"המגבלה
לא הפריעה,
להיפך" .יד
ימינו ,רחל

לא בשבילי:

מיון ברגים במפעל
שיקומי
כשהיה בן שמונה ,נהרג אחיו איתן במ־
לחמת יום הכיפורים .כמה שנים מאוחר יותר
נפטר אחיו הבכור הרצל מדום לב בעת שצעד
ברחוב" .עבורי זה היה שבר מאוד גדול ,הייתי
מאוד קשור לאחי ,הוא דאג לי כמו אבא .למ־
דתי אז בבית חינוך לעיוורים בירושלים וכדי
לצאת מהדיכאון שמעתי שירים וכתבתי אותם
בראש .יום אחד ישבתי בבית של טובה שמסיאן,
אישה שהייתה עבורי כמו אמא .היא ראתה שאני
בלי מצב רוח והמליצה לי לכתוב שיר לזכרו
של הרצל".
השיר ,שנכתב ,הולחן ועובד על ידי אהרון,
הושמע בתחנות הרדיו .כך בעצם נורתה יריית
הפתיחה לחלומו המוסיקלי .הצלילים ,הוא
אומר ,תמיד ניגנו בליבו והצליחו להכניס אור
חדש לחייו" .כשאני שומע מוסיקה הלב מתרחב
לי" ,הוא אומר" ,במוסיקה אין שלי־שלך ,המו־
סיקה שייכת לכולם .היא הוציאה אותי הרבה
פעמים ממצבי רוח דיכאוניים .חלמתי להיות
זמר ,לכתוב שירים ולעבד .למדתי לבד ,משמי־
עה ,לנגן על אורגן".
כשסיים את שנותיו בבית חינוך לעיוורים,
מצא את עצמו ממיין ברגים במפעל לשיקום
נכים" .לא התחברתי לזה ,זה שיעמם אותי ,הר־
גשתי מוגבל ,שאני לא עושה מה שאני אוהב,
אבל מה יכולתי לעשות? מי היה מקבל אותי
לעבודה כמו שאני? יותר מדי לקויות בבן אדם
אחד .כשמישהו רואה אדם כמוני ,הוא קודם כל
לוקח צעד אחד אחורה".

"זמן קצר אחרי
שאמא מתה ,אבא
העיף את כולנו
מהבית לטובת
אישה אחרת .אני
חושב שהוא לא ידע
איך להתמודד עם
כל כך הרבה ילדים
וכל כך הרבה בעיות

שלכם באהבה:

משרד שידוכים

אהרון קיבל מ"עמידר" דירת חדר ברחוב
ריינס בחולון .המקום ,שעבר עם השנים שיפוץ
והרחבה ,הפך לביתם המשותף של בני המשפ־
חה .בשנים הראשונות שימש גם כמשרדו הפר־
טי ,בו היה עורך שידוכים.
איך אפשר לפתוח משרד שידוכים בלי
לראות?
"עובדה שזה הצליח .לא חייבים לראות כדי
להתרשם ,אפשר לשמוע את הקול ,לקבל מושג
מי הבן אדם ,מה הוא מחפש .היו מגיעים אליי
אנשים ,הייתי מקושר לשדכניות וככה היינו
מזווגים זיווגים".
כך הכיר את רעייתו רחל" .היא הגיעה אליי
עם השדכנית שלה ,חיפשה שידוך .אחרי שבוע,
השדכנית שהכירה בינינו נפטרה".
אהבה ממבט ראשון?
"עשיתי לה מבחן .בערב הראשון שיצאנו
קניתי לה גלידה .בכוונה החזקתי אותה עקום
לראות איך היא תגיב .החולצה קצת התלכל־
כה לי והיא מיד ניגשה לנקות .ברגע הזה ידעתי
שזאת תהיה אשתי".
רחל נולדה בלוד ,למשפחה בת  11נפשות.
"הייתי ילדה סגורה וביישנית" ,היא מעי־
דה על עצמה" .נולדתי עם שפה שסועה ומ־
גיל צעיר עברתי לא מעט ניתוחים" .בגיל 13
כבר יצאה לעבוד בשקם ,בתעשייה האווירית.
"מיד התאהבתי בדוד" ,היא מספרת" ,הוא הצ־
חיק אותי ,היה ג'נטלמן ואוהב".
המגבלה שלו לא הפריעה לך?
"בכלל לא ,להיפך ,דווקא ראיתי את הכוח
שלו לעשות דברים לבד ,לא לוותר".
אחרי חצי שנה התחתנו וביחד עבדו במשרד
השידוכים .במקביל עבדה רחל בסוכנות ביטוח,
ודוד ,שלא שכח את אהבתו הגדולה למוסיקה,
בעיקר פרסית ,הקים רדיו פיראטי למאזינים
הפרסים באזור השפלה והמרכז .תחנת הרדיו
שידרה  12שנה מביתו ,עד שלפני ארבע שנים
קיבל צו סגירה" .היה לי קהל גדול שהיה מאזין
קבוע לרדיו שלי .זאת הייתה תחנת רדיו לכל
דבר ,שנתנה הרבה אנרגיות לאנשים".
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ידיעות חולון ,בת ים
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"אז מה אם
אני נכה?"

