
סימנים
בדרך

פינטושירליצעירמגיל

לשנותמטרהלעצמההציבה

למקוםאותוולהפוךהעולםאת

חירשתשהיאהעובדהיותר.טוב

אותה.עצרהלאמעולםמלידה

להעזרההחירשותלהפך

בעלישלהקשייםאתלהבין

תהליכיםולהובילהמוגבלויות

המציאותאתשמשפרים

שטרןנעמהצילום אשכנזילוישרית

שלחייהסיפורעשוישמהםחומרים

בקלותאותהלהפוךיכוליםפינטושירלי

היאהשראה.סיפורישללפרזנטורית

לאבביאליקבקרייתשנים13לפנינולדה

נאלץיכולותיושלמרותמלידהחירש

לאםמידותיומכפיקטנהבעבודהלהסתפק

ולביתבדיכאוןולקתההשניםבמהלךשהתעוורהחירשת

ההורים.גירושיעדהתפוררוהכאבהייאוששבעקבות

הצעיר.אחיההואחירששאינוהמשפחהמבניהיחיד

הבינההשניםעםורקבעולםהחריגשהואחשבהבילדותה

הםאדםבנימעטורקשומעיםהרובהפוךהמצבשבעולם

חירשים.כמוה

לעומתנמצאתאניאיפהלמדתיההתבגרותגיל"עד

שליההוריםשלהקשייםאת"ראיתינזכרת.היאהעולם"

יוםמדיהתמודדוהםשאיתוהשפתיתההנגשהחוסראת

והקשיים".החסמיםכלואתהציבוריובמרחבהרשויותמול

הערה




היאהרחבהציבורשל"התפיסה
מרגישהלאואניתיקוןצריךשחירש
פינטושירליתיקון".שצריכהכמישהי

הערה




עמותותהיולאבזמנומסגרת.למצואלה

הכפולה".במגבלהשעזרווארגונים

ההיאמהתקופהזוכרתאתמה

הלחץהבגרויותבתקופתהיה"זה

ביניהם.לתווךוניסיתיגדולהיהבבית

טיפלתיהורהשללסוגמילדההפכתי

ובמקבילקניותעשיתיבבנקבחשבונות

ההוריםגירושילהתגייס".דרךחיפשתי

"כנראהמראש.ידועהכרוניקההיו

גבוהותשאיפותעםאבאביןהקיטוב

ושקעהשהידרדרהלאמאהתממשושלא

וכשהייתיבנישואיןטובלאלמשהוגרם

לגורעברהפינטוהתגרשו".הם81בת

באמצעותלתקשרשלמדהאמהעם

במגע.הסימניםשפת

הנוחותמאזורלצאת

להשחילקוהללוהמורכביםהקלפיםעם

לוותרהלגיטימציהכללההייתההחיים

הייתה"זאתאחרת.בחרההיאאבל

לאחורבמבטאבלמאודקשהתקופה

רוצהאניומהאנימילהביןליעזרההיא

שבוניםגילזהמעצמי.

עלחשבתיואניזהותבו

והמכשוליםהקשייםכל

נתקלוהםקשייםבאילו

ובימויתסריטאותלמדשלי"אבא

גאלדטבאוניברסיטתהבריתבארצות

לחירשיםבעולםהיחידההאוניברסיטה

כסדרןעבדהואהמשפחהלפרנסתאבל

שפתהייתהשלוהאםשפתבסופרמרקט.

ואניבעבריתשלטלאהואהסימנים

לנסחלועוזרתהייתיוכנערהכילדה

קורותוגםלרשויותמכתביםולכתוב

להתקבללנסותאותולדרבןניסיתיחיים.

הגישהאבלחלםשעליהםלדברים

חירש'.אניכייכוללא'אניהייתהשלו

מהעבודהמתוסכליוםכלחוזרהיההוא

הייאושאתשלוהפניםעלוראיתי

אתלהגשיםהצליחשלאמכךוהאכזבה

ציירתשהייתהאמהבמקבילעצמו".

לקתה"היאראייתה.אתאטאטאיבדה

בהשישגנטיתתסמונתאשר'ב'תסמונת

עיניים.ומחלתשמיעהלקותשלצירוף

נפשיתמצוקהחוותההיאמכךכתוצאה

לסייעניסיתיואניעבדהלאהיאודיכאון.

