מגזין

תמיד
אישה
 אילנה שטוטלנד

נשים בעלות מוגבלויות מרגישות פעמים רבות
גם פגיעה בנשיותן .כדי לשפר את תחושתן נולדו
ארבעה מיזמים מיוחדים :סדנאות לשיפור הדימוי
העצמי ומציאת זוגיות; סביבה אינטרנטית להקלת
המפגש עם הגינקולוגית; אתר אופנה לנמוכי
קומה; וגם פרויקט להנגשת המקווה .ללא גבולות
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אהבה
מעבר
לפינה

מיזם

1#

"בגלל שבדרך כלל לנשים רווקות
בעלות מוגבלות אין ניסיון בתחום
שבינו לבינה ,הן חשופות הרבה
פעמים לכל מיני סוטים ,לכל מיני
פגיעות ,התעללויות ותקיפות מצד
גברים" ,מסבירה שושי מרגולין,45 ,
מנכ"לית עמותת "ענבר  -מנגישים
זוגיות" ,שהוקמה במטרה להנגיש
זוגיות לאנשים עם מוגבלות.
מרגולין ,בעלת מוגבלות בעצמה
(גובהה הוא  120ס"מ בשל מוטציה
גנטית) ,מוסיפה ומספרת ש"מי
שאין לה ניסיון גם לא יודעת
להבדיל .הרבה פעמים נשים עם
מוגבלות ,מרוב שהן לא מאמינות
שמישהו ירצה אותן  -גם מרשות
שיתייחסו אליהן בזלזול וממש
נכנסות למערכות יחסים פוגעניות
וקשות".
היא בעלת תואר ראשון בכלכלה
ותואר שני במינהל עסקים ,נשואה
זה שש וחצי שנים לאורי ומתגוררת
ביבנה .אבל לא תמיד חייה היו
דבש" .גדלתי במשפחה מאוד
תומכת ואוהבת" ,מרגולין מספרת.
"תמיד ידעתי שאני מוצלחת
ואהובה ,הייתי מאוד מקובלת בבית
הספר ,התנדבתי לצבא ,הייתה
לי בזמנו קריירה מאוד מצליחה
בבנק ,ויחד עם זאת כל עניין
הזוגיות ובכלל להיות אישה  -זה
היה איזשהו תחום שממש הדחקתי
ודחיתי אותו .לא התייחסתי אל
עצמי כאל אישה וגם הדחקתי את
נושא המוגבלות שלי .בכלל לא
דיברתי על העניין של זוגיות ,לא
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יצאתי לדייטים .רציתי זאת ,אבל לא
באמת האמנתי שזה יכול לקרות ושזה
מגיע לי".
איך קרה השינוי?
"בשנות ה 30-לחיי ,כשחברות שלי
התחילו להתחתן ,התחלתי לצאת
לדייטים .אבל אלה היו דייטים הזויים
לחלוטין .למזלי ,חברה טובה שלי
המליצה לי ללכת לסדנת 'הדרך
לזוגיות' אצל אישה מדהימה בשם רחל
ווילר .אני עצמי חילונית ,וכשהגעתי
לסדנה ישבה מולי אישה עם פאה,
ואמרתי לעצמי שאנסה להיות כמה
שיותר פתוחה ומקבלת .השתתפתי
בסדנה ,ולאחר מכן רחל ליוותה אותי
כמנטורית פרטית .אמרתי לעצמי שאני
שמה את עצמי בידיים שלה ,וכל מה
שהיא אומרת לי  -אני עושה .עברתי
איתה תהליך של בכלל להסכים לקבל
שאני עם מוגבלות וגם להירשם לאתר
היכרויות של אנשים עם מוגבלות.
בזכותה התחלתי לצאת לדייטים
ואיתה גם למדתי מה זה זוגיות טובה,
בן זוג טוב ,איך למצוא את זה ,על מה
להסתכל".
איך הכרת את בעלך?
"זה קרה דרך ג'יי דייט .בעלי הוא
ללא מוגבלות וגובהו  160ס"מ .תוך
שנה וחצי התחתנו .היו לי המון פחדים
מהמקום של אישה בזוגיות ,והוא מקבל
אותי כמו שאני".
לפני כשנה החלה מרגולין לנהל את
העמותה ,ומבחינתה מדובר בהגשמת
ייעודה" .העמותה נותנת מענה לנשים
וגברים עם מוגבלויות פיזיות שונות
(כל סוג של נכות) וגם לאנשים בעלי
מוגבלויות קוגניטיביות בתפקוד גבוה.
מבחינה אישית ,הרגשתי שאני מאוד
צריכה להעצים נשים בכל המובנים,
כשאחד מהם הוא תחושת הנשיות
והזוגיות .הבאתי את רחל לתוך העמותה
כדי לבנות את התוכניות ,והיא עושה
אצלנו הכשרה למנטורים ,שהם אלה
שמלווים את בעלי המוגבלות .הסדנאות
מתקיימות באופן קבוע ,כל פעם
מתגבשת קבוצה חדשה שמשתתפיה הם
באותה רמת שיח ,ונעשית איתם עבודה
פרטנית וגם קבוצתית".
איך אתן מחזקות את תחושת הנשיות?
"קודם כל ,נותנות לנשים את הביטחון
שהן ראויות ,ואנחנו גם עובדות איתן
על כך שמותר להן להגיד 'לא' אם
משהו לא נראה להן .אנחנו גם עושות
איתן עבודה על להסכים להיות רכות
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קודם כל כלפי עצמן ,לדעת להבחין
מתי כן לשים חומות ומתי לא .עשינו,
למשל ,שני אירועים מדהימים של
העצמה באמצעות סטיילינג .הגיעו
סטייליסטיות ומאפרות בהתנדבות,
והמטרה הייתה שכל אישה תרגיש
שרואים אותה ,שכל אחת תצא מהאירוע
עם טיפים לחיים ,איך להתלבש ,איך
להתאפר".
מרגולין ממשיכה ומספרת ש"בסדנאות
אנחנו גם מלמדות איך להתנהל בינו
לבינה ,איך לבחור בן זוג ,מה זה זוגיות
טובה ,מה אומרים בדייט הראשון ,על
מה להסתכל ,מה חשוב לך .אנחנו ממש
נותנות כלים לבניית קשר וזוגיות.
המסר שלי הוא שאישה יכולה ליצור
קשר וראויה לזוגיות טובה מבלי
להתפשר ,גם כשהיא בעלת מוגבלות".

