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ומיניתפיזיתאלימות
בתוךעצמהאתמציירת14בתנערה
בתוךעצמהעללהגןמנסהרחם.

בהנובעותידייםהמוןאבלקפסולה,

לאלימותסימןלהתגונן.דרךלהואין

ישבציורבמקביל,כלפיה.פיזית

בולטיםאינדיקטוריםשלושה

יוצרותהידייםמינית:לתקיפה

עצמי;ביטולשמסמליםאיקסים
מוצללות,והעינייםהכפולה;הלחי
שיראורוצהלאשהיאלכךביטוי

במהלךלהיראות.רוצהולאאותה,
ספגההילדהכיהתבררהטיפול

ומינית.פיזיתאלימות

מצייךששבןילדוחיוור,לבןדףעל
כותרת.עליללאנמוכים,פרחים

וריק.דלהציורורחוקה,קטנה,השמש
בקליניקה",כזהציוררואה:"כשאני
שישמבינה"אניוימר,מיכלאומרת

במקרהלהבין:חשובאזהרה.נורתכאן

זהמציירשהילדמהלאזההזה,

לצייריכוליםילדיםמצייר.הואיך

לעזרה.לזעוקוממשופרחיםפרפרים
זהרחוקיםהפרחיםאתלראותאפשר

הזההילדואכן,ביניהם.קשרללאהזה,

חבריו".מצדחרםחווהשהואלנוסיפר
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ברקןנעם

חלולות.אומאודקטנותהעיניים?
והסנטר?מהגוף.מנותקותהידיים?

בינהתוכנתמטושטש.אוכפול
שתוכנסחדשה,ישראליתמלאכותית
יודעתהרווחה,משרדידיעללשימוש

ולהתריעילדים,ציורי"לפענח"
הםהאםאחוז68שלגבוההבסבירות

אומיניתלתקיפהקורבןנפלוחלילה
הצליחהכברהיאוכן,קשה.לאלימות
זוועה,שלמחייםילדיםכמהלהציל
תדעהמערכתבעתיד,אחד.ציורבזכות
מבריונות,שסובלילדעלגםלהצביע
אכילה,מהפרעותמחרם,מבדידות,

הזמןזהאיך?לא.וממהמחרדות
שלהציוריםעלטוב–טובלהסתכל
שםכברהרמזיםכלשלכם.הילדים

במשפחהמיניתפגיעה
ה־11,בתהילדהשלהציורפניו,על
עמוקבמבטאבלשמחה.משפחהמציג
"לאבלחלוטין:משתנההתמונהיותר,
נוהגיםלאשהםלמרותעניבות,ישולאח
רחלפרופ'מסבירהכך",להתלבש
לשניהםברור.פאליסמל"זהלב־ויזל,
עלשמעידיםנסתרים,כיסיםיש
התחתונהלבטןלבושימוסוד.הסתרת
והאחותמשמאל,הקטנה,האחותשל
פאלי,סמלדג,צוירלאחתשלידה:
מכיל.כלישמייצגפרחים,כדלשנייה
הצעירותהאחיותשתישלהעיניים
התבררהמשפחה.לעומתחלולות
מיניתלתקוףנהגוהגדולוהאחשהאב
האחיות".שתיאת

שליליגוףדימוי
ודימוימשקלעודףעםשבעבתילדה
דמויות.שלושמציירתשליליגוף
גבולות,חסרתהמרכזיתהדמות
וימר:מיכלהרגליים.באזורבמיוחד
גדולמאודפערישהמרכזית"בדמות
החלקלביןהגוףשלהעליוןהחלקבין
גדולות,מאודהרגלייםהתחתון.
קצתהילדהשלהגוףתפיסתכל
הסביבה.עםבריאחיץאיןמעוותת.
זאתסוערת.מאודבאדוםהצביעה
שלי'הרגלייםאומרת:שתמידילדה
שמנה'".שלי'הבטןשמנות',

וימר
מיכל
ארכיון
צילום:



אחרת,לעירשעברואחריחודשים
שמוה־21בןבדוי)(שםאבנרשלהוריו
להשתנות.החלהשלוההתנהגותכילב
להירדםהתקשהלהסתגר,החלאבנר

מהושוב:שובאותושאלוהמודאגיםההוריםמפוחד.ונראהבלילה
מהנווחמקבשלילההשיבהנעראולםלך?מפריעמשהוהאםקורה,
לפנותהחליטוהםומידרדר,הולךבנםשלשמצבוחשוכשהוריושא.
לעבודהפרופ'לב־ויזל,רחלאלהגיעוהםדבר,שלבסופולעזרה.
בילדותמיניתפגיעהבתחוםבינלאומיתומומחיתחוקרתסוציאלית,
לב־פרופ'שלהבקשהבתחילה,ולטיפול.לאבחוןבציוריםושימוש
עצמו,אתשיציירלאבנרתגידומוזרה:קצתלהוריםנשמעהויזל
זה.אתעשוהםאבלאליי.הציוראתושלחו

לתוכונתנהאותו,סרקהאבנר,שלהציוראתלקחהלב־ויזל
התוכנהספורותדקותתוךאותו.לפענחחדשהמלאכותיתבינהנת

מיניתתוקףשמישהולכךגבוההודאותהסיקה:
אתשתנחהמהאםביקשתימכן,"לאחראבנר.את
לו'",קורההיהשלאשעדיףמה'אתלצייראבנר
מספרת.היא
צייר?הואומה

הפגיעהאתלאחדאחדציירכברהוא"הפעם
הספר".בביתמורהידיעלשעבר

לעכדילין,לביתאבנרעםהגיעההמשפחה
והפרפואית־משפטיתבדיקהילדים,חקירתבור
עדייןמצויהתיקכרגערגשי.טיפוללהמשךניה
בליקורההיהזהמכלמשהואםגדולספקבחקירה.
אתלחשוףשיודעתותוכנהפשוטילדיםציור
בתוכו.שאצוריםהסודות

כלכמעטחטוף,ראשוניבמבטסודות.שםויש
בית.פרחים.שמש.בלונים.דומים:הילדיםציורי
צמודלראותשהתרגלנוותמים,קסוםילדותעולם
בפינתהשעםלוחעלנעוץאוהמקרר,עלבמגנט

אמתגםלהסתיריכוליםכאלהציוריםפעם,שלאאלאבגן.היצירה
שגרתיותמצוקותוגםהתעללות;אואלימותמיניות,תקיפותאפלה;
ובריונות,חרםחרדה,כמונוער,ובניילדיםמתמודדיםשעימןיותר,
הרכלאתכהעדאםאבלאחים.ביןוקנאהריביםאכילה,הפרעות
מחקרי,ידעסמךעלבעצמםלפענחמומחיםצריכיםהיוהאלומזים
הבינהועוצמתי:חדשכלילהםישעכשיוואינטואיציה,ניסיון
המלאכותית.

לפחבר'אנימה',בשםישראליסטארט־אפככה:עובדזה
000,6שלמאגרבנוהםהרווחה,משרדעםויחדלב־ויזל,רופ'
מבוגרים.שלומקצתםנוער,ובניילדיםשלמרביתםציורים,
מינית.לתקיפהבילדותםקורבןנפלוכולםהמשותף:

בלשון(אינדיקטורים,סימניםארבעההוזנולתוכנה
זיהולב־ויזלפרופ'שלהקודמיםשמחקריההמקצועית),
המיהתקיפותנפגעישלמהציוריםלרביםכמשותפים
מנותקותידייםמדי;קטנותאוחלולותעינייםניות:
התחהגוףשלניתוקאוהציורעלאיקסיםמהגוף,

