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֣י קָדֹ֔ושׁ אֲנִ֖י ה׳ אֱלֹהֵיֶכֽם  (ויקרא יט ב) ֣ים תִּהְי֑וּ כִּ  קְדֹשִׁ

  ַיַחד ֻּכָּלם ְקֻדָּׁשה  ְל� ְיַׁשֵּלׁשּו ַּכָּדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביֶא� ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

 ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמ�א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו:

 
 על ׳שבת המודעות והשילוב של אנשים עם מוגבלות׳

ליום בסמוך בטבת מוגבלות עם אנשים של והשילוב המודעות שבת את לציין בוחרים אנו                כתנועה,
  הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות החל בשלושה בדצמבר.

ולהשתתף להיכלל מוגבלות עם אדם כל של זכותו למען לפעול המודעות את להעלות היא השבת                 מטרת
  בקהילה ובחברה כאחד האדם. השאיפה היא:

  • לכלול אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים הקהילתיים.
 • להעלות את המודעות ליחס אותו מקבלים אנשים עם מוגבלות בחברה ולפעול למען זכויותיהם השוות.
עם אנשים להזמין אנשים ולעודד מוגבלות עם אנשים כלפי פנים ומסבירת מקבלת אווירה לייצר •               

 מוגבלות לקהילותיהם ולחייהם האישיים.

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות: יובל ניומן - שילוב אנשים עם מוגבלות

 טלפון: 054-7791104, פקס: 02-6203446
yuval@reform.org.il 

 

 

 ״במובנים מסוימים כולנו מוגבלים, כבני אנוש אנו מלאים וחסרים בו זמנית. לכולנו יש צדדים נפלאים,

 המאפשרים לנו להיות חזקים ולעזור לאחרים, וצדדים חלשים יותר בהם אנו נזקקים לעזרה. מוגבלות היא

 חלק מהחיים. אולם מוגבלות אינה אמורה לעולם לשמש סיבה להוצאת אחד מאיתנו מהקהילה. כל אחד יכול

 לתרום תרומה משמעותית למקום הנפלא הזה שאנחנו מכנים 'קהילה'. ולכל אחד יש כישרונות לשתף כמו גם

  צרכים קהילתיים״

 הרבה מירה רגב

 ״אם אנחנו רוצים להשיג תרבות עשירה יותר, עלינו לטוות אחת שבה
  כל מתנה אנושית מגוונת תמצא מקום הולם"

 מרגרט מיד.
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  שילוב אנשים עם מוגבלות בתנועה הרפורמיתשילוב אנשים עם מוגבלות בתנועה הרפורמית
 

 ״אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכלן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש
 ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו.

 לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם.״

 (משנה סנהדרין ד, ה)
 

 בישראל יש כ- 800,000 עד מיליון איש בגיל העבודה עם מוגבלות המוגדרת כבעיה בריאותית אשר מפריעה
  בפעולות יומיומיות.

  מספר הילדים עם מוגבלויות בישראל נאמד בכ- 220,000 ילדים (כ- 8.5%).
  ליותר ממחציתם יש לקות למידה או לקות התנהגותית.

  
  ישנם שלשה נושאים מרכזיים בתחום השילוב שעל החברה הישראלית להתמודד איתם:

  מגורים - הזכות לדיור עצמאי ומכבד.●
  עבודה - הכשרה ושילוב אנשים עם מוגבלויות במקום עבודה ראוי.●
  יחס שלילי - שינוי התפיסה החברתית כלפי אנשים עם מוגבלות.●

  
  תפיסת היסוד של התנועה הרפורמית היא שכל אדם נברא בצלם אלוהים, כולנו שווים.

 תל"ם רואה בחזונה הקמת חברת מופת בישראל. זה אומר, בין השאר, כי לכל אדם, ללא קשר למוגבלויותיו,
 יש הזכות לממש את הפוטנציאל הגלום בו, ולחוש שהתרומה הייחודית שלו מוערכת. לכל אחד יש כישרונות
 לשתף כמו גם צרכים חברתיים. השילוב נותן לכל אדם הזדמנות להשתתף בקהילה בדרכים משמעותיות לו.