"לא התייחסתי אל עצמי
כאל אישה וגם הדחקתי
את נושא המוגבלות שלי.
בכלל לא דיברתי על
העניין של זוגיות ,לא
יצאתי לדייטים .רציתי
זאת ,אבל לא באמת
האמנתי שזה יכול לקרות
ושזה מגיע לי"

מיזם

טהרה בלתי 2#
מוגבלת

את שנת  2018החליטו להקדיש ב"מרכז
עדן"  -המחבר בין בריאות האישה,
האינטימיות והמקווה  -לקידום הנגשת
המקוואות לנשים עם מוגבלות פיזית,
רגשית או התפתחותית" .יש נשים
שקשה להן בכלל להגיע למקווה בגלל
מוגבלות פיזית ,ואז כשהן כבר מגיעות
הן רואות שמישהי חנתה בחניית הנכים.
כמו כן ,עדיין יש הרבה מקוואות לא
מונגשים" ,אומרת בצער ד"ר נעמי
מרמון גרומט ,מייסדת ומנהלת מרכז
עדן" .ויש כמובן נשים שבגלל כל מיני
בעיות בגוף לא נעים להן להתפשט
לפני מישהי אחרת .כמו כן ,חוץ מנשים
"לנסות
לשפר את
המצב".
משמאל:
ד"ר נעמי
מרמון
גרומט

מימין:
שושי
מרגולין עם
בעלה אורי
בחתונתם
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מיזם

לקנות בקטן

3#

"אני בת  ,31והגובה שלי הוא  134ס"מ.
זיהום שסבלתי ממנו בשלב הינקות פגע
בגובה שלי .מאז ומתמיד היה לי קשה
למצוא בגדים שמתאימים ומחמיאים
לגוף שלי ולגיל שלי" ,מספרת בגילוי לב
דניאלה כ"ץ מירושלים.
כ"ץ ,יזמית העובדת גם כמנהלנית
בבית ספר לחינוך מיוחד ,החליטה
לעשות מעשה ופיתחה את האתר Fits -
 - Fashion for Short Peopleאופנה
לנמוכי קומה“ .יש הרבה התמודדויות
שעוברים אנשים נמוכים״ ,היא מספרת.
“אחת ההתמודדויות הגדולות היא

