לקויות למידה בעברית ובאנגלית
סיפור חיים
אליעזר ,בן  ,60חקלאי ,אב לארבעה ילדים גדולים .סב לשני נכדים.
אליעזר סובל מלקויות למידה בעברית ובאנגלית.
אליעזר הגיע אלי כדי ללמוד אנגלית ,מאחר והוא רוצה להיכנס
לשותפות בענייני חקלאות באפריקה .לאחר שחזר מהביקור הראשון
הבין שלא יוכל להשיג את מטרותיו אם לא "ילמד פעם אחת ולתמיד"
אנגלית.
את הפגישה הראשונה שלנו החל במילים שהפכו למונולוג.
הנה הדברים ככתבם וכלשונם.
"אני בכיתה ג' .מסתכל על החברים למה הם מתקדמים יותר ממני.
בהתנהלות היומיומית אני לא מוצא שום הבדל .אני מנהיג הכיתה
מבחינה חברתית אלא אני מתקשה .לא קורא ,לא כותב .רק מסתובב
בחוץ .אוהב את הציפורים ,את הצמחים .הטבע בשבילי הוא החיים
האמיתיים .מה שקורה בכיתה זה לא באמת מדבר אלי אפילו
שהחברים הכי טובים שלי שם.
לוקחים אותי לפסיכולוגים לטיפול .מתחיל לצמוח בי דימוי עצמי
שלילי .מטופל שווה פסיכי .לא יודע כלום על לקויות למידה בעברית
ובאנגלית.
אני מצליח לקרוא ספר ראשון בכיתה ג' בזכות מורה שגילתה שאני
אוהב ציפורים .היא דוחפת לי בכוח ספר על ציפורים.
הדף הראשון שקראתי בימי חיי היה על מחלות של יונים.
אני מגדל יוני דואר .יש לי פינת חי .כשאהיה גדול אני רוצה להיות
וטרינר.
אבל אני יודע שלעולם לא אהיה.
אני מתקשה בקריאה .אני לא מצליח ללמוד אנגלית.
אני כמו נמלה ,אות אחר אות ,מילה אחר מילה אני מוכרח להבין
בכוח.
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במהלך השנים אני דוחף קדימה .כל הזמן מתוסכל .חייב להוכיח .חייב
להצליח.
בצבא קצין ,סיירת מטכ"ל ,הכי טוב שיש .אחר הסדיר ,קבע.
כל הזמן מסתכל על הפסגה הבאה שאני חייב לכבוש.
זה מעייף ,אין לי רגע שאני יכול להגיד אני שקט .אין לי רגע שאני
אומר לעצמי שאני בסדר.
כל הזמן מחפש אתגרים נוספים.
בגיל  60אני יוצא לטרקים ששייכים לבני .20
אנשים כמוני דוחים לאורך כל השנים מטלות שיכול להיות שטומנות
כישלון או שלוקחים על עצמנו טיפוס על הרים ופסגות שברור ששום
דבר לא יעצור אותך.
איפה התסכול הכי גדול?
אתה רוצה להיות כל הזמן במקום אחר.
עד יום מותי אדע שהסביבה לא טיפלה בי נכון ולכן אני לא אהיה
וטרינר .בסדר ,בחרתי בדברים אחרים ,אבל כל הדרך אתה יודע
שרצית משהו אחר.
אנחנו מפנים את הלחי והפנים לצד שאנחנו רוצים שיראו ,אבל
הסביבה לא רואה את כל האמת.
אני לא יכול לעשות מעבר למה שאני יכול לדבר.
אני ממשיך באותה מסכת של הכחשה.
אני רואה בבני אדם הרבה יותר עמוק ממה שהם מסוגלים לחשוב
שאני מסוגל.
אני נותן בך אמון מלא כחברת סוד .פרשתי בפניך סיפור ארוך.
היום אני כבר לא מתבייש בזה .פעם לא יכולתי לנהל את השיחה הזו.
בשבילי ללמוד לקרוא ולכתוב אנגלית זה כמו טיפוס על הר
האוורסט".
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