהאבחנה,אתלבססכדישלר,הנפשירת
התנהגרתר.בהבנתהכרחישהחניךאללהתקרבכדיהתנרעה.

לריחפשבתנרעהלתראפיהשהמדריךבכך,צררךכלאין
ראשיתהמררהייעלתנרעה.לעדוד,כדיירצאי-דרפןרעירנרת

עלינר .) Sהחניך"(נמצאבהמהנקרדההחניךאללגשתכל
רבהדרגהירתר,רבבטחרןהחניךחשברבתחרםבמרכר,להתחיל
סביבתר.רשלעצמרשללר,מרכריםפחרתלאיזרריםלעברר

לשלרטריכרלתרהחניךשלהעצמיתמרדערתרחיזרקעל-ידי
ירתרחירניתבצררהרלהתיחסלחרשלרלעזררנרכלבתנרעתר,

בכלל.עצמררכלפישלרהעצמיתהגרףתדמיתאל

חששרתיר,שמחתר,פחדיר,אתלבטאהחניךירכלגרפרדרך
רב.זמןחברייםשהיררגשרת,רלשחררחשדרתירארכעסר
יברארשאלהכדירגשרת,מרבצםלערררלחששוצריכיםאיננר
יצרפראלהרגשרתאםרקאבלמחרשב,סיכרןזהרביטרי.לידי
התהליכיםאתלהביןלחניךלעזררנרכלהשטח,פניעל

בר.שחלים

במפגשים.בעצמרפעילרגםהמכררןבר-זמניתהראהמדריך
בצררהלחרשאיךהרגשרת,אתלחלרקאיךלדעתעלינר

עצמנראתרלהתאיםבחניךמתרחשמהרהגירניתקינסתטית
שלתפקידראתרראהצ'ייסמריאןאלינר.משדרהראברלגל,

נחרצתכהאצההאינטראקציה,כ"עידרדבתראפיההמדריך

בזמןבר ) 6רהתרדעה."(הגרףביןהאינטגראציהתהליךשל
קרבעלרררחששהחניךר"האמרןמנהיג,גםהראהמדריך
מתמידלחיזרקזקרקהראמעררברתר.רמתאתמכרעתבמידה

מצבאררגשבכללטפלהמדריךשלביכרלתרבטחרנרשל
רלארהחניךשלהמיידייםצרכירעללהגיברעלירשצירפר,
רבפרטבקברצהבטיפרלשלרמטררתירלקראתלפערלדורקא

 ) 7 (".המטרפלים

התיאררטיהידעבסיסעלמתרכננתלהירתפגישהכלעל
התיאררטי.הבסיסחניךכלשלצרכירעללענרתכדישנבחר
התנהגרתשלבדינאמיקההמדריךמתחשבשבהמסגרת,משמש
התראמיםשינרייםלאפשרדיה,גמישהלהירתרעליההחניך

הספציפיים.החניךצררכיאת

תראפיהבקברצרת,ררבעל-פינלמדיצירתישמחרלשעה
רגםפרטניתעברדהבמסגרתגםלהפעילאפשרבתנרעה
מתדמיתהנרבערתמבעירתהסרבלים"מטרפליםבקברצה.
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מאשרירתרתנרעתיתבהתנסרתרמחרסרעצמית,גרפנית

רבה,לתמיכהזקרקיםהבינ-אישיים,היחסיםבתחרםמפגמים
ררגשי-ברשהקיצרניאי-בטחרןעלרלהתגברלנרעשיחלרכדי
לתפקדמסרגליםאינםשעדייןראלהשלהםתדמית-הגרףבשל

 ) 8אינדיררידראלית."(לעברדהיזדקקרכרלם-קברצתיתבמסגרת

כבגררםבמרסיקהלעיתיםמשתמשיםאנרהיצירתיבמחרל
להתחילמרטבבתראפיהזאתלערמת"מרגיז".ראפילרמעררר

קברעים.מקצביםרבעלתלארזןנעימהמרכרת,ממרסיקה
רדארת.מרבהעליהרחזרהבטחרןמרסיפהמרכרתמרסיקה

