
ד"ר רן נוימן, חבר בצוות הניהול 
מרכז  בו  ומנהל  תקוה  כפר  של 
ומרצה  סגל  חבר  ומחקר.  לידע 
ובחוג  סוציאלית  לעבודה  בחוג 
ללימודים רב תחומיים - חינוך מיוחד 
ופסיכולוגיה, במכללה האקדמית 
צפת. עמית מחקר באוניברסיטת 

חיפה.
דרכי  גישות,  בפיתוח  מתמחה 
התייחסות ותמיכה במבוגרים עם 
מוגבלויות. במחקריו, בפרסומיו 
ובעבודתו הישירה עם אנשים עם 
בקשר  מתמקד  הוא  מוגבלויות 
בין ידע תיאורטי לבין המציאות 
"בשדה". השאלה הבסיסית שמנחה 
את פועלו היא - כיצד ניתן לספק 
תמיכה הוליסטית שתסייע לאנשים 
עם מוגבלויות ליהנות מחיים שיש 

בהם משמעות אישית.     

כיום המאבק על ההכרה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות והשיח בנושא זה 
תופסים מקום מרכזי. יותר ויותר אנו שומעים על החשיבות הַרּבה של יצירת עולם 
נגיש ומכיל, עולם שיאפשר לאנשים עם מוגבלויות חיים מלאים ומימוש עצמי. 
ההנחה שבבסיס הקריאה לשוויון הזדמנויות היא כי כל אדם, עם מוגבלות או ללא 
מוגבלות, זכאי לנהל את חייו לפי השקפת עולמו, שאיפותיו, רצונותיו וחלומותיו. 
אולם למרות ההכרה בכך פעמים רבות מדי קיים בפועל פער בין "המילים" לבין 
יישומן הלכה למעשה. אנשים רבים עם מוגבלות אינם זוכים עדיין לחיות חיים 

מלאים ומשמעותיים. 

תחת כותרת הספר התכנסו כותבים מגוונים מבחינת רקע אישי ומקצועי, כל אחד 
מהם ניסה לענות על שתי שאלות: כיצד אפשר לסייע למבוגרים עם מוגבלות למצוא 
משמעות במסע חייהם? וכיצד אפשר לסייע למלווים אותם לתמוך במסע זה? 

הספר מציג פסיפס מרתק של "תמונות" מחייהם של מבוגרים עם מוגבלות. 
חלוקת הספר לשערים נעשתה בהתאם למעגלי החיים האישיים והחברתיים 
של מבוגרים עם מוגבלות. הנחת היסוד היא כי הכרה של האתגרים שבתקופת 
הבגרות ושל התמיכות המוצעות בפרקי הספר תסייע לחבר בין תאוריה למעשה.

אני מקווה כי הכרת מסע חייהם של מבוגרים עם מוגבלויות תאפשר לכולנו 
"לראות אדם". 

ד"ר רן נוימן, 

מנהל המרכז לידע ומחקר בכפר תקוה, חבר סגל ומרצה במכללה האקדמית צפת,
עמית מחקר באוניברסיטת חיפה.

בנימה אישית - 
יום הגילוי של הלקות שלי לא היה 
היום אשר הלקות נוצרה בו, שכן היא 
הייתה קיימת כבר קודם. אף כי הקשיים 
בחיי היו קיימים זמן רב לפני שאובחנו, 
הגדרָתם כ"בעיה" עוררה בי ספק באשר 
ליכולתי לפעול בעולם והגבירה את 
הזדקקותי לאחרים ואת התלות שלי 
בהם. לאחר מכן במשך שנים רבות, 
הושקעו מאמצים בניסיון לסייע לי 
להתגבר על המגבלה ולהכין אותי לחיים 
עצמאיים בבגרותי. מאמצים אלה – 
חשובים ככל שהיו – התמקדו בעיקר 
בהתמודדות עם מכשולים וקשיים אשר 
צריך היה להתגבר עליהם, ולא בתמיכה 

ביכולותיי, בשאיפותיי ובחלומותיי.
האישי  במפגש  השנים,  במהלך 
והמקצועי שלי עם אנשים עם מוגבלויות, 
הבנתי כי  תלותם בסובבים אותם והדגש 
המרכזי בהשגת "עצמאות" לא אחת 
פוגעים בביטוי האישי והאותנטי של 
הפרט עם המוגבלות התוהה שוב ושוב 

"האם זה בסדר להיות אני?".
רן

לראות אדם
תמיכות במסע החיים 

של מבוגרים עם מוגבלות
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