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זו אינה טעות דפוס, אתם במקום הנכון בספר. בשונה מספרים אחרים, הספר 
הזה מתחיל מהסוף.

בילדותי שנאתי לקרוא ספרים. הייתי חסר סבלנות ולא הבנתי איך אפשר לשבת כל 
כך הרבה שעות מול חבילה של דפים כרוכים ולהתמסר להם. כיוון שאיבדתי במהירות 
את הסבלנות, אך עדיין הסתקרנתי ולעיתים אף חששתי לגורלם של הגיבורים, הייתי 

מדלג לסוף הספר, קורא עמוד או שניים – ומתפנה לעיסוק אקטיבי יותר.

אז כפי שנהגתי בילדותי, אני מקפיץ אתכם לרגע לסוף. חנוך לוין אמר: "בסוף יש סוף" – 
והוא ידע על מה הוא מדבר. 

קבלו הצצה קטנה לסוף, הן של הספר והן של גיל ההתבגרות: שניהם ייגמרו.   

אני לא יכול להגיד לכם מתי בדיוק זה יקרה, אבל גם המתבגר הפרטי שלכם, לאחר 
שיתווספו  לבנות  שערות  כמה  גם  ואולי  שינה  בלי  לילות  טלטלות,  רבות,  סערות 
או  שדמיינתם  המבוגר  בדיוק  יהיה  לא  הנראה  ככל  הוא  למבוגר.  יהפוך   – לראשכם 

פיללתם שהוא יהפוך להיות, אבל תהליך ההתבגרות שלו יגיע לסיומו. 

אני מתאר לעצמי שברגעי משבר ודאי עברה בכם המחשבה: "אולי היה עדיף שלא 
לוותר על אמצעי המניעה אי-שם בעבר..." אך צר לי – מאוחר מדי. נכון, אתם אוהבים 
אותם מאוד, אבל בשלב זה של חייהם, לא פעם אתם מרגישים שאין לכם כלים מספיק 
לאחרונה  ברגעי משבר.  וחומר  קל  יום-יומיות,  בסיטואציות  עימם  טובים להתמודד 

אתם ודאי חווים רגעים כאלו בשפע.

הספר שבידיכם – המבוסס על "גישת המעטפת" שפותחה בקליניקה וב"מרכז לימן" 
בעקבות הרבה מאוד שנות ניסיון ושסייעה למאות הורים מתקשים עד מיואשים – נועד 
לעזור לכם לחצות את סערות גיל ההתבגרות ולגדל את ילדכם להיות אדם עצמאי 
לאמץ  תוביל אתכם  ומייחל שהקריאה  אני מאחל  ומסוגלות.  עם תחושת משמעות 
דרכי חשיבה חדשות וכלים פרקטיים, שיסייעו לכם להגיע לחוף מבטחים ולהוביל את 

השינוי המיוחל. 

גיל  במהלך  ילדיכם  בחיי  משמעותיות  דמויות  להיות  לכם  יסייע  הספר  מכך,  חשוב 
ההתבגרות שלהם, אבל גם הרבה לאחר מכן. 

 אז נשמו נשימה עמוקה. 
 קחו את הספר ואת ההורות שלכם בהומור עצמי ובקלילות. 

החזיקו חזק – אנחנו יוצאים להפלגה.
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מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להרגיש שייך. הרצון הזה הגיע איתי לישראל מלידס, 
עיר הולדתי, והיה חלק ממני שנים קודם לכן. כשעברתי מאנגליה לישראל הייתי בן 
שמונה. הבית היה מלא ארגזים ממוספרים ועליהם רשימות תכולה מדויקות. בחוץ 
לגו.  במשחק  כמו  רכושנו  כל  את  העמיסו  שעליה  ענקית,  משאית-מכולה  חנתה 
לארגן את הארגזים, המשאית המלאה התרחקה במורד הרחוב,  סיימו  כשהפועלים 
והבית הגדול והמאובזר לעייפה שבו התגוררתי כל חיי היה לראשונה ריק. שכבנו על 

מזרנים, צעקנו אל הקירות שהחזירו לנו הד והתרגשנו כמו ילדים במחנה קיץ.