לזהותתלמדגםהתוכנהוהלאה,מכאןמודגשים.לחיאווסנטרתון
להזיןילדים,ציורכללקחתניתןעכשיובציורים.חדשיםסימנים
שהילדלכךסימניםבומזהההיאהאםתתריעוהיאלמערכת,אותו
לב־ויזלהדיוק?מידתמהמינית.הותקפואותושציירוהילדהאו
אחוז.68שללסבירותמגיעהשלהםשהמערכתאומריםאנימהואנשי
ולהתקין,לאשמשהואדומהנורהלהדליקבשבילממספיקיותרזה
הקרוביםבשבועותממשתיכנסהזאתהחדשההמערכתלחקור.משיך
בההשימושכרגע,הרווחה.משרדידיעלראשוניכפיילוטלשימוש
אומכךהקרוב,בעתידמינית.תקיפהנפגעיילדיםבאיתורמתמקד
סובלשלכםהילדאםגםמהציוריםלזהותתוכלהתוכנהבאנימה,רים
אחד.מציורוהכל,ועוד.מבולימיהמאנורקסיה,מחרם,מבריונות,

קייםהמודרניתובגרסתוחדש,איננוהילדיםציוריפענוחתחום
הואץבנושאהמחקרהאחרונותהשניםבעשרותשנה.002מעלכבר
השימושהראשונה.מהמעלהאבחנהלכליהפכוהילדיםוציורימאוד,
קטנים,ילדיםמעורביםשבהםבמקריםבמיוחדנפוץילדיםבציורי
הילדיםציוריחווים.שהםמהאתבמיליםלתאריכוליםלאשעדיין
מתביישים,שהםמהגםלבטאלהםשמאפשרהמחסומים","עוקףהם
ולמבוגרים.למתבגריםגםנכוןפעםשלאמהשהדחיקו.או

כמהלהצילהצליחהכברהתוכנהרשמית,לפעולהחלהבטרםעוד
פנייהלאחרונהקיבלההיאכילמשל,מספרתלב־ויזלפרופ'ילדים.
עשר,בתתלמידה,להשישסיפרההמורהספר.בביתממורהשהגיעה
מחסימניםרואההתלמידהעכשיואביה.ידיעלמיניתשהותקפה
עליה.גםעוברהזהשהגיהינוםוחוששתהקטנה,אחותהאצלשידים
עושים?מהשותקת.האחותאבל

למעאותווהכניסההקטנה,האחותשציירהציורביקשהלב־ויזל
באמיניתלפגיעהגבוההסבירותשישהראתהמיד"התוכנהרכת.
המטפללצוותהמלצתישם.האינדיקטורים"כלאומרת.היאחות",
אי־נכונה,התוכנהשלשהאבחנהבהנחהלבדוק".להמשיךבמשפחה

הקטנה.מהילדהנחסכווייסוריםסבלכמהלתאראפילואפשר
ילדיםשלהיכולתוחוסרפורנזיותבראיותהמחסורבגלל
כללבילדיםהמיניותמהפגיעותניכריםאחוזיםלהעיד,
ב־58לב־ויזל,לדברילמעשה,המשפט.לביתמגיעיםלא
לאילדים,לחקירותמגיעיםילדיםשבהםמהמקריםאחוז
נסגלפרקליטותמגיעיםשכן"ואלהפלילי,הליךנפתח

אומריםאנחנועשינו?מהאזתומכות.ראיותמחוסררים
אכפתמאודלילדים,לעזוררוציםמאודשאנחנו

לאאנחנובפועלאבלייפגעולאשהםלנו
חקיאתמתאימיםלאאנחנומספיק.עושים
הילד,שלההתפתחותלרמתהילדיםרות

ואליםתוקפניילד
לטיפולשהגיעשבע,בןילדשלציור
שלואלימההתנהגותעלתלונותבעקבות
קרובותדמויותארבעאחרים:ילדיםכלפי
ותוקפניות.כועסותנראותכולןלזו,זו
הןהדמויותשכלנראה"בציורוימר:מיכל
בקליניקההטיפוליתבגישההמתבונן.נגד
כנובעתגילבכלאלימותכלתופסתאני
כשמסתכליםואכן,קיומי.מאיוםמפחד,
כלהפחד:אתלראותמאודקלהציורעל
לבדואנילתקוף,עומדותהדמויותארבע
העולם".מול