איורgettyimages :

הסובלות ממוגבלות פיזית ,יש גם הרבה
נשים שעברו בחייהן איזושהי טראומה,
שאולי חיצונית היא בלתי נראית ,והן לא
רוצות שמישהו ייגע בהן".
האם זה גורם לכך שחלקן ידירו רגליהן
מטבילה במקווה?
"בהחלט כן ,כי רבות מהן רואות בזה
מעין מטרד .שמעתי למשל השבוע על
איזשהו מקווה שהוא דווקא נגיש ,אבל
הבלניות שלו לא יודעות לתפעל את
הכיסא המיוחד שמאפשר לנשים עם
מוגבלות לרדת לתוך המים".
איך תעלו את המודעות לנושא?
"קודם כל ,יש לנו קמפיין בשם 'טהרה
בלתי מוגבלת' להעלאת מודעות
לצרכים של נשים בעלות מוגבלות.
בקמפיין אנחנו מדברות על דברים שכל
מקווה יכול לעשות כדי להקל .למשל,
נשים בעלות לקות ראייה לא מסוגלות

"יש מישהי הסובלת מניוון
שרירים ,דבר שפגע
גם ביכולת שלה לדבר.
במקווה הבלניות צועקות
עליה כי הן חושבות
שבגלל שהיא לא יכולה
לדבר בצורה ברורה ,אז
היא גם לא מבינה אותן"
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לקרוא את הברכות שעל הקיר אחרי
שהן מורידות את המשקפיים .אז אנחנו
רוצות שחוץ מהברכה על הקיר תהיה
גם ברכה באותיות גדולות שיהיה אפשר
להחזיקה ביד במים".
מרמון גרומט חורצת ש"בעיקר אנחנו
רוצות להעביר לבלניות קורסים כדי
שיבינו את הסוגיה המורכבת .למשל,
כשאישה בעלת מוגבלות באה למקווה
עם מלווה ,אז לא לדבר רק עם המלווה
ושהאישה תרגיש שקופה .שוחחנו עם
מישהי הסובלת מניוון שרירים ,דבר
שפגע גם ביכולת שלה לדבר .היא
נשואה ומגיעה למקווה ,והבלניות
צועקות עליה כי הן חושבות שבגלל
שהיא לא יכולה לדבר בצורה ברורה ,אז
היא גם לא מבינה אותן .אנחנו מנסות
לעורר אצל הבלניות יותר רגישות.
"חלק נוסף מהקמפיין שלנו זה גם לבנות
תוכנית לחתנים וכלות עם מגבלות
התפתחותיות ,כי יש יותר ויותר זוגות
כאלה .למשל ,דיברנו עם אישה אחת
שלא הבינה איך היא אמורה להיכנס
למקווה .היא חשבה שזה כמו בריכה,
והבלנית צריכה להסביר לה את הדברים
בפשטות .אנחנו כל הזמן עושות קבוצות
מיקוד עם נשים בעלות מוגבלות כדי
להבין את הצרכים שלהן ,ולפי זה לנסות
לשפר את המצב".

"בכל ביקור שלי בחנות
בגדים ,נעליים או
אקססוריז אני מרגישה
כמו הילדה הקטנה
שהולכת עם הבגדים של
אמא שלה בבית .כדי
למצוא בגדים אנחנו,
האנשים הנמוכים,
נאלצים לכתת רגליים
ולחפש הרבה זמן"

"הרגשת תסכול" .דניאלה כ"ץ
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התחבר
חדש? הירשם!

סל מתנות

 0חפצים

מדיניות
כתבו עלינו

חנויות

בגדים

פורום

נעליים

אופנה וסטייל
טסה ללונדון ,אילו חנויות
מתאימות יש באזור?
· וואי! יש חנות מדהימה
· תהני! וחייבת ללכת לח
· אומנם לא חנות בגדים

התייעצות ,מה יותר יפה לי?
· הסטייליסטית של FiTS
· הסטייליסטית שלהם מעול
· תמונה ראשונה!