דודים  לנמל התעופה של מנצ'סטר.  יצאנו בשיירה ארוכה  למוחרת, עם אור ראשון, 
ודודות, סבים וסבתות ליוו אותנו, חלקם עגמומיים וחלקם זועפים. מבחינתם, דעתם 
של הוריי השתבשה עליהם לחלוטין. מה פתאום לקחת את הילדים ולעלות לישראל? 

הרי אפשר להיות ציֹונים גם באנגליה.

הילדים  כל  הייתי סלב מקומי.  ימים  לא מעט  נרגש מאוד. במשך  הייתי  אני לעומתם 
בקהילה דיברו עלינו, על המשפחה שהחליטה לעשות עלייה. איני זוכר אם לפני כן הייתי 
ילד מקובל, אך תמונה אחת חרותה בזיכרוני היטב: אני עומד ליד שולחן המורה, אוחז 
בידי אלבום שהכינו לי חבריי לכיתה ובו תמונות ומכתבי פרידה, והמורה מרעיפה עליי 

שבחים שלא שמעתי ממנה מעולם. היא אמרה שאחסר להם, ושאני ילד מדהים. אני?

בין החבלים  ואני עומדים  זוכר היא מנמל התעופה. משפחתי  התמונה הבאה שאני 
בתור לבידוק ביטחוני, לפני העלייה למטוס אל על. זהו, צריך להיפרד. אימי מסתכלת 
על אחיה, והדמעות מתחילות לזלוג. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שראיתי את אימי 
פורצת בבכי. איש לא הכין אותי לכך, הייתי רגיל לאימא חזקה, שמנהלת את הבית 
ואותנו מבלי להתעכב יותר מדי על רגשות. תוך שניות דמעותיי זלגו מעצמן. עד היום 

שקי הדמעות שלי ושל אימי מחוברים אלו לאלו ומשפיעים אלו על אלו.

בעודי מוצף אדרנלין מההרפתקה שאיש לא בדק איתי אם ברצוני לצאת אליה, שאל 
את שאלתו.  הבנתי  לא  בישראל?"  להיקרא  תרצה  "באיזה שם  ההגירה:  פקיד  אותי 
"אני  אחר?  שם  שארצה  למה   – מנינג  איאן  הווארד  היה  לי  שניתן  השם  כשנולדתי, 
הווארד," סיננתי בשקט. הפקיד עיקם את פרצופו ורשם בטעות: הוורד. לא דמיינתי אז 
שהשם שלי יגרור גלי צחוק בכל פעם שהמורה תקריא את רשימת שמות התלמידים 
כל  למרות  זרותי.  את  יקעקע  ולנצח  מביכות  לתקריות  יוביל  השיעור,  בתחילת 
ניסיונותיי לטשטש את המבטא האנגלי שלי, מייד כשקלטו את שמי אמרו לי: 

"באמת שומעים שאתה לא מכאן."

מנמל התעופה במנצ‘סטר - לשייכות
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בשבועות הראשונים שלנו בארץ אימי ניסתה להסוות את קשייה באמצעות היצמדות 
הייתה  יום תוכנן בקפידה שלא  כל  צפופים שכללו עשרות משימות.  זמנים  ללוחות 
מביישת את חדר המצב בנאס"א: מרתונים של שיעורי עברית עם מורה ששוריינה 
שנה קודם לכן, ביקור במוסדות חינוך, בקופת חולים, במשרדי ממשלה ועוד. הוריי היו 
נחושים בדעתם להוכיח לסבי שטעה כשחשב שהם יתפכחו ויחזרו במהרה לאנגליה 

"עם הזנב בין הרגליים", ולכן כמעט שלא דיברו על הקשיים הרבים ועל הבדידות. 