פלורנטיןאיריסהפגיעה".את“לזהות

מגירושיםכתוצאהמתח
אתמציירתמתגרשיםשהוריהילדה
וימר:מיכללאורכו.קוויםעםשלההבית
רגשייםמתחיםעלמעידים"הקווים
יציבות.חוסרחשההיאהמשפחה.בתוך
היאהילדהקטנות:דמויותשלושלידה,
לוקחתשהיאשמרגישההבכורה,האחות
לבלשיםוצריךהקטנים.אחיהעלפיקוד
ידידותיתפחותשהיאהגג,בעלייתלדמות
גדולהיותרדמותשישחשההיאמהשאר.
עליי".ומשפיעהעליישמחליטהממני

בולימיה
בולימיתנערהשלעצמיפורטרט
היאהגוףמתארקואת.71בת
לתפיסת“דוגמהפעמיים,ציירה
גז.יוניפרופ'מסבירמעוותת",גוף
הרגליים,כפותאתציירהלא"היא
הקרקע.עלעומדתלאהיאכלומר
הסמןסוף.שלהלגוףאיןלכאורה,
הואבולימיהעלשמעידהמרכזי
כשמתחתיוחיוך,במעיןהפתוחהפה
אבלדמעות,ישהפוך.חיוךשלקו
ממהההפךפעורות,העיניים
כלומר,בוכים.כשאנחנושקורה
כמודיסוננס,והיפוכו,דברכאןיש
נראותהחולותהנערותבבולימיה:
אבלוחטובות,נאותמטופחות,יפות,
סוד".מסתירותהןבפנים,

וימר
מיכל
ארכיון
צילומים:

הרווחהמשרדצילום:



מידע".מהםלקבלשמאפשריםאחריםאמצעיםמוצאיםולא
הילדים,ציוריאתלפרששיודעתהמלאכותיתהבינהמערכת
כאמור,איך?הזה.נתפסהבלתימהפערחלקתסגורמקווה,היאכך
לבחוןכדיבציור,אינדיקטוריםארבעהכרגעלחפשיודעתהתוכנה
נמצאוהללוהאינדיקטוריםכלמינית.הותקףאותו,שציירמיהאם
ציוריאינספורשלניתוחוכללובעבר,לב־ויזלשערכהבמחקרים
"עינייםמסבירה.היאהעיניים",הואהראשון,"האינדיקטורילדים.
נקודתיות".אוחלולותסגורות,מוצללות,
כך?מצוירותהעינייםלמה

ולאשיראורוצהלאשאנימהאתמבטאשזההסבירו"הנפגעים
עליי.שיידעורוצהלאאניהנפש,ראיהןהעינייםלראות.רוצה
הסנטר".אוהלחישלכפולבקונמצאהשניהאינדיקטור
שם?דווקאלמהבסנטר?

סימןהסבירוהמצייריםאוראליות.הןבילדיםמהפגיעותהרבה"כי
שאסורמשהולספרכרצוןאוהפגיעה.אתלהקיארצוןכמבטאזה
נפגעיםשלבציוריםבידיים.אובזרועותנמצאהשלישיהסמןלספר.

ידייםשאיןאוידייםכפותשאיןאומהגוף,מנותקותהידיים
להתנגד.יכוללאאונים,חסראניפשוט:הואההסברבכלל.
עליי".להגןיכולותלאהידיים
הרביעי?והאינדיקטור

איקסיםאוהתחתון,החלקשלניתוקהואהרביעי"הסמן
אוהצללהגדולה,חגורהמחסום.שמהאניכאילווהצללות.
בכלל".קייםלאאומנותקתחתוןחלק

תוכנתשממנוהציורים000,6שלמהמאגרקטןחלק
מורכבמיניות,פגיעותלזהותלמדההמלאכותיתהבינה
מאגםבילדותם.שהותקפומבוגרים,שלמציוריםדווקא
לי"הייתהדרמטי.סיפורישהאלומהציוריםאחדכלחורי
אורמספרתעצמה",אתלציירממנהשביקשתימטופלת,למשל
וציירהחלקדףלקחה"היאופסיכותרפיסטית.עו"סיתמנוביץ',לי
שהיוהקוויםאתתיארההיאכךכ'מקלות',עצמהואתריבועים,הרבה
מישהילאמשפחה.בעלתמתפקדת,נורמטיבית,אישההיאדמותה.
אלומתכמוהייתההדמותשלהקוויםמעלשלה,ובציורמרוסקת.
היאופתאום,זה''מהאותהשאלתיהשמש.כמוצהובעיגולאור.
התנתקה".

