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I Thought I Was Lazy’: The Invisible Day-To-Day Struggle For Autistic Women. By Reese Piper 

  . ריס פייפרהמאבק היומיומי השקוף של נשים אוטיסטיות:"חשבתי שאני עצלנית" 

 . פורטל מאמרים אינטרנטי.MEDIUM 30.11.2017פורסם ב 

 

 כדאי שתלקח!בחשבון בתהליך האבחון לאוטיזם.  תהיום יום לעיתים אינה נלקח יכולת הסתגלות לחיי

 

כבר  ממהרת לצאת מהרכבת התחתית. רצה דרך רחובות סואנים על מנת להספיק להגיע לארוחת צהריים עם חברה.

הרגל שלי מתעקמת על  ,מרוצה. כאשר אני חוצה את הצומת בלתי לה להיות שגרםדבר  השבועביטלתי פעמיים 

 מהבהבותכל התזכורות שלי  ,האספלט. אני תופסת אותו בזריזותהנייד מתנפץ על . ואני מתגלגלת לרצפה המדרכה

אני נזכרת שהייתי  .ך השבור )"לשטוף כלים", לנקות את החדר", "לקנות טמפונים" לשלוח מייל למנהל(סדרך המ

רה שלי לוקח פחות משעה לסיים לחב שוב? ששכחתיאמורה לסיים עם כל אלה לפני ארוחת צהריים. איך יכול להיות 

אני בעודי יושבת על המדרכה מתאוששת מהנפילה,  , אבל עבורי סידורים לוקחים בוקר שלם.האלומשימות את ה

ולנהל  לשבת צריכהמוצפת רק מהמחשבה שאני  ז שלי כעת."איך אצליח להכניס אותן ללועל  מהמחשבה נלחצת

כמובן  היא צהרים.נו לאת פגישת לחברה ומבטלת תאני מתקשר -סיטואציה חברתית כאשר אני מרגישה "על הקצה"  

מאשימה אותי בחוסר התחשבות. אני שבה הביתה מלאה באשמה אבל במקום לעשות את המשימות אני דוחפת את 

  זרת למציאות רק ביום שלמחרת.אני חו הבגדים לפינת החדר, מכבה את הנייד וזוחלת מתחת לשמיכה.

התפתחות שלי וברווחה הת לפוגעת ביכו יכולת שלי לתכנן מראש בצורה טובה ולהשלים משימות יומיומיותהחוסר 

 בפגישותאת הבית לפני שבע שנים. אני חיה במצב תמידי של חוסר סדר הבא לידי ביטוי  יהאישית שלי מהיום שעזבת

פילו לאסוף את האשפה א כפול זמן מבני גילי.לוקחים עבורי משימות וסידורים ששהחמצתי, הודעות טקסט ששכחתי, ו

פגעו במערכות היחסים  – לי יותר מדי מציף. יכולת הארגון יחד עם כישורי נקיון גרועים המפוזרת ברחבי הבית מרגיש

אפליקציות  למגוון ש ניסיתי עצמי שלי.הערך התחושת  שלי, מנעו ממני להצליח בעבודות ותוך כדי התהליך הרסו את

שטחתי בפני תרפיסטים שונים את  . ארגון ויומנים. דבר לא עזר. בתסכולי חיפשתי עזרה  מספר רב של פעמים

 אף לאמחשבות אובססיביות, וחוסר יכולת לעבור ממשימה למשימה. /שלי ועוד מרכיבים כמו קשיי שינההקשיים 

וניהול עצמי כמשהו שניתן בקלות להתגבר  בהתארגנותבקושי . הם ראו " לחבר את הנקודות"מומחה אחד הצליח 

המטפלת האחרונה שלי הציעה אפליקציה חדשה   עליו ולא ניסו מעולם לבדוק את המקורות של המאבק שלי.

ר, היא ביטלה את קשיי ההתארגנות שלי בכך שאמרה שאין מה לדאוג שהבטיחה תוצאות. כאשר אמרתי שזה לא עז

הכאוטי שלי לא השתפר עם הזמן. הלו"ז שושלוש שנים  שלטיפול  זה היה אחריצחקתי במרירות.  זה ישתפר עם הגיל.

 תעבדי יותר קשה". –עצלנית  היי"אל תאפשר בקלות לתרגם את המילים שלה למשפט המוחץ 

בוגרת ומילותיה פגעו עמוק יותר ממה שהיא התכוונה מכיוון ששמעתי משפטים  אני כבר אשהשאבל העניין הוא , 

דומים ממשפחה וחברים בעבר, רבים מהם מפרשים את הקשיים שלי כסימן לעצלנות, חוסר אינטליגנציה ואנוכיות. 

