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 לעשות שעד חצי בל אותה תעירי אז בה,
פיפי.״

לשי ברשמה במיקצועה, מורה ירדנה,
 ה״לא הנקודות את לחפש והתחילה חות,

 ונמשכו, הלכו השיחות אצלה. נורמליות״
 לה נתגלו טרגדיות גבי על טרגדיות
מעברה.
 התעקשה נורמלי,״ בן־אדם אני ״אבל
 לכולם, כמו בעיות, לי יש ״נכון, המורד,

 ייתכן איך טוב. הסתדרתי עכשיו עד אבל
 שאני לי מבשר מישהו 34 בגיל שפתאום
?״ משוגעת
 הרטיבה. ועדיין 10 בת היתה ליאת

 הדבר התגלה לטיול־כיתתי, הילדה בשנסעה
 נאלצה וירדנה לאם, פנתה זו למוחתה.

עליה. עבר אשר את לספר
 המורה אמרה זאת,״ לומר לי נעים ״לא

 אני הזה. המטפל את תעזבי ״אבל ליאת, של
אחר.״ למישהו אותך אכוון

 פולס בסוף
ם קי סי מפ

 מיוחד תחום התפתח האחרונות שנים ף
- לנ מנסה שאינו הילדים, בפסיכולוגיית יי
 לחפש אלא הילד, של נשמתו בתוככי בור
לג שעליהם בלבד, הישירים הגורמים את
ויפ לילית בהשתנה שיימאס לילד רום
ומהחלטתו. מרצונו זה עם סיק

 מרטיבים בילדים בטיפול העוסק אחד
 המתמחה פסיכולוגי יועץ היימן, ג׳רי הוא

 בחורים מכיר לא ״אני מועד. קצר בטיפול
 אומר במיטה,״ פיפי ועשו לצבא שהלכו
 ולכן זה, עם מפסיקים כולם ״בסוף היימן,

 אלי כשמגיעים כלל. מהעניין להתרגש. אין
 אם עמדתי. את מראש מסביר אני הורים,

 אני אז טיפול, יקבל שהילד מתעקשים הש
 למכסימום הטיפול את מכוון שאני מסביר

 במרבית חודשים. שלושה או פגישות 12
אז.״ עד פוסקת ההרטבה המיקרים
 האפשרויות אחת היימן של לדעתו

 לבטל היא הבית במיסגרת הבעיה לפתרון
 ההרטבה סוד שאת שבשתיקה ההסכמה את

 לבית. מחוץ אל מוציאים אין הלילית
דיברה שאמא לילד להגיד מספיק ״לפעמים

 הישראלית השחקנית על ספרים
 שכשהיתה בן־חור, כוכבת הררית, חיה 1ייי
 החליט במיטה, הרטיבה ועדיין שלוש בת

 הוא משלו. חינוכיים צעדים לנקוט אביה
 הצעיר ישבנה על פושר מגהץ להניח נהג
 אם רטובה. במיטה שהתעוררה פעם בכל

 לא משיכנוע או מפחד כתוצאה עזר זה
 מתעוררת לא כבר הררית חיה אך ברור,

רטובה. במיטה
 לטפל ההורים של העצמאיים הנסיונות

 מהעולם. פסו לא עדיין המרטיבים בילדיהם
 ואפילו קשות בדרכים המשתמשים יש

יותר. רכות שיטות המנסים ויש אכזריות,
 לפתור שעשוי מכשיר הומצא באחרונה

 מאחר והוריו. הנער, הילד, של הבעיות את
 בדרך- הופכת הלילית ההרטבה שבעיית

 רגשות כאשר מישפחתית, כלל בעיה כלל
לשני. מאחד עוברים האשם

 .£^.?.?,4. בינתיים, קרוי, המכשיר
 הד״ר ממציאיו, את שהינחה הרעיון כאשר

 איכילוב מבית־החולים אורולוג קיסרי, אילן
יצי הוא רפואי, מהנדס רבינוביץ, ובורים

 שבו ברגע לפעול המתחיל קצר גירוי רת
 הגירוי, הראשונה. השתן טיפת נפלטת
 השתן שלפוחית שרירי לכיווץ שגורם
 הילד, את ומעיר השתן זרימת את מפסיק
לשירותים. לרוץ היכול

מה הסכ
שבשתיקה

*  חריג הופך לילית הרטבה של צם ף
 כאשר אובייקטיבי, מצב מצבים: בשני

 מרטיבים ועדיין לגן־חובה מגיעים ילדים
 בני או הילד כאשר שני, ומצב במיטתם

 בעיה.■ קיימת שאכן חושבים מישפחתו
1נעמי, חיה הארץ במרכז הקיבוצים באחד

1
י:'

היל במוסד עדיין נמצאת נעמי .13וד בת
 פעמים ארבע לפחות נוהגת, והיא דים

 קבוצת לחים. סדינים עם להתעורר בשבוע,
 בזה רואה אינה נמצאת היא שבה הנוער
 לנעמי שאם טוענת המטפלת חריג. מעשה

 גופניות, או חמורות נפשיות בעיות אין
 מיוחד, באופן למצב להתייחם אסור הרי
 העניין עם להתארגן לנערה להניח ויש

 מצורת נוחה נעמי הורי של דעתם לבד.
 מסכימים וכולם המטפלת, של החינוך
 לנעמי ׳תפריע שבו היום יגיע שכאשר

בעצמה. זאת תפסיק היא ההרטבה
 בשנים בעיקר טוענות, רבות אמהות

 להפוך ולא לילד, להניח יש כי האחרונות,
 ״אם פתולוגי. למצב הלילית ההרטבה את

 בלילה מתעוררת 10ה־ בת שלי הילדה
 הסדינים,״ את הרטיבה שהיא לי ואומרת
 ״אני במיקצועה, עיתונאית אם, אומרת

 את שליכלכה לי אמרה כאילו מתנהגת
 מחליפה מצבעים, או משוקולד הסדינים!