מנולמציאות,ולשובלהירגעשלהלמטופלתשסייעהאחרי
החלההמטופלתואז,הציור.פשראתבעדינותלבדוקהמשיכהביץ'
זומהאבלה'מקלות'.כאמורוהיא,שלה.הביתזההריבועים?לדבר:
נזכרה"היאמנוביץ',משחזרת"ופתאום",המסתורית?האוראלומת
אורשםהיההשירותיםלידנאנסהכשהיאותמידנאנסה,שהיא

ריבועיםכמהדףעלששירטטהאישה,שלהואלמאגרשהוכנסוהציוריםאחד
בזיכרוןלפתעהאישההוצפהציירה,מהלהסבירכשהתבקשהאור.ואלומת
היהשזהפעםבכלוהאלומה?בילדותה.נאנסהשםביתה,הםהריבועיםמודחק:
הכלאצלהשיחררהציורהשירותים.שלבאורבוהההייתההיאקורה,

קשבהפרעת
קשבהפרעתעםשאובחנהתשע,בתילדה
ורודה,שמלהעםעצמהאתמציירתוריכוז,
פסטורלילכאורהנראההציורורוד.ביתליד
חלונותבוואיןיציב,לאשהביתאלאושלו.
שלאדבריםעלשמעידדברודלתות,
הילדהשלהוריהכיהתבררעליהם.מדברים
היאאבלנפרדים,שהםממנההסתירו
החסראתומילאהקורה,שמשהוהבינה
טיפוליתעבודה"אחריוימר:מיכלבדמיונה.
הקשבשבעייתהתבררהמשפחה,עם
ולארגשימקושינבעההילדהשלוהריכוז
ועשוהילדהעםדיברוכשההוריםאורגני.
השתפר".מצבהסדר,

חברתייםקשיים
שסבל,51בןנערשלציוריםשני
והסתגרקשותחברתיותמבעיות
הואמימיןהציורבבית.שלמיםימים
"אפשרוימר:מיכלהטיפול.בתחילת
כלמהקרקע.תלושהעץאתלראות
כלרך.משהובהםואיןקוצנייםהענפים
איזוןחוסרבמעיןאחדלצדנוטההעץ
הואטיפול,שלשנהכעבורוחזק".בולט
כברהואהפעם(משמאל).עץשובצייר
עלים.יותרועםבאדמהמושרשמאוזן,

חרדה
מוכות.לנשיםבמקלטתשעבןילדשלציור
כלפיהאבשלקשהלאלימותעדהיההילד
הציוראחיו.וכלפיכלפיוגםשהופנתהאמו,
הידובראשםאונים,חוסרשלסימניםגדוש
אלזועקות"הידייםלב־ויזל:רחלהמנותקת.
כאילונראהוהוא'הצילו',וקוראותהשמיים
חרדה.עלמעידהסמורהשיערליפול.עומד
שלתפיסתאומרתהפהעלההצללהאבל
לך.יעזורלאזהתבכהאותצעקאםגםהילד,
הפה".אתלוסתםמישהוכאילו



בשבילה.מזעזעגילויהיהזהדולק.
בפעםוקלטההציורעלהסתכלההיא
היהפתאוםנאנסה.שהיאהראשונה
היהשהואפעםשבכלפלאשבקלה
עלמסתכלתהייתההיאבהפוגע
בשירותים".האור

למאגר,שהוכנסשלה,הציורהיום
פרופ'אחרים.קורבנותלהצילמסייע
ברשושישמילכלקוראתלב־ויזל
מינית,תקיפהנפגעישלציוריםתו
לתוכנהלתתובכךאותם,גםלתרום
להחשובסממנים.ועודעודללמוד
רקמתבססתהתוכנהכרגע,כידגיש
בעיפרון.פורטרטיםציוריעל

