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להתח מהסוף  נתחיל  ־בואו 
לה. קוראים לי עדיה, אני 
בת 37, נשואה ואם לשני 
עסק  בעלת  אני  ילדים. 
ביתי קטן ברעננה, המייצר 
בהזמנה.  מעוצבות  עוגות 
עד כאן נשמע פשוט וארצי, 
אבל רק אני יודעת עד כמה לא 

־פשוטה, ארוכה וקשה היא הדרך שעב
רתי בחיי.  

־נולדתי וגדלתי בקיבוץ בצפון הארץ, קהי
לה קטנה וסגורה. אז, בסוף שנות השבעים, 
היו זמנים אחרים. האידיאולוגיה ששלטה אז 
בקיבוצים הכתיבה חשיבה אחרת כיצד לנהל 

־את החיים. כולם בקיבוץ היו שווים. המש
מעות מבחינתי הייתה שאסור להתבלט, וזה 

לא היה פשוט עבורי. 
ראייה  קוצר  אצלי  אובחן  בילדותי  כבר 
עדשות  להרכיב  נאלצתי   3 ובגיל  קיצוני 
מגע. שבוע לאחר שקיבלתי את הבשורה הזאת 
הודעתי לאמי ולמטפלת בקיבוץ: “אני לבד”. 
מאז, להפתעת כולם, הרכבתי את העדשות כל 

בוקר והוצאתי אותן בערב בעצמי. 
קוצר הראייה שלי לא היה הבעיה היחידה 
שעמה נאלצתי להתמודד. שש השנים בבית 
הספר היסודי עברו עליי, כמנהג הקיבוץ אז, 
ללא תעודות הערכה וציונים. למרות זאת, 
עם  רבים:  קשיים  עם  להתמודד  נאלצתי 
המספרים, עם ההבעה, עם שיעורי התנ”ך 
והלשון. שנאתי את שעת הסיפור שחזרה על 

עצמה מדי יום ביומו. 
אמא שלי הבחינה בקשיי הלמידה שלי כבר 
בכיתות הנמוכות. היא שמה לב שמבחינתי 
לקרוא סיפור או לכתוב ולענות על שאלות 
תוכן היה משימה בלתי אפשרית. אם עניתי על 

־שאלה בעל פה לא יכולתי להעלות את הדב
רים על הכתב. לא הייתה לי שום הבנה בחישוב 
מספרים, בטח שלא בהכפלתם או חילוקם, כך 
שאת שיעורי הבית בחשבון לא יכולתי להכין. 

אבל בדיעבד, מי בדק אותנו?  

האבחון של הפסיכולוג 

־כשהתחלנו ללמוד חזקות ושברים אמי ניג
שה אל המורה ושאלה אותה אם היא ָשמה לב 

־לכך שאני מתקשה עדיין בחשבון פשוט והו
לכת לגמרי לאיבוד עם החומר. אמי קיבלה 
את התשובה הקרה והנוקבת, שחזרה על עצמה 
עם השנים: “שושנה, הילדה שלך בסדר גמור 
בלימודים. אם יש בעיות בבית טפלי בהן. 
תני לנו בבקשה לנהל את החלק המקצועי 

בו אנחנו מיומנים ויודעים אותו”. 
כשהייתי בכיתה ה’ הביאו לקיבוץ פסיכולוג 

־כדי לבחון את יכולות הילדים. הוריי זומ
נו לפגישה עם המורה שלי, שמסרה להם כי 
לפי חוות הדעת של איש המקצוע אני זקוקה 

־לייעוץ פסיכולוגי. המורה המשיכה והתלו
ננה שאני מצחיקה את הילדים ומפריעה להם 
להקשיב וללמוד. אבל זאת לא הייתה אשמתי. 
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 

בתשבץ השייכות. 
הייתי לא חזקה, לא אסרטיבית, לא יפה 
במיוחד. אני, מבחינתי, הרגשתי לא שייכת. 
וכשאתה בקיבוץ ומרגיש לא שייך, אין לך 
לאן ללכת. יש שם בית ספר אחד, כיתה אחת, 
שכונה אחת. אתה חי, לומד וישן עם אותם 

ילדים ורואה אותם שוב ושוב. 
־כיום, בדיעבד, כשאני חושבת על התלו

נה של המורה אני שמחה שלפחות היה לי 
חוש הומור. לפחות יכולתי איכשהו להתחבר 
אל הילדים “הרעים” האלה, עם הפרצופים 
ועם החיקויים שלי וגרמתי להם להקשיב לי 
ולראות אותי. גרמתי לילדים וגם למבוגרים 
מסביבי לצחוק, והיו לי כמה רגעים של נחת, 
שבהם גם אני צחקתי. כן, אלה היו הרגעים 

