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הםהחייםבחירה.ומתוךהחופשירצונופיעלמלחיות

ביכולתלפעמיםטמונהוהתפתחותלהתפתחות,אתגר

המוקדמת.בהתניהכביכולשנקבעהמסלולאתלשנות

המפתחמילותהןוטקטאחריותזהירות,״שנית

הפונהשלמשברובזמניבכלל,הכירולוגיתהעבודהשל

צריךולכןעליו,והשפעהכוחישמילהלכלבפרט.

לנזקלגרוםשעלוליםקיצוניים,דבריםמלומרלהיזהר

אתלפונהאומרתאיננילעולםכן,כמורגשי.אונפשי

משפחהבנילאגםאחרים,אנשיםבנוכחותהאבחנה

בלבד.עינייםבארבעתהיהאיתישיחהכלזוג.בניאו

והאדםמאוד,ואינטימייםרגישיםהםשעוליםהנושאים

כלהזה,במצבושרק.כחלללאשלוהאמתעםנפגש

אתלפרשלולגרוםעלולהאחראדםשלנוכחות

שכרוייצאואזמדויק,לאאונכוןלאבאופןהדברים

לביןביניהשיחותאתמקליטהמצדיאניבהפסדו.

עלהןהפגישה,לאחרההקלטהאתלוונותנתהפונה

כדיוהןשאמרתי,מהאתויפניםוישמעשישובמנת

בכך״.רצונואםלהקשיב,אנשיםלעודלאפשרשיוכל

להשמיעשאיןהואברילשמציינתנוסףזהירותכלל

בעניינילאבמיוחדופסקנית,חד־משמעיתקביעה

לקבועסמכותלוואיןרופא,איננו״כירולוגבריאות.

מזההאניאםהנועץ.שלבריאותולמצבבאשראבחנה

לאנשימפנהאניאחר,אוכזהרפואיענייןהידבכף

להימנעישכןכמוהשונים.הרפואהמתחומימקצוע

תאונה.אומחלהאסון,בדברמנבואותגורףבאופן

המשתקפתמסויםלדברנטייהמזהההכירולוגאםגם

והבונה,הזהירהניסוחאתלמצואעליוהידבכף

לנבוטשעלולזרעלזרועלאכדיהמפחיד,זהאתולא

האתיקהכלליכלוכמובן,עצמה.אתהמגשימהלנבואה

מקצועבעלכלעלכמוהכירולוגעלחליםוהסודיות

ופרטיותוכבודועללשמירהמחויביםאנחנוגםאחר.

הזה״.בנושאיו״דשלקוצועלולהקפדההפונה,של

בדיקהכליהיאבריל,מוסיפההיד,בכףהקריאה

המתבונניםאחריםלכליםבהשוואהייחוד,לושיש

שונותאבחוןבשיטותהבדיקהשלהסיטואציהבנפש.

שלו.פעולהושיתוףהנבדקשלהשתתפותמחייבת

בתקשורתלהיותאוליצורלדמיין,לדבר,נקראהוא

אומסוגריםלחרדות,הנוטיםאנשים״אצלזר.אדםעם

נוער,ובניילדיםאצלובייחודבתקשורת,קשייםבעלי

הנכוןהפוטנציאלבראייתשיפריעקושילהיווצרעשוי

מאפשרתהידבכףהקריאהזאת,לעומתהנבדק.של

מצדו.השתתפותללאהנבדקשלהאפיוניםאתלראות

בכףהקוראידיעלהנתוניםשלנכונהראייהבנוסף,

אצלסקרנותבמהרהיוצרתאוהדת,ברוחהנעשיתהיד,

שיתוףאתומאפשרתאמוןלתחושתהמובילההנבדק,

הרצוי״.הפעולה

יותרמחפשותנשים

בריל,מאפיינתכירולוגילייעוץהפוניםאת

מפנהשלבתקופותהנמצאיםכ״אנשיםבהכללה,

וייעוץהכוונהשמחפשיםצבאלאחרחייליםבחיים

שעברואנשיםוהמקצועית,האישיתדרכםהמשךלגבי

שפוטרוכאלהבלבול,שלבמצבונמצאיםרגשימשבר

שחיקהשחשיםאנשיםאושהתגרשו,אומעבודתם

גםוישלחיים.אחרותומשמעויותאחרתדרךומחפשים

מתוךיותר,טובעצמםאתלהכיררוציםשפשוטאנשים

באופןאלוכלפנימי.בקונפליקטחייםשהםתחושה

אתעצמם,אתלהכירלהםשיעזורלמישהופוניםטבעי

המתאימיםהכיווניםואתשלהם,והפוטנציאלהיכולות

תחושתמתוךשבאיםכאלהישלצדםבחיים.להם

לצמיחהרצוןחדשה,התפתחותבחייהםחיוביתמפנה

הולדת״.יוםכמתנתסתםאומודעות,ופיתוחאישית

וכשאלותהפניותככמותלנשיםגפייםפיןהפדליש

העולות?

לינראהמגברים.יותרפונותשנשיםחשהאני״כן,

מאשריותררוחנייםוענייניםמודעותמחפשותשהן

הצמתיםושגםאחרת,בצורהלפחותאוהגברים,

שונים״.בחייהן

חרדים־דתיים,חילוניים,אופלומייהםוגיומכחינת

מי

$TS1$חרדיםמי$TS1$

$DN2$חרדיםמי$DN2$ייעוץ?שלכזהלפוגיותרנוטהמהם

אומרתהייתיכלליבאופןמעניינת.שאלה״זאת

עליוןלכוחחיבורגםשמחפשיםאנשיםהםשהפונים

גםאבלדתיים,אצליותרקייםטבעישבאופןדבר

הפתיעשמאודמההזה.לחיפוששייךחילוניציבור

אבחוןלקבלתחרדיםאלייפוניםשכאשרזהאותי

מביתחרדימיהידכףלפילזהותיכולהאניכירולוגי,

נקודתאתלזהותאפילויכולהאניבתשובה.חוזרומי

הפונה״.שלבעולמווהשינויבתשובההחזרה

שפיפרתמהכלעםעושהאנימההתחתונה,כשורה

עצמי?עללי

הפונה.שללרשותועוברהמידעהאבחון,״לאחר

ממנווללמודעליולעבודאותו,להפניםשאמורזההוא

בחייו״.חופשוליותרשלמותליותרלהגיעאיך

dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:

הגוףאיברימיוצגיםשבההמוח/"בקליפת

הידלכףישהתודעהתהליכימתרחשיםובה

ולאנרחבשטחבותופסתוהיאמיוחד,מעמד

שלהישירהמכשירהיאהידפרופורציונאלי.

בקשראליוקשורההיאומוטורית.חושיתהמוח,

התודעה"ואתאותומשקפתוהיאגבוה,הכי

ברילבתשובה".חוזרומימביתחרדימילזהות"אפשר

בבקו״םחייליםתוקדמת.מניעה

לכתבהקשראיןלמצולמים

המניעאתלבדוק

בעיסוקהלכתיתבעיהישהאם

אוכישוףשלפןלהישהאםבכירולוגיה?

אריאל,יעקבהרבהתורה?מןהאסורנירווש

לחלקישראשיתכילנואומררמת־גן,שלרבה

שאיננוכזהלביןורציונאלי,מדעימקצועבין

והאבחוןהגרפולוגיההללו.בקריטריוניםעומד

בהצלחה,והוכחונוסוציוריםבאמצעות

כישהראהמחקרומצטטאריאל,הרבאומר

כתבפיעלשאובחנוטיסלקורסמועמדים

שניתןמכאןהאבחון.אתהצדיקואכןידם

אנשיידיעלהללובכליםשימושלעשות

גםומטפלים.יועציםמאבחנים,מקצוע

לבחוןישאריאל,הרבקובעהכירולוגיה,את

היאכייוכחואםמדעיים,קריטריוניםבאותם

שימוש,בהלעשותניתןאזיבהםעומדת

פיקוחתחתיהיהבהשהעיסוקבתנאיכמובן

לשרלטניםפעולהכרלתתלאכדיובחינה,

מקצוע.אנשישאינםולמי

נוספת:לנקודהלהתייחסביקשאריאלחרב

כירולוגי.אוגרפולוגילייעוץהפנייהסיבת

לקבלרצוןהואהפונהשלהמניעאםלדבריו,

עצמאיבאופןלהחליטשיסייעוכליםעוד

הלכתית;בעיהכלבכךאיןחייו,עלואחראי

מתיהעתידידיעתהיאמטרתואםאולם

פסולהדברוכדומהיתעשרהאםימות,

הפסוקבמילותחתםאריאלהרבמעיקרו.

לדבריושהןאלוקיך',ה׳עםתהיה׳תמים

בכלל,בחייוהאדםלהתנהלותהקריטריון

בפרט.שהוזכרוהייעוץגורמיאלובפנותו