תגברקלטרת,ההאתלבחררעצמםלמשתתפיםנרשהאם
במרסיקהלהשתמשנרצהלפעמיםשלהם.השייכרתתחרשת
אחרירקלעשרתישזאתאתאבלזרים.רצליליםמרכרתבלתי

התגרברתאתשיצדיקושיקול,החניכיםעםממושכתהכרות
לגררם.עלרליםאלהשצליליםמראש,ידרעותשאינן

לעיסרקפגישרתרכמהכמהלהקדישאפשרהיצירתיבמחול
בתראפיההרעירן.שלמלאלפיתוחשמגיעיםעדאחהבנרשא

והמדריךרביםנרשאיםלהקיףעשריהפגישהכלהתנועתית
לרעירן.רעירןביןלמעבריםבמהירותלהסתגלחייב

להנודעתהמתקבלתהסרפיתהצררההיצירתישבמחרלשעה
התנועהצררתארתנרמעסיקהשבתראפיההרירבה,חשיברת

רבתחושה,שבמחשבהדימוייםלעידרדכאמצעיררקאך
המרליכים-החניךשלהעצמיתרהמרדערתהרגשלפיתרח

הראהקהלהתנרעתיתבתראפיהרנפשו.בגרפרלשינריים
ה"אני".

החניך,שלהרגשירתהתגרברתאלאשנרצר,המחרלאינרהתרצר
חדשרת,רמרדערתתחרשהחשיבה,בדרכיביטרילידיהבארת

עצמראתלקבלעצמר,עלסיכרניםלקחתלרמדהראשבעזרתן
החיים.מציארתעםרלהתמרדדשהראכמרת

מעברדתנר,גדרללאמדגםנתארכאן,האמרראתלבארמנתעל
הדרגמאפריטי.תראכבכליהיצירתיבמחרלשימרשתרך

בטחרןהמרסיפיםחפצים,עםבעברדהערסקתהראשרנה

שעהפחדיר,אתלשכרחעשרילנרע,המפחדזהרתמיכה:
 .חפץמניהשהרא

הבלון

הןשרנים,רצבעיםבגדליםבבלרניםלהשתמשנרהגיםאנר
הבארת:למטררתילדים,עםרהןמברגריםעם

לנפח,כדיצריךאתהנשיפרתכמה-בנשימהשימרש . 1
השתדלארהנשיפרתמספרבמירבלנפחנסהבלרן?

ילדיםעםבעברדההאפשר.ככלבמעטרתזאתלעשרת
דמירניים.בלרניםמנפחיםאנרמארדקטנים

שאתהשעהרקרד-הגרףלתדמיתרמרדערתרגישרת . 2
הבטן.ארהירךהכתף,לראשך,סמרךהבלרןאתמחזיק

אתהעף-קלילרתרתחרשתתברעהשלקראררדינאציה . 3
רכר').הידהגב,(הראש,שרניםחלקי-גרףבעזרתהבלרן



,שחקהבלוןעםרוקדשאתהשעה-אחריםעםתיאוס . 4
שכנך".אל"הצמדמשחקאת

אפשרכךבלון!שאתהלעצמךדמיין-צורותיצירת . 5
אניאותך;ומנפחנושףאנישונות:בתחושותלהתנסות

מרימהוהרוחמרחףאתהענקי;בלון,ותהיהאותךמנפח
לשמיים.עדבעדינותאותך

החור,עלטלאיאשים-בגוףלשינוייםורגישותמגע . 6
לאטממךיוצאוהאווירהיטבמודבקלאהטלאיאבל
בפנים.אווירישעודכללרקודהמשךאבללאט,

תנועותמיניכלמזמיןמוגדרכיווןמתןללאבלוןעםריקוד
'תנועתיים,טכנייםמקשייםסובלתחניכיסשקבוצתושעה
דרכי'תנועהולמצואארנגיהלשחררכמוהומאיןעוזרהבלרן

חשדות.

מצריךתראפויטיתעבודהבמסגרתבבלוניםהשימושאולם
שהצבנולמטרהשגניעכדימחשבה,שלברוריםכיוונים
כאמצעיבלוןשימשבהןדוגמאות,שלושלהלןלעצמנו.
פרטנית.בעברדה

 1מס'מקרהתאיר

בעלרחצי,שמרנהבןשמנמןאבלגבה'קומהילדהראתרמר
שפתייםתנוערת .ערהפניםוהבעתזרהרותחרמרתעיניים

הראכישלר,פוסקהבלתיהדיבורשטףאתמלררתמרגזמרת
ימיןידשלריתמירתבתנרעותגםמלררהדיבררר ."יודע·כל"

שלר.