תי חברה מובסת , שיתפ לא היה קשה לחשוב כך בעצמי. –סיונות כושלים להכניס סדר לחיי יולאחר כל כך הרבה נ

 נורהצ אחד. כאשר ציינתי שאני נוטה למחשבות אובססיביות )דבר שנדיר היה לי להודות בו( נדלקה "אחה יבדאגותי

  ?םאוטיזוהיא שאלה האם מישהו אי פעם הציעה אבחנה של 

י שונות ביכולות חברתיות, תקשורת "הספקטרום האוטיסטי הוא מצב התפתחותי אשר בא לידי ביטוי בדרך כלל ע

ההשפעה על יכולות ניהוליות )ניהול עצמי( אשר ניתן להגדיר כמפה במוח על פחות מדובר התנהגות חזרתית. ו
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יכולות ניהוליות איטיות יכולות לבוא לידי  שמראה לנו איך לתכנן ולארגן, לשים לב לזמן ולזכור מידע רלוונטי לרגע.

טוטאלית למשימה עד כי לזכור לעשות משימות בסיסיות ביטוי בפגישות שהוחמצו, חוסר בתכנון עתידי או התמסרות 

 90-אך למרות שנמצא קשר הדוק בין אוטיזם ליכולת ניהול עצמי נמוכה החל משנות ה כמו שטיפת כלים יזוזו הצידה.

ואינו ידוע לציבור הרחב. מורים ותרפיסטים אינם רואים קשר בין קושי לנהל  CDC הוא נעדר מהסימפטומים של ה

 .יומיומיות לאוטיזםמשימות 

 איחור תמידי לא מרים דגלים כמו קושי ביצירת קשר עין.

אור על  איך יכולת ניהולית משפיעה על אנשים עם אוטיזם. בעיקר על המגדר הנשי. ההנחה היא  שופךמחקר חדש, 

ר. אבל מחקר בן תמפגינות יכולות חברתיות טובות יו שרובןמכיוון  שלבנות על הספקטרום יש סיכוי לחיים טובים יותר

בנות אוטיסטיות נאבקות ביכולת שלהן  –חשף שכבה חדשה  AUTISM RESEARCHב חמש שנים אשר פורסם השנה 

אוטיסטיות נראות טובות יותר בתקשורת אבל  במילים אחרות בנות לתפקד בחיי היום יום לעיתים אף יותר מהבנים.

האפשרות לאוטיזם.  תהתרפיסטית שלי היתה המומה כאשר העלתי א כולת הניהול העצמי שלהן.זה לא משפיע על י

טיפיקלית. כמו אנשים רבים היא מאמינה כי אוטיזם בא לידי ביטוי ביכולת  –היא אמרה בהיסוס שאיני נראית א 

הוא הילד מהסדרות האמריקאיות  " אוטיזם"  שני תסמינים שאינם קיימים אצלי. –כה ואי יצירת קשר עין חברתית נמו

אשר אובססיבי לשגרה שלו. האדם שנראה "שונה" במהלך שיחה. הקשיים שלי לא תואמים לתבנית הקיימת ולכן לא 

 מה עםמה לגבי נשים בוגרות?  –שהותיר אותי תוהה ה המחקר בדק ילדים ומתבגרים מ .נוירולוגיתנתפסו כשונות 

יום? כתבתי את השאלה בפוסט. ומבול של -לחצי היוםהנשים אשר עוברות "חברתית" אבל יש להן קשיים לנווט ב

לאנשים  תסו היא פרפר חברתי שעובדת בארבע עבודות שונות אשר נותנות תמיכה ומנטורי. תגובות הגיע תוך דקות

אבל נאבקת לזכור פגישות, לנהל תקציב ולנקות את  תמצליחני 34בת  פתחותיות ותחלואה נפשית.הת בעיותעם 

אני נעשית מוצפת שלה ממשיכות ללוות אותה בחייה. "היכולות הניהוליות  אבל תמצטיינחדרה. היא היתה תלמידה 

אינה  ואמפתיתל כך כלל. חברותית ולא חשבה ע 22היא לראשונה למדה על אוטיזם בגיל . ואיני יודעת היכן להתחיל"

מתאים  ASDראתה עצמה כאוטיסטית. אבל היא למדה על דרכים שונות שזה יכול לבוא לידי ביטוי בנשים היא הבינה ש

גרה בבית הוריה ומלאת הוכרה על התמיכה שהיא מקבלת  היא כעתד. היא אובחנה רק לאחר עשור. לה מאו

של סו לראות את  סההיסו". להשלים משימות . "אני לא ממהרת לעזוב, אשר מספקת תזכורות עדינות הממשפחת

סגנית מנהל של רשת נשית  ,קורינה בקר. שונות ביכולות ניהול עצמילאנשים עם  אינו מיוחדכאוטיסטית  עצמה 

