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מוגבלויותלבעלות
החברהאתלשנותבלים

ספינגולדקרץ
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פורצות
גבולות
למרותהעבודה,בשוקהחסמיםלמרות
הצטרפהספיוגולדקרי־והסטריאוטיפים:

מוגבלויותעםלנשיםהמנהיגותלקבוצת
כליםלהןלתתשמנסהשפירא,איזיבבית

ממש,שלחברתילשינוישיובילויוזמותלקדם
להריםבעוולות,לטפללומדיםאיךוראתה

חקיקהלקדםואפילומחאות

mmבהםשעסקתיהדבריםכל

בכובעיותרהיוהיוםעד

חו־אניאבלהעיוורון,של

שבת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$בחברהקבוצהשכלמאודשחשוב

שלבבאיזשהוהבנתיעצמה.אתתביע
שאנ־דבריםארבעהשיששליבחיים

שים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$נגדי:להחשיביכוליםבעולםשונים

שאניהעובדהיהודייה,שאניהעובדה

והעו־אישהשאניהעובדהישראלית,
בדה

$TS1$והעובדה$TS1$
$DN2$והעובדה$DN2$בשנתהרב,לצערנועיוורת.שאני

שבגללשמאמיניםאנשיםעדייןיש2019

זכותליאיןלחיות,זכותליאיןהעיוורון

להתרבות".
סרנם־טליאומרתהאלההדבריםאת

קי

$TS1$סרנםקי$TS1$

$DN2$סרנםקי$DN2$(43),כתוצאהמגילעיוורתמרעננה

בשתיברשתיותשפגעההסרטןממחלת

נוספות,נשיםעםיחדסרנסקי,עיניה.
לנשיםהמנהיגותבקבוצתמשתתפת

בביתלאחרונהשהוקמהמוגבלויותעם

להע־היאהקבוצהמטרתשפירא.איזי
ניק

$TS1$להעניק$TS1$
$DN2$להעניק$DN2$שי־להובלתכליםבהלמשתתפות

נויים

$TS1$שינויים$TS1$

$DN2$שינויים$DN2$לשי־לפעולומסוגלותחקיקתיים
נויים

$TS1$לשינויים$TS1$
$DN2$לשינויים$DN2$,לתקןמנתעלהיתרביןחברתיים
שפו־והחברתיותהחוקתיותהעוולותאת

געות

$TS1$שפוגעות$TS1$

$DN2$שפוגעות$DN2$כיום.בהן

לשבו־אחתשמתכנסתהקבוצה,את

עיים,

$TS1$,לשבועיים$TS1$

$DN2$,לשבועיים$DN2$מוגבלויותעםנשיםששהקימו

והיאמשמעותיים,בתפקידיםשפועלות

כשבחלקמונחה,דיוןבשיטתמתנהלת
והכשרותהרצאותגםנעשותמהמפגשים

שתי־התוכנית,בתוםשונים.בנושאים

משך

$TS1$שתימשך$TS1$

$DN2$שתימשך$DN2$,מנטו־משתתפתכלתקבלכשנה

איזיבביתסוציאליתעובדתבר,לילך

מוגבלותעם"נשים)בתמונה(:שפירא
בתחוםלמשל,כפולה.מהדרהבעצםסובלות

שנשיםהיוםיודעותאנחנואםהתעסוקה;

נשיםאזמגברים,פחותמרוויחותבישראל

פחות"אפילומרוויחותמוגבלותעם

הח־הנושאיםבקידוםאותהשתלווהרית

שובים.

$TS1$.החשובים$TS1$

$DN2$.החשובים$DN2$להתמקדלימאפשרת"הקבוצה
להיותאומרזהמהשלבנושאספציפית
אתלנונותנתוהיאמוגבלות,עםאישה

מהלשפר,צריךמהעללהסתכלהדרך

החוויהאתפוגשזהאיךוגםלנומפריע

שעו־סרנסקי,ממשיכהביומיום",שלנו
בדת

$TS1$שעובדת$TS1$
$DN2$שעובדת$DN2$אךהחשמל,בחברתכשנתייםזה
וגםבחינםחשמלמקבלת"לאלדבריה

שאיבדהאףעלבו".משתמשתלאכמעט

מסת־היאצעיר,בגילעיניהמאוראת

כלת
$TS1$מסתכלת$TS1$

$DN2$מסתכלת$DN2$המוןלי"ישהמלאה:הכוסחציעל
שהחלי־מדהימיםלהוריםנולדתיכימזל
טו

$TS1$שהחליטו$TS1$
$DN2$שהחליטו$DN2$כלכמואותימגדליםשהםקטןמגיל

רגילותחינוךבמסגרותלמדתיאחר.ילד
להת־כליםהמוןלינתןוזהמשולבות,או
מודד

$TS1$להתמודד$TS1$
$DN2$להתמודד$DN2$עשירהמאודילדותליויצרבחיים
ושמחה".

