
ניקוי ראש 
תערוכת מטופלי קהילה טיפולית אילנות והרטוב

עמותת בית אור אביבה
בהנחיית רות אשכנזי מימרוד - מאמנת באמצעות אמנות

ניקוי ראש 
תערוכת מטופלי הקהילה הטיפולית אילנות והרטוב 

עמותת בית אור אביבה
בהנחיית רות אשכנזי מימרוד - מאמנת באמצעות אמנות

כן, הכל בראש.

המחשבות שלך הן אלה שקובעות כיצד תרגיש, האם תהיה בריא או לא ומה 

תהיה מידת איכות החיים שלך.

היכולת החשובה ביותר היא היכולת "לנהל" את מה שמתרחש בראשך ואת 

המחשבות שלך.

דיונים ארוכים בנושא הראש ומה שבתוכו התנהלו בחדר האמנות במהלך 

עבודת המטופלים על "הראש שלהם."

הבחירה להאיר חלק בתוך הראש, להגדיל ולהציף אותו, הייתה משמעותית 

וחשובה. היה מי שבחר להתייחס לפצע ולכאב והיה מי שבחר להתייחס 

לתקווה, לתהליך ההחלמה והגמילה ולנפש החצויה. 

כמספר האנשים, כך מספר העולמות. 

התערוכה המוצגת כאן, היא מעין חור הצצה לתוך נפשם ומציאות חייהם של 

הדיירים בקהילה. 

דרך הראשים מסופר סיפורם האישי והמיוחד של כל אחד ואחד מהם. זהו 

תהליך שדורש חקירה פנימית וכנות והתוצאות מדברות בעד עצמן. 

הדיוקן העצמי 
תערוכת מטופלי הקהילה הטיפולית אילנות והרטוב 

עמותת בית אור אביבה
בהנחיית רות אשכנזי מימרוד - מאמנת באמצעות אמנות

ציור הדיוקן העצמי הוא תהליך של התבוננות פנימית, וחקירה עצמית

זוהי דרך ליצירת זהות ועיצובה מחדש.

יצירת הדיוקן האישי ככלי  להתמודדות עם ה"אני במראה"

האמנות היא אמצעי חקירה המתאפיין בדרכו הייחודית  להפקה וליצירת ידע 

והעיסוק בה תורם לריפוי ולרווחה נפשית.

הדיוקנאות המוצגים בתערוכה שייכים למטופלי הקהילה )אילנות והרטוב 

– בית אור אביבה(  וחותמים תהליך ארוך ומורכב של חקירה עצמית 

והתעסקות ב"אני" מזוויות ומכיוונים שונים.

יש כוח רב ליכולת של אדם לצייר עצמו בגדול, להנכיח את עצמו באופן 

יחודי ואישי  ולתת ביטוי לקיומו בעולם הזה. זאת הייתה חווית הרוב 

במסגרת הפרויקט הזה.

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College

הפקולטה לחברה ולתרבות

עמותת בית אור אביבה היא עמותה אשר 

הוקמה בשנת 1991 למטרת הקמה וניהול 

של קהילות טיפוליות לשיקום נפגעי 

סמים ו/או אלכוהול, ובמטרה לשקם את 

המכורים ולשלבם בחברה.

יו"ר העמותה מר יורם יאיר )ייה(
מנכ"ל העמותה מר אבי ריכטר

מנהלת קהילת אילנות גב׳ מירה כהן
מנהלת קהילת הרטוב גב׳ אולגה בן אדיבה



חי בסרט
ש.ו בן 35 )קהילת הרטוב(

בחרתי להשתמש במוטיב 
הסרט בראש.

לא חוויתי חוויות כמו כל 
ילד. גדלתי כבן יחיד. דברים 

חשובים הייתי חורט בגוף שלי 
עם קעקועים מהפחד לשכוח. 
ייצרתי לי זיכרונות משלי. אני 

לא זוכר את אבא שלי, לא זוכר 
המון דברים מחיי. 

על גופי יש קעקוע של סרט 
צילום ריק ומה שעשיתי בראש 
זה למלא את הסרט במשאלות 

לב.
אספתי תמונות שיוצרות סיפור 

ייחודי רק לי.
יש המון דברים שחסרים לי 

שלכולם יש ולי אין כמו למשל 
אחים, רעש בבית, תמונות 

ילדות, בסרט שיצרתי בניתי 
סיפור חדש לחיים שלי.

מה קורה לי בראש
 י.ו. בת 20 )אילנות-יחידת 

שילוב(
הראש הוא התכנסות לעולם 

הפנימי שבי, בחלק העליון 
ישנו המוח שנפגע מהשימוש 

בסמים ולכן חשוף. העין 
השלישית והכתר מרמז על 

הדת הבודהיסטית שאני נורא 
מתחברת אליה ולפילוסופיה 

שלה. אני רואה את היופי של 
הבריאה והטבע ובוכה ממנו. 

הכתר מגן על הראש ועל המוח 
וזה מסמל את ההגנה האלוהית 

שמגנה עליי ומנחה אותי 
בהמשך. 

ראש סגור
מ. מ, בן 33 – נשוי + 3 בנות 

)קהילת הרטוב(
בראש שלי השתמשתי בדימוי 

של מנעול וקופסא בתוך 
הראש.

אני אדם סגור מטבעי, השארתי 
את המפתחות בתוך המנעול 

כסימן לכך שאולי אי פעם 
מישהו יצליח לפתוח.

גם לאחר פתיחת הראש ישנה 
קופסא סגורה שמסמלת את 

הסוד שלי. בחרתי להשתמש 
בסימן קוד שרק אני מבין אותו.

אפשר לפתוח את הקופסא אבל 
מתקבלת אשליה של הבנה 

למרות שאף אחד לא מבין חוץ 
ממני מה יש בה.

מלחמה
ד.ק.38 נשוי+2 )אילנות(  

בראש שלי מתחוללת מלחמה 
תמידית ביני לבין עצמי שבאה 

לידי ביטוי בכל תחומי חיי 
במחשבות, ברצונות ובפנטזיות 

שלי.  מלחמה בין האור 
לחושך, בין הטוב לרע. יש בי 

יצר הרס עצמי שמאיים לפעול 
כל רגע ורגע והמלחמה בתוכי 

היא בדיכוי שלו. מלחמת הטוב 
ברע מלחמת האור בחושך. 
היה לי מאד קשה להתחבר 
לעבודה על הראש, ברחתי 

ממנה שוב ושוב כדי להימנע 
מההתעסקות בנושא. בסופו 

של דבר סימנתי לעצמי ניצחון 
ביכולת שלי להתגבר על 

הוויתור והבריחה מהנגיעה 
בנושא. אני מאד גאה בעצמי 

על כך ומציג את התוצאה 
בשמחה. 

זמן אבוד
ה.מ בן 29, רווק )קהילת 

הרטוב(
בחרתי לעסוק בנושא הזמן 

בראש שלי כי לפני שהגעתי 
לקהילה לא היו לי זמנים.

היום שלי התנהל הפוך, קמתי 
מתי שאני רוצה, אין סדר יום, 

קם בלילה, ישן בבוקר, הכל 
הפוך.

בקהילה אני עובר תהליך של 
סידור הזמנים, ניהול הזמן שלי 

והסדר.
בראש שיצרתי יש בלגאן עם 

הזמן, לשעון אין מספרים והם 
מפוזרים במרחב בלי שום סדר.
השאיפה שלי במסגרת הטיפול 

היא להחזיר לעצמי את 
ה"מספרים" למקומם, לדעת 
לפעול על פי זמן ותכנון זמן.
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נלחם בפחד
א.ב בן 21 רווק )אילנות(

בחרתי לעסוק בנושא הפחד. 
על הכדור המואר מצוירים 

הפחדים שלי. פחדים 
שקשורים לאלימות כלפי 

ילד. כשהייתי בן 13 עברתי 
חרם בבית הספר שנמשך 
כשנתיים. החרם הותיר בי 

צלקות איומות וגרם לי להיגרר 
לסמים ולפשע כי שם הרגשתי 

שייכות ותשומת לב. בעולם 
הפשע הרגשתי קיים, הצלחתי 
לבלוט שם, שנאתי את כולם 
והרגשתי שכולם אויבים שלי 

לא היה אכפת לי מכלום והייתי 
מלא בהרס עצמי. גם בגיל קטן 

היו לי המון משברים גדלתי 
בבית להורים גרושים והפחד 

היה חלק קבוע בחיי. כרגע אני 
מנסה להדליק את האור בחיי. 