הקשייםכלעל"חשבתי

שההוריםוהמכשולים

איתםמתמודדיםשלי

אתאקבלשלאוידעתי

שהיא.כפיהמציאות

שלישהעתידהחלטתי

עודאבלאחרתייראה

איך"ידעתילא

.41מגיליחד
בעלהעם
קדושמייקל

שלי"הבן
הסיבההוא
והמוטיבציה
להיאבקשלי
עםלשינוי".
נבותבנה

גיל"עד
ההתבגרות
איפהלמדתי
נמצאתאני
לעומת
העולם".
פינטו
בילדותה

קפלן
ירדן
צילום

הערה




המשמעותיותהתחנותאחתהיהשהצבא

להביאאסור"בצבאזהותה.בעיצוב

הביטחוניהסיווגבגללמתורגמנית

בהתחלהתרגום.ללאלהסתדרונאלצתי

היכולותאתגיליתיאזאבלקשההיה

מתעקשתכשאנימשיגהאניומהשלי

היכולותאתראואנשיםמוותרת.ולא

שאניראולחירשותמעבראותיראו

מודהאניאמון.ביונתנולמערךתורמת

במקוםכימפלטשלסוגגםשהרגשתי

ההוריםשלוהמטפלתהעוזרתלהיות

'שירלי'פשוטבצבאלהיותיכולההייתי

ביטוי".לידיעצמיאתולהביא

השירותובמהלךקבעחתמהפינטו

הצטיינותאותותקיבלההצבאי

נשיאמצטייןאותאתקיבלהב9002

אותוכןז"לפרסשמעוןהמדינה

והצטיינותהאווירחילממפקדהצטיינות

כדיזאתמספרתלא"אנימחלקתית.

למהשהגעתילומרכדיאלאלהתפאר

וכיווןשליהכישוריםבזכותשהגעתי

בגללליויתרואועלייריחמושלא

להתייחסצריךלדעתיככההחירשות.

שלוהכישוריםלפילשפוטאדםלכל

לא".אומוגבלותבעלהואאםמשנהלא

שירותשנותארבעשסיימהלאחר

משפטים.ללימודינרשמהבצה"ל

והרצוןהמרניסיונומתוךשלי"אבא

אבלבחוץ'תעשי'מהליאמרלגונן

פיג'ו
ליאת
צילום

איתםמתמודדיםשלישההורים

כפיהמציאותאתאקבלשלאוידעתי

ייראהשלישהעתידהחלטתישהיא.

איך".ידעתילאעודאבלאחרת

לךשגרםממישהותמיכהקיבלת

להיראותיכוליםשהחייםלהאמין

אחרת

אמאשלההוריםשליוסבתא"סבא

לאאצלםוביליתישומעיםאנשיםהיו

שפתאתידעולאהםבילדותי.מעט

באמצעותתקשרנואבלהסימנים

קטנהשהייתימאזשפתיים.קריאת

מהשאביןדאגתמידשליסבא34

'אםאומרהיההואהשולחן.סביבנאמר

לוותרלינתןלאהואתשאלי'הבנתלא

ולאביטחוןליהעניקושניהםלעצמי.

לוקחיםהיומסכנה.כאלאלייהתייחסו

נוכחתשאהיהכדילספרייהאותי

מהשאלותמידאופקים.ומרחיבתפעילה

העולם".אתשאכבושליואמרודעתי

המשלביםספרבבתילמדהפינטו

בביתלמדהביסודיושומעים.חירשים

חירשים.בכיתתבחיפה"שלווה"ספר

הישגיהובשליגורבקיבוץלמדהבתיכון

וקיבלהשומעיםבכיתתשובצההגבוהים

להשעזרהמתורגמניתהחינוךממשרד

להשתלב.

התרחשהמבחינתההמפנהנקודת

את"אהבתיהגיוס.לפניהגדנ"עבשבוע

לעניין.והתחברתיהאווירהואתהפקודות

כמצטיינתעלייהכריזוהסיוםבטקס

כלחניכים.004מתוךומנהיגהמובילה

ונזכרתיהרהרתיבאוטובוסהביתההדרך

האמיןשלאאבאעםשליבשיחות

חירש.הואכיבעולםלהצליחיכולשהוא

ולהוביללהצטייןהצלחתישאםחשבתי

אמנםשזהההוכחהזוהחירשותלמרות

עשיתירגעבאותויכולה.אניאבלקשה

שאעשהלעצמיואמרתיבמוח'סוויץ''

