
 

בלות מדגמנת אישה עם מוג
 ?באיילון

נסו להיזכר בפעם האחרונה שראיתם אדם עם מוגבלות בפרסומת. רוב הסיכויים שזה 
היה האבא בכיסא הגלגלים בפרסומת לביטוח הסיעודי, שנשאר לבד בבית כשכל בני 
המשפחה יוצאים ליום עבודה או לימודים. הבית, אגב, לא נגיש, ויש מדרגה בכניסה, 

וי בוודאי במטפל שיוציא אותו לסיבוב כך שהוא גם לא חופשי להתנייד בעצמו, ותל
בגינה עם הזקנות. או שאולי זה היה בקמפיין לגיוס תרומות לארגון כזה או אחר 
שנותן שירותים לאנשים עם מוגבלות ומבקש לפתוח את הלב למען אלו שלא יכולים, 

 .אלו שלא הייתם רוצים להיות במצבם, אלו שהחברה שלנו אוהבת להרחיק ולשכוח

ע הקמפיין החדש של בנק פועלים. בקמפיין מככבת ענבל פיזרו, שחיינת ואז מגי
פראלימפית, זוכת תשע מדליות אולימפיות מהן ארבע כסף ושלוש פעמים מתוכן היא 

יושבת על כיסא הגלגלים שלה, לפטופ על ברכיה, ומתלבטת אם  אלופת העולם! היא 
מוגבלות הופכות להיות לבנות תיק השקעות או לקנות דירה. ובבת אחת נשים עם 

ועוד כאלו שמקבלות החלטות פיננסיות, כדוגמניות על  –לגיטימיות כלקוחות בבנק 
שלט חוצות ענק על איילון, כחלק מקמפיין של הבנק הכי גדול במדינה וכחלק 

 .מהחברה

הכיסא מוצג בניטרליות הייצוג של אישה עם מוגבלות כאחת הדמויות בקמפיין, כש
ובטבעיות, מעניק למוגבלות נוכחות באופן חתרני כמעט. הפרסומת המשתרעת על פני 
עשרות מטרים הופכת לטקסט חזותי שמזכיר לכולנו שא.נשים עם מוגבלות 
מתלבטים בחייהם באותם נושאים, עומדים בפני החלטות דומות וקשיים דומים. וכן, 

ון חסמים, אך את רובם מייצרת החברה שלנו הם צריכים להתמודד גם עם המ
שמדירה אותם, ולא הלקות הרפואית. רוב החסמים שלהם נובעים מחוסר נגישות, 
עמדות פטרוניות, סטיגמות וסטראוטיפים שהשתמרו במשך שנים, וגם מעולם 

. הנוכחות של פיזרו להיות נכה זה לא מוכרכי  –שיטתי הדיר אותם  הפרסום, שבאופן 
יין החדש ממקמת את המוגבלות בתור ה"נורמלי" החדש , חלק מהמגוון בקמפ

 .האנושי, ומסמלת שינוי כיוון וגישה בייצוג של אנשים עם מוגבלות במדיה בישראל

 

 

 

 

 



 

 

 יאות?איך הופכים חלומות למצ
 

לפני שנה נתקל בן במקרה בסרטון מקסים על אבא שבנה לבנו, 
שמשתמש בכיסא גלגלים, תחפושת שהפכה את הכיסא שלו 

פורים האמריקאי. "הילד  –בוד ההלאווין לספינת פיראטים לכ
זכה להמון תגובות ופנו לאבא שלו עוד הורים לילדים בכיסאות 

 magic Wheelchairגלגלים, ומפה לשם נוצרה עמותה בשם 
שמייצרת תחפושות לילדים בכיסאות גלגלים, כשהכיסאות 

  עצמם הם המוקד של התחפושת.
 

החלום של בן היום לפתוח עמותה שכל עיסוקה זה בניית 
  תחפושות עם כיסאות גלגלים לילדים עם מוגבלות. 

     
בן החל לחפש את הילד שלו יעצב את התחפושת, ודי מהר הגיע 

ילד בן  –לעמותת "כנפיים של קרמבו", שבה הכירו לו את רועי 
מבני ברק, שסובל משיתוק מוחין שמגביל אותו מוטורית  14

עי החליטו לעצב ובן ור ומחייב אותו להשתמש בכיסא גלגלים. "
ללכת עם רועי מתכנן  בן .את באטמן כשהכיסא הוא הבאטמוביל

לכמה שיותר  לעדלאידע בחולון כדי לחשוף את המטרה הזאת
אנשים, למשוך תשומת לב ותהודה ולהשיג תקציבים כדי לייסד 

ה כזו גם בארץ".את עמותה מקסימ

 

 

 

 



 

 ?בגלל טרמפולינה איך משתנים החיים

. רעות 2004במאי  28המסיבה שבה השתנו חייה של רעות רדנסקי התקיימה בערב שבת, 

( הייתה אז חיילת בשירות סדיר, שמונה חודשים לפני השחרור. היא חלמה לחסוך כסף 33)

.לטייל באוסטרליה, לגלוש שם, אולי אפילו להקים עסק קטן לגלישת גליםולנסוע   

  

אם אפשר היה להגדיר אותי אז, זה היה לפי הפיזיות שלי", היא אומרת. "רקדתי, שחיתי, "

הייתי מבלה שעות בבריכה, חלמתי שאני בת הים, . תי כמד"סית בגלילותתגלשתי. שיר

.דמיינתי את עצמי שוחה כמוה ללא רגליים. לימים הבנתי שצריך להיזהר עם משאלות ". 

