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דויטשאתילוקה,היאשבוהאוטיזםלמרות

להציבממנהלמנועלמגבלהנותנתלאמשדרות
"פברוארחודשבמסגרתאותם.ולהגשיםמטרות

נוסףחלוםהגשימההיאהכלל"מןיוצא
חושפתהיאשבאמצעותויחידמופעכשהעלתה

5aעמ(//גבאיאוריהאוטיזם.לעולםאותנו

הערה




משז־וש mmאם,לוקה,היאשגוהאוטיזםלמנש

ולהגשיםםטווםלהציגהחזהלמטעלםגנלהninuלא

החנוהשלהגלל"סןיוצא"פנוואוחודשנמסגוםאותם.

שפםנשהטלתה1011חלוםהגשיםההיאלחתג"טיט

לשלםלהיננסגולםאתשתזתיןהטיפודש׳ן??,׳תהיתיז

טהחנוהאתתנקשהוקלהישהאוטיזם.שלהקסום

נשווים"שליהתנחםאתאות׳הישואלית:׳׳תקנל1

את׳׳חפנת•

ו!לו*

רזנוראימאירהצילום://גבאיאורימאת:

אנישליהמגבלהמרות

שמנסיםאוהבתלא

כחריגה"עליילהסתכל

דייטשאתימבקשת

עלהכללהניחמשדרות

"אזהראיוןתחילתלפניהשולחן

תמידאניאבלמגבלהליישנכון

ביןכשווהעליישיסתכלומעדיפה

הנחותלייעשהלאאחדשאףשווים,

אותי".יפסוללאאחדשאףאבל

31בתדייטשהללו,התוכנותעם

ההיטמעותלמסעיצאהמשדרות,

יודעתתמידשלאהישראליתבחברה

בגילהתחילזההשונה,אתלחבק

שבובגילנמשךהספר,בביתמוקדם

למדינהלהתנדבותמתגייסיםכולם

האמיתיים.בחייםמכןולאחר

שלושלפניכברפגשתידייטשאת

שבהמרגשתמגזיןבכתבתשנים

והשאיפותהחלומותעלסיפרה

שבוהאוטיזםעםההתמודדותבצל

שלושהשבוע,קטן.מגיללוקההיא

עשתההיאפגישהאותהאחרישנים

צעדאבלגדולאישיצעדמבחינתה

אתלהעלותכדיפחותלאגדול

בחברהששונהמיכלעבורהמודעות

ההזדהותחודשבמסגרתשלנו.

בעליעםהכלל"מןיוצא"פברואר
אישימופעהעלתההיאהמוגבלות,

מספרתהיאהומורבאמצעותשבו

אותישמכיר"מישלה.הסיפוראת

ולאעוברתאנידרךאיזויודע

עדביהאמיןבכללמילרגע,מוותרת

עלאעמודשאנישנים?כמהלפני
בטירוף"מתרגשתקהל?מולבמה
מופעלפניבתחושותיהשיתפההיא

המקומי.במתנ"סשהעלתההבכורה

ליניתנהכיבטירוףמתרגשת"אני

מאודשאניתחוםדרךההזדמנות

להכניסותיאטרוןמשחקאוהבת-

האוטיזם,עולםשלי,לעולםכולםאת

צחוקהמוןעםקסום,גדול,עולם
טובנראהשלישבעינייםוהומור

יותר".

אוטיזם?זההה
כשהייתההתחילדייטששלהסיפור

הרופאיםהבינולראשונהאזבת

התסמיניםמכלסובלתהיאכי

"כשנולדתיאוטיזם.שמאפיינים

רגילהילדהלהםשישידעוההורים

אףאחרת,חשבולאהםלחלוטין,

היאאחרת"להםאמרלאאחד

אמרוההיריוןאורך"לכלמספרת,

שוםואיןבסדרשהכלשלילאמא

שנקרא,מהמשעמםהריוןבעיה,

זיהוםחטפההיאהלידהלפנישנייה

בכללחשבאחדאףאזגםאבל

בהמשךבעתיד.השלכותלזהשיהיו

שמיעהראיה,בעיותלישישכשראו
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הרופאיםבעיה.לישישהבינו