ציוריפענוחתחוםכאמור,אבל
נפגעיבאיתוררקעוסקלאהילדים

ומצוקות,בעיותשלשלמהקשתבאבחוןאלאמינית,תקיפה
יל"ציוריאותן.גםלזהותתדעהתוכנהבעתידשמתישהו
מהאתלבטאאפשרדרכהשפההםומבוגריםנוערבנידים,
תרפיוימר,מיכלמסבירהבמילים",להגידלפעמיםשקשה
ציורילפענוחהשלם'המדריךהספרמחברתבאמנות,סטית
הציהסנגוריהמטעםמוסמכתדעתחוותומגישתילדים',
קשתמבטאים"הציוריםבילדים.להתעללותבנוגעבורית

ועדביתבכלשקוריםמדבריםהחלהילדים,בחיימצביםשל
העולםמתבטאהציורדרךהמשפט.לבתישמגיעיםלדברים
אבלהתעללותכמומצוקותלראותאפשרהילדים.שלהרגשי
דברוכלנמוךעצמידימויפחדים,חברתיים,קשייםהרבהגם
בעצםאפשרהילד.שלבגידולאתגרשהואמרגישיםשהורים
מהגםאלאהילדעלעוברמהרקלאהציוריםדרךלראות
כדיעבורוטובהכיהפתרוןומהמתנהגהואשבולאופןהסיבה
בו".נתקלשהואהקושיעללהתגבר

בכוונתםהקרוב,שבעתידאומראנימהמנכ"לזנתי,בן
נולפענחיכולתגםהמלאכותיתהבינהלמערכתלהוסיף

חברתינידויפיזית,אלימותאכילה,הפרעותכמושאים
מפענוחמושפעושלאמהירזמין,כליברור:היתרוןועוד.

אנושי.
ילציורישלגדולמאגרהדרך:באותהיעבודזה
לחוקריםשידועיםסמניםסמךעלשייסרקודים,

המלאכושהבינהעדמצוקותאותןאתכמאפייניםמראש
קריטולפענחבעצמה,הקריטריוניםאתלאתרתלמדתית
כברשחלקםאלו,בעמודיםהמופיעיםהציוריםנוספים.ריונים
אינישאבחנהלכלכיצדמדגימיםהמאגר,בתוךכלולים
תחפשלדוגמה,אכילה,הפרעותלזהותכדימשלה.דיקטורים
אוצמצומו,הגוף,דימויעםקושישמבטאיםסמניםהתוכנה
הפה.מצוירשבולאופןשקשוריםסמניםשלו,מעוותתתפיסה

עםיחדלב־ויזלפרופ'שביצעהמשותףבמחקר
קליניתלפסיכולוגיההתוכניתראשגז,יוניפרופ'
ותלמיאחוההאקדמיתמהמכללהתרבות,רגישת
הפרביןהקשרנבדקוולצקי,שמריתהמחקרדת
בערכיםשמדובר"כמובןעצמי.וציוראכילהעות
המאפייניםכלאחרממלאציורכלולאסטטיסטיים
כילומרניתן"אולםגז.פרופ'מסבירהמוזכרים",
תופסותגםעצמןהמצמצמותנשיםכללי,באופן
בנשיםיותרמודגשהיההפההדף,בשטחמקוםפחות
ומשקליתרמשקלבעלותנשיםלעומתאכילההפרעותעם
דאטהביגעלשמתבססתהמלאכותיתהבינהמערכתתקין.
שללהיסטוריהבאשר'רגש'וחסרתלחלוטיןעיוורתוקריאה
להמשךבאשרהןהחלטהתומךככלילשמשתוכלהמצייר,
טיפול".להתאמתבאשרוהןוהערכהאבחון