עלינו,  ישפיע  הדבר  לתחושותיה,  דרור  תיתן  שאילו  חששה  שאימי  הבנתי  בדיעבד 
את  גם  לשמוע  יכולתי  כילד  אבל  ההתאקלמות.  את  עלינו  ויקשה  לרעה  הילדים, 
המילים שלא נאמרו ולראות על פניהם של הוריי את הכאב שלא הובע. רציתי מאוד 
לשפר את מצב רוחה של אימי, והחלטתי לקנות לה זר פרחים. כסף משלי לא היה 
לי, אבל ארנקו של אבי קרץ לי מהשידה. שכנעתי את עצמי שהמטרה מקדשת את 
האמצעים, חמקתי מהבית וחזרתי כשבידי זר פרחים. נרגש ומרוצה הגשתי לאימי את 

הזר בתוספת ציור שציירתי.

אימי חייכה ושאלה: "מאיפה הכסף?" האדמתי, ובלי לחשוב יותר מדי אמרתי: "מצאתי 
על הרצפה שטר של עשרים שקל." לא צריך להיות חוקר בסקוטלנד יארד כדי להבין 
שמחירו של הזר יקר בהרבה. אימי הבינה מה קרה, והבעת פניה השתנתה בן רגע. היא 
אחזה בחוזקה בידי, בידה השנייה החזיקה את הזר, וצעדה בנחישות לחנות הפרחים, 
שם סיפרה למוכר שגנבתי את הכסף מאבי ודרשה ממנו לקחת את הזר בחזרה. הייתי 

נבוך ועמוס רגשות אשמה. זהות חדשה הודבקה לי באותו יום: גנב חסר בושה!

"תדע לך, הורים תמיד מגלים את השקרים," אמרו לי הוריי, ואני האמנתי. עד גיל די 
מבוגר הייתי משוכנע שהורה הוא כול יכול, והייתי בטוח שהוריי מסוגלים לקרוא את 

מחשבותיי, ושרחשי ליבי פרושים בפניהם. כמה טעיתי.

ב'.  בכיתה  אלמד  ושמעכשיו  כיתה",  "יורד  שאני  לי  הודיעו  ללימודים  הראשון  ביום 
הנימוק: אני עולה חדש, וכך נכון לעשות. איש לא ביקש לשמוע מה דעתי או מה דעתם 

של הוריי. קיבלתי את הגזרה באדישות מוחלטת, מבלי להבין את ההשלכות. 

נכנסתי לכיתה ושוב מצאתי את עצמי עומד לצד המורה, כמו ביום האחרון ללימודים 
בבית הספר באנגליה. המורה הציגה אותי בפני הילדים וכתבה את שמי על הלוח. כולם 
פרצו בצחוק. לא הבנתי מדוע. המורה הנחתה אותי לשבת ליד שולחן. כל התלמידים 
לי  שנראה  זמן  למשך  בי  ננעצו  התלמידים  ועיני  לבדי,  ישבתי  אני  אך  בזוגות,  ישבו 
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כנצח. הייתי חריג לא רק בשמי, אלא גם במראה שלי. נראיתי גדול מכולם. התנתקתי 
מהמתרחש סביבי. עשיתי את עצמי מתעניין, אך מחשבותיי נדדו. 

את  לחצות  לאנגליה,  לחזור  השתוקקתי  לי.  חסרה  בית  שהוא  מקום  של  הרגשה 
הכביש ולהיכנס לביתם של סבי וסבתי. ביתם, ששכן מעבר לכביש, היה המקום הבטוח 
שלי. בכל פעם שהסתבכתי עם הוריי, הייתי הולך לשם ומתקבל בלי שיפוטיות. סבי 
היה אדם משמעותי בחיי, ותמיד מצאנו שפה משותפת, גם אם לא מילולית. נהגנו 
לחנות  אותי  מסיע  היה  סבא  סודיות.  הרפתקאות  לנו  והיו  הבית,  בגינת  יחד  לטפל 
ממתקים, והיינו יושבים שנינו ברכב ואוכלים סוכריות, הרחק מעיניהם של סבתי ושל 

אבי, רופא השיניים. 

גם הביקורים אצל דודיי חסרו לי. דודתי הייתה קשובה ומבינה, ובשעות שבהן ביליתי 
כך למדתי את השיעור הראשון  כפי שאני.  איתה הרגשתי טוב. היא קיבלה אותי 
בטיפול: יכולת הקשבה, יכולת קבלה ותיקוף רגשות )ולידציה( – עיקרון חשוב 

שתפגשו בהמשך הספר.

