
 סיפור הצלחה #5
 על דדי כוחן, בן 55, קיבלתי המלצה חמה מאילנית יורמן אותה כבר פגשתם על דפי הפייסבוק שלי.

 את דדי פגשתי במשרדי בנק הפועלים, שם הוא עובד ביחידת קשרי קהילה במרכז לבנקאות
 חברתית. דדי הוא לקוי ראיה.

 32 שנה עובד בבנק, נשוי לאישה מקסימה שרואה אותו היטב, ויש להם 3 בנים.
 דדי מתנהל בסביבה באופן טבעי אינסטינקטיבי, הוא נסמך על הזיכרון הטוב שלו ועל חושיו האחרים,

 ללא מקל או כלב נחיה.
 סקי, צניחה חופשית, ריצה ושאר אתגרים הם חלק משגרת היום יום שלו.

 חשוב לו להיות דוגמה ומודל, והוא ממש, אבל ממש, לא אוהב שקוראים לו גיבור או אלוף!
 ספר לי על הרגע בו הפכת לאדם עם צרכים מיוחדים?

 "לפני הצבא עבדתי בבנק הפועלים, בצבא שירתתי בגדוד קשר, בלבנון הכבושה של לפני 36 שנה,
 אחרי הצבא היה לי טבעי לחזור לבנק, עבדתי ב"בנכל"- כפקיד בקופה, ואז התחיל שינוי אצלי

 בראיה. היה לי קשה לראות מרחוק, נסעתי עם אבא שלי לאופטומטריסט, בבדיקה היה לו קשה
 להגיע למספר, והוא שלח אותי לרופא שראה שיש בעיה בעצב, חזרתי לאופטומטריסט, והוא עשה
 סימנים לאבא שלי שהמצב ממש לא טוב. מהר מאוד כמעט במקביל התקשיתי לראות מקרוב, אבל
 עדיין לא חשבתי שיש לי בעיה, מרוב שלא הייתי מודע עשיתי כמעט 2 תאונות קטלניות. לא הבנתי

 שאצלי הבעיה, תוך חודש הגעתי למצב של כמעט עיוורון.
 בערב פסח (שנת 88), מגיע תורי לקרוא בהגדה ואז הפנמנו, לא הצלחתי לקרוא. מיד רצנו לקליניקה
 פרטית, ואשפזו אותי באותו יום בבי"ח. בדקו גידולים, לא הייתה פתולוגיה, לקח זמן עד שאבחנו, 10

ימים בדיקות, עברתי בין הרבה מומחים, בסופו של דבר קיבלתי הגדרה של מחלה נדירה בשם '
 leber'. כעבור כשנתיים הסתבר לי שהרפואה היא לא ממש מדע מדויק, כי בבדיקה גנטית שעשיתי

 נשללה המחלה, אבל המומחים לא קיבלו את זה, וחד משמעית טענו שזה זה".
 איך נבנתה הקריירה שלך בבנק?

 "נכנסתי לסניף בן 24, לא ידעתי איזה טכנולוגיה יש. גיליתי שיש אפשרות ללימודים אקדמיים, בדיוק
 התחילו אז עם ציוד ממוחשב. לא היה ברור מה יהיה איתי, אבל היו מנהלים שמאוד תמכו בי, אני

 מרגיש שממש גדלתי בבנק, מנהל הסניף אמר לי: 'תגיד לי מה אתה יכול, ניתן לך הכל', כשהוא הפך
 למנהל אזור ת"א, אמר לי: 'בוא אלי יש יותר אפשרויות'. בהתחלה עבדתי במנהלה, התחלתי

 במזכירות, מאחר ואני ראש גדול, חיפשתי עוד אתגרים, לוגיסטיקה, קשרי קהילה. היום זה כבר חלק
 מאסטרטגיה עסקית בכל חברה גדולה, אני ריכזתי את זה בסניפים. היום אני עובד ביחידת 'פועלים

 בקהילה', כל התרומות והסיוע עובר דרכנו, אנחנו מובילים במשק בתרומה לקהילה: התנדבות
 עובדים, התנדבות יחידנית, תרומות כספיות, כרטיסים לאירועים ועוד. אני עושה הכל, הכל עובר

 דרכי, פניות הציבור, פניות ממנהלי סניפים."
 הבנתי שאתה עוסק הרבה גם בהתנדבות?

