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המורהלהיותרוצה"אני
לחינוךבישראלהראשון
אומרעיוור",שהואגופני
סטודנט33,נבבה,בזה

שלמרותוינגייט,האקדמיתבמכללה
טיפסמרתונים,רץהואעיוורהיותו
עובד2008,בשנתהאוורסטלפסגת
לחינוךלמורהועוזראתלטיקהכמאמן
אלוןובחטיבתמטרו-ווסטבתיכוןגופני

השלישיתבשנהכשהואכיום,ברעננה.
בדרךנמצאהואספורט,הוראתללימודי
־התמרכזשלבסיועחלומו,להגשמת

לסטודנטיםהמתקדםוהנגישותמיכה
־בשרשמיתשנפתחמוגבלויות,בעלי
בוינגייט.במכללתשעברבוע

־הקמעלשעבדההמרכז,מנהלת
אורליד"רהיאשנים,שלושבמשךתו

סיועבמתןרבניסיוןצברהאשרקיים,
בשניםמוגבלויותבעלילסטודנטים
מרכזיעלאחראיתבהיותההאחרונות,
במכללה.והמכינותהתמיכה
וזכהלרשמיהפךהסיועכאמור,כעת,
עזריםבתוספתמשלוומבנהלתקצוב
המלמדותייחודיותתוכנותכמונלווים,

לסטודנטיםטקסטיםומקריאותשפה
סטודנטיםאצלנו"לומדיםראייה.כבדי
"כמוקיים,אומרתהבעיות",קשתמכל

וגםמוחיןשיתוקבעלירגל,קטועעיוור,
־אנחוריכוז.וקשבלמידהבעיותבעלי

לעזורומשתדליםבזהוגאיםשמחיםנו
הגמר".לנקודתאותםולהביאלהם,

סטודנטאלינוהגיעשניםכמהלפני
עלאקדמידיוןוערכנוגלגליםכיסאעל

רוניפרופ'אומרלמכללה",שלוהקבלה
־בווינהאקדמיתהמכללהנשיאלידור,
סטודנטאיךעצמנואת"שאלנוגייט.
ספורט.ללמדיוכלגלגליםכיסאעם

במכללהלשלבהצלחנומאזלשמחתי,
מגוונות".מוגבלויותעםסטודנטים
סטודנטיםעללהקלהיאהמרכזמטרת
־פיהשונים:בתחומיםמוגבלויותבעלי
להשליםלמידה,ולקויותרגשייםזיים,
שהוקםהחדש,המרכזהלימודים.את

ועמותתהלאומיהביטוחבתמיכת
אנשיכוללהמכללה(,)שוחרישוה"ם
למידה,ללקויותמומחיםכמומקצוע
מטפלים,פסיכולוג,מקצועיים,מורים

עזרשיעורישנותניםחונכיםיועצות,
ועוד.
לנבבה?למשל,עזרתם,איך

שמקריאותתוכנותלו"סיפקנוקיים:
נבחןוהואלמדהואבעזרתןהשיעור,את
רשוםהיהגםהואבכתב.במקוםפהבעל

עללרכוברצהאבלפלדנקרייז,לקורס
דאגנואזבהתחלה,לונתנוולאאופניים
וגםאופנייםעללרכיבהאותולרשום
־מושניעםמיוחדיםאופנייםלוגייסנו
שבים".

קשה",ליהיההלימודים"בתחילת
מאתיופיהלארץשעלהנבבה,אומר
־ההנהלזכותייאמר"הרבהשבע.בגיל
־סטודגםלי.ועזרהלקראתישבאהלה

מבחניםעשיתימרצונם.ליעזרונטים
אתליהקליטובכתב.במקוםפהבעל

־ולישבתימקלטות.ולמדתיהלימודים
כולם".כמומדתי
33,קדומים,מהיישובשבועשהאלגם
הרביעיתבשנהשנמצאימין,רגלקטוע

