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בשבת, כשאין לה את כל הסחות הדעת מסביב, כשהיא לא מוקפת 
באנשים מהעבודה שמזכירים לה אתיקה שמתיקה, כשהיא ברכה, 
ליד המשפחה שלה, אמא, היא לא תעמוד בדרכי להגיע את התינוקת 

שלי. רעיון פשוט מושלם. בעזרת השם זה הולך להצליח.
ידעתי שהיא גרה באלון שבות, חוץ ממנה לא הכרתי אף אחד שגר 
שם, לא הכרתי כמעט אף אחד בשנים האחרונות, ובטח לא מישהו 
מאלון שבות. גללתי את כל אנשי הקשר בנייד, מנסה לצוד מישהו 
שעשוי לגור שם. בינגו! פריש מ‘עולם הבית‘. איך שכחתי מהם? 
למחרת בבוקר התייצבתי בחנות שלהם באזור התעשייה הצפוני 
של בית שמש. יש להם כלי עבודה ברמה מאוד גבוהה, מדי פעם 
אני מפרגנת לעצמי איזה שפכטל מתוצרת גרמנית או משקפי מגן 
איכותיות, את הדברים האלו אני קונה אצלם. זיהיתי את מטפחת 
האיזמרגד של יוכי מרחוק, כרוכה סביב הראש בליפוף ענק. והנה 
בעלה, עם הסנדלים ופתילי התכלת, קלאסה של מתנחלים. האפשרות 
שהם גרים באלון שבות מילאה אותי בתקווה, באותו רגע לא חשבתי 
על אופציה אחרת, על כך שאלון שבות הוא רק אחד מתוך עשרות 
יישובים בגוש עציון, ועל זה שחוץ מגוש עציון יש עוד אזורי 

התיישבות.
תהיתי רק איך בדיוק אני הולכת לשאול אותה, לא קניתי אצלם 
מספיק בשביל להפוך ליותר מסתם לקוחה. השאלה עלתה לי 
במברשת צבע חדשה רחבה, ועוד אחת צרה יותר, מילא, שיהיה 
בבית, הן נהרסות מהר. כשהושטתי לה את התשלום פלטתי מהר 

לפני שאתחרט, ”אתם גרים באלון שבות?“ 
”לא“, היא חייכה, ”אבל ממש קרוב, באפרת“.

”מרחק הליכה?“ 
”תיאורטית כן, בערך ארבעים דקות, את רוצה ללכת?“

”כן, אני רוצה להיות בשבת באלון שבות“.
”לא ממש מומלץ ללכת, בטח לא לבד“.

”אז את מכירה אולי מישהו מאלון שבות? אולי מישהו שרוצה 
להחליף דירה בבית שמש“.

היא הבטיחה שהיא תשאל בקו שלהם ותתקשר אליי עם תשובה, 
היא התקשרה אליי בערב, ”יש כמה שהתעניינו, נתתי להם את המספר 
שלך ואנחנו יכולים להקפיץ אותך לשם ביום שישי אחרי שנסיים 
לסדר את החנות“. בסוף סגרתי עם דויד, משפחה עם שלושה בנים, 
לא נבהלו שיש לי רק שתי מיטות, הם מביאים איתם שקי שינה, הם 
רוצים להיות בטיש של ויז‘ניץ, ובדיוק טוב שאני גרה כל כך קרוב, 
וגם הבית שלהם קרוב מאוד לרחוב התאנה, לבית של משפחת לוין. 
הזהרתי אותם שאני מכינה הפתעה לברכה, ובבקשה לא לספר לה. כל 
השבוע קרצפתי את הבית, הגעתי לפינות הכי שכוחות, לא יודעת מה 
סטנדרט הניקיון של דויד. קניתי עוד שתי כריות כי מה שיש לי כבר 
גבשושי ומעוך. ספרתי את הימים, העוגה הייתה גולת התקווה שלי, 
ברכה תעריך את המחווה שלי, את המאמץ לבוא אליה, להכין לה, היא 
תראה בי חברה, אישה ואמא, כמוה, היא תהיה חייבת לשחרר מידע. 
יוכי הכריזה שהגענו, הכול הפך להיות יותר מסודר ומאורגן, המבנים, 

הכבישים, הגגות האדומים, הם הורידו אותי ברחוב התאנה.
אחרי הדלקת נרות, כשהתפללתי קבלת שבת מול הנוף הפראי, 
לנוכח השקט העמוק שמילא את הרחוב, התחלתי לארגן את הצעדים 

הבאים. בעצם, אני לא בדיוק יודעת מה לעשות עכשיו.

