
  
 

  
  

  
  
  
  

מכון אלין בית נועם לחקר ולימודי מוגבלות בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים  
  

  

  בשולי הנשיות
  נשים מדברות מוגבלות

  
  ילאומ-שיח לציון יום האישה הבין-תמלול ערוך של רב

  
  נילי ברויאר: עורכת

  אסנת להט: עורכת לשון
  ריק -גבי אדמון: מתמללת

  

  
  
  
    
  
  

  
  קריית אונו, 66הרצל ' רח, בבית נועם, א"תשע' אדר ב' ג, 2011 במרס 9-האירוע התקיים ביום רביעי ה
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  תוכן עניינים
  
  

  ברכות
  ל אלין בית נועם"מנכ, איקי בר חיים
  משרד המשפטים, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אחיה קמארה

  
  הערות על מוגבלות ומגדר: דברי פתיחה

   אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, ר שגית מור"ד
  

  נשים מדברות מוגבלות: בשולי הנשיות: פאנל
  ר שגית מור" ד:ר"יו

  רחב לסבי או שמא לסבית בחברה מוגבלתאשה עם מוגבלות במ: אילו ללסבית היו גלגלים
 ריטה שפי

 נשיות בסיפורי חיים של נשים המתמודדות עם מחלת נפש": סיפורי עוף החול"
  אוניברסיטת בן גוריון, המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, נור שמעי

ידי נשים -ומיניות בקרב נשים עם מוגבלות עלקידום בריאות :  לשינוי מציאותעבר מזכויותַמ
 עם מוגבלות

 עמותת רעות והאגודה הישראלית לתכנון המשפחה, עמותת מילבת, שבת ואסנת להט-לימור זגה

פריקית-נכה-שהילהיעשות א :לזלוג לתפקיד האסור 
 בית נועם לחקר ולימודי מוגבלותמכון אלין , נילי ברויאר

 הגדרה עצמית: נשים על הספקטרום האוטיסטי
   קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל–י "אס, סולה שלי

  
   שיח מונחה בין דוברות הפאנל

  
  שאלות ודיון עם הקהל
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  ברכות
  ל אלין בית נועם"מנכ, איקי בר חיים

 אחיה :בעיים שלנו בפן של השינוי החברתילשותפים הטתודה . כמה מילות תודהאומר  .טוביםצהריים אחר 
 סיגל פרץ יהלומי ורונית –ם "אקית נציגֹולאני מודה  ,בפן השני. ות לאנשים עם מוגבלותקמארה ונציבות שוויון זכוי

, ויאררכמובן לנילי ב, תודה.  יצירות אמנות של נשים עם מוגבלות שכליתכוללתש ת פהעל התערוכה המוצג, סנפיר
ר  למכון אלין בית נועם לחק–שלקחה חלום והפכה אותו למציאות ,  שותפתי–שאני מרשה לעצמי להגיד 

 ותתודה לכל המשתתפ.  שנרתם לעזור בהפקה, לצוות בית נועם גםתודה . כמה קטנה ככה גדולה.המוגבלות
  . זההם שבאתם ביום סופח ולכולכבשי

 אחד מהם הוא שאנחנו יכולים .ה ולא במגדל השן יש כמה יתרונות מכון הכשרה ומחקר במוקד העשייה שלהקמל
 שרק בבגרותנו השכלנו להבין , להשמיע שיר ילדיםבקשאני מכך שבמסגרת הברכה . לעשות מה שאנחנו רוצים

  .ברכותימשיך ב, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רהקמאאחיה , יחדנשיר קצת  אחרי ש.אותו

  

  אלישבע מה נחמדת
 מרים ילן שטקליס :מילים
  שמוליק קראוס :לחן

 אלישבע מה נחמדת
  ה יפה אהובתימ

  מלת פרחים תפרתילה ש
  היא ממש כשמלתי

  אין אני יודעת למה
  ?פיסחת את, הם אומרים

  הן משתיים הרגליים
  ?חסרה את רק אחת

 
  את קרחת, ואומרים לי

 ואומרים שבור אפך
  אין אני יודעת למה
  ?פייךוהם אינם רואים י

 אל תשימי לב לאלה
  האמיני לי בתי

  אלישבע את נחמדת
  את יפה אהובתי

  

  ברכות
  משרד המשפטים, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אחיה קמארה

  .  ילן שטקליס היא קרובת משפחה שלי שמרים אף,ותולא הכרתי א . השיר שנבחר שזהמעניין

חושב אני אבל . ומילא-ביןיום האישה הרגל  לאירוע אנחנו שני גברים שמברכים ב.אני מרגיש לא נוח לברך פה
 דוברותכל ה ךכר ואח, ר שגית מור"דברי הפתיחה של דיהיו אחרינו ש – שאפשר לראות את חצי הצד החיובי

 התקיים ש, הנציבותלהקמתכנס העשור  בעקבותשנולד , אנחנו שמחים להיות שותפים ליום הזה.  נשיםבפאנל יהיו
פעמיים "עסק בנושא של  הכנס. וגבלותומי לזכויות אנשים עם מלא-ביןלרגל היום הבבאר שבע  2010בדצמבר 
עסקנו .  בחברה הישראלית פחות נשמעןשהקול שלהעם מוגבלות ניסינו לתת זרקור לקבוצות  כובמהלו ,"בשוליים
  בכנסאני חושב שמי שהיה.  כולם עם מוגבלות– נשים כמובן ועוד ועודב, לסביותב, חרדיםב, דתייםב, בערבים

שולחנות "כאשר הכנס התחלק ל. תקוהיה מרשפי  וריטה  יקירה דניאלהתבהשתתפוושמע את הפאנל המרכזי 
אני שמח שבעקבות הכנס כך ש,  עם מוגבלותנשיםשעסק ב מעגללא הייתי ב ,שעסקו בנושאים שונים" עגולים
  . שיח הזהה-רבקיום  שמחים על וכולנו, הרימו את הכפפה וארגנו את המפגש פהברויאר ונילי סייקס ישראל 

   :ח השנתי של הנציבות" נתונים מהדוהאציג כמ
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 698,000 , ומעלה20 גילמ מליון אנשים עם מוגבלות 1.5 מתוך . נשים מהוות רוב, אנשים עם מוגבלותקרבגם ב
ים יש מוגבלות נש ליותר – ו אבל לא רק בגלל,תוחלת החיים הארוכה יותר של נשיםובע מתון זה ננ.  נשיםםה

  . שיעורי המוגבלות החמורה גבוהים הרבה יותר אצל נשיםמעלה ו 45גיל ומ, חמורה מאשר גברים

בעיקר ,  אחוז הנשים עם מוגבלות השייכות לכוח העבודה בישראל נמוך יותר מאשר גברים עם מוגבלות,תעסוקהב
 מהנשים ללא 72%לעומת , פעילות בשוק העבודהעם מוגבלות נשים מה 32%רק .  מוגבלות חמורהותאצל בעל
  .  כלומר גם כאן יש פער– פעילים בשוק העבודהעם מוגבלות גברים  מה50%. מוגבלות

בפרק של תקנות השוויון ו וויוןניסינו לחשוב בנציבות עד כמה בנינו את המודל של חוק הש ,ת האירוע היוםהשראב
ה רמפ שקנההָתהאם .  המבט הנשיתודתנקמ  הסוגיהועד כמה הסתכלנו על, ת בעיניים של הגבר הממוצעשויגהנ

 ? נשים יכולות שלאו שגם נמדדו,  גלגליםכיסאל  לפי היכולת של גבר ממוצע עהיא 8%צריכה להיות בשיפוע של 
  . רמפה בשיפוע הזהבעלות  למאודקשה לה שוהיא אמרה , מאיר- גולדברג את שושישאלתי קודם

 אפשר היה לחשוב על  האם? מבט גבריתודת האם זו נק. מבט של עצמאותודת מנקצמחחוק השוויון , נוסף לכך
  . אני לא יודע את התשובה לכך?  תלות הדדית ואפילועזרה הדדית, רתתקשולערכים של  חשיבות ולתתזה אחרת 

 ,לדוגמה. אכיפת התקנות שכבר עברו ובהתקנת התקנות של פרק הנגישותבעיקר  בםוהיאנחנו עסוקים כנציבות 
 את חובת ותממלאוגם נגד רשויות מקומיות שלא , רה ציבוריתת תחבווחברו אנו צווי נגישות נגד חברות סלולרהוצ

 אני מניח שנחשפתם . ושלנו את עצמנו,י התפיסה החברתית של הציבור הרחב שינוהוא נוסף נושא. הנגישות
אם ו, ורה הציבוריתהשתמש בתחבלוהעז אני מציע לכולכם להתחיל ל. לקמפיין בנושא הנגשת התחבורה הציבורית

  . צוויםנגדם חו לנו כדי שנוכל להוציא  דוו,מות לא נגישיםאתם מגלים מקו

 חשובה לנועם אלין בית נועם השותפות . ל המרצות והדוברותלכ וישראלל, ניליל,  לאיקי– תודה למארגנים ,לסיום
  . תודה.  עוד אירועים ועוד שינויים,אני מאחל לכולנו מפגש חשיבה מעורר. יםרבשיתופי פעולה ו ויש בינינ

  

  הערות על מוגבלות ומגדר: רי פתיחהדב
  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, ר שגית מור"ד

, צטרפתי לפאנל אחרי שהוא התארגןה.  כמה מילות פתיחה על הקשר בין מוגבלות למגדרומרא. ם/ןשלום לכול
 הוא בפאנלידברו  ואני חושבת שהקאדר של הנשים ש,זה נושא חשוב.  להצטרף אליושהוזמנתי ושמחתי מאוד

שני גברים שנוח לנו לא "ש –אני רוצה להתייחס לדברים של אחיה . ִאתהחבורה נפלאה שתמיד כיף לעבוד 
מאבק וגם של מוגבלות גם ,  יש פה גם מאבק נשי–חשוב שכולנו נרגיש שייכים לאותו מאבק  ." את הנשיםמברכים

לי להראות את החיבור בין חשוב כי , מגדרדבר על החיבור בין מוגבלות לאאני .  האוכלוסייהלמשותף לכלש
  . עבר לקבוצה שחווה אפליה כפולהשהוא ֵמ ,המושגים

אני מדברת . הוא טבעיביניהם החיבור ו,  רביםה הביקורתית של מוגבלות יש קווים משותפיםיבין הפמיניזם לתאור
הוא תו תמודד ִאהניזם יאחד האתגרים הראשונים שהפמ,  למשל.על כלל האנשים עם מוגבלות ועל כלל הנשים

ית זהנחה שהן נחותות פיהנשים היו צריכות להתמודד עם . מגדר כמוגבלותאו של התפיסה החברתית של נשיות 
יש סט של , למעשה.  הודרו למרחב הפרטי והןלא ניתנה להן אפשרות להשתתף בקבלת החלטות, ואינטלקטואלית

קריאה לנשים להצטרף באחד הדברים המעניינים . ונכותשמיוחס לנשים שמגיע מעולם של מוגבלות מאפיינים 
: הן אמרו .של מוגבלות –האלה מהדימויים כדי לברוח פעלו נשים אנשים עם מוגבלויות הוא שבעבר הלמאבק של 

  . אנחנו כמו כולם, אינטלקטואלית ואאנחנו לא נחותות פיזית , אנחנו לא מוגבלות, אנחנו לא נכות

לא צריך להפלות אותנו כי אנחנו לא " כשהן אומרות ,שבמאבק שלהןן  ואומרים לההנכים מאתגרים את הנשים
ו  הזודהת לשאול שאלות לגבי הנקאובבפאנל הזה אנחנו . מוצדק להפלות את הנכיםלפיו  הן משדרות מסר ,"נכות

 .אינהרנטי שוני אינהגם נכות ולטעון ש,  לקרוא עליה תיגר– ההנחה שמוצדק להפלות אנשים עם מוגבלויות –
 סבל חברתיהיא מוקד של  ,למעשה, אלא ,מוקד של סבל מתמשךהיא איננה ,  בעיה של האדם עצמוינה אנכותה
אלא החברה ,  נמצאים באדם עצמוינם אִאתםת צריכים להתמודד יושאנשים עם מוגבלורבים מכשולים  כלומר. רב

   . אנשים עם מוגבלויותעלאותם מערימה 

, תהליכים היסטורייםהן עוסקות ב; מדברות על הבניה חברתית, שים עם מוגבלויותנשים ואנ ,שתי הקבוצות
ביקשו , למשל, נשים.  כקבוצות נחותותופוליטיים שתורמים לתפיסה של קבוצות אלומשפטיים , תרבותיים, כלכליים

 התפיסות הוא" מגדר "אילוו, זכר לבין נקבה בין בחנה הפיזיולוגיתה הוא ה"מין" – "מגדר"לבין  "מין"להבחין בין 
 שהן ת שלנשים יש רחם לא אומרעובדהה שךמכיוצא . המועמסות על הביולוגיה כלפי גברים ונשיםהחברתיות 
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התפיסה שנשים מטפלות בילדים נובעת כלומר  . שמגדלות את הילדיםהאו להיות אל, צריכות לעשות בו שימוש
 היא "לקות" ה– "מוגבלות" לבין "לקות"ים להבחין בין מנסאנשים עם מוגבלויות באותה מידה . מגישות חברתיות
הבחנות חשוב לציין שגם ה. ידי החברה לשוני הזה- היא המשמעות המיוחסת על"מוגבלות"וה, האפיון הפיזיולוגי
  .  בהמשךכךלדבר על פשר או, גם המין וגם הלקות מובנים חברתית: האלה מאותגרות

. להתמודד עם נורמה סמויה דומיננטיתהמשותף לשתי הקבוצות הוא הצורך  נוסף עניין – נורמה סמויה דומיננטית
לגבי ושאל שאלות ורמה הגברית התייחס לנ, בדבריו, אחיה. נורמה של גבריותצריכות להתמודד עם הנשים 

הן בעצם הנחות ש, הואוטונומירציונליות שביסוד החוק בדבר  ותנחהה: ההנחות הגבריות המנחות את חוק השוויון
שאלות אחרות לגבי ההסדרים ; ערכים נשייםידי -עלת ימונחש, מתאימות לתפיסת עולם נשיתאולי לא בריות שג

בסוף השבוע כתבות התפרסמו  "הארץ"עיתון ב? סטנדרט גבריהנו רמפה של  8% האם ייתכן ששיפוע בן –עצמם 
  . כלפי אנשים עם מוגבלותטים גם ומו, מוטים מגדרית םישנראים ניטרלירבים תחומים כלומר . אה מגדריתעל רפו

התיאוריה הביקורתית של גם בעריצות הגוף ו וסקת בדיכוי של נשיםו גם התנועה הפמיניסטית ע–העיסוק בגוף 
כלפי אנשים עם תפיסה החברתית על ה "הגוף המושלם" ו"נורמליות"הנחות באשר למוגבלות עוסקת בהשפעה של 

המשמעות של חריגות שתיהן שואלות שאלות לגבי . את עצמםגבלויות אנשים עם מותפיסה של מוגבלויות ועל ה
  .  ואסתטיקהיופיים של עמידה באידיאל-איושל מומים של , גופנית

דיור מחוץ , למרחב של חינוך מיוחדאנשים עם מוגבלויות ו,  נשים לביתן–שתי הקבוצות מודרות למרחב הפרטי 
בחוק שוויון זכויות . קבל החלטות לגבי עצמן כפרטים וכקהילהללת מיכוגם תי הקבוצות מודרות ש.  וכדומהלקהילה

מדהים ו סעיף זה. "הזכות לקבל החלטות שנוגעות לחייו לאדם עם מוגבלות" לפיו יש סעיף לאנשים עם מוגבלות
והוא ,  קבוצה שצריך להגיד עליה בחוק שיש לה זכות לקבל החלטות על חייהעודאין  – מעיד על חומרת המצבה

  . עד כמה התחום הפרטי מופקע מאנשים עם מוגבלותה מרא

נשים עם מוגבלויות .  את תחום המיניות וההורות גםלהזכיררוצה ני אכפולה הפליה בתחום הא – מיניות והורות
נשמע היום על המאבק להנגשת מרפאות . מהותילא כשירות להיות א ולא מושכות, נתפסות כלא מיניות

  . חה שנשים עם מוגבלות לא צריכות שירותי רפואה גניקולוגיתיש הנהיות ש, גניקולוגיות

אישה אחת כאן נשמע וחשוב לשים לב שלא  ,רלוונטי מאוד לפאנלנושא זה ". קול" הנושא של –עוד נושא משותף 
, מצד אחד: אני רוצה להתייחס לשני זרמים בפמיניזם. גם כאן יש חיבור בין פמיניזם למוגבלות. אלא מגוון קולות

ומצד . עולם שונהתפיסת וחוויית שבא לבטא , חוגגת את הקול הנשי כקול אחר עם ערכים משלוש –רול גיליגן ק
 הוא –נטי תהוא לא או, אומרת שגם הקול הנשי הזה הוא תוצר של דיכוי ש– רין מקינוןתקבשם ית נמשפט, אחר

נשים אבאותה מידה גם . להיות כאלהקול שהוא תוצר של חברה שמצפה מנשים ; ודאגה לזולת, עזרה, חוגג תלות
 יש דוברים כמו מייקל אוליבר שמדברים על האופן שבו החברה –ת נמצאים בין שתי הגישות האלה יועם מוגבלו

לא מאפשרת להם לייצר עצמי  והחברה, גדלים במציאות של דיכוישהם  ;מעוותת את הקול של אנשים עם מגבלות
קול , נענים לאתגר ליצור קול אותנטי של אנשים עם מוגבלויותש –נשמע כאן וזה מה ש, ויש אנשים אחרים. אותנטי

שמתמודד עם התפיסה לפיה עדיף למות מאשר לחיות עם , הם מלאי סבלשלשמתמודד עם ההנחה שהחיים 
,  הולדה בעוולהבנושא שלץ "בגהעומדת בפני ההחלטה את הדיון בעיתונות לאחרונה לגבי , למשל, ראו(מוגבלות 