מצאתי חנות חדשה בפריז
·  FiTSדברו איתם ,אולי
· מה הסגנון שלהם?
· איך המחירים?
· אני טס בקיץ ,טוב לדעת

קהילה
נשים קצרות זה סקסי!
· הלוואי כולם היו חושב
· תלוי מה היא משדרת
· נכון!!!

בנות נפרדות ממני כי אני נמוך
· גבר! אני נמוך ואשתי
· עזוב ,הן לא שוות אות
· הגבר הכי גבר שאני מכ
· כנס-יש דרכים לשדר עו
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אודות

פריטים נבחרים

מזל טוב! יש לך אירוע!
כמה כללים לבחירת בגד
ערב
מזל טוב ,אחיך מתחתן! כשאחותי התחתנה לפני שנה
אפילו לא הלכתי לחפש שמלה ונעליים ,ידעתי שאין למה..
עיצבתי לעצמי בגד והלכתי לתופרת ונעליים קניתי בהזמנה
אישית .מה אגיד לכן-עלה לי יותר משמלת הכלה של
אחותי...
לפוסט "איך לבחור נכון חליפת ערב" לחץ כאן
היום יש את -FiTSאופנה לנמוכי קומה ,בו אני יכולה
למצוא שמלת ערב שתתאים ותחמיא לגובהי .הנה כמה
כללים לבחירה נכונה:
*אלו כללים כלליים וישנם יוצאים מן הכלל ,מוזמנת
להתייעץ עם הסטייליסטית שלנו*
הדפסים -אם את רוצה הדפס  /דוגמא )ולא חלק( יש
לבחור בהדפסים קטנים-בינוניים .הדפסים גדולים הם לא
פרופורציונלים לגוף שלנו ונותנים מראה קטן ,נמוך ורחב
יותר
הדגישי את החלק העליון -בין אם בהדפסים )קטנים(,
בין אם בגזרה ובין אם בעזרת אקססוריז ,העין תמשך
למעלה ויינתן מראה צר וארוך יותר
ללא עודפי בד -עודף בד פחות מחמיא לנמוכות קומה,
הימנעי מקלוש וכדומה
מותן גבוהה -חיתוך וחלוקה נכונה של הגוף יחמיא לגוף
נמוכת הקומה .הימנעי מחיתוכים נמוכים
קו לאורך או אלכסוני -אלמנטים אנכיים יתנו מראה
תמיר יותר
בתמונה :הדפסים קטנים
הפונים כלפי מעלה ,קו
אלכסון ועליו תחרה
המתקבצת בחלק העליון,
שיער אסוף ועגילים....

למצוא בגדים שמתאימים לגוף ולמידה.
בכל ביקור שלי בחנות בגדים ,נעליים
או אקססוריז אני מרגישה כמו הילדה
הקטנה שהולכת עם הבגדים של אמא
שלה בבית .כדי למצוא בגדים אנחנו,
האנשים הנמוכים ,נאלצים לכתת
רגליים ולחפש הרבה זמן .זה גורם לנו
להרגשת תסכול .אין לי הרבה בגדים
בארון ,ואם אני כבר כן מוצאת משהו,
אז אני קונה אותו מיד בכמה צבעים .כך
יוצא שיום אחרי יום אני לובשת פחות
או יותר אותו הדבר .ואילו אני רוצה
להתלבש הרבה יותר אופנתי ,הרבה
יותר נשי ומתאים לגיל שלי״.
האם ניסית ,למשל ,למצוא בגדים
בחנויות ילדים?
“אני פחות נוטה להיכנס לחנויות
המיועדות לילדים ,כי בכל זאת אני
בת  .31בגילי אני לא רוצה ללכת עם
כוכבים ,לבבות ופרחים .ופרט לעניין
הבושה ,ישנו גם עניין ההתאמה ,כי חוץ
מהגובה יש לנו מבנה גוף של מבוגר״.
איך בכל זאת את מסתדרת עם קניית
בגדים?
“גם כשאני כבר מוצאת משהו ,זה
אומר הרבה להתפשר .זה להכניס
עודפים של חולצה מתחת לחצאית או
למכנסיים ,ללכת לקצר אצל תופרת
 וזה לא תמיד אפשרי .למשל ,אםאני רוצה חולצה מחויטת ,אז גם אם
אקצר אותה ,הכיס עדיין יהיה גדול
פרופורציונלית לגוף ,או שהדוגמה
על הבגד תהיה גדולה מדי .כמו כן,
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בלוג

מוצרים נוספים

צור קשר

חנויות חדשות
פריטים
חדשים
באתר

סייל!

