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דבר העורך

ֶזה. ַמִים וַּמִים ָהיוּ ְלפוִּתים ֶזה ּבָ ׁשָ
ֵלמוּת זֹו ֵאיֶנּנָּה מֹוִתיָרה ָמקֹום.  א ֱאלִֹהים ְוָאַמר: ׁשְ ּבָ

ֵאיֶנּנָּה ְזקוָּקה ְלִאיׁש.
ִחּבוָּקם, ֲאָבל ֵאֲחרוּ ֶאת ַהּמֹוֵעד יְך ּבְ ים ְלַהְמׁשִ ְוָהיוּ ִמְתַאוִּ

ֶהם וֵּביֵניֶהם. ָבר ִנְכְנָסה ּבָ ָבה ּכְ ֲחׁשָ י ַהּמַ ּכִ
ֵהם ִרּפוּ ֶאת ִחּבוָּקם – ְוָהעֹוָלם נֹוַלד.

      
      )איל שחל(

מסע חייהם של בוגרים עם מוגבלויות מעורר מחשבות, שאלות ודילמות לא 
פשוטות. לכל שאלה אפשר למצוא ִמגוון משיבים וִמגוון תשובות. עם זאת, 

בחיפושים אַחר מענה לא פעם האדם הולך לאיבוד במסעו כשלם. 
בחייו של אדם עם מוגבלות מעורבים אנשים רבים, ומעגלי התמיכה בו וההשפעה 
עליו הם רבים. במעגל הראשון )הקרוב ביותר( נמצאים בני המשפחה הקרובה 
והרחוקה, הצוותים המלווים והתומכים בהם, החברים והשכנים; במעגל 
השני )הרחוק מעט יותר( נמצאים אנשי מקצוע – מאבחנים, יועצים ומטפלים; 

ובמעגל השלישי נמצאים הוגי דעות, חוקרים, אקדמאים ומעצבי מדיניות.

אף שכל אדם חווה את עצמו ואת מסע חייו כשלמות, לא פעם הפוגשים באדם 
עם מוגבלות נוטים "לפרק אותו לחלקים" ו"לפצל את סיפורו" לאנקדוטות 
נפרדות. אחת ההנחות בהקשר הזה היא כי פירוק לרכיבים יאפשר להכיר את 
האדם שמֵעבר למגבלה ולסייע לו "להתקדם ולהצליח". הנחה נוספת כזו היא 
כי הכרחי לראות בשלב או בצומת בחייו של האדם עם המוגבלות מאורע בודד 
ונפרד שאינו חלק מסיפור חיים שלם, וזאת על מנת להקל על התמודדותו עם 
אתגרי החיים. בין אם ההנחות האלו רלוונטיות ובין אם לאו, פעמים רבות 
דומה כי לאַחר מעשה לא מתאפשר לאדם עם המוגבלות ולסובבים אותו לשוב 

ולהתבונן בו התבוננות הוליסטית.

ספר זה מנסה להציע פרספקטיבה ייחודית לתמיכה ולליווי של אנשים עם 
מוגבלות, וזאת על מנת לנסות לשמר את השלמות שבין 'השמים למים'. דומה 
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לראות אדם

כי רק אם יתאפשר מפגש עם מסע החיים של האֵחר כשלם, נוכל ללוות אותו 
ואת חייו באופן מיטבי.

כצעד ראשון הספר מציע לחבר את חלקי מסעו של האדם עם המוגבלות, 
כמו גם את מעגלי התמיכה וההשפעה של הסובבים אותו. בעולם אוטופי 
היינו מבקשים מכל המעורבים לחבור יחדיו לכתיבה משותפת ו"שלמה", אך 
מקום זאת הזַמנו את  שאיפה גדולה זו אינה מייצגת את המציאות המורכבת. ּבִ
המעוניינים בכך לכתוב פרק לספר ולנסות לענות, מנקודת מבטם, על השאלה 

בדבר הדרך ללוות ולתמוך במבוגרים עם מוגבלות במסע חייהם.
"מלאכת החיבור" של התכנים והרעיונות בהקשר הזה נותרת בידי הקוראים. 
מלאכה זו אינה פשוטה, אך היא בעצם בבואה של המציאות המורכבת, 

ההטרוגנית והמשתנה. 

ֲאִני מוִּזיָקה. מוִּזיָקה ְטהֹוָרה.
ּצוַּע. ְקָצב ְוַהּבִ ִוים, הֹוָראֹות ַהּמִ ְך ַהּתָ יֹוֵתר ִמּסַ

ּמוִּזיָקה. יב ּלַ ָצִריְך ָלַדַעת ְלַהְקׁשִ

ֵלם, ֲאִני ָאָדם. ָאָדם ׁשָ
ִסְפֵרי ַהּיַַעץ. ּבְ ַאְפְיִנים ׁשֶ ָעיֹות ְוַהּמְ ְך ַהּבְ יֹוֵתר ִמּסַ

ָצִריְך ָלַדַעת ִלְראֹות ָאָדם.

הוּ ֲחַסר ֵלב ּפֹוֵגׁש אֹוִתי ִמיׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ָמע מוִּזיָקה ֲאִני לֹא ִנׁשְ

ֲאִני לֹא ִנְרֶאה ָאָדם
ֵלם. ׂש ׁשָ ֲאִני לֹא ִנְתּפָ

      
      )איל שחל( * 

ּמּוִזיָקה" ומסייעים לכולנו  יב ּלַ תודה לכל כותבי הפרקים אשר בחרו "ְלַהְקׁשִ
"ִלְראֹות ָאָדם".
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