שונה מהקול המיואש והמדוכא ה, הקול הוא קול אלטרנטיבי. )לות של עוברים עם מומיםהיחס להּפאת וכן 
 –הנאה ואפילו גאווה , שמחה, מאבק, יצירה, קול שמבטא משמעותזהו . שמצופה מאנשים עם מוגבלויות, והפסיבי

  . ות חלק מהקהילה הזאתילה

 ואני שמחה לפתוח את הפאנל שיציג בפנינו את הקולות ,גם במישור הזה יש חיבור חזק בין מוגבלות למגדר
  . קהילהקרב ההמגוונים שקיימים ב
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  נשים מדברות מוגבלות: בשולי הנשיות: פאנל
  ר שגית מור"ד: ר"יו

  

 עם מוגבלות במרחב לסבי או שמא לסבית אישה: אילו ללסבית היו גלגלים
  בחברה מוגבלת

  ריטה שפי

מדוע אנחנו ממהרים לתייג את עצמנו באופנים ? בכלל חשוב להגדיר את עצמנו האם :השאלבאני רוצה להתחיל 
  ? מה הגדרה עצמית נותנת לנו? שונים

, גיש דווקא את ארץ המוצאלאחרת יהיה חשוב להד. לולפני הכ, לאחד יהיה חשוב להגדיר את עצמו כישראלי
סוף  קיימות אין. השקפתם הדתית בראשאת  אחרים אולי יעמידו את השכלתם או.  מקור לגאווהיאהשעבורה 

ם ייחודיים אנחנו רואים את העולם דרך משקפיי. כולנו בני אדם שמורכבים משלל זהויות .דרכים להגדיר את עצמנו
את , נו על המציאותיאת השקפות,  את עולמנוים מעצבםה.  ואלה משקפי הזהויות שלנו,תנולכל אחד ואחת מִא

  . אחרים ואחרים תופסים אותנואנחנו תופסיםבו שהאופן 

כאדם עם מוגבלות וכלסבית ששייכת לקהילה , אישה זהותי כ:בפאנל הזה שלוש זהויות שלי עומדות במרכז
  .בית"הלהט

נדרים 'טרנסג, הומואים, בית כוללת לסביות"הקהילה הלהט. לטרמינולוגיהתחילה  אתייחס ,מי שלא מכירהעבור 
 משום שלהגדרה ,"קהילה הומולסבית" ולא במונח המוכר "בית"קהילה להט"אני משתמשת במונח . וביסקסואלים

כמו ,  ואני חושבת שצריך להתעקש עליה כדי לא להדיר קבוצות שנתפסות שוליות אף יותר,יש חשיבות רבה
  .ת הקהילהמאבק עד שנכללו בהגדרל ו רבזמןל שנדרשו, נדרים'טרנסג

, גם בימינו, ה הטבעית של אנשיםיהנטי. ו מצוי עדיין בתחום הקונצנזוסה מינית איניהנושא של זהויות מגדריות ונטי
. ולשים בצד את העובדה שמדובר בזהות ובאורח חיים שלם, היא עדיין להתייחס לנושא מההיבט הצר של מיניות

, םמבחינת. שרואים בנטייתם המינית את ההיבט הרומנטי והמיני בלבד, והם רבים אפילו, אני יודעת שיש אנשים
   .בית שלהם"וכאן מסתכמת כל הזהות הלהט, הם בוחרים או בוחרות בן או בת זוג מאותו המין

השתייכות לקבוצת . בית היא פוליטית לא פחות משהיא אישית"השתייכות לקהילה הלהט, עבורי .זו לא הגישה שלי
ההשפעה שלה מורגשת . מתלא יכולה להיות מינורית ומצומצ, ועוד כזאת שסובלת מדיכוי ואפליה קשים, מיעוט

  .בכל תחומי החיים

הרי ברור לכולנו שלמוגבלות יש נגיעה . אנשים עם מוגבלויותהאותו דבר אפשר להגיד על ההשתייכות לקבוצת 
גם . זוגיות ושאר ההיבטים, אינטראקציות חברתיות, ניידות, מגורים, אם זה קשור לתעסוקה, בכל תחומי החיים

אבל , שמגבילה אותם במידה זו או אחרת,  עובדה מצערת שקרתה להםותגבלוואים במבינינו יש אנשים רבים שר
, םלי מזהותאכחלק אינטגרבעיניהם  המוגבלות לא נתפסת ,כלומר. עה שלה לא נוגעת לכל היבטי החייםההשפש

  .אנשים עם מוגבלויותהוהם לא רואים את עצמם מזוהים עם קבוצת 

זהויות פוליטיות ולא ,  יוצרת זהויות מורכבותללות לשתי הקבוצות הה ששייכּו יוצאת מנקודת הנח,לעומת זאת, אני
זהויות שמביאות אותנו להפסיק להתייחס לעצמנו כאינדיבידואלים פגועי גורל ולהתחיל לראות את , רק פרטיות

  .דדיתשפרטיה יכולים לזכות בהעצמה מעצם ההשתייכות הקבוצתית ומתמיכה הה, עצמנו כחלק מקבוצה ייחודית

 ִנראּות. תראּו היא סוגיית הִנ–ים "להטבשל של נכים ו – אחת הסוגיות החשובות שמשותפות לשתי הקהילות
 של אנשים עם ִנראּותחוסר ה. אנחנו לא קיימים, כשאנחנו לא נראים במרחב הציבורי. תמצביעה על קיימּו

כמובן . נוכיעניין של מודעות לעצם קיומנו וצראבל בעיקר מדובר ב, כמו נגישות, מוגבלויות קשור למכשולים פיזיים
יכולים אמנם  –  כלא מוגבליםהיתפסויזואלית למבחינה לים שיכו אנשים. לא כל מוגבלות בולטת ונראית לעין

חשיפה וגילוי מאוחרים עלולים . נכנסים לסוגיה המורכבת של הסתרההם , לעתים, אבל אז, להימנע מהסטיגמה
ם גם בפני לסביות זו סוגיה שעומדת לא פע. תחושת רמייה, דחייה, מו האשמות כ,להוביל לתגובה חריפה

בין אם היא מובילה , מכל סוג, חשיפה עלולה להביא במקרים קיצוניים לפגיעה.  החברה הסטרייטיתמולוהומואים 
, שיפה וחִנראּותכשמדברים על סוגיה של . ובין אם לפגיעה פיזית של ממש, פיטוריןללהרחקה מהמשפחה או 

  . קבוצות שנמצאות בשוליים חוות את הפגיעה המשמעותית ביותר

6 
 



  
 

גם אנשים עם מוגבלויות . בים"אפשר להגיד שיציאה מהארון היא לא נחלתם הבלעדית של הלהט, אם כן
 –  אנשים את העובדה שיש לי מוגבלותכל פעם שאני חושפת בפני. מתמודדים כל חייהם עם יציאה מהארון

עולה תמיד התלבטות באיזה שלב לחשוף את , כשקובעים לי ראיון עבודה.  של יציאה מהארוןסוגהיא מבחינתי 
לקראת כל פגישה שאני צריכה לקבוע עם אנשים שלא .  לגמרי יציאה מהארוןהז.  גלגליםכיסאהעובדה שאני ב

  .  מרחפת תמידוההתלבטות הז. י יגיע שלב הווידוי עולה השאלה מת,מכירים אותי

זוג שלי צריכה להחליט באיזה שלב הת בגם . יליאאלא גם על הקרובים , יון המוגבלות לא חלה רק עליהיציאה מאר
 בלעדי לנו אלא תמיד נוגע ינו אותגבלוהקושי לחשוף את הנכות או המ. היא יוצאת מהארון לגבי היות זוגתה נכה

  .נואליבמעגלים שקרובים 

כשמדברים על , באינטראקציות חברתיות. ת בשלל הקשריםה המינית מרחפיגם ההתלבטות בנוגע לחשיפת הנטי
 להשתתףהאם לא ?  האם לצאת מהארון.תיו התלבטון שוב אותותעול, ולרוב ההנחה שהיא סטרייטית, זוגיות
יציאה מהארון לא קלה לחלק גדול מהאנשים ?  ומטושטשת כדי שלא יבינוניטראליתואולי לדבר בצורה ? בשיחה

בים עם "הדילמות וההתמודדות הרבה יותר מורכבות כשמדובר בלהט, למעשהו. בית"טשמשתייכים לקהילה הלה
  .מוגבלויות

  :חולקים היבטים משותפים של סטיגמטיזציה,  וכן אנשים המזדהים כבעלי מוגבלות,בים"אנשים המזדהים כלהט

וב מבטל מה שלר, תכונות ראשיותכ, על-גם למוגבלות וגם להומוסקסואליות מתייחסים כאל מאפייני .1
 . תפיסה של תכונות אחרות באדם

 . כמדבקים חברתיתלעתיםשניהם נתפסים  .2
 . מבחינה חברתיתלעתיםשניהם מבודדים  .3
   . אותם"לנרמל"ו" לתקן"סיונות יננעשים בשניהם  במונחים מתחום הרפואה ויםגיתושניהם מ .4

בים או "הזדהותנו כלהט, ם זאת ע.ניתן לראות דמיון רב במאבקן החברתי והפוליטי של שתי הקבוצות, בשל כך
וכאן אנו . יצירת זהות קבוצתית ואישיתלכבעלי מוגבלות מספקת למעשה גם הזדמנות להתחברות חברתית ו

.  אנשים עם מוגבלויות ששייכים לקהילה הגאהכמו, מגיעות לבעיה של אלו שחולקים דיכוי מרובה של המערכת
כפי שלהיות אדם עם מוגבלות , טיח הבנה של אנשים עם מוגבלויותנדר אינו מב'או טרנסג, או הומו, להיות לסבית

  .בים"אינו מבטיח הבנה וקבלה של להט

פעם נוספת על רקע ,  הן מופלות פעם אחת על רקע היותן נשים.ֹות דיכוי משולשוֹועם מוגבלויות חנשים לסביות 
  .שלוש קבוצות מיעוט שונותמדובר בעצם בהשתייכות ל. היותן לסביות ופעם שלישית על רקע מוגבלותן

,  בחירות התנהגותיות הראויות לגינוישבחרואנשים החריגים מבחינה מינית נחשבים למי , בשיח המיינסטרימי
כך . ראויים לרחמיםכ חריגים מבחינה פיזית נחשבים לקורבנות תמימים של מצבים חסרי מזל ולכןאנשים הואילו 
 . בידוד מהמיינסטריםשתי הקבוצות עומדות בפני הדרה ו, או כך

עדר פוטנציאל מיני ויכולת ימיניות ובה-באלעתים קרובות סטריאוטיפים החלים על אנשים עם מוגבלויות מתמקדים 
   .או חריגה ה במונחים של מיניות סוטהתפיסה היא, ינייםאנשים עם מוגבלויות כן נתפסים כמשבו במקום . מינית

כיוון שאנשים עם  . לאלמנט בסיסי של היות האדם בוגר במלוא המובןהמיניות הפכה, בחברה המערבית המודרנית
תפיסת המיניות ,  וכתוצאה מכך,טוס של סובייקטים פעיליםאנשלל מהם הסט, מוגבלויות נתפסים כלא בוגרים

  .להתייחסות דומה זוכים ילדים וקשישים. שלהם מעורערת

תן נובעת מהכישלון להיות אלא שמיניו, ו את מיניותן בחרלאתפיסה חברתית מקובלת היא שלסביות עם מוגבלויות 
  ). גברים לא רוצים אותנו ולכן אנחנו לסביות, כלומר(תיות נשים אִמ

 ומתוך כך גם פי מוגבלותן-נשים עם מוגבלויות מוגדרות על ופי מיניותן-לסביות מוגדרות עלבה ש –במערכת זו 
-כזהות שכמעט בלתי, גדולה כל כךכסתירה נתפסת  לותאישה לסבית עם מוגב קיומה של – מיניות-כאנתפסות 

קשה לה לעשות את השינוי המחשבתי , בנשים אלו ובבנות זוגןנתקלת שגם כאשר החברה עד , ניתנת לקיום
התנהגות מינית או מחווה . או כאל מטפלת ומטופלת,  נשים והיא מתייחסת אליהן כאל אחיותזוגשבפניה עומד 

בים עם מוגבלויות נתקלים כל הזמן " להט. טיפוליאו משפחתי , כאקט חברילעתים רומנטית ביניהן מתפרשות
 ,אחרד ומצ, מיניים ודחויים-כאל אנשים א, מצד אחד: בו מתייחסת החברה לגוף ולמיניות שלנושבסטנדרט הכפול 

  .כאל אנשים בעלי מיניות סוטה

נשים עם מוגבלויות קוגניטיביות . גם מיתוס הפוךלנשים עם מוגבלויות מסוימות קיים , מיניות-נוסף למיתוס של א
סטייה המבוססת על , כאשר נשים נתפסות כסוטות מהנורמה. מיניות- כהיפרלעתיםנתפסות  ,למשל, ופסיכיאטריות
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ההנחה היא שכל ביטוי מיני הוא ביטוי . המיניות שלהן נתפסת כחלק מהפתולוגיה שלהן, הבדלים של בריאות נפש
בהקשר זה אני רוצה להקריא קטע ממאמר שמתאר את . מוגבלות ולא ביטוי של בחירההשל של המחלה או 

  :החוויה מנקודת מבטה של אישה לסבית פגועת נפש

 אני נתפסת 'משוגעת' לסבית אישהאבל כ. ה לסבית כאישה ועוד יותר כאישיתבחברתנו אני מופל"
ות עבור הקהילה או כאחת  כמועדת לפורענ–לית אסכנה אולטימטיבית לחברה פטריארכ/כאיום

כי אני מקבלת מקום רק לעצמי בתחבורה , שזה בסדר לפעמים(שעלולה להדביק במחלה 
זה מסוכן להיות , כלומר? האם אני משוגעת בגלל היותי לסבית בעולם הטרוסקסואלי). ציבורית
, משוגעת אני ולכןהאם אני לסבית , או. ולכן אני צריכה להיות משוגעת כדי לבחור בזה, לסבית
אני לא יכולה , כלומר?  שאני משוגעתמפניהאם אני לסבית , או? לסביּות זו מחלה נפשית, כלומר

כך שאינני , שזורים אחד בשניכל כך החלקים האלה בזהותי ? )think straight to(גיון ילחשוב בה
 ."הסביבההשיגעון שלי יותר מפחיד עבור , שבכל זאת, אני יכולה לומר. יכולה להפריד ביניהם

  :אני רוצה לסקור כמה מהן. ישנן תפיסות חברתיות דומות סביב לסביּות ומוגבלּות

 חריגות פיזיתככמחלה נפשית או , ועדיין נחשבת באסכולות מקצועיות מסוימות, לסביּות נחשבה, 
 ".מוגבלות"הנחשבת ל

 לנשים ; טבעי ולא מוסריכיוון שזה נתפס כלא , בציבור או בפרטיות, ת נרדפו בגלל מה שהן עשולסביֹו
כואבת העכשווית ה הדוגמה. חוטאים לאורך ההיסטוריהכ או עם מוגבלויות התייחסו כחריגים) םולגברי(

 של  מאודפופולריתועזעת יש שם תופעה מז.  המצב בדרום אפריקהיאשאני יכולה לחשוב עליה הביותר 
 ".להחזירן למוטב"ה מקובל שם ואפילו רצוי לאנוס נשים לסביות במטר". אונס מתקן"

 מיניות וכלא מסוגלות ללדת ילדים או -תפיסה חברתית נוספת היא שנשים עם מוגבלויות נתפסות כא
לסביות נתפסות כלא מתאימות לגדל ילדים וכלא מתאימות למשבצת של גם . לטפל בילדים שכבר יש להן

 .הורות
  יאיישו מקצועות שאו , הות ונשות אישמי בכך שיהיו אהיטבנהוג לחשוב שנשים יכולות לשרת את החברה

ם מוגבלויות נתפסות לא פעם  גם לסביות וגם נשים ע, לעומת זאת.כמו אחיות ומורות, קלאסיים של סיוע
  .כשירות למלא את התפקידים האלה-כבלתי

 והיחס כלפיהם הפך "ראויים לרחמים"ויות נתפסו כמי שאנשים עם מוגבל, בעקבות שינויים חברתיים 
סביות גם אל ל, מוסקסואליות נחשבה למחלה נפשיתכאשר הו. אך ללא כבוד,  רחמים וצדקהליחס של
 ".קורבנות"התייחסו כ

הרוב ההטרוסקסואלי ידי -עלאשר התמסדו ,  סטריאוטיפים ופחד,ההנחות הללו מבוססות ברובן על מיתוסים
 .מורגשות על בסיס כמעט יומיומיעד שהן ,  כל כך השתרשוללוהתפיסות ה. שהחזיק ועדיין מחזיק בעמדות כוח

גם אין .  בחיי שכנים אחרים מאודהשכנים בבניין שלי מעורבים. זוג שליהבת לפני כמה חודשים עברתי לגור עם 
. תי היא המטפלת שלי שגרה ִאאישהלא פעם ולא פעמיים נשאלתי אם ה, וכך. להם בעיה לשאול שאלות חודרניות

אולי כשתגור אתנו .  והם עדיין ממשיכים להתייחס לזוגתי כאל מטפלת,עה כל כך השפ הייתהלתשובתי הכנה לא
  .יהיה מעניין לראות. זה רק יבלבל אותם יותר, בעצם, ואולי. ישתנה היחס, מטפלת פיליפינית

המסר לא , לפעמים נדמה לי שגם אם אתעטף כולי בדגל גאווה.  הציבורית שלי ברחוב היא של אדם נכהִנראּותה
 שאפילו אם ואהמה שאני מנסה להגיד . קישוט מוזרו בי מקסימום נכה משוגעת שירדה מהפסים ובחרה יעבור וירא

 שלי כנכה לא מאפשרת ִנראּותה, בית" שלי כמישהי שהיא חלק מהקהילה הלהטִנראּותאני מעוניינת להעלות את ה
, גם בימינו. אצלי בכפיפה אחתקשה לאנשים לעכל את שתי הזהויות האלה שדרות . את זה לעיניים מיינסטרימיות

