
90% מההורים: יפריע לנו אם ילדנו ישתתף 
בפעילות עם ילדים עם מוגבלות

9 מתוך 10 הורים מעדיפים שלא ישולבו ילדים עם מוגבלות כלשהי בפעילות עם ילדיהם, כך עולה מסקר 
מייצג שבוצע עבור החברה למתנ"סים הארצית הפועלת בתחום שילוב ילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלות 
כהורים  מרגישים  היו  כיצד  השאלה,  עם  המשיבים  את  עימת  אף  הסקר  עמדות.  שינוי  ומקדמת  בקהילה 

לילדים עם מוגבלות נוכח הסקר
ם  למתנ"סי בשיתוף החברה   |   08:57  ,28.04.19 פורסם:     ynet

ילדכם  של  לכיתה  או  שלגן  מגלים  הייתם  אם  עושים  הייתם  מה 
הצטרף ילד עם מוגבלות, האם תרגישו בנוח עם המצב, האם תבקשו 
לשנותו - או שאולי אין כאן שום שאלה, ילד עם מוגבלות הוא ילד 
ככל ילד. ובכן, התמונה לא פשוטה כמו שייתכן ואתם חושבים. סקר 
בתחום  הפועלת  הארצית  למתנ"סים  החברה  עבור  שבוצע  מייצג 
שינוי  ומקדמת  בקהילה  מוגבלות  עם  ובוגרים  נוער  ילדים,  שילוב 
עמדות חושף תמונה קשה – 9 מתוך 10 מהנשאלים ענו שיפריע להם 

ילדים עם מוגבלות. ילדם ישתתף בפעילות עם  אם 
 

לא בבית ספרנו?

)shutterstock :צילום(

תוצאות הסקר מלמדות לא רק על חוסר קבלה אלא גם על בורות 
בכל הנוגע ליתרונות בשילוב ילדים עם מוגבלות דווקא ובעיקר עבור 
הילדים ללא המגבלה. עם זאת, בתוצאות הסקר ניכרת גם הזדמנות 
בכל הנושא להסברה ושינוי עמדות בנושא השילוב – כיוון שבשאלה 
השנייה שהוצגה רוב הנשאלים אמרו שהיה מפריע להם לו הורים היו 
מונעים שילוב לו היה זה ילדם שלהם המתמודד עם מוגבלות כלשהי.

 
מהנתונים עולה של-27% מהנשאלים יפריע לו ילדם היה משתתף 
ל-28%  התפתחותית,  שכלית  מגבלה  עם  ילד  עם  בפעילות 
מהנשאלים היה מפריע לו ילדם היה משתתף בפעילות עם ילד עם 
מוגבלות פיזית או חושית ול-34% נוספים היה מפריע שילוב עם ילד 
עם מגבלה כלשהי. רק 11% מהנשאלים ענו שכלל לא יפריע להם 
למהי  קשר  ללא  מוגבלות,  עם  ילד  עם  בפעילות  ילדם  השתלבות 

מוגבלות. אותה 
 

פעילות מעגלים
עם  למעשה  להתעמת  הנשאלים  אולצו  הסקר  של  השני  בשלב 
תשובותיהם, בשאלה לו היה זה ילדם המתמודד עם מוגבלות כלשהי, 
האם היה מפריע להם אם הורים אחרים לא היו מוכנים שילדיהם 
הנשאל.  של  הילד  עם  משולבת  בפעילות  ישתתפו  המוגבלות  ללא 
כלפי  האחרים  ההורים  מצד  זו  שהתנהגות  ענו  מהנשאלים   55%

הייתה  לא  זו  שהתנהגות  ענו   6% ורק  להם  מפריעה  הייתה  ילדם 
ZETA- מפריעה להם כלל. נציין שאת הסקר ערכה חברת המחקר
את  המייצג  ממדגם  וגברים  נשים   600 עליו  וענו  אשתקד   TOOLS

.4.6% של  דגימה  טעות  עם  בישראל,  הבוגרת  האוכלוסייה  כלל 

 
יש לנו הזדמנות ליצור שינוי

"הנתונים מראים שיש צורך לשים דגש על תחום שינוי עמדות, אבל 
ליכולת של הורים לשים את  גם מצביעים על הזדמנות בכל הנוגע 
החברה  יו"ר  לדברי  אמר  מוגבלות",  עם  לילד  הורה  בנעלי  עצמם 
למתנ"סים בישראל ומנכ"ל עלה נגב-נחלת ערן, אבי וורצמן. "מלבד 
גם ביתרונות של  יכיר  האמפתיה הבסיסית, חשוב שציבור ההורים 
סיטואציות  של  עמוקה  הבנה   – המוגבלות  ללא  לילדיהם  השילוב 
חברתיות ויכולת התמודדות עמן, פיתוח הכישורים חברתיים, הכנה 

ועוד". יותר למציאות שהילד חווה כבוגר  טובה 
 

פעילות שאקל לנוער
עוד הוסיף וורצמן: "אנחנו נמשיך לקדם שילוב אוכלוסייה עם מוגבלות 
החל בגיל לידה, במאות מעונות היום של החברה למתנ"סים, דרך 
פעילויות, חוגים תוכניות נוער ותוכניות לאומיות משלבות, ועד אחרי 
גיל פרישה" עם זאת הוא שם דגש על חשיבות השילוב כבר בגיל צעיר. 
"פעוטות אינם חושבים במונחים של מוגבלות או 'הם' לעומת 'אנחנו' 
כיוון שכולם הם חלק מהסביבה הטבעית של הילד. החולי הזה מגיע 
רק יותר מאוחר, כשמתבגרים מבלי להבין שבקהילה ובחברה ישנם 
סוגים רבים של אנשים, עם התמודדויות שונות. כל זה בגלל שאנחנו 
כהורים מנענו את ההיכרות הזאת בגיל צעיר, ולכן זה התפקיד שלנו 

כהורים לתקן זאת – לטובת ילדינו."



אב נכה הורד מאוטובוס לטיול שנתי של בתו 
בגלל מוגבלותו: "הושפלתי"

לעיני  אייזיקוביץ'  שי  נדרש  כמלווה,  להצטרף  היה  אמור  שאליו  בתו,  של  הכיתתי  לטיול  היציאה  לפני 
הילדים והמורים לחזור לביתו. לדבריו, "סגנית המנהלת נימקה זאת בכך שיש לי מוגבלות". משרד החינוך: 

"אירוע חמור. הסגנית תזומן לבירור"

תגובות  258  |   12 :29  |  16.06.21 חדד| תמר טרבלסי 

שי אייזיקוביץ', נכה תושב רחובות הנעזר במקל הליכה, טוען שסגנית 
אותו  להוריד  ג'(  )יום  אתמול  הורתה  בתו  של  הספר  בית  מנהלת 
מהאוטובוס שלקח את הכיתה לטיול שנתי – שאותו אמור היה ללוות 
- ונימקה זאת בכך ש"יש לך מוגבלות". לדבריו, היא יישרה קו עם נהג 
ובבושת  בהשפלה  "סולקתי  לטיול.  להצטרפותו  שהתנגד  האוטובוס 
"אני  אמר.  ומורים",  הורים  כיתתה,  תלמידי  שלי,  הבת  לעיני  פנים 

נסער ולא מצליח להירגע. גירשו וזרקו אותי".
 

"מדובר באירוע חמור מאוד שראוי  נמסר בתגובה:  ממשרד החינוך 
היה שלא יתרחש כלל. סגנית מנהלת בית הספר פעלה בניגוד גמור 
גילוי  לאחר,  כבוד  מתן  החינוך,  מערכת  שמטפחת  היסוד  לערכי 
נר  הם  אלה  ערכים  מוגבלות.  עם  לאדם  מכבד  יחס  ומתן  סובלנות 
לרגלה של המערכת ובוודאי של אנשי החינוך שלה. הסגנית תזומן 
לשיחת בירור ונהג האוטובוס יזומן לשימוע על ידי החברה שבה הוא 

מועסק".
אייזיקוביץ הוא אב לחמישה. לקראת הטיול עודדה אותו מחנכת כיתה 
ואפשרות  תמיכה  לו  והציעה  כמלווה  להצטרף  בתו  לומדת  שבה  ו' 
לנוח בעת הצורך באוטובוס. אלא שלדבריו, לפני היציאה אסרה עליו 
סגנית המנהלת לצאת. הוא הסביר לה שהצטרפותו תואמה מראש, 
אך ללא הועיל. לטענתו גורם בצוות החינוכי הוריד עבורו את התיק 
שלו מהאוטובוס והוא חזר לביתו מושפל. בתו נאלצה לצאת לטיול 

בלעדיו.
"לפני הטיול המחנכת התקשרה להגיד לי שהבת שלי רוצה שאצטרף 
כהורה מלווה", סיפר. "כבר התנדבתי לפעילויות שונות בבית הספר 
שלי.  המוגבלות  ואת  אותי  מכירה  המורה  הראשונה.  הפעם  לא  וזו 
שאלתי מה מרחק ההליכה בטיול, ואחרי בדיקה היא אמרה לי שיש 
מעט עלייה והליכה. הצעתי שאוותר, אבל היא הציעה שאצטרף בכל 

זאת כיוון שהילדה מאוד מבקשת. 
היא אמרה שיאפשרו  לך'.  ונסייע  'תלך בקצב שלך  לי  "היא אמרה 
לעשות יותר הפסקות ואוכל לנוח במקרה הצורך באוטובוס. החלטתי 
להצטרף למרות שאחרי יום כזה אני סובל מכאבים בבית, אבל למען 

