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כותרת :נורית מויאל ,מרכז היום של איל"ן בבאר
שבע -מצעד הפרוטות שייתקיים ביום
שדרן  :ביום שני הבא יתקיים מצעד הפרוטות ,יום ההתרמה
השנתי של איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים שבו יפקדו אלפי
תלמידי בתי הספר כמדי שנה את בתי התושבים לגיוס תרומות
לארגון .ואנחנו משוחחים עכשיו עם נורית מויאל ,ממרכז היום של
אילן בבאר שבע ,שלום נורית ,בוקר טוב.
נורית מויאל :
שדרן :

מה שלומך?

נורית מויאל :
שדרן :

שלום ,בוקר טוב.

בסדר גמור.

מדוע בעצם הזדקקת לסיוע של איל"ן?

נורית מויאל :

ככה ,אני בת חמישים ,אמא לשלושה ילדים

שלצערי עברתי שני אירועים מוחיים ,האחד היה ב 2006-שממנו
יצאתי בשן ועין ,והשני לצערי

כבר חמש שנים אני מרותקת

לכיסא גלגלים .כששנתיים מתוכם הייתי בבית ,פשוט לא יצאתי
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מהבית.
שדרן :

אחרי האירוע השני.

נורית מויאל :

אחרי האירוע השני סרבתי לצאת מהבית .פחדתי

פחד מוות לצאת מהבית .או אם זה לתת איזשהי כותרת ,התמיכה
ואת על כיסא גלגלים .ויום אחד קיבלתי טלפון והופיע אצלי בחור
בשם גדעון מקריית  ...וסיפר לי על איל"ן ולמה כדאי ופשוט
שכנע אותי להגיע ,בואי ,תתרשמי ,את לא חייבת שום דבר ,תנסי.
ואמרתי ,או.קי ,אכן אחרי מסע של שכנועים כמובן התרציתי
ואמרתי לעצמי ,בואי ניתן צ'אנס ,הלכתי ,נכנסתי למקום,

לאיל"ן

מרכז יום בבאר שבע ובתוך החדר הזה הרגשתי כבר את החיבוק,
את האהבה ,את הנכונות לתת ,לעזור ,לסייע לאנשים כמוני,
במיוחד שלא מכירים את איל"ן ,לא יודעים ,לא שמעו על איל"ן.
אני לא שמעתי על איל"ן אף פעם עד שלא גדעון בא וסיפר לי.
שדרן :

כן .בעצם אנחנו מדברים על כך שעד לפני חמש שנים

תפקדת בצורה מלאה .במה עסקת?
נורית מויאל :

עסקתי בהוראה ,אני מורה .אני לצערי זה הופסק

משום שאני על כיסא גלגלים ,ואני ,כמו שאמרתי קודם ,התביישתי
לצאת ,התביישתי שיראו אותי ,התביישתי שיגלו שאני נכה.
שדרן :

כי מה? כי זה הרגיש לך כמו מה ,כמו מחלה כזאת?

נורית מויאל :

כי זה הרגיש לי חצי בן אדם .זה הרגיש לי לא

שלם .זה הרגיש כמו ,את כבר לא שווה .ובעזרתם כמובן של
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אנשי איל"ן והצוות ובראשם דנה ,מנהלת מרכז היום ,הצלחתי
להבין שיש מקום כזה מדהים נפלא שעושה את העבודה הזאת
בשביל אנשים כמונו .ואני אני פונה באמת לעוד אנשים שנמצאים
במצב שלי שיבינו שיש להם לאן ללכת ,שיש להם איפה להיות
במשך כמה שעות .אני היום יכולה להגיד שהודות לאיל"ן ,או
לעמותת איל"ן ,אני מודה להם שבזכותם היום חזרתי להיות נורית.
אמנם אני על כיסא גלגלים ,כיסא הגלגלים בכלל לא פקטור ,זהו.
שדרן :

את יודעת שאני נזכר בכך שהאינסטינקט האנושי ,אולי

זה לא אינסטינט ,אולי זה רק איזשהו רגש של בושה או משהו
כזה של אנשים ,נאמר ,בריאים בגופם באופן מלא כשהם רואים
אדם על כיסא גלגלים ברחוב ,מסיטים את המבט ,מרחמים עליו.
מה את יכולה לומר לנו בעקבות התקופה הזו שאת נמצאת
במרכז של אילן בבאר שבע וגם מתנדבת שם ומנהלת את כל
נושא ההתרמה בדרום?
נורית מויאל :

כן .אתה מזכיר לי איזשהי איזשהו דבר שהוא

מאוד מאד לא נעים .אני נתקלתי בזה כמה וכמה פעמים בתקופה
שאני יושבת על כיסא גלגלים ,כי אנשים באמת מסתכלים עליך
ומרחמים עליך וניגשים ,יש כאלה שניגשים ושואלים ככה בזהירות,
מה קרה לך? למה את על כיסא גלגלים? או יש את אלה
שנרתעים .ואני יכולה להגיד על עצמי שאנשים שאני מכירה שמזה
בעצם ,זה מה שהפחיד אותי שאנשים יגלו ויראו אותי על כיסא
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גלגלים ,זה מסביר את ההסתתרות שלי שלא לצאת ,ולא לגלות,
כי לא רציתי שאנשים ירחמו עלי .וזה מה שקרה .לצערי זה מה
שקרה .וכשפונים אלי היום ,אם היו פונים אלי לפני חמש שנים,
מיד אחרי האירוע המוחי ,הייתי פשוט מתביישת ולא הייתי עונה.
הייתי מסתתרת ופשוט הייתי מסתתרת .לא הייתי עונה להם .אבל
היום אני עם ראש זקוף ,אני על כיסא גלגלים ,אני נכה ,אני
בונה ,אני נכה על כיסא גלגלים ,אני בן אדם בשל ,אני בן אדם
שיודע ואני אומרת אני
שדרן :

יש לך שוב מטרה .יש לך שוב תעסוקה.

נורית מויאל :

אני רק נכה .אני על כיסא גלגלים ,הראש עובד,

זה רק המראה הפיזי .זה שום דבר .והודות למצעד הפרוטות
שבעצם שם למדתי להבין ולהכיר את ,להכיר בנכות שלי .אני,
הייתה לנו הצגה של  ...ואני סיפרתי שם ,אני הופעתי שם ,ואני
סיפרתי בעצם שמבחינתי להופיע במקום הזה ,להופיע בהצגה,
לגלות את עצמי ,זה פשוט לגלות את עצמי .לא לגלות את עצמי
אלא להראות את עצמי לציבור ועם אנשים ,זה היה בשבילי כמו
יציאה מהארון .אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן בנוגע למצעד
הפרוטות
שדרן :

בוודאי.

נורית מויאל :

מצעד הפרוטות מתקיים ב 23-לחודש .אני פונה

לכל אזרח שיפתח את הלב ואת הכיס ולסייע לנו לבנות עוד
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מרכזי יום ,עוד בתי ספר ,לרווחת הנכה ,ובזאת להעביר מסר
חינוכי לכל האוכלוסייה ,תראו בנו אנשים רגילים ואנחנו בסדר,
כמו שאמרתי ,הכיסא גלגלים בכלל לא פקטור.
שדרן :

נורית מויאל ,ממרכז היום של איל"ן בבאר שבע ,תודה

רבה שדיברת אתנו הבוקר.
נורית מויאל :

תודה לכם .להתראות.
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