להצליחשליהחייםאתלשנותכדיהכל

הישראלית".בחברהחלקולקחת

נאבקהעודהזוהאפיזודהלאחר

כיווןלצה"ללהתגייסכדישנהבמשך

"התעקשתימגיוס.פטוריששלחירשים

אחדהיהזהגיוסצווכשקיבלתילהתנדב

בחיי".המאושריםהימים

בחילפרויקטיםכקצינתשירתההיא

אומרתהיאלאחורובמבטהאוויר

הגדנ"עסיום"בטקס

כמצטיינתעלייהכריזו

מתוךומנהיגהמובילה

הצלחתיחניכים.004

למרותולהוביללהצטיין

רגעבאותוהחירשות.

ואמרתי'סוויץ''עשיתי

כדיהכלשאעשהלעצמי

שליהחייםאתלשנות

להצליח"

שהגעתילמה"הגעתי

שליהכישוריםבזכות

אועלייריחמווכיוון

החירשות.ויתרו

להתייחסצריךככה

לפילשפוטלכל

משנהלא

מוגבלותאם

לא"או

סרטביים
ילדותו.על
אביהעם
פינטויונתן

"מגשימה
עצמהאת
ותמיד
מחפשת
הדבראת
הבא".
משמאל
אמהעם
ורדית
גלבוע

הערה




הנוחותמאזורלצאתצורךהרגשתיאני

שינוילהובילרציתיהלאה.ולהתקדם

יהיושאםחשבתיאזאיךידעתיולא

המחסומיםאתאביןמשפטייםכליםלי

אתלתקןאוכלחירשיםבפנישעומדים

בישראל".המציאותאתולשנותהחוק

האקדמיתב"מכללהמשפטיםלמדההיא

מסבירההיאלאומי""ביטוחנתניה".

לימודיםעבורלמתורגמניתשעות"מממן

הלימודיםבמהלךראשון".לתואר

שלהמצוינותבתוכניתהשתתפה

עבודהבדיניקורסובמסגרתהמכללה

בז'נבה.לאו"םבמשלחתהשתתפה

להיותהחלהללימודיםבמקביל

נוערתנועת"שמע"בעמותתפעילה

אחרבשעותכמועדוןשפועלתארצית

להקנותכדישמיעהלכבדיהצהריים

לרכזתמונתהוהעצמהמיומנויותלהם

ובהמשךפורמליתבלתיחינוכיתפעילות

גםב"שמע"דן.מחוזמועדוןלמנהלת

חירשקדושמייקלבעלההכירה

שלקיץבמחנה41בגילהכירוהםהוא.

יחד.הםומאזהתנועה

לעבודרוצים

דיניבתחוםהתמחותכשהתחילה

אותיהעריכובשבילםגדולהזכותשזו

לחירשות".מעברוראוכישורייפיעל

הבעיותאחתהיאלדבריההנגשה

כיווןהישראליתבחברההגדולות

ועסקיםעצמאייםפרטייםשלמעסיקים

הוצאה"זואותה.לממןקשהקטנים

זהחלק.בהלוקחתלאשהמדינהגדולה

לבעלילעזורצריכהשהמדינההמקום

הזדמנויות.שוויוןליצורכדיהמוגבלויות

במקוםאבלרווחהמדינתאנחנוהרי

לכלכלאפשרותהמוגבלויותלבעלילתת

בבית'תישארולהםאומריםעצמם

קצבה'".ותקבלו

מוגבלויותשבעלימסכימיםהאנשיםרוב

הכלבסוףאבלשוותלהזדמנויותזכאים

כסף.שלעניין

שהנגשההטענהאתמכירה"אני

היאשליהתשובהכסף.הרבהעולה

יותר".עולותשהקצבאות

אםהבהרהטעונההזאתהאמירה

יצמידוחירשעובדלכללדוגמה

משכורותשתיבמתןמדוברמתורגמן

למדינהיותרזוללאאחד.תפקידלביצוע

קצבהלולשלם

אינהתרגוםשלההנגשה"ראשית

בסיטואציותאלאצמודבאופןנצרכת

וכדומה.השתלמותשבועיותישיבותכמו

פרטיבמשרדאדםוזכויותעבודה

הייתה"לאלטובההופתעה

השוטפתבעבודהצמודהמתורגמניתלי

בבתיודיוניםישיבותליהנגישוכןאבל

שלאהשופטיםגםכשהיו.המשפט

המשפטבביתיוםכלמתורגמניתרואים

ליאמרותמידבמשרדמאוד.התרשמו

אותישאלונולד"כשנבות

שנולדעצובהאניאם

היאהאמתאבלחירש

מפתיעזהששמחתי.