מירי רוזנר
מי תופס את הכדור?

הם ישבו מולי, זוג הורים נחמדים ומשקיעים, בשיחת ייעוץ. על השולחן 
בחדר עמד כדור ושמו: הקושי החברתי של דניאל, בנם. מי ייקח את הכדור? 
מי יעזור לדניאל להתקדם בחברה? ניסיתי להשליך את הכדור לכיוונם, אך 

הם לא תפסו בכלל והרימו גבה מתפלאת. 
אביו ואימו של דניאל אינם יחידים. הורים רבים מתקשים להבין שיש להם 
אפשרות לסייע למצב החברתי של ילדם. ואני אומרת להם: ”הילד היקר 
הזה ניתן דוקא לכם על ידי בורא עולם, ועם התפקיד קיבלתם כישורים 

בהתאמה מושלמת לצרכים שלו“.

הורים, יש לכם תפקיד
בכתבה הקודמת שרטטנו סוגים שונים של מעגלים חברתיים במטרה 

לזהות את מיקום הילד בחברה. 
בכתבה זו ניתן טיפים מעשיים לכם, ההורים, במטרה שילדכם ירגיש טוב 

בחברה, יחוש ביטחון ונינוחות ויתקשר עם חברים.

מלאו את התרמיל
כריך, פרי, נשנוש... הילד יוצא מן הבית לכמה שעות, ואתם דואגים לתדלק 
אותו במסירות. הפסיכולוג ריק ליווי מציע למלא את התיק גם ב‘אסימונים‘ 
שנותנים כוח וחוסן להתמודד בחברה. מילה טובה= אסימון, עידוד= אסימון, 
חמימות, גילויי חיבה וביטויי אכפתיות גם הם אסימונים שממלאים את 

ארנקו של הילד.
אתם מנפנפים לו לשלום (עוד אסימון...) והוא נעלם מהעין. כעת 
ההתמודדות שלו מתחילה: דחפו אותו בהסעה - ירד אסימון, חבר ’תפס‘ 
את המשחק לפניו - ירד לו עוד אסימון. ילד שיוצא עם ארנק מלא אסימונים, 
לא יתרושש מהר כל כך. אך ילד שיוצא מהבית בארנק ריק מאסימונים, 

ההתמודדות בחברה תהיה לו הרבה יותר קשה ותביא אותו למינוס.

איך נסייע לילד לצאת מהמעגל הדחוי - הכול בגלל כפתור קטן
ילד שמרגיש שהחברה דוחה אותו, אף אחד לא משתף אותו, לא מוותר 
לו על המשחק, לא מתייחס אליו... ביכולתם של ההורים להעניק לו חוסן. 

מילים מעודדות ומחמאות נותנות כוח ו‘אסימונים‘.
תפקיד בבית שמתאים ליכולות של הילד נותן לו תחושת הצלחה. תפקיד 
כזה מעניק גם להורים הזדמנויות: להחמיא, להעצים ולחזק את הילד ואת 

אמונו בעצמו.
לאחר העצמת הילד מבפנים יש לדאוג לעטיפה הולמת.

לעיתים שימת לב למראה החיצוני של הילד הופכת אותו למטופח יותר 
ומזמין חברתית. חשוב ללמד את הילד בהתאם לגיל ובלי לחץ, לקחת 
אחריות על המראה שלו ועל ניקיונו: חולצה תחובה במכנס, כפתורים רכוסים 
כהלכה או גרביון מתוח לילדה - פרטים קטנים שעושים את ההבדל הגדול.
מיותר לציין את ההרגלים הבסיסיים שניתן להקנות מגיל צעיר ממש: 
שטיפת ידיים ופנים לאחר אכילת מזון מלכלך, ניגוב האף במקרי הצורך... כן, 
לצד ארנק האסימונים המלא אל תשכחו לצייד את הילד בטישו זמין בכיס.

על הסיוע לילד שכלוא במעגל הבודד / השתלטן- בהמשך אי“ה.
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