שבת המודעות והשילוב של אנשים
עם מוגבלות
בתנועה הרפורמית

תוכן עניינים
על שבת שילוב
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קטעי שירה
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זכויות אנשים עם מוגבלות במקורות
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1

כ ֽם 
כ ֣י קָד֔וֹ שׁ אֲנִ ֖י ה׳ אֱלֹהֵי ֶ
ש ֣ים תִּהְי ֑ו ּ ִּ
קְדֹ ִׁ

)ויקרא יט ב(

אָמר:
יא וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ַ
יַ ַחד כֻּ לָּ ם ְק ֻד ָשּׁה לְ יְ ַשׁלֵּ שׁוּ כַּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
אָרץ כְּ בוֹדוֹ:
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת ְמ א כָ ל ָה ֶ
על ׳שבת המודעות והשילוב של אנשים עם מוגבלות׳
כתנועה ,אנו בוחרים לציין את שבת המודעות והשילוב של אנשים עם מוגבלות בטבת בסמוך ליום
הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות החל בשלושה בדצמבר.
מטרת השבת היא להעלות את המודעות לפעול למען זכותו של כל אדם עם מוגבלות להיכלל ולהשתתף
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.
• לייצר אווירה מקבלת ומסבירת פנים כלפי אנשים עם מוגבלות ולעודד אנשים להזמין אנשים עם
מוגבלות לקהילותיהם ולחייהם האישיים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות :יובל ניומן  -שילוב אנשים עם מוגבלות
טלפון ,054-7791104 :פקס02-6203446 :
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 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 לתפילה
הדלקת נרות השבת:
כּנֵר חֲ בֵרוְֹ ,ואֵין אִישׁ שֶׁ אֵין לוֹ נֵר.
צָרִ יך ְ שֶׁ כָּל אִישׁ יֵדַ ע ְויָבִין ,שֶׁ בְּתוֹך ְ תּוֹכוֹ דּוֹלֵק נֵרְ ,ואֵין נֵרוֹ שֶׁ לּוֹ ְ
הנֵּר בָּרַ בִּים ,וּלְהַדְ לִיקוֹ לַאֲבוּקָ ה גְּדוֹלָה
ְוצָרִ יך ְ שֶׁ כָּל אִישׁ יֵדַ ע ְויָבִין ,שֶׁ עָ לָיו לַעֲ מ ֹל וּלְגַלּוֹת אֶת אוֹר ַ
האִיר אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ.
וּלְ ָ
)הראי"ה קוק(

במקום מזמורי ששת ימי בריאה
שירת העשבים
נעמי שמר לפי רבי נחמן מברסלב

דַּע ְל ָך

ָפה,
ַכּמָּה י ֶ

שׁ ַהלֵּב
וּ ְכ ֶ

שׁ ָכּל רוֹ ֶעה וְרוֹ ֶעה
ֶ

ָאה
ָפה וְנ ֶ
ַכּמָּה י ֶ

מלֵּא
ִת ַ
מִן ַה ִ
שּׁירָה מ ְ

ֻחד
מי ָ
יֵשׁ לוֹ נִגּוּן ְ

שּׁירָה
מ ִעים ַה ִ
שׁשּׁוֹ ְ
ְכּ ֶ

תּוֹקק
וּמ ְ
ִשׁ ֵ

ִשּׁלּוֹ
מֶ

ָהם
שׁלּ ֶ
ֶ

ָאל
ִשׂר ֵ
ֶאל ֶא ֶרץ י ְ

דַּע ְל ָך

מאֹד
טוֹב ְ

אוֹר גָּדוֹל

שׂב
שׂב וְ ֵע ֶ
שׁ ָכּל ֵע ֶ
ֶ

ֵיהם
ת ַפּלֵּל ֵבּינ ֶ
ְל ִה ְ

ֵך
מָ
ֲאזַי נִ ְ
שׁ ְך וְהוֹל ְ

ֻח ֶדת
מי ֶ
שׁירָה ְ
יֵשׁ לוֹ ִ

מ ָחה ַל ֲעבֹד
שְׂ
וּ ְב ִ

שׁל ָהאָ ֶרץ
שָּׁ
ִקּ ֻד ָ
תהּ ֶ
מְ

ִשּׁלּוֹ
מֶ

שּׁם
ֶאת ַה ֵ

ָעלָיו

שׂבִים
ִשּׁירַת ָה ֲע ָ
וּמ ִ

שׂבִים
ִשּׁירַת ָה ֲע ָ
וּמ ִ

שׂבִים
ִשּׁירַת ָה ֲע ָ
וּמ ִ

שׁל רוֹ ֶעה
שׂה נִגּוּן ֶ
נַ ֲע ֶ

מלֵּא ַהלֵּב
ִת ַ
מְ

שׂה נִגּוּן
נַ ֲע ֶ

תּוֹקק
וּמ ְ
ִשׁ ֵ

שׁל ַהלֵּב.
ֶ

לפני ערבית לדרוש על הנושא.
רצוי להביא עדויות גם של הורֶה לילד עם מוגבלות וגם של איש/ה עם מוגבלות
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במקום "שיר למעלות"
כנפי רוח
מילים:הרב קוק לחן :אביגיל עמר עוזיאל