קבוצתומסגרתבתרך 5בןהיהמאזתרמרעםעבדתי

מירח.דלחינרךמררהעםנפגשגםהיהתרמרהחינוכית.
שלושהמטפלתאחריביחידרת,תרמרעםלהפגשהתחלתי
שהתרבר,שלר,המשמעתבבעיותלרלעזרראלי,פנררהמררה
ולאשלילכיתהנכנסתומרמיטתר.אתלהרטיבהחלרכאשר

שחבריולי,סיפרהראהראשרנה.הפגישהזמןכלפיראתסגר
סרכריהיקבלאםשאל,רהראאיתי,פגישהלרששיברמקנאים

מקורהשאנילר,אמרתישלר).המ"מיתלעשרתשנרהגת(כפי
ארפנילעצמרלרכרשלורלעזררחשדותתנרעהדרכילרלתת

חדשים.ראייה

ונהגבלוניםלנפחהרבהביכרלתומארדגאההיהתרמר
אח,דירםשבסטרדיר.הבלרניםכלבניפרחכשררנראתלהדגים
בכורנהאפרצץאםיקרה,"מהשאל:מהם, 18שניפחאחרי
בעזרתזאתלעשרתתרכלייאםלר:אמרתיהבלרנים?"אחד
היתה:תשרבתולפרצץ."יכרלאתהסיכה,עזרתללאגרפך
בזברז."זהרחבל.כסף,הרבהערליםבלרנים"אבל

לפרצץחניכילכללהרשרתארכללאכישאםלר,הסברתי
רגשותלהבעתרנרעדומירחדרתאיתושליהפגישרתבלרנים,

אתרלבטלשנרצהמהבכללשחקנוכלכןרעלאמיתיים,
אפילובלרן,לפרצץיכרל"אתהכלל.בדרךהנהרגיםהכללים

אותי."יקפיץהרעשאם

נדחהוהנושאכספיםבזבוזעלבהרצאתוהמשיךתומר
הצידה.

מרשה(אנילפגישהשלוחברתומרהביאאחר'כךשבוע
לאורחהסבירתומרפגישות). 5-4כלאורחלהביאלחניכים

אתשביצענוואחריבלונים,לפוצץמותרבומקוםשזהשלו,
הילדיסשנישיווי'המשקל,קורתעלשלנותרגילי'הפתיחה

לפוצץרשותביקשתומרשלחברובלונים. 22לנפחמיהרו
הנעריםשניגדול.בקולהתנפץוהבלוןבכוחעליוישבבלון,
הבלוניםביתרשיחקושהםשעהלצחוק,והמשיכובקולצחקו

מכולם.האוויראתוהוציאו

במצב'כשהואהבלונים,אלישרניגשתומרהבאהבפגישה
הכספים.בזבוזעלהרצאתועלוחזראותםניפחמרומם,רוח

,אבלבלוןעללשבתפעמיםכמהניסההואההרצאהבמשך
זמןבמשךדבורה.על'ידינעקץכאילרלאוויר,קפץפעםבכל

כגון:בהערותאותודרבנתיואניושוב,שובישבהואממושך

אחריבמשקלך?"להשתמשאיךיודע"אינךכוח?"לך"אין
היסטרי.צחוקצחקתומרסוף.סוףהתפוצץ,הבלוןרבדיזמן

צינוררת'קרטרןעיבצתרמרבובמשחק,מידלווהזהשחרור
לי:ראמררהאח,האחרתהאב,האם,לדמוירתובלוניםגדרלים

העבודהשל;אשיתההיתהוזרמאומץ?"ילדשאנייודעת"את
שלנו.הממשית

 2מס'מקרהתאיר

הילדשהיאלכ,ןהמודעתמראה,יפת , 9בתילדההיאנררית
משתמשתהיאעימיבפגישרתיהבמשפחתה.היחידיהמאומץ