בארץ הייתי בודד. בהפסקות שהיתי בשירותים כדי שאף אחד לא ישים לב שאין לי 
חברים. שנאתי לצאת לטיולים שנתיים, כי שום ילד לא היה מוכן לשבת לידי באוטובוס. 

בסיום יום הלימודים הייתי חוזר הביתה היישר לשיעור פרטי בעברית.

אחי הגדול הציב לי רף גבוה. הוא שלט היטב בעברית, ואילו אני תויגתי כעצלן וחסר 
מוטיבציה. אבל הוא, לעומתי, "זכה" לאבחנה משלו. כשהיה בן ארבע התגלתה אצלו 
סוכרת נעורים, והוריי חגו סביבו. אימי הייתה מגיעה לבית הספר בכל יום כדי לוודא 
שהוא מזריק לעצמו אינסולין ומסיים את ארוחת הצוהריים שלו. כשרמת הסוכר בדמו 
לא הייתה מאוזנת, הוא היה מתפרץ, מקלל ובוכה. בזמנים כאלה הוריי היו עוטפים 
אותו בחיבוקים ומגלים הבנה למצבו ללא שיפוטיות. כמה קינאתי בו על שגם כאשר 

לא התנהג כמו הילד המושלם, הוא זכה לחיבוקם האוהב.

אני לא "זכיתי", לא בסוכרת ולא בהבנה למצבי. הפנמתי כבר אז שהתנהלותי הכושלת 
נובעת מחוסר מוטיבציה ותו לא. באותן שנים המודעות להפרעת קשב וריכוז הייתה 
בחיתוליה, רחוקה מרחק שנות אור מהשיח בחינוך הממלכתי-דתי שאליו השתייכתי. 

כדי לבחון מקרוב את התקדמותי  בשבועיים לבית הספר  פעם  מגיעה  הייתה  אימי 
בלימודים. בחילות וקוצר נשימה היו תופעות קבועות אצלי טרם הגעתה. היום ככל 
הנראה היו קוראים לזה התקפי חרדה, אבל אז חשבתי שאלו תופעות נורמליות לנוכח 

מנמל התעופה במנצ‘סטר - לשייכות
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מה שהיא עתידה לגלות. באופן קבוע הייתה מגלה שהסתרתי ממנה בחינות שבהן 
ציוניי היו נמוכים, שאיבדתי מחברות ושלא הכנתי שיעורים. הנזיפות לא איחרו לבוא, 
מגלים  תמיד  שההורים  תקלוט  כבר  "מתי  אחי.  מול  בבית  ואז  המורים  מול  תחילה 
הכול?" הייתה שואלת בכעס. לנזיפות התלוו גם עונשים, ובעיקר תחושה קשה שלי 
ששוב אכזבתי. כל כך רציתי להשתפר ולהצליח, כדי שהוריי יהיו גאים בי, כפי שהתגאו 

תמיד באחי הגדול והמוצלח.

בתחילת כל שנת לימודים הייתי מבטיח לעצמי ולהוריי שהשנה זה יקרה: השנה אעבור 
את השינוי המיוחל ואהיה מקור לגאווה. ואכן, בתחילת השנה הקלמר שלי היה מדוגם 
להפליא, צבעים ממוינים ועפרונות מחודדים. הייתי מכין שערים צבעוניים מושקעים 
לכל מחברת ומקפיד על הכנת שיעורים. אך מהר מאוד אבדו לי רוב החפצים, ונאלצתי 
שוב ושוב להתגנב לחדרם של הוריי ולהשלים ציוד מקופסת כלי הכתיבה שאימי תמיד 

דאגה למלא. לא פעם נתפסתי ונענשתי. 

להיבדק,  והלכתי  ראשון  לתואר  ללמוד  כשהתחלתי  וארבע,  עשרים  בגיל  רק 
זכיתי באבחון: הפרעת קשב וריכוז. אבן נגולה מעל ליבי. השתחררתי מתווית 

העצלן שדבקה בי כל השנים. 

בחטיבת הביניים התנפצה עד מהרה התקווה להתחיל מחדש. המשכתי ללמוד עם 
דתיות.  חינוך  מסגרות  מעט  היו  שנים  באותן  שכן  ביסודי,  למדתי  שעימם  הילדים 
הלבורנטית  עם  קפה  שותה  הייתי  לכימיה.  במעבדה  לשהות  נהגתי  בהפסקות 
ומתעניין בה, והיא בי. בזכות רגישותה ובזכות השיחות שלנו, שנות הבדידות בחטיבה 
ובתיכון היו נסבלות. בימים החופשיים שלה הייתי מפיג את בדידותי באכילה. עליתי 
במשקל ככל שהשנים עברו. עטיתי על עצמי שריון שומן ששימש עבורי חיץ והגנה 

מפני העולם. 

אחר הצוהריים, כשבני כיתתי היו נפגשים בגינה או במגרש הכדורגל, מצאתי לעצמי 
עקיבא,  בני  של  ייצוגית  ללהקה  התקבלתי  במד"א,  התנדבתי  אחרים.  עיסוקים 
ובחופשות התנדבתי בארגונים שונים. כלפי חוץ הייתי נער פעיל במסגרות רבות, אך 
בדיעבד ברור לי כי כל זה נועד למלא את הריק שחשתי וִאפשר לי לבטא חוזקות שלא 
באו לידי ביטוי בבית הספר או בבית. הייתי יושב בכיתה וחולם על ההופעה הבאה של 
הלהקה, משחזר לעצמי את החומר שלמדתי בקורס מד"א או שואל את עצמי באיזו 
מסגרת אתנדב בחופשת הקיץ הקרובה. חברי הלהקה והמתנדבים במד"א הפכו לחלק 

משמעותי בחיי. התחלתי להרגיש שייכות מהי. לראשונה מצאתי לי מקום בטוח. 
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בבית הוריי ניסו בכל האמצעים שהכירו לגייס אותי ללמידה ולהצלחה בבגרויות. הרצון 
חוסר  בגלל  שלי.  העניין  בתחומי  לפגוע  פעם  לא  אותם  הוביל  לתלם  אותי  להכניס 
השקעה בלימודים נשללה ממני הזכות להצטרף למפגשים של הלהקה. מנהל הלהקה 
שוחח עימם לא פעם והסביר להם שהוא לא יוכל להשאיר אותי בלהקה אם אמשיך 
להיעדר מחזרות ומהופעות, אך לא תמיד בהצלחה. סיימתי שתים עשרה שנות לימוד 

בתחושת ניכור עמוקה, כעצלן מדופלם וככישלון באופן כללי. 

עם גיוסי לצה"ל שיניתי את שמי בתקווה לגשר על תהומות חוסר שייכות שעוד היו 
חובשים, המשך  ֵשיַרּתי כמדריך  "יהודה".  להיקרא בשמי העברי  חלק ממני, ובחרתי 
העיקרון  כאן  הביניים,  לחטיבת  המעבר  בזמן  כמו  שלא  במד"א.  להתנדבותי  ישיר 
"משנה מקום משנה מזל" דווקא הוכיח את עצמו. חשתי שנולדתי לתפקיד. פרחתי, 
ולזכות בהכרה. גיליתי שיש לי  הצלחתי, השתייכתי. אהבתי להיות במרכז העניינים 
חוש הומור משובח )אנגלי או לא?( והתברגתי בטבעיות לתפקיד ליצן החצר. סביבתי 
נוזף ומחנך, בשונה מהמבט שנהגו לשלוח אליי הוריי  ולא במבט  קיבלה זאת בחיוך 
בשולחן השבת, כשאמרתי משהו שחשבתי שהוא שנון. כמה נפלאה הייתה ההרגשה. 

רציתי ממנה עוד ויצאתי לקורס קצינים.