מהזיהוםכתוצאהשכנראההסבירו

וזהחמצןמספיקאלייהגיעלא

ביצעוכאשרשנגרם,הזנקכנראה

שאנילמסקנההגיעוהאבחוןאת

אבלנמוכהבדרגהמאוטיזםסובלת

מאוד".אותישמגבילה

שלהוריההאוטיזםאבחנתלמרות

גןשלמוקדםבשלבכברדייטש

שהיאעליהנלחמווחובהחובהטרום

בגןהייתי"בהתחלהרגיל.בגןתהיה
היוכולםכימגבלהבעלישלמיוחד

להשתלבאצליחשלאמשוכנעים

בזכותדברשלבסופומזה,אנזקואני

בזכותוגםשליההוריםשלהעקשנות

יששאומנםשהאמינההגננותאחת

להשתלב,יכולהאניאבלבעיהלי
כיתהרגיל,גןשללמסלולהמשכתי

עלחושבתשכשאנימשימהרגילה,

עבוריבכללקלההייתהלאהיוםזה

ולאחרהספרביתאתשרדתיאבל

התיכון".אתמכן
היאהתקשורתבעיותאףעללדבריה

"מהרגערגילה.בכיתהתיכוןסיימה

זהרגילהבכיתהללנוודשעברתי

סייעתליהייתהאבלפשוטהיהלא

להשתלב,המוןלישעזרהצמודה
לתמיכהזכיתיהיסודישלבבכל
ליהיהחברתיתשמבחינהלמרות

ככהשונה,ילדהראוכימאודקשה

תלמידים".אלייהתייחסולפחות
הוא"אוטיזםאוטיזם?זהמהאז

המאופיינותהפרעות,שלשלםרצף

חברתיתאינטראקציהלקייםבקושי

מוגבלטווחעםיחדותקשורתית,

ותחומיפעילותתחומישלמאוד

הארציבמרכזמסביריםעניין"

מתבטאהאוטיסט,"הרצףלאוטיזם,

אוטיזםשלנמוכותשברמותבכף

שלמסוימתמידהלהתקייםיכולה

הגבוהות,ברמותואילותקשורת,

בכללאפשריתאינההתקשורת

מתקשראינובתסמונתהלוקה
שפהתחליפיאושפהרוכשואינו

הקשתעלהקיצוןנקודותביןבכלל.

אינסוףנמצאותהאוטיסטית,
לאוטיזם".ביטוישלאפשרויות

האוטיזם?ביטוילידיבאאצלךאיך

למידה,בליקויביטוילידיבא"זה
מוללמשלמאופסתלהיותמתקשה

בקריאתביטוילידיבאזהמצלמה,
לעיתיםיכולהאניחברתיים,מצבים
איפהלדעתולאמבולבלתלהיות

בעיהליישלמשלאגבנמצאת,אני

שליטהליאיןכיכלכליתבהתנהלות

ישפיזיתמבחינהנכונה,בחירהעל

לאלמשלאנילכןביטחוןשלבעיהלי

הערה




הזההקושילצערי

׳מלה׳inק"ם,שר
עצה׳עללהעיז

שלוששבהשן
נלהפנה׳שניה

לההוןניגשתיאב1,
הצאת׳ולאראיונוה

עמרה.

אחרתנהיגהרישיוןלהוציאיכולה

יקבלושדרותתושביכלחושבתאני
כשאנימהביתלצאתלאנאאסמסים

בחיוך.אומרתהיאנוהגת"

בהצלחהסיימההיאהתיכוןאת

האמיןלאאחד"אףמבחינתה,גדולה

התיכוןאתלסייםאצליחשאני

האמנתיאניאבלמלאהבגרותעם

טעו"שהםלכולםשאוכיחבעצמי

שהוכחתיחושבת"ואניאומרת,היא

אףשעלביהאמיןשלאמילכל

לאבאמתאניהצלחתי,האוטיזם

מרגישהאניכיעליישירחמומחפשת

לחלוטין".נורמאלית
גבהשמרימיםכאלהשישלהיותיכול

שאתלמרותבלימודיםמשתלבתשאת

אוטיסטית?ילדה

כאילוגבהשמרימיםאנשים"יש

איךתוההאנינראית?לאאתוואלה

עםאוטיזם?שנראהחושביםאנשים

בנאדםאנימה?עםאף?עםקרניים?

שלפשוטהלאמבעיהשסובלרגיל

היההיסודיספרבביתאזתקשורת.