רוצהאחדכלאבלאנשים

לו.דומהיהיהשלושהילד

עליועוברמהיודעתאני

איתו"לדבראיך
"התעקשתי
להתנדב
וכשקיבלתי
זהגיוסצו
אחדהיה
הימים
המאושרים
פינטובחיי".
מקבלת
אות
הצטיינות
מהנשיא
שמעון
ביוםפרס
העצמאות
9002

הערה




הבעיהאתותתקןשתלאושמיעהמכשיר

צריךאבלחשובההזוהטכנולוגיהבאוזן.

אדםכמוישמעלאלעולםשחירשלהבין

שמיעהמכשירמרכיבהכשאנישומע.

בחוץשעובררכבכלבראש.רעשלייש

באוזן.חזקלינשמעיםמכוניתצפצוףאו

אדםכמולחיותלימאפשרבאמתלאזה

כמוזהלי.נוחולאמכאיבזהשומע

ייראהבאמתלאזהקרוע.דףלהדביק

חלק".דףכמו

חולגרגיר

שעלהבכיגלאיקוטעשלנוהשיחהאת

שלוחציהשנהבןבנהנבותהשולחן.

לריאיוןומצטרףמשנתוהתעוררפינטו

שאלונולד"כשהואממיסים.בחיוכים

אבלחירששנולדעצובהאניאםאותי

אנשיםמפתיעזהששמחתי.היאהאמת

יהיהשלושהילדרוצהאחדכלאבל

איךעליועוברמהיודעתאנילו.דומה

שלושהחייםבטוחהואניאיתולדבר

הסיבההואשליהבןמשלי.קליםיהיו

אנילשינוי.להיאבקשליוהמוטיבציה

שחוויתי.התסכוליםאתיחווהשלארוצה

מוללהתמודדנאלצתיבחייתחנהבכל

מהחירשות.סבלתילאמעולםאבלאתגר

ההנגשה.וחוסרמהבורותסבלתי

מהבעיניימגבלהלאהיאהחירשות

המודעותוחוסרהאטימותהואשמגביל

הציבור".של

לבכובשתמרשימהאישההיאפינטו

מפניהמשלאהחיוךאנרגיות.ומלאת

בהתלהבותמדברתוהיאבורקותעיניה

הריאיוןאתנמרצות.ידייםובתנועות

ליאתבעזרתבשלישייהמקיימותאנחנו

שבעכבראותהשמלווההמתורגמנית

מביטהאניפינטואתלהביןכדישנים.