 איך אנחנו יודעים מה הוא משמעותי וחשוב לאדם אחר? אנחנו פותחים את הדלתות שלנו, אנחנו שואלים,
  מקשיבים ויוצאים אל המסע יחד.

  
 ציון 'שבת שילוב' הוא רק הצעד הראשון להעלאת המודעות לחשיבות הנושא. מה שהקהילה עושה בשאר
 השנה יקבע את המחויבות שלנו להבטיח שכל האנשים מרגישים שייכים. על כן מטה תל״ם החל במהלך

 לבניית תוכנית רב שנתית שתחזק ותעצים פעילות תנועתית בכלל, וקהילתית בפרט, סביב שילוב אנשים עם
 מוגבלות. עלינו לפעול להסרת חסמים וליצירת דרכי השתתפות, כך שמוגבלויות לא יהוו מכשול בפני אנשים

  המבקשים להיות שותפים בקהילותינו ובמפעלינו.
  

  על קהילותינו להוות מודל איכותי של שילוב קהילתי חברתי.
 הקהילות פזורות בכל הארץ, מפעילות מגוון תכניות של מעורבות חברתית, ומעודדות לקיחת אחריות

 חברתית. בנוסף לכך, קהילות תל"ם עשירות בפעילויות קהילתיות ורוחניות החשובות כל כך לרבים מן
  האנשים עם מוגבלויות שחווים בדידות קשה.

  
 על כן, אנו מבקשים למקד את הפעילות הקהילתית והתנועתית בנושא שילוב במתן הזדמנויות שוות. עלינו

 לעשות את מרב המאמץ להסיר חסמים ולאפשר לכל אדם, ללא קשר למוגבלותו, להיות שותף מלא
   בקהילותינו ובפעילותינו.
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 התאמות ותוספות לתפילההתאמות ותוספות לתפילה
 

 הדלקת נרות השבת:

 ָצִריךְ ֶׁשָּכל ִאיׁש יֵַדע ְויִָבין, ֶׁשְּבתֹוךְ ּתֹוכֹו ּדֹולֵק נֵר, ְוֵאין נֵרֹו ֶׁשּלֹו ְּכנֵר ֲחֵברֹו, ְוֵאין ִאיׁש ֶׁשֵאין לֹו נֵר.

 ְוָצִריךְ ֶׁשָּכל ִאיׁש יֵַדע ְויִָבין, ֶׁשָעלָיו לֲַעמֹל ּולְַגּלֹות ֶאת אֹור ַהּנֵר ָּבַרִּבים, ּולְַהְדלִיקֹו לֲַאבּוָקה ְּגדֹולָה

 ּולְָהִאיר ֶאת ָהעֹולָם ֻּכּלֹו.

   (הראי"ה קוק)

 

 במקום מזמורי ששת ימי בריאה

  שירת העשבים
 נעמי שמר לפי רבי נחמן מברסלב

 ַּדע ְלָך

 ֶׁשָּכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה

  ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד

 ִמֶּׁשּלֹו

 ַּדע ְלָך

 ֶׁשָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב

  ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה ְמֻיֶחֶדת

 ִמֶּׁשּלֹו

 ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

 ַנֲעֶׂשה ִנּגּון ֶׁשל רֹוֶעה

 

 
 
 
 

 ַּכָּמה ָיֶפה,

 ַּכָּמה ָיֶפה וְָנֶאה

  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַהִּׁשיָרה

 ֶׁשָּלֶהם

  טֹוב ְמאֹד

 ְלִהְתַּפֵּלל ֵּביֵניֶהם

  ּוְבִׂשְמָחה ַלֲעבֹד

 ֶאת ַהֵּׁשם

  ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

 ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב

 ּוִמְׁשּתֹוֵקק

 

  ּוְכֶׁשַהֵּלב

 ִמן ַהִּׁשיָרה ִמְתַמֵּלא

  ּוִמְׁשּתֹוֵקק

 ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  אֹור ָּגדֹול

 ֲאַזי ִנְמָׁשְך ְוהֹוֵלְך

  ִמְּקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ָהָאֶרץ

 ָעָליו

  ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

  ַנֲעֶׂשה ִנּגּון

 ֶׁשל ַהֵּלב.

    לפני ערבית לדרוש על הנושא.לפני ערבית לדרוש על הנושא.

