
הרצףטלאהבה102
דוגמניםהםבומשטייןואוראליאורגבי

אוטיסטים.וגםמאוהביםזוגבנימתחילים,

הראשונההאופנהתצוגתאחרימיוחדבראיון

בעולםהקשייםעלמספריםהםיחדשלהם

מהסביבההצקותעלההתגברותהעבודה,

שירסמדרמשותףילדלהביאוהחלום

בהדליהגבריאלצילוםשיר סמדר

חגמניעל
בדידותמהצקות,סבלובומשטייןואוראליאורגבי

אחריהמהפךהגיעואזהאוסיזם.בעקבותותלאות

בתצוגתהמסלולעליחדוצעדוחלוםשהגשימו

להתגאותהחליטושבוהרגעעלמספריםהםאופנה,
לטבעתהובילהשכברההתאהבותעלשהם,במי

שלהםהתשובהומהגבישלהאצבעעליהלום

"מפלצת"להקוראיםשהיולילדים



—*

בן־נוןבלהושיער:איפורפרטי,אוסףבגדים:בראל,עופריסטיילינג:

תצעדהימיםמןשביוםחלמההיאבתהייתהאליאור

היאיודעת","אניהמצלמה.לעברותחייךמסלולעל

לדגמןחולמתהזהבגילילדהכל"בימינו,מצטדקת,
בתאניהיוםאחרת.היהזהאצליאבלמפורסמת,ולהיות

ליתעזריאללא,?12בתהייתישניםכמהלפניאז,33

,12בתכשהייתישנה,21"לפנימבקשת.היאלחשב",
מפלצת".ליקראובכיתהשהילדיםבגלללדגמןחלמתי

למה?
אחרת.נולדתי.ככהכולם.כמולאשאני"בגלל

בריונות.חוויתידופן.יוצאמישהואוהביםלאוילדים

ליקראוהגיטרה,אתלישברוהמבחנים,אתליקרעו

היומטר,1.73הייתיכברמצווהשבבתבגלל׳גוליבר׳

המוןלבד,הייתיבכלל.חבריםליהיוולאקללות.הרבה
והפחדים.הרגשותכלעםלבדלהתמודדנאלצתילבד.

בבטן".אותםשמרתי
כשה-חלומהאתאליאורהגשימהשעברבשבוע

"ספקטרוםמסוגה,חלוציתאופנהבתצוגתשתתפה
רוטשילדבשדרותשהתקיימהשואו",פאשןסטריט

הפתוח,במרחבצעדוהרצףעלדוגמנים12בתל־אביב.

תאורהוללאהיוםבאורמותאם,בווליוםמוזיקהעם

וחקרלטיפולוהמרכזאלו"טשיזמובתצוגהמרצדת,
מותגעםובשיתוףבסיכון,לילדיםהעמותהבאוטיזם

הארצי.ההתרמהמבצעלרגלStoryהאופנה

זוגהבן,(32)בומשטייןאורצעדאליאורשללצידה

לאצבעהענדשכברהאחרונים,החודשיםבשמונת
מאי,בחודשנישואיםלהלהציע"רציתייהלום.טבעת
לאגבי"אבלמספר,הואשלנו",לאהבהשנהכשנחגוג