הקולאתשומעתאבלפניהבהבעות

היאבנהאללצדנו.היושבתליאתשל

מימיקותמשנההסימניםבשפתמדברת

שלה.החייםבשמחתכולנואתומדביקה

הןאחריםמוגבלותלבעליההנגשות

בנייתכמוחדפעמיתהוצאהלרוב

תאורהגלגליםלכיסארמפהאומעלית

ראייה.לכבדיבריילוכתבמותאמת

כתוצאהתקבלשהמדינההרווח"שנית

פורסם9102בדצמברכפולהואמכך

זכויותלשוויון'הנציבותשערכהמחקר

במשרדיחידהמוגבלות'עםלאנשים

בחברהלשילובםשפועלתהמשפטים

ש.ל.אזכויותשוויכאזרחיםהישראלית

מבעלימחציתרקשאםכךעלהמצביע

קרובבתעסוקהישתלבוהמוגבלויות

ירוויחהישראליהמשקאישלמיליון

הרווחבשנה.שקלמיליארדארבעה

שהיאההנגשהאתלממןיכולהזה

שקלמיליארדמארבעהבהרבהזולה

מדוברחדפעמית.הוצאהלרובוהיא

כולםלעבודהלצאתשרוצהבאוכלוסייה

'לתתלהיותצריכההגישהמזה.ירוויחו

כדוגמה"אותיתראידגים'.ולאחכה

ביטוחידיעלמוגדרת"אניחושפתהיא

עבודהכושראובדן57כבעלתלאומי

לחלוטין".מהמציאותשמנותקמה

הזההשינויאתיוצריםאיך

כלפיהתפיסהבשינוי"מתחילים

מוגבלויות.עםהמתמודדותאוכלוסיות

אתכרגעלבטלשצריךחושבתלאאני

ייפלו.אנשיםכיאחתבבתהקצבאות

במדינתאיןלעכשיושנכוןבמיוחד

בעליאתלהוציאכדיכליםישראל

הנגשהאיןהתעסוקהלשוקהמוגבלויות

להקיםצריךמספקת.מודעותואין

ואוליבהסברהלהשקיעלכךתשתית

חבריםליישלכך.יזכוהבאיםבדורות

מכךשהופתעובאוסטריהחירשים

קצבאות.אצלנומקבליםשחירשים

מנהלייששםמביך.זהמבחינתם

מורגליםהםחירשים.בכיריםארגונים

שם".התפיסהזובשילוב

אישכ00051כיוםחייםבישראל

שפתדובריוהםחירשיםשנולדו

לאאבלקטנה"אוכלוסייההסימנים.

"השומעיםפינטו.אומרתמבוטלת"

תרכיבאזחירשנולדתשאםחושבים

נאלצתיבחייתחנה"בכל

אתגרמוללהתמודד

סבלתילאמעולםאבל

סבלתימהחירשות.

ההנגשה.וחוסרמהבורות

מגבלהלאהיאהחירשות

הואשמגבילמהבעיניי

המודעותוחוסרהאטימות

הציבור"של

"הרגשתי
שמצאתי
פוליטיבית
שמתאים
מבחינתלי
תפיסה
מדינית
חברתית
כלכלית
וביטחונית".
נפתליעם
מימיןבנט
ואיילת
שקד
ובבית
הנשיא
נחמהעם
ז"לריבלין

עסוקה
בפעילות
חברתית
אינטנסיבית
בעלילקידום
מוגבלויות.
בפעילותפינטו
משלחת
מתנדבים
בפנימייה
לחירשים
בהודו

לנדא
עופר
צילום

הנשיא
בית
דוברות
צילום

הערה




'לישון'כמויודעשהואמיליםכבר"יש

שלבגאווהמספרתהיא'חלב'"'כלב'

לחירשים.במעוןהוא"ביומיוםאמא.

גםוהןהסימניםשפתדוברותהמטפלות

שומעות".

ניתוחלמועדמחכיםהםאלובימים

קוכליארי.שתלשבלולשתללהרכבת

אותולהכניספשוטההחלטהלא"זו

אניחיים.מצילניתוחשאינולניתוח

וישפרלטובהעליוישפיעשזהמקווה

תלוייהיהשלאכךשלוהשמיעהאת

אםלהחליטיוכלהואובעתידבאחרים.

לא".אובמכשיריםלהשתמש

היאודינמי.משתנהעמוסיומהסדר

התנדבויותכנסיםפגישותביןעוברת

ומנסההחדש""הימיןסיעתשלוסיורים

הצהריים"אחרטרייה.אמהותגםלשלב

ברוראבלמלאהבמשרהאמאאני

זמינהפחותאניבחירותמערכתשבכל

לדרךמדהיםשותףהואמייקללבית.

כמוקריירה.עםאמהותמשלבתואני

שלנכוןניהולצריךנוספותרבותנשים

אפשרי".הכלאבלהזמניםלוח

בשלושפוליטיקה.עלנדברבואי

שעברנוהצפופותהבחירותמערכות

"הימיןעםרצתהאחרונותבשנתיים

ולמהבכללפוליטיקהלמההחדש".

בפרטהחדש""הימין

הראייהאבלמאודימניבבית"גדלתי

התמקדתיכיהודחקהשליהפוליטית

שתהיהכדיהחברהובתיקוןבהנגשה

בעליאתומכילהפתוחהמבינה

חברתיתפעילההייתיהמוגבלויות.

לימודיבמהלךחוקהצעותלקדםוניסיתי

שלשנהשבחציהרגשתיאבלהמשפטים

בים.חולגרגירפעםכלמזיזהאניעבודה

בשביליותרחזקמשהושצריךהבנתי

עללחשובהתחלתיואזדבריםלהזיז

לעצמוניכסאמנםהשמאלפוליטיקה.