  רצוי להביא עדויות גם של הוֶרה לילד עם מוגבלות וגם של איש/ה עם מוגבלותרצוי להביא עדויות גם של הוֶרה לילד עם מוגבלות וגם של איש/ה עם מוגבלות
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  במקום "שיר למעלות"

    כנפי רוחכנפי רוח
 מילים:הרב קוק לחן: אביגיל עמר עוזיאל

  בן אדם, עלה למעלה עלה,
  עלה למעלה עלה בן אדם,

 עלה למעלה עלה.
 

  כי כח עז בך, יש לך כנפי רוח,
 יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.

  אל תכחש בם, פן יכחשו בך,
 דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו מיד.

 
 

 
 

 הבט באור שכינה, עדן החיים השמימיים
 איך הם מאירים בכל פינה, כנגד רוחך.
 דע את עולמך, דע את הגיוני הלב שלך

  זו לא איזו מציאות כהה,
 עלה למעלה עלה.

 
 

  במקום "ושמרו"

  ילד מיוחדילד מיוחד

 מילים ולחן: גיא בוקאטי

  אני ילד מיוחד
  גם כועס וגם נחמד

  אני ילד לא רגיל
  קצת קשה לי להתחיל

  כל מיני דברים פשוטים
  שאחרים פשוט עושים

  אני חייב להתגבר
  כי הגוף שלי אחר

.  

  אבא וגם אמא
  אוהבים אותי מאוד
  אם משהו קשה לי

  אני אומר להם בסוד
  ואז הם מסבירים לי
  שיש לי קצב משלי
  מותר להיות לאט
  כי אצלי זה אמיתי

  והעולם כל כך יפה
  ובלב יש לי תקווה

  שאצליח לקבל
  את הטוב ואת הרע

  רק לא להתייאש
  כי לי יש את הכוח

  לנצח להפסיד
 העיקר זה לא לברוח

  ויש ילדה אחת
  שהיא הכי יפה

  לפעמים אני חולם
  שהיא שלי ואני שלה

  ובלילה במיטה
  אני אומר לאלוהים

 תעשה שהיא תאהב
  אותי

  עכשיו לעולמים
  והעולם כל כך יפה...

 אני ממשיך ללכת הלאה
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   תפילה ערבית לשבתתפילה ערבית לשבת

 

 להזמין את האנשים בעלי המוגבלות להוביל את העמידה, על מנת להנכיח את ההובלה שלהם מחד, ואת
  העובדה שהם אכן מוציאים את הציבור ידי חובת תפילה.

 

 מי שברךמי שברך

 ִמי ֶׁשֵּבַרךְ את אבותינו:

 את גמגומו של משה ואת מנהיגותו

 את עיוורונו ואת עיצבונו של יצחק

 את אהוד בן גרא איטר יד ימינו

 את מפיבושת הנכה

 את רבי יהושע שהבריות דיברו בכיעורו

 ואת רבי אלעזר בן שמעון שהבריות לגלגו
 על כובד משקלו

 ומי שברכה את אמותינו:

 את אלה שהרו וילדו אותנו בבריאות או
 בחולי, בכאב ובאהבה

 את האימהות העקרות שנפקדו וזכו לגדל
 ילדים

 ואת אלה שלא.

  מי שברכה את עיניה הרכות של לאה

 את לבה השבור של רחל.

 ואת מרים המצורעת.

 

 מי שיצרה כל אישה ואיש במטבע מיוחד, שאין שני לו, היא תברך את קהילתנו ותלמדנו לאהוב את
 השונה ולא לירוא מפניו ולחבק לחיק הקהילה את מגוון הצבעים, היכולות, הקשיים, המגבלות,

 השמחות והמכאובים של חברות וחברי קהילתנו.

 יברך הקדוש ברוך הוא את בעלות ובעלי הצרכים המיוחדים, שחייהם מלמדים אותנו פתיחות וגם
  אומץ, ויחזקם ויוסיפו הם ומשפחותיהם לחיות בנחת ובאהבה בקרב קהילתנו.

  מי ייתן ונשכיל ללמוד מהם נחישות, חמלה וערבות הדדית.

