
לחץ כאן לינק לקובץ:

נכון להבוקר תוכנית:

20/03/2017 תאריך:

08:34:03 שעה:

גלי צה"ל רשת:

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים - ישא
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כותרת:

ניב רסקין : ועידת נגישות ישראל החמישית לשנת 2017 בנושא

טכנולוגיה בשירות הנגישות, תתקיים היום. ועידה חשובה, הנואם

המרכזי בוועידה הזו יהיה אריק פינטו. אריק פינטו הוא מנכ"ל

בנק הפועלים, שלראשונה גם ידבר ויספר את סיפורו האישי, בכל

הקשור לנושא החשוב הזה. אנחנו משוחחים איתו הבוקר. שלום,

בוקר טוב אריק פינטו.

אריק פינטו :  בוקר טוב.

ניב רסקין :  קודם כל נקדים ונאמר, סיכמנו שנדבר כמובן על

הנושא החשוב הזה, יש הרבה מאוד עניינים על סדר היום

שקשורים כמובן לבנק שאותו אתה ממנכ"ל ונשמח לעשות את זה

כמובן בהזדמנויות קרובות. אבל ביקשת בגלל החשיבות, בגלל

הנושא האישי הזה שכאמור נעסוק רק בו הבוקר.

אריק פינטו :  אני אשמח מאוד אם נתמקד רק בו וזו הסיבה
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שביקשתי כדי לתת לו את הבמה הראויה.

ניב רסקין :  אני אהיה קודם כל הכי ישיר איתך ואשאל אותך

קודם כל איזה סוג נכות יש לך אריק?

אריק פינטו :  אני מגיל שנה לקיתי בפוליו, אני בעצם נכה ברגל

אחת באופן מלא וברגל שניה בכף הרגל.

ניב רסקין :  עד כמה אתה מוגבל ביומיום שלך?

אריק פינטו :  אני מצליח ללכת למרחקים קצרים, אני מסתייע

במקל הליכה, אבל אם מדובר במרחקים ארוכים או בינוניים אנו

נעזר בקלנועית.

ניב רסקין :  אם אני לוקח אותך לאחור, לזכרונות הילדות שלך,

נגיד וככה כשאתה חושב על הדבר הזה שנקרא ילדות, חוויית

הילדות שלך, מה היא עטופה בסיפור המגבלה שהיתה לך ולא

לאחרים?

אריק פינטו :  לא, לשמחתי ההוויה שלי לא הוויה של אדם

מוגבל. אבל כשאני מתבונן מהצד בחלוף כמה עשורים אני יכול

לומר שהמרכזיות של המגבלה בחיי היתה יותר דומיננטית בילדות,

כי אני חושב שבזמנו החברה פחות קיבלה את המוגבלות בהבנה

ראויה ואני חושב שגם כל הפסיליטיס מסביב לא היו מותאמים

מספיק ולא איפשרו לאנשים עם מוגבלויות בעצם להפיק את

המירב מהם כתוצאה מחוסר הנגשה.

ניב רסקין :  אבל נגיד, איך היא השפיעה עליך כילד? איך היא
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השפיעה עליך אז כילד? נגיד מה, ילדים שהקניטו? אנחנו יודעים

מה זה ילדים.

אריק פינטו :  תראה, בוא נאמר היו כמה תקופות בחיי, לי

באופן אישי החוויה של הנכות עיצבה אותי ואיתגרה אותי והפכה

אותי לאדם מאוד רגיש לחברה ולסביבה שאני חי בה. כמובן בגיל

יותר צעיר, ילדים שרבים אז כמובן מקניטים וילדים יכולים

לפעמים להיות אכזריים במלל, בהמשך היתה לי חוויה מתקנת,

אני גדלתי בכפר הנוער בן שמן ושם אני חושב שעוצבו חיי, זה

כפר שלא עשה לי שום הנחות, התייחס אליי כשווה בין שווים.

דרש ממני כל מה שהוא דרש מכל ילד אחר וגם שחשבתי בזמנו

שהם קצת מגזימים, היום אני יודע להעריך את זה ואני מבין את

התרומה הגדולה של החינוך הזה.

ניב רסקין :  וכשיש מוגבלות, כמובן יש בית מאוד חזק והורים

תומכים וזה מחבר אותנו בעצם לסיפור שגדלת, נכון? במשפחה עם

עוד 11 אחים, משפחה של 11 אחים ובעצם גדלת בלי הורים גם.