לחינוךכמורהועובדבמכללהללימודיו
זכהבגבעתיים,ויצמןספרבביתגופני
עםבקשר"אניהמכללה.מטעםלסיוע
במכללה.קשייםליהיוא'.משנהאורלי
אומרתמיכה",ליונתנוהתאמותליעשו
2002,בשנתבפיגוענפצעאשרשבו,
איתמרביישובלביתוחדרמחבלכאשר
"למשל,אחיו.ושלושתאמואתורצח

־תרגיהיוקרקע,התעמלותשלבנושא
־המוגבגלללעשותיכוללאשאנילים
באתלטיקהגםלקראתי.ובאושליבלות
להיבחןבמקוםבריצות.בעיהליהייתה
מערכישלושהלעשותלינתנובריצה

עלכדורידולשחקריצותעלשיעורים
גלגלים".כיסא
־ועובמכללהתוארהשלימהשכברמי
טל,הדרהיאגופנילחינוךכמורהבדת
)1.40קומהנמוכתנתניה,תושבת33,

תרצואם

דברים"יששבו:
יכוללאשאני

טכניקתכמולהדגים
וחציצעדאוריצה

אניאזבכדורסל,
במדיה,משתמש
למשלביוטיוב

אתלהראותכדי
נעזרוגםהטכניקה
שעוסקיםבילדים
בתחום"

לי"עצובטל:
אליישמתייחסים

צרכיםבעלתכאל
צריךזהמיוחדים.

מאליומובןלהיות
כמועובדתשאני
מורהאהיהלאכולם.
פחותאויותרטובה
נמוכתשאנימשום
קומה"

אלעזריג'ני
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חינוךבהוראתשהתמחתהלאחרמטר(.
כיוםהיאמיוחדים,צרכיםלבעליגופני

יובמיוחדלחינוךספרבביתמלמדת
צרכיםלבעליגןברמתספיבקמועדון

כמדריכהעובדתגםהיאשםמיוחדים,
מראשעשולא"במכללההכושר.בחדר

ביהתחשבוכןאבלבשביליאדפטציות
"למשל,השבוע.אומרתהיאבמבחנים",

יהמינימטר.אלפייםבריצתמבחןהיה
נכשל.אתהשמעליודקות,11הואמום

גבוהבזמןשרצתילמרות80קיבלתי
עשיילאמתחתרגיליגםדקות.11-מ

שכבותלעשותלינתנוזהבמקוםתי.
סמיכה".

בספורטהבחירה

לעסוקושבונבבהטל,שלהבחירה
יהפיהמגבלהלמרותכמקצועבספורט

צפויה.בלתילכאורההיאשלהם,זית
יעוסאשרשלושתם,דווקאשני,מצד
להביןיכוליםשנים,במשךבספורטקים
הספורטשלהחשיבותאתמכולםיותר
אישית.ולהתפתחותלשיקוםכדרך

נבבה,אומרלי",עזרמאוד"הספורט
יכמרתונישהשתתףאביב,תלתושב
ובאולימפיאדתעולםבאליפויותסט

מלידהעיוור"אני2008.בשנתבייג'ינג
העצמיהביטחוןלחיזוקתורםוהספורט
דרךבספורטראיתיבעצמך.והאמונה

עםבעצמו.להאמיןהנועראתלחנך
יהצללי,שהיווהקשייםהמשבריםכל
מקצועעודשיהיהכדידרךלפרוץחתי

בו".ולעסוקללמודיכוליםשמוגבלים
ומטפסמרתוןרץאתהאיךכעיוור,

הרים?על
אליישקשורלאדםבצמודרץ"אני

לרוץמצליחאניאבלקשהזהביד.יד
הקשה.והעבודההאמונההרצון,בזכות

טיפסתיאותי.חיזקרקשליכישלוןכל
להיותבליאבלחברים,עםהאוורסטעל

קליהיהשזהחשבתילמישהו.צמוד
יהבכיף.וגםקשהעבודההייתהזואבל
למרותוטוב.יפההטבעכמהעדשםנתי
היופיאתהרגשתילראותיכולתישלא

