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 70ניתוחים לא עצרו את אמליה מלהגשים
חלומות
אמליה בן שבת ,37 ,שנולדה עם עמוד שדרה פתוח ועברה במהלך חייה כ 70-ניתוחים
בעמוד השדרה ,בבטן ובראש ,מנהלת חיים רגילים ככל האפשר ואף התגייסה בהתנדבות
לחיל הים .עם זאת סקר מעלה כי  44%מכלל ההורים הודו כי ירחיקו את ילדם מהאדם עם
מוגבלות
חדשות סרוגים
 14:36 19.02.20כ"ד בשבט תשפ

אמליה בן שבת וחברות

אף קהילה לא שלמה ,בלי השתלבות אנשים עם מגבלה מאות המרכזים הקהילתיים שמפעילה
החברה למתנ"סים ביות מ 160-רשויות מקיימות החודש אלפי אירועי "פברואר יוצא מהכלל".
המיזם נועד לעודד היכרות ושילוב של אנשים עם מוגבלות .זאת בצל נתונים עגומים של סקרים
אחרונים שהראו רתיעה בקרב כלל הציבור מאנשים עם מגבלה ,והרצון של החברה הפועלת לשילוב
ילדים ,נוער ובוגרים עם מגבלות פיזית-חושית ,שכלית התפתחותית ,על הספקטרום האוטיסטי או
מגבלה נפשית ,לשנות את עמדות הציבור בנושא.

-https://www.srugim.co.il/421975-70 1/4ניתוחים-לא-עצרו-את-אמליה-מלהגשים-חלומ

 70ניתוחים לא עצרו את אמליה מלהגשים חלומות  -סרוגים

1.3.2020

מסקר חדש שיזמה החברה למתנ"סים הארצית בקרב הורים מכלל הציבור בנוגע ליחס כלפי אנשים עם
מוגבלות ,עולה כי רק כשליש מההורים שהם או ילדם אינו משתתף בפעילויות בקהילה באופן תדיר
מציינים כי ירגישו בנוח באירוע בו ישנם אנשים עם מוגבלות ואף ישוחחו עם הילד על כך ,זאת לעומת
רוב ההורים ) (56%שילדם כן משתתף בפעילויות בקהילה.
הסקר חושף חוסר קבלה בקרב חלקים גדולים בציבור כלפי אנשים עם מוגבלות –  44%מכלל ההורים
הודו כי ירחיקו את ילדם מהאדם עם מוגבלות ) (23%או יעזבו את האירוע ) .(21%עוד  17%יחושו אי
נוחות או מבוכה אך יישארו באירוע .רק  40%מכלל ההורים מצהירים שהסיטואציה כלל לא תפריע ,או
שאף יותר מכך ,ישוחחו עם הילד על כך.

 70ניתוחים לא עצרו את אמליה בן שבת
ארז פורת מעכו ,חירש הנשוי לכבדת שמיעה וכבדת ראיה ,משמש כמקדם הנגישות בעיריית עכו ,והוא
פועל לקידום החזון שלו ,בו אנשים מראים את היכולות שלהם ולא את המוגבלויות .מתוך רצון זה הוא
העלה רעיון מיוחד – תצוגת ביגוד מונגש ,שאליה קדם תהליך של סדנאות סטיילינג והעצמה לאנשים
עם ובלי מוגבלות ,שהועברו במסגרות שונות ,בשיתוף עם הרשות המקומית ,קניון עזריאלי עכו ,מרכז
הגישור והדיאלוג והחברה למתנ"סים" .המטרה היתה לשנות את התפיסה בקרב הציבור ולהציב את
האנשים עם המוגבלויות בחזית" ,מספר ארז.
כחלק מההיערכות לאירועי "פברואר יוצא מהכלל" של החברה למתנ"סים הארצית ,הוא לקח את
הסדנה צעד אחד קדימה ,וחיבר אליה סדנת סטיילינג חווייתית עם הסטייליסטית אירה שייר ,אף היא
עם מוגבלות ,כאשר שיאה היה תצוגת ביגוד משולבת בה השתתפו אנשים עם ובלי מוגבלות ,עם בגדים
רגילים ועם בגדים מונגשים של עינב בסר ממותג האופנה הנגישה "מיקיטה"" .זו היתה עבודה
מאומצת ,מקיפה אבל מלאה בסיפוק" ,מציין ארז.
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אחת מהמשתתפות בתצוגה היא אמליה בן שבת ,37 ,שנולדה עם עמוד שדרה פתוח ועברה במהלך
חייה כ 70-ניתוחים בעמוד השדרה ,בבטן ובראש ,בשל מחלות הרקע הרבות שלה .למרות כל זאת ,היא
ניהלה חיים רגילים ככל האפשר ואף התגייסה בהתנדבות לחיל הים ,ולאחר השחרור למדה תקשורת
בשילוב אמנויות ולימודי מגדר לתואר ראשון ,כתבה בעיתון המכללה והגישה תכנית רדיו בשם "סוגיות
בחברה" .מאז שנת  2011היא עובדת במשרד הרווחה ,למדה גישור אישי ,זוגי ומשפחתי ונושא
הניתוחים ומחלות הרקע אינו מרפה.
"לפני שלוש שנים הובהלתי שוב לחדר ניתוח במצב של סיכון ,כך שששלוש שנים האחרונות היו אתגר
רציני עבורי מבחינה בריאותית אבל למרות הכל חשוב לי לומר שבעקבות כל הקשיים שעברתי ושאני
עוברת ,אני מוקפת באנשים שבלעדיהם כנראה לא הייתי צומחת מהקשיים .זה גם מה שהוריי לימדו
אותי ולכן ,מבחינתי אין דבר כזה לא יכולה ,יש דבר כזה לא רוצה ,ואני רוצה לטרוף את העולם" .אמליה
המשיכה להתפתח בכיוון המקצועי והחלה להתמחות בתחום המוגבלויות ב"הבית השישי" ,היא כתבה
הרצאה עם סיפור חייה ,מנהלת  4קבוצות בפייסבוק ומשמשת כמאמנת בקרב אנשים עם מוגבלויות
ובני משפחתם.
לדברי אבי וורצמן ,יו"ר החברה למתנ"סים הארצית" :הסקר מראה כי ככל שאנשים נחשפים למוגבלויות
בקהילה ומעורבים יותר בפעילות משולבת ,כך הם מכילים יותר ,רגישים יותר ומקבלים את האחר ,זה צו
השעה שלנו כחברה .אני מאמין ומקווה שבזכות הפעילות הקהילתית שאנו יוזמים ברחבי הארץ ,היחס
כלפי אנשים עם מוגבלות ישתנה .המרכזים הקהילתיים שלנו פועלים לאורך כל השנה להשתלבות
ונגישות ,אבל החלטנו לייחד את חודש פברואר לעידוד היכרות ,הבנה ,וכמובן השתלבות של ילדים ,נוער
ומבוגרים עם מוגבלות .החודש הזה הוא יותר מאשר ההשתלבות ,כיוון שהאנשים עם מוגבלות עצמם
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הם בקדמת הבמה ,כדי שכולם ייראו ויבינו שאף קהילה אינה שלמה בלי שהיא נותנת מקום לכלל
חבריה"
אבי וורצמן

בעלי מוגבלויות

החברה למתנ"סים
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