אותי,קיבלולאבתיכוןקשה,מאודלי

כשאנילהשתנותהתחילודברים

משתלבתלאיותרשאניהחלטתי

אנירגיל,אדםכלכמושותפהאלא

ביןענקתהומיהבדלשישחושבת

תמידשמשתלבאדםלשיתוף,שילוב

חלקהואששותףאדםשונה,בויראו
בביתבצבא,בעבודה,נפרדבלתי

אחר".מקוםבכלספר,

בצעדדייטשהחליטההתיכוןאחרי

השירותעללוותרלאאמיץיותרעוד

לאאומנםהיאלצה"להמדינה,למען

לאומישירותעשתהאבלהתגייסה

שהעמידשירותמשמעותי,פחותלא

באמת.האמיתיהבגרותבמבחןאותה

בגןכסייעתלשמששובצההיא

שדרותמתנ"סבניהול'מיקה׳ילדים

"אחרימצוין.השתלבההיאשם

כנפייםלמכינתהצטרפתיהתיכון

הילדים.בגןלעבודההגעתישדרכה

עצמאייםלחייםבמכינהמדובר

שעושיםמוגבלותבעליפעיליםשבה

בחירה"לפילאומישירותאוצבאאו

המוןעםעבודה"זאתדייטש,מספרת

מפקידבבוקרשבאהורהכלאחריות,

ברורהיהלימכל,לוהיקראתבידייך

העבודהאתלעשותמסוגלתשאני

ביותר".הטובהצדעל

שאייןלשראפשר"אי
שדהדרןאבלשינוי

ארובה"
השנייההשנהזומאמציםבשדרות

היוזמהאתאירועיםשלגדולבהיקף

למתנ"סיםהחברהשל

חודשאתלהקדיש

לבעליפברואר
"פברוארהמוגבלות.

הואהכלל"מןיוצא

שמגיעהארציתיוזמה

סקריםרקעעל

עבורשבוצעואחרונים

למתנ"סיםהחברה

ושהראוהארצית

להתחשבנכונותחוסר

עםאנשיםבצרכי

תפישותבצדמוגבלות

והשתלבותשילובנגד

בוגריםילדים,של

מגבלהעםומבוגרים

ובתעסוקה"בפנאי
בחברהמסבירים

"אנולמתנ"סים.

נמרצותפועלים

אתלקדםשניםמזה

והטמעתתפיסת

הנגישותנושא

להתערותהקהילתייםבמרכזים
בקהילהמוגבלותעםאנשים
בפעילות,שישתתפוכךהמקומית,
השפעהבעלייהיוממשאבים,ייהנו

באחריותויישאוהכרעה,במוקדי

כלעםיחדבקהילה,החייםלאיכות

השנהמידה.ובאותההקהילהחברי

שלנוהעשייהאתלוקחיםאנחנו

מאותלרכזוהחלטנוקדימהצעד

מצפוןמשלבותפעילויותשלרבות

יוצאאחדבחודשדרומהועדהארץ

הכלל.מן

פברואר?למהתוהיםאתםאם

מןיוצאאכןהואפברואר"חודש

בשנההיחידיהחודשהואהכלל

משארשונהימיםמספרבושיש

זהשמיזםמעונייניםאנוהחודשים;

סמלויהווהבישראללמסורתיהפוך

האחר".וקבלתלסובלנות

הישראליתבחברהשינוירואהאתהאם

האחרונות?בשנים

אבלשינוישאיןלומראפשר"אי

חברתיתמבחינהארוכה.עודהדרך

שלנובעירגדול,שינוימרגישהאני

שלמדהימהקהילהיששדרות

לצערילאחר.כבודשנותניםאנשים

הערה




אתרואהלאעדייןשאניתחומיםיש

בתחוםלמשלכמוהגדול,השינוי

העסקיםבעלימעטיםהתעסוקה,

רוצההייתימודעות,להםשיש

משתפר".הזההתחוםאתלראות

מצאתולאתוארשסיימתבעברסיפרת

למצואגדולהואהקושיכמהעבודה,

עבודה?

אניקיים,עודהזההקושי"לצערי

שבמשךעצמיעללהעידיכולה

ניגשתיאבן,כלהפכתישניםשלוש

עבודה.מצאתיולאראיונותלהמון

זהגדולורצוןתוארלישישלמרות

לישהיהבראיוןנזכרתאנילי.עזרלא

התשובהאזגדוללתפקידשכיוונתי

בקטן,שתתחיליכדאישקיבלתי

לכזהאבלבמפעלעבודהדרךאולי

אנילמהבמפעל,לעבודצריכהאני

גדולהבחברהלהשתלביכולהלא

בגללרקאותיובוחניםיכולתלישיש

שלי".האוטיזם

הקושי?קייםאיפה

בהבנהבעיקרהוא"הקושי

אנישמולוהמעסיקשל

לאאומרתזאתעומדת.