בן אדם ,עלה למעלה עלה,

הבט באור שכינה ,עדן החיים השמימיים

עלה למעלה עלה בן אדם,

איך הם מאירים בכל פינה ,כנגד רוחך.

עלה למעלה עלה.

דע את עולמך ,דע את הגיוני הלב שלך
זו לא איזו מציאות כהה,
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.

במקום "ושמרו"
ילד 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 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 שברך
מִי שֶׁ בֵּרַ ך ְ את אבותינו:

ומי שברכה את אמותינו:

את גמגומו של משה ואת מנהיגותו

את אלה שהרו וילדו אותנו בבריאות או
בחולי ,בכאב ובאהבה

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

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
ממָה ַהגְּדוֹלָה ,כְּשֶׁ אָנוּ מִתְ בּוֹנְנ ִים בִּדְ בָרִ ים שֶׁ אֵין ַהפֶּה י ָכ ֹל לְאָמְרָ ם – אוֹתָ הּ שָׁ עָה בּ ֹאוּ וְנ ַ ֲעמִיק אֶת
בְּרִ גְעֵי הַדְּ ָ
צוָה ָעלֵינוּ לָבוֹא לִ ְכלָל
מ ְ
בּאֵרִ .
מּ ֲעלִים דְּ לִי מִן ַה ְ
איּ ָה ַהנּ ְתוּנ ָה לָנוּ .נִסְתַּ כֵּל בָּנוּ ְפּנ ִימָה .נ ַ ֲעלֶה ַחיּ ֵינוּ כְּדֶ רֶ ך ְ שֶׁ ַ
הָרְ ִ
בּנַפְשֵׁ נוּ.
צוָה ָעלֵינוּ לְאַזֵּן אֶת הַכּ ֹחוֹת הַפּוֹ ֲעלִים ְ
מ ְ
צמֵנוִּ .
ַהכָּרָ ה שֶׁ ל ַע ְ
)על-פי מרדכי מרטין בובר(

ש ׂפָתֶיךָ מִ ַּדבֵּר מִרְ מָה :סו ּר מֵרָ ע וַעֲשֵׂה טוֹ ב
מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַי ִּים אֹהֵב יָמִים לִרְ אוֹ ת טוֹ ב :נְצֹר לְשׁוֹ נ ְךָ מֵרָ ע ו ּ ְ
קּשׁ שָׁלוֹ ם ו ְרָ דְ פֵהו ּ
בַּ ֵ
)תהלים לד(

עלינו לשבח
עָ לֵינוּ לְשַׁ בֵּחַ לְבוֹרֵ א הַכּ ֹל

פלָּה
פנֶיך ָ בִּתְ ִ
אָנוּ עוֹמְדִ ים לְ ָ

אנַחְ נוּ כּוֹרְ עִ ים וּמִשְׁ תַּ חֲ וִים וּמוֹדִ ים
ַו ֲ

שֶׁ נָּתַ ן חֶ לְקֵ נוּ ְבמַעֲ שֵׂ ה בְרֵ אשִׁ ית

מלִּים שֶׁ ל תּוֹרָ ה
שְׂ פָתֵ ינוּ נִפְתָּ חוֹת לְ ִ
כָּל עַ צְמוֹתֵ ינוּ אוֹמְרוֹת מִי כָמוֹך ָ

המַּתָּ נָה הַזּוֹ שֶׁ נִּקְ רֵ את חַ יִּים
עַ ל ַ

זְרוֹעוֹת לְחַ בֵּק מְלֹא יְפִי הָעוֹלָם:

אבְיוֹן מִגּוֹזְלוֹ
מצִּיל עָ נִי ְו ֶ
ַ
כּכָּתוּב בְּתוֹרָ תֶ ך ָ
ַ

רַ עַ ד נֵר נִשְׁ מָתֵ נוּ

" ְויָדַ עְ תָּ הַיּוֹם ַוהֲשֵׁ בוֹתָ אֶל לְ ָבבֶךָ":

