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"אז מה אם
אני נכה?"
העיוורון ,החירשות ,הצליעה ,היתמות  -הכל קטן על דוד אהרון
מחולון ׀ למרות נכותו הקשה ,הוא מנהל עסק עצמאי של הפקת
אירועים ,המפרנס את אשתו ואת שלושת ילדיו ׀ "הנכות שלי
פיזית" ,הוא אומר" ,היא לא מגבילה את הראש ואת המוטיבציה"
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אחוזי הנכות של דוד אהרון ) (47מחולון לא
עוצרים את המנוע הפנימי שלו .הוא עיוור
מלידה ,שומע רק באוזן אחת ,בעל צליעה קשה ,בעיות
מוטוריות וקשיים בדיבור .נתוני הפתיחה הבלתי אפש־
ריים לא הפכו אותו לאדם מריר ,שיושב בבית ועוטף את
עצמו בייאוש .אהרון בחר לצעוד קדימה באופטימיות
ולעשות את מה שהוא אוהב .ההספק שלו מדהים :הייתה
לו מקהלת ילדים ,הוא ניהל משרד שידוכים ,במשך 14
שנה היה מנהל תחנת הרדיו הפיראטי הפרסי ,בין לבין
הוא אמרגן ומפיק אירועי זמר מזרחי חסידי ,וגם הספיק
להתחתן עם רחל ) (36ולהפוך לאבא לשלושה ילדים.
לפני כחודש התקיימה הילולת הכנסת ספר תורה
בשכונת ח'  300בחולון .אהרון ,יחד עם הרב של חב"ד,
מנחם שטיינברג ,הרים את הכפפה .חדור מוטיבציה עזר
בתליית השלטים ובארגון של כ־ 4,000איש ,שצעדו
משכונת קריית שרת עד לבית הכנסת .אהרון דאג לזמר
שילווה את האירוע וניצח על הכל ביד רמה" .אז מה אם
אני נכה?" ,הוא אומר בטבעיות" ,הנכות מגבילה אותי
פיזית ,אבל לא פוגעת במוטיבציה שלי ובראש שלי".

סוף הילדות:

יתמות בגיל ארבע
דוד אהרון נולד בשכונת התקווה בדרום תל אביב,
הבן הצעיר למשפחה בת  11נפשות .הוריו של אהרון
היו קרובי משפחה ,מה שהוביל לדעתו לריבוי הלקויות
שלו" .יש לי עוד שני אחים שנולדו ככה" ,הוא אומר.
"נולדתי כבד ראייה ועם השנים הראייה נעלמה .אני לא
שומע כל כך טוב ,תמיד היה לי סרבול בהליכה ,שהלך
והחמיר עם השנים ,וגם קושי בדיבור ובכתיבה .יחד עם
זאת ,תמיד הייתה לי שמחת חיים".
איך זה לגדול בבית שיש בו כל כך הרבה אחים?
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"לא כל כך נהניתי מזה .לאבי הייתה מסעדה מאוד
מצליחה בתקווה ,אבל מהכסף שהוא הרוויח לא ממש
הספקנו ליהנות .אמא שלי נהרגה בתאונת דרכים
כשהייתי בן ארבע .היא הייתה ברכב עם אבא ועם אחי
הם נכנסו בעמוד .אמא הייתה מאושפזת כמה שעות ונ־
פטרה .הרבה אני לא זוכר ממנה .מה שאני כן זוכר ,זה
שזמן קצר לאחר מכן אבא העיף את כולנו מהבית לטו־
בת אישה אחרת .אני חושב שהוא לא ידע איך להתמודד
עם כל כך הרבה ילדים וכל כך הרבה בעיות".
אהרון גדל במשפחת אומנה ביפו ,שאימצה אותו
לחיקה" .הם הצילו לי את החיים" ,הוא אומר" ,אני חושב
שאם הייתי נשאר בשכונה וגדל עם אבא ,הייתי הופך
להיות עבריין גדול .מזל שאבא לא רצה אותנו וכל אחד
פנה לדרכו .הגעתי למשפחה מקסימה ,לזוג אנשים מבו־
גרים שהיו להם כבר נכדים .הם מיד ראו בי בן משפחה,
העניקו לי חום ,אהבה והרבה ביטחון .הם ראו את המצו־
קות שלי וזיהו אצלי את הכישרון והחן".
איך התייחסו אליך בחברה?
"צחקו עליי ,על ההליכה שלי ,על הדיבור שלי ,היו
קוראים לי פוזל ,אבל זה לא הפריע לי ,תמיד חשבתי
שיום אחד אני אראה לכולם ,שלמרות כל הבעיות שלי,
אני אצליח .הייתי ילד שתלטן ,לא נתתי לאף אחד לע־
שות ממני בדיחה ,פחדו ממני".
מאיפה הביטחון?
"למדתי מהר מאוד שבחיים אין הנחות ,גם אם מגיע
לך ,כי איבדת אמא בגיל צעיר .למדתי לאהוב ולקבל
את עצמי כפי שאני ,את הגורל אי אפשר לשנות .תמיד
היו אנשים טובים בדרך שעזרו לי ,כמו מלאכים .אני
בטוח שאם הייתי כמו כולם ,סביר להניח שהייתי מגיע
רחוק ,כי יש בו כוח רצון אדיר .תמיד חלמתי להיות כמו
דודו טופז ,לעזור לאנשים ,לשמח אנשים ,כל כך אהבתי
אותו ,אני חושב שהייתי קצת כמוהו".
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"כשהחלטתי
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"
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