 שלא נבוש ולא נבייש, לא נכלים ולא ניכלם  לעולם ועד.

 (רוחמה וייס - אמא של שני)
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 לפני הקדיש

ֶאת וְנֲַעִמיק ּבֹאּו ָׁשָעה אֹוָתּה – לְָאְמָרם יָכֹל ַהֶּפה ֶׁשֵאין ִּבְדָבִרים ִמְתּבֹונְנִים ְּכֶׁשָאנּו ַהּגְדֹולָה, ַהְּדָמָמה                 ְּבִרגְֵעי
לְִכלָל לָבֹוא ָעלֵינּו ִמְצוָה ַהְּבֵאר. ִמן ְּדלִי ֶׁשַּמֲעלִים ְּכֶדֶרךְ ַחּיֵינּו נֲַעלֶה ְּפנִיָמה. ָּבנּו נְִסַּתֵּכל לָנּו. ַהּנְתּונָה                  ָהְרִאּיָה

  ַהָּכָרה ֶׁשל ַעְצֵמנּו. ִמְצוָה ָעלֵינּו לְַאֵּזן ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּפֹוֲעלִים ְּבנְַפֵׁשנּו.
                                                                                  (על-פי מרדכי מרטין בובר)

 
 
 

בֵּר מְִרמָה: סוּר מֵָרע וַעֲשֵׂה טֹוב  מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים לְִראֹות טֹוב: נְצֹר לְשֹׁונְךָ מֵָרע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּ
ּ   בַּקֵּשׁ שָׁלֹום וְָרְדפֵהו

 (תהלים לד)

 

 עלינו לשבחעלינו לשבח

 ָעלֵינּו לְַׁשֵּבַח לְבֹוֵרא ַהּכֹל

 ֶׁשּנַָתן ֶחלְֵקנּו ְבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

 לְהֹודֹות ַעל ֶׁשָאנּו ְבנֵי ָאָדם –

 ְזרֹועֹות לְַחֵּבק ְמלֹא יְִפי ָהעֹולָם:

 ֶׁשּלִֵּמד לִֵּבנּו לְִבחֹון

 ַרַעד נֵר נְִׁשָמֵתנּו

 ִּבְׁשאֹון ֶהָהמֹון:

 ָאנּו עֹוְמִדים לְָפנֶיךָ ִּבְתִפּלָה

 ְׂשָפֵתינּו נְִפָּתחֹות לְִמּלִים ֶׁשל ּתֹוָרה
 ָּכל ַעְצמֹוֵתינּו אֹוְמרֹות ִמי ָכמֹוךָ

 ַמִּציל ָענִי ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו
 ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתךָ

 "ְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל לְָבֶבךָ":

 (דברים ד)

 ַוֲאנְַחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים

 ַעל ַהַּמָּתנָה ַהּזֹו ֶׁשּנְִקֵראת ַחּיִים

 ֶׁשּיְִתַקְּדׁשּו ִאם ְּבֶחֶסד נְִבָחר:

 ַוֲאנְַחנּו ְמַקְּבלִים

 ְּביֵָדינּו ֵאּלֶה לְִפּתֹוַח ְּדָרִכים
 לָלֶֶכת ִּבְדָרֶכיךָ

 ַּדְרֵכי ָהֱאלִֹהים:

 

 ַעל ֵּכן נְַקֶּוה ֶׁשִּתְתַּגּלֵה ָבנּו רּוַח ַהּנְִדיבּות, ָהַאֲהָבה ּוְרִדיַפת ַהֶּצֶדק – רּוֲחךָ ְבתֹוֵכנּו. ֵאין ָאנּו ִמְתַּפּלְלִים ֵאלֶיךָ, יהוה

 ֱאלֵֹהינּו, לְַמְּתנֹות ִחּנָם, ְוָאנּו נְכֹונִים לְַהְקִּדיׁש ֶאת ַעְצֵמנּו ֵמֶרַגע ְזִריָחה ְוַעד ְׁשִקיָעה, ַּתַחת יְִריַעת ּכֹוְכֵבי לַיִל ְּכֵדי