הזההנושאאבלהחברתיהנושאאת

לכולנו".שייך

"הימיןמראשיבנטנפתליעםהקשר

כשהיהעודהתחילמספרתהיאהחדש"

והיאהיהודיהביתויו"רהחינוךשר

קמפייןאישימיזםבמסגרתהובילה

להגברתשווה"אנימסמן"אנישנקרא

רשמיתכשפההסימניםשפתחשיבות

וכשהואהדדיקשר"נוצרבישראל.

איילתעםהחדש""הימיןאתהקים

שמצאתיוהרגשתישובנפגשנושקד

תפיסהמבחינתלישמתאיםפוליטיבית

וביטחונית".כלכליתחברתיתמדינית

אותהקיבללדבריההדתיהציבור

פתוחות.בזרועות

החדש"ל"ימיןהצטרפהבטרםעוד

חברתיתבפעילותעסוקהפינטוהייתה

מוגבלויות.בעלילקידוםאינטנסיבית

ראשליועצתנבחרהאףהיאב8102

מוגבלויותלענייניגןרמתעיריית

ייצגההיאהאחרוןבאוקטוברונגישות.

העולמי.הציוניבקונגרסכצירישראלאת

ישראלבתולדותהראשונההחירשת"אני

הרצל.שכינסהראשוןהקונגרסמאז

משתפת.היאגדול"בכבודמדוברעבורי

"לינקבתנועתהועסקהלאחרונהעד

הפועלתרודרמןמשפחתקרןשל"02

היאכיוםמוגבלות.עםצעיריםלקידום

פרטיותהרצאותממתןבעיקרמתפרנסת

מתורגמניותלהכשרתב"תוכניתוכמרצה

בראילן.באוניברסיטתהסימנים"לשפת

ברשימהשובצתהאחרונותבבחירות

כחברתנבחרתולאהתשיעילמקום

ידייךאתריפהלאזהכנסת

אניעוד.שלטעםליהשאירזה"להפך

אניכישםלהיותרוצהאנילזהחותרת

לקרות.צריךשהשינוימאמינהבאמת

לעולםונכנסתיהעמוקיםלמיםקפצתי

להשפיע".כדיהפוליטי

חייםמפעל

במדינתישמוגבלויותבעלימיליוןכשני

יכולהשהחברהמשוכנעתופינטוישראל

כדיבתוכהשילובםלמעןיותרלעשות

נטל.מהוויםשהםיחושוולאיתרמושהם

רואיםולאמהאוכלוסייהב02"מדובר

מסייםמוגבלותשבעלאותימרגיזאותם.

עובדאובביתונשארבהצטיינותתואר

לפניכישוריו.אתהולמתשלאבעבודה

שוויוןל'חוקתיקוןנחקקשניםארבע

שקובעמוגבלות'עםלאנשיםזכויות

עובדיםמ001יותרשמעסיקהחברהכי

לפחותלהעסיקלדאוגצריכה

הושגלאהיעדמוגבלות.בעליאנשים

מעסיקיםשלרתיעהקיימתשעדייןמפני

החברהמוגבלות.בעלימהעסקת

להתנהגכיצדיודעתלאהישראלית

והסטיגמותהמודעותחוסראםאיתנו.

עללבואיכוללאהבעיהפתרוןקיימים

החברהתיקוןבאמצעותאלאחוקידי

מהגילובחינוךמסיביתבהסברהעצמה

אמיתישילובמתוךיבואהפתרוןהרך.

תחומיבכלמוגבלויותעםאנשיםשל

לשינוי".נביאכךרקהחיים.

אתלשלםמוכנהאתלכנסתתיבחריאם

והמשפחתיהאישיהמחיר

תומךבעליהמחירעלרבות"חשבתי

חירשיםחבריםלי"יש

שהופתעובאוסטריה

מקבליםשחירשיםמכך

מבחינתםקצבאות.אצלנו

מנהלייששםמביך.זה

חירשיםבכיריםארגונים

זובשילובמורגליםהם

שם"התפיסה

בדיוןפינטו
בוועדת
הרווחה
והבריאות
שעסק
בהנגשת
מערכת
הבריאות.
למטה
בהפגנה
מולהשנה
הכנסת
לאחר
ארוךמאבק
בחוסר
הכנסתההנגשה

דוברות
צילום

לנדא
עופר
צילום

הערה




בשבילהכרחיצעדזהגאים.וההוריםבי

חייםיהיוכמותורביםועודשלישלבן

שלי.החייםמפעלשלסוגזהאחרים.