והצע־קשים,חייםשםלההיוהקהילתי,בדיורהסתדרה

תי

$TS1$והצעתי$TS1$

$DN2$והצעתי$DN2$מסתדרים".ביחדכוח.זהטוב,זהביחדאיתי.לגורלה

הרצף?עלאישהעםחייךאתלקשוררצית
בתק־כשהשתפרתיהאחרונות,בשניםלא."דווקא

שורת

$TS1$בתקשורת$TS1$
$DN2$בתקשורת$DN2$ואפילוולמסיבות,למועדוניםלצאתוהתחלתי

חש־רגילה.אישהרציתיהיכרויות,לערביאותיהזמינו

בתי

$TS1$חשבתי$TS1$

$DN2$חשבתי$DN2$אתיכול.לאשאניבמהליתעזורכזאתשאישה

מצחיקה.אמריקאית.קומיקאיתשומר?איימיאתמכירה
אספרגר,בתסמונתשמאובחןידועשףעםהתחתנההיא

האםבשאלות.אותימילאוזהבאינטרנטזהעלקראתי

נע־השאלותכלגביאתכשהכרתיאבללהיות?יכולזה

למו.
$TS1$.נעלמו$TS1$

$DN2$.נעלמו$DN2$מההרפואי,בתיקלךכתובמהחשובשלאהבנתי

האהבה".זהבאמתשחשוב

זוגיותמתרגליםהםברמת־גן,קטנהבדירהעכשיו,

מהכלאתתנצחשלהםשהאהבהומאמיניםועצמאות

מבטיח.הואילדים",לנויהיו"גםבדרכם.שיעמוד

לגדל".פשוטלאזהאחד.ילדרק"אולי

אחריבהמשך."אבלמוסיפה,גביבבוקר",מחר"לא

אתלגדלשנלמדואחריגדולהיותרלדירהשנעבור

עזרה".בליעצמנו
גנטי?ייעוץתעברואםחשבתם

שלנוהילדאםמה?"בשבילביחד.עוניםהם"לא",

ייצאהואאםוגםבאהבה.אותונגדלאנחנואוטיסטיהיה

באהבה".אותונגדלרגיל

XXX

ברובע)"גדלתיפריזילידתאליאור,)גבריאלה(גבי

בלוברביקוריםזוכרתאניהניצחון,שערלידהעשירי,

והיאהתגרשוכשהוריהוחציחמשבתהייתהובכנסיות"(

היאקשה",ילדותלי"הייתהאמה.עםלישראלעלתה

שלי"אבאכתפה.אתקלותמעסהזוגהובןמתכווצת,

שלי,אמאאירופה.רחביבכלידועפסנתרןמוזיקאי,
היאשנתייםבגילשכברליסיפרהלשעבר,חלילנית

לאהיאאבל,pddלישישוקבעולאבחוןאותילקחה

אותירשמההיאבתל־אביבזה.עםלעשותמהידעה

בע־מילהאףידעתילאמיוחד,חינוךשלספרלבית

ברית,

$TS1$,בעברית$TS1$

$DN2$,בעברית$DN2$היפראקטיביתהייתיוריכוז,קשבבעיותליהיו
עברהאמאכךאחרנחמד.היהלאזהעליי.צחקווכולם

נורא.היהזהרגיל.ספרלביתאותיורשמהלרעננה

עצמי,עםודיברתיישבתיבכיתהאזחברים,ליהיולא

לאעודאכפת.ליהיהלאשישמעו.רם.בקוללפעמים



להיותרוצים"שנינו

עלואורגבידוגמנים".

האופנהבתצוגתהמסלול

בחברה".אומריםשלאדבריםשישידעתי

הספרבביתשחוותהוההצקותהזלזול

יחי־בת"אניאמה.עםיחסיהעלהקרינו

דה

$TS1$יחידה$TS1$

$DN2$יחידה$DN2$אותי,אוהבתשלישאמאחושבתואני
תמידוהיאפרפקציוניסטיתמאודהיאאבל

אחדמצדשלה.בדרךיהיהשהכלדרשה

בית,ליהיהביטחון,שלסוגלינתנההיא
שאניהרגשתישניומצדברחוב,גדלתילא

חייתישלה.הרצונותכלאתלרצותחייבת

רציתילדיכאון.נכנסתיאוטומטית.בצורה

פעםהתחתןשליאבאאבללצרפת,לחזור

מתרכזוהואבנותשתיישלאשתושנייה,

עדלדבר.זמןלואיןובפסנתר.במשפחה

האחרונהבפעםהמון.אליוצילצלתי20גיל

הסוללה".לושנגמרהאמרהוא

האמנת?

לאאבלאוטיסטית,אנישלא."ברור

אני׳אוטיסטית׳ליכשקוראיםמטומטמת.

מיזהקללה.לאשזאתבגללנעלבתלא

סתםזהסוללהאבלעובדה.זאתשאני,

אליו.לצלצלהפסקתיזהבגללתירוץ.

אוטיסטשלישאבאחושבתאנילפעמים

החייםכליותר.ואפילוממניפחותלא

בכורה?"בתלךאיןמה,במוזיקה?שלך

"הח־אפילפסיה.אצלהאובחנה18בגיל

לקתי
$TS1$החלקתי"$TS1$

$DN2$החלקתי"$DN2$.חולים.לביתאותילקחובמקלחת

ליעשוניתוקים.לישישהבינולאבהתחלה

המד־עלבקניון,החלקתיכךאחרבדיקות.