אריק פינטו :  כן, הסיפור האישי שלי הוא מתובל מאוד, אבל

גדלתי במשפחה מאוד חמה, האמת היא שאת כל הערכים

הבסיסיים קיבלתי שם, הרבה חום, תמיכה, אמונה. וזה נכון,

התייתמתי בגיל צעיר, מאמא בגיל 5, מאבא בגיל 12, אבל היתה

משפחה תומכת עוטפת ובהחלט זה מאוד עזר לי כילד להתמודד

עם המגבלה. ואני חושב שכמו שאמרתי גם החברה, זה מאוד
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חשוב אם חברה מעצימה מגבלה, או שהיא מקבלת אותה, עוטפת

אותה ולהיפך, מאפשרת לך לבצע כמעט את הכל. ואני בכלל

חושב, תראה אנחנו מדברים על מוגבלות פיזית, יש המון

מוגבלויות, כל מיני סוגים של מוגבלויות. אני חושב שהשלמות היא

לא נחלתו של האדם וכל אדם יש לו איזה שהיא מגבלה

מסוימת, לפעמים היא ויזיבילית, לפעמים היא לא. ואני חושב

שחברה שהיא חברה ערכית יודעת לאפשר לכל אדם, עם כל

מגבלה או מוגבלות להביא את עצמו.

ניב רסקין :  זה נכון, אבל לא משנה עד כמה תהיה החברה

אמפתית, אני חושב על זה כבן, הרי ככל שאנחנו גדלים, בעיקר

אצל הבנים, הכדורגל, הכדורסל בחוץ, מי הכי מהיר, זה לפעמים

מה שמגדיר את המיקום שלנו בחברה, מגדיר אותנו בחברה.

אריק פינטו :  נכון, אז דווקא מגבלה יוצרת אתגר מאוד גדול

וגם כילד שאלתי את עצמי איך אני משתלב בחברה הזו ותמיד

מצאתי את התפקידים. אם דיברת על ספורט, אז אני אדם שאוהב

מאוד ספורט, אני גם מאמן כדורסל מוסמך מטעם וינגייט, אז אני

כילד א' שיחקתי עם הילדים, אז אני עמדתי שעות וקלעתי ואחוזי

הקליעה שלי היו הרבה יותר טובים מכמעט כל הילדים האחרים.

ואני זוכר שההישג הכי גדול שלי זה כשהילדים בחרו אותי בין

החמישיה הראשונה, אבל כשזה נהיה יותר משוכלל והכושר הפיזי

היה פקטור מרכזי, אז הפכתי להיות מאמן הקבוצה. אז אני אומר
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כל דבר, השאלה אם יש לך מיקוד שליטה פנימי או שאתה

בתחושה של אכלו לי, שתו לי, ואני חושב שדווקא זה מחדד ויוצר

את היצירתיות ואת המקומות שכן אתה יכול לבוא לידי ביטוי ויש

לך את היתרון היחסי בהם. ומגבלה מחדדת את זה.

ניב רסקין :  ואם אנחנו נשארים עדיין בגיל הזה, גיל הנערות

מה שנקרא, אני זוכר שיחה שהיתה לי כאן לפני כמה שנים,

שככה די נחקקה לי, אז עוד הרבה הרבה לפני הפרשיות

האחרונות, אבל היתה שיחה מרתקת בעקבות הסרט שיצא "נאום

המלך", עם עו"ד רונאל פישר שסיפר על המוגבלות שלו, לענין

הגמגום, ואני זוכר שהוא סיפר שאחד הקטעים הכי קשים שהיו

לו אז זה בעצם שמגיעים לגיל הזה של הבנות שמחפשות את הכי

חתיך והכי חזק והכי מוצלח וכו', ואת הקושי בהתמודדות בדבר

הזה. מצאת את עצמך בעצם בקשיים אולי הכי גדולים, אז בגיל

הזה כשצריך להרשים את הבנות?

אריק פינטו :  אני מוכרח להגיד לך שהיתה לי חוויה הפוכה. היו

מקרים שבאמת היו תקופות שבילדות שכל הקטע של הבנות היה

בצד, אבל בהמשך אני לא יכול להתלונן, אני דווקא הייתי בחוויה

הפוכה, לפעמים הייתי שואל את עצמי באמת מה, המגבלה לא

מפריעה לה או דברים כאלה. בנעוריי הבוגרים הבנתי שבעצם זה

חשוב מי הצד השני ועל מה הוא מסתכל ומה הוא בוחן ומה

הוא רוצה. כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים שמסתכלים על המראה
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החיצוני וזה לא חשוב אם יש לך מגבלה או לא ומבחינתם זה

משהו חשוב בבחירה. ולשמחתי היו הרבה בנות שראו את הדברים

האחרים.