במשפחתה,רהידידוירתהמאבקיםאתלשחקכדיגםבבלרנים
משפחתהמסביבתה,שרנרתכדמריותרגםבהםלהכותגם

שלה.החינוכיתרהקברצה

בצבעיםבלוניםעםברוקדהמיוחדת,בדרךזאתעושההיא
הדמריותאתמאפיינרתשלהרתנרערתיהשרניםוגדליס

נעההיא"בלרן'אבא",הגדול,בבלרןארחזתכשהיאהשונרת.
היאהתנרעהייבלרן'אמא"עםרכבדת'משקל;חזקהבתנרעה
התנועה-הצעיראחיה-"בלון'תינרק"עםוקלילה;מהירה

הבלוןואתעצמהאתזורקתהיאכ"בלון'אחצ-עיר"קפיצית;
בחדר.כיווניםמינילכל

מיגווןאתמרחיבהנוריתעצמה,אותהמייצגשהבלוןשעה
ואתשלהמורכבותהאתמייצגתומורכבותןהתנועות,
בעצמת.חשהשהיאהניגודים

 3מס'מקרהתאיר

לפנישלושה,חודשייםבמשךילדעללעבודמעדיפהאני
שכךסבורה,אניבעיותיו.בדבראחריםעםמתייעצתשאני

עליותר.וקונסטרוקטיביאובייקטיבילניתוחלהגיעאפשר
שהמליץהפסיכולוג,מאתהמלצותללאריבהאליהגיעהכן
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תנרעתית.תראפיהעל

הביישנרתעברדתנרבמהלךאבלבישינית,מארדהיתהתחילה
מרסיקאלית,מארד ) 8(בתילדההיאשריבהרמצאתינעלמה
עדייןחרדשיים,אחריטרבה.קראררדינאציהרבעלתפקחית

בעייתה.היאמהתפשתילא

כגרןשלנר,לאברי"הוגףכהמשךבבלרניםהשתמשנראחדירם
שמנראחר"כךהירכיים.ביןארהבטןהחזה,הצרראר,הראש,

שרנים.חלקי"גרףניפחנרכאילררנענרהבלרניםאתהצידה
ביןארתררשמהבלרןנטלההיאנפרחה,בבטןתנרעהאחרי

מיטתה.אתמרטיבהשהיאלי,גילתהזהרברגעירכיה.

הקשר

לרארתמסרבהרא
איתרבסדרלאשמשהר

איתרבסדרלאשמשהררראה,איגרהראכי

לדעתשעליירדעשאתהמרגיש,אגי
העגייזבמהלילרמרמסרגלאיגךאבל
העגייזבמהירדעאיגישאגיירדע,איגךכי

)" R. D. Laing: "Knots ( 

בחפץמאשרבדימריירתרמשתמשרתאונהקשרים,במרדל
ממשי.

הראמחזיק,הראיחהדבריםקשורהרארבים:הקשריםלקשר
יכרלהראלהבגיל,יכרלהראמדי,חזקלהירתעלולהראחזק,

מאדו.הדרקארמדי,ררפףלהיות

שרנרת:בדרכיםליצרראפשרהקשרדימריאת
ריקרדרתרךפיסיכקשראברי"גרףבשניהשימרשעל"ידי . 1

זה.קשרלנתקמבלי
אתפיסיתהתנגדרתתרךלהתירנפסקת,שהמרסיקהשעה . 2

אחר.קשררליצררהקשר
רמרתריםנקשריםרכר')הדרקים(ררפפים,שרניםקשרים . 3

ברחרשהרארהעיתרימצב"ררחרהררקהשלרצרנרלפי
קשירהשלהמדוערתתחרשתאתמבקשיםכשאנרלעצמר,
רהתרה.

