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תביני, זה לא שלא רצית, פשוט עם הפרעת 
קשב כמו שלך אי אפשר ללמוד”. 

סוף, סוף קיבלתי אישור וֵשם לקושי שלי. 
קיבלתי אבחנה לתסכול שהיה חלק ממני כל 
כך הרבה שנים. התחושה הפנימית והמשפטים 
שנאמרו עליי )“היא לא מספיק טובה”, “לא 
יכולה” ו”לא חכמה”( ליוו אותי רוב שנות 

חיי הצעירים. 
למרות האבחון רציתי להוכיח לעצמי שאני 
יכולה ללמוד ולהשיג תואר אקדמי כמו כולם, 

יוהלכתי ללמוד באקדמיה לתואר ראשון בחי
ינוך מיוחד ושילוב אומנויות. נרשמתי למכל

לת תל חי ובזכות המרכז לקשיי למידה ישבתי 

בהרצאות וכתבתי עבודות. 
יקיבלתי שם המון עזרה ותמיכה. הרגש

תי תחושה של סיפוק והצלחה, אבל זה לא 
יהיה קל בכלל, זה לא היה לגמרי שלי. ירק

תי המון דם ונפגשתי שוב ושוב עם תחושת 
התסכול. 

זה היה כמו לנסוע ברכבת הרים, פעם הייתי 
ילמעלה ופעם למטה. אחד האנשים המשמ

עותיים שהכרתי במכללה היה יונתן קסלר, 
שהיה ראש אגף לימודי אנגלית במכינות. 
לפעמים הייתי פוגשת אותו ברגעי היאוש 
ואז הוא היה שואל אותי: “מה האלטרנטיבה 
שלך? תחשבי. אם תתייאשי באמצע הדרך 

אז תפרשי”. המשפט הזה חזר על עצמו כמה 
פעמים ועודד אותי להמשיך ולנצח את הקושי 

ואת התסכולים. 
2007, במהלך חופשת הליי  בקיץ של שנת
ימודים השנתית, חלה תפנית בחיי. נישא

תי ונתתי לתופרת של שמלת החתונה שלי 
מתנת פרידה והערכה. זו היתה עוגה בצורה 
של בובת ברבי יפהפייה, לבושה שמלה בת 

ישלוש שכבות, מעוטרת פרחים ותחרה. העו
גה הייתה עשויה מבצק סוכר. העוגה היתה 
מרגשת ומיוחדת במינה, היא גרמה לי תחושה 

של סיפוק וגאווה. 
ברגע הזה הדהד בראשי המשפט ההוא של 
קסלר. החלטתי שיש לי אלטרנטיבה ואני 
אוהבת ומחוברת כל כך למה שאני עושה. 
הבטתי מתפעלת במעשה ידיי וכמו הארה, 

יפתאום ידעתי: זאת אני וזה הייעוד שלי. באו
תו יום הבטחתי לעצמי: אני אהיה עצמאית, 

אני אעשה את זה בגדול. 
בתי  לידת  עם  מכן,  לאחר  וחצי  כשנה 

יהבכורה, פתחתי את העסק שלי, “הפתעו
גה”, המתמחה בהכנת עוגות מעוצבות לכל 

שמחה ואירוע. 
כיום, אחרי שלוש שנים של פעילות, העסק 

משגשג ומביא לי פרנסה טובה והמון סיפוק 
וגאווה. הוכחתי לעצמי שאני יכולה. 

אין בי חרטה שלא סיימתי את לימודיי ואין 
בידיי פיסת נייר המעידה על לימודי תואר 

ראשון.
אישה  אני  עבורי.  הנכון  למקום  הגעתי 
שלמה. אני נשואה לאדם נפלא. אני אמא טובה 
ואוהבת, קשובה ונמצאת. אני טובה במיומנות 

ישלי, אני נמצאת ברמה גבוהה מבחינה מקצו
עית ורבים רוצים אותי, מעריכים אותי כאדם 
ואוהבים את מעשה ידיי. גם עם המקום שבו 
גדלתי השלמתי, ואני שמחה לבקר בו ולהיות 

בקשר אוהב עם כל מי ששייך לעברי. 
אני מאמינה באמת ובתמים ששבילי החיים 

ימסומנים עבורנו ומובילים אותנו לאן שאנח
נו אמורים להגיע. בסופו של דבר, הבחירה 
בידנו: אנחנו יכולים להתעלם מהדרך הנכונה 

או לבחור בה. 
יללא הנחישות והרצון וללא האהבה והחי

בור ליצירה שבי יכולתי להיות היום במקום 
אחר לגמרי. היום אני יודעת שבכל חולשה 

ייש עוצמה, אפשר לדבוק בחולשה או להיצ
מד לעוצמה. אני את הבחירה שלי עשיתי, 

ומה איתכם? ב

“מה כבר יכולתי לעשות כדי שיאהבו אותי? לא 
למדתי טוב וחוסר הריכוז שלי ליווה אותי גם 

בהפסקות. הכל סביבי היה מהיר מדי, תחרותי 
מדי, שנון מדי, רע מדי. כל כך קל לילדים לא 

לקבל לחברתם מישהי שלא נכנסת למשבצת”

 גולדנר. 
רק בשיעורי 

המלאכה 
הייתה לי 
קצת נחת


