
 סיפור הצלחה #6

 "אם יש לאדם על הרצף האוטיסטי בן אדם נכון לידו- הוא יפרח!"

 כך אמר לי דניאל קפלן, בן 27, בפגישתנו בבית קפה ליד עבודתו.

 דניאל נוסע כל בוקר לת"א מחדרה לעבודתו בחברת IVC, עוסק בשירותי מידע לחברות הייטק
 ישראליות, כן הוא על הרצף האוטיסטי.

 שאלתי אותו, מה המסר שלך למשפחות עם צרכים מיוחדים?

 "תקווה זה הכי חשוב אולי יש כאלה שיותר קשה להם ולהצליח נראה בשבילם בלתי אפשרי, כי הם
 לא יודעים מה לעשות, הם צריכים את הבן אדם הנכון שיתמוך בהם וייתן להם לנסות. אם יבוא איש

 מקצוע קר ומנוכר, ידבר רק על כל הדברים הרעים ויקשה עליהם, הילד ימנע ולהורים יהיה קשה
 להוציא אותו מהיער של המחשבות הרעות."

 תוכל לתת דוגמה?

 "למשל אם ילד לומד בבית ספר, רוצה לצאת לשילוב בשיעור בכיתה מקבילה ולעשות בגרויות, עדיף
 שינסה ולא יצליח, רק ככה הוא ילמד בעצמו מה מתאים לו ומה לא, במקום שימנע בגלל שצוות
 הכיתה לא מאמין בו. לגבי מציאת עבודה, צריך ליווי תעסוקתי שיעזור למצוא את העבודה הכי

 מתאימה לו, וזה לא פשוט, אדם עם צרכים מיוחדים במיוחד חייב להרגיש שיש לידו את הבן אדם
 הנכון, לא לכל אחד יש בטחון או יכולת להגיד שמשהו לא מתאים לו, אם יאמינו בו הוא לא יתאר

 לעצמו שזה אפשרי. אנחנו, האנשים על הרצף, צריכים בחלק מהדברים יותר עזרה מאשר האנשים
 הרגילים, הנוירו-טיפיקלים, כמו בחיפוש דירה או במציאת עבודה."

 ספר לי מה עבר עליך בעולם העבודה וההשתלבות בו?

 "כשהייתי בן 19, הגעתי עם אמא שלי לפגישה עם מלווה תעסוקתית בבית אקשטיין. בהתחלה סידרו
 לי עבודות זמניות והיה לי קשה מנטלית, הרגשתי שאני מסוגל להרבה יותר. האחראים לא תמיד

 הבינו אותי, במיוחד אלה שהתחלפו ולא קיבלו הדרכה על מי יעבוד איתם. בחלק מהמקומות הרגשתי
 שק איגרוף, בן אדם שאפשר לפרוק עליו את העצבים. כשהודעתי באחת העבודות שלי שאני עוזב,

 אמרו לי שאני עושה טעות והמנכ"ל אמר לי 'אתה אף פעם לא תמצא בוס כמוני'. ברגעים האלה
 הרגשתי שרק העו"ס וחברה שלי מבינות אותי. הרבה אנשים לא היו בעד מה שעשיתי. התחלתי

 לחפש, להתקשר למוסדות לימודים גבוהים, עד שעובדת השיקום שלי בביטוח לאומי המליצה לי על
 מידענות ב'איזי שפירא' ומשם הכל התחיל. היום במקום העבודה הנוכחי למזלי זה אחרת."

 ספר לי על העבודה והתפקיד שלך היום?

 "טוב לי מאוד בעבודה, המעסיק שלי מחשיב אותי לאחד המידענים הטובים בחברה. התפקיד שלי
 הוא להוסיף חברות חדשות למאגר המידע של נותני שירות ולעדכן חברות חדשות, לעדכן כל שינוי

 שקורה אצלם עסקית."

 ומה מעסיק אותך מעבר לשעות העבודה?