רגות

$TS1$המדרגות$TS1$

$DN2$המדרגות$DN2$האפיבגללכדורים.וקיבלתיהנעות

לעשותרציתימהצבא.אותיפיטרוליפסיה
שמתאיםמשהושאיןואמרולאומישירות

ידע־לאדיכאון.שובבבית.נשארתיאזלי,

תי

$TS1$ידעתי$TS1$

$DN2$ידעתי$DN2$ציירתי.קצתבעצם,עצמי.אתלהעסיק

שאמו־מוגניםמפעליםמיניבכלעבדתי

רים

$TS1$שאמורים$TS1$

$DN2$שאמורים$DN2$,מסגרותלהפך.עשוהםליאבללעזור

רע.ליעושותשלילתפקודמתאימותשלא

שאניאומרלאבגרותתעודתלישאיןזה

לשבתצריכהכשהייתיוסבלתיטיפשה,

קרטונים.מיניכלולקפלביוםשעותשמונה

שהכללחשובלאאיךליום.שקליםארבעה

רצואיתי,קשוחיםהיושליוהבוסיםשחור?

מהר־מהר".שאקפל

מהבית?לצאתרציתלא

ומרובבעבודה,סבלתיבבית,"סבלתי

רוצה.אנימהידעתילאמדוכאתשהייתי

קשבת,ואוזןתמיכהכשחיפשתיבילדות,
אניהיוםאבלאליי,טובההייתהלאאמא

אבו־הייתההיאגםאותה.מאשימהלאכבר

דה.

$TS1$.אבודה$TS1$

$DN2$.אבודה$DN2$ונקלענולבדהייתיאנילבד,הייתההיא
עדבשנייהאחתתלויותהיינוחונק.לקשר

חמשלהוסטל.אותישלחהאמא27שבגיל

מסגרתשזובגללמאוד־מאודקשותשנים

המדריכים,שלי.ולצרכיםלימתאימהשלא
אוטיסטים,עםניסיוןשוםלהםהיהשלא
להם".שתקתישלאבגללאותישנאו

מובן?באיזה
לשבתלדייריםהרשולא"המדריכים

ישבובעצמםהםאבלנעליים,עםהספהעל

ההוסטלשלבתקנוןבסדר?זהנעליים.עם

אבלאלכוהול,לדירהלהכניסשאסורכתוב

זהבבוקר.בשלושבירותדפקוהמדריכים

שליהאוכלארוןאתפתחתיפעםבסדר?

לקחתליהיהאסורטונה.קופסתוהוצאתי
המד־המדריך.שלאישורבליהמפתחאת

ריכים

$TS1$המדריכים$TS1$

$DN2$המדריכים$DN2$אתאקחפעםעודשאםעלייאיימו

ישלחוהםהמדריךשלאישורבליהמפתח
הרווחה".למשרדעלייהדוחאת

יקרת?ומה
היאלאברבנאל",אותיישלחו"ברווחה

הראשו־"בפעםלרגע.ומשתתקתאומרת

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$זה".מהידעתילא׳אברבנאל׳ששמעתי

שאלת?
לי".הסבירו"בטח.

לאמאבאוטובוסנסעההיאשישיבימי

עולהאני16"מגיללבודים.שעקרהשלה,
לימדהאמאבהתחלהלבד,לאוטובוסים

להתמ־עצמיאתלימדתיהזמןעםאותי,

צא.

$TS1$.להתמצא$TS1$

$DN2$.להתמצא$DN2$השבועבאמצעיצאתיגםמההוסטל

איךאותישלימדפרטילקואוצ׳רונסעתי

לקחתאיךהזמן,אתלהעביראיךלהתנהג,
לצאתליעזרהאמאשנתייםלפניאחריות.

לישיהיהמכתבאיזההגישההיאמההוסטל,

משם,לצאתמאודשמחתיאצלה.טוביותר
שםליהייתהלארע.ליהיהאמאאצלאבל

בחליללנגןרצתהכשהיאפרטיות.טיפה

בחדר.ולהישאראותהלכבדצריכההייתי

בע־הדליקההיאטלוויזיהלראותכשרציתי

רוץ

$TS1$בערוץ$TS1$

$DN2$בערוץ$DN2$.ברחובותלהסתובבכשהתחלתיאחר

לעזוב".החלטתילה,להפריעלאבשבילרק
לאן?

יחסיםבמערכתהייתיתקופה"באותה

מערכתהייתהוזוהרצף,עלכמוני,בחורעם

לברוח,ממנו,להיפרדרציתירעילה.יחסים
אליו.לעבורנאלצתיאמאאתוכשעזבתי

אבאשלבדירהאיתוגרתיחודשיםארבעה

פיתחתיזהבעקבותאותי.רצהשלאשלו,

פתוחים,ממרחביםפחדשזהאגרופוביה,
שתתאיםדירהליהבטיחומכבישים.במיוחד

התגל־ושובעצמאית,דירהשלי,לצרכים

גלתי

$TS1$התגלגלתי$TS1$

$DN2$התגלגלתי$DN2$נמוךבתפקודשותפהעםמוגןלדיור
לימינההמשפטביתמדריכים.שלומשטר
רקלינתנהשנתייםשבמשךאפוטרופסית
בשבילהלוואותלקחתונאלצתיכיסדמי

כלאבלוכדורים,קריאהמשקפילקנות

מבינהאניהיוםאותי.חישלוהאלההדברים

החיים".אתיותרטוב

אוטיזם?עלהבנתמה

משהולאהואלתמיד.ממני,חלק"שהוא

למדתיהקואוצ׳ריםבזכותאבלשיעבור.