הבת שלי הייתי מוכן לכך. 
עליתי  מלווה,  הורה  טופס  על  הספר, חתמתי  לבית  הגעתי  "בבוקר 
לאוטובוס, ואז הנהג שראה את מקל ההליכה, אמרה בצעקות שהוא 
הוא  בייביסיטר שלי.  לא  ושהוא  באוטובוס,  מוכן שאתקע אצלו  לא 
ולכן קראו לסגנית  יפה,  ודיבר אליהן לא  פתח בצעקת על המורות 

המנהלת. 
"הסגנית קראה לי לרדת מהאוטובוס. בהתחלה חשבתי שהיא רוצה 
על המושב באוטובוס. אבל  ולכן השארתי את התיק  לשאול משהו 
היא אמרה לי לעיני כולם שבגלל המוגבלות שלי אני לא יכול לצאת 
לטיול. היא אמרה שהאוטובוס לא זז בגללי. היא ידעה שאני מוגבל 
ושבית הספר אישר שאצטרף כהורה מלווה, אבל העדיפה שקט עם 

הנהג במקום להעמיד אותו במקומו. 
זאת.  הייתי מקבל   - אוכל להצטרף  היו אומרים שלא  "אילו מראש 

אבל הבת שלי בטראומה ממה שקרה ואני כואב את הכאב וההשפלה 
הילדים  את  ללמד  שאמור  ספר  בית  דווקא  לחוות.  נאלצה  שהיא 

לקבל את האחר ולתת כבוד לכל אדם - נותן שיעור רע ומשפיל".
עדים למעשה  אנו  "שוב   : לביא מאור  הנכים,  קבוצות מחאת  דובר 
מהרשויות  מצפים  אנו  נכה.  היותו  עקב  רק  בנכה  שנעשה  מכוער 
הכל  שבסך  האב  בפני  ותתנצל  תוזהר  הספר  בית  מנהלת  שסגנית 

והשפלה". עלבון  וסבל  בתו  עם  לטיול  שותף  להיות  ביקש 

שי אייזיקוביץ. "אני לא מצליח להירגע"





"אנשים מופתעים שאני אבא לשני ילדים"
בועז קרמר, נכה היושב בכיסא גלגלים, לא רוצה שתקראו לו גיבור או מעורר השראה, רק כי הצליח להקים 
יום של אנשים עם נכות  משפחה. תערוכת צילומים חדשה מאפשרת הצצה לרגעים מיוחדים מחיי היום 

וילדיהם

07:26  ,  04.05.16 פורסם:   קרמר  עז  בו

ונשים  גברים  ביותר של  האתגר המשמעותי 
והקמת  הזוגיות  אתגר  הוא  נכות  עם  שחיים 
המשפחה. זהו אתגר המבוסס על סטיגמות, 
תפיסות מוטעות ודעות קדומות אך התוצאה 

שלו היא הקשה ביותר - בדידות.
 

כמחצית  הלאומי,  הביטוח  נתוני  פי  על 
בגילאי   )100%( קשים  המוגדרים  מהנכים 
רובם  יוצא,  וכפועל  נשואים,  אינם   18-65
גם אינם הורים. בכך מודרים הנכים מאחת 
מחוויות החיים המשמעותיות ביותר - זוגיות 
מעמיק  והאישי  החברתי  הבידוד  והורות. 
חברתי. פצע  גם  שהוא  אישי,  לפצע  והופך 

 
פחד להקים משפחה

פחדים  היו  ולי  לאשתי  מחברי,  רבים  כמו 
רבים לפני הקמת המשפחה. למרות שבעבר 
רק  הכול,  לעשות  שניתן  ביחד  למדנו  כבר 
זה  איך  ידענו  לא  הדרך,  את  למצוא  צריך 
יהיה בדיוק עם ילדים, שהטיפול בהם קשור 
גם בהרבה בעבודה פיזית שאיני יכול לבצע.

מנקודת  יוצאים  שאנחנו  הייתה  ההחלטה 
הנחה שכל אחד עושה את המקסימום שהוא 
ספק  אין  היום.  עד  למעשה  זה  וכך  יכול 
שלבת זוגתי שירלי יש חלק ענק בהצלחה של 
המפעל המשפחתי שלנו, מאחר והיא לקחה 
מרבית  את  גדולה,  ובשמחה  עצמה,  על 
יחד  בילדים.  הטיפול  על  הפיזית  האחריות 
עם זאת, מהר מאוד הבנו שלהיות הורה זה 
הרבה יותר מאשר להחליף חיתול או לקלח, 

והילדים שלנו למדו שאבא שלהם מיוחד, מה 
מיוחדים. מאוד  לילדים  אותם  גם  שעושה 

 
באופן  שלי  ההורות  את  מקבלת  החברה 
מרבית  עבור  אחד  מצד   – אמביוולנטי 
היה  רבות,  שנים  אותי  שמכירים  האנשים 
הדבר טבעי לחלוטין. יחד עם זאת, למרבית 
הרעיון  במקרה,  בהם  נתקל  שאני  האנשים 
הורה  להיות  יכול  מגבלה  עם  שחי  שאדם 
מעלים  לא  כמעט  והם  דופן  ויוצא  נועז  הוא 
אותו על דעתם. כך, פעמים רבות, כאשר אני 
האנשים  רוב  ברחוב,  הילדים  עם  מתגלגל 
אביהם  שאני  דעתם  על  מעלים  לא  אפילו 

הביולוגי.
 

אנשים מקשרים נכות עם אומללות, עם קושי, 
וזוגיות.  הורות  כגון  חיוביים  דברים  עם  ולא 
שאני  מגלים  כשאנשים  המקרים,  במרבית 
בביטויים  הם משתמשים  ילדים,  לשני  אבא 
כגון "מעורר השראה" או "גיבור". אני חושב 
לנורמה  יהפוך  שזה  ברגע  שלילי.  דבר  שזה 
והורים נכים לא ייחשבו גיבורים יוצאי דופן, 

אז נדע שעשינו כברת דרך.
 

הצלחות קטנות מרגשות אותנו
הילדים  בגידול  שלנו  העיקריות  הדילמות 
אבא  של  במגבלות  שלהם  לשיתוף  נוגעות 
עניין  את  להם  להסביר  ואיך  גיל  באיזה   -
המגבלה ואיך לעזור להם לקבל את זה שיש 
יתרונות  אפילו  לו  ושיש  מיוחד,  אבא  להם 
אין  הרב  לצערנו  לדוגמה(.  גלגלים  )כמו 

בנושא. והכוונה  מידע  הרבה 
 

כל  כמו  אותנו,  שמרגשות  קטנות  הצלחות 
שאני  יומיומיות  בפעולות  קשורות  הורה, 
בפארק,  טיול  הילדים,  עם  לעשות  מצליח 
שעשועים.  בגן  משותף  משחק  מקלחת, 
שנה   20 לפני  של  עצמי  את  פוגש  הייתי  לו 
הבן  עם  לעצמי שאני אתנדנד  והייתי מספר 
שלי על נדנדה בגן השעשועים כנראה שלא 

מאמין. הייתי 
  

עיסוק  בין  חזקה  קורלציה  וקיימת  מאחר 
בספורט נכים פראלימפי ובין פריצת מעגלי 
שמצאנו  הוא  הטבעי  מן  החברתי,  הבידוד 
ההורות  נושא  את  למודעות  להעלות  לנכון 
מהחוויות  מהשטח,  נולד  הרעיון  והנכות. 
הפראלימפיים  הספורטאים  של  האישיות 
שלנו, ומהרצון שלהם לחלוק את סיפוריהם 

ההשראה. מעוררי  האישיים 
 

הרעיון הזה נפגש עם היצירתיות והמחויבות 
לנכים,  הספורט  מרכז  ממתנדבי  אחד  של 
– שלקח  גם צלם חובב  ורניה, שהוא  כרמל 
על עצמו את המשימה לעקוב ולצלם אנשים 
להקים  הצליחו  וגם  נכות  עם  החיים  ונשים 
סדרת  היא  התוצאה  ומשפחה.  זוגיות  חיי 
האתגר  את  המתארת  מרתקת  צילומים 

ונכות. הורות  של  הכפול 

בועז וילדיו )צילום: כרמל ורניה(



 גיוס מיוחד ומרגש:
בעלי המוגבלויות שנלחמו לשרת 

בצבא – והצליחו
על אף שהם קיבלו פטור מהשירות, הנערים המיוחדים מארגון שלוה החליטו להתגייס לצבא • "זה מרגש, 
כולי בצמרמורת - אוהב את צה"ל" אמר בוגר הארגון • "מה שחשוב לנו זה החיול. להיות בצבא, להרגיש 

שווה בין שווים, כמו כל החיילים"

 09:12  06/08/21 פורסם   | ית  | המהדורה המרכז ב  קו י סנ מי בית  אבי  

אין ספק שיום הגיוס לכל חייל הוא אירוע מרגש במיוחד, אבל עבור בוגרי שלוה – ההתרגשות באמת גדולה. אחרי שנה שבה הם התנדבו 
בצבא, ולמרות שקיבלו פטור מהשירות, הפעם הם מתגייסים באמת. 

תפקידים מגוונים כבר מחכים להם במודיעין, במג"ב, בפיקוד המרכז ובמקומות נוספים. "שתהיה דרך צלחה ושיהיו דברים טובים. תעשו 
שליחות טובה", בירכו ההורים. "זה מרגש, כולי בצמרמורת, אוהב את צה"ל", אמר רועי באט, בוגר שלוה. 