של האוטיזם שבתוכו גם נשים מוכללות הוא שהם  םפיהסטראוטי"   אומרת ,s Network’Autism Womenאוטיסטית 

מליסה, אם עובדת בת  "עובדות". אאנשים נקיים ומסודרים ואמנם חלקית זה נכון אך להרבה אנשים יכולות ניהוליות ל

. ירתהבדשלה. אשפה ובגדים מלוכלים נערמו  20ות השנבמטלות היומיות כאשר חיה לבדה ב להחזיק, נאבקה 32

 הבישוליםאת כל  עורךנשענת על בעלה אשר  כיום היא את כל חפציה. להשליךיותר מפעם משפחתה הגיעה על מנת 

היא  ההישגית ובודק שבגדיה מתאימים לפני היציאה לעבודה. יש לה תואר שני וקריירה מצליחה, למרות נוקיויוהנ

בי עצלנית  ומגעילה, מעולם  רואיםשלה. "רוב האנשים  וןהארג של יכולת בשונות כתוצאהנאבקת בערך עצמי נמוך 

אלו שמזוהות חברתית בביטוי שונה של יכולות ניהול עצמי פוגעות בעיקר  לא אהבתי את עצמי יותר מדי", היא אומרת.

הה ככשלון אם את לא מצליחה להיות את מזו" מצופה מנשים לעמוד במטלות היומיות באופן טבעי. כנשים. 

אני משווה את עצמי לנשים אחרות. אני לעיתים קרובות לא " מהדהדת המאוקלהומברי  " אומרת בקר.מאורגנת

ה ורק לפני כארבע ימליסה קיבלה פעמיים אבחונים מוטעים במהלך חי זה מאבק כל חיי". –מאורגנת ושוכחת דברים 

זיהתה אוטיזם. מאז שגילתה שהיא אוטיסטית, החלה לקבל את עצמה אבל מובן  סוף סוףשנים המטפלת שלה 

לבקר לאנשים לא אוטיסטים  לשלפניה דרך ארוכה. זה קל לאנשים ללא אבחון להשוות עצמם לאנשים לא אוטיסטים וק

אחת החוקרות והמנהלות במרכז לאוטיזם  PHD. לורן קנוורט'י המוגבלותבחומרה שונות כאשר אינם מזהים את 

אם את נראית עצלנית ועקשנית, אנשים מענישים אותך על כך שאת "לא לוקחת את " תוהפרעות ספקטרום אומר

השונות שלו. היא מסבירה כי תמיכה לאחר אבחון יכולה לעזור לאדם על הספקטרום איך לקבל את  עצמך בידיים".

שיטות שונות כגון שגרה שנות אפשר ל – "אינו יכול"בעצם אומר ש "לא רוצה"שם יתכן ו –ס לזהות אזורים של סטר

רי עבורם מכיוון שזה דורש משאב אינו אפש –שלנקות ולבשל באותו יום ללמוד לקבל  ניתן לדוגמא, עובדת. לא ש

בשביל הרבה מאוד האבחון הקריטי לעולם לא יעשה. אנשים שיש להם קושי עם  ,למרות זאת אנרגטי משמעותי.

רה. הסתגלות ביכולות ארגוניות נוטים להיות שקופים. התווית של הספקטרום מדגישה את היכולת לתקשר ולהיות בח

https://autismwomensnetwork.org/
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התהליך האבחוני. הקושי הוא שיכולת ניהול עצמי מטופלת כתוצאה  תוךב מהוות רכיבלעיתים רחוקות היא לחיי יום יום 

 של האוטיזם ולא חלק מהתכונות המגדירות אוטיזם.

                                                                                               ג'וליה בסקום, מנהלת הרשת  ללא אבחון. ם היו מאוד ברורים  עברתי את חיילמרות שהסימניכיצד כל זאת מסביר 

יש היסטוריה ארוכה " מסבירה:Autism Research של המחקר המדובר בשותפה ומחברת  של סנגור עצמי לאוטיסטים

של מחקר המתעלם מחוויות וקולות של אנשים ומתמקד על החלקים של האוטיזם שהכי נהירים לחוקרים 

ניורטיפקילים. בעוד אנשים אוטיסטים נוטים לתאר דברים כגון ניהול עצמי, ויסות חושי ותנועה כחלקי ליבה 

ראיתי את עצמי בכל אשה שדיברתי איתה.  ".לא עומדת בקצבהקהילה המדעית לצערנו במוגבלות האוטסטית, 

, קיבלתי את 25בגיל . לבד אך גם התאבלתי על המאבק השקוף המשותף לנו ופחותחרי כל ראיון הרגשתי פחות א

מעל חדרי המבולגן אבל לפחות עכשיו אני יודעת  להתעופףביט קסמים רהאבחון שלי באיחור רב. הוא לא גרם לש

 האבחון שלי עזר לי להבין ולקבל את עצמי,שלמרות  ואני מבינה מדוע כל כך קשה לי לארגן, לסדר ולזכור לטווח קצר.