אתמסבירהאניתמידלאאיתו.לחיות

לתרגםיודעתלאאניברורה,בצורהעצמי

נטייהליוישלמיליםשליהמחשבותאת

שאוהבמיאבללשני,אחדמנושאלקפוץ

זהאוטיזםומקשיב.בסבלנותמתאזראותי

כשאומריםבדיחות.להביןהיכולתחוסרגם

מחכיםשבאמתחושבתאני׳תקפצי׳,לי

לקלוטיכולתחוסרגםוזהלקפוץ.ממני
לימדוגםהקואוצ׳ריםהסיטואציה.את
אתלמסורחייבתלאאנישיחהשבזמןאותי

שלאמשהוזהלמשל,׳פלוץ׳,הפרטים.כל

וע־אימוניםהרבהעשיתילהזכיר.צריכים

ברתי

$TS1$ועברתי$TS1$

$DN2$ועברתי$DN2$."שינויים

בחייהביותרהמשמעותיהשינויאתאך

יודעת"כשאניהאהבה.לזכותזוקפתהיא

כמואותימקבלשליזוגושהבןאהובהשאני

הדי־ואפילומתחזקשליהביטחוןשאני,

בור

$TS1$הדיבור$TS1$

$DN2$הדיבור$DN2$שליאמאגםטובה.יותרבצורהיוצא

ותומכתליעוזרתהיאוהיוםשינויעשתה

גאה,אוטיסטיתעצמיאתמגדירהאניבי.

שולחת"אני

כמוחייםקורות

ר^ילה,בחורהשל
של*ההיסטוריהעם

העבודהמקומות

יכולהאנילי.שהיו
לישישלכתוב

אוטיזם,.^אספרגר,
כדיאפילפסיה,י.

זקוקהשאנישיבינו

אניאבללתמיכה,

אתלהוציאמעדיפה

רקהרפואיהמידע
אותי.שיכירואחרי

שאףהיאהבעיה
אליי"חוזרלאאחד

"אמא

$TS1$אמא"$TS1$

$DN2$אמא"$DN2$הייתה

לא׳אםלי,אומרת

הצלחתאתתגמור
ובאמתשוטר,.יבוא

זהלשוטר.חיכיתי

ככה.להגידיפהלא

להפחיד.יפהלאזה
שנתנויפהלאגםזה

מהצבא"פטורלי

כלכמולאשאניוזהשלי,המיוחדותזאת

לקהילה".חשובמסרמעביררגילאדםבן
המסר?מה

שאנ־אומרלאאוטיסטיםשאנחנו"זה

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$זהנהדרים.אנשיםלהיותיכוליםלא

לאשאנחנואומרלאאוטיסטיםשנולדנו

מוגבלותישלזהדבר.שוםלעשותיכולים

וליבעינייםמוגבלותישולזהבאוזניים

לאזהמוגבלותאבלבפה.מוגבלותיש

מטומטמת?"שאנילךנראהמה,טמטום.

להפך.
שאלחדשאדםכלבהוסטל,"כשהייתי

חיזקוזהמדריכה?׳אתכאן?גרה׳אתאותי,
פוטנציאללייש׳אולילעצמי,אמרתיאותי.

שיודעמיאיןבהוסטל׳.מדריכהלהיות

חלמתיממני.טוביותראוטיסטיםעםלדבר

מלע־מענייןיותרבטוחזהמדריכה.להיות
בוד

$TS1$מלעבוד$TS1$
$DN2$מלעבוד$DN2$כפתוריםלמייןהיוםוכלבגדיםבחנות

ליישעכשיוצבעים.לפיחולצותולקפל

חיים.קורותלנסחלישעזרההשמהרכזת

עבודה".מחפשתאנישנהחציכבר
הר־הפןעלהחייםבקורותכותבתאת

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$?שלך
שלכמוחייםקורותשולחתאני"לא,

מקו־שלההיסטוריהעםרגילה,בחורה
מות

$TS1$מקומות$TS1$
$DN2$מקומות$DN2$לכתוביכולהאנילי.שהיוהעבודה

כדיאפילפסיה,אוטיזם,אספרגר,לישיש

אניאבללתמיכה,זקוקהשאנישיבינו

רקהרפואיהמידעאתלהוציאמעדיפה
הבעיהקצת.לפחותאותי.שיכירואחרי

מזמיןולאאלייחוזרלאאחדשאףהיא
העבודה.מאוד,ליחסרזהלראיון.אותי
דירה.בשכרלאורלעזוריכולהלאואני

בבוקרקמהאניעבודהליכשאיןגםאבל
תמידלהיותאותי.חינכוככהומתלבשת.