את בוקר הגיוס הם התחילו בכותל, מברכים על הרגע שכל כך חיכו לו. והפעם הם לא מקבלים רק מדים, הם עוברים שרשרת חיול מלאה 
כמו כל חייל שבסופה במקום טירונות הם ייצאו למסע ברחבי הארץ כחלק מהתוכנית "עולים דרגה" של ארגון שלוה.

בבקו"ם נמצאים ההורים, שנראה שמתרגשים אפילו יותר מהמתגייסים החדשים. הוריו של רועי אמרו: "רק אנחנו הבוקר הבנו כמה אנחנו 
מתרגשים". ציפי, אימו של אביהו, שיתפה: "מה שחשוב לנו זה החיול. להיות בצבא, להרגיש שווה בין שווים, כמו כל החיילים. והיום הגענו 

לרגע המיוחל, לפסגה מבחינתנו, שסוף סוף – חייל כמו כולם!"
 גיוס מיוחד ומרגש | בעלי המוגבלויות שנלחמו לשרת בצבא, והצליחו | צילום: חדשות 12

גאים ושמחים שאתם  ואנחנו  ונלווה אתכם  "אני בטוח שתצליחו. אנחנו נראה אתכם  ובירך את המשרתים החדשים:  בוגר שלוה הצטרף 
איתנו". מלאכי בעדני, מנהל מערך הבוגרים בשלוה, אמר: "אתה רואה אותם יוצאים יחד עם כל בני הנוער במדינה, מקבלים חוגר, מקבלים 
דסקית, משתלבים בצבא ההגנה לישראל. מה שלאחרים נראה מאוד פשוט – הם צריכים לעבוד על זה הרבה-הרבה יותר קשה, ולכן זה רגע 

מאוד מאוד מרגש".
אחרי לא מעט מכשולים שהנערים האלה היו צריכים לצלוח במהלך החיים, כעת הם יכולים לסמן עוד סימן של ניצחון. בימים אלו מגייסים 

בשלוה חניכים למחזור הגיוס הבא בתקווה להגשים לעוד נערים את החלום לשרת בצבא כמו כל חייל.

 גיוס מרגש ומיוחד: בעלי המוגבלויות שנלחמו לשרת בצבא – והצליחו | צילום: חדשות 12





המדליות שלנו: כך ישראל הפכה למעצמה 
במשחקים הפראלימפיים

תמיד היינו הישגיים, מובילים וחזקים, במיוחד באותו קיץ קסום בטורונטו 1976, וגם אם כמות המדליות 
ירדה עם השנים - אין משלחת שלא כוללת בתוכה כמה מהספורטאים הטובים בעולם בענפים ובדרגות 

הנכות שלהם
יאיר קטן | עודכן:24.08.21 | 08:57 | 3 תגובות

69 מדליות בסך הכל, 40 מזהב. 
ישראל  נפטון 2100  באולימפיאדת 
לסך  תגיע  לא  עדיין  הנראה  ככל 
הכולל הזה. בינתיים אנחנו עומדים 
שלנו,  ביותר  המכובדות  ה-13  על 
טוקיו  ממשחקי  הארבע  כולל 

הקיץ. את  לנו  ששיגעו 
69 מדליות בסך הכל, 40 מזהב. 
בקיץ  ישראל  של  הטוטאל  היה  זה 
קסום אחד, וזו לא אגדה. המשחקים 
 1976 בטורונטו  הפראלימפיים 
בכחול-לבן  המשלחת  את  הציבו 
במקום השלישי בטבלת המדליות, 
אחרי ארה"ב והולנד. זו הייתה גולת 
הישראלית  בהשתתפות  הכותרת 
היינו  במשחקים לדורותיהם. תמיד 
הישגיים, מובילים, חזקים – וגם אם 
השנים,  עם  ירדה  המדליות  כמות 
בתוכה  כוללת  שלא  משלחת  אין 
כמה מהספורטאים הטובים בעולם 

שלהם. הנכות  ובדרגות  בענפים 

בראש  חייבים  אנחנו  זה  כל  את 
גוטמן,  לודוויג  לפרופ'  ובראשונה 
יהודי יקר. סר גוטמן היה נוירוכירורג 
השתקע  מהנאצים,  שנמלט  גרמני 
בבריטניה ונחשב לפורץ דרך בטיפול 
בפציעות בעמוד השדרה. כדי לקדם 
של  הספורטיבית  הפעילות  את 
פצועי מלחמת העולם השנייה שהיו 
הוא  גלגלים,  לכיסאות  מרותקים 
אירגן תחרות חץ וקשתות למטופליו 
שנפתחה במכוון ביום הפתיחה של 
כעבור   ,1948 לונדון  אולימפיאדת 
גם  לתחרות  הצטרפו  שנים  ארבע 
וב- ומהולנד,  מישראל  ספורטאים 
הבינלאומי  האולימפי  הוועד   1960
תפס פיקוד והחליף את המשחקים 
גרסאות  במספר  אז  עד  שנערכו 
בית  מנדוויל,  סטוק  השם  )תחת 
בתחרות  גוטמן(  עבד  בו  החולים 

רשמית. מפוארת 

שם המשחק: גיוון
ישראל גם אירחה את המשחקים 
את  עצמה  על  )קיבלה  ב-1968 
אחרי  חודשים  תשעה  תוך  הארגון 
תעמוד  שלא  החליטה  שמקסיקו 
מ-1988  והחל  כלכלית(,  בכך 
האולימפיים  המשחקים  מארחת 
מארחת בסמיכות גם את המשחקים 
הפראלימפיים, והעולם גילה שככל 
הנכים  לספורטאים  שנותנים 

מדהימים  הם  פעולה,  חופש  יותר 
בדברים שהם מסוגלים לעשות. הרי 
מיועדים  היו  המשחקים   ,1976 עד 
גלגלים  כיסאות  על  לספורטאים 
בלבד, ורק בטורונטו השתלבו לקויי 
לאט-לאט  הגפיים.  וקטועי  הראייה 
כמו  אחרים  הומצאו  ענפים,  נוספו 
בוודאי  המנוח  וגוטמן  כדורשער, 
לא דמיין שיום אחד יתחרו בפרא-
ויציגו  בישיבה,  וכדורעף  טריאתלון 
או  באתלטיקה  מרהיבה  יכולת 
לראשונה  שנראה  )ענף  בטאקוונדו 

בטוקיו(.
בשנים  ישראל  של  היתרון 
הראשונות, כפי שמספר ראובן הלר, 
הלר  ובראשוניות.  בחדשנות  היה 
שנה  מ-50  יותר  במשך  עבד   )79(
הספורט  במרכז  שיקומי  כמטפל 
של איל"ן בר"ג, היה מאמן נבחרות 
בכדורסל  ולנשים  לגברים  ישראל 
הראשי  והמאמן  גלגלים  בכיסאות 
הוביל  וגם  במרכז,  המתאמנים  של 
 1972 בין  המשלחות  כל  את 

ל-2000.
נכה  ילד  שכל  "החלטתי  הלר: 
בין  יעבור  גיל,  בכל  למרכז,  שמגיע 
מספר ענפי ספורט, לפחות חמישה-
שישה. כל זה נבע מתיאוריה לפיה 
אינו  כדורסל  או  שחייה  אימון 
זה  הוא  המכלול  אלא  מספיק, 
שקובע בהתפתחות המקצועית. כך 
הספורטאי הופך למיומן יותר בענף 
הוא  אז  וגם  ואוהב,  בוחר  שהוא 
עם  מפסיק  לא  אתה  לגוון.  ממשיך 
את  כשאימנתי  האחרים.  הענפים 
נבחרות הכדורסל בכיסאות גלגלים, 

ענפים". שלושה  כלל  האימון 
מאבני  אחת  הייתה  הזו  השיטה 
היסוד בהצלחה המדהימה של ציפי 
רובין )רוזנבאום(, שמדורגת עשירית 
בתולדות המשחקים הפראלימפיים 
"ציפי  מזהב(.   15( מדליות   30 עם 
העברתי  אבל  אתלטית,  הייתה 
אותה גם לבריכה ולסיוף, וביקשתי 
שרק תעסוק מעט בטניס שולחן. כך 
המעוטרת  למדליסטית  הפכה  היא 

ישראל". של  ביותר 
שנמתחת  הרשימה,  נראית  כך 
 :1988 סיאול  עד   1964 מטוקיו 
רובין השיגה מדליות בטניס שולחן, 
כדורסל  חופשי,  מטר   50 משחה 
קרב-5,   – אתלטיקה  ענפי  ומגוון 

ברזל,  כדור  הדיפת  דיסקוס,  זריקת 
בחלק  אלה.  וזריקת  כידון  הטלת 
הציבה  גם  היא  הללו  מהמקצועות 

נפלאים.  עולם  שיאי 
כאמור:  לבד,  הייתה  לא  והיא 
בשחייה  במיוחד  הצטיינה  ישראל 
מדליות   166 עם  השנים,  לאורך 
נהנתה  אבל  פראלימפיות, 
מהצלחה במגוון מקצועות. חתן פרס 
ישראל ברוך חגאי קפץ בין הבריכה 
לאולם הכדורסל, נבחרת הכדורעף 
הצטיינה, וגם בעידן בו העולם השיג 
את ישראל ולא הותיר לה מדליות 
בספורטאים  התאהב  הקהל  רבות, 
דורון  ליבוביץ',  קרן  כמו  אדירים 
גרשוני.  ונעם  סמואל  מורן  שזירי, 

לישראל  אגב,  הכללית  בספירה 
 )!( מדליות  מ-375  פחות  לא  יש 
 123 הפראלימפיים:  במשחקים 
מזהב, 123 מכסף ו-129 מארד, והיא 