גדולה.״ מהומה מזה עושה ולא המצעים את
 לילית להרטבה להתייחם היא הנטיה

 לתוך להעמיק לנסות ולא נתון מצב כאל
והעמוקים. הנסתרים מניעיו

 שהחליטו הורים של הראשון השלב
 לרופא- לפנות היא בעיה קיימת שאכן

 שהרופא תת־הכרתית תקווה מתוך הילדים,
 נפשית. לא גופנית, בעיה שקיימת יחליט

 לילד התייחסו שבו העבר, של הטראומה
 או בנפשו, חולה כאל במיטתו שמשתין

 האשם מקור את מישהו יחפש שמא החרדה
 ההורים את שהביאו הם באב, או באם

גופ היא שהבעיה יחליט שהרופא לרצות
 מחלה מתגלה בהם המיקרים נדירים נית.

 של הסוגר בפעולת הפרעות כמו גופנית
 של כרוניות דלקות או השתן, ,שלפוחית
השתן. [צינורות
כתוצאה לילית השתנה קיימת כאשר

 גם הרטבה להיות חייבת גופנית, ממחלה
היום. בשעות
 לזהות גם יכול רופא־הילדים כלל בדרך

 אך חמורה, נפשית מבעיה סובל הילד אם
 מחלת- סימני אין המיקרים ברוב שוב,
 רופאי־ נוטים האחרונות בשנים נפש.

 מהם ולבקש ההורים את להרגיע הילדים
נוספים. חודשים להמתין

 אך לפסיכולוגים, שפונים הורים יש
 לילד ליצור מחשש מכך נמנעים רבים
לנפשו״. בריא ״לא של דימוי

 של בעיות
אז מ א ה

שה עכר, ף* מע  אלה, בימים עדיין ול
ל ׳המתייחסים ורופאים הורים ישנם י*■

 לפעול שיש מיקרה כאל הלילית הרטבה
חומרת-הדין. בכל נגדו

 פנתה ,9ה־ בת ליאת של אמה ירדנה,
 לבתה לעשות מה לה שייעץ לפסיכולוג
המרטיבה.
החי המרפא לה אמר גברת,״ ״תראי

 תחפשי שקודם מציע ״אני ,64ה- בן פאי
 שאין ברור, לך שיהיה אצלך. מופרע מה

היל אולי פסיכית. אמא בלי פסיכי ילד
 יחסי־מין? מקיימים כשאתם מסתכלת דה

 לך אולי הילדה? את מדכאים אתם אולי
 הילדה אולי שלך? האמא עם בעיות היו

והו בבית אותה עוזבת שאת בך, מתנקמת
לעבודה? לכת

 אחרי לשיחות. את בואי קודם־כל ״אבל
חו כמה לך אומר אני הראשונה השיחה

 ׳לבוא ייצטרך בעלך גם ייקח. זה דשים
 הבעיות את כשנפתור אחר־כך, ורק אלי,

לטיפולים. הקטנה את אקח אני אז שלכם,
רטו־ שהמיטה לך מפריע אם ״בינתיים,

 ומפסיק מחליט הילד העניין. על מישהו עם
 מלשתות נמנע הוא הלילית. ההשתנה את

 היכנסו לפני שתן נותן השינה, לפני
 להירדם לא מנסה גם ולפעמים למיטה
להת מצליח הוא דבר של בסופו בלילה.
 הוא המרכזי ״הרעיון היימן. אומר ארגן,״

 לא ביותר. הטוב הוא ביותר שהפחות
דבר.״ מכל רעש מדי יותר לעשות

 קטן, אח להם שנולד ,6—5 בני ילדים
 שנגמלו אחרי להרטיב לפעמים מתחילים

 ילדים אותם לכן. קודם אחדות שנים מכך
 למצוץ :בכלל כתינוקות להתנהג נוטים

 מוצץ. ולהחזיק מבקבוק לשתות אצבע,
 נפשית בעיה כאל לבעיה להתייחס אין
 האם, של מחדל כאל ולא הילד, של

 זניחת על רגשות־אשם לפתח שעלולה
החדש. לתינוק האהבה והכוונת הילד

 מתבטא היימן של במרפאתו הטיפול
 יושבים והמטופל המטפל בובות. במישחקי

 בידו אוחז המטפל החדר. במרכז שטיח על
 רוצה אתה ״מה לילד. אחת ונותן בובה,
 תינוק,״ אהיה ״אני המטפל. שואל ?״ להיות
 כן אתרי משחקים, השניים הקטן. מחליט

 תפקיד את מאמץ והילד תפקידים מחליפים
 מיש- דמות וכל עצמו, תפקיד האב, האם,

 הילד של מהתייחסותו שקיימת. פחתית
 ומה לו מפריע מה המטפל לומד לדמויות,

 מעביר דרך באותה אחד. מכל מצפה הילד
הרצויות. ההתייחסויות את הילד אל המטפל

ה ק ס  תוך הפ
חודשיים

 שונות תגובות יש שבהם מצסים שנם *5
 האם הלילית. להשתנה ההורים שני של
 לא ״גבר טוען: האב ולחפות. לפנק מנסה

 מלווה זו הכרזה לפעמים בלילה!״ משתין
כלפי מופנה הכעס שתיים. או אחת במכה