מוכנה".

מקצוע?זהדוגמנות
הראימולעומדתאני12מגיל"הלוואי.

כי־לישישפעםלאליאמרופוזות.ועושה

שרון

$TS1$כישרון$TS1$

$DN2$כישרון$DN2$דוג־שלגובהליוישומשחק.ריקוד

מנית.

$TS1$.דוגמנית$TS1$

$DN2$.דוגמנית$DN2$1.78.הואשליגדולהכיהחלוםמטר

עםלהצטלםבחו"ל,קולנועשחקניתלהיות

היאהבעיהאקשן.בז׳אנראולסןאליזבת

בטן".קצתליישחטובה.לאשאני
היאמהמשאלה,להביעיכולתאילו

היתה?

בטן".בלילהיותמבקשת"הייתי
אוטיזם.בלילהיותשתבקשיחשבתי

אוטיזם,עםלאלהיותשמחה"הייתי
ולשנות.לבטלשאי־אפשרמשהוזהאבל

הדו־להיותאוכלאניתרדשליהבטןאם

גמנית

$TS1$הדוגמנית$TS1$

$DN2$הדוגמנית$DN2$שזההלוואיאוטיזם.עםהראשונה

אור".הבזקלתתרוצהאנייקרה.

בןמעירבהיריון",שגביחשבו"בתצוגה
זוגה.

בטןקצתלי"ישזועפת.היאלא!""אני
מכ־וגםלוקחתשאניהאפילפסיהמכדורי

דורי

$TS1$מכדורי$TS1$

$DN2$מכדורי$DN2$,נכנסיםלאמכדוריםאבלההרגעה

להיריון".
ויוצאתקמההיאחדה,בתנועהואז,

עםלבד,קצתלהיותצריכה"אנימהסלון.

השינה.לחדרופורשתמסננתהיאעצמי",

XXX

אתומשפילהספהעללשבתנשאראור

גםאצבעותיו.שעלהטבעותלעברעיניו

תכ־בזכותנולדהגביעםשלוההיכרות

שיט.

$TS1$.תכשיט$TS1$

$DN2$.תכשיט$DN2$

פי־"גבימספר,הואשנתיים","לפני

רסמה

$TS1$פירסמה$TS1$

$DN2$פירסמה$DN2$אזצמיד,מוכרתשהיאבפייסבוק

היאהעבודה.אחריאחד,יוםאליהנסעתי

ממנהקניתישלה.האקסעםגרההייתה

יכולשאוליהרגשנוואניהיאהצמיד.את

ידידים.נשארנובעתיד.בינינומשהולהיות

לפנירגיל.זוגכמוובזום.בטלפוןדיברנו

אקס,מאותונפרדהכשגביחודשים,שמונה
תקופההייתהזורגשי.מטפלכמולההייתי
׳מהאותה,שאלתיבשבילה.מורכבתמאוד

והיאשנצא?׳לךמציעהייתיאםקורההיה

והרג־דייטיםלכמהיצאנובחיוב.נענתה

שנו

$TS1$והרגשנו$TS1$

$DN2$והרגשנו$DN2$מבחינתמיוחדמאוד־מאודמשהושזה

זוגי".פוטנציאל

בשנהמגביצעיר)"אניבומשטיין

המ־"במלחמתברמת־השרון.נולדוחצי"(

פרץ

$TS1$המפרץ$TS1$

$DN2$המפרץ$DN2$בןהייתיללונדון.עברנוהראשונה
הקט־אחותיעםבהיריוןהייתהואמאשנה
נה.

$TS1$.הקטנה$TS1$
$DN2$.הקטנה$DN2$אנגליתלמדתיתינוקשהייתילמרות

ארצהכשחזרנוגאון.שאניוחשבופרפקט

שמושליההוריםלגן,ללכתוהתחלתי



תיקשר-לאתקין.לאאצלישמשהולב
בגללשזהחשבובהתחלההסביבה.עםתי

בגיללאנגלית.עבריתביןמתבלבלשאני

אמרולאבחון.אותילקחוארבעאושלוש

לע־מהעםושישגבוהבתפקודשאנילהם
בוד.