הזמנים. בכל   13 מדורגת 

העולם השיג אותנו
של  הבכירים  הספורטאים  אחד 
הוא  המשחקים  בתולדות  ישראל 
פסיכולוג  כיום  ברגמן,  אורי  ד"ר 
המשלחות.  את  שמלווה  שיקומי 
ב-14  זכה  השחיין  מ-1976,  החל 
מזהב(,   12( פראלימפיות  מדליות 
הסגנונות.  בכל  מתמחה  כשהוא 
כמאמן  שימשתי  השנים  "לאורך 
פראלימפיים,  משחקים  בחמישה 
עד  בהם,  שהתחריתי  אלו  לצד 
בספורט  הממשי שהתחולל  לשינוי 

ברגמן.  אומר  הפראלימפי", 
הירידה  קרה,  זה  בעצם  למה  אז 
ברצלונה  מאז  והמתמדת  החדה 
עולם  לעשות,  מה  אין   ?1992
וזה  והתמקצע,  השתדרג  הספורט 
הפראלימפי.  לספורט  גם  הגיע 
בענפים  יותר  גדולה  השקעה 
פראלימפיים במדינות רבות, שיטות 
אימון חדשות וטכנולוגיות משופרות 
הפכו את הדרישות לגבוהות הרבה 

יותר. 
ברגמן: "בעבר התחרו במשחקים 
ספורטאים  רק  הפראלימפיים 
במעט  משותקים  וספורטאיות 
השונות  הנכויות  ושילוב  ענפים, 
לצמצום  גורם  השנים  לאורך 
כל  על  שהתחרות  כך  הקטגוריות, 

יותר.  גדולה  מדליה 
איתור  נושא  כי  לזכור  גם  "צריך 

הוא  והספורטאיות  הספורטאים 
מקצועי  צוות  ומחייב  ארוך  תהליך 
בין  הייתה  ישראל  בעבר  אם  רב. 
שיקום  בתחום  המובילות  המדינות 
ומועדונים  ספורט  באמצעות  נכים 
מודל  היו  הלוחם  ובית  איל"ן  כמו 
מספורט  המעבר  בעולם,  ייחודי 
הוביל  תחרותי  לספורט  שיקומי 
לכניסה עצומה של מדינות שרוצות 
לקחת חלק בתהליך, ואילו ישראל 
שכן  דרכים,  צומת  במעין  נמצאת 
כיום  דורש  הפראלימפי  הספורט 
ביסודו,  אחרים.  מקצועיים  כיוונים 
והיו  קבוצתי,  הפראלימפי  הספורט 
בכדורסל,  גדולות  הצלחות  לנו 
מחשבה  בעוד  וכדורשער,  כדורעף 
בכיוון אולימפי היא יחידנית יותר".
שלנו  הפעילות  "בעבר,  הלר: 
הייתה הרבה יותר מתקדמת מאשר 
בשאר העולם. רק אצלנו היה שילוב 
הסתקרנו  מבחוץ  ואנשים  ענפים, 
הוועד  לשעבר  כחבר  ושאלו. 
הבינלאומי, אחד הדברים החשובים 
לא  ספורט  'עושים  היה  בעינינו 
בשביל שירחמו עלינו', ובאמת, עם 
בעלי  מאמנים  יותר  הצטרפו  הזמן 
לספורט  קשורים  היו  שלא  רמה 
דוגמה  שנתנו  כאלו  הפראלימפי, 
חדשים  דפוסים  והכניסו  לצעירים 

מקצוענות". של 
לנו.  ברח  קצת  העולם  ועדיין, 
לשפל  ב-1976  המדליות  משיא 
בריו  בלבד   3 עם  הזמנים  כל  של 
ברמה  ירדנו  "לא  הלר:   .2016
מבחינת הספורטאים, וגם המאמנים 
שבכדורסל  לזכור  צריך  נהדרים. 
בין  היינו  למשל,  גלגלים,  בכיסאות 
בענף,  שעסקו  בעולם  הראשונים 
ולאט לאט הפערים נסגרים. בעבר 
שלנו  שהספורטאים  דאגנו  גם 
יתחרו מול ספורטאים בריאים, נגד 
מתחרים טובים מהם. זה עזר מאוד 

הרמה". את  לשפר 
משהו  שזה  חושב  "אני  ברגמן: 
למשחקים  להיכנס  שעתיד 
צופה  אני  הפראלימפיים. 
נראה  כבר  הבאים  שבמשחקים 
ספורטאים  של  מעניינים  שילובים 
בריאים,  ספורטאים  לצד  מוגבלים 

ותראו". חכו 
 ,17:57 לראשונה:  פורסם 
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לא משאירים אף ילד מחוץ לאולם
"פסטיבל מקומות שמורים", הפסטיבל הראשון מסוגו בעולם להצגות ומופעי ילדים המונגשים לילדים על 
הרצף האוטיסטי, חוזר בפעם הרביעית. הפעם יכלול, לראשונה בישראל, הצגה שנוצרה במיוחד עבור ילדים 

על הרצף. "עצם האפשרות לצאת מהבית ולהגיע למקום שבו השונה הוא אינו חריג היא הקלה עצומה"

10:08  |  12 .08.21 | לי י ברז ט  שלומית שרבי

פעילות פשוטה לכאורה כמו ללכת לתיאטרון 
בלתי  משימה  להיות  עלולה  לקולנוע  או 
האוטיסטי.  הרצף  על  ילד  עבור  אפשרית 
גבוהה,  רגישות  בעלי  הם  הרצף  על  ילדים 
ובהתאם לכך – בעלי צרכים מיוחדים. חוויה 
במשך  צפוף  באולם  ממושכת  ישיבה  של 
פשוטה  לא  כמאוד  להיחוות  עשויה  רב  זמן 
האישית  ההתמודדות  מבחינת  גם   – עבורם 
וגם מבחינת התגובות הנגררות משאר יושבי 

האולם. 
ונגיש  רגיש  הוא פסטיבל  "מקומות שמורים" 
בו  שיפוטי  לא  מרחב  יצירת  על  דגש  ששם 
כל התנהגות או תגובה מתקבלת. ניתן לצאת 
ולחזור מההצגה בכל רגע, להסתובב באולם, 
וכן גם לדבר לצחוק ואפילו לצעוק אם צריך.

הכירו את פסטיבל "מקומות שמורים":
 16-18 התאריכים  בין  שיתקיים  הפסטיבל 
באוגוסט במוזיאון ארץ ישראל, הוא פסטיבל 
המונגשות  ילדים  ומופעי  הצגות  של  שנתי 
האוטיסטי  הרצף  על  ילדים  עבור  במיוחד 
חושי,  )ויסות  ניורולוגיות  שוניות  ושאר 
הפרעות קשב וריכוז ועוד(. עמותת "מקומות 
ידי  שמורים" הוקמה כמיזם בשנת 2017 על 
היזמית החברתית ואם לילד על הספקטרום 
יוצרת  ידי  ועל  אלתרמן,  אור  האוטיסטי, 
למדו  הן  יחד  גבריאלוב.  שרון  התיאטרון 
תוכנית  במסגרת  הנגשת ההצגות  את תחום 

יורק. בניו  סנטר'  ה'לינקולן  של  מיוחדת 
שנת הקורונה, שהייתה קשה ומאתגרת לכל 
מסך  מול  שעות  לשבת  שנאלצו  הילדים, 
הייתה  בבית,  מעש  מחוסר  ולסבול  המחשב 
על  ילדים  עבור  יותר  אף  ומאתגרת  קשה 
הרצף האוטיסטי. הפרוייקט נוצר מתוך צורך 
אקוטי של משפחות לילדים על הרצף, ומתוך 
מגיעה  וילדה  ילד  שלכל  העמוקה  האמונה 
גישה לתרבות איכותית – כזאת שמגרה את 

והמחשבה.  היצירתיות 
מיוחדות  התאמות  עוברים  התכנים  "כל 
עבור קהל הרצף האוטיסטי - נעשים שינויים 
וכן  הישיבה,  בסידור  בהגברה,  בתאורה, 
ההצגות  והתלבושות.  התפאורה  של  עידון 
עצמן עוברות פישוט לשוני והסרת מהלכים 
פחד  או  חרדה  לעורר  שיכולים  דרמטיים 

הילדים". בקרב 
המיזם מתמחה בהנגשה קוגניטיבית וחושית 
של תרבות ואמנות לילדים, בליווי של צוות 
על  להתפשר  מבלי  זאת  טיפולי,  מקצועי 

התוכן האמנותי. כל התכנים עוברים התאמות 
מיוחדות עבור קהל הרצף האוטיסטי - נעשים 
שינויים בתאורה, בהגברה, בסידור הישיבה, 
וכן עידון של התפאורה והתלבושות. ההצגות 
עצמן עוברות פישוט לשוני והסרת מהלכים 
פחד  או  חרדה  לעורר  שיכולים  דרמטיים 
עם  מראש  היכרות  נערכת  הילדים.  בקרב 
עצמו,  במופע  ההתרחשויות  וסדר  המקום 
באתר  מראש  מפורסמים  ההצגות  תכני 
האינטרנט מה שמאפשר להורים "להתכונן" 

האירוע.  לקראת  הילדים  עם  יחד 
 

לקראת  "להתכונן"  לילדים  המאפשר  עלון 
בו  לקרות  צפוי  מה  ולדעת  הפסטיבל 

ניתן למצוא באולם  בנוסף לכלל ההתאמות 
למי  המיועדים  ורגועים  שקטים  איזורים 
שצריך 'פסק זמן', וצוות מאומן וזמין המסייע 

