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אשר אסולין, בן 21, מפעיל את מערכת הסטריאו בחדרו ורוקד. הקביים שלו שעונים כעת על הקיר. אסולין משותק בגפיו
התחתונות, אבל גופו משתחרר ברגעים האלה ונע בחופשיות ובביטחון לקצב המוסיקה.

"אנחנו מתנצלים על הבלגאן", אומר בחיוך כובש שותפו לחדר, ניר דרעי, בן 20. אסולין ודרעי, הלוקים בשיתוק מוחין
מלידה, חולקים חדר משותף במסגרת "מכינה לחיים - מכינת כנפיים", תוכנית המיועדת לנכים בני 18-21 שלמדו במערכת

החינוך הרגילה. התוכנית מאפשרת להם לצאת מבית הוריהם ולהתגורר יחד בתנאי קומונה, להתנדב לשירות לאומי
ולהשתלב בלימודים אקדמיים.

כל חייו למד אסולין במסגרת לימודים משולבת. "הייתי מקובל והיו לי חברים, אבל הכל נקטע כשלימודי התיכון הסתיימו",
הוא מספר. "כל החברים שלי התגייסו לצבא ואני מצאתי את עצמי פתאום ללא מסגרת, יושב בבית. אז מגיל 18 ועד 19

וחצי לא היה לי מה לעשות, וישבתי בבית והיתה לי שגרת חיים של ללכת לישון בארבע לפנות בוקר ולהתעורר באחת
בצהריים ולא לעשות כלום. הרגשתי שאני מתבזבז ומאבד אחיזה ביום-יום".

כעת, שמונה חודשים לאחר שהשתלב בפרויקט, יש לו סדר יום עמוס: הוא לומד לתואר ראשון בסוציולוגיה ומשאבי אנוש
במכללת גליל מערבי שבעכו, מתנדב במסגרת שירות לאומי במרכז התקשורת של המכללה וחונך ילדה פגועת שיתוק מוחין.

כללי

רק שהמגבלה הפיסית לא תיהפך לכל הזהות שלהם
כשבני גילם מתגייסים לצבא, נשארים נכים רבים לבד בבית - מבודדים ומתוסכלים. בקומונה בגליל הם
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לרכישה לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  
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"המסגרת הזאת", הוא מעיד, "איפשרה לי למצוא את עצמי, ללמוד, להתנדב ולהרחיב את מעגל החברים ואפילו להשיג את
החברים שלי שמשרתים כיום בצבא. כשהם יסיימו את השירות ויתחילו להתעניין בלימודים אני כבר עשוי לסיים לימודי תואר

ראשון".

לפרוץ ללב החברה

לפי נתוני השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל" (בהוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד בשיתוף אשלים-ג'וינט והפורום
הבין-משרדי לסטטיסטיקה של הילד), ב-2004 חיו בישראל 195 אלף ילדים שסבלו ממחלה כרונית או נכות שהשפיעה על
תפקודם היומיומי. מדובר ב-8.5% מהילדים בישראל. ב-2004-2005 למדו בחינוך המיוחד כ-3,000 ילדים הסובלים מנכות

פיסית, מחלה או עיוורון, ולפי נתוני האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך, מספר דומה של ילדים כאלה משולבים במערכת
החינוך הרגילה.

בעוד שמערכת החינוך המיוחד מספקת מסגרת עד גיל 21, מערכת החינוך הרגילה אינה מציעה פתרון ייחודי לנכים בני
18-21. התוכנית "מכינה לחיים - מכינת כנפיים" נפרשת על פני שנתיים. בשנה הראשונה מתגוררים המשתתפים

בפרויקט בקומונה במושב בוסתן הגליל, שם הם מתרגלים חיים עצמאיים מחוץ לבית ההורים. בקומונה חמישה חדרי שינה
שהחניכים חולקים, ובקצה המסדרון חדר המדריכה הנמצאת אתם 24 שעות ביממה. במקום גם מטבח רחב ידיים המותאם

לצורכי נכים, סלון ומרפסת גדולה מחופה עץ.

הצעירים משתתפים בניהול הבית - בישול ארוחות, כיבוס בגדים, ניקוי חדרים ויציאה לקניות בסופר. כמו בכל קומונה, גם
ב"מכינת כנפיים" הריבים הם תמיד מי ישטוף כלים, וכדי להתגבר על הטבע האנושי, שחולם על ערכי שוויון ואחווה אך
נמנע מדברים ארציים כמו שטיפת כלים, משובצים כולם לתורנויות. בלב הקומונה מצוי גם משרד מנהל המכינה ואחד

מיוזמי הפרויקט, גידי צור. "עוד מעט יעבור המשרד לקרוואן סמוך", צוחק צור, "והם ינשמו לרווחה".