רתיעה , שלילי וסובב סביב פחד נשאר עדייןבים "והיחס אל להט, היחס לאנשים עם מוגבלויות מבוסס על רחמים
אני מניחה שקיומם של . אך שתיהן לא מחמיאות, אלו שתי גישות שיוצאות מנקודות שונותאמנם . ואפילו סלידה

להם ואולי אפילו לשקול את התפיסות המושרשות ש, שות הערכה מחדשבים עם מוגבלויות מאלץ אנשים לע"להט
 .תיראיותר פשוט להתעלם מהזהות הפחות נקל , אחרמצד . לשנותן

 הגלגלים כיסאאת , אלא את המוגבלות שלי, כאישה,  לא אותי כאדםואההדבר הראשון שאנשים רואים , יכוםלס
.  ִאתיוצר באשר לזוגיות או כל קשר רומנטי עם זאת שנמצאתולה להיויכהמוגבלות הזאת מונעת כל מסקנה ש. שלי

יותר מאשר רק לסביות נלחמות להוכיח שהן , מצד אחד. מבטלת אותי ואת המיניות שלי!) כביכול(המוגבלות 
חיה , כלסבית וכאישה עם מוגבלות, ואני. בהכרת מיניותןנשים עם מוגבלויות נלחמות , אחר ומצד ,הגדרה מינית
זהויות , )נוסף כמובן לשלל זהויות נוספות( שתי הזהויות האלה שמשתלבות בי חיה עם... ס הזהעם הפרדוק

   .אליהן אני משתייכתשמאתגרות עבור החברה כולה ולא פעם גם עבור הקהילות כשנתפסות כסותרות ו
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 נשיות בסיפורי חיים של נשים המתמודדות עם מחלת נפש": סיפורי עוף החול"
  אוניברסיטת בן גוריון,  הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברההמרכז, נור שמעי

  .  רבות אני עוד מרותקת ורוצה לשאול שאלות!אוואחרייך זה ו, ריטה

 27 ("או אנה". םייהאו בשמה האמיתי ברטה פפנ, "אנה או"הסיפור הוא של . סיפורב שלי חלקאתחיל את ה
 בספר הוזכרהכאשר , ברוייר יוזף והפסיכולוג הרופאלה  קיענשה הכינוי נוה) 1936 במאי 28 - 1859 בפברואר

  .פרויד וברויירזיגמונד של " מחקרים בהיסטריה"המפורסם 

 בקרב נשים  באותם ימיםמחלה נפשית מפורסמת, "ההיסטריה" אובחנה כסובלת ממחלת ,היצעירה יהודי, ברטה
 1880 בקיץ שלקתה, עשירה יהודית משפחהל בת, עשרים כבת צעירה הייתה ברטה. מהמעמד הבינוני והגבוה

, חמורות פזילות, ראש כאבי, בגפיים ועוויתות שיתוק: תפקודיות כגון בעיות, קשות ונוירולוגיות נפשיות בהפרעות
, זעם והתקפי התפרצויות, ונשנות חוזרות אימה הזיות: נפשיות בעיות ולצדן; לשתות יכולת וחוסר תיאבון אובדן

 של מוחלט אובדן הייתה נוספת בולטת תופעה. המציאות עם קשר ואובדן דמדומים של צבבמ שקיעה ולחלופין
 של מחלתה. אנגלית ובמיוחד צרפתית, איטלקית: אחרות לשפות עברוַמ – גרמנית – מהִא בשפת לדבר היכולת
 סמוך רבים לילות תהשה וברטה, והורע הלך האב של מצבו .במחלתו אביה את שסעדה בזמן פרצה ברטה
  אושפזהברטה.  שניםכמהר ברוייר שטיפל בה במשך " עם פרוץ מחלתה היה זה ד.בבריאותה שפגע דבר, למיטתו

 בנימה". ריפוי בדיבור" את מטבע הלשון הר ברוייר היא טבע"שגרתיים של ד  ובמהלך הטיפולים הלא,פעמיםכמה 
 מאבני  יהפוך להיות אחת כינוי זהלימים. "ארובות ניקוי" –לטיפול שניתן לה  נוסף  כינויהעניקה משועשעת היא

  .היסוד של הפסיכואנליזה

בתקופה . בסנטוריום פסיכיאטרי ובאשפוז קרוביה בבית, בווינה בביתה לסירוגין הטה ברתשה 1888-1882 שניםב
 התמודדות של אקט – בדיבור טיפול עבורה שימשה  והכתיבה,בחייה מרומזב שנגעו ילדים אגדות לכתוב חלהֵה זו

 האבחנה בצירוף, האחרונה בפעם ברטה שוחררה, מחלתה תחילת לאחר שנים שבע, 1887 יולי  באמצע.וריפוי
סייעה ,  התנדבה בבית יתומות ובבתי תמחויהיא.  ברטה לעניינים סוציאלייםהתמסרה 1888 בסוף ".נרפאה"

ירה עבור  לגננות ותפפרסה בית עדון לבנות היתומות ואף הקימהקימה מו, לפליטים ולנשים שהרו מחוץ לנישואין
 קראה ובהם', היהודיות הנשים אגודת 'של העת בכתב מאמרים פרסמה  היא.ונשים שחיו בעוניהללו הבנות 
 ייסדה 1904- ב.פמיניסטי גוון נשאה פעילותה. יהודיות נשים של וזכויותיהן מעמדן ולשיפור לבנות החינוך לשיפור
 במטרה, )Jüdischer Frauenbund, JFB (גרמניה של' היהודיות הנשים איגוד 'את נוספות פעילות עם ברטה
 והגבילו הנשים את עיכבו שלדעתה, הגבריים הארגונים ידי-על וניהולית תקציבית נשלט שאינו עצמאי ארגון ליצור
 חוסרלו הדתית בינה כי לבורות המאנית'העות האימפריה ובשטחי אירופה במזרח שערכה מחקר במסעות. אותן
 יהודיות בצעירות סחר – 'הלבנה העבדות 'המכונה התופעה של יצירתה הנשים יש השלכה על של השכלהה

  .זו בתופעה למאבק חייה את הקדישה העשרים המאה מראשית החלו ,זנות לצורכי

 הסוציאלית העבודה מקצוע בהש בתקופה – סוציאלית עובדת של חלוצי למודל ברטה הפכה פילנתרופית עילהמּפ
 נשים להציל מנת על הכול עשתה היא אך, היו ילדים משלה לא פפנהיים  לברטה.הראשוניים יצירתו בשלביהיה 

 או בכינוייה ,ברטהלפיכך  .הסוציאלית העבודה למקצוע היסודות את מניחה שהיא תוך, אכזר מגורל יהודים וילדים
 גם היא מלווה אותי בסיפורה לכל אורך . וחלוצת העבודה הסוציאלית'הפסיכואנליזה אם'היא , "אנה או"המפורסם 

  .הדרך במחקר

ולספר לי את סיפור החיים שלהן כנשים  הפניתי לנשים שהסכימו להתראייןשאלה שה ,במסגרת המחקר שלי
זאת משום .  המפגש והמקום של הנשיות בחייהן והמקום שלהן כנשיםלגביהייתה , המתמודדות עם מחלת נפש

רואות חוות ו, שיות שלהן כפי שהן מבינותובנ,  הוא עוסק בנשים עצמן כנשים,רק בהחלמה המחקר לא עוסקש
  . אותה בחיים שלהן ובמפגש עם מחלת הנפש

 היא מלמדת אותנו שאת הנשיות ניתן לראות ככזו הנמצאת .הספרות אינה מקלה עלינו בבואנו להבין מהי נשיות
 האחר בקצהו ;רית ורופפת המוגדרת ביחס לגבבקצהו האחד הנשיות מוגדרת ונתפסת כהוויה מסתור: על רצף
בין הקצוות . מראה ומסרים המצופים מנשים בחברה, התנהגויות, נה סט של צווים שִה,"ההגמונית"הנשיות מוצבת 

הגדרה סובייקטיבית של כל אישה בהתאם לתרבות ולחברה זו הרואה בנשיות , הסתכלות נוספתהללו ניתן למצוא 
  .  היא חיהןבהש

האישה  ".מחלת הנפשבין שים השונים בין נשיות ללינו בבואנו לבחון את המפגסטוריה לא מקלה עגם ההי
 –ו בזנות או צעירות שלא הלכו בתלם נשים שעבד, נשים עניות, ת על המוקדישמואשמת בכפירה ומועל" המכשפה
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הבנת השיגעון של ". פשחולי נ"וכנסו לאגף מיוחד שהוקם עבורן במוסד הראשון שיועד למי שנתפסו כהכל אלה 
, אוננו, בזבזו כסף, צחקו,  כשהכוונה היא לאותן נשים שרקדו,נשים ככזה הקשור להתנהגות מינית שאינה בשליטה

במהלך ההיסטוריה .  נשים שילדו מחוץ לנישואין או נשים שפלרטטו עם גברים,נשים לסביות, רווקות מבוגרות
שך הדרך אנו בהמ.  מזוהות עם גברים,גופניות, חלות סומאטיותמש בעוד ,מחלת הנפש הופכת למזוהה עם נשים

, נטיות התאבדות, ואנו פוגשים את תיוגן ואשפוזן של נשים בגלל דיכאון, שיגעון של נשיםריה כפוגשים את ההיסֶט
" הנשיים"נראה שנשים שדחו את התפקידים . גילוי כעס וסירוב להתאים עצמן למוסכמות, תוקפנות, חרדה

   ".חולות נפש"תויגו כמטילות אימה על עצמן ועל החברה ונתפסו כמי ש, מהותיאכובקהילה כרעיות ובמשפחה 

זקנה סובלות יותר מגברים בקטגוריות של דיכאון בבגרות וב,  כי נערות ונשים בגיל ההתבגרותההווה מלמד אותנו
ות של מאניה דפרסיה בקטגורילעומת זאת  .דמנציה ופסיכוזה, הפרעות אכילה, פגיעה עצמית, וחרדה

  .אם כך מדובר על נשים רבות.  החלוקה שווה בין נשים וגברים,ה לדוגמ,וסכיזופרניה

הסברים המהותניים ה. מחלות נפשב ללקותגישות יותר  לכך שנשים ר שוניםהסבריםבמשך ההיסטוריה ניתנו 
הגישות הפמיניסטיות , םלעומת. המבוסס על תכונות ביולוגיות, "טבעי"רואים קשר בין נשים למחלות נפש כקשר 

 נשים באשר לנשים ולנשיות דרכו באות לידי ביטוי המשמעויות השונות שמעניקותשרואות במחלות הנפש ערוץ 
  .נשים נגד התפיסות המגבילות אותן גישה זו מחלת הנפש יכולה להיתפס כביטוי של מרד שלפי -על. בחברה

המבקשת לתת , מנולוגיתו עקרונות הגישה הפנפי-על איכותני המחקר שערכתי במסגרת התואר השני הנו מחקר
, לבסס את הלגיטימיות שלו, המחפשת לחשוף את הקול הנשי,  וברוח הגישה הפמיניסטית,מקום לחוויות האדם

הרואה באישה כסוכנת אקטיבית במשחק החברתי ורואה בידע של הנשים ידע לגיטימי ומשמעותי בין גישה 
  . מקורות הידע השונים

 בחוויותיהן ובסיפור חייהן כנשים  אותי נשים מכל רחבי הארץ הסכימו להשתתף במחקר ולשתףשמונה
חוויותיהן כנשים את  ו שלהןהמשתתפות הגדירו ואפיינו את הנשיות. מנה ומחלימות מ עם מחלת נפשהמתמודדות

מראה חיצוני , אימהות, סים מערכות יחכגון, שרים לנשיותבאמצעות התייחסות לאלמנטים שונים בחייהן המתק
רכיבי הנשיות כך ממקמת אותן בתוך כלל תפיסתן את . רות בדיבור על נשיותתמות אלו מקובלות ומוכ. ומיניות
הגדרתן כנשים המתמודדות ומדגימה שהדמיון בינן לבין נשים אחרות הינו רב יותר מהשוני הקשור מעצם , הנשים

  .כךכמו גם הסטיגמה הכרוכה ב, נפשעם מחלת 

סיפורי החיים שלהן כוללים גם התייחסויות , מות המוכרות של נשיותיחד עם הדיבור של המשתתפות על הת
  .נפשת עם מחלת וייחודיות המאפשרות להבין טוב יותר את חווית הנשיות של נשים הסובלות ומתמודד

  : מספרת לי,אחת מהמשתתפות, סמדר

 גם כשהייתי עם החבר הראשון .הנה אני אישהלא מצליחה לזכור איזה משהו ספציפי שאמרתי "
לא , מילה הזאת'לוקחת את זה כמובן מאליו ת, לא זהו, אז לא חושבת שאמרתי לעצמי אני אישה

לא היה לי וקה יותר מדי בשינוי במצבי רוח ויותר מדי כאיזה משהו ייחודי או אולי בגלל שהייתי עס
  )".851-846(זמן להתעסק עם זה בנשיות שבי 

מי שתופסת את הבמה היא מחלת  ו, העיסוק בנשיות נדחק לשוליים, שלמדתי מהנשים שהשתתפו במחקרכפי
 היא "נשיות". אינה דבר מולד או טבעי" נשיות"שחושפת " מצבי הרוח לא השאירו זמן לנשיות"האמירה ש. הנפש

 נשים אינן נעצרות לראות ,בלרוכלומר .  ולא מסומןשקוף, זה הוא יומיומיוהתחזוק ה, לתחזק, משהו שיש לעשות
  . אותו או להצביע עליו

מצאתי שמטפורה זו מתחברת . "עוף החול"היא לתיאור האישה שהיא היום בחרה משתתפת נוספת מטאפורה ש
 עוף במיתולוגיה היוונית. זו הנמחקת ונולדת מחדש, ומתארת את התהליך שעוברת הנשיות בתוך סיפורי החיים

  . נולד מחדש מתוך האפראך נשרף כאשר מגיע זמנו למות הוא  . ונצחתקווה, דשותסמל התח מ,הפניקס, החול

  אתחלקן מתארות.  המשתתפות מתארות את עצמן כמי שאינן מתאימות לנשיות ההגמונית,לפני פרוץ המחלה
ומת לב הן לא מעניקות תש, בנוסף. אימהותעצמן כמי שעסוקות בחוויות החיים בהווה ואינן מכוונות לנישואין ול

 הן, הפנימי, במימד האישי, בניגוד לכך. וחלקן אף לא מוצאות בכך כל עניין, מרובה או מיוחדת לטיפוח עצמי
בכך הן מתאימות למצופה ו –בטאות את מה שהן צריכות ורוצות מתארות את עצמן כחסרות קול וככאלה שאינן מ

  . נשיות ההגמוניתמה

. הן לא פנויות לעסוק בנשיותש והן מתארות ,"רוחהמצב " עובר ל העיסוק המרכזי של הנשים,עם פרוץ המחלה
כל  – במראה החיצוניובמיניות ,  מחיקת הנשיות או טשטושה באים לידי ביטוי בפגיעה במערכות יחסים,בשלב זה
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בה הן חוות עצמן בתור שוכן בחוויה העצמית  –  חלק מהנשיותםאותם נושאים שהמשתתפות רואות בה
  . נמחקת לה הנשיותכך  ,מתכלההוא ו  עצמו אתששורף, כמו עוף החול. "נשים חולות"ור ולא בת" חולות"

כלפי חוץ יש שינוי בכל הצדדים של , מצד אחד.  תהליך מורכבמתרחשההחלמה וההתמודדות , בשלבי השיקום
סקות בטיפוח  ושל מערכות יחסים וכן עואימהותהנשים עסוקות יותר בשאלות של : הנשיות הנראים לעין חיצונית

, מד האישיבמ, מצד אחר. נאים של הנשיות ההגמוניתכמו כל הנשים ועומדות בת" נראות"בכך הן . החיצוני
נאבקות ונלחמות , עושות למען עצמן הן, משמיעות את קולן ואת מה שהן צריכות ורוצות,  הנשים מתחזקות,הפנימי

ביחס לבחירת בני זוג ובתוך , מקומות הטיפולב, ודהעבהת למימוש הרצונות והצרכים במסגרולמען המקום שלהן ו
יא יצירתה התחייתו מחדש של עוף החול , אם כן.  הן מתאימות פחות לנשיות ההגמונית, במובן זה. הפרטיןבית

  .  המיוחדת לנשים ומתאימה לסיטואציית החיים העכשווית שלהן,מחדש של נשיות אחרת

הנשים ם  גם אלו שדרכם ה, שמגבילים ומצמצמים,)טיפוחומראה חיצוני  לדוגמה(ניתן לראות שהמנגנונים הנשיים 
או /המעבר לנשיות ו. דרך הנשיות" נורמאליות" דרכן חזרה ל אתהן סוללות,  למעשה.יכולות לחזור לתוך החברה

הנשים מזהות מנגנונים אלו ותופסות שהן .  ערוץ מרכזי בשיקומהשה מהוויםמציאת הנשיות הייחודית לכל אי
 לבין פנימיות , העומד בציפיות ההגמוניות,מראה חיצוניבין  הן משלבות . כדי לקדם את עצמןות להשתמש בהםכולי

בהם משתמשות ו במסגרת הסטיגמה של המחלהכל אותם דברים שנלקחו מהן הן משתמשות כעת ב. אסרטיבית
  . כפי שמתאים להן כדי לסלול את דרכן חזרה לחברה

הסתכלות על ל מודל ואלטרנטיבה להבנה ויםל הנשים המשתתפות במחקר מציען שהיברטה וסיפורסיפורה של 
אחת מהנשים היא : עוסקות במקצועות טיפולייםרוב המשתתפות במחקר . נפשנשים שמתמודדות עם מחלת 

ספת מתעתדת להתחיל לימודיים נן מדריכות שיקומיות ומשתתפת נוהשתיים , אחרת עובדת סוציאלית, פסיכולוגית
  . יים בתחום טיפולידמאק