בטוןתקרת
ברלילךהיאיחדהנשיםאתשקיבצהמי

שפירא.אידבביתסוציאליתעובדת,(50)

שע־מהנשיםאחתלכלאישית"הגעתי

ליהן
$TS1$שעליהן$TS1$

$DN2$שעליהן$DN2$אישי,ראיוןעמהוערכתיליהמליצו
להכירכדימסנן,ראיוןבאמתלאשהוא
מעסיקומהלהחשובמהולהביןאותה

מהששומעתמי"כלמספרת.היאאותה",

רוצהשהיאואומרתמנהיגותקבוצתזו

היהבה.מקוםלהישממנה,חלקלהיות

מוד־להןשישנשיםיהיושאלהלנוחשוב

עות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$לעשותורוצותבמוגבלותןהכרהאו
בתחום".הברתישינויאיזשהו

כקבוצה?מטפליםשבהןהסוגיותמהן
מה־בעצםסובלותמוגבלותעם"נשים

דרה

$TS1$מהדרה$TS1$

$DN2$מהדרה$DN2$.אםהתעסוקה;בתחוםלמשל,כפולה

מר־בישראלשנשיםהיוםיודעותאנחנו

וויחות

$TS1$מרוויחות$TS1$

$DN2$מרוויחות$DN2$מוג־עםנשיםאזמגברים,פחות

בלות
$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$מדברותהןפחות.אפילומרוויחות

קשהמוגבלותעםשלאישהזהעלהרבה
הכישו־אתשהולמתעבודהלמצואיותר

רים

$TS1$הכישורים$TS1$

$DN2$הכישורים$DN2$נותניםפעמיםהרבהשלה.וההשכלה

שירותכמופשוטותעבודותלעשותלהן

עבו־מוצאותשהןאחריפעםולאלקוחות,
דה

$TS1$עבודה$TS1$
$DN2$עבודה$DN2$מרוויחותהןכישוריהן,אתשהולמת

במ־לעבודיכולותואינןנמוךמאודשכר

שרה

$TS1$במשרה$TS1$

$DN2$במשרה$DN2$,להןנותןשהמעסיקכיווןמלאה
נופלותפעמיםהרבההןחלקיות.משרות

כךלקהילה',׳תרומהשלהכותרתתחת

כנשותממשאליהןמתייחסלאשהמעסיק

לע־להןנותןהואהחברהבתוךמקצוע
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$מי־שכרמשלםבמשהו,שעותכמה

נימום

$TS1$מינימום$TS1$

$DN2$מינימום$DN2$ואםשלו.אתעשההואומבחינתו

הרבההאלה,המכשלותאתעברוכברהן

לתפקידיםלהתקדםיכולותלאהןפעמים
מדב־שאנחנוהזכוכיתתקרתניהוליים.

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$לגביבכלל,בחברהנשיםלגביעליה
סוגיהבטון.תקרתזומוגבלותעםנשים

היאאותןשמעסיקהנוספתמשמעותית

ישהורה.ולהיותמשפחהלהקיםהזכות

מוגב־עםאישהאיךשאומרות:תפיסות

לות
$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$בתינוק?תטפלהיאאיךאמא?תהיה

בחב־יחסמבחינתהרבהבזהנתקלותהן

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$לאאנשיםשלהן.מהמשפחהואפילו
ושהןלהן,שמגיעחושביםולאמאמינים
התפיסותזה.אתלעשותמסוגלותבכלל

החקיקהמבחינתשגםלזהמובילותהאלה
מוג־עםנשיםלגביקשייםישנםחיום

בלות
$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$שאינןושכליתפיזיתבעיקר
ילד,לאמץטבעי,באופןלהורותיכולות
לשמשאופונדקאותמתהליךחלקלהיות
אומנה".כמשפחת

לידיבאברמציינתשאותונוסףקושי

הר־"במערכתהבריאות.במערכתביטוי

פואה

$TS1$הרפואה$TS1$

$DN2$הרפואה$DN2$לגביגדולמאודמודעותחוסריש
מוגב־עםאנשיםשלהייחודייםהצרכים

לות",
$TS1$,"מוגבלות$TS1$

$DN2$,"מוגבלות$DN2$זהאתפוגשות"נשיםאומרת.היא

כמעטאיןהגיניקולוגיהבתהוםבעיקר

ול־מונגשים,גיניקולוגיםכיסאותבארץ

גיניקולוגים
$TS1$ולגיניקולוגים$TS1$

$DN2$ולגיניקולוגים$DN2$לגבימושגשוםאיןעצמם
אתלבצעואיךשלהןהמיוחדיםהצרכים

ומבי־כואבתפחותשתהיהכךהבדיקה

כה.

