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בכיסא  שילד  השגנו  הרמפה,  השלמת  "עם  		#

והכיתה  במידה   – לכיתתו  להגיע  יכול  גלגלים 
עדיין  הדרך  אך,  הכניסה.  לקומת  מועתקת 

ארוכה!
איך להגיע למקומות חינוכיים אחרים במתחם? –  		#

אולם הספורט/טקסים, פינת חי, גינה לימודית, 
משרד המנהלת.

אותה  דרך  למתחם  להכנס  יכול  לא  הילד  למה  		#

כניסה של כל התלמידים?
שלא  מבין  אני  האולם,  של  לבמה  לעלות  איך  		#

אוכל לעלות!

אוכל  והילד  במקלט,  חמות  ארוחות  מגישים  		#

בכיתה לבד, ומה יעשה בשעת חירום?
אם אהיה צמא, איך אוכל להגיע לברז שתייה? 		#

למה אף אחד לא לוקח בחשבון שאני גם צריך  		#

להיכנס לתא שירותים?
עד כמה יחליטו להנגיש את הטיול השנתי?" 		#

היסודי  הספר  בית  והורי  תלמידי  על־ידי  שהוכן  דו״ח  מתוך 
יהודה הלוי בירושלים, על מצב ההנגשה בבית ספרם. הדו״ח 
הוגש לשרת המשפטים, חברת הכנסת איילת שקד, בעת סיור 
בבית הספר להתרשמות מאתגרי הנגישות, ההכלה והשילוב, 

פברואר 2016. 

אחיה קמארה, הנציב היוצא, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
המחבר מבקש להודות לדר' גבי אדמון ריק מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שסייעה לו בכתיבת מאמר זה ועל כל עבודתה 

בנציבות השוויון. 

אחיה קמארה

 מנגישות להכלה�
מהפכת השוויון לאנשים עם מוגבלות - 

מחשבות עם תום קדנציה
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הקדמה
ממשלת  על–ידי  מוניתי,   2010 שנת  בתחילת 
דאז,  והרווחה  המשפטים  שרי  בהמלצת  ישראל, 
פרופ' יעקב נאמן וח"כ יצחק הרצוג, לתפקיד נציב 
של  לקדנציה  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 

שש שנים.
הייתי  חברתי,  לשינוי  וכפעיל  מוגבלות  עם  כאדם 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  לחקיקת  שותף 
מוגבלות )התשנ"ח, 1998( ולקידום אמנת האו"ם 
במסגרת  הן  מוגבלות.  עם  אנשים  זכויות  בדבר 
כבדי  ארגון   - בקול  של  הראשון  כמנכ"ל  תפקידי 
כחבר  פעילותי  במסגרת  הן  בישראל,  השמיעה 
לזכויות  המרכז   - בזכות  ארגון  וכיו"ר  הנהלה 
פעילותי  במסגרת  והן  מוגבלות,  עם  אנשים 
הבינלאומית, כסגן נשיא הארגון העולמי של כבדי 
המינוי  על  התבשרתי  כאשר   .)IFHOH( השמיעה 
לתפקיד ממשלתי כנציב שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות, הבנתי הבנה מלאה את גודל השעה ואת 

גודל האחריות המוטלת על נציבות השוויון.
זה לסקור את ההתפתחויות שחלו  מטרת מאמר 
לאנשים  זכויות  שוויון  בתחום  האחרונות  בשנים 
עם מוגבלות. מטבע הדברים, הסקירה שמה דגש 
על עשייתה ותרומתה של נציבות השוויון לקידום 

תהליכים אלה.
נציבות  היא, שהקמת  הנחת המוצא של המאמר 
השוויון בשנת 2000, כפי שנקבע בחוק שוויון זכויות 
השונים  בכלים  והשימוש  מוגבלות,  עם  לאנשים 
שניתנו לה: כלי הסברה ומידע, כלי אכיפה, מינוף 
מוגבלות,  עם  אנשים  זכויות  בדבר  האו"ם  אמנת 
בקידום  ביטויו  מוצא  זה  שינוי  לשינוי.  הם שהביאו 
ההשתלבות וההכלה של אנשים עם מוגבלות בכל 
תחומי החיים. לשינוי הזה שותפים רבים - משרדי 
הפרטי,  המגזר  מקומיות,  רשויות  הממשלה, 
עם  ופעילים  אנשים  וכמובן  והעמותות,  הארגונים 

מוגבלות בכל רחבי המדינה ומכל המגזרים. 