$TS1$.לעבוד$TS1$
$DN2$.לעבוד$DN2$ממקימיהיוהםההורים.ליאמרוככה
הירוקבכפרהאנתרופוסופיהספרבית
רע".ילדהייתיאבלללמוד,התחלתיושם
מובן?באיזה

מיניכלאמרתילמורים."התחצפתי

שאל־פעםלהגיד.לתלמידשאסורדברים

תי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$עשהוהואדפוק?׳אתה׳מה,המורה,את

תמידשלאלולהסבירניסיתיעניין.מזה

ואניכשגביהיום,שלי.למעשיםמודעאני

ורקממשהוצוחקיםוכולםבחברהיושבים
׳סליחה,להגיד,בעיהליאיןצוחק,לאאני
עודאזאבלשלכם׳,ההומוראתמביןלאאני

רציתיכיפיזיתאליםהייתיבוגר.הייתילא

לב".תשומת

בבית?קיבלתלא

העבודהאתעזבהשליאמא"קיבלתי,

ליהיהאבל,24/7בילטפלבשבילשלה

בביתלהסעה,ירדתיבוקרכלמשעמם.

ארוחתואחריעשרהפסקתהייתההספר

והתביישתיבהסעההביתהחזרתיצהריים

לאאחדשאףחשבתיחברים.אליילהזמין

בגללעצמיעםדיברתילבד,הייתיירצה.

לזה.והתרגלתילדברמיעםליהיהשלא

שאל־מאחור.להרגישהתחלתיו׳בכיתה

תי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$חסרומהמצליחיםכולםלמהעצמיאת

אמרהאמאבלימודים.להתקדםבשביללי

שלי,הביישנותעללהתגברחייבשאני
פחדתי".אבל

הביישנות?עללהתגברפחדת

לאנשיםאפנהאנישאםפחדתי"לא,

נכונה,לאמילהבפה.לייתפקששמשהו

להבדילידעתילאגםבמקום.לאתנועה

שגרמודבריםסיפרתילדמיון.מציאותבין

׳מפגר׳.ליולקרואעליילצחוקלאנשים

אותישלימדואישייםחונכיםלישהיומזל

להתנהג".

בביתקטנהלכיתההועברהוא13בגיל

חו־ליהייתהשם"גםבהרצליה.רגילספר

נכת

$TS1$חונכת$TS1$

$DN2$חונכת$DN2$ובדקהבשיעוריםאיתישישבהאישית
מהעלמביןאניואםמהלוחמעתיקאניאם

שאניהרגשתיאבלטוב,היהזהמדברים.

בי־מאושרהכיהרגעעצמי.עםשלםלא

ממה

$TS1$ביממה$TS1$

$DN2$ביממה$DN2$מביתידידהליהייתהבבוקר.היהשלי

מוחין.שיתוקאוליפיזית.מגבלהעםהספר
מההסעהשלההילקוטאתסחבתיבוקרכל

שי־היהוזהללכתלהעזרתיגםלכיתה.עד

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$הב־כלעםשאני,ראיתילחיים.חשוב

לגן
$TS1$הבלגן$TS1$

$DN2$הבלגן$DN2$,התחלתיאחר.למישהולעזוריכולשלי

ביתשלידהמשחקיםלגןשישיבימיללכת

כיף".היהזהלילדים.ועזרתיהספר
בראשון־לציון.הייתהשלוהבאההתחנה

מישהורגיל.ספרבביתמיוחדת"כיתה

ליואמרשםלמדהספקטרום,עלשהכרתי,

זהראשוןהתנגדו.ההוריםבהתחלהלבוא.

בוקר,כללזה׳.מוכן׳אניאמרתי,אבלרחוק.
קפיצתהייתהזולהסעה.ירדתיוחצי,בשש
לה־איחרתילאאחריות,לקחתיגםמדרגה.

סעה,

$TS1$,להסעה$TS1$

$DN2$,להסעה$DN2$בוקרכלרגילה.למסגרתנכנסתיוגם
ואםלברך.פחדתייומית.ברכהשלטקסהיה

האישיהחונךמהפה?ליייצאולאהמילים

נג־שםוהייתהבירכתי.להתכונן.ליעזר

רייה.