ניב רסקין :  אתה מרגיש, והיום בתפקידך כמנכ"ל בנק, כאיש

עסקים מצליח, אתה מרגיש עדיין את המבטים שאתה בא לאיזה

שהיא פגישה עסקית והצד השני לא מכיר את הסיפור? לא יודע,

מרגיש עדיין מבטים או שב- 2017 אנחנו עדיין...

אריק פינטו :  כן, תראה...

ניב רסקין :  כן?

אריק פינטו :  לא, אני מוכרח לומר שלפעמים אני מרגיש את

המבטים. כמו שאמרתי לך אני לא חי בהוויה של אדם עם

מוגבלות, זה עד כך מצחיק שלפעמים אני יכול ללכת ברחוב וילד

שואל את אמא שלו למה הוא הולך ככה ואני שואל את עצמי

על מי הוא מדבר ופתאום אני נזכר שבעצם הוא מכוון אליי. אבל

כן, אני מוכרח להגיד לך שיש מקומות לקוחות, או מקומות שאני

מגיע וכן מתייחסים בצורה ככה מופתעים מאוד, מנכ"ל בנק

הפועלים אדם נכה, אבל אני חייב לומר לך שזה ממש מינורי. רוב

האנשים לא מייחסים לזה בכלל חשיבות. אני יכול לומר לך

שכמנכ"ל של בנק שהוא גלובלי, עם פעילות בינלאומית, אני גם

נוסע לא מעט למשל לסניף שלנו בניו יורק, ואני מגיע ללקוחות

עם הקלנועית ואני לא רואה שום בעיה, אנשים מתייחסים לזה
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ממש בשיויון נפש, אין שום בעיה. אני מגיע ללקוחות, מבקר

במפעלים שלהם, אם זה מרחקים קצרים עם מקל הליכה ואם

לא, אני מתנייד עם קלנועית וזה ההבדל. למשל מנהטן לדוגמה,

היא מונגשת לגמרי, גם במדינה יש הרבה מקומות שהם מונגשים,

אבל יש הרבה מאוד מקומות שהם לא מונגשים וצריך להבין

שעבור אדם עם מוגבלות מקום שהוא לא מונגש, מבחינת האדם

עם המוגבלות הוא לא קיים, אין גישה אליו.

ניב רסקין :  לדוגמה, כאבא נגיד אני שואל אותך, בחוויה שלך

נגיד עם הילדים.

אריק פינטו :  תראה, למשל כאבא, אם הייתי צריך ללכת

למסיבת גן של הילד, הייתי צריך לחשוב אם יהיה לי כיסא שם.

רוב הכיסאות בגני הילדים הם כיסאות בגובה של 20 ס"מ, והייתי

צריך לחשוב רגע, איפה אני אשב, אני לא יכול לעמוד הרבה זמן

וזה דברים שצריך להיות מודע אליהם ולהכין את זה מראש.

ניב רסקין :  אז ממש מצאת את עצמך אומר לרעייתך, את

הולכת, אני פשוט לא יכול ללכת לגן?

אריק פינטו :  לגמרי. לגמרי. למשל אם ילד היה בצופים צריך

לעשות פעילויות ילד הורה, אז יש פעילויות פיזיות שאני לא יכול

לעשות, אז בוודאי שהאשה הלכה. אלא שהופתעתי, לפעמים הילד

היה אומר לא, אני רוצה שאתה תבוא, תשב בצד ותראה אותי

עושה את זה. ועשיתי את זה. תראה, הכל איך מקבלים את זה
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והשאלה איך אתה מתייחס לזה. אם אתה מפגין כלפי חוץ ומשדר

מוגבלות, זה היחס שאתה מקבל. אם אתה משדר משהו אחר אז

גם הסביבה מתאימה את עצמה. אבל מאוד חשוב לי דווקא לנצל

את הראיון הזה ולומר שלצערי יש הרבה מאוד, החברה יכולה

להיות פקטור מאוד מרכזי, יש פה אוכלוסיה מאוד גדולה שיכולה

להיות אוכלוסיה שתורמת והיא אוכלוסיה מוכשרת מאוד, ברובה.

אני מכיר מאוד, הרבה מאוד אנשים שתורמים לחברה והיכולת

שלהם לתרום היא בתנאי שהחברה מאפשרת להם ומבטלת את

המגבלות שיש להם. ויש חשיבות, תראו, יש הרבה מאוד עסקים

שהם לא מונגשים. תבינו, עסק שהוא לא מונגש או משרד

ממשלתי שהוא לא מונגש, בעצם מבחינת האדם עם המוגבלויות

הוא לא קיים. אם אני צריך להחליף פקק למקל שלי

באורטופדיית, באורטופדיה שנמצאת, נניח שטיינר באבן גבירול, אני

לא יכול להגיע אליה כי אין חניה שם. אני לא יכול לחנות

קילומטר וללכת ברגל. אז תחשוב על בתי קפה, תחשוב על

מקומות בילוי. אז היום יש מודעות.

