
  סיפור הצלחה #2

 לאילנית יורמן, חשוב מאוד להיות דוגמה של שילוב, מכעיס אותה שבעולם העבודה זה עדיין
 "אישיו", בתור ילדה היה לה מאוד ברור שהיא משתלבת בכל מקום ודווקא במעגל העבודה היה לה

  הרבה יותר קשה.

 את אילנית ראיינתי במסגרת המחקר שלי בנושא: שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים במעגל
  העבודה.

  בגיל 9 נאלצה אילנית לעבור ניתוח קטיעת רגל בעקבות מחלה.

 "לפני הקטיעה הרגשתי דחויה" מספרת לי אילנית, "התקשיתי להבין סיטואציות חברתיות, הנכות
 העצימה אותי ונתנה לי כותרת! אמא שלי יזמה שהרבה ילדים יבואו לבקר אותי אחרי הקטיעה,
 הורים אחרים עזרו בהסעות, ילדות היו סוחבות לי את התיק."   אחרי תקופת דיכאון לא פשוטה

 ממנה התאוששה רק לקראת התיכון, היא מספרת, "מצאתי כלי! ההצטיינות!" "אמרתי לעצמי: אני לא
 אהיה שווה בין שווים אלא יותר מכולם! תמיד דאגתי שיהיה לי יתרון ייחודי עם המון התמדה

 ונחישות. חוויתי הצלחה חברתית, התגברתי, וככה יצאתי מהמשבר הנפשי" ובאמת איך שהיא
 מנהלת את החיים שלה היום, הצטיינות היא אוויר לנשימה שלה. אילנית עוסקת המון בשילוב,

 העיסוק התחיל בצורך שלה לשלב את עצמה, היא מקדמת ועוסקת בספורט יום יום, מרכזת פורום
 לנשים קטועות רגל, יועצת שילוב במשרד החינוך, ומעבירה הרצאות במערכת החינוך ובמגזר

 הפרטי. לפרנסתה אילנית עובדת בבנק במחלקת הדרכה, מנהלת צוותים ויועצת.  בגיל  19 "אחרי
 שלא הסכימו לגייס אותי לצבא" היא מספרת "ואף אחד לא רצה להעסיק אותי, בגיל לי עבודה בבנק
 דרך קשרים, בהתחלה ציפו שאהיה צנועה ושקטה…" פשוט כי עדיין לא הכירו אותה..  "שנים שאני

 עובדת אצלם, "למזלי משאבי האנוש בחברה הם מאוד פלורליסטים, לאורך משהו מאוד מקבל".
 אילנית מרגישה שעד היום היא בכלוב של זהב, היא צופה שיהיה מאוד קשה להתקבל למקום עבודה

  אחר.

 "אני מאוד תחרותית," מספרת אילנית "ניהול זה המקום הנוח שלי, זה סטטוס, זה כוח. תוך שנתיים
 עובדים, בתפקיד האחרון שלי עברתי לתפקיד ניהול, הייתי מנהלת עו"ש בסניף חדש, ניהלתי

 עובדים, היום אני יועצת לענייני רגולציה בבנק". "קשה לי לעבוד בצוות אבל כן צריכה לעבוד מול
 אנשים ופחות עם אנשים, אני סוליסטית אני מתקשה לשתף פעולה, קשה לי שהתוצאות שלי תלויות

  במישהו אחר."

  שאלתי את אילנית 'מה בכל זאת מקשה עליך להשתלב'?

 "אני לא סובלת שעושים בשבילי דברים, אני כן רוצה שיתנו לי עבודה למידותי אבל שלא יוותרו לי.
 השונות גורמת לסיטואציות של דיבור מאחורי הגב, אנשים לעיתים מרגישים אפליה מתקנת.

 כשקיבלתי תואר 'מנהלת מצטיינת' הרגשתי לא נעים, חשבתי ששאר העובדים חושבים שקיבלתי את
 זה על חשבונם". איזה תרומה יש בשילוב שלך לאנשים אחרים בצוות? "כשאני עובדת בצוות, אני
 יוצרת שינוי תפיסה לאנשים סביבי, מעלה מודעות לאדם נכה כשווה ערך, אני אפילו יותר מוערכת
 דרך זה. השונות בצוות מפרה, כשיש אדם עם מוגבלות בצוות זה פותח את החשיבה, נוצר הומור

 סביב זה". יש לך טיפ למעסיקים, איך לשלב בצורה מיטבית עובדים עם צרכים מיוחדים? "מה שהם
 צריכים לשילוב טוב זה פונקציה של משלב/ת. חשוב לעשות למנהלים סדנאות חשיבה על העסקת

 בעלי מוגבלויות." ולעובד עצמו?  "לעובד עם מוגבלות כדאי להתחיל בהתנדבות בכל מה שקשה לו
  להתקבל אליו ומשם להתקדם לאחר שהוכיח את עצמו, על אף המוגבלות."

 עבורי אילנית היא השראה, היא דוגמה למסוגלות, לאמונה עצמית, ולהצלחה מעל ומעבר
  לציפיות! מהיום קראו לה: אילנית התותחית!



 התגובות שקיבלתי בפייסבוק היו קצת פחות נרגשות מהראיון הקודם, כמובן שקוראים חשו השראה
 מאילנית המדהימה בעיני, אך ניכר כי החברה רגילה יותר ומכילה יותר בקלות שילוב של אדם עם

 נכות פיזית, לעומת אדם עם נכות קוגניטיבית/רגשית אשר מהווה מסתורין וריחוק יותר גדול לחברה.
 כמו כן מעניין מאוד התהליך שקרה אצל אילנית עם הנכות שקרתה לה בגיל דווקא הנכות עזרה לה

 להגדיר ולדייק את עצמה ואת מטרות חייה, בעקבות קטיעת רגלה, הפכה אילנית מילדה שחשה
  דחויה ובעלת נטייה לדיכאון, לנערה ואישה מצליחנית, מצטיינת ואהודה חברתית.

  להלן חלק מן התגובות על הפוסט בפייסבוק:

 אילנית עצמה כתבה לי:  �� את פשוט מהממת. לא ידעתי שאני כזאת

  תגובות על אילנית:

 המון השראה!! מדהימה! אילניתוש התותחית -הראיון הכי טוב וחשוב שלך! השראה נצחית! מסרים
  חזקים ומשמעותיים! תודה לשתיכן יקרות! ��

  תגובות אלי:

 אוהבת אותך ויודעת שתצליחי כי את בייעוד שלך וזה כל היופי של  �� ❤ את מהממת השראה
 ממש �� הצלחה

  

 