יהגאליובמקוםוגאהשמחאנימסביבי.
אתגרים".עודלצלוחושואףעתי
אהבתהעללוותרהתכוונהלאטלגם

"תמידהנמוכה.קומתהבגלללספורט
ספורטיבי",מביתובאתיספורטאהבתי

יההעמושאשהיה"אחי,מספרת.היא
והלכתיקראטהלמאמןהפךשלי,רצה

בחוגיהשתתפתיכילדהבעקבותיו.
לקראטהנכנסתיקרקע.התעמלות
יהפסקאבלז',בכיתהתאילנדיואגרוף

להארכתניתוחעברתיכיט'בכיתהתי
יניועודיותר,גבוההלהיותכדיגפיים
הניתוחיםבעזרתי"א.בכיתהכזהתוח

ה-1.23עלס"מ,17לינוספוהאלה
מאודתהליכיםאלהאבלשהייתי,מטר

וכואבים".ארוכיםקשים,
הקלה.הדרךאתחיפשהלאמעולםטל
צבאי,לשירותהתקבלהלאשהיאלאחר
והייתהוהצליחה,לשרתהתעקשההיא

"רציתימגע.וקרבכושרחדרמדריכת
אומרת.היאכולם",כמוצבא,לעשות
עשולאהכל.לעשותבביתאותי"חינכו
בביתגדלתיבשבילי.במיוחדדברים
הואשליאחדאחגבוה.בונמצאשהכל
מטר.1.90הואהשניוהאחמטר1.96

צלחתאוכוסלקחתלמשל,כשרציתי,
טיפסתיאזלבד'.לזה'תגיעילי:אמרו

במקוםאותימקטלגיםלצערי,ולקחתי.
שאנילמרותמיוחדיםצרכיםבעלישל

הכל".עושה
חינוךשלבקריירהבחר23,שבו,גם

ישבמאזרגלקטועהיותולמרותגופני,
כדוריםושלושהבפיגוענפצעתשעגיל
טיפוליםעםיחד"הספורטלברכו.חדרו

לצאתליעזרושעברתיפסיכולוגיים
שהיהשבו,אומרבו",שהייתימהמשבר

וכיום2009,בשנתבשחייההארץאלוף
יבקגלגליםבכיסאכדורסלשחקןהוא
בגביעזכתהאשרגן,רמתאילןבוצת

יהאחהשניםובארבעואליפות,המדינה
יבכדורישראלנבחרתחברגםרונות
מקצועניבספורטלעסוק"התחלתיסל.

להפעיללמשברלתתסירבתיותחרותי.
אותי".
יבמלימודיואתמשליםשבוכיום
ושחייהכדורסלכמאמןעובדכללה,

יוייצהספרבביתגופניחינוךובהוראת
יברחמעבירהואכן,כמובגבעתיים.מן
ברגל"הולך"לאבשםהרצאההארץבי
הפציעהעלמספר"אניחייו.סיפורעל

יאופונעשיםומשברמקושיקמיםואיך

נתנולאמעולםקומה,נמוכתטלוהדררגלקטועשבועשהאלמלידה,עיוורנבבהבזה
לאשקטפואחרי‰הספורטיביהחלוםלהגשמתבדרךאותםלעצורשלהםלמגבלה

למוריםלהפוך-אתגרעודצולחיםהםובאליפויות,במרתוניםוהשתתפוהישגיםמעט
‰הגבולהםהשמיים-קושיכלשחרףהמסראתולהעבירהבאהדוראתלחנךכדי

בשבועשהשיקהוינגייטהאקדמיתבמכללהמהתפישהחלקהואהצלחתםסיפור
מוגבלויותבעלילסטודנטיםמתקדםתמיכהמרכזשעבר

עיוור"אנינבבה:
ראיתימלידה.
אתלחנךדרךבספורט
בעצמו.להאמיןהנוער

המשבריםכלעם
לי,שהיווהקשיים
דרךלפרוץהצלחתי

מקצועעודשיהיהכדי
יכוליםשמוגבלים

בו"ולעסוקללמוד עמרני
יוגב
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להשליךיכוליםאנשיםמשםטימיים.
לקוםיכולאחדכלשלהם.החייםעל