 .נפשור נשים רבות שמתמודדות עם מחלת  שאף פורץ דרך עב,ות דרך סיפור חייהן הנשי מודל נשי ייחודיעהן מצי

  

עם מוגבלות קידום בריאות ומיניות בקרב נשים : עבר מזכויות לשינוי מציאותַמ
 ידי נשים עם מוגבלות-על

  תת רעות והאגודה הישראלית לתכנון המשפחהעמו, עמותת מילבת, שבת ואסנת להט-לימור זגה

 כיסא של בר או על כיסא אם אשב על . יושבת קובע את תפיסת הנשיות שלה שעליו אישהכיסאסוג ה :לימור
רב אותי זה מלווה זמן  .יחובת ההוכחה היא עלי לתוכה אדחק ושםש ,היקובי, משבצתעבורי  תיווצר מיד, גלגלים

, היה ברור לי שלבחירה יהיה מחיר.  גלגלים כדרך לשפר את איכות החייםכיסאב לשבת –תי בחרבגלל הבחירה ש
 כיסא לשבת על המעבר שלי ייקבעו מעצם  רביםדבריםש; בוכן אשתמש אם או גלגלים  כיסאלא אשתמש באם 
 שריטה הזכירה  של יציאה מהארוןחוויהאני מתחברת לבכך . ל תפיסת ההורותיע עהוא ישפבין השאר  .ליםגלג

  . סוג של יציאה מהארון הגלגלים זה כיסא גם אני הרגשתי שלצאת מהבית עם .קודם

 מרכז שנותן ייעוץ ,לבתילמגם קשורות ו,  שנרחיב עליו בהמשך, למיניותכיםמחנלקורס של  בוגרות  ואניאסנת
  .  על טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות ולקשישיםוהדרכה

 מעגלי ותאנחנו עוש.  ונותנת הרצאות בתחום של נשיםל טכנולוגיה מסייעת שםחותלבת בימעמותת אני עובדת ב
, צורך להשתמש באביזרי עזרבשל ה על המחיר שהן משלמות  מדברות שנשיםותאנחנו שומעשבהם  ,שיח לנשים

 ם שהאף אביזרי העזר נשים מציינות שהן נמנעות להשתמש ב. גלגליםכיסא, כאמור,  או,פרוטזה, נחייה מקל כגון
וזו נקודה , המחיר של הסטריאוטיפ הוא דרמטי כיוון ש העצמאות שלהןותן ולהעלות את מידתשמש א ליםיכול

  . למחשבה ביום העיון הזה

  ?זה שונה מגבריםהאם : קריאה מהקהל

נשים וביש עבודות תזה שעסקו בנשים עיוורות . כדאי לחקור זאתאבל ,  מלענות עליהקטונתי,  זו שאלה:לימור
 לא נתקלתי . מחדש שלהןות על הצורך לבנות את הזהות מדווחוהנשים,  גלגליםכיסאמהלך החיים לשעברו ב

  .אולי זה חלק מהתשובה, בריםבעבודה כזו על ג

ע למילבת גיתעם מוגבלות די נדיר שאישה ש, תחום של מיניותעיסוק של מילבת ב נושאים שקשורים לשלושהאציג 
  גניקולוגיכיסא על ותאנחנו מדבר.  הנושא של נגישות לגניקולוגהוא, זכירההכבר ששגית ,  הראשוןנושאה. בגינו

.  חוק הנגישותנכנס לתקנות מתוקףנושא ש, ומכבדתלהיבדק בצורה נגישה  ו אליולעבורשמאפשר לאישה , מתכוונן
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 . הכאבלהפחית את תחושתובכך  בתנוחות שונות ם אותשאפשר להטות , גינקולוגייםכיסאותשל  סוגים שוניםיש 
 בטיפול על צוות שמתמחהגם אלא ,  נגישיםשירותיםעל  ו לנכים לא רק על חניהותמדבראנחנו בנגישות למרפאה 

   .בנשים עם מוגבלויות שונות

המנהלת  ,מאיר- גולדברגשושיו , שלה ולצרכיםיכולותל בהתאםייעוץ לכל אישה הוא  נתלבת נותימשירות נוסף ש
  .  שניםכמה מובילה את התחום הזה כבר ,ןשנמצאת כא, המקצועית של מילבת

והכרחי כדי  הזה הוא דרמטי ענייןה הישלאישה דתיהבין  צריך ל. הנגישיםמקוואותה יש גם נושא ,מעבר לכך
  לכךתחסרה מודעו .לסוגיה ולדחיפות שלה צוות השיקום לא מודע ,פעמים רבות . זוגיות ומיניות לה לקייםלאפשר

.  שיאפשר לה להיכנס לתוך המקווהמנוף לדוגמה, התאמותהיא זקוקה לה למקווה  מגיע עם מוגבלותאישהכשש
אם , למשל . ציוד ואביזריםהוא  שמילבת עוסקת בונושא נוסף.  בקידום הנושאלבת יש תפקיד חשוביגם כאן למ

  . מותאם ה ציוד אישיעבוריכולים לבנות המתנדבים הטכניים של מילבת , טיפוח אישיבאיפור ומתעניינת באישה 

אני רוצה .  כוללת גם בריאות מיניתהאישה שבריאות ולהבין בו להרחיב חשוב, לגבי הנושא של מיניות בריאה
 מה קורה כאשר נכנס –ועולה השאלה , להאמין שלכל אישה שיושבת כאן יש סוג של דיאלוג עם הנשיות שלה

אפשר לראות את זה , ס הגורם של הנכותכשנכנ ? משפיע על המיניותהואאיך  ?פרמטר נוסף של מוגבלות ונכות
 בינה לבין עצמה מתמודדת ִאתםקונפליקט שהאישה לאין ספק שזה גורם למתח ו .משולש עם שלושה קודקודיםכ

  . ולא תמיד יש לה מענה

ל אינטימיות של אישה עם ו קודם כיאאבל ה,  גם סקסיא מיניות ה.ו יכולנו להרחיב את מושג המיניותבקורס שעברנ
 בהקשר ? עד כמה יש לה מקום פרטי בבית? עד כמה יש לה נגישות לגופה,אישה מוגבלת בגופהכאשר ה. עצמה

 ?זוגיותוזהות מינית איך זה משליך עליי מבחינת ?  איך אני נתפסת בעיני עצמי ובעיני הסובבים אותי,של דימוי גוף
  . ה הקשיים ולתת להם לגיטימציאתשיהיה מקום להעלות את הדילמות וחשוב 

 שני קצותיו יש הימנעותבו,  סוג של רצףזה אבל . השאיפה להגיע לבריאות מיניתויש לנש לסכם ולהגיד ה רוציאנ
 אם אישה נמנעת ממיניות בגלל .הם דפוסים המאותתים על אור אדוםשני.  בצד אחרהתנהגות בסיכוןבצד אחד ו

תי המגמות  ש– מצבים של אלימות מיניתאישה מתמסרת בקלות ויכולה להגיע לאם או , תפיסה עצמית נמוכה
,  תהליך משמעותי של כל אישה עם עצמהעל מנת להגיע לבריאות מינית נדרש . התערבות וטיפולות דורשהללו

  . וגם תהליך קבוצתי שאני מאמינה בו

  

עם  מט"מחנכים למיניות"קורס בלבת וגם אני למדתי יחד עם לימור י גם אני פעילה במ.שמי אסנת להט :אסנת
, הארגון העולמי לתכנון המשפחה, IPPFהסניף הישראלי של אגודה זו היא . האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

, מיניותמחנכים לקורסים להכשרת  שנים רבות יםמעבירוסניפו בארץ  IPPF-ארגון ה.  מדינות בעולם150-הפועל ב
מטעם קורס הראשון בעולם וכמובן גם בארץ ב השתתפנו לימור ואני. קרי מנחי קבוצות בנושא של מיניות בריאה

אנחנו אמורים להיות סוכני . נושא של מיניות בריאהבם עם מוגבלות להיות מנחי קבוצות שמכשיר אנשיהאגודה 
, מידע על זכויות למיניות ולפריוןלספק להם , תם בגובה העיניים לפגוש אנשים עם מוגבלות ולדבר א–שינוי 

  .וליצור שיח קבוצתי בנושאים הללו,  ועודת ועיצוב עמדות כלפי מיניותבריאו, התנהגויות מיניות

ומיניות בקרב נשים עם מוגבלות קידום בריאות : עבר מזכויות לשינוי מציאותַמ" :של הרצאתנו היאמדוע הכותרת 
גון  פרסם אר2008-ב עם זאת רק. ודאי וודאי? האם מימוש של מיניות הוא זכות ?"ידי נשים עם מוגבלות-על

קיימות אותן הזכויות לבריאות מינית ולשירותים בתחום הבריאות העולמי אמנה לפיה לאנשים עם מוגבלות 
הקמת משפחה ל, נישואיןל, קיום יחסים זוגיים ומינייםכלומר הזכות ל, המיניות בדומה לאנשים ללא מוגבלויות

מבלי שיהיה צורך , היות מובנת מאליההאם הזכות למיניות אינה אמורה לאולם  .םיהתובהתאם ליכול ולהורות
 , בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותסעיףצורך בפרסום האמנה דומה לבהקשר זה ? לציינה במסמך כלשהו
  ".הזכות לקבל החלטות שנוגעות לחייו לאדם עם מוגבלות"לפיו , ששגית ציינה קודם לכן

   ?כיצד שיח על מיניות יכול לחולל שינוי, יתר על כן

ם עם מוגבלות בהקשר של אנשיו, לדבר עליהםמבחינת האפשרות טאבו  מין הם ומיניות, לפני כן כפי שריטה ציינה
 הוא  עם מוגבלותשיח על מיניות עם נשים, לדידי, לעומת זאת.  מושתק לחלוטיןנושא המיניותונשים עם מוגבלות 

זוגיות , דימוי גוף, י עצמיעל דימוידברו הן שלהן מיניות הידברו על נשים עם מוגבלות כאשר .  דווקאלהעצמהדרך 
ירחיבו ויעצימו את הגדרת הן  ידי כך-ועל, ים בכלל ובפרט לנשים עם מוגבלות בעייתיים לנשם שה נושאים–ועוד 

  .הזהות שלהן כנשים
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רים להדגים את התהליך שעובו אני רוצה להאיר את המורכבות של תפיסת המיניות והנשיות כאישה עם מוגבלות
  .  כאישה עם מוגבלות בקבוצה התהליך שעברתיבאמצעות תיאור, וכזשבמסגרת קבוצה 

היא אבל בשבילי , שתהייתה אמורה להיות מגוב  שליכביכול המיניותבו  גיל ש,19.5נפגעתי בתאונת דרכים בגיל 
 היו לי צרכים אמנם. לפני התאונה התעלמתי מהגוף שלי והמיניות שלי הייתה מודחקתהיות ש, עלומההייתה 
אך ,  מיןתו יחסיהיה לי חבר וקיימתי ִאלפני התאונה  .אדם מיניכולא  "אישה"עצמי כ לא אבל לא התייחסתי ,מיניים

  . כאבלי קיום היחסים הסב בחלוף הזמן 

 הייתי –  מהבלבול והאומללות שחשתי לפניההלוגאלראיתי בתאונה מקור . יבארבעת גפיהתאונה השתתקתי עקב 
היותי התודעה באשר לאת ום שש מ,"לצמוח כאישה"איני אומרת .  כדי לצמוח כאדם שליוותר על הגוףמוכנה ל

  . אישה גיבשתי רק שנים רבות אחר כך

גדרה של ההלמידה הייתה אמורה לכלול ו, הייתי צריכה ללמוד מחדש את הקשר ביני לבין הגוף שליבשל השיתוק 
היה לי ברור מאליו  . המיניות שלי נמחקה לחלוטיןאחר התאונהל, בל לדידיא. המיניות שלי כאישה משותקת

תודה לאל "אמרתי לעצמי אף . שכאישה עם מוגבלות לא יהיה לי יותר בן זוג ושלעולם לא אקיים שוב יחסי מין
 הפנמתי את ,כלומר אף על פי שלא הכרתי לפני כן אנשים עם מוגבלות". יחסי מין של , הזאתמהצרהשנפטרתי 
מיניות ואימצתי אותה כחלק מהגדרת הזהות החדשה שלי -ברתית הגורסת שנשים עם מוגבלות הן אהעמדה הח

עם לגברים אף ש,  לא התייחסו למיניות שלי בבית החוליםגם במחלקת השיקום, בד בבד. כאישה עם מוגבלות
   .הנובעת מהשיתוק, פגיעה בזקפה מענה מסוים בתחום המיני מחמת הנתנופגיעת חוט שדרה 

זאת . יה לי ברור מהפעם הראשונה שיצאתי מכותלי בית החולים שאצטרך להתלבש בצורה מסודרת ומודעתה
ובלבוש שלי אני יכולה להעביר את המסר שלא  ,כמי שיושבת בכיסא גלגלים אנשים מסתכלים עליי תדירמשום ש

.  היה בה ביטוי לנשיות שליאולם בחירת הלבוש שלי הייתה פונקציונלית לשם הנוחות ולא. נפגעתי קוגניטיבית
   . אם היה לי קר התכסיתי לחלוטין והסתרתי את הגוף מהעולם ומעצמי,אדרבא

 תרתי ,בשאיפה לפצח את החלק המושתק בישל מחנכים למיניות  שנה אחרי התאונה הצטרפתי לקורס 14
ידיאלי כביכול לעומת הגוף הגוף הא, דימוי גוף, י עצמידימו, אברי המיןעל במשך שנתיים הקבוצתי השיח . משמע
התחברתי מחדש שבזכותו  , חולל בי שינוי מכריעועוד כהנה וכהנהזוגית תקשורת , פנטזיות, תשוקה, זוגיות, הנכה

  . לנשיות ולמיניות שלי

סביבתי עם היום אני מסוגלת ורוצה לדבר על הנושא של מיניות הן  – ושלי השתנונושאי השיחה השפה , ראשית
  . קהל רחבם ע הןהקרובה ו

שחרור עבורי מבטאים ה, יותר מבעבר  מגוונים לובשת צבעים אףאני.  שליאני רוצה להחצין את הנשיות, שנית
  . וחופש

, לפני התאונה התעלמתי ממנו לחלוטין .בזכות מימוש המיניות למדתי לתקשר מחדש עם גופי, יתרה מזאת
תייחסתי אליו  העקב כך .ללא הפוגה אוד והוא כואב כולואך כשתנועתו מוגבלת מ ,אחריה הוא הפך נוכח גם נוכחו

קיימתי .  ועודני מדברת כך– בגוף שלישי יודיברתי עלובהתאם לכך  ,"אסנת האדם"כלא נכלל בהגדרה של , כזר לי
לא לבריאותי (אני דואגת לבריאותו שבמסגרתם יחסים ;  הוא בשלו ואני בשלי– סטטוס קוו עמו מערכת יחסים של

רי הרב גיליתי להפתעתי ולאוש, לאחר הקורס. והוא מאפשר לי לתפקיד כאדם פעיל בחברה,  שלוולכושר) חלילה
-היוםהחוויה לעומת ,  שליזהותהכחלק מ,  לחוות את גופי כשייך לישמין עבורי הוא דרך נטולת כאב ואף מהנה

   .פוסק הנובע מהנכות שלי-בלתישל כאב יומית 

כמחנכת ו. ם שנשיותו חבויה אי שם ומיניותו מודחקת עד עפר לאישה מיניתדמאבזכות תהליך ארוך זה הפכתי 
שבו הדיון במיניות יעצים אותה כשם שהוא ,  שכל אישה עם מוגבלות תעבור תהליך דומה לזהלמיניות אני שואפת

  . העצים אותי

כיצד יתרחש .  בפועלזכות שאיננה מתממשת, מיניות ובריאות מינית הן זכות של כל אישה עם מוגבלות, לסיכום
 מרכזי –" דלת פתוחה" בלמשל, במתן מידע וייעוץ, בהנגשה של שירותי בריאות לנשים: בדרכים שונות? השינוי

בהשתתפות , ששניים מהם מיועדים לאנשים עם מוגבלות –הייעוץ של האגודה הישראלית לתכנון המשפחה 
אני שמחה שללימור ולי ניתנה הזכות .  חברתיות ועודבשינוי עמדות, בקבוצות מונחות כמו אלה שהוכשרנו אליהן

   .להיות סוכנות שינוי בתהליך זה
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 פריקית-נכה-שהילהיעשות א :לזלוג לתפקיד האסור
  מכון אלין בית נועם לחקר ולימודי מוגבלות, נילי ברויאר

  .קסט שכתבתי במסגרת עבודת התזהת טאתחיל בהקרא

הכרת . זהו מפגש מתווך המייצר מחיצה. מפגש אינטימיהמפגש שלי עם גופי כגוף חריג איננו 
דימויים אידיאליים , תגובות חברתיות לא מקובלות. קרא לזה פרנץ פאנון" בגוף שלישי"הגוף 

, שהתרבות מנפיקה כגופניות מועדפת וסביבה פיזית שמתאימה לגופניות שאינני מחזיקה בה
, לדברר אותו לעצמי או לאחרים, את גופי' לדעת'וכשאני נדרשת . מגלים אותי לעצמי כגוף חריג

זו . "אני לא אימא ולא ילדה. את זה אני יודעת". ?את אימא או ילדה. "הוא הופך לא ברור גם לי
דרגת הקושי עלתה " ?למה את קטנה. "אני לא בובה, אף אחד לא נוגע בי!". תיגע בה? בובה

. ף מוציאות את גופי הפרטי מחזקתישאלות החודרות דרך עור התו? למה אני קטנה. בקיצוניות
והרי . משמשים לי כרפרנטים המגמדים אותי לכדי בעיה רפואית' מוטציה'ו' גנים', 'מחלת פרקים'

צורך שלא היה חייב . ידי אותה תרבות שיצרה את הצורך בשאלה-ההסברים הונפקו לי על
י יחוזר אל, ילד שהשבתי לו את תשובת התורשה. להתקיים ותשובות שהיו יכולות להיות שונות