אור שיאיר את הפחד ויקטין 
אותו. היום אני יכול לראות 
גם דברים טובים וחיוביים. 
למדתי לדבר על הפחדים 

שלי. אמא שלי לא ידעה על 
החרם שעברתי ורק לאחרונה 

שיתפתי אותה. 

שאלה קיומית
נ.ז. בת 24 רווקה )אילנות-

יחידת שילוב(
השאלה הקיומית בראשי באה 
לידי ביטוי בראש שיצרתי על 

ידי השימוש בסימן שאלה 
ומגירות. סימן השאלה על 

הראש מייצג את מכלול 
השאלות בחיי כאשר המגירות 

מכילות שאלות שונות, לכל 
מגירה שאלה משלה. בתוך 

ההחלמה שלי עלו המון 
שאלות שלא נשאלו  בזמן 
שהשתמשתי בסמים והיום 

אני בוחרת ומוכנה לשאול את 
השאלות ולעמוד מולן לעיתים 

בכאב ולעיתים בגילוי דברים 
חדשים על עצמי. הצבע הצהוב 
מסמל אזהרה בחרתי בו כי יש 

שאלות שעדיין קשה לי לשאול 
והתשובות עליהן קשות לי 

וקשה לי להתמודד איתן.

כאב נשי
א. בת 34 רווקה )אילנות-
יחידת שילוב(בראש שלי 

בחרתי לעסוק בנושא אלימות 
נגד נשים. אני מדברת בו 

על הכאב שלי כמי שחוותה 
הטרדות ותקיפות זה המענה 
שלי לאותם גברים שפגעו בי 

ועשו לי את מה שעשו. אני 
יוצרת את העבודה הזאת היום 
בעמדה של כוח ומתוך עבודה 

על עצמי ועל ההחלמה שלי.

לצמוח מהקושי
מ.מ בת 22 רווקה )אילנות-

יחידת שילוב(
בחרתי להשתמש במוטיב 

של פרח הלוטוס שמתאפיין 
ביכולת שלו לפרוח מתוך 

הביצה והרפש שהוא  השימוש 
שלי בסמים והמקום שממנו 

באתי הפריפריה. כולי תקווה 
שאצליח לפרוח כמו הלוטוס. 

בהחלמה שלי אני צומחת 
מחדש, אני לומדת להאמין 

ולהציב לעצמי מטרות ולתת 
לעצמי לפרוח במלוא ההדר.

לראות בוורוד
ק.א. בת 41 רווקה 

)אילנות-יחידת שילוב(
בחרתי להשתמש במוטיב 
המשקפים הורודים כסמל 

לראיה אופטימית של החיים.
היום אני עוברת תהליך של 

התחדשות והחלמה ובונה את 
עצמי מחדש. אני מנסה לראות 

את הדברים באור אחר, אור 
חיובי אבל נאלצת לשם כך 

להיעזר במשקפים ככלי עזר 
לראיית הטוב. אני מאחלת 

לעצמי ומקווה שבעתיד אוכל 
להוריד אותם ולהצליח לראות 

את הטוב והנכון בלעדיהם. 

פנים וחוץ
א.א בת +59 )אילנות-

יחידת שילוב(
בראש שלי בחרתי לעסוק 

בנושא הפנים והחוץ. הנסתר 
והגלוי.

הר געש
ג.ד. בן 38 )קהילת הרטוב(

בחרתי ליצור הר געש 
שמתפרץ מראשי כי ככה אני 

מרגיש הרבה פעמים. אני 
לא מבטא את הכעס שלי 

ולפעמים נראה לי כאילו אני 
עומד להתפוצץ כמו הר געש 

שממנו מתפרצת לבה רותחת 
ששורפת כל מה שבדרכה. 