 "אני אוהב לשחק במחשב, לשמוע ספרי אודיו, לתרגל יוגה , זה הספורט הראשון שאני נהנה ממנו
 שבחרתי אותו בעצמי. אני חבר בתכנית רעים - קבוצות חברתיות בהרצליה, זו תכנית חברתית

 לאנשים על הרצף בתפקוד גבוה. זו יוזמה של אמא, שהקימה קבוצה לבת שלה אחרי שלמסיבת יום
 ההולדת שלה הגיעו רק שתי ילדות. התוכנית התחילה מקבוצה אחת בירושלים. עם הזמן היא
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 התרחבה ועכשיו היא פועלת בהרבה מקומות בארץ. בזכות 'רעים' יש לי חברים ואפילו חברה
 אוהבת! 'רעים' ממש משנים חיים!"

 איך נראו החיים שלך לפני "רעים"?

 "הייתי בודד, לא נפגשתי עם חברים במשך כמה שנים. בעיקר הייתי עושה הליכות ומשחק במחשב.
 הימים שלי נראו אותו דבר, וכשהיה מעונן, לא ראיתי לעצמי עתיד. דמיינתי את עצמי כבן אדם שגר

 בעיירה מרוחקת בסרט שחור לבן."

 ומיד עם הכניסה ל"רעים" הרגשת הקלה?

 "בהתחלה היה מאוד מורכב, הייתי בסיטואציה שלא הכרתי מדריכים/חניכים והיה לי קשה. אם הזמן
 למדתי לבחור את מה שטוב לי, התחלתי לחשוב איפה אני בחיים, אם אני מרוצה, מה להשאיר ומה

 לשנות. אותו דבר אם המדריכים, לקח לי זמן להיפתח עליהם ולסמוך עליהם."

 מה זה שינה אצלך במיוחד?

 "בעיקר שיש לי חברה�� הכרנו ברעים ועכשיו אנחנו מתקרבים ל 4 שנים של זוגיות. אני אוהב
 להיפגש איתה ועם חברים מ'רעים'. מאז שהצטרפתי ל'רעים' אני גם פעיל בקהילה - השתתפתי

 בפנלים, כתבתי כתבות (וגם הופעתי בהן) התראיינתי ברדיו. אני אוהב לדבר, להיות ב'פרונט', כי כיף
 לי שאנשים מקשיבים לי ומתעניינים במה שאני אומר. הייתי במועצת רעים ובצוות מנהיגות של
 התכנית. למשל, ארגנו עם הקבוצה שלי הפנינג במתנ"ס ואת הכסף העברנו לעמותת "הרצליה

 אוהבת חיות". אני גם שגריר 'רעים', עברתי קורס שמאפשר לי לייצג את התוכנית בתקשורת. עכשיו
:-), כי אני לא נמצא בשום מסגרת בקהילה, רק כשפונים אלי. אני מרגיש  "freelancer" אני יותר 

 שמצאתי את השליחות שלי, לדבר מול אנשים ולתת להם השראה שאם אני הצלחתי, גם הם יכולים.
 חשוב לי לתת טיפים לאיך להתמודד ולתת להורים, לצוות ולמעסיקים הסבר על מה זה אוטיזם ומה

 עומד מאחורי התנהגות של הבן אדם. אנחנו לא מדברים עם עצמנו, לא מקשיבים או מרוכזים
 בעצמנו בכוונה, זה מה שמקל עלינו להתמודד עם החיים שנולדנו לתוכם, ככה אנחנו מתמודדים עם

 קשיים.

 ספר לי קצת על הזוגיות שלכם?

 "הכרנו בטיול שנתי של 'רעים' לפני 4 שנים. בהתחלה התכתבנו בפייס, נפגשנו שוב במסיבה ארצית.
 משם יצאנו ל'גרג' בחיפה, שם התחברנו יותר והרגשתי שיכול לצאת בינינו משהו, וככה התחלנו
 יחסים. אני שמח שאנחנו יכולים להיות בקשר למרות המרחק (היא גרה בשמשית ואני בחדרה).