צחקו עליי ,על
ההליכה שלי ,על
הדיבור שלי ,קראו
לי פוזל ,אבל תמיד
חשבתי שיום אחד
אראה לכולם איך
הצלחתי .הייתי ילד
שתלטן ,לא נתתי
לאף אחד לעשות
ממני בדיחה,
פחדו ממני"

דני יונני ודוד

אהרון ֔ צילום פרטי

המגבלה היא
רק הקנקן

דני יונני ,בוגר להקת
"צדיקוב" וסולן להקת
"קולות בת ים" ,משלב
בהופעותיו משיריו של
דוד אהרון.
"לפני עשרים שנה נכנס
לחנות שלי לחומרי בנייה
דוד אהרון ,בחור נכה ,עיוור,
מלא חוש הומור וצבע.
מהשנייה שראיתי אותו
הוא נכנס לי ללב והפכנו
לחברים טובים ולעמיתים
למקצוע .אני עוזר לו במה
שאני יכול והוא עוזר לי במה
שהוא יכול .דוד הוא אדם
רב כישרונות ופעלים ,שלא
נותן לנכות לפגוע ביכולות
הארגוניות היוצאות דופן
שלו .הוא עזר לי לקדם
שירים ולהופיע ואני מתייעץ
איתו בנושאים רבים .יכול
להיות שאנשים נרתעים
לגשת לאמרגן כמו דוד בגלל
המוגבלות שלו ,אבל אחרי
שהם יושבים איתו ורואים
את היכולות האדירות,
מבינים שהמגבלה החיצונית
היא רק הקנקן .התוכן
מעיד על אדם ברוך עשייה
ואנרגיות".

המפיק לשירותכם:
אנשים נרתעים

אהרון החל להפיק מוסיקלית זמרים ,הוא
עשה עיבודים לשירים ,והשמועה על האמר־
גן הנכה פרשה כנפיים ואנשים החלו להתדפק
על דלתו" .אנשים נרתעים" ,הוא מסביר" ,מי
ששומע 'מפיק' מדמיין לעצמו בחור צעיר ,מלא
אנרגיות ומרץ ,שרץ ממקום למקום ומדבר קולח.
לכן בהתחלה אני נותן למזכירה שלי לדבר ול־
תאם .אחר כך ,כשמכירים אותי ,זאת לא בעיה.
גם המחירים שלי תחרותיים וטובים .כנכה ,אני
משלם פחות מס ,לכן אני יכול לגבות מחירים
נמוכים יותר .מי שמרוויח זה הלקוח".
עיריית חולון ,עיריית בת ים ,מתנ"סים,
ישיבות ,בנות ובני מצווה  -לכולם מצליח
אהרון לארגן מקום ,לדאוג לזמר ,ואם צריך גם
להטוטן וכיבוד ,אין שום בעיה ,רק תבקשו.
לא מנצלים את זה שאתה עיוור ובעל
לקויות כדי לגזול מפרנסתך?
"בתחילת דרכי עבדתי עם קרוב משפ־
חה שהיה לו משרד אמרגנות .אחרי שתפס־
תי את השיטה הוא הציע לי להיות שותף .זה
לא השתלם כלכלית ,אז החלטתי לפתוח משרד
לבד .ידעתי שיש בזה סיכון וקושי .אנשים ניסו
לעבוד עליי ,לרמות אותי ,אבל יש לי זיכרון
מצוין .אף אחד לא יכול להתעסק איתי".

ילדים זה שמחה:

שלושה סנדקים

ביתם של בני הזוג אהרון קטן ,צנוע וצב־
עוני .ערימות משחקים לצד ספרי תורה וטייפ
מנהלים .אהרון מנהל את חייו עם טייפ המנה־
לים ,מקליט את עצמו מדבר לאט וברור ואחר
כך משמיע .גם את פגישותיו הוא קובע עם
טייפ המנהלים שלו" .זה היומן שלי ,זה הכלי
שעוזר לי להסתדר בחיים .כשאתה מוגבל ,אתה
מוצא שיטות שיקלו עליך ויהפכו אותך הכי
דומה לכולם".