פיתוי
מ.ק. בן 37 רווק  )אילנות(
בחרתי להציג בראש שיצרתי 
את מה שאני מרגיש בנושא 

התקשורת שלי עם נשים. 
הלשון שלי מאד רעה,  אני 

משתמש בה על מנת לפתות 
את הבחורות על ידי כך שאני 

אומר להן שאני אוהב אותן 
ועוד כל מיני דברים אבל 

אני יודע שזה שקר. הכל כדי 
לכבוש אותן. בזכות הטיפול 
שלי בקהילה למדתי לראות 

את הבעיה אני מסוגל להודות 
בה ולהיות מודע לקיומה. אני 

עובד על שינוי הדפוס הזה.
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רגשות אשם
א.ש. בן 49 )קהילת אילנות(
בחרתי ליצור את הראש שלי 

ולספר דרכו על טראומה 
שעברתי בילדותי. בגיל 6 

אחותי נהרגה מול עיניי ולא 
יכולתי לעשות כלום כדי 

להציל אותה. משם אני סוחב 
איתי רגשות אשמה שגורמים 
לי להיות מפלצת שלא יכולה 

לסלוח לעצמה ובמשך 30 
שנים הפכתי למכונת הרס 
עצמי סגור בתוך צינורות. 

החומה שבניתי מסביב מגנה 
עליי היא מסמלת את האנשים 

שרוצים לעזור לי. המראות 
מסמלות את האור שבקצה 

המנהרה שגורם לי לצאת 
מהחשיבה המעוותת שלי. 
הן מסמלות עבורי תקווה 

ואמונה. היום האור שלי זה 
הבנות שלי, זאת המטרה שלי, 

זה מה שמחזיק אותי בדרך 
ומניע אותי להחלמה ולתיקון 

הטעויות שעשיתי בעבר. 
החלק הזה מסומל על ידי 

הצינור האחורי וסימן המטרה 
מסביבו.

הפרעת אישיות 
גבולית

א.בת 22 )אילנות-יחידת 
שילוב(

ניקוי ראש

מחווה לבית אבא
ז. בת 24 )אילנות-יחידת 

שילוב(
גדלתי בבית חרדי, רציתי 

להראות את היופי שבמקום 
הזה, להסביר כמה קשה להיות 

חרדי, לשמור מצוות ולציית 
לחוקים. אני רוצה שאנשים 
חילוניים יוכלו להסתכל על 

הראש שיצרתי בהשראת אבי 
ולהתחבר לחוכמה ולידע, 

לצניעות ולערכים שהוא מביא 
איתו. 

דיוקן עצמי
י.א בן 32, רווק )קהילת 

הרטוב(
בשלב הראשון של התהליך 

כשהצטלמתי לעבודה הרגשתי 
נבוך והיה לי קשה להתחבר 

לפרוייקט.
הרגשתי רחוק מהנושא, לא 

אוהב להצטלם, לא אוהב 
להתעסק בעצמי, אין לי הרבה 

תמונות מחיי.
בקהילה, במסגרת הטיפול 
זאת הפעם הראשונה שאני 

מתעסק בעצמי, שואל שאלות 
– מי אני? זהות ונכנס לעומק 

פנימה. 
בשלב כלשהו התגברתי 

על המחסום וזה יצר אצלי 
תחושה טובה, תחושת בטחון, 

הרגשתי מחובר, חיכיתי 
להגיע ולהמשיך את העבודה. 
חשבתי עליה במשך השבוע 

והתעסקתי בה עד לשיעור.
היום כשאני מסתכל על 

התוצאה אני מרגיש גאה, 
שלם, שמח שהתמודדתי עם 

המכשול הזה ועברתי אותו 
בהצלחה. למדתי שאני צריך 
להעז, לנסות דברים חדשים.