"בגילי אני לא רוצה ללכת
עם לבבות ופרחים" .דניאלה
כ"ץ והאתר ( Fitsבבנייה)

מעילים ,כובעים ,תיקים ואקססוריז
לא ניתן לקצר .אני יכולה גם לחפש
שעות בגדים באינטרנט ולא למצוא .אם
למשל תכתבי ‘בגדים לנמוכים’ ,תראי
אומנם הפניות בגוגל ,אבל לרוב זה לא
מתאים״.
כ״ץ מסבירה שבעולם המערבי אישה
נחשבת נמוכה אם גובהה עד  153ס״מ,
ואילו גבר עד  163ס״מ .בארצות-
הברית ישנם כ 17-וחצי מיליון אנשים
נמוכים .לדבריה ,הנתון האחרון
שהתפרסם בישראל ושנגע לשנת 2010
דיבר על כ 400-אלף אנשים נמוכים
מעל גיל “ .20בגלל בעיית קניית
הבגדים שאני וחבריי הנמוכים סובלים
ממנה ,החלטתי שאני פותחת אתר
שמרכז את כל המוצרים האופנתיים
מבחינת לבוש ,הנעלה ואקססוריז
שמתאימים לנמוכים״ ,היא מספרת.
“אני בוגרת של מאיץ היזמות של
עמותת  ,PresenTenseוגם מלווה על
ידי קרן שמש .כרגע אני בשלב של
מחקר שוק שבודק את ההיצע שיש
בעולם ,ואני כבר יכולה להגיד לך שאין
הרבה .אני מחכה לתוצאות של המחקר
ומקווה שתוך כמה חודשים האתר יהיה
באוויר .בינתיים פתחתי קבוצה סגורה
בפייסבוק ,בעלת שם זהה לאתר ,ושם
אני בעצם מתחילה לרכז אותנו ,את
הלקוחות .ברגע שנהיה מרוכזים ,נהווה
כוח קנייה גדול יותר ונוכל לעשות
שיתופי פעולה עם רשתות קיימות״.
מה את מקווה שיקרה?
“אני רוצה שכמו כולם גם אנחנו נוכל
להתלבש באופן שהכי מחמיא לגיל
ולגוף שלנו .כשאדם לבוש בצורה
מחמיאה ,זה נותן לו הרגשה טובה
וביטחון עצמי .דבר זה חשוב במיוחד
לאנשים שמתמודדים עם חריגות
בולטת הגוררת מבטים ותגובות
מהסביבה״.
נתקלת בהרבה תגובות פוגעניות?
“פעמים רבות כשאנשים רואים אותי
מאחור או מרחוק ,הם לא מבחינים
בגיל ,אלא רואים רק את הגובה .ואז הם
דוחפים אותי ואומרים‘ :סליחה ,ילדונת’.
זה מפריע גם בעניין השידוכים .אני
יכולה להבין גברים שזה מפריע להם,
אף שבמקרה שלי אני תמיד מציינת שזה
לא גנטי".
ואיך את מסתדרת בקטע החברתי?
“דווקא לא היו לי קשיים ,כי ברגע
שמכירים אותי ,אז מיד שוכחים מהגובה.
גובה זה יותר הרושם הראשוני״.
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מיזם