$TS1$.ומביכה$TS1$

$DN2$.ומביכה$DN2$חוויותהרבהממנולהןשישנושאזה

שליליות".

להתייחסגםכוונותבקבוצהנשמעו
קשוריםשאינםחברתייםלנושאים
למוגבלויות?

בע־ירצושהןיוזמותלקדםיוכלו"הן
זרת

$TS1$בעזרת$TS1$
$DN2$בעזרת$DN2$אבלבקבוצה,רוכשותשהןהכלים
כקבוצה,לקדםתבחרשהקבוצההנושא
שייחודיבמהיעסוקשהואחושבתאני

שבדבריםבהמשךילמדוהןשכן,מהלהן.

אחריםלמאבקיםלחבורשווהמסוימים

הורותשלבנושאנניחבמשותף,ולפעול

סו־להט"ביםשגםדבריםאלהומשפחה,

בלים
$TS1$סובלים$TS1$

$DN2$סובלים$DN2$."מהם

וקריטריוניםחסמים
שפי־איזיבביתהשבועאמצעשלערב

רא

$TS1$שפירא$TS1$

$DN2$שפירא$DN2$.מת־במקוםהאולמותבאחדברעננה

כנסות

$TS1$מתכנסות$TS1$

$DN2$מתכנסות$DN2$לס־בנוסףהארץ.מרחבינשים

הערה




כוחחעניקמהקבוצה"הכוח

המנהיגותקבוצתזיזולת".זיתת

מוגבלויות11םלנשים

יחיי־צצילומים:

Vv*:'

כמהגםשםלמצואניתןהעיוורת,רנסקי

כבדתשרירים,מניווןשסובלותנשים

סימו־במתורגמניתשמסתייעתשמיעה

לטנית
$TS1$סימולטנית$TS1$

$DN2$סימולטנית$DN2$הןקומה.ונמוכותהסימניםלשפת

אתזומעודדותלשנייה,אחתמקשיבות

מחייהן.שונותבאנקדוטותומשתפותזו

ציבורי,במקוםכשאניקורה"לפעמים
התורעלמוותרתאישהלמשל,בסופר

בריאה׳",׳תהייואומרתבשבילישלה
מעצבןהיהזה"פעםמהן.אחתמספרת

בריאה׳תהייעונהפשוטאניהיוםאותי,

את"׳.גם

אנחנונכותהיותנושמתוךחושבת"אני

קטניםהכיבדבריםגםהשראהמעוררות
לאוטובוסלעלותכמועושות,שאנחנו
שרואהשמבחוץ,מיעבורלבד.וללכת

נראהזהגלגלים,בכיסאמתנהלתשאת

הכ־׳כלסביבישמעתיותמידקשה,מאוד

בוד.

$TS1$.הכבוד$TS1$

$DN2$.הכבוד$DN2$טריוויאלימאודנראהזהליאבל

אניזהועםמכירהשאנימהזהכיוקל,

(45)ברנעלימוראומרתמתמודדת",

סוב־היא.21לבתואםגרושהמחדרה,

לת
$TS1$סובלת$TS1$

$DN2$סובלת$DN2$כסאעלויושבתשריריםמחולשת

"עדנערה.שהיותהמאזממונעגלגלים
היאהתיישבתי",ואזקצתהלכתי14גיל

כילחיות,התחלתימאז"האמת,מספרת.

שייקחובהוריםתלויההייתילאפתאום

עםהכיסאעםלטיילללכתיכולתיאותי,

דברים.מאודהרבהעשיתיבעיר,הברות

האנ־שלהחסמיםאתלהורידליחשוב

ושיראורתיעהפחותלהםשתהיהשים,

ישתמידכיהגלגלים,לכיסאמעברקצת

בעירעוברתכשאניהיום,עדסטיגמה.