ניב רסקין :  שלא לדבר על כך שכמנכ"ל בנק אתה מוזמן

להופיע בפני קהלים גדולים וצריך לעלות לבמה.

אריק פינטו :  כן. עכשיו אני לפעמים מוזמן, אני חייב לומר לך

הוזמנתי לקאמרי לשאת דברים, אני מגיע לקאמרי, אני מדבר

בתחילת התפקיד ואני רואה במה, אין, יש גרם מדרגות, אין
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מעקה ומבחינתי אני לא... אין אירוע. אז היום אני יודע לדאוג

לזה ומראש אני מוודא שהמקום מונגש ושאני יכול להגיע. אבל

זה עושה את ההבדל. זה מצחיק, אבל בין היכולת שלי לשאת את

דבריי בפני קהל לבין לא, יכולים להפריד לפעמים שתי מדרגות.

ניב רסקין :  אני תוהה, למרות כל מה שאתה משדר כאן, גם

לגבי הילדות וגם לגבי הגילאים היותר מאוחרים, העובדה שלא

ראית בעצמך שונה, למרות השוני ולמרות התפיסה הזו, עד כמה

בעצם העובדה ביום שמונית להיות מנכ"ל בנק הפועלים יש בזה

כן סוג של נצחון מבחינתך?

אריק פינטו :  תראה, יש בזה סוג של נצחון בתור אדם, לאו

דווקא בתור אדם מוגבל. אני חושב שכל אדם שמצליח לתכנן

לעצמו קריירה ולהגיע לפסגת הארגון שבו הוא עובד, באחד

התפקידים הכלכליים המרכזים ביותר וזה סיפוק והישג אדיר. זה

לא קשור לעובדה שאני אדם עם פוליו, אני חושב שהייתי חש

סיפוק גם לולא הייתי עם פוליו. יכול להיות שבוודאי הסיפוק הוא

הרבה יותר גדול, אבל אני מוכרח לומר שהנה דוגמה למשל

לארגון שאני עומד היום בראשו, אבל אני הייתי אומר לך את

הדברים גם לפני שעמדתי בראשו, שמעולם במשך 36 שנות עבודתי

כאן, מעולם לא התייחס למגבלה שלי. כל השיפוט שלו לגבי

התפקידים שהוא העניק לי ומסלול הקידום, לא עשו בכלל ענין

אם אני יכול ללכת למרחקים, לא יכול ללכת למרחקים, יכול
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לעלות על במה עם מדרגות בלי מעקה, זה דברים תפלים. ברגע

שאתה מצליח לראות ולהבדיל בין התפל לעיקר ולסייע להנגיש

את הדברים, אתה מקבל תמורה הרבה יותר גדולה. אני חושב

שאנשים עם מוגבלויות שנכנסים למעגל העבודה הם יצרנים, הם

תורמים למשק תרומה אדירה ותחשוב על מישהו כזה שבמקום

לתרום יושב בבית ונתרם על ידי המדינה, ההפסד הוא כפול

לכולנו.

ניב רסקין :  ברור. טוב, אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אני

רוצה להודות לך.

אריק פינטו :  אני אולי רק אם אפשר משפט אחרון.

ניב רסקין :  כן.

אריק פינטו :  דווקא הייתי רוצה לציין, הכנס הזה הוא באמת

הטכנולוגיה בשירות הנגישות ויש לנו דוגמה מדהימה לשני מיזמים

של חברת מובילאיי, אחד רכב אוטונומי והשני זה חברת אורקם

של מצלמה קטנה שמורכבת על המשקף ובעצם מאפשרת לאנשים

עיוורים, ממש לקרוא ספרים ועיתונים. שתי דוגמאות למשל

שמראות איך חדשנות טכנולוגית מבטלות מוגבלויות או מצמצמות

אותן בצורה מאוד משמעותית. אז אני חושב שמגיע הרבה מזל

טוב למובילאיי.

ניב רסקין :  נכון.

אריק פינטו :  ובכלל לכל המיזמים, מיזמים מהסוג הזה
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שמביאים בשורה גדולה לאנשים עם מוגבלויות.

ניב רסקין :  אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אני רוצה להודות

לך שדיברת איתנו. כאמור יש עוד הרבה עניינים שקשורים לבנק

הפועלים, אבל אולי נמצא באמת אתההזדמנות האחרת לעשות את

זה.

אריק פינטו :  בשמחה.

ניב רסקין :  אני חושב שהראיון הזה והדברים שאמרת חשובים.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, תודה.

אריק פינטו :  תודה, כל טוב, יום טוב.
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