
 סיפור הצלחה #1

 נפגשתי עם קורי צבי אשכנזי, בחור בן 27, אובחן עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

 קורי חולם שיכתבו עליו ספר "המסע של קורי בעולם האמיתי", האמת שיש חומר לפחות לטרילוגיה,
  ולגמרי אפשר ורצוי להגשים לו את החלום.

 "אני פעיל ב 'הורים מיוחדים גבעתיים", מספר לי קורי התחיל את הפגישה מיד עם סיפור יזמי:  "יש
 לי מיזם של בית קפה חברתי בתהליך, כשהכוונה שיהיה מועדון חברתי שיוכל לשמש לחבר'ה כמוני

  כמקום בילוי. בבית הקפה יעסיקו אנשים עם צרכים מיוחדים."

 "בגיל שנתיים עדיין לא דיברתי, אמרו לאמא שלי שלא אדבר, אמא לא האמינה לרופאים, היא לקחה
 אותי לריפוי בעיסוק, עשיתי הרבה תרגילי שפתיים, מאז שהתחלתי לדבר - לא הפסקתי... המשפחה

 זה חלק גדול מההצלחה שלי, הם תומכים ועוזרים במה שאני צריך, הם מלאי נתינה, עוזרים לי
 לחסוך כסף, לתת כבוד לאנשים, לימדו אותי שתרומה ונתינה היא ערך עליון וזה יחזור אליך בחזרה.

  אני מאמין בעשייה, לתרום כמה שיותר."

 כשהיה ילד בבי"ס יסודי, קורי חווה הרבה מקרי חרם והצקות, ובזכות מחנכת אחת מקסימה,
 שהחליטה להסביר לחברים מסביב איך לקבל את קורי, הוא השתלב נהדר. קורי מוסיף "גם אני

 לימדתי אותם לקבל אותי, אמרתי שחבל שהם לא מקבלים אותי כמו שאני, ואז הרוב כן קיבלו. זה
  עזר לי לצבור ביטחון. יש לי חברים משם עד היום."

  ומה היה לקראת הגיוס לצבא?

 "בצו הראשון הצבא פסל אותי, הרגשתי עלבון, פניתי למפקדים, פניתי לרמטכ"ל בכתב בעצמי ולא
 התייאשתי. גבי אשכנזי בעצמו פנה אלי, הזמין אותי אליו, ביקשתי גם המלצות מבית הספר, לא

 ויתרתי, אמרתי להם 'אני עוד אחזור לכאן', האמנתי בעצמי שאני יכול. הצלחתי, זה גרם לי לסיים את
  השירות בגאווה: עשיתי צבא כמו שסבא שלי היה באצ"ל עם בן גוריון!"

 "למדתי 'בק אופיס', זה שיווק דיגיטלי, למדתי איך לכתוב לקראת השחרור, למד קורי באיזי שפירא
 קורות חיים, איך לשווק את עצמי, ועם אביטל ינובסקי איך לגשת לראיונות עבודה, בזכות עזרתה
 חודשים ומרגיש טוב, קיבלו אותי יפה מאוד, היום אני עובד בהייטק, בחברת 'אוטנטיקס', כבר על

  המשבצת של הצרכים המיוחדים"

  היה לי חשוב להבין איפה הקושי שלו בהשתלבות בעבודה

 "הקושי שלי זה לכתוב באנגלית, אז לקחתי מורה פרטית וזה עוזר לי להשתלבות. אני רואה את
 ההשתלבות שלי בעבודה כמתנה למעסיק, כל מנהל צריך לגייס עובד עם מוגבלות. הוא מרוויח

 עזרה, מסירות, התמדה, לימוד. אפילו עשיתי יום הולדת במשרד ואמרו לי כל הכבוד שאתה משקיע
 ומלמד אותנו המון.  עבודה היא מקום שתורם המון לנפש. זה שאפשר להתפרנס בכבוד, זה דרך

 חיים ולמידה, אני חושב שכל מנהל צריך לקחת את היוזמה הזו וכל מפקד בצבא שישלב כמה
  שיותר."

 לקורי יש עוד כמה חלומות שאני בטוחה שהוא יגשים: לשדר באופן מקצועי עם דידי הררי. קורי כבר
 הקים רדיו חובבני חברתי "שילוב באוויר", הוא מעוניין לחוות מגורים עצמאיים לבד ונמצא כבר

 בתהליך של דיור נתמך. מתכנן להקים סוכנות השמה לאנשים עם צרכים מיוחדים כבר יש לו מיזם
 "שילוב נוער מיוחד בעבודה". והכי הכי חשוב: למצוא זוגיות! אז תקשיבו לי טוב בנות צעירות: מדובר

  פה בבחור זהב!!!

  לסיום, מה המסר שהכי חשוב לך להעביר לחברה?



 "גם אנשים על הרצף הם כמו כל אחד, יכולים להשתלב בעולם כמו כל אדם רגיל, להיות עם בת זוג,
  לחיות בדירה, לממן תנאי מחיה כמו כל אדם רגיל"

  אני לא יודעת מה איתכם, אני יצאתי מהפגישה הזאת בעננים!

 התגובות שקיבלתי בפייסבוק הוכיחו כמה חשובה החשיפה של שיחה עם אנשים עם צ"מ לחברה,
 לשינוי של דעות קדומות לכלל האוכלוסיה, יכולותיו ועיסוקיו המגוונים של קורי, העניקו תקווה

 למשפחות רבות בהן יש אנשים עם צ"מ. הנחישות והיעדר שריר הפחד של קורי פתחו לו דלתות
  רבות וכך הוא ממשיך.

  מעט מהתגובות בפייסבוק:

 

   ❤�� תודה על העידוד,תודה על התקווה �👋👋👋🔙�

 

  קיבלתי תשובות לעתיד שכל הזמן אני חושבת עליו, מרגש מאוד!

 

  �� מרגש!!!

 

 אין גבול לכוח הרצון �💟💟💟👑� מדהימים ומרגשים. פשוט השראה.

 

  הבחור מעורר השראה ומראה שגם אנשים על הרצף יכולים להצליח (:

 

 אני חושב שצריכים לתת לנו צ'אנס להוכיח את עצמנו, כי יהיו לידנו את האנשים הנכונים, נוכל להגיע
  רחוק מרגש!

 

 מעורר השתאות ומלמד התמדה וכוח רצון. ואת נותנת לו במה. תודה העבודה שאת עושה באמת
 מרגשת! ודרך הסיפורים האישיים האלה ההתרגשות ניכרת וגוברת !

 

 