התמונות שעל קיר הסלון מספרות את סי־
פור חייו של אהרון .באחת נראה מוטי ששון,
ראש עיריית חולון ,הסנדק של בנו הבכור .בש־
נייה הרב מולא מבני ברק ,סנדקו של הבן השני.
הרב הראשי של חולון ,אברהם יוסף ,היה הס־
נדק של בנו השלישי ,ובתמונה אחרת שלומי
לחיאני ,ראש עיריית בת ים ,באירוע שאהרון
הפיק לו בעירייה .באלבום של אהרון מתועדים
עוד אינספור אירועים שהפיק ,עם רמי דנוך,
משה גיאת ,אבי ביטר ועוד רבים אחרים ,שמ־
חבקים ומוקירים אותו.

למה לי פוליטיקה:

דוגמה למוגבלים

הוא מכור לפוליטיקה וחבר מרכז הלי־
כוד" .אם הייתי יכול הייתי רץ לפוליטיקה,
אני מאמין שאני יכול לתרום הרבה .יכולתי
לשמש דוגמה להרבה אנשים מוגבלים בארץ.
אני אומר לכל העיוורים ולכל הנכים ,אין דבר
שאי אפשר לעשות .אל תתפשרו ,אל תעבדו
במה שמציעים לכם ,אם יש לכם חלום גדול ,אל
תסכימו לעבוד במפעל ברגים ,תתמידו – וזה
יקרה .נכון שזה לא קל ,אבל גם לאנשים רגי־
לים זה לא קל".
איך הבנים שלך מתייחסים לנכות שלך?
"הם גאים בי .יש לי ילדים מקסימים ,שג־
דלו לתוך מציאות של אבא מוגבל .רחל עוזרת
לי המון ,היא יד ימיני ,בלעדיה לא הייתי מצ־
ליח לעשות שום דבר .אנחנו מקדישים להם את
כל האהבה שאנחנו יכולים לתת והם גאים בנו.
הם מבינים שיש מוגבלות ויש דברים שאבא לא
יכול לעשות איתם ,והם למדו לחיות עם זה
בשלום .אני חושב שאני מגדל ילדים שיהפכו
להיות אנשים טובים .כשילד רואה את ההורה
שלו מגובל ולא מוותר ,הוא עצמו לומד להיות
טיפוס לוחם".
אם לא היית מוגבל ,מה היית היום?
"דודו טופז .אני אוהב להיות במרכז ,אני
אוהב עשייה ,אוהב לעשות שמח וטוב לאנשים.
אנשים בדרך כלל מסתתרים מאחורי המוגב־
לות שלהם ,מתביישים ,כי לחברה קשה לקבל
אותם .נכון שלחברה לא קל ,אבל ברגע שאתה
מאמין בעצמך וביכולות שלך ומתייחס לעצמך
כאל שווה ,אז גם אחרים מתייחסים אליך כאל
שווה .יש לי הרבה חברים ואנשים טובים שעו־
זרים לי .דני יונני ,זמר מזרחי וחבר טוב שלי,
יחד עם רמי דנוך מלהקת העוד ,עשו לי הפת־
עה והקליטו לי שיר שכתבו' ,חבר אמיתי' .זה
מאוד ריגש אותי"֔.

נהניתם? ספרו לחברים

הרב מנחם שטיינברגר ואהרון בטקס הכנסת ספר תורה

"דוד ורעייתו רחל עזרו לנו מאוד בהפקת הכנסת
ספר התורה לבית הכנסת חב"ד בשכונת קריית
אילון" ,מספר הרב מנחם שטיינברגר ,הרב
הראשי של בית חב"ד בשכונה" ,האירוע התקיים
בסוף חודש פברואר והשתתפו בו למעלה מ־
 1,500איש .לדוד ולאשתו היה חלק גדול בהפקת
האירוע ובהצלחתו ,החל מהפרסום ,ההזמנות
האישיות ששלח לרבנים ולאישי ציבור שעימם
יש לו קשרי ידידות ,דרך הזמנת והשכרת ציוד
הגברה וכלה בזיקוקי דינור ,הפתעות לילדים,
קייטרינג וכו' .זאת זכות גדולה להכיר אדם כמו
דוד אהרון ,איש רב מעשים ורב פעלים ,שאינו
נותן למגבלות להפריע לו בחיים".