דיוקן עצמי
ע.ע. בן 52 )קהילת הרטוב(

זאת פעם ראשונה שאני מצייר 
את עצמי. בחרתי את הצבע 
השחור כמסמל את החושך 

בחיי. את הראש שלי ציירתי 
בצבע כסף צבע שמאיר את 
החושך מתוך תפיסה שאם 

הראש בריא כל הגוף בריא. זה 
אומר שאני עובד על הדפוסים 
ההרסניים שלי בראש ושואף 
להגיע למצב שבו הראש שלי 

יהיה נקי מדפוסי התנהגות 
ישנים ויאיר את החושך 

מסביבי.

דיוקן עצמי
ז. בת 25 )יחידת שילוב-

קהילת אילנות(
כשהגעתי למפגשים ראשונים 

היה לי קשה, לא האמנתי שיש 
בי יצירתיות ויכולת ליצור 

דברים. כשהתחלתי לעבוד 
על הדיוקן, התאהבתי! לא 

הרגשתי בזמן שעובר ונהניתי 
מכל רגע. בתמונת הדיוקן 

יצרתי את הדמות שלי בחושך 
תחת ברקים ולילה סגרירי 

במיוחד. אני לא יודעת למה 
בחרתי לצייר את הדמות 

בחושך למרות שהדמות בציור 
מוארת ולא חשוכה, החושך 

לא נוגע בה, זה מעלה בי 
מחשבות. 

דיוקן עצמי
ק. בת 29 )יחידת שילוב-

אילנות(
התהליך של ציור הדיוקן היה 

ארוך ולא פשוט עבורי. חוויתי 
בו קושי לעיתים קרובות בגלל 
הפרפקציוניזם שלי. ראיתי את 

הפגמים ואת חוסר השלמות 
שבתמונה שלי והיה לי קשה 
מאד להמשיך בעבודה. המון 
פעמים רציתי להרים ידיים, 

זה משהו שמאפיין ותי בחיים 
שאני לא נעה ומוותרת 

מראש כי אני מפחדת שזה 
יהיה פחות ממושלם, אני 

פוחדת מהפגמים שלי ומחוסר 
השלמות שלי. בסיום העבודה 
הרגשתי שעברתי דרך הקושי 

והתגברתי על הקשיים 
והפחדים שלי ביחד עם רות 
שלא ויתרה לי וגרמה לי לא 

לוותר לעצמי. הנעתי את עצמי 
והיום כשאני מסתכלת על 

העבודה אני אפילו אוהבת את 
מה שאני רואה אני רואה בה 

עומק ואני מרוצה.

דיוקן עצמי
ס. בן 27 רווק - קהילת 

הרטוב 
העבודה שלי על הדיוקן הייתה 

מאד מטלטלת, הרגשתי 
פעמים רבות במהלך העבודה 

קושי וכעס גדול במפגש 
עם הפנים שלי. עצבן אותי 

להתעסק איתם, לפגוש אותם 
בכל פעם מחדש...

אלא שבתהליך הארוך הזה 
כשאני מסתכל על הציור 
הגדול אני כמו מי שמציץ 

לעולם חדש. בעולם החדש 
הזה אני חדש, חסר בטחון, 

זה עולם אחר ללא סמים 
והכל נראה לי חשוך. האמונה 

שלי פצועה, קשה לי עדיין 
לראות את החלקים הטובים 
שבי ולמרות כל זה אני רוצה 
לחיות חיים חדשים. אני מעז 
להציץ בעיניים פקוחות, לאט 
לאט דברים מתבהרים ופחות 

מפחידים אותי.

דיוקן עצמי
א.ל. בן 31 נשו+1 )קהילת 

אילנות(
התהליך של העבודה היה לי 

מאד מעניין. 
אהבתי את הסבלנות שגיליתי 

בעצמי במהלך העבודה זה 
משהו שלא מאפיין אותי 

בדרך כלל. גיליתי שיש לי 
עולם פנימי עשיר של דמיון 
והצלחתי "לצאת מהקופסה" 

בעבודה הזאת וליצור את 
הדמות השדונית הזאת. אני 

אוהב את מה שיצרתי וכשאני 
מסתכל על התוצאה אני 

מרגיש סיפוק וגאווה. השדון 
שציירתי הוא טוב וחביב 

ולא מאיים, זהו צד שחשפתי 
בעצמי במהלך העבודה. 