אלֶּה לִפְתּוֹחַ דְּ רָ כִים
ְבּיָדֵ ינוּ ֵ
לָלֶכֶת בִּדְ רָ כֶיך ָ

ההָמוֹן:
בִּשְׁ אוֹן ֶ

)דברים ד(

האֱלֹהִים:
דַּ רְ כֵי ָ

לְהוֹדוֹת עַ ל שֶׁ אָנוּ ְבנֵי אָדָ ם –
שֶׁ לִּמֵּד לִבֵּנוּ לִבְחוֹן

שֶׁ יִּתְ קַ דְּ שׁוּ אִם בְּחֶ סֶ ד נִבְחָ ר:
אנַחְ נוּ מְקַ ְבּלִים
ַו ֲ

אלֶיךָ ,יהוה
פּלְּלִים ֵ
הצֶּדֶ ק – רוּחֲ ך ָ בְתוֹכֵנוּ .אֵין אָנוּ מִתְ ַ
הבָה וּרְ דִ יפַת ַ
הנְּדִ יבוּת ,הָאַ ֲ
עַ ל כֵּן נְקַ וֶּה שֶׁ תִּ תְ ַגּלֵּה בָנוּ רוּחַ ַ
כבֵי לַיִל כְּדֵ י
צמֵנוּ מֵרֶ גַע זְרִ יחָ ה וְעַ ד שְׁ קִ יעָ ה ,תַּ חַ ת יְרִ יעַ ת כּוֹ ְ
אֱלֹהֵינוּ ,לְמַתְּ נוֹת חִ נָּם ,וְאָנוּ נְכוֹנִים לְהַקְ דִּ ישׁ אֶת עַ ְ
אלַּת
אמֶת מִתּוֹכֵנוּ – אַתָּ ה ,הֶחָ בוּי בְּתוֹכֵנוּ .וּבְאוֹרְ ך ָ נִרְ אֶה אוֹר לַעֲ שׂוֹת לִ ְג ֻ
ה ֱ
לַחְ צוֹב אֶת נִצּוֹץ הַחֶ סֶ ד ,הַשָּׁ לוֹם ְו ָ
מזַּעַ ם וּמִדְּ וַי .וְתֶ חֱ זֶינָה עֵ ינֵינוּ בְּב ֹא חֲ זוֹן נְבִיאֶיךָ" :וְלֹא יִשָּׁ מַע בָּהּ עוֹד קוֹל ְבּכִי
מזַּעַ ם וּמִדְּ וַי ,לִפְדּוֹתֵ נוּ ִ
הָעוֹלָם ִ
היָה טֶרֶ ם יִקְ רָ אוּ
הלָהְ :ו ָ
וְקוֹל זְעָ קָ ה :וּבָנוּ בָתִּ ים ְויָשָׁ בוּ ְונָטְעוּ כְרָ מִים וְאָכְלוּ פִּרְ יָם :לֹא יִיגְעוּ לָרִ יק וְלֹא יֵלְדוּ לַ ֶבּ ָ
אנִי אֶשְׁ מָע :לֹא יָרֵ עוּ וְלֹא יַשְׁ חִ יתוּ ְבּכָל הַר קָ דְ שִׁ י" )ישעיה סה(
אנִי אֶעֱ נֶה עוֹד הֵם מְדַ בְּרִ ים ַו ֲ
ַו ֲ
מלְחָ מָה" )ישעיה ב(
מ ְזמֵרוֹת ,לֹא יִשָּׂ א גוֹי אֶל גּוֹי חֶ רֶ ב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד ִ
" ְוכִתְּ תוּ חַ רְ בוֹתָ ם לְאִתִּ ים וַחֲ נִיתוֹתֵ יהֶם לְ ַ
היֶה לִבֵּנוּ עִ ם יהוה אֶחָ ד ,עַ ם יהוה אֶחָ ד.
פלָּה יִקָּ רֵ א לְכָל הָעַ מִּים" – בַּיּוֹם הַהוּא יִ ְ
אמַר" :כִּי בֵיתִ י בֵּית תְּ ִ
ְונֶ ֱ
)הרב דן פרת(
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קטעי שירה
מילים :איילת ציוני וגילי ליבר
לחן :גילי ליבר

חלומות מתגשמים

מילים :מירית שם אור
לחן :צביקה פיק

יד ביד

שיר לאהבה

יחד לב אל לב
נפתח ונראה ת'אור שבשמיים
יחד לב אל לב
נפתח בתקווה לאהבה

התקווה כבר ארוזה
בתוך קופסא ורודה
והכל נראה מוזר
בארץ לא נודע
הגלגל שוב מסתובב
מעל מסך עשן
והאור המהבהב
זוהר עלי עכשיו.