אבל . גם לא אותי, התשובות לעולם אינן מספקות". ?למה את קטנה: "בשנית עם אותה השאלה
  .י לתתאני חשה שאלה התשובות היחידות היום שיש ל

לא , שונה, ה מתגלה עם גופניות חריגה/ הופך להיות מרכזי כשאת בומרחב הציבורי הוא מרחב שהמבטה
, מנסות להבין את השונות הזאת,  ננעצות, נעצרות לראות דרכך פתאום היוהעיניים שאמורות. מאיימת, סטנדרטית

וברגע , בוגראדם ם כן הסובייקט הוא  אלא א. מתמקדות ומתקשות לשחררהעיניים. הזאתהחומרית את החריגות 
 ילדים שלא למדו . אצל ילדים זה אחרת. את הראשסיט מ מידחזרה הואמופנה אליו שהוא רואה את המבט 

דורשים להבין מה זה וכיצד זה . מוסיפים שאלה גם לעתיםהם ו ,ממשיכים לבהות ולנעוץ מבטים את המבט שחררל
אני מגלה את עצמי בצורה ים  דרך המבט.זרות ביני לבין הגוף שלי, פערחוויה של המרחב הציבורי יוצר . אפשרי

ואני נדרשת , שאני בגופי לא מובנת,  שיש פה חידה בעיקראני מגלה .רת לחלוטין ממה שקודם הנחתי שאניאח
  . י מבחוץילהתחיל ולחקור את אותה גופניות עם סימן השאלה החדש המופנה אל

Stare-and-tell dynamic –נד תומסוןארוזמרי גרלל  מושג שזהו – והדרישה להסבר מיקה של המבטאנדי ה ,
 הגופניות.  בצורה ברורה הזומיקהארואים את הדינבתמונה שבמצגת  .בלימודי מוגבלותהמוכרות אחת החוקרות 

המבט שלנו בלימודי מוגבלות  . של הילד שמסתובב ומסתכל עליהן זוכה למבטב"של אביגל ובריטני הנזל מארה
 אלא הוא חוזר –  אותו גוף של התאומות הסיאמיות– של התמונה שבצד ימין כחוקרים לא מופנה רק לאותו גוף

. בלבולו בסוג של בהלה, נמצא בסימן שאלההילד ש. שמצד שמאלאותו ילד נורמטיבי  של חזרה לשאול על המבט
המבט שלנו . רקמתחילות להתפולן כ – אינדיבידואל ההגדרה של, מה זה גוף, אדםמהו  כמו – הקטגוריות שלו
היוצרת דינמיקה חדשה שלי ב לסביבה הנורמטיבית תת תשומת לאקטיביסטים עם מוגבלות מתחיל לכחוקרים או כ

צב סימן שאלה ומבה שמיקה אהדינ.  לשני הצדדים במשחקים להיות לא ברורים שהופכ,עם הזהות שליו עם גופי
 ואם ,גופיבלבול לגבי נוצר בי . ותו סובייקט שמסתכלים עליו אצל אמייצרת את סימן השאלה גםאותו ילד  לאצ

 – לא הרהרתי על הגופניות שלי והיא נותרה שקופה וברורה מאליה –" טבעי"באופן , נגיד, את עצמיחוויתי קודם 
את ל ודעת מי אני ואני צריכה להתחיל לשאו לא י כבר אני. להיות חידהכתהופאני  אז בעקבות המבטים והתגובות

  . שאלותעצמי 

כיוון שבמרחבים . וג של מראה יחידה במרחב הציבורי הופכת לס,ים של הילדי המוצגת בעינ,המראה הזאת
 אני לא , מעל המצח שלימתחילותתלויות כך שהן , שיש למשל בחדרי השירותים ,יותזהמראות הפיהציבוריים 

 היא חוויה ,דרך השאלות, דרך המבטים האלהרק החוויה הזאת של גוף שמוכר לי . יכולה לגלות בהן את עצמי
 ,שתאפשר לי לאחוז מחדש בגוף שלי, הצורך במראה אלטרנטיבית. כי אין לי גוף אחר להיאחז בו ,מאודמטלטלת 

 חיובי לגוף ליצור דימוי, לחבר מחדש את הגוף שליובמרחב הפרטי יש סוג של הזדמנות לנסות .  להיות קריטיךהופ
אותם מבטים עם שמאפשר לי לבוא במשא ומתן כלי המראה הפיזית יכולה להפוך ל. תום אהזה ולנסות להשלי

 ,שגילו לי האחריםניסיון לראות מה מסתתר בחומר הזה דרך ההתבוננות במראה יש . י אלישהופנו אותן שאלותו
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דרכם אראה ש ,שלי ייםייצוגים ויזואללתיווך שייצר למעשה אני נזקקת .  לא לגמרי רואה אותו,מהעיניים שלי, ואני
  . את עצמי

-א, ילדה תמידיתעד אותה תקופה התנהלתי כמעין  .לראות את עצמי כגוף נשיותי לנסות  התחל בערךבגיל התיכון
. לגיל שלייותר ואמת תש, יות אחרת ולהתנסות בגופנניסיתי להתחיל,  מוגפיםמול תריסים ,בחדרי חדרים. מינית

התמקמתי מול . אליה רציתי להשתייךש, של בנות גילי  הנורמטיביתוריהקטגניסיתי להכיר בעצמי כחלק מה
 כדי לשמר אצלי את .דברים שלא היו בשימוש ביומיום,  התחלתי ללבוש תלבושות שונות. ניסוייםוערכתי המראה

 .התמקמתי מול המראה בכל מיני פוזיציות והתחלתי לצלם.  גם במצלמהםתוהייצוגים הללו החלטתי לתעד א
. סמוימחתרתי ו, ראשוני,  עד כמה העניין היה מאולתראפשר לראותם יכותאולפי  ,מהתצלומיםת רואים חלק במצג

. לא מבחינת התצלום וגם לא מבחינת התהליך,  הבהירות לא הייתה שם.לא בפוקוס, ים מעורפל יצאוהתצלומים
יצוגים האסתטיים שאני מצליחה  מהיהאנתה התרגשות של הגילוי והיהימת ידה מסוי במ.היה משהו ניסיוניזה 

 ועד כמה מותר לי להוציא מראה הזאתבאני יכולה לגלות על עצמי שמה משש חהיה   אחרמצד. חזרה מגופי לחלץ
  .  כבחורה צעירה ומינית"ארוןהלצאת מ"ואת זה החוצה 

ינסים שבזמנו 'גל דוגמן ש, מרקוס יש תמונה של ימאחורי, בחדרנמצאת אני .  את תוכן התצלוםלראותמאוד שה ק
 אקססוריז עם,  מעטפזורער ׂשבאני  .מצלמהי דרך המראה ואפשר גם להבחין בתוא רואים . מאודיפופולארהיה 
אני קצת לוקחת את זה יותר  אחר צלוםתב. דה הראש הִצאני מטה אתצלום שבו יש תפה . שרשרתו כובעכמו 
ה מרֶאניסיונות לנסות לאמץ את הכל מיני אלה  .הבטן חשופכשה ,עוד תצלוםוהנה .  של הגוף מהצדבפוזה, רחוק

  . רצויההנורמטיבית וה, הצעירהנשיות ה שבעיניי ייצג את

ן חוויתי את הפערים ביבה וטומיה ש דיכישהוכאיז .והפרטי מוקמו כניגודהמרחב הציבורי  ,במסגרת הצגתי, עד כאן
 מרחב –  מרחב שלישיאריות ולהוסיףעכשיו אני רוצה לשבור את הבינ . מאוד בצורה חריפהםשני המרחבי

 ,בראשם עידו גרינגרד, ים מספר אנשים נכ קמה יוזמה חברתית של2004בשנת . אלטרנטיבי של תצוגת אופנה
היוזמה כללה אירוע גדול של תצוגת אופנה .  ואטרקטיביותמיניות, סקסיותשל   דווקא בהקשרצאת החוצהשרצו ל

, תגובה לתצוגת האופנההקראת קטעים מה להתחיל באני רוצ. השתתפתי בה גם אניש, "אני נכה וסקסי" כותרתב
  :וואלהאתר כתבה שפורסמה בב

מה שהתחיל כפרובוקציה עם , "אני נכה וסקסי"חזרה מבולבלת מתצוגת ] הכתבת[שירה קדר 
  .כוונות טובות נגמר עם מסר מפוספס

הרי הפעם האחרונה . יןהמסר מתמסמס דווקא משום שהקונפליקט החזותי כל כך צורם לע... 
לא ייקלט בשל ו שהמסר שלא חש התצוגה  האם מארגני.ה בקרקסתישראיתי גמד מול קהל הי

, הרי אף אחד לא התמקד בבגדים? האלמנט ההיפנוטי שיש בהתבוננות בנכויות השונות שהוצגו
עצבי  הנובעת מהעובדה שצפיתי במלנטיתוו עם תחושה אמבי הביתהתישב .זה היה שולי לחלוטין

  . אוופריק שאת דגמיהם האחרונים באמצעות למכור אופנה מנסים 

אני  .יי היא התייחסה אלאני יכולה להגיד שכשהיא דיברה על הגמד,  בתצוגת האופנההייתי הגמדה היחידההיות ו
או ופריק שה. די שהיא יכלה לעשות באמצעותי לקרקס ולפריק שואויי להפנות את תשומת הלב לחיבור המרוצה

מלווה מופעים רפאים שהרוח ; וצגים אנשים עם שונות פיזיתוא בעצם ההקשר המיידי שעולה אצל אנשים כשמה
, ביקורתסוג של עולה כהחיבור לפריק שואו .  הזוהת האופנתצוגבעקבות גם צצה והיא , ם נכיםשמשתתפים בה

לוקח את ש , הזהות הפריקיתמאמץ אתכן שדווקא  ,אחר לשחק משחק  כאןאני רוצה. משהו שלא רוצים לראותכ
  .  והצגה כעוד מרחב של התנסות של הגמדההתפקיד הזה

 כל הזמן, הקצהעל מעין עמידה . חושש, מבולבל, יש משהו הססני – הציבורי והפרטי –שני המרחבים הקודמים ב
איך אני ת על צפות שאלו בשוליים.  מילדיםיית עם שאלות שמגיעות אלותמודדובשוליים יש ה. גבולה  בשולימצוי

למדתי להוציא  שאחר כך ,חדרי חדריםהסתגרות ב יש תהליך של. כסגור בפנייקום שנתפס מייצגת את עצמי בָמ
מאז .  זה סוג של תחפושת שאני מודעת לה,היום החמיאו לי על המראה.  למרחבים ציבורייםגםממנה  חלקים
 .י כאישהאת עצמייצג ד אני יכולה ליצבודקת כ. אמצעים שונים כמו איפור ובגדיםמתנסה בו אני מתרגלתהתיכון 

  . אותה דמות גרוטסקיתל הפוךלא ל שנזהרת, מנסה להבין את קווי הגבול

לפרוץ את הגבולות שהחברה שמה עכשיו  אני מעזה – ואמרתי .חלפההזו בתצוגת האופנה הזאת הסכנה אבל 
 15פלטפורמות של מגפיים עם תי נעל. ריקיתהכי פ, ורה הכי גרוטסקיתואני יוצאת בצ, ששמתי על עצמי, ייעל
 ,יםקצרצרים ונמכנסחוך ומלובשת , שחור ואדוםל בכוה –מאזו -סאדולמהדהדת שתלבושת ויצאתי ב טריםמנטיס

 ואפשר לראות ,את הבגדים עיצב יובל רביד .ימאחורינשרך שובל ארוך , דוקרניםלי מעל הראש מעין מניפה עם יש 
הוא לא המראה   בתצוגההמראה שמתקבל.  לסטייה מיניתתמתחבראפילו ו, אוד מתמיניבתמונות שהתוצאה 
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מקובל וכן לפרוץ מעבר להזדמנות לי יתה יבתצוגת האופנה ה.  שאני מנסה לחתור אליו ביומיוםהמקובל והמעודן
 יה ה. מאודכייפית,  מאודבחוויה שלי ההתנסות הזאת הייתה משחררת. להגיע למקום שמאיים על הסדר החברתי

אני האם "של שאלה סימני ה .איך אני רוצה שיראו אותיאו של השאלה , מי אני ומה אנישל השאלה גם שחרור 
  .כבר לא היו רלוונטיים" ? מיניתהאם אני"או " ?נשית

 אני לא .יוםמיו הלשתיארתי למרחבים שאני לא יודעת עד כמה אפשר להשליך מהמרחב האלטרנטיבי , לסיום
חשיבות  נהישכן אבל . המרחביםשאר כל וחודר ל זולג את המרחב האלטרנטיבי למרחב שבטוחה שאפשר להפוך

דווקא וספציפית במרחב המאפשר לנו , שמאפשר לנו להתנסות בעוד סוג של פרפורמנסהנוסף במרחב בעיניי 
עלינו  ולגלות שהיא לא כל כך מאיימת,  דווקא בה להתנסות.תה רוח רפאים שרוצים שנתרחק ממנהאוללבוש את 

  . כמו שמלמדים אותנו לחשוב

  

 הגדרה עצמית: נשים על הספקטרום האוטיסטי
   קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל–י "אס, סולה שלי

קהילת היא י "אס:  קצת מושגים.לי מתוך הדברים שאני רוצה להעביראאצלי ההצגה של מי אני היא חלק אינטגר
. "...אתם הורים של"אומרים לנו רבות  פעמים ,נחנו מציגים את עצמנוכשא .האוטיסטי בישראלאנשי הספקטרום 

לא אנחנו  .דרום אחאנחנו מתייחסים לספקטאבל . על הספקטרוםנמצאים אנחנו בעצמנו חשוב לי להדגיש ש
 את המחיצות מקבליםאנחנו לא . אנשי מקצוע מקפידים להפריד ביניהן שמשנה בספקטרום המתייחסים לתוויות

 יש לנו קשר עם ארגונים .במובן של ארגוני זכויות שמדברים על מאבק לזכויות – חנו ארגון לשינוי חברתיאנ. האלה
  .  ועם הנציבות לשינוי חברתי בתחום המוגבלויותאחרים

לאחר מסעות הפרסום שעושים בתקופה הזאת להסביר מה זה  – אני מניחה שכולכם. יש לנו הקהילה שלנו
 יכולה להיות אז איך . קשור עם לקות בקשר חברתיאוטיזם ודאי יודעים ש– תר סרטיםובעיקר כשיש יו, אוטיזם

 ,הקהילתיות אצלנו היא גם מטרה. ועל הפרדוקס הזה אדבר תכף.  התשובה היא שיש?קהילה של אנשים כאלה
ת  הגדרה עצמיבהקשר שלהיא גם אמצעי ו ,שרוצים להיות בקשר עם הדומים להםבמובן זה שמגיעים אנשים 

 שנים בהשראה של קהילה בעולם 8-7התחלנו לפני  –  יחסיתהקהילה בארץ צעירה. שה של עצמיותוופיתוח תח
  הספקטרוםישראל לבין אנשימ ספקטרום ה אנשי קשרים בין גםועדיין יש. שהתפתחה מאז ראשית שנות התשעים

  . בעיקר דרך האינטרנט, ל"בחו

אצל אנשים . הגדרה עצמית היא איך האדם רואה את עצמו? למה חשובה הקהילה בהקשר של הגדרה עצמית
אבל אצל אנשי . איך שהחברה תופסת אותי –יסה עצמית קשורה גם בדימוי חברתי תפ, שאינם על הספקטרום

לי אין  .מה שאני חושבת על עצמיל, דימוי עצמימודעות ל יש יותר. הספקטרום יש פחות מודעות לדימוי חברתי
  אם מדברים על? מי נחשב כשייך–  לקהילהעצם השיוך? למה הקהילתיות חשובה לנו. יימושג מה חושבים על

  נמצאהם דורשים את החותמת של איש מקצוע שתוכיח שאתה,  אחריםגופים רשמייםעל ביטוח לאומי ול המוסד
 דרך שים נחשפים לקיום של הקהילה שלנו אנ–אבל בהקשר הקהילתי רואים את זה אחרת לגמרי . על הספקטרום

שאדם מרגיש רבות לאחר שנים . ומרגישים את המשותף,  ועודקבוצות דיון, מאמרים, כתבים שאנשים כותבים
, מרגיש את השייכות, פתאום הוא פוגש דבר כזה, במובן זה שאין אדם שמבין את שפתו, שהוא לבד בעולם

, והוא יכול לבדוק את עצמו, ויותואז מתחילים לדבר ולשתף בחו.  אני חושב שאני כמוכם–מתקשר אלינו ואומר 
מציאת השותפות היא דבר . זה תהליך הדדי של מציאת המשותף. תוואחרים יכולים לבדוק עד כמה הם שותפים ִא

 לא אדע איזה חלק –אבל עד שלא אפגוש אחרים ,  גם ללא משוב מן הסביבהכי אדם יכול להכיר את עצמו, חשוב
  . ממני דומה להם ואיזה לא

מפני שאם לוקחים אדם אחד או קבוצה .  המגוון–עוד דבר חשוב יש אבל ,  של מציאת המשותףזה תהליך
מקבלים תמונה שטוחה ,  טמפל גרנדין אואמסיידוענים כמו דונה ווילבדרך כלל , ת של אנשיםממצומצ

 מתקבלת תמונה מסתכלים על הקריטריונים של אנשי המקצועשכגם  .וסטריאוטיפית של מה זה אוטיזם
כשנמצאים . ביםר היבטים שכולל  דבר מגווןם ואנשים ה. לא אוסף של תסמינים, אנחנו אנשים. מאודטריאוטיפיתס

  .  יותרמורכבת ומגוונתבקבוצה מקבלים תמונה 

זה אנשי מקצוע הגדירו מה  – יש קריטריוניםהרי  ?מה המשמעות של הגדרה עצמית בנושא שהוא בעצם רפואי
 אנחנו מקבלים את ההגדרה ? אבל מה מעבר לזה.ים לקריטריוניםמתאאני לדעתי : הגידולכן אדם יכול ל, אוטיזם

כל  ישנם גם אבל .משותפים להםששיש מאפיינים , של אנשי מקצוע שיש קטגוריה של אנשים על הספקטרום
 הדברים שאנשים רואים שבאמת מפריעים להם בחיי,  הסברים של תהליכים פנימיים–ה הגדרהדברים שמעבר ל
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באמת  לא הדבר שהוא – יחסים חברתייםבכשל –יש לא מעט אנשים שטוענים שסימן ההיכר של אוטיזם . יום יוםה
 קשיים בהתארגנות ואמה שמפריע לי ה, זה פחות מפריע לי,  אין לי חברים:אדם אומר.  בחייםמפריע להם

  דברים כאלה– שברקע מזום הזה כמו הז–מספיק נגישה אינה אם הסביבה נגרמות בעיות חושיות ש, יומיומיתה
  .בהתנהגות שליממה שמפריע לחברה יותר מפריעים לי 

 יש. תסמיניםרשימה של ב –דברים כפי שהם נראים מבחוץ ביותר  עוסקת  ההגדרה של הספרים,נוסף לזה
ל  אדם הוא הרבה יותר מאוסף ש אבל.התבדחויות על ספירת הסימפטומים, ליטוניםי כמה פבקהילה האוטיסטית

  .ואנחנו רואים את המהות הפנימית, סימפטומים

ויש ,  הרצאות לקהלים שונים נותניםאנחנו. כמה הרצאותכשעצמו נושא לל זה ?אנחנו חווים את הספקטרום איך אז
אני רוצה להזכיר כמה דברים אבל , כאן אין זמן להרחיב. הרצאות שונות על היבטים שונים בחוויה האוטיסטית

   .נשיותשיכולים להתקשר ל

 יש תכונה  על הספקטרום מסוימיםאנשיםלאם .  הוא במלוא העוצמה,כשיש משהו – ללכת עד הסוף 
אין . היעל אותו ספקטרום יכולה להיות להם אותה תכונה אבל בקיצוניות השניאחרים אנשים , מסוימת

 .  הרמה הממוצעת פחות שכיחה מהתכונות שבקצוות;אצלנו האמצע
 טציות החברתיותולמהות הגולמית של הדברים ופחות לקוניותר  אנחנו צמודים –ת  ולקיצוניוור למהותקש .