$TS1$.נגרייה$TS1$

$DN2$.נגרייה$DN2$הוצאתישםשלי.התרפיההייתהזו

לדבר.צריךלאהקרשיםעםהעצבים.את

פחותשאניהרגשתיעליהםכשדפקתי

טקס.אותילימדהאישיהחונךמתבייש.
הבעיותכלאתשמיםלנגרייהכשנכנסים

כוח.זהטוב,זה"ביחד

ואורגבימסתדרים".ביחד

אהבהמדגמנים

וחושביםעליהןחושביםלאהדלת,מאחורי

זה".אתלעשותלמדתיהרגע.עלרק

איך?
אמראמאמצדשליסבאעובדה."למדתי.

דמיליכשהביאפעם,אשכח.שלאמשפטלי

זהאיךתביןאתה׳כשתגדלאמר,הואכיס,

לחשובהתחלתיכשגדלתי,עצמך׳.להיות

למה?שחקן.להיותורציתיבשביליטובמה

אחר".מישהולהיותשרציתיבגלל

בתיביןלנדודהמשיךהוא18גילעד

ספרביתליהציעו"לפעמיםשונים.ספר

ספרביתרציתירוצה׳.׳לאואמרתימיוחד

לעשותהזדמנויותליהיוששםבגללרגיל
יש־בהפסקותעליהם.חלמתישלאדברים

בתי

$TS1$ישבתי$TS1$

$DN2$ישבתי$DN2$הכירושלאהבנותחברים.עםבחצר

חתיך.שאניאמרועליי,הסתכלוורקאותי,

׳אםהסכמים.מיניכלאיתיעשהאבאבבית,

הואלארץ׳.לחוץנטוס18גילעדתלמד

ההוריםבסוףלאמסטרדם.אותילקחבאמת

יותרשלהםהבןשלשהחייםהבינושלי

אבלרשמית,ופרשתימהתעודהחשובים

מפסיקאניאםהסכם.עודאיתיעשהאבא
התחלתיאזלעבוד.מתחילישראניללמוד

איתר.לעבוד

במה?

לאלברעסקלוישעצמאי.שלי"אבא

הסחורהאתלסדרלועזרתיומעטפות.מים

רצהשהואהפריטיםאתבסלולריוצילמתי

תמו־להעלותאותילימדגםאבאלמכור.

נות

$TS1$תמונות$TS1$

$DN2$תמונות$DN2$.שאנידבריםשישהביןגםהואבאיביי

מבין".לא
במו?

תגמורלא׳אםלי,אומרתהייתה"אמא

חיכיתיובאמתשוטר׳.יבואהצלחתאת

יבוא.שהשוטרפחדתיאומרת,זאתלשוטר.

להפ־יפהלאזהככה.להגידיפהלאזה

חיד.

$TS1$.להפחיד$TS1$

$DN2$.להפחיד$DN2$מהצבא.פטורלישנתנויפהלאגםזה

שללהשתלבותמודעותאזהייתהלאעוד

גרתי29גילעדמיוחדים.צרכיםבעלי

באריזתמוגןבמפעלעבדתיההורים.עם

אמיתית,עבודהמצאתיכךאחרסוכריות,
כךאחראיכילוב.חוליםביתשלבדואר

מס־בסידורועבדתיאחרלמקוםעברתי

בקופתעובדאניהאחרונותבשניםמכים.
מזכירותפתח־תקווה.בסניףמכביחולים

ועכ־לטלפונים.עונהגםאניקהל.וקבלת

שיו

$TS1$ועכשיו$TS1$

$DN2$ועכשיו$DN2$גרמנית".ללמודמתחילאני

הואבידיוהבחירההייתהאילולדבריו,

,25בגילכברעצמאייםלחייםיוצאהיה
מוכןלאעודשאניפחדושליההורים"אבל
כשישבנו,29בגילרקאסתדר.לאושאני

הםלמהלך.ירוקאורנתנוהםועדה,בעוד

בהתחלהונהנה.בעבודהמתמידשאניראו

ההורים.לידברמת־השרון,דירהשכרתי

הרגשתיברמת־גן,הזאת,לדירהכשעברתי

ידעתילאהקלה.הרגשתיזה.בדיוקשזה

צפוףלנוושיהיהשליהארוסהתהיהשגבי
קטנה".כזאתבדירה

מחדרקוראתהיאצפוף",רקלא"זה

אניפתוח,מטבחרוצהלא"אניהשינה,

יראהלאאחדשאףדלת.עםמטבחרוצה

מבשלת".אנימה

"עםמרצין.הואלזה",מתנגדלא"אני

יהיהטובלגבישיהיהאיפהדלת,בלידלת,

מבחינהגםמתאימיםאנחנובשבילי.טוב

ואימו".ומטאלרוקאוהביםשנינומוזיקלית.

