
 כשאביב התרגשו כולם"
 "והתפילין הטלית על בירך

 מצווה לבני מאפשר לא האורתודוקסי הדתי הממסד

 ההלכה שלפי מכיוון לתורה לעלות מוגבלויות עם

 איל״ן של משותף פרויקט ■ ״שוטים״ נחשבים הם

 התמונה את משנה הקונסרבטיבית והתנועה
 "מגיע להם גם" .שעבר בשבוע ,סבא בכפר והדר הוד הכנסת בבית לתורה עולה לוי

 בגנו יובל

 של און הספר בית תלמיד ), 13 ( לוי אביב
 שיתוק עם המתמודד אביב בתל איל״ן עמותת
 מוגבלות עם נערים מארבעה אחד הוא ,מוחין

 שארגנה בטקס לתורה שעבר בשבוע שעלו
 לוי .המסורתית־קונסרבטיבית הקהילה עבורם
 בבתי לתורה מלעלות מנועים לכיתה וחבריו

 המכריע רובם שהם ,האורתודוקסיים הכנסת
 פי שעל משום ,בישראל הכנסת בתי של

 נחשבים שכלית מוגבלות בעלי נערים ההלכה

 נספרים לא גם הם ,אגב ,זו מסיבה ."ל״שוטה

 .במניין
 הכנסת בבית התקיים המרגש הטקס

 ,לוי .סבא בכפר והדר הוד המסורתי־קונסרבטיבי

 התפילין על בירך ,גלגלים כיסא באמצעות הנע

 אחר .גופו על אותן הניח הוריו ובעזרת ,והטלית

 לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו" כולם בירכו כך

 ."הזה
 פרויקט עם איל״ן של פעולה בשיתוף מדובר

 התנועה של "המיוחד לילד מצווה ובת בר"

 .בישראל המסורתית

 ,מצוות לגיל הגיעו שלי הילדים כששני"

 לעלות יזכה ולא מאחור יישאר שאביב פחדתי

 ,"מוגבלות ללא שהוא ,התאום אחיו כמו לתורה

 על בירך כשהוא אבל" ,תמי האם סיפרה

 הרגיש והוא התרגשו כולם והטלית התפילין

 לכל מדהימה הייתה החוויה .שווים בין שווה

 ."בה שנכח מי
 ,אביב תל איל״ן סניף מנהלת ,פרוינד סילבינה

 בגן שהיה מאז אביב את מלווים אנחנו" :הוסיפה

 לכיתה חבריו ושל שלו המצווה בר טקס .הילדים
 גאה ואני ומקבל מכבד טקס הוא זאת שבחרו

 שהם להרגיש להם מאפשר הוא .ממנו חלק להיות

 נוער בני שעוברים החוויות את מחמיצים לא

 ."בגילם

 פועל "המיוחד לילד מצווה ובת בר" פרויקט

 הפעולה ושיתוף ,הארץ ברחבי ספר בתי 20 בכ־

 מתקיים המסורתית לתנועה אביב תל ן"איל בין

 תחת הציבורית מהעין הרחק שנים כמה כבר
 .הרבני הממסד מצד הקשה האפליה תחושת

 מסביר ,"שווה מקום יש וילד ילדה לכל אצלנו"

 לשילוב "אדרבא" מרכז מנהל ,אברהם בר רונן
 אנחנו" ,המסורתית בתנועה מוגבלויות בעלי

 וזו ,'דרכו פי על לנער חנוך' של בשיטה פועלים

 אביב כמו נוער לבני שמאפשרת מנצחת נוסחה

 למניין ושווים שוות להיות כיתתו ובנות ובני

 ."ישראל בעם

 את יזמו כי מסבירים המסורתית בתנועה
 שעבור שהתברר לאחר היתר בין התוכנית

 מצוות לגיל המגיעים מיוחדים צרכים עם נערים

 הן לטקס ההכנה ללימוד מתאימה מסגרת אין

 הנגשה ובעיקר (פיזית הנגשה) פיזית מבחינה

 מצאו נערים אותם מכך כתוצאה .קוגניטיבית

 .מהחברה מוחרגים עצמם את
 לבני מנגישה בישראל המסורתית התנועה

 בהתאמה ,מתקדמות בשיטות התכנים את המצווה

 ,עצמו הספר בבית מגוונות הוראה ובדרכי אישית
 התוכנית של הקמתה מיום .יכולתו פי על אחד כל

 .ובוגרות בוגרים 4,000 מעל בה השתתפו