דיוקן עצמי
ש. בן 37 רווק )קהילת 

אילנות(
כשרות צילמה אותי בפעם 

הראשונה הצילום הרגיש לי 
חושפני, אני לא רגיל להצטלם. 

הפעם האחרונה שהצטלמתי 
היתה במקומות אחרים ופחות 
נעימים. השלב שבו התחלתי 
לעבוד עם צילום הפנים שלי 

על הדיוקן היה שלב שבו 
חזרתי לילדות שלי.  כל 
הקבוצה הזאת גורמת לי 

להרגיש קצת כמו ילד במובן 
החיובי והמתקן. בתור ילד לא 

חוויתי מעולם יצירה ואמנות 
השימוש בצבעים ושפע 

החומרים חדש לי. בהתחלה 
זה מאד הלחיץ אותי אבל קרה 
מהפך וכשהתחלתי לעבוד על 
התמונה הגדולה נהניתי מאד. 
היה לי כייף. משבוע לשבוע 
חיכיתי והסתקרנתי לקראת 

התוצאה הסופית. זאת הייתה 
חוויה חדשה עבורי חוויה 

מעצימה. היום כשאני מסתכל 
על הציור אני מאד מסופק 
מהתוצאה. אני גאה להציג 

אותה לעולם. לצייר את עצמי 
בגודל כזה גרם לי להרגיש 

סוף סוף חלק מהעולם להבדיל 
מתחושת הקטנות שליוותה 

אותי כל חיי וגרמה לי להגיע 
לאן שאני היום. 

דיוקן עצמי
י. בן 22 )קהילת הרטוב(

דיוקן עצמי
א. בן 26 )קהילת הרטוב 

בית אור אביבה(

דיוקן עצמי
ר. בן 42 )הוסטל אביבים-

הרטוב(

דיוקן עצמי
א. בן 40 )קהילת אילנות(

דיוקן עצמי
א. בת 25 )יחידת שילוב-

אילנות(

דיוקן עצמי
גל בן 30-קהילת הרטוב 

דיוקן עצמי
ס. בן 27 )קהילת הרטוב 

בית אור אביבה(

דיוקן עצמי
א. בן 37 )אילנות-יחידת 

שילוב(

דיוקן עצמי
מ. ב.א  )הוסטל אביבים - 
הרטוב(, בן 58, 6 ילדים, 3 

נכדים, חצי שנה בהוסטל
בתחילת התהליך היתה בי 

התנגדות לעבודה. הצילום של 
הפנים היה לי מוזר וחדש.

עבדתי עם הצילום לאורך כל 
התהליך בטכניקות שונות כשבסוף 

התהליך ציירתי את עצמי.
בציור הגדול בחרתי לצייר את 

עצמי בצבעים כחול, צהוב, וורוד 
פוקסיה, אופטימיים.

זה מסמל בשבילי סיפור חיים.
אני אדם אופטימי מאמין בעצמי, 

ביכולות שלי.

דיוקן עצמי
ס.ב. בת 59 )יחידת שילוב 

קהילת אילנות(
הרעיון של הציור התחיל 

מצילום שהפך לציור. כשראיתי 
את הצילום לא אהבתי ת 

המראה שלי. לאחר מכן ציירתי 
את עצמי בכל מיני וריאציות 
ותוך כדי כך התחברתי לתווי 
הפנים שלי ובכל פעם נראיתי 

לעצמי אחרת בציור. מאותו 
התצלום יצאה בכל פעם 

תוצאה אחרת עם אותו עיקרון 
של עצמי. בדיוקן הסופי 

והמוגמר יצא שהבאתי את כל 
התחושות בציור גיליתי את 
עצמי עם התווים, העוצמה 

והרכות. הדיוקן דומה לי 
להפליא בעולם הסמוי והגלוי 

שלי.

דיוקן עצמי
א.ס, בן 60, מסיים טיפול 

בהוסטל לאחר שנה. )הוסטל 
אביבים-הרטוב(

בתחילת העבודה הרגשתי 
התנגדות לאומנות, אבל לאט לאט 

גיליתי שזה מרגיע אותי מאוד 
והפרדתי בין הדברים.

