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 יורם עשת' פרופ

 האוניברסיטה הפתוחה



 אי אפשר לו לאדם ללא משמעות

את  : אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד 
לבחור את עמדתו מול   -האחרונה שבחירויות אנוש 

לחתוך  ..... הנסיבות של חייו ולבור את דרכו
שיקבעו אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות  , הכרעות

שאיימו לשלול ממך את עצם יישותך ואת חירותך  
הכרעות שיקבעו אם תהיה או לא תהיה  ; הפנימית

אם תוותר על חירותך  , כדור משחק בידי הנסיבות
 .ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי

 
 "האדם מחפש משמעות", ויקטור פרנקל



 פרדוכס הפציעה המוחית

 מתרסקת ההויה ואיתה גם היכולת להקנות משמעות, בפציעה מוחית

 לזהות את המצב   •

 לבחור אסטרטגיית התמודדות•

 להגדיר לעצמך זהות חדשה. לבחור עמדה מול המצב החדש•

 תעלת המים המתוקים ממערב לתעלת סואץ – 18.10.1973



 פציעה שקרתה לי מבלי שידעתי•

 פציעה נטולת מּודעּות•

 פציעה שאין לי עליה בעלות•

 פציעה שאין לי עמדה לגביה•

  הצונח מותי על המחרידה הידיעה ממני נחסכה ,הפיזיקה חוקי בזכות ,וכך

  הגולגולת צד נבקע כיצד חשתי לא ההכרה אובדן ובזכות .ממרום עלי

  ידי את ,הארץ על פזורות ממוחי פיסות ראיתי ולא ביצה של כקליפה

  המעגל חוני כמו ...אותי ומחניק בריאה נעוץ גדול מתכת ורסיס מרוסקת

  המלחמה משדות ,תודעה ללא הזמן במנהרת ועברתי במערה נרדמתי

  המעבר הושלם כבר עיני את וכשפקחתי .החולים בית מיטת אל היישר

  ואתה ...טראומה לפוסט מטראומה ;לשלום ממלחמה ;לנכה בריא מאיש

  לכאן הגעת כיצד ,אתה היכן להבין מנסה ,מבולבל ,ראשך את מנער

 .ומדוע



 פציעה נכלולית ונסתרת מן העין: הפציעה המוחית

 "כתובה על המצח"הפציעה האמיתית אינה •

 הנכה חייב לחקור את עצמו בכדי להשתקם•

 נדרשות עשרות שנים בכדי לזהות ולמפות אותה•

 האדם חסר שליטה בעולמו –ללא זיהוי ומיפוי •

 



לימוד , מסע של הגדרה  עצמית: הפציעה המוחית

 מחודש וגילוי אתונות אבודות

 



 פחד גדול
כאשר הוא נוגע בצדו של הראש האצבעות שוקעות אל תוך פתח 

הוא  .  כמו היה שם מכתש גדול,  עמוק המפולש בצד הגולגולת

הכאב הנורא מתערב בתדהמת ההכרה שראשי  ! מחטט לי במוח

גופי מאובן מאימה ואני מניח לאצבעות לעשות בי  .  פעור לרווחה

אני מפוחד  .  ר כספי"בסיום הבדיקה הוא מסתודד עם ד.  כרצונן

מאוד ורוצה שמישהו יסביר מה קרה לי בראש ומדוע אינני יכול  

אך הם משוחחים ביניהם כמו לא הייתי . להזיז את היד והרגל

נדמה לי כי שוב  , בלי להעיף אלי מבט, וכשהם יוצאים .קיים

 .נעזבתי לבדי בסבך הירוק

כל , ומכל אותם רסיסי זיכרון אני זוכר לפרטי פרטים כל דקה

מאותו היום שבו חבטה בפני מציאות חדשה וגיליתי  , שנייה

שכבר אינני יכול לעשות את אותם דברים , ששכלי אינו כשהיה

כי מהו  . ושאולי כבר אינני אדם, שיכולים לעשות בני אדם נבונים

ואת  , אדם בסופו של דבר אם לא שכל חושב ושליטה בדחפים

ובאינסטינקט של חיה שניצודה נוצקו בגופי  . שני אלה איבדתי

לנענע אותם , להבקיע את קירות המלכודת, כוחות עצומים

 .עד שאצא לחופשי, בחוזקה שוב ושוב



 אבוד במחוזות הקוים הפרועים
ר מאחת עד עשרים ומניחה את ידי האוחזת בעיפרון על  , היא מציעה, חבֵּ