סדר היום עמוס: החניכים מתעוררים בין שש לשמונה בבוקר (כל אחד לפי סדר יומו) ומוסעים ללימודים או למקום השירות
הלאומי. הם חוזרים עד אחר הצהריים והתורנים עומלים על ארוחת הערב המשותפת. בכל ערב מתקיימות פעילויות שונות:

שיחת קומונה, סדנאות אורח, ערב חופשי שבו אפשר לצאת ולבלות עד אחת בלילה, יוגה ועוד. בסופי שבוע חוזרים
החניכים הביתה.

בשנה השנייה של הפרויקט מתפצלים בוגרי הקומונה לשתי דירות בנהריה ומתקרבים לחיים האמיתיים. הם חולקים דירה
עם כחמישה אנשים מהתוכנית ומדריך שנמצא שם כל יום בשעות אחר הצהריים וערב.

צור, בן 48, בעל תואר שני בייעוץ חינוכי ובוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, החל את דרכו המקצועית כמדריך נוער
בשכונת מוסררה בירושלים בשנות ה-80. מאז, הוא מעיד, כל תשומת הלב שלו מוקדשת לקבוצות בני נוער המנסים לפרוץ
ללב החברה. לפני שקיבל עליו את ניהול המכינה היה במשך שבע שנים מנהל סניף הרצליה של "בית הגלגלים", עמותה

המאפשרת לילדים עם מוגבלויות ליהנות אחת לחודש בסופי השבוע מסדנאות ופעילויות חברתיות.

"חשוב להבין, שהמשפחות עוטפות את הילדים הנכים בצמר גפן ועושות הכל עבורם", הוא אומר. "הצעירים יכולים להגיע
לפעמים למצב של תלות, ניוון והעדר מיומנויות בסיסיות. במסגרת מכינת כנפיים, כשהם מתנדבים לשירות לאומי, הם

משתחררים מהתודעה הכובלת שהם נתמכים, ומקבלים משכורת תמורת עבודתם. זו הזדמנות עבורם לבנות זהות של אדם
שיכול להעניק לאחרים ולא רק להיתמך".

המכינה נולדה ממפגש בין צור לאיילת שופטי במסגרת לימודיהם בבית הספר מנדל. שופטי, בת 37, רתוקה לכיסא גלגלים.
היא חולה מלידה במחלה גנטית הפוגעת במערכת העצבים ובין השאר מקשה על הבליעה, הנשימה ועיכול המזון, ופוגעת
בשיווי המשקל. היא בת קיבוץ דליה וחלקה מגיל צעיר דירה בקיבוץ עם חברה. אחר כך "נלחמה", כדבריה, לעשות שירות

לאומי בקומונה של השומר הצעיר. היא למדה תואר ראשון בספרות והיסטוריה במכללת אורנים, ונסעה לבדה לאנגליה
למשך חמש שנים ללימודי מוסיקה, דרמה וייעוץ בהנחיית קבוצות. עד כה העלתה שתי הצגות שכתבה וביימה ("מעשה

מסע", "צעדים") המגוללים את סיפור חייה.

כעת שופטי עסוקה בפיתוח תוכנית המשך לבוגרי "מכינת כנפיים". "אם לא יהיו לבוגרי הפרויקט תוכניות שימשיכו לספק
סיוע, לא השגנו את המטרה", היא אומרת. "אדם נכה צריך המון כוח כדי להתעקש על מסלול חיים נורמטיווי. הרוב לא

מצליח לפרוץ את המעגל של בית-מחלה-ניתוק חברתי. המכינה מאפשרת לאנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות להרגיש
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שהם שותפים במשחק החברתי ויכולים לחלום גבוה ולהגיע גבוה. הסכנה לאדם נכה היא שהמגבלה הפיסית תהפוך לכל
הזהות שלו. חשוב להגיע לאיזון שבו אדם מכיר במגבלה שלו אבל לא מוציא את עצמו מהחברה".

לדברי יעל נאמן, מנהלת התוכניות באשלים-ג'וינט, צור ושופטי בנו את המודל, ואשלים-ג'וינט פיתח את הפרויקט ואחראי
על הקמתו. תקציב הפרויקט הוא כמיליון וחצי בשנה. אגף השיקום במשרד הרווחה מממן 30% ממנו, הורי החניכים 20%
(1,200 שקל בחודש), הקרן לפיתוח מפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי 15%, אשלים-ג'וינט 15%, אגף השיקום

בביטוח הלאומי 10%, ועמותת "כיוונים", המפעילה את הפרויקט בשטח בניהולו של גידי צור - 10%. כיום משתתפים
בפרויקט 22 צעירים, ואיש עוד לא נטש אותה. לאור הצלחת התוכנית היא תופעל בשנה הבאה גם באזור הדרום, בסמוך

למכללת ספיר, על ידי עמותת גוונים.