כשהצטלמתי הרגשתי לא נוח, 
הרגשתי שהתמונה לא משקפת 

אותי, לא הייתי שבע רצון.
כשהתחלתי לעבוד על התמונה 

התחברתי מאוד לתווי הפנים, 
יכולתי להרגיש שזה אני ועבדתי 

עליה בחשק רב.
כשאני מסתכל על התוצאה אני 

מרגיש מסופק מעבודתי.

דיוקן עצמי
ד.י. בן 33 )קהילת הרטוב(

הציור מסמל את ילדותי 
ואת רוב חיי. רוב הילדות 

התביישתי במי שאני ובמוצא 
שלי. ה"ליצן הבוכה" זה אני 
והוא מסמל את רוב השנים 
שבהן ברחתי כשאני עוטה 
על עצמי מסיכה של צחוק 

בכדי לא להתמודד עם הכאב 
שאני מרגיש בפנים. הדמות 
התחתונה בציור זה ה"אני" 
האמתי. תמיד הייתי למטה 

מהבושה. היום אני גאה במי 
שאני במוצאי ובצבע העור שלי 

והולך בראש מורם ובגאווה 
גדולה. הקיר שציירתי מאחורי 

הדמויות מסמל את החומה 
ששמתי מול עיניי כדי לא 

לראות כלום ולהיות שקוע 
ברחמים עצמיים והיום היא 

מאחוריי ואני מסתכל למציאות 
בפנים ומבין שהיא לא מפחידה 
כמו שחשבתי ולא צריך סמים 

או כל דבר אחר כדי לברוח 
ממנה. בחרתי לכתוב משפט 
"כי רק אלוהים יכול לשפוט 

אותי" ולא אף אחד אחר. 
המשפט מסביב לראשי קשור 
לשינוי שחיפשתי בכל מקום 
ובכל האנשים בחיים סביבי. 

היום אני יודע שהשינוי שאני 
מחפש הוא בי. 

עומס
ד.ד בן 23 )קהילת הרטוב(
הראש שלי עמוס. במוח שלי 

כל צבע מסמל רגש
באופן כללי אני מרגיש עומס 

גדול. 
כשהייתי מחוץ לטיפול הייתי 
מציב לעצמי מטרות ואחר כך 

נעצר, אולי מחוסר בטחון עצמי 
ואולי מתוך הפחד להיכשל.

מרוב עומס המוח שלי 
מתפוצץ...יש בי המון רגשות. 

מתנת הייאוש
מ.פ. בן 53 )קהילת אילנות(

העץ מסמל לי את המסורת 
ממנה באתי. השורשים זה 
המסורת הגזע זה הגבולות 

הענפים זה העננים והפירות זה 
התוצאה. בחרתי שם ליצירה 

מתנת הייאוש שהובילה אותי 
לקחת אחריות על חיי ולהוביל 

אותי בתהליך טיפול ארוך 
ומעמיק אך יחד עם זאת יש לי 
חששות ופחדים לקראת החיים 

האמתיים לאחר 23 שנות 
מאסר אחרי החומות והגדרות 

לשוב אל ביתי. 
חוסר הודאות, דימוי עצמי 

נמוך, כישלונות, רגשי אשם, 
כאב, צער ויגון רגשות אלה 

מקשים עלי והופכים את דרכי 
לקשה תלולה ומסוכנת מה 

שגורם לי למלחמה יום יומית 
בין רגשותיי לבין החלמתי. 
בזכות הפיכחון שבעיוורון 
הצלחתי להתבונן פנימה 

ולגעת במקומות מודחקים 
למדתי לקחת אחריות על מה 
שקורה איתי וזה מסומל בענף 

הירוק והיפה. 
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לעוף גבוה
צ. בן 27 )קהילת אילנות(