חזקאחדבקשרבפניםקשררהירתךשלפנימיתתחשוה . 4
קטנים.קשריםהרבהאר

תרךיחהנעיםרהםהזרלת,עםעצמראתקרשרהרקדן . 5
ררפף.ארחזקקשרקשירת

על"בשכיבההתחלנרלמרריםבמכללהשיערר"תנרעהבשעת
עצרם.כמשהוסביבנרהחללאתלחרשרניסינרהריצפה,גבי
אפשררירתשלזהממצבהזה.מוגבלהבלתילחללנכנסנראז

אתלקשררמהמשתתפיםאחדכלביקשתימרגבלרתבלתי
בלב.דאבריםבשנישימרשתרךבקשר,עצמר
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"תרקדרקרטבי:למצבלעבררשביקשתיעדמה,זמןכךגערהם
לקשררמרכניםשתהירעדהאפשר,ככלגדרלחללתפישתתרך

לצררהמצררהלעבורחרפשייםאתםבקשר.עצמכםאתמחדש
ובמישרריםשרניםבמשכי"זמןהשתמשרראנא,כרצרנכם.

בחלל."שרנים

לקשרעצמראתקשרזרגכלבזרגרת.לעברדעברנראחר"כך
רלזרלת.לעצמרמרדערתתרך

תחרשרתיר:אתביטאאחדכלזהגסירןככלרת
עבררי."מדיחזקהיה"הקשר

 ".בןז-רגיעלייסמכתי
בירתר."ררפףהיהייהקשר

עלי."היההמשקל"כל
בן"זרגי."עםשלמההרמרניהייחשתי
ערדכךלהמשיךריכרלתיבקשרלהירתטרבההרגשה"חשתי

רב."זמן

פיררשמהלהבין,רהתחלתיבקיברצי,זקןבמישהר"הרהרתי
גרפנית."מיגבלהעםלנרעהדבר,

מיגבלהבעליאגשיםשלבבעירתיהםדנררהלאהזרמנקודה
כלביקשתיהזיקנה.במיגבלרתרבייחרדנפשית,ארגרפנית
בתנרעתרמרגבלמישהרעלרלחשרבעיגיראתלעצרםאחד

שכזה,אדםעםהזדהרתלחרשהיהאחדכלעלהגרפנית.
למחשברתבהתאםרתנרעהבחלל,כלשהרמל'lןםתפישתעל"ידי
אלה.

לאשהביאהחזקה,ריגשיתהתנסרתהיתהשהתרצאההתברר,
דרכיםריצרהמחשבהארפנישינתהגםאלאבכי,לידירק

המרגבלרת.בעירתבראייתחדשרת

רצינירתבעירתשלהבנההרלידה-הקשר-בצררהההתנסרת
המשתתפים.חייםבהבחברהוהמרבגליםהקשישיםשל

 4מס'מקרהתאיר

היתההיאמאזכמררה"לתנרעהדרריתשלכיתתהעםעבדתי
פרטירת.בפגישרתאיתהלעברדהתחלתי 8בגיל . 6בת

רשתינרגרפהאתלרפתרתכשידיהקשר,בדימריהשתמשתי
רמבטהמאובנתהבעהלבשרפניההריצפה.עלמתגלגלרת

מזוגג.כאילרהיה

המשיכהרקהיאאבלמדי?הדרקהקשרהאםאותה,שאלתי
אתלהתירלהשאעזורברצונההאםשאלתי,להתגלגל.
להתגלגל.והמשיכהבראשההנידהוהיאהקשר?

זרועותי,אתפתחתי .עלירשכבההתגלגלההיאמהזמןאחרי
השניהואתכתפיעלידהאתהניחההיאלהתגלגל.והמשכנו

אותה.לנדנד,התחלתיבקירכשפגענועצמה.על

אימפרלסיביתאותהחיבקתיממני,כשנפרדההפגישה,בגמר



בלרנדי·שיערעםילדהלישתהיהרציתישתמידראמרתי,
לחיפה,תסעיייאםראמרה:ביהביטההיאשלה.כמרג'ינג'י
רחצי."חמשבתכמרני,ילדהלקבלתרכלי

חיפה,העיראתהזכירהשדרריתהראשרנההפעםזרהיתה

ארתהאימצררשםלילדיםבמערןשניםארבעבמשךגדלהשם
שנים.רחציחמשבתכשהיתההרריה,

דרריתשלעברהאללצלרלשתינריכרלנרזרפגישהאחרי
רפחדיה.