  

כמה שבועות לפני כן היינו כל המשפחה זה התחיל במסיבה אחת עם כמה חברים כאשר 

באילת במרתון ספינינג, והלכתי עם אחי הצעיר למתחם טרמפולינות. הוא התאמן בקפוארה 

ולימד אותי, בין היתר, לעשות סלטה לאחור עם רגליים ישרות מבלי לכופף את הרגליים 

צלחה ונכשלתי.לחזה. רציתי לשחזר את הה  

הדבר הבא שאני זוכרת הוא שהתעוררתי בבית חולים. בהמשך נודע לי שהייתה שם  

.פרמדיקית שדאגה שלא יזיזו אותי  

ת, הייתה כשהחלה ללמוד. "עשיתי תואר נקודת המפנה בחזרה לחיים נורמטיביים, היא אומר

ראשון בפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. רציתי להדביק פער שהרגשתי שנפער ביני 

לבין החברות שלי, שבינתיים השתחררו, טיילו ולמדו. בלימודים השתלבתי שוב בחיים 

למדתי שמחוץ לבית החולים ולשיקום הפיזי, הכרתי אנשים ויצרתי חברויות. בהמשך 

.תסריטאות ועיצוב גרפי, ואני עדיין מחפשת מה ארצה לעשות כשאהיה גדולה . 

    

 ?מה את יכולה לעשות היום

אני מסוגלת ללכת במסגרת הטיפול, בפועל ביומיום זה לא פרקטי. מה שפרקטי יותר הוא 

א פרקטית בשום צורה השיפור בפלג הגוף העליון. יד שמאל עובדת יחסית טוב ויד ימין ל

כרגע, אבל אני עובדת על זה. אני כותבת ביד שמאל למרות שהייתי ימנית לפני כן, ואני 

היא קיבלה החלטה שעל אף האתגר, לא תמנע מעצמה טיולים בעולם. יכולה לאכול לבד. 

"בתקופת השיקום שאחרי הפציעה אתה מדחיק את החלומות שלך ועושה מין ריסטארט, 

ין מה המצב ומה הלאה. הזיכרונות נותנים מוטיבציה להמשיך. עד היום אני מנסה להב

חולמת שאני גולשת, ואני רוצה שזה יקרה גם במציאות. בינתיים טיילתי בכל איטליה, 

במקסיקו, בארצות־הברית, הייתי בתאילנד עם חברים ובשנה שעברה הגשמתי חלום והגעתי 

ה היא טיול מאתגר לאדם שהולך על שתיים, ועבורי לאוסטרליה ואפילו לאיי פיג'י. אוסטרלי

יש מקומות שיש בהם מודעות והתאמה לנכים, ויש מקומות שבהם זה זה היה קשה פי כמה. 

כמעט לא קיים. הגעתי למקומות שבהם אנשים אף פעם לא ראו כיסא גלגלים. היו טיולים 

ה של יום במקום הפלגה שלא מותאמים לנכים ונאלצתי לוותר עליהם, או למשל לעשות הפלג

 של שלושה ימים. הקשיים הופכים את הניצחון למתוק. מ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  המקלחת  אני קמה בבוקר ומסירה מעליי את השמיכה והולכת לכיוון
 .  אני שוטפת פנים ומצחצחת שיניים ומסתכלת על דמותי שנשקפת במראה

 .  שיער ארוך שחור, עיניים מלוכסנות וחיוך כובש
 .. אני קולעת לעצמי צמה ואומרת בקול

 .  אני הכי יפה בעולם
 .  אני הילדה הכי מוכשרת בכיתה

 .  אני אוהבת את עצמי
 .  אני מצחיקה

 
במקלחת מדברת   ושומע אותי  אבא במטבח מכין לי ארוחת בוקר לבית ספר

 .  לעצמי
 . על אותם משפטים  כעבור מספר דקות אני שוב חוזרת

 
 . אני הכי יפה בעולם

 . אני הילדה הכי מוכשרת בכיתה
 .  אני אוהבת את עצמי

 .  אני מצחיקה
 

 .  ויודע שזה נכון  ייךאבא במטבח מח
 .  המשפטים חוזרים על עצמם  כמו ניגון חוזר,  ושוב

 
 .. רגע לפני שההסעה מגיעה לקחת אותי
 .  אני אומרת שוב שאני הכי יפה בעולם

 .  הפעם אבא משלים אותי... את הילדה הכי מוכשרת בכיתה
 .  אני אוהב אותך

 
המאפיינת אנשים עם  אקולליה היא חזרה אוטומטית על מילים ומשפטים

סכיזופרניה   אוטיזם ועשויה להופיע לפעמים גם במסגרת תסמונת טורט,  פיגור,
 .  או אפילפסיה

שמעצימים אותה ונותנים   יעל היא נערה עם מוגבלות שבחרה לחזור על משפטים
אתם יכולים לחזור על משפטים כאלה כדי להעצים את עצמכם   ד.להתמוד  לה כוח

 .  מול הראיבכל בוקר 