כל פעם נפלתי

יסמין יערי, בת 22, מביטה על העולם בעיניים כחולות ויפות שהולכות וקהות. בחודשיים האחרונים היא נזקקת גם לכיסא
גלגלים. בגיל 15 היא חלתה במחלה נדירה בשם LEIGH, הפוגעת בדיבור, בהליכה, בשיווי המשקל ובראייה. "אני הולכת

ונופלת בלי שום סיבה נראית לעין", היא מסבירה. "זה לא שיש מכשול. הגוף פשוט כושל מעצמו. בעבר היתה לי התנגדות
לקביים, בעיקר בגלל שחששתי מאיך שאחרים יסתכלו עלי. אז הלכתי בלי וכל פעם נפלתי. אבל פה למדתי לא להתנצל על

מי שאני. למדתי שאני לא שונה. היום אני משלימה עם זה שאני צריכה כיסא גלגלים והידיעה שלא אפול נותנת לי שקט
נפשי".

יערי, בוגרת הקומונה, חיה כיום בדירת הפרויקט בנהריה. היא משלימה בגרויות ועושה שירות לאומי. "הגעתי למכינה", היא
אומרת, "כי כמו בני גילי רציתי עצמאות. החיים פה חישלו אותי. כשהגעתי לא ידעתי לשטוף כלים, להציע את המיטה,

לעשות כביסה. בבית טיפלו בי בכפפות של משי, לא דרשו ממני לעשות דברים כאלה". כמו כל בוגרי התוכנית, יערי אינה
רוצה לחזור הביתה בתום השנה. "אני רוצה לעבור לירושלים, כי היא עיר נוחה לנכים ולעיוורים, ללמוד לפסיכומטרי,

להירשם ללימודים ולגור במעונות", היא אומרת.

אדיסה ממו, בת 21 וחצי, לוקה בפוליו מגיל 3 וחצי. הפרויקט היה המפגש הראשון שלה עם קבוצת נכים. ממו נולדה
באתיופיה ועלתה לישראל בגיל 7. לדבריה, משפחתה מעולם לא התייחסה אליה בצורה שונה והמלה נכות לא הוזכרה אף

פעם. צדה השמאלי משותק והיא נעזרת בקביים. "למדתי בבית ספר רגיל ולא היתה לי בעיה להשתלב. תמיד הייתי מקובלת
ומחוזרת", היא אומרת. "עד המכינה לא ראיתי בעצמי נכה. אף פעם לא היו בסביבה שלי נכים".

ממו חשבה בתום התיכון ללמוד תכשיטנות, אבל כאשר שמעה על הפרויקט, הסתקרנה. "פתאום, היה חשוב לי לראות את
הצד השני, שלא היה מוכר לי, להיפגש עם הנכות שלי ממקום אחר", היא אומרת. "עשיתי עד היום הכל ללא מאמץ והשגתי

מטרות שהצבתי לעצמי. בתוכנית קיבלתי המון - למדתי להיפתח לעולם הנכים ולהבין שגם אני חלק ממנו. למדתי שיש
נכים שמתקשים לעשות דברים ולמדתי שיש מקומות שקשים גם לי ושיש דרך ולפתור אותם.

"למשל, פעם לא חשבתי שאצליח לשטוף את הרצפה, אבל למדתי שאם לא נועלים נעליים מחליקות ונשענים על הקיר
בצורה מסוימת אפשר להתמודד עם זה. הצלחתי גם להתגבר על פחד שהיה לי מנסיעה באוטובוסים, והיום אני מגיעה

לקורס באוניברסיטת חיפה בקלות". במסגרת הפרויקט היא עושה שירות לאומי בבית החולים בנהריה, מסייעת למדריכת
תיפוף בסדנאות המועברות לילדים נכים ב"בית הגלגלים", ולומדת בקורס רכזי מתנדבים באוניברסיטת חיפה. ממו לא

יודעת עדיין מה תבחר לעשות בעוד שלושה חודשים כשתסיים את "מכינת כנפיים". היא מתלבטת אם לקחת חופש, או
לשכור דירה בצפון או להמשיך בלימודים. "החיים יפים", היא מחייכת לנוכח ריבוי האפשרויות, "צריך לדעת איך לחיות

אותם".
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