לא , וקשיםמאוד הם קטנים ,  הזרעיםנם יש:שיח הכותנהשבו על ִח .אני יכולה לדמות את זה לצמר גפן
  כמו הצמר גפן מסביב–אבל כל המשמעויות החברתיות שמקנים לזה .  המהות עצמהווז, ניתנים לפחיסה

,  משמעויות חברתיות מכסות על לב העניין.זה מסתיר את הזרעים ו,פכים את המשמעות לרחבה יותרהו –
 .על הדברים עצמם

 אבל גם אלה . לא רוצים קשרים חברתיים, כולם או חלקם,ספקטרוםהשאנשי נכון לא  – קשרים חברתיים 
, בתחום עניין משותף, ן באדםיש ענייאם רו קשרים משמעותיים ּצהם ִי, שרוצים את הקשרים הם בררניים

 אותו מוצא אתנימ, אקונומי-וד סוצימאותו מעמ, ולא כל כך משנה אם הוא קרוב מבחינה משפחתית
 . מה שחשוב הוא התכונה.וכדומה

 הוא  בקהילה המונח שהמציאו לכך. המעברים הם קשיםאנשי הספקטרוםאצל  – התנהלות יומיומית 
, עד שאסייםבה אני אטה להמשיך , אם התחלתי פעולה. שהוא נמצא אדם נוטה להמשיך במצב :"נרציהיא"
  .  אני צריכה להפעיל מאמץ מודע כדי להתחיל,אם לא התחלתיו

  ? זה קשור לנשיםכל איך 

 לפי .נשים על הספקטרוםשל מקום ההוא  – על אנשי מקצוע  בולקיםואחד הדברים שאנחנו ח, לוקודם כ
 עד לפני. ) בניםהיחס של בת אחת לארבע ( בין בנים לבנות1:4יחות של מדברים על הבדלים בשכ, הסטטיסטיקה

אנשי  . לעשרת היה אחואולגבי תפקוד גבוה ה,  לארבעת היה אחהיחסכמה שנים בתחום האוטיזם הקלאסי 
 היה ביסוס ביולוגי על סמך נוכחות של טסטוסטרון בזמן ן שלחלק מה,תחו תיאוריותיין הזה ופישמו לב לענמקצוע 

אבחנה ב במיון ו יותרגברים טוביםשאומרים .  לקחת את המוח הגברי לקיצוניותואה שאוטיזם ,כלומר .ריוןיהה
אנשי מקצוע ו, טובות באמפתיהשנשים עוד אומרים . נשים שאינן על הספקטרום פחות טובות בזהוש, בפרטים

אנשים שאינם על (ן נוירוטיפיקלים  אנחנו מסכימים שיש לנו קושי להבי.אוטיסטים קשה ליצור אמפתיהלאומרים ש
  !לא אומר שאין לנו יכולת לאמפתיהאבל זה , )הספקטרום

 כי נשים על ,לי יש בכך הטיהווא,  לנוכחות של גברים לפחותבתוך הקהילה שמנו לב שהנוכחות של נשים שווה
 אבל מה שאנחנו. צריך לבדוק את זה מחקרית. ש קהילה מאשר גברים על הספקטרוםלחפיותר הספקטרום נוטות 

 מאחר שמפתחים כלים אבחוניים לפי אלה .מגדרית באבחון הטיהשיש הוא טוענות  –  נשים על הספקטרום–
יתר לתכונות שנחשבות - ביטוינותניםכלים האבחוניים ה, יותר גברים אובחנוהתחלה המומכיוון ש, שכבר אובחנו

  .גבריות

". חיינו ביקום של אוטיזם? נשים מעולם אחר"חד את הספר נשים על הספקטרום כתבו י, בעקבות ההשגות האלה
ותוך כדי כך , רכה כמה שניםאכתיבת הספר . ןכללאני בו  נשים על הספקטרום20ולוגיה שבה השתתפו תאנזאת 

  . איך אנחנו רואות את עצמנו,  מה אנחנו מרגישות–שיתפנו גם בחוויות האישיות שלנו 

ן מחיצות מגדריות יכלומר הרגשנו שא. גברים על הספקטרוםמבטאים ה ששמנו לב לאחר זמן שזה לא שונה ממ
משמעות יש למגדר . לא כך? ן משמעות למגדראיעל הספקטרום האם , אם כך. בינינו לבין גברים על הספקטרום

 .לא יכולים להתעלם מהגופניותאנחנו , ראשית. חברתיותהציפיות ה הואשני הגוף וה ואההראשון  :בשני אספקטים
ולכך היה הד ,  מידה אדם מתחבר לגוף שלוות באיזיש שונּובתוך הקהילה . אלא גם גוף, אדם הוא לא רק תודעה
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 כנשים על  הגוף שלנו.לא מחובר זה סוג של התחברות לגוףאבל גם להיות . דברים שאסנת דיברה עליהםב
 צריכות להתמודד ם היא שאנחנו על הספקטרויה שאנחנו שונות מגבריםיהסיבה השנ.  הוא הגוף הנשיהספקטרום

אבל , לא אכנס לפרטים. מנשים מצפים ליותר אמפתיה מאשר מגברים, למשל . הציפיות המגדריות של החברהעם
ולא מאיך ,  שהזהות שלנו כאנשים על הספקטרום נגזרת מהחוויה הקהילתיתותמרגישאנחנו  שפי שכרק אגיד

לא מעמידות את עצמנו מול הציפיות אנחנו . ות לנשיות אנחנו מתייחסכך, שים מבחוץ הגדירו אותנושאנ
 אופנים מגוון  שכתבנו עלובספר, למשל . מדברות על חוויות החיים שלנו כנשים על הספקטרוםאאל, החברתיות
נטיות  כאשר, או בת זוגזוג לחיות עם בן האם , אימא להיות איךהיו בספר ביטויים שונים של .  חייםנותשל סגנו

קודם האישה את כל הבחירות האלו . בחרו לא לחיות בזוגיותגם חלק ו, ות רווחות בתוך הספקטרוםניות שונמי
   .אנחנו מגדירות בעצמנו מהי נשיות בשבילנו. צה ורואים מה משותףוורק אחר כך באים אל הקב, עצמה עושה

  

  שיח מונחה בין דוברות הפאנל
  ר שגית מור"בהנחיית ד

 אשר – שלב השאלה הזהה –  משותפתברות היה שנעשה סבב ראשון של שאלה הדוני לביןיהסיכום ב :שגית
  . קהלעם ה לדיון את הפאנלאחר כך נפתח ו , אחת מהדוברותתופנה לכל

 ?האם אפשר לדבר על קטגוריה נפרדת של נשים עם מוגבלות :היאהשאלה שעולה מתוך כל הדברים ששמענו 
אנשים עם כלל ה מתנפרד ונשיםכלל ה מתנפרדטגוריה  קאישה,  קטגוריה של נשים עם מוגבלותהאם יש
   ? קווים משותפיםריהוקטג האם יש ל?מוגבלות

  

ואת , שמנסה ליצור גבול,  מאודחוםמשהו ָּת כ,קטגוריה מובחנתכזה נשמע , אם את מדברת על קטגוריה :סולה
לא אקרא לזה  אני – התרומה של :התשובה שליאז . אנשים עם מוגבלותבין לשמת את הגבולות בין נשים 

קודם יש מה ש. א בכך שהוא מאפשר לפרק קטגוריותיה – "אישה עם מוגבלות"מונח  או ההמושג אלא, קטגוריה
 משהו יאהאישה , לאשבאה אישה עם מוגבלות ואומרת  ו–  איך אישה צריכה להיות– "הנשיות ההגמונית" קראו לו

  . יותר רחב

נגישות למקום למשל ל, מתכוונים לתחומים מסוימים, רים על נגישותמדבכשבדרך כלל , גם בתחום של מוגבלות
הורות היא תחום .  למשל הורות,שצריך להתייחס אליהםו אבל יש גם תחומים אחרים שהם חשובים .עבודה
,  כמעשיר"אישה עם מוגבלות" של  ובעניין הזה אני רואה את הצירוף הזה,סורתית מעניין יותר נשיםבחינה משמ

  . זה לגבי קטגוריה. םי המורכבות של הדברכמראה את

בכל אדם יש .  תחושת השייכותנוצר לפיש,  דבר דינמיות היא אני חושבת שזה. כזהותלגבי אישה עם מוגבלות
בהקשר של זהות , למשל. והדגש על פן מסוים בזהות בא לידי ביטוי בקשרים עם שותפים לפן הזה, זהויות שונות

אז זה יביא לידי ביטוי את הזהות שלי כאישה , ם יהודיות בהקשר של נשים ביהדותאם אשתתף עם נשי, תרבותית
, עשינו כאןהדוברות בפאנל כמו שאנחנו ,  נשים עם מוגבלויות יוצרות שותפויותכאשר,  באותה מידה.הייהודי

עם  זה משקף את הזהות המשותפת שלנו כנשים –  אנחנו מכירות כבר כמה חודשים–כשעברנו תהליך יחד 
  .מוגבלות

  . ולאחרות לא,  ייתכן שלגבי נשים מסוימות הקטגוריה קיימת– התשובה תהיה .הדברים צריכים לצמוח מלמטה
  

ק וריפשל  הוא חתרתי אליו היום הכיוון ש.שקטגוריה היא תמיד גם גבולשל סולה אמירה  אני מתחברת ל:נילי
 את התנועה הפמיניסטית שקידמה ואם ז, גבול הבא מתחילה לצקת את הכל קטגוריה. ןבנייה שלהקטגוריות ולא 

 נשים עם וכשיוצרים קטגוריה של . אותןה לא מכילקטגוריהה שוטענובאו נשים שחורות אז ו , של נשיםהקטגוריה
ל ריבוי נוצרת תופעה ש, למעשה.  ויבקשו ליצור קטגוריה נוספת נשים לסביות עם מוגבלותצאו אולי ֵי,מוגבלות
 קטגוריה של אישה – הכיוון שלי הוא לאתגר את הקטגוריות ששמו עלינו.  מחיצות ועוד עוד ועולותקטגוריות

  .  או טבעיותרחיותכהלא לראות אותן כקטגוריות  ודווקא –וקטגוריה של נכה 

, בכתבה שהתפרסמה לא מזמן. "האח הגדול"תוכנית  בשתתףהש ,צפניאני רוצה להתחבר לאלעד בהקשר הזה 
 . שהוא קורא לעצמו גמדולזהעל הידיים  אותולכך שהוא נותן שירימו  והתנגדהם . אלעדנגד נמוכי קומה יצאו 

. מנסים ליצורנמוכי הקומה לית שאהנורמ- ומאיים על הזהות התקניתפוגע, זה מביישהמרואיינים בכתבה טענו ש
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  שלקוריפה, לכן .מתקבל על הדעתותנו למשהו נורמטיבי ואלצמצם מנסה שוב זהויות פוליטיקה של הה, בעצם
  .  שיש לחתור אליובעיניי הכיווןקטגוריות הוא ה

התמונה צולמה  .עוד לפני שאלעד נהיה מוכר,  כמה שנים לפני"הארץ" בעיתון במצגת הכנסתי תמונה שפורסמה
 כיסאאותו  למעשה עלושניהם ,  על מישהו שלבוש במדי צבאהוא יושב.  מחופש לשטןאת אלעדבה רואים בפורים ו

 שזה ומפני. בין השאר רואים גם ילד מחופש לחייל.  צבאלבושות במדיחלקן , דמויות ברקע יש עוד כמה .גליםגל
מתחילות  כולן – מי גבר ומי אישה,  ומי לאמי חייל,  ומי לא מי נכהשל קטגוריותה – כל הקטגוריות, פורים

זו תמונה שאני ". האמת"לדעת את יכולת את האתה מאבד .  כצופה אתה לא יודע מה נכון ומה לא.להתבלבל
   . מאודאוהבת

  

 אני חושבת שהמקום של נשים שמתמודדות עם מוגבלות .ושבת שצריכה להיות קטגוריה נפרדתלא חאני גם  :נור
היא רה שלנו אם המט.  המכנה המשותף הוא הרבה יותר גדוללדעתיכי , טגוריה של כלל הנשים להיות בקךצרי

" היסטוריה"  המילה– אפרופו .שר חוויות וסיפורים של נשים שונות ממקומות שוניםלאפאנחנו מחויבות , לפרק
   הסיפור שלהאת , ך להתחיל ליצור את ההיסטוריה שלהצריו, (his story)באנגלית מבטא את הסיפור שלו 

(her story).  

רים בחיים הם מעברים  מעברים שקו. הגבולות הם לא ברורים,הדברים שאנחנו יודעותמו, נו היוםמהדברים ששמע
אם ניצור קטגוריה של נשים עם . בכל מיני נקודות זמן, שאישה יכולה למצוא את עצמה בכל מיני מקומות

  . ינסטריםימהולא דווקא יוצרות הרחבה של , אנחנו מתחילות ליצור גטו, מוגבלויות

  
ובמיוחד כנשים עם , כנשים. דתאני חושבת שבהחלט יש קיום עצמאי לנשים עם מוגבלויות כקטגוריה נפר :ריטה

, כנשים עם מוגבלות, ההזדהות שלנו.  בכל תחום שהוא,העולם מציב לנו אתגרים לא קלים להתמודדות, מוגבלות
בין אם מדובר בתמיכה הדדית וחלוקת חוויות .  אליהמעצם ההשתייכות, נותנת לחברות בה כוח, כקבוצה ייחודית

, אפילו אם זו קבוצה וירטואלית, לקבוצה. צורך פעילות חברתית או פוליטיתמשותפות ובין אם מדובר בהתארגנות ל
מולה ש, אני לא חושבת שצריכה להיות הגדרה אחת ואחידה לנשים עם מוגבלות. יש הרבה יותר כוח מאשר ליחיד

שר בין אבל כן חשוב שיהיה איזשהו חוט מק. ילהגדרה עצמית ואישית יש חשיבות רבה בעיני. הן אמורות להתיישר
 .שנוכל למצוא את המשותף לנו ולהתאחד סביבו. ההגדרות הללו

  

, מאבדים את הרקמה החברתית, זמן ברגע שמפרקים כל ה.ריטה מסכימה עם דבריה של אני מסכימה גם :אסנת
של  הרעיון שהנחיית קבוצותקורס לבלמדנו  ,יתר על כן. לקיומנו כאנשיםהן  לקיום החברה בכלל וה הן חשובהיאו
לא צריך .  כוחלש כמאגר לחוות את הקבוצהו  של אחריםסיונםילהסתייע בנהוא לאפשר לכל אדם מיכה קבוצתית ת

 .כדי שאדם לא יתפוס את עצמו כבודדאבל הן משמעותיות ,  אד הוקיווצרהן יכולות לה, ליצור קבוצות מובחנות
על  : לדיון בפאנל על דברים דומיםודיברנו, הגטואים השוניםיצירת בוהדרה מהמרחב נו בדבמסגרת הקבוצה 

אופני , דימוי הנורמליהדימוי גוף לעומת , עצמידימוי , תיסוווהחצנה של הנכות לעומת נכות שהיא מ, מראות
ברור שנשים וגם גברים עוסקים . 'לקויי שמיעה וכועל  ,אוטיסטיהספקטרום ה בין אם מדברים על –שונים תקשורת 

 .זאת חוויה אחרת, בין אם לאוונוצרנו כך בין אם זה נובע מכך ש, שית היא אחרתאבל החוויה הנ, בנושאים הללו
 מוצאת  גםניא ש,אחריםב אני מרגישה שכאישה עם מוגבלות יש בי משהו שונה מאשר .הבה נמצא את הכוח הזה

א לו,  הכוח הזה מתעצם– וגבלויותמעם אחרות נשים ובפרט עם , חשהכשאני משתפת את מה שאני . בו ערך
  . יוכדאי לנו לוותר על

  