אףשעלמביניםהםתמיד

הרבהלייששלי,המגבלה

עללהסתכלבוחריםיכולות,
מהעלופחותשליהמגבלה

נתקלתיבנוסף,לתת.לייש
איןשגםרביםבמקומות

להתמודדכליםמספיקלהם

נערכיםלאכמונו,אנשיםעם

לנושיתאימולמשרות

מעטלאישכיליחבלוזה

רביםועודשאניתפקידים

בדיוקלעשותיכוליםכמוני

מעובדטוביותראףואולי

מגבלהכלללארגילכביכול

שאנשיםהזמןהגיעולכן

כולם".כמושוויםיהיוכמוני

תוארשסיימהדייטשעבור

המשימהאשקלון,במכללתראשון

שיהלוםראויעבודהמקוםלמצוא

שהיאכפיצלחהלאכישוריהאת

עמותתהאחרונותבשניםאבלרצתה

בפניהפתחוהצעיריםומרכזגוונים

ומשמעותיתחדשהלקריירהדלת

המציאותעלהרצאותמבחינתה

גחלהחשיבותיש

תוו־ששמקדישים

הזדהותתנודשלם

המוגבלות.בתל׳תם
אניזאתתםיתדאבל

שחייביםלומרת"בת

בסיסתליהיהשזה

לאאוהדתזאתקבות,

חודשרקלהקדיש

נליהיהשזהאלא

ששפתבפתילותהזם1

השש.בלבחשן

רבים.מוגבלותבעליושלחייהשל

עבדהגםהיאהאחרוניםבחודשים

דינהלהשכתבהיחידמופעעל

הדתימהמגזרהמוכרתגבריאלי

המופעאתבמה","אחיותמהצמד

פברוארבמסגרתכעתמעלההיא

הייתיקטן"מגילהכלל.מןיוצא

התיאטרוןשלהצדלכלמחוברת

לפתחהזדמנותליהיולאאבל

לארציתיאםגםזה,אתולקדם

לזה,אותיוידחוףלישיעזורמיהיה
הרעיוןעלהחודשיםמספרלפני

ליהיהתמידמזה,התרגשתיוממש

לשמחתיבמה,עללעמודכזהחלום

חשובפחותולאהחלוםאתהגשמתי

בדרךשליהתרומהאתתורמתאני

המודעותאתלהעלותאומנותית

שלנו".בחברההאחרלקבלת
לוואיןמגבלהשישלמיתגידימה

להשתלבלנסותמספיקהאומץאת

בחברה?

אחדכללהשתלבהצלחתיאני"אם

בעצמו.להאמיןצריךאחדכליכול,

המגבלהאתשהפכתימרגישהאני

להיותזכיתיואניגדולהלמתנהשלי

רחבלקהלזהאתלהעבירמסוגלת

מודעותיותרלעוררכדיאנשיםשל

מקריםיותריקרושלאלבךולגרום

מוגבלותבעלישופטיםשבהם

להםנותניםולאלמיניהם

המוגבלותבגללרקהזדמנות

אומנםשלנוהחברהשלהם.

אבלאלינוביחסהשתפרה

מלאוישארוכהעודהדרך

זהאתלהחדירכדיעבודה

יותר".גדולהלתודעה

להשקיעההחלטהעלדעתךמה
בפעילויותשלםחודש
המודעות?להעצמת

גדולהחשיבות"יש

עבורשלםחודששמקדישים

המוגבלותבעליעםהזדהות

"פברוארמכיריםשכולםמה

מדוברספקאיןמהכלל",יוצא

להודותוישמבורכתביוזמה

עלולעירייהשדרותלמתנ"ס
שזההזהבחודשההשקעה

עםיחדאבלמאליומובןלא

שחייביםלומרחייבתאניזאת

אומרתזאתקבוע,בסיסעליהיהשזה

יהיהשזהאלאחודשרקלהקדישלא

במשךשוטפתבפעילותהזמןכל

שדורשחשובנושאזההשנה.כל

כליהיההואואםמודעותהרבה

כלאחתפעילותנגידבכותרות,הזמן

אפקטיבי".יותרהרבהיהיהזהחודש
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