והמטפטף,  הקריר  באוהל  ישבתי  במיוחד.  קשה  היה  הקורס  של  הראשון  השבוע 
התקשרתי להוריי ושיתפתי אותם בקשיי, והם, מתוך כוונה לתמוך בי ולעודד אותי, 
אמרו לי שאם לא טוב לי אולי כדאי שאנשור מהקורס. שנים מאוחר יותר נודע לי כי 
מאותו הלילה הוריי, שידעו שאיני נוטה להתמיד, הקפידו לא לנעול את דלת הבית 
היו בטוחים שלא אשרוד עד סוף הקורס... למרות הכול, את קורס  כי  שמא אחזור, 
הקצינים סיימתי בהצלחה. פיקדתי על יחידות שמלוות פצועים ומשפחותיהם. הרומן 
שלי עם צה"ל נמשך עד היום בתפקידי כקב"ן במילואים. לפני שנים אחדות הועליתי 
לדרגת רב-סרן במילואים. הוריי וילדיי הביטו בי בעיניים בורקות. הרגשתי שסגרתי 

מעגל.

במהלך השירות הצבאי התעוררו בי שאלות מהותיות: מי אני? מה אני רוצה להיות? 
מה הזהות שלי? לשאלות האלה לא היה מקום בעבר, כיוון שהדברים תמיד הוכתבו 
על ידי הוריי ולא חלמתי לערער עליהם. החיפוש אחר זהות ושייכות ליווה אותי גם 
לאחר השחרור מצה"ל. חלמתי להיות רופא כמו אחי הגדול, אך החלום נגנז כשהבנתי 
שהישגיי בבית הספר אינם מגרדים את תנאי הקבלה לפקולטה לרפואה. כשהבאתי 
את טופסי הרישום ללימודי עבודה סוציאלית, אבי הזדעזע והשאיר לי כתבה שמצא 
על עובדים סוציאליים שרעבים ללחם. גנזתי גם את הרעיון הזה. יצאתי למסע חיפוש, 
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מבוא

ולראשונה התחלתי טיפול רגשי. התמסרתי לחוויית התמיכה וההכלה, והיא שעוררה 
שוב את המחשבה על עיסוק בטיפול. עבר הרבה זמן עד שהעזתי להשמיע שוב – בקול – את 
החלום שלי להיות עובד סוציאלי. וכשזה קרה הייתי נחוש בדעתי, והתחלתי תהליך 

ארוך, מאתגר וגדוש הכשרות, תארים, קורסים וסדנאות. 

למרות המשקעים שהותירו בי שנותיי כתלמיד במערכת החינוך, למדתי לאהוב 
ללמוד ואף הצלחתי. אפילו הצטיינתי. נפרדתי סופית מדימוי הילד העצלן וחסר 

המוטיבציה לטובת מבוגר שמכיר בקשייו, בכישוריו וביכולותיו.

שלושים שנה חלפו מאז שאל אותי פקיד ההגירה כיצד אני רוצה להיקרא בארץ החדשה, 
ומצאתי את עצמי יושב מול פסיכיאטר מּוכר בתחום הילדים והנוער ומתראיין ללימודים 
לקראת הכשרה נוספת, אחת מני רבות. הוא אמר לי: "אתה מחפש שייכות ובית, הגיע 
הזמן שתקים את הבית שלך." בלילה ההוא נדדה שנתי. דבריו נפלו על אוזניים קשובות. 

משפחה של ממש כבר הקמתי, וכעת בשלתי להקמת בית מקצועי משלי. 

"גישת  לה  וקראתי  חוויותיי לשיטה סדורה  ואת  זיקקתי את הניסיון המקצועי שלי 
המעטפת".

להתנהלות  כלים  מגוון  והמספק  זו  גישה  לפי  הפועל  לימן",  "מרכז  את  הקמתי 
ולתקשורת עם מתבגרים סוערים, ואני מנהל אותו כיום. מאז הקמת המרכז אני זוכה 

מדי יום לפגוש הורים רבים שחשים אבודים וללוות אותם בדרך לחוף מבטחים. 

