ציפי

קפל

"תנו צ׳אנס לנכים"
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אברהם

רואש

בין כישלון

להצלחה

הרופאים לא צפו לו חיים נורמליים
מת,
בשיתוק מוחין ,סטודנט לתואר
מנתניה ,החולה

וכשניסה

זה

הזדמנות

״ח^ יי התינוק שלא נתנו לו סיכוילחיים
נורמליים ,הפך בגיל  38לסטודנט
במשפטים.
ומתמחה
^^ לתואר שני
ביום חמישי שעבר קיבל אברהם רואש מנ־
$TS1$מנתניה$TS1$,
ניה $DN2$,החולה בשיתוק מוחין ,מלגתלימודים
תניה,
מעמותתאילץ.
טקס הענקת המלגות התקיים במרכז הס־
$TS1$הספורט$TS1$
ורט $DN2$של אילץ ברמת גן ,שם העניקה ״קרן
פורט
ופאולינה ברגמן
ברגמן״ על שם ד״ר אברהם
ז״ל 15 ,מלגות סיועלסטודנטים נכי אילץ
בסכום של עשרות אלפישקלים .בין מקבלי
המלגות היה כאמור גם אברהם רואש הנת־
$TS1$הנתנייתי$TS1$,
יתי $DN2$,סטודנט לתואר שני במשפטיםבמסלול
נייתי,
אילן.
גישור באוניברסיטת בר
״אילץמלווה אותי לכל אורך החיים ,מאז
אובחנהאצליהבעיה ,והיום אני סוגר
מעגל״,
לאחרונה ,בעזרת אילץ שחיברו
סיפר רואש.
אותי לאבנר םטפק,מבעלי בית ההשקעות
לעבודה כמ־
$TS1$כמתמחה$TS1$
״מיטב ד״ש״ ,הצלחתי להתקבל
המשפטית של עיריית נתניה,
תמחה $DN2$בלשכה
תמחה
וזו הזדמנות מדהימהבשבילי .אלושסובלים
מבקשים חסדים ,אלא רק שייתנו
מנכות לא
לנו את הצ׳אנם הראשוןלהוכיח את עצמנו

להתקבל למוסדות
שני

ומתמחה

חינוך,

במשפטים

סגרו בפניו
בעיריית

את

נתניה,

הדלת
שמה

היום
שמפריד

ונחישות

לחפש
הרבה

ישיבה גבוהה
ישיבות דחו

לימודים״.
להמשך

אותו על

בכיסאגלגלים ,גם לא יודע

הסף .גם נכה
כתב רש״י ,כי

למד בחינוך הממלכתי
לאומיים.
אולם הוא התעקשוגילגל את הכיסאלי־
$TS1$לישיבת$TS1$
$DN2$לישיבת $DN2$״כרם דיבנה״ המפורסמת ,של הציונית
שיבת
כלום״ ,אמרולו .״רבי
לא
״אתה
הדתית.
יודע
עקיבא התחיל ללמוד בגיל  40ענה להם
רואש ״ויש ליעליו פור של כמה שנים טו־
$TS1$טובות״$TS1$.
$DN2$טובות״ $DN2$.״רק בזכות התשובה הזאת התקבלת״,
בות״.
השיבולו.
ולאחריהן
חמש שנים טובות למד שם רואש,
באו ארבע השנים הרעות .״כיסא הגלגלים
שליהתקלקל״ ,סיפר.״אולם אף גורם ממסדי
לא עזרלי .נדרתיבלבי שיום אחד אעשה הכל
למען נכים ,כדי שלאיסבלוכמוני״.
וגם