בחרתי לעסוק בראש שלי 
בתחושת הקרקוע שלי. אני 

מרגיש שאני רוצה לעוף גבוה, 
לצאת להסתובב והכובד מוריד 

אותי, כובל אותי לאדמה. 
גדלתי בבית עם ערכים 

וחינוך בתוך קהילת העבריים 
בדימונה בתוך מסגרת עם 
הרבה גבולות וחוקים. גם 

בתהליך ההחלמה שלי בקהילה 
אני נדרש לגבולות וחוקים 

ולפעמים זה כבד ומעיק ואני 
לומד להתמודד עם זה. 
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המבוך
א.א בת 22 גרושה ואם 

לילד בן 3 )אילנות-יחידת 
שילוב(

בחרתי בנושא המבוך לראש שלי 
מכיוון שבתוך הראש שלי יש 

מבוך מלא סימני שאלה וחיפוש 
אחר העצמי שאבד לו אי שם...

נושא החיפוש מעסיק אותי 
כרגע. מי אני? מה אני? מה 

עושה לי טוב ומה עושה לי רע? 
ההליכה במבוך מביאה אותי 

למקומות חדשים.

הקולות שבתוכי
ד.ג. בן 37 רווק )אילנות(
תמיד רציתי להיות מישהו 

אחר, מישהו עם בטחון, מישהו 
שיכול לעשות הרבה רעש,

הייתי רוצה להיות חד לשון, 
אחד שיכול לומר את מה 

שהוא מרגיש בלי פחד תמיד 
כשאני מנסה יוצא ממני משהו 

אחר, משהו רע ואלים. 
בחרתי להראות את הקולות 
האלה באמצעות הפרצופים 
השונים שממוקמים בתוך 
הראש המרכזי, הפרצופים 

מייצגים את שלושת הצדדים 
שבי-הטוב הרע והמכוער 

הטוב הוא אותה דמות שרוצה 
להיות טובה לכולם, שזקוקה 

לאהבה ולתשומת לב אותו 
אחד שאוהב ונאהב על ידי 

כולם. 
הרע הוא הדמות האלימה, 

אותו אחד שיוצא מפרופורציות 
הוא אלים ורע ואני מאבד 

שליטה עליו. 
המכוער הוא כל החלקים 

שאני לא מקבל בעצמי כל 
הדפקטים. מאז שאני זוכר את 

עצמי הרגשתי מכוער. 
פנים המרכזיות הן האני כפי 

שהוא בא לידיי ביטוי ביום יום 
אני אדם שקט, ביישן ומופנם 

מאד. 

תעתוע
ר.א. בן 42 גרוש+ 

)אילנות(1
בחרתי לעסוק בראש שלי 
בנושא התעתוע. כלפי חוץ 

הכל נוצץ. אני אדם שחשוב 
לו הסטטוס הכלכלי והמראה 
החיצוני. תמיד הקפדתי מאד 
על מותגים יקרים ועל איכות 

יוקרה. גם בת הזוג שלי תמיד 
מאד בולטת ומוחצנת. זהו 

תעתוע מאד גדול היות שבתוך 
הזהב הזה ישנו פצע גדול 

ומדמם שבתוכו יש פחד, צורך 
באהבה ובתשומת לב  ודימוי 

עצמי נמוך. הזהב הוא כיסוי 
לפצע המדמם הזה.

מפלצת
ס. בן 27 רווק )קהילת 

הרטוב בית אור אביבה( 
בחרתי להשתמש בראש 

שיצרתי במוטיב המפלצת 
כרמז לצדדים הפחות טובים 

שלי. 
המפלצת מסמלת את החלקים 
של ההרס העצמי, ההרס שאני 

גורם לסביבה שלי. המפלצת 
במצב רדום אבל אני יודע 

שהיא שם. 
במהלך העבודה קרה דבר 

מפתיע והמפלצת הפכה להיות 
בולטת ונראית לעין ולעומתה 
החלק הטוב שלי, הילד הטוב 
הוסתר. הפנים נמרחו בשחור, 

התהפכו היוצרות. 
היה לי מאד קשה לתת 

מקום לחלק הטוב שבי . 
הרגשתי יותר נוח עם החלקים 

הקשים, אלו שמסומלים על 
ידי המפלצת. זה עורר בי 

מחשבות, על זה שקשה לי 
לקבל מחמאות או להאמין 

שמגיע לי משהו. 
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