מה׳אמא,ששואליםקטניםילדיםויש

בדרךהיאהאמהותשלהתשובהלה?׳,יש
׳ששש"׳.כלל

ברנעמשמשתהאחרונותהשניםבתשע
מקבלת"אנימלון.בביתרכשכמזכירת
אותי,מעריכיםומאודרגילהמשכורת
קוטלגתילעבודהכשהתקבלתיאבל
"עבד־מספרת.היאלקהילה"׳,כ׳תרומה
תי

$TS1$עבדתי"$TS1$
$DN2$עבדתי"$DN2$שעםלמרותזה.אתלשנותכדיקשה

השתנוודבריםאותילהכירלמדוהשנים

בת־לפעמיםאותימלווהעדייןזהמאז,

חושה

$TS1$בתחושה$TS1$

$DN2$בתחושה$DN2$טובה׳׳לעשותהיהזהשבהתחלה

הזדמנות"׳.ללימורו׳לתת

התפיסהאתלשנותאפשראיך

בתחוםמוגבלויותעםאנשיםכלפי

התעסוקה?
קורותקוראיםשכשמעסיקים"חשוב

משרהצריכהשאתכתובשבהםחיים

גלגלים,בכיסאמסתייעתושאתנגישה
שיקראואותך.ויפסלושםייעצרלאשזה
לעשות.יודעתאתמהגםויראוקצתעוד
שלי,העבודהאתלהחליףכשחיפשתי
בחל"ת,ואניבשיפוציםנמצאהמלוןכי
צרי־שאניכשהבינונעצרזהאצליגם

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$כללעשותיכולהאנינגישה.משרה

נגישיםשירותיםצריכהאניאבלעבודה

שהגעתיפעםלאקרהגםנמוך.ושולחן

טובשהלךבסופוליואמרועבודה,לראיון

למחרתאבלביחד,לעבודשנוכלושנראה

לקרי־מתאימהלאשאניהודעהקיבלתי
טריונים.

$TS1$.לקריטריונים$TS1$
$DN2$.לקריטריונים$DN2$מעצבן".מאודזה

לד?ישמנהיגותיתמטרהאיזו
ולהכ־ספרבתיעםלעבודרוצה"אני

ניס

$TS1$ולהכניס$TS1$
$DN2$ולהכניס$DN2$להיותצריךהזההדורכימודעות,שם
זהחשובהכיהיום.שישממהטוביותר

לאאדם,היותומתוקףהאדםאתלקבל
מהעקום.הואכמהאונראההואאיךחשוב

לה־מהלוושישעובדשהראשזהשחשוב

ציע.

$TS1$.להציע$TS1$

$DN2$.להציע$DN2$נמו־שהןמהקצבאותחוץהיום,הרי

כות,

$TS1$,נמוכות$TS1$

$DN2$,נמוכות$DN2$מב־טובחייםשהנכיםחושבתאני

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$דברולכלעזר,אביזרישלתמיכה

פתרון".ישכמעט
עםנשיםאלינושיצטרפומקווה"אני

בהר־לגעתשנוכלכדימוגבלויותעוד

בה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$שלשוניםסוגיםעםנשיםשלחוויות

מאמינה"אניסרנסקי.מוסיפהאתגרים",

ממגווןובנויהפתוחהמספיקשהקבוצה
מוגבלויות,סוגירקלאאישיויות,סוגי
הכיברמהשינוייםלעשותגםשנוכלכדי

הבין־אישית".ברמהוגםללית־חברתית
ואתעצמיביטחוןהמוןמשדרתאת

איפהזאת,ובסלמצחיקה.מאודגם

שלך?האישיהקושינמצא
דבריםישתמידיומיומי.קושי"זה

שמת-דבריםוישיחסיתהלקשהולכים

האצבע,אתזהעללש־םוקשהסכלים,
אועםאדם,כלשלכמוהיאהחוויהכי

עצמיאתמציגאניאיךמוגבלותבלי

לשלוטיכוללאשאניהעובדהלחברה,
מקב־הםאיךעלי,חושביםשאנשיםבמה
לים

$TS1$מקבלים$TS1$
$DN2$מקבלים$DN2$עליהם.עושהשאניהרושםומהאותי
שכללמסקנהחוזראתהיום,שלבסופו
להיותפשוטזהלעשותיכולשאתהמה
כן,אזלך?נשארעודמהכיעצמך,אתה
שבחייםיודעתואניעצמי,עםשלמהאני