הסבירהחיט

שעמדרמררים,קברצתעםהאחררןבמיפגששישבתישעה

רהחזקתיחרטיםפקעתנטלתילימרדים,שנרתשלשולסיים
 .ארתהירארשהכלכדיארתה,

חייבהפקעת,אתשיקבלמירכללאיש,מאשיזאת"נעביר
אתארשלרהתחרשהאתתבטאארשתתארמלה,למצרא

חזותיתחשיבה

אשלריתמאת

שורלחרתפקרחרתכשהעיניים :ערלמרתבשניחייםאנחנר
כשאנחנרראילרהחיצרני,בערלםמסתכליםאנר-החרצהמבטן

הלרבשרתמחשברתרערלרתצפרתמשרחרר,רהגרףרגרעים
פנימיים.בנרפיםמתחלפיםהחיצרנייםהנרפיםצררה.רפרשטרת
 .הפנימילערלםאקדישזררשימה

התנסהשראה,מהכלמכלרלשהראפנימי,ערלםאדםלכל
בעתיד.מפנירחרששאראליררשראףבהררה,ערשהבעבר,בר

ארהראש,שלהאחרריבחלקרלפעמיםיררםהדמירניהמסך
ארעצרמרתכשהןהעיניים,לפניממשארהמצח,במרכז

מאיטיםבמרח,הזרמיםרמשרחרררגרעהגרףכאשרפקרחרת.

 .הפנימיתבעיןלהתחלףיכרלההחיצרניתרהעיןמהיררתםאת
רגישרתעצומתעםהחיצרניבערלםלהתברנןלנרמאפשרזה

לשמרעפרטים,בירתרלהבחיןהפנימית:העיןשלהחרשים
אתחדשהחרשיתברמהלרארתהדרממים,לקרלרתרלהקשיב

 .צרררהטבעשהחיהקרמפרזיצירת,

"שרירי·שימרש,מחרסרלפעמים,אךדמירן,ישהאנשיםלכל

במילים,להשתמשתחששראלמעררר.שזההאסרציאצירת
אחרים."על·ידינאמררשכבר

קשה,רך,צפרף,מפרתל,טבעי,אפרר,היר:שנשמערהמילים
דק,משעמם,משתנה,קל,מחרספס,חרטים,אררג,מסרב,ן
 ...ערברביהתמיהה,מערררלמשרך,תסברכת,גמיש,מכרער,

היכרליםעצמם,לחייםארתההשרריתיאלי,הפקעתמשחזרה
בצפיפרת,מארכלסיםפשרטים,טבעיים,אפררים,להירת

לכלמאחלת"אניתדיר.משתניםקשיים,מלאיארגמישים
פתיל,המסרבךמהחרטלטררתמסרגליםשתהירמכם,אחד

חתחתים."המלאההחייםבדרךאתכםשירליך

סבךבתנרעה.בתראפיהמרעילדימריגםהראהסברךהחרט
עזרה.שמבקשמישלהנפשילמצבדרמההלאקשרים
כדילהשתחרר,יכרלראינךברשתמסתבךאתהלעיתים
עםיחדרמחרל,בתנרעהתראפיהחירבית.בצררהלפערל

עשריהפסיכרלרגית,רהערכהריגשית·תנרעתיתהשתתפרת
שנקרערהחרטיםאתרלאחרתהנסתריםהקצררתאתלשחרר
 •חשד.במרקם

רלשלרטהדמירןאתלפתחהשיטרתאחתמתנררנים.הדמירן"
אחדשכלתרגיליםמספרלהלןדמירן.תרגילי·על·ידיהיאבר

הנרשא.שלשרנהבהיבטמטפלמהם

מברקשת.תמרנהלרארתראשרניתיכרלתמפתחהבאהתרגיל
ברררההתמרנהתהיהבנעשה,מעררביםחרשיםשירתרככל

הקשרריםהחרשיםכלאתבדמירןלהפעילהמתרגלעלירתר.
זה:אחרבזההבאים,למצבים

משחקכדיתרךצרחקיםילדים . 1
פרררהמגע . 2

קרהמקלחת . 3
לימרןטעם . 4
שררפיםעליםריח . 5
רעבתחרשת . 6

להירתחשרבאםכיתמרנרת,לרארתמסרגללהירתמספיקלא
לדרגמא: .שלהןבפעילרתלשלרטמסרגל

רלרארתלחרשלשמרע,יבשים;עליםהחזהתרךאללנשרם . 1
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