ומבקשת בקול רך שאמשיך אל המספר , היא אומרת, אחת. אחד המספרים

והיא  , שתיים, הנה? לאן למתוח מכאן? אך היכן המספר הבא. .. הבא

נטוש  , אובד דרך, ואני. מנחה את הקו לנקודה הבאה ועוזבת, אוחזת בידי

,  לא מוצא את עצמי, מתבונן בספרות שעל הנייר, במבוך הנקודות השחורות

היכן הייתי  ? היכן המספר הבא? לאן ממשיכים מכאן. לא מוצא את דרכי

.  מבקשות לשווא את המשך הנתיב, עיני תועות על הגיליון המנוקד? קודם

הרי כל ילד יכול לעשות את זה  . אני שואל במבוכה? מה בא אחרי שתיים

,  ושוב כפה החמה על שלי, היא אומרת, שלוש? מה קורה לי, בלי בעיות

,  ואני שוב אבוד במחוז הקווים הפרועים. מובילה את עפרוני ליעדו ועוזבת

.  כל מה שזכרתי מתנפץ לרסיסים בקרבי....עיני ומוחי אינם נשמעים לי עוד

מתכנסות לעיגולים  , נמסות לנגד עיני, שפעם ידעתי את פשרן, הספרות

מסך חרדה שחור נופל על פני  . שחורים נטולי משמעות שאין בהם סדר

ראֹות  .ואוטם את מוחי מֵּ



 אותיות שאינן מתחברות למילים

איילה מצביעה על ראש העמוד ומבקשת ממני לקרוא מה כתוב 

ואני מתמסר  , שחורות וברורות, האותיות גדולות מאוד. שם

תמיד הייתי מספר לילִדי סיפורים בטרם   —למשימה בחפץ לב 

גרוני מתכווץ בבהלה ואני יודע  ? אבל מה קרה לי. שינה

אני רואה ? איפה המילים. שנוצחתי עוד בטרם התחלתי לקרוא

. ואיני מבין מה, אני קורא בקול רם, אלף, בית, סמך! רק אותיות

,  פעם הכרתי את הספר הזה. דלת יוד יודאלף נון יוד הא יוד 

קרעי  , וכעת המילים התפוררו לאבק. פעם ידעתי לקרוא בו

אותיות צפים מול עיני והם אינם מתחברים במוחי למילים בעלות  

היא שוב  ? מה כתוב כאן. היא מבקשת, נסה שוב. משמעות

כתוב כאן  . אני חוזר ומדקלם, סמך בית אלף. מצביעה על הדף

 .  אני חוזר אחריה כהד, סבא. קולה חם ואוהד. סבא



 עולם שאין בו סדר
היא אומרת שאני צריך לבחור את הקורסים בכל טרימסטר והיא  

מתבונן  , אני מתבלבל, מה זה בכלל טרימסטר. תרשום אותם

?  מתי החורף? מתי בא האביב. בטבלה ולא מבין מה עלי לעשות

המילים המוכרות שהּודרתי מהן ? מה אחר כך? מה קודם

ובמוחי משתררת אנדרלמוסיה  , מתאדות ומתות, גוססות באוזני

,  גדולה של זיכרונות מתעתעים שאין בהם מוקדם ואין מאוחר

וכאשר אני מושיט יד לאחוז בהם הם נשמטים מבין האצבעות  

אני סטודנט  . ובהלה גדולה אוחזת בי. ומתפוררים לאבק

 !לברוח מזה לפני שיהיה מאוחר? לגיאולוגיה

 .רק לשכב במיטה ולבהות, לעזוב את הכול



 מתוך שלא ִלְשָמה: ללמוד לכתוב

אבל הקו שמציירות  , אמנם אני מצליח להחזיק בעיפרון בלי שיישמט

ובמקום בטן קמורה חלקה יוצא מתחת ידי קו  , אצבעותי נוקשה ובלתי יציב

רועד כעלה  , שאמור להשיק לבטן משמאל, וגם האנך הישר, תזזיתי משונה

והָאלף שאני מצייר לבסוף נראית עלובה  , נטוי על צדו ואיננו נוגע, נידף

אני  . ואינה דומה כלל לאלף המהודרת שציירה החרטומן מסמורטטכבלון 

ושוב יוצא מתחת  , לא מתייאש ומתחיל לצייר אות נוספת בהמשך השורה

אני ממשיך  , כמו הגולם שמסיע דליים ללא מטרה. ידי מין סימן לא ברור

שורה אחר  , עוד ָאלף ועוד ָאלף. ומשרבט ביד רועדת סימני אותיות על הנייר

אבל , לעתים נדמה לי שהאות יוצאת קצת יותר טוב. שעה אחר שעה, שורה

כל הזמן אני פוזל  . הבאה אחריה טופחת בפני במראּה העקום והבלתי יציב

לזה בחיים לא   —הצדה ומשווה לאלף של החרטומן ולבי מתכווץ בייאוש 

 .אני נזכר? ומה עם אנגלית! ובדף יש עוד כל כך הרבה אותיות. אוכל להגיע



 : למיליםת אותיות שִנטֹוו

 של חיי הסרנדיפיטיעל  
ית יֹוד ָתיו  ־יִת —אנחנו קוראים את האותיות יחדיו  —בֵּ הוא  , בַּ