 בהתחלה חשבתי שחבר עם בת זה כמו עם בן, אבל האחראי שלי במקום שעבדתי בו אז הסביר לי
 שזה שונה. הוא היה שם בשבילי וכששוחחנו על הזוגיות, הוא הרגיע אותי ולי 'אם יש לי חברה, זה

 לא מחייב אותך להתחתן איתה"

 מה שונה בזוגיות עם חברה לעומת חברות עם חבר?

 "ההבדל הוא הדברים שאני יכול לדבר. מה שאני יכול לספר לחברה, לא בטוח שאני יכול לשתף
 חבר. גם הקרבה היא לא אותה קרבה – בשבילי להיות עם חברה זה כמו להיות עם האישה שלי
 לעתיד. אני זכיתי בה! אני מאוד מאוד אוהב אותה, היא אחד האנשים הכי קרובים שהיו לי ויש לי

 היום. אנחנו אוהבים ללכת לבתי קפה , לנסוע לחופשות, ההורים שלה סומכים עלי שאנחנו נוסעים
 לבד, וגם ההורים שלי, כשהיא אומרת לי 'אף אחד לא אמר לי שהוא אוהב אותי, אתה הראשון

 שנסעתי איתו לחופשה', זה מאוד מרגש אותי. כיף לי שבשביל מישהי אני כל-כך משמעותי ושזה
 הדדי."



 כשהיית צעיר יותר, חשבת שתזכה לזוגיות?

 חשבתי שזוגיות היא 'פטה מורגנה'. היו לי חלומות שאני מחבק בחורה וכשהתעוררתי וזה נעלם, זה
 מאוד תסכל אותי. עד כדי כך שאפילו המצאתי לי חברה דמיונית! ממש דמיינתי איך אני חולק את
 האהבה שלי איתה, מחבק אותה ומבלה איתה, ושזה הדדי. ואז כשפגשתי את חברה שלי בחיים

 האמיתיים, הייתי מאושר. אנחנו אפילו מדברים על לבנות יחד בית.

 מתי ואיך סיפרו לך על האוטיזם שלך?

 בגיל 16. עמדנו אבא שלי ואני במרפסת והוא אמר לי משהו כמו 'תשמע, אתה על הרצף, יש לך
 אספרגר'. זה היה כמו נבוט בראש, הרגשתי נחות, לא ידעתי מה לעשות. כשלמדתי בבית ספר

 (למדתי בכיתה קטנה), הרגשתי שאני לא שייך לשם, הדחקתי את זה שאני על הרצף, חשבתי שזה
 אומר שאני פחות טוב מאחרים ואיך יסתכלו עליי מהצד, כאילו אני איזה מוזר. לא היה מישהו שיגיד

 לי שיש באוטיזם גם דברים טובים, או שלא הייתי מוכן לשמוע על זה.

 אחרי כמה שנים, התחלתי להשתתף בפאנלים, בראיונות ברדיו. דיברתי מול אנשים וסיפרתי להם על
 אספרגר ועל איך הוא בא לידי ביטוי. אצלי אישית זה מתבטא בכך שאני לפעמים צריך יותר מהסבר

 אחד, שידברו איתי בסבלנות ואני יכול לשכוח משהו שאמרו לי לפני כמה דקות, אבל לזכור משהו
.(-:  שקרה לי לפני 10 שנים למשל. כנראה שאני מרוכז במה שבאותו רגע יותר מעניין אותי 
 כשבאתי לראיון העבודה ב-IVC, הסברתי את זה למעסיק שלי. זה חלק ממה שאני ואני אשמח

 שאנשים פשוט יבינו את זה. זה שאני על הרצף לא מזיק לאף אחד ומה שסיפרתי אלה היו חוויות
 בולטות שלי שאני נזכר בהם גם היום וזה לא נעים. פשוט תקבלו את זה שיש גם אנשים כאלה וגם

 אם אתם לא נתקלתם בזה אף פעם, תנו להם הזדמנות ואם תראו שלא מתאים לכם, סבבה. אבל על
 תשללו אותנו! אתם לא יודעים אם מה אתם מתמודדים ומה עובר לנו בראש לפני סיטואציה שלכם

 נראית כמובנת מעליה.

 איך עברה עליך הילדות?