כאשר אני בטעות לובשת חולצה  –היחסים שלי. כאשר שונות עולה על פני השטח מערכות הוא לא עזר לי לשפר את 

מידה דרך הטמפון, או כאשר אני אומרת לחברים שלי להפגש בבר הלא נכון או נופלת על היתר הפוכה, או מדממת 

חבריי מפגינים גלגול עיניים, נשיפה חסרת סבלנות ומבט נבוך לכיוון אחר, צחוק  – ןיונייעל הפרצוף באמצע כיכר 

ימה, צחקה כאשר סיפרתי לה על עזאת אשר ביטלתי את ארוחת הצהריים  ,חברתי הטובה  מתנשא או זעם טהור.

תירוץ  מחפשתיכוי שאת אוטיסטית. את רק סתראי את החדר שלך, אין שום , את לא נקיה ומסודרת"האוטיזם. 

ני שמחה א על אוטיזם. הסטראוטיפיםאצלה את  ישנולא בעולם הסברים ההקשבתי בדממה ביודעי כי כל  לא לנקות!"

בעובדה  שהיום יש לי תחושה יותר טובה לגבי מי אני. אבל כל פעם שאני מסתכלת על החדר המבולגן שלי אני נזכרת

בה: כל עוד חברי ומשפחתי ומטפלים רואים בי אדם ללא אוטיזם, היכולות הניהוליות שלי תמיד יהיו מפורשות וצהע

 אישי. ןככישלו

 קום אדם עם אוטיזם, מכיוון שזה חלבכדי לקדם מודעות אני מתייחסת לעצמי כאדם אוטיסטי במק הערת המחברת:

ות נכאן מזדהות בצורה דומה. בנוסף חלק מהאנשים האוטיסטים אינם רואים בשוהמצוטטות מרכזי בזהות שלי. הנשים 

ל היכולת הניהול העצמית כמגבלה עבורם וגם לכך יש תוקף. מטרתי במאמר זה היא לא לאשר או להתנגד לכך ש

 .שונות ביכולת ניהול העצמי. ריס פייפרבכיר אלא להראות כמה קשה לחיות בעולם אשר לא מ

 

 באנגלית: לינק למאמר

‘I Thought I Was Lazy’: The Invisible Struggle For Autistic Women” by Reese 

Piper https://link.medium.com/4Lu4RHkuhq 

  

 ס עמותת אבני דרך."מירית מירון, עו :תרגמה

 :מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטימותת אבני דרך ע

תוכניות פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה 

 .למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף למידע  המידע נאסף מתוך עבודת השטח של **

 .הממשלתי הרשמי

https://www.avneiderech.org.il/ 

 

https://link.medium.com/RHkuhq4Lu4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jpZx39BXT3cAjaMwH0w5DKhRJ1eei_B3l4BYwNhfLztX46aaJpGcKJL8&h=AT0RyEgBf1mAfHy6KMmXzyAX0U2t8kuX8Vmw8sFYeok8NUSPAbSXQ5NmeY6EiY3Z2ZT657ttucMD307DibgKSxJ3lHHPn1fKGGyi3x16H649BrJuMzyPCE13go8Zu-0a_3cQxIKWSWUjwwaoPt98NS-7Lc_VaoGVk7Jwx43sY-n3aK6GlJBI170cI2754iPyGQg0yf72hzWm3Q14TTF5Av1iuI7-lcVnJeHiOj9b5i-mYIcP6wS2tpU4ikl7wbJpPz7bGtctYRfEOm2v-s6oxTHZDUIk078STijpwB5cTMcoWZZIBKC_MOvDou0Lu8EBAIfGN_pSTsEYvkbpmRxKGrIx-nX1V3lCgeqg96vo0HSXviKC551vyv91kyQ1RybGyIy4hM2Oy_h1CE1aFIZ3J-TMM2OR6W1CFSMtFVuemDSV2_-czAqcJSyXd5ovmg6hvUPMxlPXt0nXNaCpRON-z6htrKFR8jl3Or7d2UIwABzYqILxDBAShkeNMa8sbvJdiRud6lQ9Ls2W6lC3njEUaSC1c7ijmNvMe28Q9-v-vdOEynAGf56koR2IS4VsHW_IEqe-OTJzEvPB2NmqSxkQEi8ckz_UBbfUfPBKA-tOtdNliUkMT-VrNzzInsIAqWOB_3mb