משלו".בדרךמקושי

לימודטכניקות

ראולאמעולםכימספריםהשלושה
אותםלעצורשיכולמשהובמגבלה
מורים.להיותבדרכם
בשיעור?קורהזהאיךזאתובכל
חלהיכוללאשאנידברים"יששבו:
וחציצעדאוריצהטכניקתכמודגים

במדיה,משתמשאניאזבכדורסל,
חהטכאתלהראותכדילמשלביוטיוב
חבתשעוסקיםבילדיםנעזרוגםניקה

לטעותלתלמידיםנותןגםאניחום.
אותם".מתקןואז

לאאניכימקשהקצת"זהנבבה:
חמשאניאזשליהספורטאיםאתרואה
זיכרוןכמולישישהחושיםבכלתמש

חפתרוישמקצועי.ניסיוןוגםושמיעה
כישרואהממיעזרהמקבלגםאנינות.
אתעושהאנימישהו.עודעםעובדאני

עוזריםבתיכוןומוריםהמקצועיהקטע
אותי.שמלווהסטודנטישבחטיבהלי.

אניכיבעייתייותרזהכדורבמשחקי
יכוללאאניואזהתנועהאתרואהלא

התנועה,במהלךהתלמידאתלתקן
חבאנעזראניאזטעות.עושהכשהוא
אחרים".נשים

להדגיםלמשל,יכולה,"אניטל:
חאקאבללגובה,קפיצהשלטכניקה

שחחמהס"מ.60שללגובהרקפוץ
הנכונההתנועהאתלהראותזהשוב

חמדגיתמידאניאזבתנועה,והדיוק
ואזס"מ,60שלבגובהראשונהמה

מצויןלקפוץשיודעלתלמידקוראת
חלתמעבירהאניאחריי.מדגיםוהוא

למשל,גם,הםהשרביט.אתלמידים
הכדורעף,רשתאתשמתקיניםאלה
שצריך.לגובהמגיעהלאאניכי

להתקיןיודעתשכבהכללאטלאט
לגביהדבראותוהכדורעף.רשתאת

התלמידיםמהמחסן.חפציםהורדת
לי".עוזרים

"התלמידים
מתלהבים"

לפגושמאליומובןלאלתלמידים
פיזית,מגבלהבעלגופנילחינוךמורה
מאודהתלמידיםהשלושה,לדבריאבל

מתלהבים","התלמידיםפתוחים.
רואיםהםראשונה"פעםשבו.אומר
מורהעודוהואאחתרגלעםאדם

סקרנותהרבהישלספורט.שלהם
בשיעורבשאלות.שמתבטאתטבעית
שליהסיפוראתמספראניהראשון
חושבאנילעבוד.מתחיליםכךואחר
נהנהאניאותי.מעריכיםמאודשהם

מעבירשאניוחושבהילדיםעםלעבוד

"לומדיםקיים:
סטודנטיםאצלנו
הבעיות,קשתמכל
קטועעיוור,כמו
שיתוקבעלירגל,

בעליוגםמוחין
למידהבעיות
אנחנווריכוז.וקשב

בזהוגאיםשמחים
לעזורומשתדלים

אותםולהביאלהם,
הגמר"לנקודת

קיים,אורליד"רלוי,מיקיח"כמימין,
השקתבאירועדנאיושמעוןברקרן

ולדמןגרשוןצילום:|המרכז

תרצו
אם



־להתיוכלוהםשגםהמסר,אתלהם
דברושאיןומגבלותקשייםעםמודד

הרצון".בפניהעומד
חיוביות.תגובותעלמספרנבבהגם

נדהמיםהםטובות.מאוד"התגובות
שאנימהועושיםמקשיביםהםממני.
הםמכבד.ומאודטובנוערזהמבקש.