אני פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי קליני MSW, מטפל בעל ניסיון עשיר בטיפול בילדים, 
אונו;  האקדמית  בקריה  בסיכון"  ונוער  "ילדים  בתחום  ומרצה  ובהוריהם  נוער  בבני 
בבית  והנוער  הילדים  מרפאת  כגון  ציבוריות,  במסגרות  גם  כמטפל  שימשתי  בעבר 
אני  רעננה;  עיריית  של  בנוער  לטיפול  והיחידה  סם  ואל  עלם  עמותת  גהה,  החולים 

משרת במילואים כקב"ן, מייסד ומנהל "מרכז לימן" ואבא לשני ילדים. 

ואני עונה  בהרצאות שאני מעביר לא פעם שואלים אותי לפשר ההתלהבות בקולי, 
שזכיתי לעסוק בתחום ששואב אותי לתוכו, בכל יום מחדש, באהבה ובעניין רב: גיל 
ההתבגרות. מה כל כך מושך אותי בתחום הזה? האם זאת הבדידות? החיפוש אחר 
בן  להווארד  מספרים  הייתם  אם  יחד.  גם  אלה  שכל  נראה  סערה?  זהות?  שייכות? 
השמונה שיום אחד הוא יתחבר בקלות לבני נוער ואף יאהב את השהייה במחיצתם, 

סביר להניח שהוא היה מגחך במרירות וסוגר בפניכם את הדלת. 
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דווקא הגיל שהרגשתי בו הכי לא שייך מעסיק אותי היום, ומבחירה, הוא מעניין 

אותי וממלא את עולמי. אני חובב סערות ואוהב את האתגרים שמזמנים בני 

הנוער. אין מתבגר שדומה למשנהו. אין רגע דל.

הספר שבידיכם נכתב ברוח הגישה, מתוך ניסיון רב ורצון לסייע לכמה שיותר הורים 
להיות תקופת  יכולה  יודע עד כמה מאתגרת  כמוני  מי  ומתבגרים שחווים סערות. 
רבות  למדתי  אך  אתגרים,  רוויית  הייתה  והמקצועית  האישית  דרכי  ההתבגרות. 
מכל האנשים שליוו אותי בדרך, ובמיוחד מהוריי, שיחד למדנו להתגבר על מכשולים 
ולקבל זה את זה גם במצבים לא פשוטים. הבחירות שלי והדרך שבה אני צועד לא 
תמיד תאמו את מה שחלמו הוריי כשעלו ארצה כדי לגדל כאן את ילדיהם, ואני מוקיר 

אותם על שלמרות זאת הם עומדים לצידי ותומכים בי. 

הבנתי שאני הוא סך כל מה שעברתי, האנשים החשובים בחיי, החוויות, מה שהייתי, 
מי שצמחתי להיות, הכישלונות, ההצלחות. והכי חשוב, למדתי לקבל את עצמי כפי 

שאני, כולל הסערות. להתמודד איתן ולא לטאטא אותן מתחת לשטיח.

הילדות  שבתוכי.  הקצוות  כל  בין  לחבר  וכך  לעצמי,  וגם  לאחרים  לסלוח  למדתי 
שהשארתי באנגליה, גיל ההתבגרות שחוויתי בארץ וחיי היום כאבא – כל אלו סייעו 
לעקרונות  השראה  או  שיעור  והיו  לקרוא,  עומדים  שאתם  השורות  את  לכתוב  לי 
הפנים  מקבלי  לאולם  נכנס  שאני  פעם  בכל  המעטפת".  "גישת  מבוססת  שעליהם 
בנמל התעופה וצופה במשפחות שמקבלות את אהוביהן בזר פרחים, עם בלון הליום 
בן  הווארד  של  בעיניו  כמו  ממש  בעיניי,  עולה  לחלוחית  עצמות,  פוקק  בחיבוק  או 
השמונה, שעמד בנמל התעופה של מנצ'סטר, מתרגש לקראת מסע שלא היה לו שום 

מושג לאן יוביל אותו. 

המשפט  את  באוזנו  ולוחש  אותו  מחבק  הייתי  יכולתי,  אילו 
נפלאים!"  למקומות  מגיעים  יוצאים  "אם  סוס:  ד"ר  של   המפורסם 

ומוסיף: "יהיה בסדר, באמת. אתה תגיע."  
ואכן – הגעתי.
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