בןלהורים

דתיים

״,

עד

האקדמיה

$TS1$לבחור$TS1$
לב־
כשתוקן לבסוף הכיסא ,היה צריך
פרידמן
אסף
רואש צילום:
אברהם
מערכת החינוך בנתניה".
"הוריי נכנסו למאבק מול
$DN2$לבחור $DN2$מה יעשה בחיים .בביטוחהלאומי ,הוא
חור
שאהיה טלפן ,ואני סירבתי.
מספר ,״רצו
אלא שגם בקבלהלתיכון נכונו לרואש לא
במקוםהעבודה .אנחנו כבר נעשה זאת״.
שרמת
כשהיה בן שנה ראו שהוא לא מגלה סימני
התייצבתי שם בפני ועדה שקבעה
האבחונים
מתחת לנורמה.
המשכל שלי
מעט קשיים .״אף בית ספר תיכון בעיר לא
אספקת הח־
$TS1$החמצן$TS1$
הליכה .אחרי בדיקה הסתבר כי
הראו שישלי איטיות הנובעת מנכות ושייכו
רצה לקבל אותי״ ,הוא נזכר .״לא היה את׳חוק
השתבשה בלידהולפיכך לא היה
$DN2$החמצן $DN2$למוח
מצן
סיכוי
ילדות ללא
זאתלבעיהשכלית .חברי הוועדה הסבירולי
הנגישות׳ והמגבלה הפיזית הייתה מכשול
מסוגלללכת.
שרמת המשכל שלי מתחתלנורמה ,ושאלו
המשפחה
שאף אחד לא רצה להתמודד איתר.
לאורך כל השנים הרופאים לא הביעו אופ־
$TS1$אופטימיות$TS1$.
להיריונה הקשה
רואשנולד בחודש השביעי
אם אני מבין מה זו נורמה״.
$DN2$אופטימיות $DN2$.״הוא יהיה מפגר״ ,אמרו לאמאשלו.
טימיות.
הרופאים היו
הסתבכה,
של אמו .״הלידה
פנתה שוב לחבר המועצה יצחקי שסייעלילד
הנוער״ ,שבש־
$TS1$שבשעתו$TS1$
הנחוש להתקבללתיכון ״מרכז
להיכנע ,הוא הריםטלפון למ־
$TS1$למכללה$TS1$
רואש סירב
אתהילדות בילה בגן אילץ בנתניה ואתלי־
$TS1$לימודיו$TS1$
עסוקים בהצלת חיי אמי ,חשבושנולדתי מת
$DN2$שבשעתו $DN2$נחשב לתחנה האחרונהלפני נשירה .אלא
האקדמית נתניה .״אין לי בגרויות,
כללה
$DN2$למכללה$DN2$
$DN2$לימודיו $DN2$החל החל בבית ספר היסודי״און״לחי־
$TS1$לחינוך$TS1$
מודיו
ורק כעבור שש שעות מצאו שאניחי״ ,סיפר.
עתו
שרואש התלהב מהמולת החיים.יכולותיו
אין ליכלום״ ,אמרתי למינה אייזיק ,מנה־
$TS1$מנהלת$TS1$
$DN2$לחינוך $DN2$מיוחד בתל אביב.
נוך
בניגודלרופאים ,חשבו ההורים שיש להם הוורבליות הפכו אותו לכוכב חברתי .״נבח־
$TS1$״נבחרתי$TS1$
$DN2$מנהלת $DN2$המכינה ,״תני לי הזדמנותלהוכיח את
לת
$DN2$״נבחרתי $DN2$לתפקיד יו״ר מועצת התלמידים במשך
רתי
עצמי״ .במכללה העמידו לרשותו את צוות
בבית ילד חכם ,בעליכולות גבוהות ,וביקשו
המורים והיו גם שהגיעו לביתו על מנת
הרגיל .״באותן שנים לא היה
להעבירולחינוך
ארבע שנים והייתי סגן יו״ר מועצת הנוער
נושאהשילוב מוכר והוריי נכנסו למאבק מול העירונית .הבנתי שאני אוהב אתהעניין הצי־
$TS1$הציבורי $TS1$,לסייע לו להשלים פערי ענק.
רואש" :אלו שסובלים
בורי,
מערכת החינוך בנתניה״ ,סיפר רואש .חבר
על סף סיוםלימודיו עבר לגור בדירת
$DN2$הציבורי $DN2$,רציתילהיות כמו כולם ותכננתי להת־
$TS1$להתגייס$TS1$
מבקשים
מנכות לא
עמידר עם מטפל צמוד
גייס
המועצה דאז ,עודד יצחקיז״ל ,הבין לליבם
$DN2$להתגייס$DN2$לצבא׳/
ולעבודתו בעירייה
התקבללפני חודשיים .״אנשים מדברים אל
והתגייסלמערכה .״בזכותו התקבלתי לבית
רואש כתב מכתב לשר הביטחון דאז ,יצחק
שייתנו
חסדים ,אלא רק
נכים בצורה שונה ,קצת כמו לילד קטן ,חו־
$TS1$חושבים$TS1$
׳רזיאל׳והתחלתי את המסלול שלי בחי־
$TS1$בחינוך$TS1$
ספר
רביןז״ל ,שהשיב לו בנאום מן הכנסת על
הראשון
לנו את הצ׳אנס
קשיי ההשתלבות של הנכים בצבא ,זאת למ־
$TS1$למרות$TS1$
$DN2$חושבים $DN2$שאתה לא מבין .בעירייה זה לא כך״,
שבים
$DN2$בחינוך$DN2$הרגיל ,אבל זה היה לא קל .הייתי חייב
נוך
$DN2$למרות $DN2$רצונם העז .״רביןז״ל כתב לי אישית,
רות
אמר .״כשהיועצת המשפטיתנילי ארז קלטה
יכול״ ,סיפר .אתלימודי
להוכיחלכולם שאני
עצמנו
את
להוכיח
היסודי כבר סיים בבית הספר׳בןגוריון שהיה
לעבודה ,היא הורתהלקנות עבורי תו־
$TS1$תוכנה$TS1$
אותי
שאם אתגייס ,יצטרכו לקחתחייל שתמידיע־
$TS1$יעזור$TS1$
העבודה .אנחנו
במקום
$DN2$יעזור $DN2$לי ועדיף שאותוחייל ישרת בצבא בצורה
זור
קרוב יותרלביתו ונערך ללכתלתיכון כמו
כנה
$DN2$תוכנה $DN2$שמקריאה את פסקי הדין ,מה שמקל על
בולם.
נעשה זאת"
כבר
יעילושווה״.
אחרת .דווקאקיבלתי אז את נימוקיווהחלטתי העבודה .נותניםלי להרגיש