למשל,ספורט.בשיעוריליעוזריםגם
אתאחדומלמדיםהמגרשאתלסדר
אתישהמקצועיהקטעמלבדהשני.
גורםוזהיותר,החשובהערכיהקטע

לשני.אחדקשוביםלהיותלילדים
הקושימהמשנהשלאלומדיםגםהם

הגבול".הםהשמייםרצוןכוחעםשלך,
התקשולאוטלשבונבבה,כימתברר
־הגופהחינוךבתחוםעבודהבהשגת

בתיבקרברבהפתיחותקיימתוכיני
גופנילחינוךמוריםלהעסיקהספר
גופנית.מגבלהבעלי
־אומעבודה",למצואבעיהלהם"אין
ללשוןהחוגראשגםשהיאקיים,רת

מתיםהתלמידים"ההיפך.במכללה.
לשיעוריםומחכיםשלנוהמוריםעל

עםמורהבהעסקתמוסףערךישאיתם.
חיקוימודלמהווהשהואבכךמגבלה

שגורםרצוןכוחלהםישלתלמידים.
־מפואנוכמהעדבמבוכהלראותלנו

הכללעשותיכוליםהםלעומתם.נקים
אנחנומאליו.מובןלאזההמגבלה.חרף

־בהערעשהאלעללמשל,מסתכלים,
הואאפשרי.הבלתיאתעושההואצה.

בכלמרצהוגםומאמןמלמדמדליסט,
אישיו".לאהיאאצלםהמגבלההארץ.
זכהמלמדתאנישבוהספר"ביתטל:
צרכיםבעלימוריםהעסקתעלבפרס

לבששמיםכיףזהאחד,מצדמיוחדים.
שמתייחסיםליעצובשניומצדזה,אל

זהמיוחדים.צרכיםבעלתכאלאליי

עובדתשאנימאליומובןלהיותצריך
אויותרטובהמורהאהיהלאכולם.כמו

מעצבןקומה.נמוכתשאנימשוםפחות
מסתכלתלאאניאליי.היחסשזהאותי

־שיתרגל.קטועעללמשל,בחמלה,
שישמאליומובןלהיותצריךמודד.
לקבללדעתצריךשונים.אנשיםפה

התאמות".עבורםולעשותאותם,
כיום?סובלתאתקשייםמאילו
בהם.נתקלתשאניקשיים"ישטל:

אניקל.דברלאזהזוגבןלחפשלמשל,
אניכילהצחיקשיודעמישהומחפשת
לטיילשאוהבמישהווגםלצחוקחייבת
הואהתחומיםבכלשליהמודלכמוני.

נעםהפאראלימפי,והספורטאיהטייס
שלולמגבלהנתןולאשנפצעגרשוני,
אניסקי.עושהאפילוהואלו.להפריע
אותו".מעריצה
להפעילגםמתכנןהמרכזבקרוב
כמולסטודנטים,ייעודיותסדנאות
לשיפורבחינות,בחרדתלטיפולסדנה

ועוד.למידהמיומנויות
נחוץ?הזההמרכזכמהעד

וליווי,תמיכהשנותן"המרכז,קיים:
עםלסטודנטיםההשכלהאתמנגיש

־מאשלאלאנשיםומתאיםמוגבלויות
תואר.להשיגיכוליםהיושהםמינים
אמרושכולםתלמידלנוהיהלמשל,

יוכלשהואוהמקסימוםדפוקשהואלו
סבלהואגרעינים.למכורזהלעשות
האמנובמכללהקשה.למידהמלקות

בתחוםבמשטרהעובדהואכיוםבו.
עיוורשאדםהאמיןמיהגופני.החינוך
רגלללאאדםאואתלטיקהמאמןיהיה
עובדה.הנה,גופני?לחינוךמורהיהיה

אפשרי".זהאצלנו
־התשמרכזשמחמאוד"אנינבבה:
לסטודנטיםמאפשרזההוקם.מיכה

מענה.להםוייתןדרךלפרוץנוספים
כךכזה,מקוםשיהיהומבורךחשוב
בעלישהםלספורטמוריםעודשיהיו

¿מוגבלויות".

מסתכלתלא"אניטל.
עללמשל,בחמלה,

שיתמודד"רגל.קטוע
הרפזתומיצילום:|