־יִת. מטעים כל הברה, אומר הנה עוד  . אני חוזר אחריו כהד, בַּ

מופתע  , אני אומר, סּוס. ָסֶמך וו סמך, הוא מציע, מילה קצרה

והוא הופך דף ובוחר עוד  , קולו נמלא התלהבות! סוס, כן. מעצמי

המילה נפלטת מפי  , ֶגֶרב. אני קורא לבדי, גימל ריש בית. מילה

הוא  , נפלא. כאילו היתה שם כל הזמן וחיכתה שאתן את האות

 הוא אומר ומחבק! אתה יודע לקרוא. קורא ומדרבן אותי להמשיך

 אני נרגש עד עמקי נשמתי ואינני יכול. את ראשי בשמחה גדולה

 .אני עוד אגיע לקורס, תראה, רק אומר בלבי לחננאל, לדבר

כתב ידי בלתי  , עד היום אני מתקשה לכתוב ביד ימין

את כל מה !( אחת)ותמיד נאלצתי להקליד באצבע , קריא

אבל בכל פעם שאצבעי רצה על ... שרציתי לכתוב

המקלדת עולה בי זכרו הקסום של הסרנדיפיטי הגדול 

מתוך הִאימון הבלתי פוסק של ידי  , הרגע שבו, של חיי

המילים  , נטוו האותיות למילים, הימנית בכתיבה

למשפטים והמשפטים למשמעות שנוצרה בקצה עפרוני  

פרשיות  "המעתיק ללא הבחנה אותיות מהספר 

 ".עלומות



 משוואות של כֵּנּות

ורושם , בוא ננסה משהו פשוט באמת, הוא ִמתרצה, טוב

 .  (3-4)-5+2: = לי תרגיל

: אני אוחז בעיפרון ומחשב בקול רם. זה באמת קל, טוב

שבע פחות שלוש שווה  . חמש ועוד שתיים שווה שבע

אני רושם  , אפס. ארבע פחות ארבע שווה אפס. ארבע

!  אני יודע מתמטיקה, הנה. בהתלהבות ליד סימן השוויון

 .ומהעצבות שבעיניו אני מבין שגם הפעם טעיתי

אבל כדאי שתשקול מחדש את  , אני יודע כמה זה חשוב לך

 ובקולו ניכרת השתתפות, הוא אומר, ההחלטה ללמוד גיאולוגיה

קשה לי להאמין  . בצערי שמעולם לא שמעתי משום בן אדם

זה הכול מתמטיקה וכימיה ברמה  . שתצליח להתמודד עם החומר

הוא אומר את , במילים פשוטות וכנות להחריד, וכך. מאוד גבוהה

את מה ששום רופא במחלקה  ; מה שאני יודע היטב זה זמן רב

והדמעות רותחות על לחיי וחוקקות . לא העז להגיד לי עד כה

עליהן את גזר הדין כמו על סלעי הגרניט והגיר שלעולם לא  

אך  , כך הסתיימו שיעורי המתמטיקה שלי אצל כתריאל. אחקור

עד היום הוא צפון בלבי בפנתיאון האנשים שאמרו לי אמת  

 .כשכולם כיחשו לי



 עולם שאין בו צורות
בידי הבריאה אני מחליק את משולש הנייר אל רעו הכלוא  

.  ובכל פעם שאני מנסה הם אינם מתאימים. מתחת לגבס

הופך  , מסובב את המשולש, שוב ושוב אני חוזר ומנסה

מעלה חרס  ושובושוב , ומצמיד בכל פעם לצלע אחרת

בעודי ממשיך להלום בראשי בקירות המשימה  , וכך. בידי

עולה בי פתאום תמונת בני הקטן משחק  , הבלתי מושגת

צורות גיאומטריות מעץ צבעוני  : במשחק הרכבה שקנינו לו

הוא יושב על הרצפה  . שיש להניח בשקעים מתאימים

מתבונן בו  , מחזיק בידו משולש אדום, הקרירה של ביתנו

,  מחליק אותו למקומו ופונה אלי, מסובב, מנסה, בריכוז רב