אם המים גועשים
וחייך כה קשים
אל תיפול ברוחך
בוא גלה את עצמך
רק בך עוצמה רבה

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.

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.

יחד לב אל לב…
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.

מילים :בצלאל אלוני
לחן :צביקה פיק

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...

לפעמים חלומות מתגשמים...
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היה לי חבר היה לי אח

אני ואתה

מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר רוזנבלום

מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

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?

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.

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.

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

לתת

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.

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...

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 במקורות
ל ֹא תְקַלֵּל חֵרֵ שׁ וְלִפְנ ֵי עִו ֵּר ל ֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל ו ְי ָרֵ אתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנ ִי י ְהו ָה) .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.
הִלֵּל אוֹ מֵר :אַל תִּפְרוֹ שׁ מִן ה ִ
ַצ ּבּו ּר) ,פרקי אבות פרק ב משנה ד(;
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.
רַבִּי אוֹמֵר :אַל תִּסְתַּכֵּל בּ ַקַּנ ְקַן ,אֶלּ ָא בַמֶּה שֶׁיּ ֶשׁ בּוֹ) .פרקי אבות פרק ד משנה כ(
המשנה מלמדת אותנו לראות את הניצוצות הפנימיים המאירים את נשמתו של האדם במקום להתבונן במארז
החיצוני.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָד ָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ...ו ַיִּבְר ָא אֱלֹהִים אֶת ה ָאָד ָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּר ָא
אֹתוֹ זָכ ָר וּנ ְקֵב ָה בָּר ָא אֹת ָם) .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
דבר אלא חי ,כמו אלוהים מטפיזי של טרום הבריאה ,רק בפני עצמו") .פרנץ רוזנצוויג(
ִבָרא ְבֶּצֶלם.
נוֹדַעת לוֹ ֶשׁנּ ְ
ְתָרה ַ
אָדם ֶשׁנּ ְ
״בֶּצֶלם״ ָ -ח ִביב ָ
על ְ
ִבָרא ְבֶּצֶלםִ .ח ָבּה י ֵ
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(

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל י ְהו ָה" :בִּי אֲדֹנ ָי ,לֹא אִישׁ דְּבָרִים אָנֹכִי ,גּ ַם מִתְּמוֹל גּ ַם מִשִּׁלְשֹׁם ,גּ ַם מֵאָז דַּבֶּרְך ָ אֶל
עַבְדֶּךָ ,כִּי כְב ַד פֶּה וּכְב ַד ל ָשׁוֹן אָנֹכִי" .יא וַיֹּאמֶר י ְהו ָה אֵל ָיו" :מִי שׂ ָם פֶּה ל ָאָד ָם? אוֹ מִי י ָשׂוּם אִלֵּם
אוֹ חֵרֵשׁ אוֹ פִקֵּח ַ אוֹ עִוּ ֵר? הֲלֹא אָנֹכִי ,י ְהו ָה) .שמות ד ,י-יא(

10

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין )רמב"ם
הלכות תלמוד תורה א ,הלכה ח(
ֿ
בֶּן ע ַזּ ַאי אוֹמֵר :אַל תְּהִי ב ָז לְכ ָל אָד ָם ,ו ְאַל תְּהִי מַפְלִיג לְכ ָל דָּב ָר ,שֶׁאֵין לְך ָ אָד ָם שֶׁאֵין לוֹ שָׁע ָה
וְאֵין לְך ָ דָב ָר שֶׁאֵין לוֹ מ ָקוֹם) :פרקי אבות ד ג(
פְּת ַח-פִּיך ָ לְאִלֵּם; אֶל-דִּין ,כּ ָל-בְּנ ֵי חֲלוֹף .פְּת ַח-פִּיך ָ שְׁפ ָט-צֶדֶק; וְדִין ,ע ָנ ִי וְאֶבְיוֹן) .משלי לא ,ח-ט(
הִנּ ֵה מ ַה טּוֹב וּמ ַה נָּעִים שֶׁבֶת אַחִים גּ ַם יָח ַד) .תהילים קלג ,א(
לוקט בעזרתhttps://rac.org/jewish-values-and-disability-rights :

מקורות מידע
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

/www.mugbaluyot.justice.gov.il

/http://www.kolzchut.org.il

כל זכות  -אנשים עם מוגבלויות

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליובל ניומן  -שילוב אנשים עם מוגבלות
טלפון ,054-7791104 :פקס02-6203446 :
yuval@reform.org.il
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