 "כן, זה התחיל כפניה מהמרכז לעיוור בישראל, הם יצאו במבצע 'אור לעיוור', קיבלתי 'קסטה' ויצאתי
 להרצות לילדים ונוער, להסברה לפני שהם יוצאים להתרים, ביקשו שאסביר להם נתונים יבשים. אבל

 אני בחרתי לספר להם על החיים שלי, ואהבתי מאוד את השאלות שלהם, ואת הקשר איתם. הייתי
 נותן לילדים משימות עם כיסא גלגלים ועם אטמי אוזניים, הם התחברו מאוד. הילדים הם העם הכי
 טבעי ואמיתי. כששאלו את הבן שלי כשהיה בן 5, מה מיוחד באבא? הוא ענה: 'הוא לא מיוחד, הוא

 רק לא רואה טוב'.



 הייתי חלק מתכנית קהילה נגישה, (תכנית של חברת המתנ"סים), הזמינו אותי להיות בצוות היגוי
 ארצי, היו 40 מקומות בארץ שעסקו בזה, אני ריכזתי את תחום ההסברות ברמת גן, כתבתי לבתי

 ספר על קבלת השונה בחברה, התנסיתי במחקר ,גייסתי אנשים עם מוגבלות, והכשרתי אותם
 להרצאות."

 מה זה מבחינתך להיות חלק מקבוצת עובדים?
 "אני חייב לעבוד עם אנשים, אני אוהב חברה, אינטראקציה, אני טיפוס חברתי, מצחיק, אנשים

 אוהבים להיות לידי."
 מה מפריע לך להרגיש שווה בין שווים?

 "החלק שקשה לי זה לבקש עזרה, הקצב שלי שונה, יש תסכול, זה לא פשוט לבקש עזרה, רוב
 האנשים תמיד עוזרים ומסייעים, במיוחד בצוות שלי, אני יודע איך ומתי לפנות. פעם הייתי מאוד נפגע
 מהמילה 'לא'. כשתחילה הירידה בראיה, מישהו צרח עלי שנהייתי עצלן, למדתי להתגבר, זה תהליך
 לא פשוט, אני לוקח ללב דברים טיפשיים. אבל כשהבנתי שצעקה זו חולשה הפסקתי להיפגע. מאוד

 מפריע לי שלא מקבלים עדיין בשנת 2019 אנשים עם מוגבלות, אפילו שיש חוקים. כמו למשל שעדיין
 אין פתיחות להכניס כלבי נחיה למקומות ציבוריים כמו מוניות. אירועים כאלו מאוד מקוממים אותי."

 ספר לי איך אתה מקדם השתלבות בחברה מעבר להרצאות?
 "הקמתי יחד עם חברים טובים את קבוצת 'TriWeCan' - שהיא קבוצת הפראטריאתלון הראשונה

 והיחידה בארץ לאנשים עם מוגבלות, זה התחיל מנשים בטריאתלון, עבדנו קשה לגייס אנשים
 ולשכנע, היום יש הרבה מאוד משתתפים בקבוצות, משם הקמנו את הפאראטריאתלון, היחיד בארץ,

 כל תחרות נותנים השראה, חשוב לי להעביר מסרים לחברה, לא על עצמי, חשוב לי להיות דוגמה
 מודל, אני לא אוהב שקוראים לי גיבור או אלוף. ישראלים אוהבים להתבטא גם אם אין להם מה

 להגיד, אמא שלי פולניה אני מכיר את זה- העיקר להגיד, 'למה לא ככה' וכו', ואני? זורם, הפסקתי
 לענות."

 הבנתי שאתה עוסק הרבה מאוד בספורט?
 "כן אני אוהב אתגרים חדשים, צניחה חופשית, סקי שלג, אתגרים שהם שמטורפים לאדם בריא. אני

 רץ עם מלווה פעמיים-שלוש בשבוע עם מלווה מתנדב, במרץ 2013, היה מקצה לילה ל 5 ק"מ,
 ומצאתי את עצמי עולה על הפודיום, קיבלתי גביע! מאז אני לא מפסיק לרוץ, לרכב על אופנים.