תראה , אבא, תראה אותי. פניו הגאים נוהרים משמחה

 .כמה אני טוב



 נגד כל הסיכויים

היא סיפרה  , כשכבר הייתי דוקטור לגיאולוגיה, רק פעם אחת

יגדלו לו  , לנגה ששמעה את הרופא אומר שאם יֵּצא ממני משהו

אבל לי היתה  , אני מניח שהיה בסיס לדבריו. שערות על כף היד

תמהיל של  , אסטרטגיה מנצחת שניזונה מדלק עתיר אנרגיה

מהבוקר עד  , חרדה עצומה ושל עבודה שחורה ללא הפסקה

 .הלילה



 ר והעבודה השחורההמיזעּועקרונות 

די מהר מסתבר שאיני מצליח גם לכתוב וגם להקשיב להרצאה  

הוא מדבר מהר מאוד ואני  , ואם לא די בכך. בעת ובעונה אחת

 —עדיין מצייר אותיות אחת לאחת , בעצם —כותב לאט מאוד 

תח את הרעיון הבא  .ועד שאני מסיים לכתוב משפט הוא כבר מפַּ

ולעולם איני קם , בכל ערב אני יושב ארבע או חמש שעות וכותב

אפילו אם זה  , מהשולחן בטרם אבצע את התוכנית שקבעתי

ובסופו של התהליך המתיש הזה אני מצליח . השכם בבוקר

מצֵּת את הקורס כולו בכמה עמודים ואז אני עובר לשלב  . לתַּ

פשוט  . ומשנן שוב ושוב את הכתוב באותם עמודים מעטים, הבא

כמו מילים של שיר  , עד שלבסוף, רובץ במיטה וקורא עוד ועוד

 .אני יודע הכול בעל פה, לא מוכר



 :  להתנהל בגלגולים

 תחנות במסע הארוך הביתה
•B.A בארכיאולוגיה 

 תעודת הוראה•

 ס"מורה לטבע וטיולים בבי•

 ס שדה"מדריך בבי•

 פיתוח סביבות למידה בטבע: החוג לחינוך, בן גוריון' אונ•

•M.Sc בגיאולוגיה 

 דוקטורט בגיאולוגיה ומדעי הסביבה•

 פיתוח סביבות למידה ממוחשבות במדעים: מדען בחברת מחשבים•

 חוקר בכיר במכון הגיאולוגי•

 החוג לחינוך, מרצה במכללת תל חי•

 מרצה באוניברסיטה הפתוחה•



 בזכות אבדן הדרך כאסטרטגיה של התנהלות

יש  , בעולם התעסוקה והידעבעידן של השתנות מתמדת •

 להסתגל למצב של שינויים מתמידים

,  לעיתים. לא יזיק לאבד את הדרך על מנת למצאה מחדש•

 זה אפילו יתרון

ככל שהרקע   -ממש כמו בעולם החי : בזכות הוריאציה•
 .הסיכוי המקצועי לשרוד גֵדל, יותר מגוון



תכֹו  ללומד המתגלגל בדרכיםן מַּ

 המון עבודה שחורה•

 חרדה•

 הקשבה מתמדת•

 נכונות לחיות בתנאי אי ודאות•

 תפיסה גבוהה ותיאוריה טובה על עצמך•

 להיות אתה: והכי חשוב•



 בדרך שלי

  תנועות של פירוקן ידי על מחדש גופי את לומד אני ,דקדקן חוקר כמו

  בדרך ,ולבסוף .היטב להכירו ולומד רכיב כל בוחן ,רכיבים לאינספור

  תנועה כך ליצור ומצליח אחד לשלם כולם את מרכיב אני ,משלי מיוחדת

  שרוכי את לקשור למדתי כך .לי ורק לי שמתאימה התנועה - חדשה

  לצייר ,בשבילי נכון אך מצחיק באופן שרוולים לכפתר ,שלי בדרך הנעליים

  ,למדתי כך .שלי בדרך מחדש ולחשוב ,דמום מוח עם ומילים אותיות מחדש

 .שלי בדרך חיי כל את כמעט מחדש לעשות ,לומד ועודני



 בתקווה שהצלחתי לעורר מעט מחשבה

 תודה