 הייתי בצבאו בבית הספר .תרבכרוניקה של החיים שלי הייתי תמיד אח. מודל של גם וגםבוחרת ב אני :לימור
אני מחפשת את קבוצת מאז ו, ים התמזל מזלי לפגוש עוד נשים עם מוגבלות בשלב מסו.האישה הנכה היחידה

למשל . לרדת לניואנסים האישיים, לשתף, יני לבין עצמיבמשמעותית כי אני חושבת שזאת נישה , השוות שלי
שאני אומרת לה בגובה  היא תבין דברים – גלגלים כיסא אחרת על אימאש ו אם אני אפג.דילמות בתחום ההורותב

או לבחור את , ויש לי היכולת להחליט מתי מתאים לי להתמזג עם נשים, חשובהה זכות הבחירה היא .העיניים
  . י בהקשרים השוניםקבוצת השוות של

  

  רבים סוגיםבקטגוריה שאנחנו בעצם מוצאות . אני רוצה להגיד שיש כאן עוד תהליך שהוא לא מובן מאליו:שגית
 וכמובן המגוון של חווית – חושיות, יותזפי, נפשיות,  מוגבלויות שכליות– הקטגוריה מגוונת בתוכה .של מוגבלויות
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 גם –י אחד האתגרים הוא לאפשר את המגוון יבעינ.  של כל אחת ואחתותפיסת העולם, החיים של כל אחת ואחת
  .  לנסות למצוא את המגוון בתוך זה–אם מכירים בקבוצה או בשיוך 

  

  שאלות ודיון עם הקהל
אינטליגנציה ו ונשים עם פיגור גבריםעובדת עם אני  .מרכז חינוך בעמותת שקל בירושלים אני מנהלת :רעות
אתן נשים שבזכות .  השאלה היא לגבי גבולות הסובלנות שלנו בפנים.ל הבמה ברור ליהחסר שלהם ע. גבולית
 יאני רוצה שיתייחסו אלי, אני נמוכה/  גלגלים כיסאאני יושבת על "  יכולות להגיד אמירה כמו אתןות שלכןהחריפ
 עד כמה .שונה"  קייםאני חושב משמע אני" אצלם ה? עד כמה יכולים להתייחס לכך לגבי אנשים עם פיגור."כשווה

   ? בשיחמוכנים לתת גם להם מקום

  

   ?מי הסנונית.  שאלה מעולה:שגית

  

לכן שמחנו מאוד על היוזמה . טיביתידיברנו על זה שחסרה לנו אישה עם מוגבלות קוגנבמפגשים בינינו  :סולה
אבל זה , ות אותן במקצת מייצג התמונות.להציג כאן את התערוכה של יצירות מאת נשים עם מוגבלות קוגניטיבית

אנשים עם מוגבלויות . ל הוא קורה"אני יודעת שבחו. וזה דבר שעוד צריך לקרות, תי ייצוג אִמלא במקום
  . רוצים שיתייחסו אלינו כשווי זכויותאנחנו  –הם אומרים ו, קוגניטיביות הם חלק מתנועת הנכים

תסמונת אספרגר ". אספי סופרמטיסט"ובאנגלית  "אליטיזם אספי"ים לו בתוך הקהילה האוטיסטית יש דבר שקורא
מה "אלה היו קבוצות של אנשים שאמרו . שאין להם עיכוב קוגניטיבי ועיכוב בדיבורעל הספקטרום  אנשים היא של

, אנשים שמשייכים עצמם לקהילה האוטיסטיתישנם , בניגוד להם. "איזה יופי, לא פיגורו אוטיזם ואהשיש לנו 
ניורו "שנקראים גם (אוטיסטים -מהלאעוד יותר בים טו אנחנו –גיד מנסים לה ולא, דומים להםשמנסים למצוא את ה

אלה לבין ומעלה - נמדד נורמטיביIQלא מפרידים בתוך הספקטרום בין אלה שיש להם אנחנו . )"טיפיקלים
הם ל "אבל בחו , זה לא פשוט.גם את אלה שיש להם מוגבלות קוגניטיביתבקהילה  אנחנו מנסים לכלול .שמתחת
  . בכנסים אוטיסטיים ודואגים שיהיו פעילויות שמתאימות להםנוכחים 

 הם חושבים . אני לא חושבת שזה נכון."אני חושב משמע אני קיים"מפריע לי שאמרת שאין להם היכולת של 
  . אבל הם חושבים, בקצב אחרהם חושבים ,  אחרתצורהב

   

כי זה אחד ,  אישה עם מוגבלות קוגניטיביתמנם אין כאן על הבמהא . לא יכולתי שלא לחשוב על התערוכה:נור
כעובדת סוציאלית .  כאןןל התערוכה שמוצגת כאן מנכיחה אותאב, סוגיה הזוסקים בועשהראשונים השיח -מרבי

 בואו נאתגר את הצוותים המקצועיים וננסה לראות בכל מיני דרכים איך אפשר לדבר על :אני יכולה להגיד לך
 מי האישה שאני ושואל שיח שיוצר  ליצוראלא, ק לדבר על איפור לא ר–להנכיח שיח אחר ,  ועל נשיותמוגבלות

כאנשי מקצוע . האם קיימים לי מודלים נשיים, מהם המודלים הנשיים שקיימים, מה זה נשיות בשבילי, רוצה להיות
 אני . להיותכהצרי יאהחושבים שות שלנו לפי מה שאנחנו  ומעבירים את הנשי פעמים רבותאנחנו נופלים בכך
 אלה –  ואפרופו היצירה, אני יודעת שיש ערב רב של ידע והמון דברים.תהוולאתגר אההנחה מציעה לפרק את 
עם , המקום המיוחד שלנו כנשיםו, יש לנו הסיסטרהוד,  נשיותשל, ההתפתחות של קהילה. מקומות חשובים
  . ק זה משהו שאפשר לפתח ולחז– מוגבלויות ובכלל

  

  הפעמים באותה מתכונתובשתי, השיח הזה-יה שאנחנו מקיימות את רבי זו הפעם השנ. יש לי מסר קצר:אסנת
אנחנו  – אבל כן ירבו, זו הקבוצה שהתהוותה בכנס של הנציבות.  אלינוו הצטרפריטה ושגית שכךמעבר ל, של צוות

 כולל ,עוד נשים מכל מגוון המוגבלויותנל לפאאנחנו מזמינות אתכן לצרף  ומקוות לשכפל את המודל בכל הארץ
נשמח ו  פעמיםכמה שמענו זו את זו . ולגוון את השיחי שנוכל לקיים את הערבים האלהד כ,טיביתיהמוגבלות הקוגנ

  . לשמוע עוד דברים

  

 ת נקראיאבאנגלית ה. מוגבלותעם  של אנשים אמנותרציתי להוסיף משהו על התערוכה בנושא של : שגית
disability art, אני רוצה לקרוא לכם להסתכל ". אמנכות" נילי בעבר תרגמה את זה ל.בעברית אין לה ממש שםו
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יש לנו נטייה לחשוב על התערוכה בצורה . התגברות אלא כדרך של ביטוי עצמי או ך של ריפויעל התערוכה לא כדר
 , אנשים עם מוגבלות יש יצירהיוצריםובעצם בביטוי הזה של אמנות ש.. .דדים עם איך אנשים מתמו–טיפולית 

אקט פוליטי כ , ביטוי עצמילשםא תמיד יוצרים כדי להשתקם אלא כמו שאנשים ללא מוגבלות ל. מקום לביטוי עצמי
  . סדנה טיפוליתעל סתכל על זה כנלא בואו  .אקט של מאבקאו כ

  

בהמשך למה שאמרה אסנת עם וגם , אני רוצה להגיד משהו על טיפול ולא טיפול .לבת בתל השומריאני ממ: שושי
באות נערות אך ,  אנשים ונשים לשאול שאלותימגיעים אלי. העניין של לקרוא למטפלים לשמוע ולדבר את זה

על  לשאול ות באן ה. מאודותבדרך כלל טכני השאלות, ול שאלות נערות כדי לשאיוכשמגיעות אלי. הרבה פחות
 עלבדרך כלל  ,ה לשאול על טכנולוגיה בתחום של נשיות שבא קבוצהעכשיו ישלאחרונה , למשל. טכנולוגיה

 הלא מגיעהשיחה .  גלגליםכיסאלהתחבק באיך אפשר ל  לדבר עותאנחנו מצליח, פתואם אני קצת דוח, גיינהיה
 ,ו"רפפת בשנות י שחיית, אניגם. מדברים על טכנולוגיהאלא , כי לא מדברים על זהמינית  ולזהות  עצמילדימוי

 הנשיות. ולא בשום שלב,  לא מטפלים ולא מורים– על משהו שקשור לנשיות  ִאתימעולם לא דיברו, ממרומי גילי
, נשיות כל הזדמנות טובה לדבר על ש– חשוב שיצא מהשיח הזההדבר ה. כהוהיא לא קיבלה שום תמי,  גדלהשלי

 כשמדברים –  לטכנולוגיה וזה גם קשור.ד חשוב זה תמי. או אחריספיריטואלמשהו , ולא חשוב אם זה בתוך טיפול
כי , וזה טוב לכל המטפלים בינינו כדי להעלות את הנושא הזה. גיינה זה תירוץ לדבר על איך אני בתור אישהיעל ה

  . ' ואולי זה המסר בשביל מטפלים וכו–בשביל ההוויה של נשים מאוד חשוב ו,  מאודהנושא דרמטי

  

מאוד  התחברתי . רציתי לשאול את נור שאלה.רות הקהילתיות אני אחראית על הדי,אני עובדת בבית נועם :עינת
באות לאתגר את  ובעצם –הפרעות אכילה ,  היסטריה–ת נשיֹולדברים שאמרת על הפרעות נפש שנחשבות 

לית של נשים באותה אלאורך ההיסטוריה רואים שההפרעות האלה לקחו את התפיסה הנורמ. הנשיות הנורמלית
 לי זה נראה כמו חזרה לתוך מה ? נשים מקבלות כוחשיקוםאבל איך דרך ה. ורהתקופה והפכו אותה לקריקט

 אני לא רואה איך ..."לית צריכה להתעסק בדיאטהאהנשיות הנורמ"בסגנון . שהנשים האלה חושבות שהוא בסדר
  . ביטוי של כוחיש  ,ליתאדרך ההתחברות לנשיות הנורמ, דרך הריפוי

  

 איך יכול להיות .בהתחלהתה ִא הבנה שגם לי היה קשה  הואפו במחקרנשים שהשתתהמ בלתי הידע שקי:נור
נהיו הן ש, מבחינה חיצונית , למעשהמתארתיארו כמקום של החלמה ושיקום הן  השלב ש,שבסופו של דבר

ממקום שזה עניין , אותןהן גילו את זה ממקום שלא הכריחו שכיוון זאת  ?אותה נשיות הגמונית ל יותרמתאימות
ודרכו הן משתמשות כדלתות כדי , מחדששהן מדברות על מקום שהן מוצאות   גיליתי במחקר.מקום שונה זה. אותן

ה מקומות אל, אישהאם רוצים לפרק את התפיסות ההגמוניות לגבי איך צריכה להיות , אין מה לעשות. לחזור חזרה
 יש לנו עוד דרך ארוכה ,יא רוצהומה שה,  כדי שכל אישה תוכל להיות איך שהיא רוצה.םוד צריך לעבוד עליהשע

  . לעבור

אני רוצה לחזור "הנשים ביטאו רצונות כמו . אלא את הפנימי,  האופן החיצונילראות לא רק אתהמרתק היה 
אני חושבת שיש כאן משהו .  כללןלא היו נגישים לה לעשות דברים שבעבר ," לרכוש דירהאני רוצה ","מקצועַל

נה חברתית מבחי –  האיפור והבגד היפה,הזאת שאנחנו יכולות לשים עלינו המסכה – האישה .חברתי מתעתע
 הרבה נשים לא מקבלות את העזרה שהן צריכות לקבל בגלל יבעיני. ל בוערואבל מבפנים הכ, מה מתאייאה

  . אני מקווה שזה עונה על השאלה וזה מובן. התעתוע הזה

  

 כשאני .אני מדברת כלסבית ותיקה ופעילה, חברה של ריטה אני .אף כי עסקתי בזכויות, אני לא אשת מקצוע :הדר
ורק ,  הניסיון להיראות דומים לסטרייטים–ציינת את  , נילי. זה מזכיר את תולדות המאבק הקוויריןשומעת אתכ
  .  זכויותון שוויזהאם הו, שלא אכפת לנו להראות שאנחנו שונים, ואחר כך ההליכה למקום יותר פריקי, לדרוש זכויות

 למה אתן מתכוונות . סדנאות המיניותלגבי, ראשונה מופנית ללימור ואסנתה .ני רוצה גם לשאול שתי שאלותא
 ממקום ה באיאה אולי חשוב לדעת אם . מקום לגיטימייאהמיניות - לדעתי א?כשאתן מדברות על מיניות בריאה

 מה שקרה .הגאווהלגבי , אחרת לריטה שאלה ?נדריות' מה קורה עם נשים טרנסג, ובאמת.נכון או ממקום של דיכוי
 אני .גאווה של אנשים עם מוגבלותה ואת הזכרת את , זה שהתפתחה גאווה,הקווירית, טבית"עם הקהילה הלה
  . עוד קצתאת הנושא תחי אשמח אם תַפ
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הן ם בחירות של אדכל עוד הש אני חושבת , הדר, לשאלתך. המקום של הבחירהואהה שמניע אותי  מ:לימור
  . זה המוטו בכל תחום וגם בתחום של המיניות, אילוץמלא חופשי ום ממקו

  

איננה רק השיח בתוך הקבוצה אלא גם מתן כלים וידע של הקבוצה ה ת קיוממטר,  למיניות בריאה בקשר:אסנת
 .'סים של זוגיות וכודפודיון ב,  הצרכים המינייםבירור והגדרת ,מחלות מין, אמצעי מניעה, גוףאברי הבנוגע ל

, חורגתמיניות  מיניות מסורתית יותר או הם מקיימיםאם בין , שאנשים יקיימו יחסי מין מתוך מודעותהמטרה היא 
 גם בעלי –לגבי קבוצות מעורבות .  גורמים נזק לעצמם או לבני זוגםאינם כל עוד הם והיא לגיטימית, זה תלוי בהם

נה קבוצות כאלה הן תהיינה מאתגרות במיוחד לגבי  כשתגע.עוד חזון למועד – טבית"מוגבלות וגם מהקהילה הלה
  . הדברים שריטה דיברה עליהם

 מפתחים זהות ינם יש כאלה שא.לו מוגבלות מפתח זהות של אדם עם מוגבלות לא כל מי שיש, באשר לגאווה
. " עם מוגבלותאדם" וכדומה ולא כיםלוטי כחובב, טכנאי מחשבים כו את עצמהמזהש רגל קטוע למשל. זאתכ

תחושה חיי עניקה ל ה,נשים עם מוגבלותלובפרט ,  לקבוצה של אנשים עם מוגבלות שליההשתייכות, לעומת זאת
הזכות תנו יש  מאת שלכל אחהתכוונתי גם לכך, ה חברתיתכשדיברתי קודם על רקמ, יתרה מזאת .של ערך

  ?למה לא, אני נותנת יותראם אני יכולה למצוא קבוצת השתייכות שלה ו .ה חייאהחובה להעניק לחברה שבה הו

  

ותיקות בתחום של ודר נמיר היא אחת הפעילות האוסיף שה, דר שאלהה לפני שאתייחס לשאלה ש:ריטה
. דר הייתה אחת הבודדות שהשמיעה את קולהה, מושתקעדיין  היה כשכל הנושא, בשנות השמונים .טבים"לה

  . דרהעילות של היא נראית עכשיו בלי הפהקהילה שלנו לא הייתה נראית כמו ש

  

לא לתחום המוגבלות  שתרומתו ,"בזכות" של ארגון נה הראשויתל" הייתה המנכדרהמוסיפה גם שאני  :שגית
  . מוטלת בספק

  

באופן כללי ההצדקה לקיומן של קבוצות לא , יבקשר אלי .בךמאוד אני גאה , אם שאלת על גאווה, הדר, אז: ריטה
 לא .יכות לכל מיני קבוצותיגם אם מדובר בהשת ,ם הרבה יופי בשונות יש ג.דיכוינובעת רק מהצורך להילחם ב

 , כנשים עם מוגבלויות,אנחנו. יש יופי במגוון הזה – נדר'טרנסג, תלסבי, הומו, משנה אם אדם שייך לקבוצה אתנית
  אנחנו שונות.אין לנו מאפיינים מסוימים,  כולנו שונות.לות ללמוד הרבה על עצמנו מנשים עם מוגבלויות אחרותויכ

ויח הרבה מהחשיפה לקבוצות יה הכללית יכולה להרויהאוכלוס.  ויש לנו הרבה,עם כל המאפיינים שיש לנוזו מזו 
  . שונות

הקונוטציות השליליות שכל הזמן מדברים בהכרח  זה לא ? הקהילה הגאהאומהי גאווה  .גאווה היא נושא מורכב
ל והגאווה היא קודם כ.  שהוא לא שליליאף, ם אותו למשהו שלילישהופכי, אקסהיביציוניזם ה ההיבט של– ןעליה

להיות קצת פריקיות , ינסטריםילא במ, ליותאלהיות לא נורמ , להיות נשים עם מוגבלויות–להתגבר על הבושה 
והפרספקטיבה שלנו על , זה משתנה, לא שאנחנו כל הזמן אותו בן אדםזה . להיות בנורמה, ולפעמים כן. לפעמים
  . ם יכולה להתגבש מכךהעול

  

עמדה  המציגכל אחת מאתנו אמנם  .תנובכל אחת מא גם שיח מתחוללה-רבאני רוצה להצביע על כך ש :נילי
   . זו את זוחלקן אף סותרות, שונות שלנועמדות מחשבות ו שמאחורי זה מסתתרות עוד חשוב להביןאבל , מסוימת