שלה. והמלווים  הצעיר  לקהל 
 - "זוהר"   - ההצגה  בפסטיבל  תעלה  השנה 
לראשונה  שנוצרה  ונגישה,  רגישה  הצגה 
של  ההצגה  הרצף.  על  קהל  עבור  בישראל 
שרון גבריאלוב, ממקימות הפסטיבל, נוצרה 
במהלך מפגשים בגן תקשורת ומיועדת לקהל 
מספרת  בה  העלילה  בלבד.  ילדים   12 של 
הצפוני  בקוטב  על מסע של שלושה חברים 
שירים  וכוללת  הצפוני  הזוהר  בעקבות 
את  המערבים  חושיים  ואלמנטיים  מקוריים 

הקהל.
מאת:  הצגות  מופיעות  בתוכנית  בנוסף 
תיאטרון הקרון, רננה רז, והצגות זוכות פרסים 
ארבע  יעלו  הפסטיבל  במהלך  בינלאומיים. 
פעילויות  לגמרי,  וחדשות  מונגשות  הצגות 
ועוד.  במוזיאון  סיורים  יצירה,  סדנאות  חוץ, 
במתחם עצמו ובמהלך הפסטיבל ילווה צוות 

והילדים. המשפחות  את  מתנדבות 

לקראת  הכנה  עלון  מופץ  והוריהם  לילדים 
מאפשר  העלון  הפסטיבל.  מטעם  המופעים 
המתרחש  את  ולהכיר  להתכונן  לילדים 
במהלך ההצגה, כדי להפוך את הסיטואציה 
לפחות מאיימת, וכמה שיותר נעימה ומוכרת. 
שאנחנו  מה  את  לעשות  ממשיכות  "אנחנו 
לילדים  לאפשר  טוב,  הכי  לעשות  יודעות 
לאבחנות  קשר  בלי  ילדים,  פשוט  להרגיש 
ולרגישויות שלהם, ולתת לכל המשפחה את 
ולהגיע  ביחד  ולהתרגש  לצחוק  האפשרות 

חדשים". לעולמות 

מובנת  אינה  שעבורנו  "חוויה 
מאליה"

"ב-2019 השתתפנו פעם ראשונה בפסטיבל 
'מקומות שמורים'" מספרת טניה, אמא לילדה 
אוטיסטית. "לשמחתנו, אור ושרון הקימו את 
המיזם המדהים הזה בו כל המשפחה יכולה 
ומותאם  שמונגש  איכותי  מתוכן  ליהנות 
חוויה  וזו  קוגניטיביות,  שונויות  עם  לילדים 
הכניסה  מאליה.  מובנת  אינה  שעבורנו 
גדול  בחיוך  מלווה  הייתה  הסינמטק  לאולם 
למקום  שהגענו  ותחושה  המתנדבים  של 
מחבק ומכיל, החל בארגון, בהפקה ובתפעול 
הצגות  שתי  ראינו  הקטנים.  לפרטים  ועד 
והשתתפנו  ומעניינות,  איכותיות  חווייתיות, 
הכותרת  גולת  שהייתה  סבון  בועות  בסדנת 
עבור הבת שלנו. עצם האפשרות  הזה  ביום 
השונה  שבו  למקום  ולהגיע  מהבית  לצאת 
להורים,  עצומה  הקלה  היא  חריג  אינו  הוא 

עצמה". ולילדה  לאחות 
אור אלתרמן ברנע, מייסדת שותפה ומנהלת 
עצום  כוח  יש  "לתרבות  מוסיפה:  הפסטיבל 
שמאוד  תחושה   – שייכות  תחושת  ביצירת 
זוכים  אינם  שכן  הרצף,  על  לילדים  חסרה 

ה'רגילות'". הפנאי  בפעילויות  חלק  לקחת 
"בימים בהם שום דבר כבר לא בטוח, החלטנו 
שלא משנה מה, אנחנו נקיים את הפסטיבל 
ונפגוש קהל, גם אם זה מבעד למסיכה )ורק 
לא שוב מבעד למסך(", היא מוסיפה. "וגם אם 
זה קורה, לא בדיוק איך שהיינו רוצות, אנחנו 
יודעות  שאנחנו  מה  את  לעשות  ממשיכות 
להרגיש  לילדים  לאפשר  טוב,  הכי  לעשות 
פשוט ילדים, בלי קשר לאבחנות ולרגישויות 
שלהם, ולתת לכל המשפחה את האפשרות 
לעולמות  ולהגיע  ביחד  ולהתרגש  לצחוק 
חדשים. במיוחד בימים בהם העולם סגור". 

מתוך ההצגה "מעשה בעולם" של תיאטרון הקרון. 
)צילום: כפיר בולוטין(



מאיה לא תוכל להיות בגן 
בגלל אלרגיה למזון

עדי בלכמן רשמה את בתה לגן חובה, ילדה עם אלרגיה מסכנת חיים לביצים ובוטנים. ימים ספורים לפני 
ברירה  ובלית  במטבח,  מביצים  להימנע  אפשר  שאי  שהודיעה  מהגננת  טלפון  קיבלה  היא  השנה  תחילת 

העבירה אותה לגן אחר. עיריית יהוד מונוסון: "רואים בחומרה את התנהלותה של הגננת"

12:58  ,  26.08.19 לוקשפורסם:   אלכסנדרה 
 
 

המעבר  לקראת  מאוד  התרגשה  בלכמן  עדי 
של בתה מאיה לגן חובה, אך בעקבות שיחת 
טלפון מהגננת, ההתרגשות הפכה מהר מאוד 
ללחץ וחוסר אונים. הגננת התקשרה לשיחת 
היכרות, ובלכמן סיפרה שלבתה יש אלרגיות 
חשבה  היא  ובוטנים.  לביצים  חיים  מסכנות 
שזו תהיה שיחה אינפורמטיבית, אך הופתעה 

לשמוע שלא כך הדבר. 
 

משותף  מטבח  יש  שבגן  לי  אמרה  "הגננת 
האלרגן  את  להוציא  אפשר  ואי  נוסף  גן  עם 
מהגן. כלומר יש עוד גן, ובגן השני לא יכולים 
להוציא את הביצים", מספרת בלכמן בראיון 

.ynet באולפן 
  

את  לקבל  לסרב  לגננת  אסור  האם,  לדברי 
כל  כמו  שהוא  ברור  מנכ"ל  חוזר  "יש  בתה: 
או  גננת  כל  שמחייב  ישראל,  במדינת  חוק 
היא  אלרגי",  ילד  לקבל  היא,  באשר  מורה 
זה,  את  לעשות  שלא  בחרה  "היא  אומרת. 
הייתה כבר  מהסיבות שלה, למרות שמאיה 

לגן". רשומה 
 

הסברת למאיה מה קורה?
"לא. היא לא צריכה להיות חשופה לדברים 
הילדה  תהיה  שמאיה  מקווה  אני  כאלה. 
היא  היום  כבר  לה.  קורה  שזה  האחרונה 
מבינה מה זה בעצם אלרגיה, היא מבינה את 
המוגבלות שיש לה. זו מוגבלות כמו של כל 

מסויים". במשהו  שמוגבל  אחר  ילד 
 

מה הגננת עושה? מציבה לך שתי ברירות - 
או שתלכו מהגן או שתהיו בגן בתנאים שלה?
"לא. היא מציבה לי אופציה אחת - שמאיה 

לא תהיה בגן הזה".
 

איך את מגיבה?
"אני נכנסת להיסטריה ולא מבינה מה קורה. 

אני הולכת לעירייה, יוצאת מהעבודה עוזבת 
הכול וזועקת שיעזרו לי, שיתנו לי אופציה מה 
השפלה,  אונים,  חוסר  של  תחושה  לעשות. 

עלבון ופגיעה".
 

מצאת למאיה גן חלופי?
"כן. ושם קיבלו הכול. גננת מדהימה ומכילה".

 
תחת  החינוך,  משרד  תחת  נמצאת  הגננת 
יכולה  שהיא  פרטי  מעון  לא  זה  פיקוח. 

רוצה. שהיא  מה  להחליט 
לא  הם  וחיבקו.  עטפו  מאוד  בעירייה  "נכון. 

אדישים". נשארו 
 

את  סילקה  למעשה  שהגננת  חושבת  את 
מאיה מהגן כי היו תגובות מהורים אחרים 

שהתעקשו?