 לְַחצֹוב ֶאת נִּצֹוץ ַהֶחֶסד, ַהָּׁשלֹום ְוָהֱאֶמת ִמּתֹוֵכנּו – ַאָּתה, ֶהָחבּוי ְּבתֹוֵכנּו. ּוְבאֹוְרךָ נְִרֶאה אֹור לֲַעׂשֹות לְִגֻאּלַת

 ָהעֹולָם ִמַּזַעם ּוִמְּדַוי, לְִפּדֹוֵתנּו ִמַּזַעם ּוִמְּדַוי. ְוֶתֱחֶזינָה ֵעינֵינּו ְּבבֹא ֲחזֹון נְִביֶאיךָ: "ְולֹא יִָּׁשַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי

 ְוקֹול ְזָעָקה: ּוָבנּו ָבִּתים ְויָָׁשבּו ְונְָטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְריָם: לֹא יִיְגעּו לִָריק ְולֹא יֵלְדּו לֶַּבָהלָה: ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו

 ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע: לֹא יֵָרעּו ְולֹא יְַׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי" (ישעיה סה)

 "ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם לְִאִּתים ַוֲחנִיתֹוֵתיֶהם לְַמְזֵמרֹות, לֹא יִָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא יִלְְמדּו עֹוד ִמלְָחָמה" (ישעיה ב)

  ְונֱֶאַמר: "ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפּלָה יִָּקֵרא לְָכל ָהַעִּמים" – ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה לִֵּבנּו ִעם יהוה ֶאָחד, ַעם יהוה ֶאָחד.

 (הרב דן פרת)
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  קטעי שירהקטעי שירה
 

  שיר לאהבהשיר לאהבה
 מילים: איילת ציוני וגילי ליבר

 לחן: גילי ליבר
 

  יחד לב אל לב
  נפתח ונראה ת'אור שבשמיים

  יחד לב אל לב
  נפתח בתקווה לאהבה

 
  איך שהלב נפתח
  חובק את העולם
  ובקריאה גדולה

  לשיר לאהבה
 

  אימרו הכל אפשר
  זה לא מאוחר

  השחר כבר עלה
  זמן לאהבה

 
  יחד לב אל לב...

 
  ורק אם נאמין

  ובלי שום דאווין
  בדרך העולה

  זה שיר לאהבה.
 

 יחד לב אל לב…
 
 
 
 

  חלומות מתגשמיםחלומות מתגשמים
 מילים: מירית שם אור

 לחן: צביקה פיק
 

  התקווה כבר ארוזה
  בתוך קופסא ורודה

  והכל נראה מוזר
  בארץ לא נודע

  הגלגל שוב מסתובב
  מעל מסך עשן

  והאור המהבהב
  זוהר עלי עכשיו.

 
  לפעמים חלומות מתגשמים
  לפעמים, כשהלב עוד תמים

  לפעמים, בליל קיץ חמים
  לפעמים חלומות מתגשמים.

 
  השבילים שמובילים

  לארץ החלום
  נפתחים ומגלים

  את כל רגעי התום,
  אורות הכרך דולקים עכשיו

  בכל חדרי הלב,
  בתוך תוכי יש הרגשה

  של אושר מתקרב.
 

  לפעמים חלומות מתגשמים...
 

  פרחי הלב מתעוררים
  במיליוני צבעים,
  והשמיים זוהרים

  מול שער הפלאים
  עוד דקה בחשיכה,

  והמון קולות,
  אולי עכשיו, אולי מחר,

  אקום אל תוך חלום.
 

 לפעמים חלומות מתגשמים...
 

  יד בידיד ביד
 מילים: בצלאל אלוני

 לחן: צביקה פיק
 

  אם המים גועשים
  וחייך כה קשים

  אל תיפול ברוחך
  בוא גלה את עצמך
  רק בך עוצמה רבה

 
  כמעיין המתגבר

  יד ביד הן שיר חוזר
  שתי עיניך ועיני

  הן הכוח עד בלי די
  הן האור באפלה

 
  יד ביד אם רק תיתן לי יד

  יד ביד נצעד את כל הדרך
  יד ביד אם רק תיתן לי יד

  יד אם רק תיתן
  יד ביד לאורך כל הדרך

  יד ביד
 

  יד ביד לאוהבים
  אין תקווה לבודדים

  יד ביד לחיילים
  אל הבית שוב חוזרים

  שוב חוזרים
 

  יד ביד לנדכאים
  עצובי מבט תוהים

  אל האור במרחקים
  אל האור שבמרומים

  לתקווה בחלומות
 

 יד ביד אם רק תיתן לי יד...
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  אני ואתהאני ואתה
  מילים: אריק איינשטיין

 לחן: מיקי גבריאלוב
 

  אני ואתה נשנה את העולם,
  אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

  אמרו את זה קודם לפני,
  לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם.