 אותנו לשיח של זהות אחת השמחזירזירה כ, נרמלתכמהרבה פעמים של ריפוי נתפסת ו המערכת של שיקום
 שכבר צבוע , לתלם הנורמטיבינוזיר אותניסיון להח כותנתפסהמערכות הללו  ,בחשיבה הביקורתית. בריאהותקנית 
 בפריקיות וקראתי  התנסויותשלהאלטרנטיבה בדברים שלי טענתי לטובת . ןצריך להילחם נגדכי למעשה  ו,כתקין

, אני לא יודעת עד כמה אפשר להפוך את זה למשהו שחוזר על עצמו ומתקבעאבל  .זהויותק של פירולפרפורמנס ול
ת המגמה  אאפשר להגדיר-ים ואיסדומלא יכולים להיות מהפירוק ו השבירה. כי זה משהו שאסור לו להיות

ופריקיות זה ליות רדיק", "שיקום זה רע"של  – הדיכוטומיה הזאת .ןנה מכול והנכוהטובה, תצודקת הזו כרדיקליה
. סימן שאלהב י בעינינשארתעדיין  "לונרמ" התווית הזאת של . לשם אני לא רוצה להוביל.תא בעייתייהגם  – "טוב
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למה , אם אישה מראה כוח ממקום תקני ומנרמל.  אחת נכונהתשובההסוגיה ולא לייצר הרעיון הוא להציף את 
האם זה , )אם בכלל יכול להיות כזה דבר (ברים רדיקליים בן אדם שמבצע רק ד,אחר מצד ?שאני אתייג את זה

  .  מאוד זה מורכב?אמצוהכיוון שאני רוצה שכולם י

  

מה שעושים  ההפך מואהוזר לראות אנשים שעושים משהו כי  תמיד היה לי מ.ךיאני מתחברת לסוף דברי :סולה
 תעשה את מה שאתה מאמין בו, ילדעת. עושים לעשות את מה שכולם  לא שונה מאשר מבחינתי זה.כל האחרים

  .ךִאתפן טבעי יש להם דברים משותפים ותמצא את אותם אנשים שבאו

 שיהיה חופש  רציתי להגיד. לא התכוונתי להגיד שכל אדם יהיה נפרד.ני רוצה להתחבר לנושא של הפירוקא
,  עם מוגבלותאם יוצרים קטגוריה של נשים. תם התנאיםולהתחבר לאדם מסוים על בסיס משהו משותף בא

להתחבר גם אפשר נדה אחרת 'על אגו ,נדה מסוימת'על אג, בתנאים מסוימים אפשר להתחבר לנשים באופן כללי
  . גבריםשהם לאנשים עם מוגבלות 

גבר או של ,  קטגוריה בינאריתואבל גם מגדר אינ. ומגדר לא,  קטגוריה נזילההיא אמרו שנכות :לגבי הנזילות
 לא  הואהזוויג הביולוגי גםו, ית שלהם לא מוגדרתזוטיסטית יש אנשים שהמיניות הפיקהילה הא בנוצלא. אישה

מדירים את אלה , ריתא ברגע שאומרים שנשיות היא קטגוריה בינ. צריך גם את זה לקבל–במאה אחוז מוגדר 
 רק אין ;רואים נטיות מיניות מגוונותהאוטיסטית  בתוך הקהילה –אותו דבר עם מיניות . שהם על התפר

מינית אבל היא לסבית במובן -ואני יכולה לצטט אישה שאומרת שהיא א, מיניים-יש גם א, הומוסקסואלים ולסביות
לא אומרת שצריך לגזור את ואני  ניואנסים יש המון. מינית לסבית-היא א. ת עם אישהזה שהיא חיה ביחסי זוגיו

  . כדי למנוע הדרה,ולות החדים האלה חשוב שלא יהיו הגב.על שיתוף, אלא לדבר על הכלה, הספציפי

  

  . ומילא-ביןלפחות לכבוד יום האישה ה,  אני רוצה לקרוא לכולן לדבר בלשון נקבה:שגית

  

דיברנו על . מתרבות , אני חלק מחברה–  שאני לא יצרתי,המתח והקונפליקט בזהות האישית שלי יש :לימור
 יםה ממגנטאל הים הדבר,גלגליםה כיסא,  הנכות שלי."אני"עבר ל כאישה יודעת שזה משהו ֵמאני – ליותאנורמ
 –ֵמעבר לנכות שלי ואני צריכה בצורה זו או אחרת לתת עוד משבצות ועוד כובעים , גלגלים ממגנטה כיסא. מאוד

סטרי לחפש את -יש תהליך דו,  את זההעושאני שכך ך כדי  תו,אחרמצד . רה ועודבֲחכ, כאשת מקצוע, אימאכ
 אחד – ייחודיותה הנורמה ו–כיווני כל הזמן בזהות העצמית -דותהליך  זה . הדברים האלהוכחלנהייחודיות שבי 

  .  וזה תהליך שמוביל לצמיחה,אחרמזין את ה

  

 אני מנחה קבוצה של נשים וגברים עם מוגבלות שכלית בנושא של .ותב ראני עובדת בבית נועם שנים :נילי פירסט
א את הקול של אני רוצה להבי.  דיברתן על היכולת לבחור בנושאים של מיניות.דברים מינייםלשיח  ונכנסים ,החיים

 רק בקבוצה .יניות שלהם רואה את המאחדלא כי אף , ושאין להם זכות לבחור במיניות שלהםאנשים שגרים בדיור 
 לחשוב לפעם הבאה להביא את האנשיםצריך באמת . להרגיש מיניים, יש להם לפעמים היכולת לדבר על זה

  .  אני מרגישה שאני מייצגת אותם.האלה

 אין מצב שההורים שלי .לפני כמה שנים הבנתי"היא אמרה . אחת מהנשים אמרה לי שהיא ויתרה על הנשיות שלה
  . ה לא קייםזווצה את כולה ויהיא כ,  עשרת בה הגוף שלה נשאר קטן כמו של ילד ובאמת."יקלטו אותי ככה

  

  ? האם זה לא יותר מושתק אצלם?ריםב האם אפשרי שיח כזה אצל ג:גבי

   

בעקבות שאלה שעלתה . יש לי שתי הערות. רציתי להגיד תודה והיה מרתקהפאנל  .ם נור ע לכאן הגעתי:שושן
 זו גם השאלה שעלתה לי במהלך העבודה עם ?לנשיות ההגמוניתהן חוזרות  ותמתאזנהנשים  למה דווקא כש:פה
 בטח לא ,אין מקום למשהו אחר. לו הכת את המחלה ממלאהציבאת לא יש שכבאיזשהו שלב הבנתי. נור

השאלה היא מה עושים ,  הגדרה מציאותיתהיאההגדרה של מחלה . שאני מצאתיתובנה ו הז. תלמודעּו, למחשבה
כל מחלה . את מה שאת יכולה, מוציאים ממנה את הטוב, תהמתמודדים ִא, יש מחלה. קחים את זהלו לאן, עם זה

אחד . ל נכנס למודעות אחרתומגיעה ליציבות הכהאיזון וברגע שאת מוצאת את , מאיזון ביולוגישמוציאה אותך 
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זה סתם .  החיים,זוגיות,  תעסוקהכמו , זה נכון להרבה דברים. לא הדבר היחידאי אבל ה, נשיותואהם הדברי
.  שלנו היא נקודה זמנית בה את הנשיותותרואאנו הנקודה שהיום ,  נשיות היא תהליך–ולגבי הפאנל . בסוגריים

 זה משהו –זה תהליך ,  תשובות אחרותותיכול להיות שהיינו שומע,  את הפאנל עוד חודשמקיימות היינו ילוא
  . שמגבש את עצמו ומשתנה

  

אני חושבת שצריך לא להעצים את הנכות ולא . פוליועקב מאה אחוז נכה אני ,  גלגליםכיסאאני ב,  שמי בלה:בלה
קהילה "עשר שנים בפעילה אני . כל אחד ישתדל לתרוםשאלא , וצות ולהעצים את הבעיה שלנולשאוף ליצור קב

מצביעים על שכאנחנו צריכות להבין ש, לא בסדרהוא  על מישהו שותאז אני רואה שלפני שאנחנו מצביעו, "נגישה
 אני.  עם הנכות– ה לעשות עם עצמכה צריתהעבודה שכל אחזו . מישהו שלוש האצבעות האחרות מופנות אלינו

יש לנו כוחות ואסור לנו . אני מתנדבת, אני פעילה, אני עובדת, אני סבתא, אימאאני , גם ילדתי, גם התחתנתי
אלא , להוריד מהכוחות האלה ולהיכנס לקבוצות שיסגרו אותנו ואולי לא יתנו לנו להביע את הכוחות הטבעיים שלנו

  . הכוחות והיכולותצריך להעצים את 

  

ויש לי תחושה , יזעל הקטע הפייותר מדי  מדברים . להגיע לכל מקוםותרוצאנחנו , מדיניות היא של שוויון ה:עדה
 להיות כמו ותרוצאנחנו נוציא את עצמנו עוד פעם מתוך זה ש, לסביות, דתיות, שאם נצא למקומות של נשים נכות

ואז לא לקבל את , י מפחיד הניסיון לברוח הצדה אות.ן הנכויותוהשתדלתי לא להקצין לכיו, ניסיון החיים שליב. כולם
זה מקצין את ,  אם יש אישה שהיא לסבית. אדםנכות מקצינה אופי של. ין שווים בים להיות שוו– יםמה שאנחנו רוצ

אבל אולי לא להדגיש את זה יותר מדי כדי שזה לא יפגע בנו אחר , למי שצריך את העזרה של ההתאחדות, כן. זה
  .כך

  

  . אתגרים לדוברות פה יש :שגית

  

פגועי נפש אצל , אלימות במשפחה הקשר שלומי בלא-ביןאני רוצה להתייחס לשבוע האישה ה :קריאה מהקהל
  . הם שצריכים להתייחס אליים באמת דבראלה הם. חרדהו

  

ואלה שלא .  כל קבוצה שהיא הנורמה שואלת את עצמה פחות שאלות–לגבי גברים . בקיצורממש אדבר  :סולה
  .תשובותהם שואלים את עצמם ועונים יותר , נורמה בורכו כי החיים שלהם יותר מלאי שאלותב

בזה הוא , אני לא חושבת שמי שחי באופן שלא מתחבא בארון עם השונות שלו,  או חוסר בושה–לגבי הגאווה 
חלק ב :בחירה צריך לאפשר את חופש ה– לא צריך להסתגר בגטו .ימיליטנטמקצין משהו או שהוא נהיה יותר 

החברה צריכה .  ולהשיג את הדברים שמגיעים לכל אחדבחלקים אחרים לצאת לחברה, מהזמן להיות עם הדומים
  .זו החלטה פרטית של האדם. מכילה ורגישה כדי לאפשר לאנשים לעשות את זה להיות מספיק

שזו פגיעה חמורה בזכויות  אני חושבת :מיניים-אם להיות מיניים או אלבחור  אפשרים להםלגבי אנשים שלא מ
  . אנוש

  

בו שהמקום באמת הסטיגמה היא . "גבולות הסובלנות –סטיגמה  "תהיי ההרצאה שנתתי בחיפהכותרת של  :נילי
 שלילית,  תווית ברורהאז אנחנו מדביקים. שמים את הגבולבה שהנקודה , תלא יכולים לקבל את האחרּואנחנו 

 ,ת אסור לו שיעלים את השיח של השונּו– שעלה פה בדברים האחרונים – השיח של השוויון, ייבעינ. ושיפוטית
שנזכור חשוב , כל הדברים שצבענו כבר כשלילייםלגבי . ור לו שיעלים את השיח של הבושהוהשיח של הגאווה אס

 מיי רק בתלם הלגיטכתואני עכשיו הול האת זה אני מרחיק"שלא נגיד מציעה   אני.שהצביעה היא חברתית
 להעלים את שיחים הללואסור לאבל , של גאווה, לא צריך למחוק את השיח של שוויון. " מבחוץורים לי אותשמגדי

  . ות בדברים שאנחנו אומרישלשים לב לשיפוט שצריך . השיח האלטרנטיבי
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תוך מ, כאןמתאים לזה לא אבל  .ות של הגבריםלהתחיל להקשיב למקומ, יש המון מקום לדבר,  לגבי גברים:נור
עלולה להיווצר . אצל גבריםואיך זה אצל נשים  איך זה –ר את השיח הרגיל של השוואה ֹוּצִימקום שזה עוד פעם ה

את צריך להיות שיח שמאפשר את המקום הייחודי של גברים ו. לא הנשים ולא הגברים, צריך אותה מלחמה שלא
זה בנקודה .  שיושבים ומדברים על זהנראה כאן שיח של גבריםש הלוואי .התפיסה הייחודית של הגבריות שלהם

  . הזאת

והמקום של , דיבור על בושה היה ה.אלינומופנות אצבעות שאהבתי את המטאפורה של האצבע המצביעה ושלוש 
, שיח שמפרק את הבושהבמדברות אנחנו ו צריך להסתכל ולראות איך עליוגם , זה מקום שהוא מורכב – אשמה

  . ת דברים בצורה יותר רחבה ומאפשר הזדמנות לראו,את האשמה

 בא להבדיל את "מיניות בריאה"אני חושבת שאותו שיח שיוצר את המונח , לא עלה כאן זה כמעט –לגבי האלימות 
בקרב  של חשיפה לאלימות  הסטטיסטיקה מראה אחוזים גבוהים.המיניות הלא בריאה שמתייחסת לאלימות מינית

בריאותן  לעבריאות הנפשית שלהן ו הלעויש לזה השלכות גדולות ,  זו או אחרתנשים שמתמודדות עם מוגבלות
אני מקווה שבעתיד יהיה אפשר . נושא שנוח לנו להשאיר אותו באפלהכנראה זה ו זה  לא היה זמן לדבר על.בכלל

  .  מאודכואבים להשמיע קולות, הנושא הזה לומר משהו אחר על –לדבר עליו 

  

אני לא רוצה . כור שכולנו רוצים להיות כמו כולםה את אמרת שצריך לז עד– לגבי מה שבלה ועדה אמרו :ריטה
 הכוח שלי .אני לא רוצה להיות כמו כולםאבל , לקבל את אותן זכויותכן , אני רוצה להיות שווה, להיות כמו כולם
   .הדבריםבחנה בין הצריך לעשות . לינובע מהשוני ש

  

  .  לעשותותשיאפשרו לנו לעשות את מה שאנחנו רוצ .מבחינת הזכויות ת להיות שווות אנחנו רוצ:עדה

  

לבין אנשים , צריך להבחין בין אנשים שמסתגרים ומתעסקים בעצמם ולא מתפקדים.  עם זה אני מסכימה:ריטה
דווקא אנשים  –ממה שאני רואה מהפעילות שלי .  וכן תורמים לחברה ועושים עם הזהות שלהם מאודשמזוהים

, נדות'אוד ומנסים לקדם אגהם אלה הפעילים מ, בחייהםמאוד  שלהם והיא בולטת עם הזהותמאוד שמתעסקים 
הם יותר מינסטרימיים ויותר עוסקים במה ש, חופרים בזהותםפחות אנשים שפחות עוסקים במה שהם ולעומת 

   . וכדומהמשפחה,  עבודה–תנו א ומצפים מ בו להתעסק"צריך", מבחינה חברתית, כביכולש

  

  .יגמה זו עוד סט:עדה

  

-רב הרעיון של . שעולות במהלכו לגבי החשיבות של התהליך והשאלות– אני אומר כמה משפטים קצרים :אסנת
שיח המיניות הוא שיח שאינו . בקהלגם השיח היה להעלות את השאלות ולעורר את המחשבות בינינו ובין עצמנו ו

 קודם שהמטרה שלנו כמחנכים למיניות אמרתי. שיח פתוח מאפשר לדבר על מגוון. כלל בחברה בפתוח מספיק
החברה  ואנשי מקצוע,  הוריםבקרבאלא גם , לא רק בקרב אנשים המשתתפים בקבוצות, הוא להיות סוכני שינוי

 10 חלפו רקאם נחשוב על כך ש. נראה מה יהיה בעוד שנה שנתיים,  את התהליך כעתות אנחנו מתחיל.בכלל
 , רבים במובנים לטובהבעקבותיוהשתנה בארץ המצב שו, שים עם מוגבלות חוק שוויון זכויות לאנ נחקקשנים מאז

  . ותכדאי להיות אופטימי שנבין

  

הוציא אותו  אני מקווה שנוכל ל. נעשה בתוך בועה שלנו בתוך עצמנו הוא,השיח התפתח היוםש עד כמה :לימור
ם פי נשים עם מוגבלות ולמדנו שנשים עלבת יום עיון בנושא של אלימות כליקיימנו במבעבר  ,לגבי אלימות. מהארון

  .  בעתידלדון בכךו להמשיך תמקוואנחנו . מוגבלות הן בקבוצת סיכון גבוהה

  

 אף ,למדתי הרבהו נהניתי מאוד. אירוע עד הסוףב נוִאתשרדה בעיקר לכל מי ששרד ו, ם/ן תודה רבה לכול:שגית
וד אפשר לשאול עכי  ,עוד אירועים כאלה ואחריםאני מקווה שיהיו .  רבותשיש כאן דוברות שכבר שמעתי פעמים

  . מוגבלותו שאלות רבות בהקשרים של זהויות
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לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם  . את האירועןבית נועם שארגמכון אלין  ל:אני אודה לכל מי שצריך להודות, לסיום
. מהנציבותסייקס לישראל . מות יש שיתוף פעולה פורה בין המקו– קמארהחיה אל.  לארגון ששותפהמוגבלויות

ריק -לגבי אדמון.  האנשים הטכניים שעזרו לנו לשמוע ולהצטלם,לשמוליק ושמוליקתודה  .ם על התערוכה"לאקי
ואפשר לראות , לא מובן מאליו לראות כנס נגיש.  תמי שמע ונגה וייס–  לשפת סימניםולמתורגמניות, המתמללת

 הנגישות היא – לעקוב יכולים להסתכל על התמלול ולחזור לעניינים אנשים שפתאום מתקשים, שזה עוזר לכולם
 . ה מהידע והעניין/ותודה לכל מי שבא ובאה ותרמ. לכולם