"חד משמעית. אני צורפתי לקבוצת ווטסאפ 
אחרי שהתפרסם המקרה. קבוצת שמונה 30 
חמישי.  ביום  רק  אליה  צורפתי  ואני  הורים, 
והורים  במקרה  על  פוסט  פרסמתי  בנוסף, 
את  מסירה  לא  אני  שאם  הודעות  לי  שלחו 
תלונות  להגיש  ילכו  מידי  באופן  הפוסט 

שקרנית". לי  קראו  במשטרה, 
 

רואה  "העירייה  מונוסון:  יהוד  עיריית  תגובת 
כלפי  הגננת  של  התנהלותה  את  בחומרה 
משרד  ידי  על  מועסקת  הגננת  ובתה.  האם 
היוודע  עם  מיד  אליו.  וכפופה  החינוך 
ילדים  גני  מחלקת  מנהלת  פנתה  המקרה, 
של העירייה למפקחת משרד החינוך לבדוק 
העירייה  כן,  כמו  במקרה.  הטיפול  אופן  את 
נענתה לבקשת האם ושיבצה את הילדה בגן 

רצונה" לשביעות  אחר 

"תחושה של חוסר אונים ועלבון")צילום: אלבום פרטי(



מדליית זהב ושיא עולם לדדאון, ארד 
למליאר | סיכום היום השישי מטוקיו

השחיינים הישראלים ממשיכים לנפק הצגות בבריכה: עמי דדאון הוכתר כאלוף הפראלימפי ב-200 מטר 
חופשי עם תוצאה מדהימה, מקום שלישי למארק מליאר ב-100 גב

תגובות  5  |  14 :55  |  30.08.21 : עודכן | י נ אהרו רן  או

נכנסו  בטוקיו  הפראלימפיים  המשחקים 
התחרויות  ליום  לשני(  ראשון  )בין  הלילה 
כיכבו.  הישראלים  השחיינים  ושוב  השישי, 
עמי דדאון הוכתר כאלוף הפראלימפי ב-200 
שבו  העולם  שיא  את  שבר  וגם  חופשי  מטר 
הארד  במדליית  זכה  מליאר  ומארק  החזיק, 
סיימה  הלוי  אראל  כן,  כמו  גב.  מ'  ב-100 
שישית בגמר ב-100 גב נשים. מרימת הכוח, 

השביעי. במקום  סיימה  כצמן,  פולניה 
כבר  כה  עד  השיגה  הישראלית  המשלחת 
זהב  מדליות  שתי  עם  מליאר  מדליות:  שבע 
ו-400 מטר חופשי,  עולם ב-200  ושני שיאי 
כאמור;  גב,  מטר  ב-100  מארד  אחת  ועוד 
דדאון זכה בזהב ב-200 חופשי ובכסף ב-150 
גב;  מ'  ב-100  בזהב  שלבי  איאד  מעורב; 
ב-2,000  כסף  עם  סמואל  מורן  והחותרת 

מטר.
 

עמי דדאון מאושר
)getty images :צילום(

 

14:40: נדב לוי הודח
10:0 לאלוף  לוי הפסיד  נדב  הבוצ'יה  שחקן 
וונגסה  ווצ'אראפון   ,2016 מריו  הפראלימפי 
התאילנדי, ועל אף שסיים את הבית במקום 
השני הוא הודח מהטורניר, מאחר שרק שני 
במקום  ביותר  הטוב  המאזן  עם  השחקנים 
יחס  לישראלי  הבא.  לשלב  עולים  השני 
שערים נמוך שלא יאפשר לו להתמודד ברבע 

הגמר.

הכדורשער  נבחרת   :14:23
יפן מול  הגמר  ברבע 

נבחרת הנשים של ישראל בכדורשער סיימה 
והיא תפגוש  את שלב הבתים במקום השני, 
שסיימה  יפן,  נבחרת  את   )13:30( מחר 
על  להתמודדות  המקביל,  בבית  שלישית 

הגמר. לחצי  הכרטיס 

11:39: פולינה כצמן שביעית 
סיימה  ירושלים  הלוחם  מבית  כצמן  פולינה 
השביעי,  במקום  הכוח  הרמת  תחרות  את 
אך  ק"ג,   123 הראשון  בניסיון  דחקה  כאשר 
נכשלה פעמיים בניסיון לקבוע שיא ישראלי 

ק"ג  127 של  חדש 

פולינה כצמן עם מאמנה ולרי טומילוב
)צילום: לילך וייס(

 
– עמי  11:34: עוד אלוף פראלימפי ישראלי 
וקבע  חופשי,  מטר  ב-200  בזהב  זכה  דדאון 

חדש עולם  שיא 
השחיינים הישראלים לא עוצרים. עמי דדאון 
מזהב  והפעם  נוספת,  מדליה  לעצמו  הוסיף 
מטר   200 בגמר  בקיר  ראשון  נגע  כאשר   –
בטוקיו.  הפראלימפיים  במשחקים  חופשי 
דדאון, המתחרה בדרגת הנכות 4, סיים בזמן 
של 2:44.84 דקות, ושיפר את שיאו העולמי 
ביותר משש שניות. כזכור, דדאון גם סיים שני 

בגמר 150 מטר מעורב.
הישראלי הקדים ביותר מעשר שניות )!( את 
מדליית  עם  שסיים  היפני,  סוזוקי  טקאיוקי 
הכסף )2:55.15 דק'(. רומן ז'דנוב הרוסי זכה 

 .2:58.48 עם  בארד 
מטר   100 בגמר  שישית  הלוי  אראל   :11:11

לנשים גב 
השחיינית אראל הלוי דורגה במקום השישי 
והאחרון בגמר 100 מטר גב לנשים, בזמן של 

1:40.68 דקות.
11:05: עוד מדליה למליאר

מארק מליאר עם מדליה שלישית במשחקים 
הישראלי  השחיין  בטוקיו!  הפראלימפיים 
הבכיר סיים שלישי בגמר 100 מטר גב וזכה 
 1:10.08 של  תוצאה  עם  הארד,  במדליית 
דקות. אנדריי טרוסוב האוקראיני זכה בזהב 
של  חדש  עולם  שיא  עם   7 הנכות  בדרגת 
1:08.14 דק', פיפו קרלומניו מארגנטינה זכה 

דק'.  1:08.83 עם  בכסף 
 

3:53: גירנקו לא בגמר
ל-100  במשחה  השתתפה  גירנקו  ורוניקה 
מטר חופשי, קבעה תוצאה של 2:27.00 דקות 
ודורגה במקום ה-11 הכללי, שלא הספיק לה 

לעלות לגמר.
 

ורוניקה גירנקו
)gettyimages :צילום(

השישית  המדליה  את  יביא  דדאון   :3:35
למשלחת?

הכוונות  על  אותת  דדאון  עמי  העולם  שיאן 
שלו להשיג מדליה נוספת למשלחת, כאשר 
עלה לגמר 200 מטר חופשי, אחד המקצים 
החזקים שלו, מהמקום הראשון הכללי, בזמן 
שניות  חמש  כמעט   - דקות   2:56.66 של 
איטי מהשיא שלו. מקצה הגמר יתקיים היום 

ב-11:28.
ב-5.81  מהיר  היה  דדאון  של  זמנו  ועדיין, 
שני  שדורג  היפני,  סוזוקי  מטקאיוקי  שניות 
במוקדמות, כך שסיכוי גבוה מאוד שהישראלי 
בגמר.  נוספת  זהב  מדליית  צווארו  על  יענוד 
מליאר,  אריאל  גם  השתתף  משחה  באותו 
אחיו התאום של מארק, שדורג במקום ה-13 
הכללי עם תוצאה של 3:38.51, ולא העפיל 

לגמר.
 

3:04: מליאר לא עוצר
גב  מטר   100 לגמר  עלה  מליאר  מארק 
שקבע  לאחר  הכללי,  הרביעי  מהמקום 
יצטרך  מליאר  דקות.   1:11.92 של  תוצאה 
להתעלות כדי להשיג את המדליה השלישית 
שלו משחקים, כשזמנו במוקדמות היה איטי 
ב-1.7 שניות מהשחיין שעלה לגמר מהמקום 
השלישי. מקצה הגמר ייערך היום ב-11:00.

פורסם לראשונה: 06:08, 30.08.21



עלייה של 44% בתלונות על אפליה 
בתעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות 

בשנת 2020
| נציבות שיוויון  עלייה של 44% בתלונות על אפליה בתעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות בשנת 2020 
אפליה  בגין  שהוגשו  בתלונות  חדה  עלייה  על  דיווחה  המשפטים  במשרד  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות 

הקורונה שנת  במהלך  מוגבלות  עם  אנשים  כלפי  בתעסוקה 

יאה קר דק'   3  06:00  12/04/2021 ו  נ בג יובל 

מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   נציבות 
)שני(  הבוקר  פרסמה  המשפטים  במשרד 
 ,2020 לשנת  הפעילות  סיכום  דו"ח  את 
המשמעותיות  בהשלכות  ברובה  שאופיינה 
אנשים  על  הקורונה  משבר  התפשטות  של 
עם מוגבלות, הן בעלייה משמעותית בפניות 
ואכיפה,  פיקוח  פעולות  בנקיטת  ציבור, 
וקידום חקיקת חרום ששמרה על זכויותיהם 
בעת  מוגבלות  עם  וילדים  אנשים  של 

הקורונה. נגיף  התפשטות 
מהווים 18% מהציבור  מוגבלות  עם  אנשים 
עבודה.  בגילאי  אלף   790 מתוכם  בישראל, 
פניות,   6,015 בנציבות  טופלו   2020 בשנת 
לעומת  הפניות  במספר  כ-16%  של  עלייה 
נגישות,  בנושאי  פניות   2,678  :2019 שנת 
ועוד. 3,158 פניות בנושאי הפליה, תעסוקה 
העלייה המשמעותית ביותר בפניות נרשמה 
פניות  יותר   44% עם  התעסוקה,  בתחום 
הפניות  כשמרבית   ,2019 שנת  לעומת 
חל"ת  בזמן  אישי  לסיוע  בבקשה  התקבלו 
ובמשבר הקורונה בכלל )325 פניות(. תחום 
נוסף בו נרשם ריבוי פניות הוא תחום החינוך 
השנה,  במהלך  שהתקבלו  פניות   469 עם 
מרביתן )כ-70%( בגין הפליה ושילוב בחינוך.
הנציבות הייתה מעורבת בשנה החולפת ב- 
129 תיקי תביעה וחוות דעת לבתי המשפט, 
מהם 90 חוות דעת שניתנו בתיקים שהוגשו 
לבתי משפט ו-39 תיקי תביעה שנוהלו בבתי 
נגישות  המרכזיים:  התביעה  נושאי  משפט. 
ואפליה  נגישות   ,)39%( ציבורי  במקום 
נגישות פרטנית  בתחבורה ציבורית )22%(, 
כ"א(,   17%( התעסוקה  ותחום  בחינוך 

.)5%( ציבורי  בשירות  ואפליה 
תביעה  למנות  ניתן  הבולטות  התביעות  בין 
בשמה של אחות שסורבה בקשתה להתקבל 
מוגבלות  בשל  הבריאות,  בתחום  לעבודה 
נפשית. במסגרת הפשרה שהושגה סוכם כי 

.₪  50,000 בסך  פיצויים  תקבל  האחות 
בכיסא  המתניידת  אישה  אחר,  בנושא 

במבנה  נקבר  המנוח  אביה  אשר  גלגלים, 
חדש של קבורה בקומות בלי מעלית, נאלצה 
לחלקת  המובילות  הקומות  שש  את  לעלות 
הקבר תוך שהיא מסתייעת באנשים שהגיעו 
פגיעה  ותוך  עצמי  סיכון  תוך  זאת  ללוויה, 

ובעצמאותה. בכבודה 
הנציבות הגישה תביעה נגד חברת קדישא על 
בנייה והפעלה של מקום ציבורי שאינו מונגש 
בהסכם  נסגר  התיק  מוגבלות.  עם  לאנשים 
פשרה במסגרתה סוכמו פיצויים של 32,000 

לתובעים ומעלית הותקנה במקום כנדרש.
אי  על  תביעות  שורת  גם  הגישה  הנציבות 
תביעה  למשל  החינוך,  במוסדות  הנגשה 
בשם ילד המתנייד באמצעות הליכון שכיתתו 
מוקמה בקומה השנייה של בית הספר, לאחר 
פעלה  לא  הספר  בית  נמצא  בה  שהעירייה 
תביעה  במקום,  מעלית  להתקנת  כנדרש 
שמסתייעת  מוגבלות  עם  ילדה  של  בשמה 

בכסא גלגלים לאחר שבית הספר בו למדה 
ועוד.  עבורה  הונגש  לא 

בכ- ביקורת  הנציבות  ערכה  השנה  במהלך 
40 חופי ים ברחבי הארץ, 85% מהם נמצאו 
בין  אכיפה.  בתהליך  ונמצאים  תקינים  לא 
נגישות,  הליקויים שנמצאו: היעדר מלתחות 
הנגישים,  השירותים  תאי  באבזור  ליקויים 
החיצוניות  במקלחות  נגישות  היעדר 

ועוד. לחוף  שצמודות 
מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציב 
אברמי טורם, מסר: "בשנה זו עם פרוץ משבר 
הקורונה וההשלכות הרבות של המשבר על 
בלטה  ומשפחותיהם,  מוגבלות  עם  אנשים 
בהתאם  הנציבות.  פעילות  של  החשיבות 
על  התקופה  לאורך  רבות  פעלנו  לתפקידנו 
מנת לטפל בהשלכות המשבר על אנשים עם 
מתוך  לאות  ללא  לפעול  ונמשיך  מוגבלות 

לנושא". אישית  מחויבות 

  בעל מוגבלויות במשרד, אילוסטרציה )צילום: רויטרס(



קבוצת הכדורגל ששחקניה איבדו רגל בשירות הצבאי
זה היה יכול להישמע כמו משחק כדורגל רגיל, אלמלא נקישות הקביים שברקע. כל השחקנים שהתאמנו על המגרש הם קטועי גפיים, שאיבדו 
את רגליהם בשירות הצבאי, בתאונות דרכים וכתוצאה ממחלות. כתבתנו ליוותה את האימון המרגש הראשון שלהם, ראתה איך הם נאבקים בכל 
הכוח כדי לנצח, ושמעה מהם על החלומות הגדולים: להקים ליגה סדירה לאנשים במצבם ולהשתתף במונדיאל הנכים. "אני מבקיע שערים, גולים 

אוריגינל, זה מעלה לי את כל הזכרונות מהילדות"

נעם ברקן | פורסם:05.08.19 , 10:42

דהן  משה  המאמן  צועק  הגנה!"  הגנה! 
אין מחר. השחקנים שמתרוצצים  כאילו 
אחרי  בהתלהבות  רודפים  המגרש  על 
בלי  קדימה,  רונן,  לאט!  "יותר  הכדור. 
נבעט  הכדור  המאמן.  מעודד  ליפול", 
החוצה. צח שחרור ניגש לפינת המגרש 
את  מרים  הוא  קרן.  לבעיטת  ומתכונן 
איתמר  לקבוצה,  לחברו  היישר  הכדור 
יכול היה  זה  שנפ, שמכניע את השוער. 
רגיל,  כדורגל  משחק  כמו  להישמע 
כל  שברקע.  הקביים  נקישות  אלמלא 
תשעת שחקני הקבוצה שהתאמנה בסוף 
השבוע האחרון במגרש הסינטטי בהדר 
בצבא,  שנפצעו  גפיים,  קטועי  הם  יוסף 
השוער  ממחלות.  כתוצאה  או  בתאונות 

יד. קטוע  הוא 
הדופן  יוצאת  הקבוצה  הקמת  את 
צח  יזמו  בישראל  מסוגה  והראשונה 
ברגלו  שנפגע   ,31 בן  דין  עורך  שחרור, 
בתאונת דרכים כשהיה בן שמונה, ולפני 
ונחמן  כשנה עבר לבקשתו קטיעת רגל, 
יריב בלולו, 44, שאיבד את רגלו לאחר 
מגודר.  לא  בנייה  באתר  לבור  שנפל 
גבול?  פרצתם  האחרונה  בפעם  "מתי 
מתי בפעם האחרונה הלב שלכם הרגיש 
שהוא עומד להתפוצץ מרוב התרגשות? 
חלק  כשלקחתי  היום,  קרה  זה  לי 
בקבוצה הכי מרגשת בחיי", כתב שחרור 
שלו  הפייסבוק  לעמוד  שהעלה  בפוסט 
בתום האימון הראשון של הקבוצה בסוף 

השבוע.
להקים  חולמים  וחבריו  שחרור  עכשיו 
את  ולייצג  גפיים  לקטועי  סדירה  ליגה 
"הראינו  הנכים.  במונדיאל  ישראל 
יש  ולכולם  המגרש,  על  שווים  שכולם 
מדהים  "היה  אומר.  הוא  עליו",  מקום 
הדשא,  על  רצים  כולם  את  לראות 
יותר.  גדול  חיוך  עם  וקמים  נופלים 
קורם  החלום  את  לראות  זה  בשבילי 
עכשיו  ופרוטזות.  טיטניום  וגידים,  עור 
קדימה.  זה  את  לקחת  רוצים  אנחנו 
כדי  לכדורגל  מההתאחדות  אלינו  פנו 
לקדם את נושא ספורט הנכים בישראל 
שאולי  קטועים  קבוצת  הקמת  ולבחון 
לזה  סדירה. מעבר  לליגה  להפוך  תוכל 
במישור  גם  להתקדם  חולמים  אנחנו 
בחו"ל  ראווה  למשחקי  הבינלאומי 

למונדיאל".  ואפילו 

"זאת השליחות שלי"
בלולו,  עמי  של  בנו  בלולו,  יריב  נחמן 
בת־ מכבי  הכדורגל  קבוצת  של  בעליה 
שנה   .41 בגיל  ברגלו  קשה  נפצע  ים, 
שיקום.  וניסיונות  ניתוחים  עבר  שלמה 
רגלו.  את  הרופאים  קטעו  שנתיים  לפני 
ופתאום  רגיל,  אדם  הייתי  החיים  "כל 
לוקחים לי את הרגל", הוא אומר, "אבל 
ברוך השם, יש לנו את הספורט שמציל 

החיים". את  לנו 
של  היחידה  אהבתו  לא  הוא  הכדורגל 
כבר  הוא   - בת־ים  עיריית  עובד  בלולו, 
לקטועי  גלים  גלישת  קבוצת  הקים 
רגליים. את התמונה שלו תופס גל עצום 
ונדלק.  צח שחרור —  ראה  עליו  ורוכב 
והשניים  קשר  בלולו  עם  יצר  שחרור 
נפגשו  חודשיים  לפני  לחברים.  הפכו 
שקיימה  בכנס  נוספים  גפיים  קטועי  עם 
להקמת  והדרך  הבא",  "הצעד  עמותת 
ויתרתי  שאני  "אחרי  נסללה.  הקבוצה 
צח  הגיע  כדורגל,  לשחק  הרעיון  על 
לראות  התחלתי  עליו.  אותי  והדליק 
זה  עיניי. בשבילי  ואורו  קטועים  כדורגל 
דבר הרבה יותר גדול מקבוצת הגלישה 

מעגל". סגירת  זאת  שפתחתי. 
"התמונה שלך גולש מאוד חיזקה אותי", 
אומר שחרור, ובלולו מחייך. "היום אנחנו 
שותפים. הקמנו יחד את הקבוצה ונוצרה 
לנו  נתן  הכנס  מיוחדת.  מאוד  קהילה 
שאנחנו  אנשים  של  למשפחה  חיבור 

שנים". כבר  מכירים  כאילו 
פשוט,  דבר  לא  זה  בגיל 42  רגל  לאבד 
"ואני איבדתי את הרגל פעמיים", אומר 
את  איבדתי  השנייה  "בפעם  בלולו. 
גלים. אמרתי,  גלישת  הפרוטזה במהלך 
הברזל  את  גם  עכשיו  עולם,  של  ריבונו 
לקטוע  נפשית  מוכן  הייתי  לוקח?  אתה 
ברגע  כבר  אותה  איבדתי  כי  הרגל  את 
אותה  לי  שהשאירו  למרות  שנפצעתי. 
באוויר,  רגל  עם  שנה  הייתי  הגוף,  על 
קשורה כל הזמן. הקטיעה הייתה בשבילי 
ברכה, הפסקת מסכת ייסורים נוראיים. 
ראיתי  אני  כמסכנות,  ראו  מה שאנשים 
שהמתנה  חושב  אני  היום  גם  כברכה. 
היא  הקטיעה.  זאת  שקיבלתי  הגדולה 
עשתה לי סיבוב בחיים. גיליתי פן אחר. 
היום אני רוצה להקדיש את כולי לבעלי 

שלי". השליחות  זאת  מוגבלויות, 
צח, איך אתה איבדת את הרגל?

קרטה,  מאימון  כשחזרתי  שמונה,  "בגיל 
הירוק  לאור  והמתנתי  לצומת  הגעתי 
לירוק  התחלף  כשהאור  חציה.  במעבר 
התחלתי לחצות את הכביש, וכשראיתי 
אוטובוס דוהר לתוך הצומת קפצתי חזרה 
השמאלית  הרגל  להינצל.  כדי  אחורה 
האוטובוס  וגלגל  קדימה  נשארה  שלי 
עלה עליה ופגע בה באורח קשה. זה היה 
לפני 22 שנים. בתל השומר שיחזרו לי 

את כף הרגל.
להימנע מקטיעה,  ניסו מאוד  "הרופאים 
ילדים  אצל  שקטיעה  בגלל  היתר  בין 
הם  הגוף.  בהתפתחות  לפגוע  עלולה 
ועשו  מהירך,  ועור  מהגב  שריר  לקחו 
אחרי  עליה.  לדרוך  שיכולתי  מעטפת 
שיקום מאוד ארוך וקשה, ואחרי שבעה 
נעליים  עם  יכולתי,  פלסטיים,  ניתוחים 
מיוחדות, ללכת למרחקים מאוד קצרים.

מהחלומות  הרבה  נקטעו  שמונה  "בגיל 
שלי - להיות שחקן כדורגל, להיות חייל 
קרבי. כבר בגיל צעיר הבנתי שלא אוכל 
הליכה  האלה.  החלומות  את  להגשים 
את  לי  פוצעת  הייתה  מטרים  מאה  של 
המגבלה.  עם  לחיות  למדתי  הרגל. 
עשיתי  מלאה,  בגרות  עם  תיכון  סיימתי 
שירות צבאי בהתנדבות, טיילתי בדרום 
פרצתי  טרקים.  עשיתי  ואפילו  אמריקה 

שלי. המגבלות  גבולות  את 
"לפעמים העדפתי לגלוש יומיים ולהיות 
מרותק שבועות למיטה, כי הרגל הייתה 
שנה  לפני  ולהתנפח.  להזדהם  נוטה 
הייתה  זאת  בעבודה  גם  החמיר.  המצב 
מעמסה ללכת מטרים ספורים למדפסת 
יכולתי  לא  כבר  ספורט  דפים.  להביא 
יותר  נפצעה  הרגל  לעשות.  כמעט 
עבודה,  מקום  איבדתי  פחות.  והחלימה 
ושמתי לב שהרגל מתחילה להרוס את 

החיים". לאורך  שבניתי  מה  כל 
בשלב הזה קיבל שחרור החלטה יוצאת 
השומר  בתל  לרופאיו  פנה  הוא  דופן. 
"זאת  יזומה.  רגל  כריתת  לעבור  וביקש 
רציתי  רצינית.  מאוד  דילמה  הייתה 
לשנות את המציאות, לקחת את החיים 
אותי  לקחה  והרגל  טוב,  למקום  שלי 
למקומות פחות טובים. למרות שיכולתי 
המצב  את  להסתיר  ואפילו  ללכת 
הרפואי, רציתי לשפר את איכות החיים 

התפקודית". הרמה  ואת 
במקרה  שחרור  נתקל  זמן  באותו 
בתמונה של תחרות גלישת גלים לבעלי 
שתפס  בלולו  נחמן  זה  היה  מוגבלויות. 
גל עם הפרוטזה שלו. "יצרתי איתו קשר 
הוא  טובים",  מאוד  לחברים  והפכנו 
עברתי  חודשים  עשרה  "לפני  מספר. 
לקבל  היה  הקשה  החלק  הקטיעה.  את 
את ההחלטה. מרגע שהיא התקבלה — 
החלטתי לקחת את זה הכי רחוק שאני 
יכול. לעשות כל מה שלא יכולתי לעשות 

הפרוטזה". לפני 

"מעצים את הנכות"
ובזמן  השיקום  במהלך  הקטיעה,  אחרי 
החל  כבר  שחרור  לפרוטזה,  שהמתין 
קביים  על  ספורטיבית  לפעילות  לחזור 
— "טיפוס, גלישת גלים וחתירה בקיאק. 
ראיתי  כדורגל.  לשחק  גם  מאוד  רציתי 
ההתאחדות  את  שמאגד  דף  ברשת 
שחקנים  של  ליגה  להם  יש  באנגליה. 
ומצאתי  לעומק  בדקתי  רגליים.  קטועי 
ניסיתי  קטועים.  של  מונדיאל  גם  שיש 
למצוא קבוצת קטועים בישראל, והבנתי 
שאין, אז החלטתי להקים כזאת. דיברתי 
לחפש  התחלנו  ויחד  נחמן  עם  זה  על 

אנשים".
לפני חודשיים, בכנס של עמותת הצעד 
גפיים  קטועי  וצח  נחמן  פגשו  הבא, 

בנבחרת  להשתתף  רצון  שהביעו  רבים 
כדורגל. צח עבר על תקנון פיפ"א ותירגם 
הקבוצה.  תפעל  פיהן  על  התקנות  את 
המדים  את  תרמו  חלפון  וטלי  פליקס 
והציוד. מיכה דהן התגייס לשמש כמאמן. 
"האימון ביום חמישי היה אחד הדברים 
בהם  לקחת  לי  שיצא  מיוחדים  הכי 
לעובדה  "מעבר  שחרור.  אומר  חלק", 
מתגשם  שלך  החלום  את  רואה  שאתה 
— זה להיות בקבוצה של גיבורים שלא 
מוותרים לעצמם, שמעבירים מסר חזק: 
ולהגשים  ונמשיך להיות כאן  אנחנו כאן 

שלנו. החלומות  את 
קטיעת הרגל שינתה את חייו של שחרור. 
 180 של  סיבוב  קיבלו  שלי  "החיים 
הייתי  שנה  "לפני  אומר.  הוא  מעלות", 
ומגביל.  מוגבל  בריאותי  במצב  שכיר, 
גם נפשית לא היה לי קל. מאז התחלתי 
להעביר הרצאות, אותן בניתי גם בעזרתו 
של אייל אלטויל. להרצאה אני קורא 'לא 
בא ברגל - לפרוץ דרך המגבלות שלנו'.
אם  סנובורד.  עושה  גלים,  גולש  "אני 
אני  עכשיו  לעמוד,  יכולתי  בקושי  פעם 
לגלוש  לצוקים,  לטבע,  להתחבר  יכול 
הטבע  עוצמות  את  להרגיש  גלים,  על 
משהו  רוצה  שכשאתה  להרגיש  תחתיי. 
מספיק חזק, אין שום דבר שיעצור אותך. 
אם בעבר חששתי מהתווית של המוגבל 
והשונה, היום אני דווקא משתדל להבליט 
כדורגל  כי  הקביים,  ואת  הפרוטזה  את 
בקביים ממחיש ומעצים את הנכות מצד 
את  מבליטים  הקביים  שני  ומצד  אחד, 
המסר שלכל אחד יש מקום על המגרש".
כתב  גול",  להבקיע  היום  לי  "יצא 
בעמוד  שנפ  איתמר  בהתרגשות 
תוך  אוריגינל,  "גול  שלו,  הפייסבוק 
נעימים  זיכרונות  לי  עלו  משחק.  כדי 
שנים  חמש  כמו  משהו  של  מהילדות, 
משחק  כשהייתי  היסודי,  הספר  בבית 
ארבע שעות כדורגל ביום, בבית הכרם 
חוויתי  כדורגל.  זה  כיף  איזה  בירושלים. 
שוב סיטואציה שאני ביחד בקבוצה עם 
חברים  נגד  ואנחנו  חברים  כמה  עוד 
רגע  באותו  שחשוב  מה  וכל  אחרים, 
צריך  מה  משנה  לא  במשחק,  לנצח  זה 
שהצלחתי  אדירה  תחושה   — לעשות 

."38 גיל  ממרומי  אותה  לשכוח 
הבא,  הצעד  בעמותת  סמנכ"ל  שנפ, 
של  ספורט  קבוצות  הרבה  שמאגדת 
אופנוע  בתאונת  רגלו  את  איבד  נכים, 
מאז  השתנו  "החיים  שנה.   11 לפני 
התאונה, נהיו יותר מיוחדים", הוא אומר. 
"לפעמים קורה לך משהו שהוא לכאורה 
התמודדות  דבר  של  בסופו  אבל  סיוט, 
עם  מתמודד  אחד  כל  התמודדות,  היא 
משהו. הרבה דברים שאני עושה היום, 
אחרי התאונה, גורמים לי להרגיש שאולי 

לטובה". אפילו  זה 