עדיין"זהבמהפכה.שמדוברמשוכנעיםהרווחהבמשרד
שהמלראותניתןבהחלטאבלולמידה,ניסוישלבתהליך
פלורנאיריסאומרתהחלטות",תומכתלהיותיכולהערכת
והרווחה,העבודהבמשרדחברתייםשירותיםסמנכ"ליתטין,

במבאלימותלטיפולהבין־משרדיתהוועדהבראשוהעומדת
נוספיםלמקומותהמערכתאתלהכניסבעבודה"אנחנושפחה.
מתחילהרקכשהיאהפגיעהאתלזהותאפשרהאםלבחוןכדי

ולתתאותרולאשעדייןהילדיםאתלאתראותה.ולעצור
טכנולוגייםכליםעכשיומפתחיםבמשרדבזמן".טיפוללהם
ותוכלחברתיותרשתותשתסרוקתוכנהביניהםנוספים,
בסיכון.נוערבנילאתר

בשנה,פעםחלום:ישלב־ויזללפרופ'הולך?זהכללאן
יועהציוריםלצייר.הילדיםיתבקשובישראל,וגןכיתהבכל
ייבדקולגביהםתתריעשהמערכתוהמקריםלסריקה,ברו
ככלמוקדםנפגעיםילדיםלאתריאפשר"זהנוספים.בכלים
שבאשלהם,האזהרהפעמוןיהיה"זהאומרת.היאשניתן",
הצלתלהיותיכולהוזובעיה.עללנומתריעיםהםמצעותו
ממש".חיים

moc.liamg@nakrab.maon

ציורישלמאפייןכללזהותללמודיכולההמלאכותיתהבינהתוכנת
תחפשהיאאכילה,הפרעותלזהותתתבקשהיאלמשל,כאשר,ילדים.
שובשחוזריםקוויםהדף,לשטחביחסקטןגוףכמומאפייניםבציור
מודגשאומוגדלופהגוף,מתארקוויעלושוב

וחברתימוטוריקושי
לילדיםהוריםשמטרידותהשאלותאחת
בשלהילדהאםהיאא',לכיתההעלייהלפני
מיכלהתלבטו.הזההילדשלהוריוגםלמעבר.
לראותאפשרקוגניטיבית,"מבחינהוימר:
לציירמסוגלהואמוכן:בהחלטהזהשהילד
אתרואיםואנחנושבגוף,הפרטיםכלאת
בכמהשלהוהביצועהמשימהעלההתבוננות
עםארגון.ויכולתתכנוןעלשמעידמהשלבים,
במוטוריקהלקשייםסימניםשישאפשרזאת,
שבווהאופןבקו,הרעדבגללבעיקרהעדינה,
אפשרכן,כמוהגוף.עלהראשאתמניחהוא
הואחברתיתשמבחינהלכךסימניםלראות
לציירשלוהנטייהבגללבעיקרקשיים,חווה
ריק".הכלכשמסביבהדף,במרכזאלמנט

במשפחהמריבות
במשפחה,11בןילדשלציור
עצמואתממקםהילדבמשבר.
גופםכמוגופו,הדף,שלהימניבקצה
מוצלל.בציורהדמויותיתרשל
שכולםחשהקטן“הילדלב־ויזל:רחל
כלשומע.איןאךלעזרהצועקים
בפעילותעוסקתמוצללתדמות
שונה.לכיווןמבטהפנייתתוךאחרת,
בדידותחששהואלכךסימןזה
משפחתו".בתוךגדולה

חיים".“הצלת
רחלפרופ'
לב־ויזל

וינרמיכלמילים".ללא“שפה

דירהממעברחשש
לעבורשעמדחמש,בןילד
הזה"בציורוימר:מיכלדירה.
בקו,רעדשישלראותאפשר
ישיציב,באמתלאהואהבית
גםאוליהחלונות,שלהשמטה
משמיטשילדברגעהדלת.של
בצורהומציירמהביתחלקים
צריךביטחון,חסרתכךכל
אתמכיניםאיךמחדשלחשוב
לקראתהזההספציפיהילד
המעבר".

גיטל
עדי
וימר,
מיכל
ארכיון
צילומים:


