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 15%מאזרחי ישראל ,בערך  1.1מיליון מבוגרים וילדים,
הם אנשים עם מוגבלות .הם חלק מהותי ובלתי נפרד
מהחברה הישראלית ,שחשובה לכל אחת ואחד מאיתנו.
החובה האזרחית שלנו היא להביא לשילוב אמיתי ומלא
של אנשים עם מוגבלות בחברה.

מוגבלות אינה מגבילה בשום תחום :לא בעבודה ,לא
בלימודים ,לא בזוגיות ולא בחיים .אנשים עם מוגבלות
יכולים לעשות הכול ,גם לעבוד ולהקים משפחות .אנחנו
רק צריכים לתת להם את ההזדמנות! זו הדרך להפוך
את החברה הישראלית לבריאה וחזקה!

שילוב הוא ביטוי מושלם של ערבות הדדית ,של ציונות
ושל אהבת ישראל .לשילוב יש היבטים רבים ,אבל הכול
מתחיל ונגמר בעבודה.

הנפקת הבול מסמלת את הכרתה של המדינה בחשיבות
של שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ,ויצירה של
מעורבות גדלה והולכת בחיי המדינה; לא רק כמי שמקבלים
אלא גם ובעיקר כמי שרוצים לתת ,לתרום ולהעניק
מכישוריהם לחברה ולמדינה.

זה הבסיס לחוק ההיסטורי מ ,1.1.2017-שמחייב מתן
של סיכוי שווה לשילוב של לפחות  5%עובדים עם
מוגבלות בכל גוף ממשלתי ,שיש בו יותר מ 100-עובדים.
חוק זה יביא לשילוב גדול של אנשים עם מוגבלות בעבודה
ולשילוב שלהם בתהליך קבלת ההחלטות לגביהם ,כי
הם יהיו חלק בלתי נפרד מהגופים שבהם מתקבלות
ההחלטות האלה.
זהו חוק שמציב את ישראל בחזית אחת עם המדינות
הנאורות בעולם כמו ארה"ב ,גרמניה ועוד מדינות במערב
אירופה.

אורן הלמן
מייסד דף הפייסבוק "סיכוי שווה" לשילוב אנשים
עם מוגבלות בעבודה ובחברה

אנשים עם מוגבלות הם עובדים נפלאים ,מסורים לעבודתם,
עם נאמנות ארגונית גבוהה ,הכרת הטוב ,רצון להוכיח
את עצמם ועם מוטיבציה בשמיים .הטכנולוגיה מאפשרת
להתגבר על כל מוגבלות ,וכך עובדים עם מוגבלות יכולים
למלא כל תפקיד ,כולל ניהולי.
מבקר המדינה קבע שהכלכלה הישראלית מפסידה
חמישה מיליארדי שקלים מדי שנה כתוצאה מתת-ייצוג
של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
השילוב לא צריך להיות תוצאה של חמלה ,חסד או
רחמים ,אלא להתקבל מתוך הכרה בתרומה העצומה
של אנשים עם מוגבלות למדינת ישראל ,לחברה הישראלית
ובעיקר לצמיחה של הכלכלה הישראלית.
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Integration into Society
Fifteen percent of the Israeli population, about 1.1
million adults and children, have disabilities. People
with disabilities are an essential and integral part of
society. It is our civic duty to promote true and full
inclusion of disabled people in our society.

SPECIAL CANCELLATION

חותמת אירוע להופעת הבול

Integration is a perfect expression of mutual
responsibility, Zionism and love of Israel. There are
many aspects to integration, but the most crucial is
work.
This was the basis of the historic law enacted on
January 1, 2017 requiring an equal chance to integrate
at least 5% of people with disabilities into every
governmental organization of over 100 employees.
This law will increase the inclusion of people with
disabilities into the workforce and further their
participation in the decision making process
surrounding the people with disabilities, because they
will be an integral part of the bodies that make those
decisions.
This law places Israel alongside the most enlightened
countries in the world, such as the United States,
Germany and other Western European countries.
People with disabilities are wonderful employees who
are dedicated to their jobs, extremely loyal to the
organization, conscientious, anxious to prove
themselves and immensely motivated. Technology
allows them to overcome any disability, thus disabled
employees can fulfill any position, including
management.

Disability is not limiting in any aspect – work, study,
relationships and life in general. People with disabilities
can do anything, including work and raising a family.
We only need to give them the chance! This is the
way to make Israeli society healthy and strong!
This stamp issue expresses Israel's recognition of
the importance of including people with disabilities
in society and promoting their increased involvement
in the life of the country; not only as those who receive
but also and most importantly as those who want to
give, contribute and share their talents with society
and country.
Oren Helman
Founder of the Facebook page "Sicuy Shaveh” (Equal
Chance), promoting integration of people with
disabilities into the workplace and society

The State Comptroller determined that the Israeli
economy loses five billion NIS annually due to
under-representation of people with disabilities in the
workforce.
Integration does not have to stem from compassion,
benevolence or pity, but rather from the recognition
of the significant contribution that people with
disabilities make to the State of Israel, to Israeli society
and mainly to the growth of the Israeli economy.
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