שהמורה שלי לא אהבה. 
רק בשיעורי מלאכה הייתה לי קצת נחת. 
המורה שלי התפעלה ממני, איך עם קוצר 

בעבו תמיד  בחרתי  שלי  החריף  ־הראייה 
דות העדינות של פיסול מיניאטורות בחמר 

־ומאוחר יותר בפימו. היא התלהבה גם מעבו
דות הנגרות שלי. במיוחד ריגשה אותה עבודת 
הרקמה הצפופה עם התכים )תפרים( הזעירים, 
שרקמתי כשי להורים בשנת בר המצווה. היא 
תרגמה את הבחירות שלי בעבודות המדויקות 
לעקשנות, לנחישות ולהתמדה ולרצון לנצח 
את המגבלות שלי. שם הרגשתי שטוב וקל 

לי. שם נתתי את כולי. 
־ואז הגיעה כיתה ז’ ועברתי לבית הספר האזו

רי. למדתי בקבוצה קטנה כי הלכתי לאיבוד 
־בתוך הרעש ובין שאר התלמידים בכיתה הרגי

לה. העובדה שלמדתי בכיתה קטנה עזרה לי 
להקשיב, ללמוד ולהבין טוב יותר את החומר, 
אך הדבר לא עזר לדימוי העצמי שלי. נשארתי 
קצת אאוטסיידרית ולא מקובלת. התחושות של 
הכישלון וחוסר ההצלחה היו חלק בלתי נפרד 
ממני. גם לתיכון המשכתי במסלול אחר משאר 
החברים, כי לא הייתה בי המיומנות לשבת מול 

מחשב וללמוד דברים משעממים. 
בתמיכת הורי עברתי לבית ספר מקצועי 
שגם בו לא ממש השתלבתי חברתית. חברותיי 
לכיתה ראו אותי כקיבוצניקית מתבדלת, אבל 

אלוהים עדי שלא הייתי כזאת. 
בבית הספר המקצועי למדתי את מקצוע 
הָסָּפרּות, השלמתי בגרות חלקית וסיימתי 12 
שנות לימוד עם תעודת מקצוע בהצטיינות. 
־את שעות הפנאי שלי הייתי מעבירה ביצי

רה כל שהיא, פיסול בפימו ובחימר, ציור על 
גבס, ויצירת תכשיטים. האמנות נתנה לי 
שקט וחיבור לעצמי. בזכות היצירה הרגשתי 

שאני שווה ושאני יכולה לעשות הכול. 

צה”ל לא קרא לי

פטור  קיבלתי  בתיכון  הלימודים  בתום 
משירות צבאי בגלל קוצר הראייה שלי. טסתי 
לקנדה ולארצות הברית, שם טיילתי תקופה 
ארוכה. אחרי שחזרתי לארץ, התחלתי לחפש 
מקצוע. עברתי מבחנים ומבדקים, שבסופם 

הומלץ לי לא לגשת ללמודים עיוניים, אפילו 
לא למקצוע הטבחות שבו התעניינתי, מכיוון 
ששם נדרשות מיומנויות מתמטיות שאין לי. 
למרות זאת, הייתי נחושה והחלטתי בכל זאת 
ללכת ללמוד טבחות בבית הספר “תדמור”. 
לא זכיתי בתעודת מקצוע כי נכשלתי במבחן 

במתמטיקה. 
־זה לא מנע ממני להמשיך ללמוד קונדי

טוריה. במהלך לימודיי הרגשתי שהגעתי אל 
־המנוחה ואל הנחלה. עבדתי כטבחית וכקונ

דיטורית שכירה במשך עשר שנים במקומות 
הכי מוכרים וידועים במרכז הארץ. רכשתי 
הרבה ידע וניסיון, אך בעיקר הערכה עצמית, 
הצלחה וסיפוק. הרגשות האלה היו חדשים 

ופתאום ראי ־עבורי. למדתי מהקונדיטור 
תי שאני מבינה, קולטת ומקבלת פידבקים 
חיוביים. בענף אמרו לי שאני טובה. גם אם 

־שגיתי פה ושם, גם אם שכחתי משהו והכעס
תי את הבוס, הייתי נופלת לרגע ומיד קמה. 
בסך הכל ידעתי שזה המקום שלי ובכל זאת 
הרגשתי שזה לא מספיק. עדיין היה חסר לי 

משהו כדי להרגיש כמו כולם.
בגיל 30 ניגשתי למבחנים שבהם אבחנו 
אותי כסובלת מלקות למידה ומקשיי קשב 
וריכוז קשים. הפרופסור שאיבחן אותי אמר 
לי “את בטח היית מהילדים שאמרו עליהם 
את המשפט ‘יש לו פוטנציאל לא ממומש’. 
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