אבלשוב,לראותאצליחשלאסבירהאלה
האח־בשניםתסכול.שלרגעיםגםיש

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$דבריםכמהעםמתמודדתאני

נפגשותשבובנושאשקשוריםאישיים

גםעלומהםוהלקוהמוגבלות,הנשיות

תחו־איזושהיישכלקודםאזבקבוצה,

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$לדברויכולתטוב,שעושהשיתוףשל

ומרגישותשחוותנשיםעםהדבריםעל

האפשרותגםלזהומעברדומים,דברים

אתלפתוחמודעות,להעלותדרךלמצוא

הציבורילדיוןאותםלהכניסהנושאים,

ישחקיקתי.שינויאיזשהולאפשרואולי

ולהכלה".להצפהתקווה

היאבמקצועה,רוקחת,(31)בדירביאן

כחברתלכהןשנבחרההראשונההאישה

המקומיות"בבחירותקאסם.בכפרמועצה
שנכנסתילזהלגרוםהצלחתיהאחרונות

מוג־עםוגםכאישהגםגברי,ארגוןלתוך

בלות,
$TS1$,מוגבלות$TS1$

$DN2$,מוגבלות$DN2$לפניאצלנוקייםהיהשלאדברוזה

בגאווה.אומרתהיאכן",

מרגלהשחציקומהנמוכתכשבדיר,
קבוצתעלשמעהמשותקת,השמאלית

"איךלרגע.היססהלאהיאהמנהיגות,
אתלהשמיעהיאשלהשהמטרהששמעתי

מוגב־עםונשיםבכללהנשיםשלהקול

לויות
$TS1$מוגבלויות$TS1$

$DN2$מוגבלויות$DN2$,התמודדויותתמידלהןשישבפרט

בההתעניינתיאין,שלגבריםחברתיות

"עודמספרת.היאמהנושא",והתלהבתי
מהמש־מישהיהכרתישבכלללפני

תתפות,

$TS1$,מהמשתתפות$TS1$

$DN2$,מהמשתתפות$DN2$ושא־ללילךהתקשרתייוםבכל

לתי
$TS1$ושאלתי$TS1$

$DN2$ושאלתי$DN2$מקבלתשאניהכוחקורה.כברזהמתי
לזולת,לתתכוחלימעניקמהקבוצההיום
מנט־להשישהערבית,להברהבמיוחד

ליות
$TS1$מנטליות$TS1$

$DN2$מנטליות$DN2$לחברותמספרתאנילגמרי.אחרת

שאניהקשייםועלהחוויותעלהקבוצה

בחייגםאלאבעירייהרקלאבהם,נתקלת

בי".וגאותאותימעודדותוהןהיומיום,

בח־מוגבלתהייתשאםחושבתאת

כרה

$TS1$בחכרה$TS1$

$DN2$בחכרה$DN2$מאשרקליותרלךהיההיהודית

הערכית?כהכרה
שע־אחריאבלכך,חשבתי"בהתחלה
ברתי

$TS1$שעברתי$TS1$
$DN2$שעברתי$DN2$עםגרתיללמוד,כרילירושלים

מחוץשקוריםלדבריםונחשפתייהודים
מקוםבכלשאנשיםהבנתישלי,לכפר
כמעטמוגבלותעםלאישהמתייחסים

ישהיהודיתשבחברהנכוןהדבר.אותו

ליהיואבללנושא,מודעותיותרקצת
שעולההראשוןהדברהקשיים.אותםאת
עםאישהעלשמסתכליםלאנשיםבראש

לאהםעזרה.צריכהשהיאזהמוגבלות

שהיאעצום,כוחבהשישבדעתםמעלים

הזמןכללילךולעזור.לתתיכולהגם
נשיםעודלצרףלאלמהאותישואלת

אבלקולן,אתוישמיעושיבואומהמגזר,

אצל־מודעותמספיקעדייןאיןלצערי
נו

$TS1$אצלנו$TS1$
$DN2$אצלנו$DN2$מנסהמאודאניהזה.מהסוגלקבוצות

מהפךלעשותנצליחאוליזה.אתלהעביר
ממש".שלחברתיושינוי

ומשתפותזואתזומעודדותמקשיבות,הן

במקוםכשאני"לפעמיםמחייהן.באנקדוטות
עלמוותרתאישהלמשל,בסופרציבורי,
בריאה׳",׳תהייואומרתבשבילישלההתור
מעצבןהיהזה"פעםמהן.אחתמספרת
את"׳גםבריאה׳תהייעונהאניהיוםאותי,

הערה