מהזה?

שלסוגזהאימו?זהמהיודעתלא"את

משהועודליוישבגוגל.תחפשימוזיקה.

דוגמ־להיותרוציםשנינוגבי.עםמשותף

נים".

$TS1$."דוגמנים$TS1$

$DN2$."דוגמנים$DN2$

לדגמן?רוצהאתהלמה
נהדר.היהלמה.הבנתיבתצוגה"רק

ליהייתהאבלגבי,עםהלכתישווה.היה

מסתכליםכולםמרחף.כאילושאניתחושה

שזאתהרגשתילהיחשף.פוחדלאואניעליי

רוצהאניעכשיושאני.מילהיותבושהלא

צעי־אוטיסטיםנוער.לבניהרצאותלתת

רים

$TS1$צעירים$TS1$

$DN2$צעירים$DN2$רוצהאניהחיים.אתמכיריםלאשעוד

וירידות,עליותיששבחייםלהםלהגיד
רגילים".לאנשיםגםיש,אחדלכל

זוגתוטוענתלדגמן",לומתאים"הכי

להתאר־ומתחילהלסלוןחוזרתכשהיא

גן.

$TS1$.להתארגן$TS1$

$DN2$.להתארגן$DN2$כברלצילומיםאותםשתסיעהמונית

אכלתילאעוד"אבלברחוב,להםממתינה

היוגורטמאזכלוםאכלתילאצהריים.

שדה".תותעםבבוקר.

מרגיע.הואכשנחזור",אבשל"אני

אומרת.היאעכשיו",רעבהאני"אבל

למצואוגםבמסעדה.לאכולרוצה"אני

בביתלשבתטובלאזהרוצה.אניעבודה

תיסעאתהרקאוליאור,הערב.עדמהבוקר

להצטלם?"

ביחד."אנחנומהסס,הוא"אי־אפשר",

לב".זהביחדשניים.זהביחד

האוטי־הדוגמניתלהיותרוצה"אני

סטית

$TS1$האוטיסטית$TS1$

$DN2$האוטיסטית$DN2$,"פריטיםדוחסתהיאהראשונה

תקווה.לתתרוצה"אניהגב.לתיקשונים
דוגמן".בתורממנייותרתצליחאתהאבל
ממך?יותריצליחשאורחושבתאתלמח

שלי.אבאכמומטר.1.86שהוא"בגלל

גבר".הואלי.שישכמובטןלושאיןובגלל

בשד־האופנהתצוגתובימויהפקתעל

רות

$TS1$בשדרות$TS1$

$DN2$בשדרות$DN2$דוגמניתגנזי,סמדרניצחהרוטשילד

פרו־תנועתאתבישראלשייסדהלשעבר

אייג׳ינג

$TS1$פרואייג׳ינג$TS1$

$DN2$פרואייג׳ינג$DN2$השלישי.בגילדוגמניותומייצגת

הנכונותהדמויותהםהמהממיםואור"גבי

הרצףעללא.נשיםהמודעותלהעלאת
יודעים"הםאומרת.היאבינינו",שחיים

כלומהחיים.מעצמםרוציםהםמהבדיוק

ויחדאופנהשלבקטעחזקנמצאמהםאחד

דוג־12ליהקתילתצוגהפאוור־קאפל.הם

סיילהםשהיההיחידיםוהםהרצףעלמנים

אופנתית".מבחינה

מקצועיים?כדוגמניםלעבודיבוליםחם
אניאבליקרה,שזהרוצה"הייתי

אתהפנימההאופנהתעשייתמציאותית.

בשי־ביטוילידיבאהשכברהגיווןמהפכת

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$אבלצעירות,ולארזותלאדוגמניות

הנוכחי,במצבלצערי,ארוכה.עודהדרך
המס־עללצעודיכוליםהרצףעלא.נשים

לול

$TS1$המסלול$TS1$

$DN2$המסלול$DN2$בלבד".כתבלין

smadarshirs@gmail.com

ואניכשגביהיום,למורים.מתחצף"הייתי

לא,אניורקממשהוצוחקיםוכולםבחברהיושבים
ההומוראתמביןלאאני׳סליחה,להגיד,בעיהליאין

בוגר"הייתילאעודאדאבלשלכם׳,

־ידי,

לאשאנחנואומרלאאוסיססיםשאנחנו"דה
מוגבלותישלדהנהדרים.אנשיםלהיותיכולים

מוגבלות.ישוליבעינייםמוגבלותישולדהבאודניים!:׳
סמנדום^לאדהמוגבלותאבלבפה.

צילום:
גבריאל
בהרליה


