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שי לוי השתקם מתאונת דרכים קשה ומבקש מכם לעזור לו
למצוא עבודה
קורין אלבז-אלוש
07:03 / 24.03.17

שי לוי ) ,(34נשוי ואב לבן מפתח תקוה ,השתקם אחרי שעבר תאונת דרכים קשה
לפני  13שנה .כיום הוא מייחל לדבר אחד בלבד  -שמעסיקים יתעלמו מנכותו
וייתנו לו הזדמנות להתפרנס בכבוד" .אני מחפש מקום עבודה שישמש לי כבית"
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שי לוי" .מחפש ומנסה בכל כוחי"
לפני כ־ 13שנה עבר שי לוי ) ,(34נשוי ואב לבן מפתח־תקוה ,תאונת דרכים קשה ,כשעלה
לרכב עם נהג שיכור .לאחר ששכב חודש חסר הכרה בבית החולים ועבר שיקום של למעלה
משנתיים ,הוא החל להרצות ,בעיקר בבתי ספר ,בנושא בטיחות בדרכים בכלל ,ונהיגה
בשכרות בפרט" .אנשים במצוקה טוענים שעברו שבעה מדורי גיהינום ,אני עברתי שבעה
מיליון כאלו" ,הוא אומר" ,אבל בשום שלב לא ויתרתי לעצמי או על עצמי".
כיום הוא מייחל לדבר אחד בלבד  -שמעסיקים יתעלמו מנכותו וייתנו לו הזדמנות להתפרנס
בכבוד.
ההרצאות אמנם מספקות את לוי ,אך לא מצליחות לפרנס אותו בכבוד .לאחר עשור של
חיפוש עבודה ראויה ,הוא פנה לרשתות החברתיות .תחילה ליוטיוב בסרטון מטעם "אור
ירוק" ,שזכה למיליון צפיות ,ולאחרונה פרסם פוסט בפייסבוק ,אשר שותף אלפי פעמים
בדפים דוגמת "סיכוי שווה  -שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה ובחברה" .אלא שלמרות
הפרגון הרב מצד הגולשים וההירתמות ,לוי טרם מצא עבודה.
"אני מחפש בית" ,הוא אומר וממהר להבהיר" .לא בית בהגדרתו ,כי טוב לי עם אשתי ובני,
אלא מקום עבודה שישמש לי כבית .גם מבחינת ההכנסה וגם מבחינת ההווי החברתי.
מקום עם אופק ,שאני אוכל להתקדם בו ,למרות שאין לי בעיה להתחיל מהתפקידים
הפשוטים ביותר וללמוד תוך כדי תנועה .יש לי קליטה מהירה .הבעיה שלי היא שהרגליים
לא מתפקדות ב 100-אחוז והדיבור שלי מעט איטי".
מה הכישורים שלך?
"אני לא אוהב להישמע שחצן ,אבל יש לי כישרון כתיבה מדהים ,קיבלתי הרבה
קומפלימנטים עליו .יש לי גם כישרון ורבלי טוב .אין לי השכלה פורמאלית ,אבל אם היה
תואר בכתיבה ודיבור ,סביר שכבר היה לי דוקטורט בתחום".
הסיפור שלך הגיע לאלפי אנשים ואולי יותר .איך זה שעוד לא קיבלת הצעות עבודה?
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"אין לי הסבר .אני מחפש ומנסה בכל כוחי .קיבלתי הצעות בודדות ,שחלק ממש קטן מהן
פסלתי מסיבות כאלו ואחרות .למשל ,יצרו קשר איתי לאחרונה מחברה מאוד גדולה
והתחלתי לעבוד במחסן ,עבודה די פיזית .אחרי יומיים הם אמרו לי שזה לא מתאים .זה
קורה לא מעט".
במשך השנים הרגשת שאתה מופלה רק על רקע המוגבלות שלך?
"לחלוטין כן .אצלי היכולות נמצאות הרבה מעבר למה שהמעסיק רואה .הרושם הראשוני
הוא שאני לא זריז מספיק ושאני לא יכול להתבטא ,וזה לגמרי לא נכון .הלכתי לכל כך
הרבה ראיונות בחיי ,ושמעתי את כל התירוצים האפשריים .ככל שניסיתי לשנות את דעתם
של המעסיקים ,לא הצלחתי".
איזה תירוץ היה הכי מופרך?
"שאני מוכשר מדי .זה הכי מזלזל מבחינתי ,למרות שזה כאילו אמור להחמיא לי".
ניתן ליצור קשר עם לוי בהצעות עבודה לכתובת המייל:
shay5544122@gmail.com
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
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