 מבחינתי ספורט מחבר בין אנשים."
 אפרופו חיבור בין אנשים, מה היית רוצה שישתנה במערכות יחסים בעבודה?

 "שיותר יקבלו, אני גאה להיות במקום שחרט על דגלו העצמת אנשים עם מוגבלויות, מנכ"ל הבנק
 מקדם מאוד את הנושא, הוא הרים את פרויקט 'דלת פתוחה לכולם' של להקת שלווה. לא חסר לי

 משהו במערכות היחסים בעבודה, יותר ברמה המקצועית נטו עבודה, מקבלים אותי כשווה."
 מהי לדעתך התרומה של השילוב שלך למקום לעבודה?

 "בבנק אומרים לי 'אתה נכס לעובדים" (ציפור לחשה לי שגם היה עובד מצטיין) "אני טיפוס שאוהב
 לעבוד. חשוב לי להעביר מסרים של שילוב, להיות מודל למען שילוב אנשים עם מוגבלויות זה נותן לי

 אנרגיה , ככה אני מרגיש את המצברים שלי נטענים."
 מה שבטוח בפגישה עם דדי אני מילאתי את המצברים שלי.

 והעיקר חזרתי עם תובנה חדשה: אנשים עם צרכים מיוחדים לא רק שהם לא נטל לחברה, הם
 תרומה אדירה לחברה, אלה אנשים שתמיד יתנו מעל ומעבר, יתאמצו וישקיעו יותר בכל עשייתם,

 יתרמו רבות לאנשים אחרים אם בנתינה נקייה. אם בהסברה, אם בחינוך הסביבה לקבלה אמיתית
 ומדויקת של השונה.



 תודה דדי שהכרת לי צדדים נוספים ומרגשים.

 מסקנות בעקבות הראיון: מהפגישה עם דדי, חזרתי עם תובנה חדשה: אנשים עם צרכים מיוחדים לא
 רק שהם לא נטל לחברה, הם תרומה אדירה לחברה, אלה אנשים שתמיד יתנו מעל ומעבר, יתאמצו
 וישקיעו יותר בכל עשייתם, יתרמו רבות לאנשים אחרים אם בנתינה נקייה, אם בהסברה, אם בחינוך

  הסביבה לקבלה אמיתית ומדויקת של השונה. תודה דדי שהכרת לי צדדים נוספים ומרגשים.

  תגובות בפייסבוק:

  כל הכבוד לדדי.שאפו לבנק הפועלים !  ריגשת רויטל, תודה לך ☺ 

  דדי כוחן: וואו את כל זה אמרתי בזמן כה קצר?!

 דדי היקר! אתה דוגמא ומודל לכולנו!  מי שפוגש אותך לראשונה, ואפילו אחרי מספר פעמים לא יכול
 לדעת שיש לך  …(: בעיה בראיה. אני אפילו זוכרת שהזמנתי אותך ואת ברטה לסרט

 ! דדי היקר נהנתי לקרוא את הכתבה אך על פי שמכירה את הסיפור שלך ומכירה אותך מיום הולדתך
�🁍� יישר כח �� גאה בך ילד כל הכבוד דדי על דרך נפלאה להראות שלקות הראייה לא צריכה  

 לעצור את החיים.  ❤ אין מילים. כל פעם אתה מרגש מחדש דדי אני מבינה שאתה לא אוהב
 שקוראים לך אלוף אבל אתה אלוף האלופים , איש מקסים עם נשמה ענקית  �� ❤ אין עליך דדי

Wowwwwww👏👏👏👏👏👏👏  

  

   אין שונה יש שאינם מבחינים או אינם מעוניינים,אתה הוכחת גם מצד השונה וגם מצד הנותן

   ❤�� כבוד וגאווה דדי

 

 אתה מקור לגאווה �🁏🁏🁏🁏🁏� דדי אתה איש מיוחד ונכס לבנק ולחברה ודוגמא
 להרבה אנשים, אתה תותח

  

  

 