 
  אני ואתה ננסה מהתחלה,

  יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא,
  אמרו את זה קודם לפני,

  זה לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם.
 

  אני ואתה נשנה את העולם,
  אני ואתה אז יבואו כבר כולם,

  אמרו את זה קודם לפני,
 לא משנה - אני ואתה נשנה את העולם.

 

  היה לי חבר היה לי אחהיה לי חבר היה לי אח
 מילים: יורם טהרלב
 לחן: יאיר רוזנבלום

 
  במקום שאליו אני הולך

  היו רבים כבר לפני.
  השאירו שביל, השאירו עץ,

  השאירו אבן לרגלי,
  ומה אני אשאיר אחרי,

  האם אשאיר איזה דבר?
  איני רואה את צעדי!
  איני רואה את צעדי,

  ומי יראה אותם מחר?
 

  היה לי חבר, היה לי אח,
  הושט לי יד כשאקרא,

  היה לי חבר, היה לי אח,
  הושט לי יד בעת צרה,
  אני אחיך, אל תשכח!

  היה לי חבר, היה לי אח.
 

 
  

  

 
 

  לתתלתת
  מילים: חמוטל בן זאב

 לחן: בועז שרעבי
 

 לתת את הנשמה ואת
  הלב

 לתת, לתת כשאתה
  אוהב

  ואיך מוצאים את ההבדל
  שבין לקחת ולקבל

  עוד תלמד לתת לתת.
 
 
 

  לגלות סודות בסתר
  להתיר את סבך הקשר

  כשהלב בך נצבט
  מכל חיוך מכל מבט.

  אתה נזהר אתה יודע
  וחוץ ממך איש לא שומע

  פוסע בין הדקויות
  וממלא שעות פנויות.

 
 לתת את הנשמה...

  אתה לומד עם השנים
  לבנות ביחד בניינים

  לחיות עם כל השינויים
  לרקום איתה סיפור חיים

  ולעבור ימים קשים
  במצוקות וריגושים
  תמיד לדעת לוותר
  ואת הטעם לשמר.

 
  לתת את הנשמה...

 

  לראות בתוך הנפילה
  שיש מקום למחילה

 תמיד אפשר שוב
  להתחיל

  כמו יום חדש כמו כרגיל
 לתת.
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 זכויות אנשים עם מוגבלות במקורותזכויות אנשים עם מוגבלות במקורות
 

 לֹא תְקַלֵּל חֵֵרשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיֵָראתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהוָה . (ויקרא פרק יט פסוק יד)
 בקהילות התנועה, המכשולים יכולים להגיע בצורות רבות. מבניינים פחות נגישים, תפילות שבת וספרי

 תפילה לא מותאמים, כמו גם דרכי התקשרות שאינם מתחשבים באנשים עם מוגבלות. אנו מחויבים להסיר
 את המכשולים הללו.

 
 

ִּבּוּר , (פרקי אבות פרק ב משנה ד);  הִלֵּל אֹומֵר: אַל תִּפְרֹושׁ מִן הַצ
 המסורת היהודית מלמדת אותנו על החובה שלנו להבטיח גישה שווה לכל בני האדם ולסייע בהשתתפות

 מלאה של אנשים עם מוגבלות בחיים הדתיים והציבוריים. ולפיכך, עלינו לפעול לקרב אנשים המנותקים
 מהקהילה שלא מרצונם. על פי סקר של מסד נכויות אנשים עם מוגבלות חשים כי הם פחות מעורבים בחברה

 בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות, 45% ציינו כי אינם מעורבים כלל בקהילה, בהשוואה ל-27% באוכלוסייה
  הכללית. עלינו החובה לפעול לשנות זאת.