מתייאשת".לאאני

השניםבחלוףעברומספרתהיאהוריה

ויצרובנפרדאחדכלאישיתהליך

אבללתקןמהיש"אמנם

דרךשעשינורואיםכבר

החמישים.שנותמאז

המוגבלויותבעליבעבר

והראייהמודריםהיו

התמסכנות.שלהייתה

שעםמאמינהאני

והסברהנכונהעבודה

ישתנו"דברים

החסמים.למרותעשיריםחייםלעצמם

להגשיםמנסהפינטויונתןאביה

זכההואכשנתייםלפניישניםחלומות

סרטובייםגשר""קרןשללתמיכתה

טלישלבכיכובה"חוטים"ששמוקצר

ילדהמגדלתאישהעלהמספרשרון

היהזהילדותו.סיפורעלומבוססחירש

ידיעלשנוצרהראשוןהישראליהסרט

ובסינמטקים.בפסטיבליםוהוקרןחירש

תסריטיםלכתובממשיךהואמאז

אמהעצמו.אתמממששהואומרגיש

באמצעותשמתקשרתגלבועורדית

סקפטיותהביעהבמגעהסימניםשפת

להצטרףבתהשללהצעותבאשררבה

ברגעאךלגעת""נאתיאטרוןלחברי

חדשאמנותלאפיקנשאבהשהצטרפה

עבורההיה"הכלבהצגות.משחקתוהיא

"היאפינטו.מתארתומלהיב"סוחף

כתבקריאתידיעלגםלתקשרלמדה

בהדגשהלהשמדפיסהתוכנהישברייל

בקריותמתגוררתעדייןהיאהכתוב.את

בהסעהמגיעההיאבשבועפעםאבל

אביבבתלחירשיםעיווריםלמועדון

וישמנהיגותבקורסהשתתפהשבמסגרתו

הפכהזהבעקבותרבים.חבריםשםלה

חירשיםארגוןשלועדחברתלהיות

בקבוצהמשתתפתגםוהיאעיוורים

טנדםבאופניאופנייםרכיבתשל

ועיוור.רואהרוכביםשניהמאפשרים

ותמידעצמהאתמגשימהשליאמא

שניםכמהכברהבא.הדבראתמחפשת

מאושרת".והיאחירשזוגבןלהיש

האפשרותאתלהציעמעיזהאני

מתפתחתבהשצפושהוריה

השראהממנהקיבלוומתמודדת

ולאיעדיםלהשגתלחתורלפעול

שבדרך.המהמורותלמרותלוותר

"אולימכך.מופתעתמשתההפינטו

מודה.היאמעולם"זהעלחשבתילא

להיות"."יכול

אותךשמעליביםדבריםיש

שאניליכשאמרונעלבתהייתי"בעבר

ברחובמישהיאותיראתהפעםמסכנה.

הניידבטלפוןוידיאובשיחתמשוחחת

גרידתשאקחליאמרההיאוכשסיימתי

להירפא.סגולהזוכימסוכותאתרוג

מישהישירותבמוניתאחרבמקרה

אותיובירכהראשיעלתהיליםהניחה

מהקיבעוןנעלבתיחירשת.אהיהשלא

חירשיםעלאנשיםשלומהסטיגמות

מהיודעשהואחושבכשמישהוובכלל

טובשאוליפעםחשבתםלאחר.טוב

הציבורשלהתפיסהחירשתלהיותלי

לאואניתיקוןצריךשחירשהיאהרחב

היוםתיקון.שצריכהכמישהימרגישה

פחות".נעלבתאני

הישראליתשהחברהחושבתאת

מגווןאתולהכיללהשתנותיכולה

המוגבלויות

עצמהאתבונהמשתנה"החברה

אבללתקןמהישאמנםומשתדרגת.

שנותמאזדרךשעשינורואיםכבר

המוגבלויותבעליבעברהחמישים.

שלהייתהוהראייהמודריםהיו

עבודהשעםמאמינהאניהתמסכנות.

הדורישתנו.דבריםוהסברהנכונה

החברהיותרהרבהמודעהיוםהצעיר

המוגבלויותבעליוגםיותרמכילה

שלעבודהזומצדםהמאמץאתעושים

נגיעשיחדבטוחהואניהצדדיםשני

רחוק".

הערה