לי ולך

4#

כל אישה מגיעה בחייה לשלב שבו
היא צריכה להתחיל להיבדק אצל
גינקולוגית ,אולם רבות חוששות
מן המפגש ומהבדיקות המתקיימות
במהלכו .הדבר רק מחמיר כאשר
מדובר בנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית .יוזמה חדשה של שחר
מור ונועה מיינרט ,בוגרות הפקולטה
לטכנולוגיות למידה ב HIT-מכון
טכנולוגי חולון ,מעניקה לאותן נשים
פתרון יצירתי וייחודי מסוגו“ .כיום
המידע היחיד שקיים על רופאי
נשים הוא מסורבל ,מקצועי מדי
ולא מונגש בשפה הרלוונטית לאותן
נשים״ ,מספרת מור ( ,)26שעוסקת
כיום בתחום הפיתוח וחוויית
המשתמש בחברת  Wixומתגוררת
בתל-אביב.
כאמור ,בעוד שעבור רובנו ביקור
אצל רופא או רופאת נשים הוא עניין
שבשגרה ,ישנה אוכלוסייה שלמה
של נשים שלא מבקרת אצל רופאי
נשים ולא מבצעת את הבדיקות

וכוללת סרטוני אנימציה המסבירים את
מהלך הבדיקות ומציגים את כל שלבי
הביקור אצל הרופא בשפה פשוטה,
ברורה ומזמינה.
“חקרנו את הנושא הן בספרות
המקצועית והן ברחבי האינטרנט,
וגילינו כי לא קיים כלי המנגיש
תכנים בנושאים הקשורים לבריאות
האישה לנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית״ ,מספרת מור“ .התייעצנו

הרפואיות ,שיכולות במקרים רבים
אפילו להציל חיים .בדיוק לשם כך
פיתחו מור ומיינרט את סביבת “לילך״
 כלי המנגיש תכנים בנושא בריאותהאישה לנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית .הסביבה האינטראקטיבית,
שפותחה בשיתוף “קרן שלם״ הפועלת
למתן סיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ברשויות המקומיות והאגף
לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית במשרד הרווחה ,נועדה
להסביר לנשים הללו מהי רפואת נשים,
כיצד מתנהלות הבדיקות השגרתיות
בחדר הטיפולים ומהו הצורך בהן.
סביבת “לילך״ גם מאפשרת לנשים
מעורבות מלאה בתהליך הלמידה,

“חקרנו את הנושא הן
בספרות המקצועית והן
ברחבי האינטרנט וגילינו
כי לא קיים כלי המנגיש
תכנים בנושאים הקשורים
לבריאות האישה לנשים
עם מוגבלות שכלית
התפתחותית״

"פישטנו
לשונית
את השפה
המקצועית".
למעלה
משמאל:
שחר מור
ונועה
מיינרט.
מימין:
מתוך סרטון
ההסברה
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עם אנשי מקצוע והחלטנו להתמקד
בהיכרות עם רופא הנשים ותפקידו,
בהיכרות עם הבדיקות השגרתיות
המתבצעות בחדר הטיפולים (בדיקת
פאפ ובדיקה וגינלית) וגם בדיקות
נוספות שגרתיות מתחום בריאות
האישה (בדיקת שד ידנית ובדיקת
ממוגרפיה) .על מנת להצליח להנגיש
לנשים את התכנים ,הקדשנו זמן
ללמידת נושא ההנגשה ,מיקדנו את
התכנים ופישטנו לשונית את השפה
המקצועית״.
איך כל התהליך מתבצע בפועל?
“ישנה מלווה המסייעת בתיווך התכנים
ובווידוא ההבנה לאורך תהליך הלמידה.
לצורך כך פותח גם ‘מדריך למלווה’,
המספק הסבר על כל פרק בסביבה,
הנחיות לתפעולו ושאלות לקיום שיח
פתוח וגלוי לאורך תהליך הלמידה.
“התכנים עצמם מועברים באמצעות
סרטוני הדרכה ואינטראקציות
שונות .המטופלת והמלווה יושבות
מול המחשב כמה ימים לפני הבדיקה
וצופות בסרטוני אנימציה של כשלוש
דקות כל אחד ,הכוללים גם כתוביות
וגם דיבור ,כדי שזה יהיה מונגש לכלל
האוכלוסייה״.
מה היו תגובות הנשים לפרויקט שלכן?
“המחקר שעשינו כלל את בדיקת סביבת
‘לילך’ על נשים ,והתגובות היו מאוד
חמות .הנשים התרגשו שסוף-סוף מישהו
מסביר להן ושהן מבינות ,והן גם קיבלו
תחושת אחריות על הגוף שלהן״ .