 
 

 רַּבִי אֹומֵר: ַאל ּתִסְּתַּכֵל ּבַּקַנְקַן, אֶּלָא בַּמֶה ׁשֶּיֶׁש ּבֹו.  (פרקי אבות פרק ד משנה כ)

 המשנה מלמדת אותנו לראות את הניצוצות הפנימיים המאירים את נשמתו של האדם במקום להתבונן במארז
  החיצוני.

 

 וַּיֹאמֶר אֱלֹהִים נַעֲׂשֶה ָאדָם ּבְצַלְמֵנּו ּכִדְמּותֵנּו...וַּיִבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָָאדָם ּבְצַלְמֹו ּבְצֶלֶם אֱלֹהִים ּבָרָא
 אֹתֹו זָכָר ּונְקֵבָה ּבָרָא אֹתָם.  (בראשית פרק א פסוקים כו-כז)

 ״כל עוד אלוהים עדיין יוצר, הוא לא אומר 'אני', הוא אומר 'אנחנו', מונח מוחלט, הכולל הכל שאינו מתייחס אל
 אני מחוץ לעצמי, אלא הרבים של מלך מלכי המלכים. זה אני לא אישי, אני שלא עומד מול אחר, לא חושף

 (פרנץ רוזנצוויג) דבר אלא חי, כמו אלוהים מטפיזי של טרום הבריאה, רק בפני עצמו".
  

  על ״ְּבֶצֶלם״ -  ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְּבֶצֶלם. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ֶׁשִּנְבָרא ְּבֶצֶלם.
 

 הרואה את... המשונין בצורת פניהן או באיבריהם מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם
 משנה את הבריות. הרואה סומא או קיטע ומוכה שחין ובוהקנין וכיוצא בהן מברך ברוך אתה
 יי' אלהינו מלך העולם דיין האמת ואם נולדו כן ממעי אמן מברך משנה את הבריות. (רמב"ם

 הלכות ברכות י, הלכה יב)

 

 וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל יְהוָה: "ּבִי אֲדֹנָי, לֹא אִיׁש ּדְבָרִים ָאנֹכִי, ּגַם מִּתְמֹול ּגַם מִּׁשִלְׁשֹם, ּגַם מֵָאז ּדַּבֶרְךָ אֶל
 עַבְּדֶךָ, ּכִי כְבַד ּפֶה ּוכְבַד לָׁשֹון ָאנֹכִי".  יא וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלָיו: "מִי ׂשָם ּפֶה לָָאדָם? אֹו מִי יָׂשּום אִּלֵם

 אֹו חֵרֵׁש אֹו פִּקֵחַ אֹו עִּוֵר? הֲלֹא ָאנֹכִי, יְהוָה.   (שמות ד, י-יא)
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 כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין (רמב"ם
 הלכות תלמוד תורה א, הלכה ח)

ֿ 

 ּבֶן עַּזַאי אֹומֵר: ַאל ּתְהִי בָז לְכָל ָאדָם, וְַאל ּתְהִי מַפְלִיג לְכָל ּדָבָר, ׁשֶאֵין לְךָ ָאדָם ׁשֶאֵין לֹו ׁשָעָה
 וְאֵין לְךָ דָבָר ׁשֶאֵין לֹו מָקֹום : (פרקי אבות ד ג)

 

 ּפְתַח-ּפִיךָ לְאִּלֵם; אֶל-ּדִין, ּכָל-ּבְנֵי חֲלֹוף. ּפְתַח-ּפִיךָ ׁשְפָט-צֶדֶק; וְדִין, עָנִי וְאֶבְיֹון.   (משלי לא, ח-ט)

 

  הִּנֵה מַה ּטֹוב ּומַה ּנָעִים ׁשֶבֶת ַאחִים ּגַם יָחַד . (תהילים קלג, א)

 
https://rac.org/jewish-values-and-disability-rights :לוקט בעזרת 

 

  
 מקורות מידעמקורות מידע

 www.mugbaluyot.justice.gov.il/ נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
 http://www.kolzchut.org.il/ כל זכות - אנשים עם מוגבלויות

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ליובל ניומן - שילוב אנשים עם מוגבלות
 טלפון: 054-7791104, פקס: 02-6203446

yuval@reform.org.il 
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