 אני תמיד הייתי הליצן של הכיתה. עד כיתה ו' למדתי בכיתות רגילות ומ-ו' עד יד' בכיתות קטנות
 (נשארתי להשלים בגרויות במקום להתגייס לצבא). כשסיפרתי בכיתה בדיחות, הילדים צחקו עלי,
 חטפתי מכות וקללות. ילדים הם עם אכזר ואם אתה שונה (וגם רוסי..), לא יתנו לך לשכוח את זה.

 לא הבנתי שאני מפריע לאנשים. רציתי להרגיש חזק אחרי כל ההתעללויות ולכלכתי על הילדים
 מהכיתה שלי ועל הצוות והתדרדרתי עד כדי כך שעשיתי להם קליפים מעליבים. אחרי קליפ אחד כזה

 המחנכות תפסו אותי וכעסו עלי מול כל הכיתה. ואז הבנתי שאני צריך לשנות אצלי כמה דברים, כי
 לא נעים לי שאנשים מסתכלים עלי כמו על מפלצת.

 יש שיר שאח שלי הכיר לי שאני מאוד מתחבר עליו: 'שיר האומץ': 'אם תחשוב כי תיפול, כבר נפלת,
 אם תחיה בהיסוס וניצלת, אם תחשוב כי תרצה, אך תגיד לא אוכל, הן ברור שבחרת בקל שבקל...".

 אני מרגיש שהציטוט הזה ממחיש בצורה מאוד ברורה את המסר שלי לאנשים שהם לא צריכים
 לוותר על עצמם. נכון, קשה כשאתה לבד, אבל אם יש לידכם את האנשים הנכונים, בין אם זה

 משפחה, חברים, בת זוג או איש מקצוע, הם יתנו לאנשים יותר ביטחון ופוש קדימה.

 מה חשוב לך לידע ילדים או בוגרים עם צרכים מיוחדים?

 "לא לוותר! תפנו לבן אם שאתם סומכים עליו, הורים/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג, חבר/ה. אם אני הצלחתי,
 אז גם אתם יכולים! לא תמיד הדברים קורים כמו שנראה לנו�� לפעמים מופתעים לטובה.



 אני הייתי במקום בו לא ידעתי לפרוץ מחסומים וסטראוטיפים וחשבתי שלא יכול להיות אחרת. מה
 שעזר לי לפרוץ אותם זה חיזוקים מהסביבה, אנשים שאני חשוב להם, ששמים לב לתחושות שלי,

 שמעריכים אותי ואכפת להם ממני."

 ומה המסר שלך להורים שקיבלו אבחון אוטיזם לילד שלהם?

 אוטיזם זה לא גזר דין. זה נראה בהתחלה מפחיד כשאתם לא יודעים מה זה ויש מקום לפחדים
 האלה. ברגע שתלמדו מה זה הרצף ותקבלו הדרכה נכונה, תדעו להבין את הילד שלכם יותר טוב.

 תבינו שאתם אלה שבונים לילדים שלכם את הביטחון פנימי, אתם אלה שמאמינים בו, אתם האנשים
 שהוא מרגיש הכי בנוח לידם, אתם אלה שתעזרו לו להשתלב בחברה, ותרגישו טוב שזה קורה

 בזכותכם. גם אם לי יהיה ילד על הרצף אני אצטרך עזרה והדרכה, אפילו שאני עצמי על הרצף ואני
 מבין מה עובר עליו."

 תודה דניאל אתה באמת מקסים ומרגש.
 

 וככה קצת מהתגובות בפייסבוק:
 

 איזה סיפור מרגש. תודה ששיתפת
 

 מקסימים שניכם. איזו שליחות �💖💖💖💖�
 

 איזה מסר חשוב את מעבירה!!! שאפו רויטל�👏👏�
 

.IVC דניאל, תודה שאתה איתנו ב 
 

 איזה סיפור ! כמה תובנות באיש אחד! איזה קסםםםם. יו תודה רויטל על ששאלת אותו בדיוק את
 מה שסקרן גם אותי��. נשמע שזכית לפגוש דמות השראה ממש

 
 

 