 חזון ותפיסת עולם - 
עם הכניסה לתפקיד 

כאשר נכנסתי לתפקיד נציב השוויון בינואר 2010, 
תיארתי את הדברים כך: 

"אם היו הרחובות בהם אנו הולכים, המידע אותו אנו 
מקבלים, הבתים בהם אנו חיים ועובדים והשירותים 
עם  לאנשים  ונגישים  מותאמים  לציבור,  הניתנים 
מוגבלות, הם היו יכולים לחיות בעצמאות ובכבוד, 
תוך מימוש מלוא יכולותיהם, כפי שדורש חוק שוויון 

)תשנ"ח,  בישראל  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות 
לפעול  צריכים  השוויון(  )בנציבות  אנו   ...  .)1998
לפיתוח תוכנית פעולה לעידוד תעסוקה ולשבירת 
מוגבלות  עם  לאנשים  בנוגע  הקדומות  הדעות 
מצב  ליצור  שלנו  השאיפה  הישראלית.  בחברה 
שבו נושא אנשים עם מוגבלות יהווה חלק מכל דיון 

ציבורי ובכל תחום ולא כנושא נפרד. 
יש לסיים את המהלך שהובילה הנציבות על מנת 
שממשלת ישראל תאשרר את אמנת האו"ם בדבר 
"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות" שהתקבלה 
באו"ם ב–2006. האמנה נותנת ביטוי לגישה הרואה 
זכויות  של  נושא  מוגבלות,  עם  האנשים  בנושא 
אדם ומחייבת לשמוע ולהכיר את ניסיון החיים של 
אנשים עם מוגבלות ותפיסתם את המוגבלות ואת 
החסמים החברתיים הניצבים בפניהם לפני קבלת 

כל החלטה הנוגעת לעניינם.
כנציב וכאדם עם מוגבלויות, אין יום שאני לא חש 
בחסמים ובמגבלות שמעמידה בפנינו החברה. יחד 
עם זאת, אין יום גם שאני לא רואה את העוצמות, 
ובני  מוגבלות  עם  אנשים  של  וההישגים  הכוחות 

משפחותיהם בהתמודדות עם המכשולים הללו. 
עם  אנשים  של  חייהם  לשינוי  רצון  שעת  זוהי 
מוגבלות בישראל. אני גאה ונרגש לשמש בתפקיד 
כתפי  על  שהוטל  האתגר  בגודל  ומכיר  כזו  בעת 
הנציבות לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות 
שיתופי  את  להרחיב  עלינו  להצליח  כדי  בחברה. 
הפעולה עם כל מי שנכון להתגייס למשימת השגת 
הממשלה  משרדי  מוגבלות:  עם  לאנשים  שוויון 
החברה  ארגוני  המקומיות,  הרשויות  השונים, 
מוגבלות,  עם  האנשים  ארגוני  ובראשם  האזרחית 

המגזר הפרטי ואנשים פרטיים". 
אכן, היתה זו ועדיין היא, לטעמי, שעת רצון לשינוי 
בחייהם של אנשים עם מוגבלות. בין השאר, חזינו 
נושאים  של  משקלם  בעליית  האחרונות  בשנים 
חזינו  הישראלית.  בחברה  ואזרחיים  חברתיים 
ולצדק  פערים  להקטנת  זכויות,  לשוויון  בדרישה 
חברתית  תובנה  של  בצמיחתה  חזינו  חברתי. 
מדי  ארוכה  תקופה  הודרו  מוגבלות  עם  שאנשים 
ממרקם החיים החברתי ועלינו כחברה להסיר את 
אנשים  של  השתלבותם  את  המונעים  החסמים 
האוכלוסייה  הזדקנות  גם  בחברה.  מוגבלות  עם 
ממחישה לכל אחת ואחד מאתנו עד כמה הנגישות 
טובה לכולם, כולל בעלי עסקים. כל אלה יוצרים רוח 
גבית המאפשרת לנו לקדם את מהפכת הנגישות 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  שבישרו  והשוויון 
מוגבלות )התשנ"ח, 1998( ופרק הנגישות משנת 
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2005. לא במקרה, בקמפיין שהשיקה כנסת ישראל 
לרגל יום הולדתה בתחילת שנת 2016, הוצגו חוק 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והעסקת עובדים 
של  הישגיה  משיאי  כאחד  בכנסת,  מוגבלות  עם 
הכנסת. לפני כמה שנים, הצגת נושא זה בקמפיין, 
שמשיקי  העובדה  הדעת.  על  עולה  הייתה  לא 
הקמפיין בחרו להציג את מהפכת השוויון לאנשים 
עם מוגבלות וחשיבותה ממחישה את גודל השינוי 

שעוברת החברה הישראלית. 
ועדיין, למרות כל ההתקדמות, הבעיה העיקרית של 
אנשים עם מוגבלות הייתה ועודנה הדעות הקדומות 
מדיניות,  קובעי  הישראלי,  הציבור  כלפיהם. 
מעסיקים, לעיתים גם בני המשפחות והאנשים עם 
הקדומות  הדעות  את  שהפנימו  עצמם,  מוגבלות 
מאמינים  לא  מוגבלות,  עם  אנשים  כלפי  בחברה 
בפוטנציאל של אנשים אלה, בערך שלהם ובתרומה 
האפשרית שלהם לחברה הישראלית. מדובר במעגל 
קסמים. רק אמונה ביתרונות שיופקו מהשתלבות 
תאפשר  החיים,  תחומי  בכל  מוגבלות  עם  אנשים 
את מהפכת הנגישות וההשתלבות. רק אם נצליח 
גני הילדים  ילדים ואנשים עם מוגבלות בכל  לשלב 
ובתי הספר, בכל מקומות העבודה, בתקשורת, בין 
קובעי המדיניות, בפוליטיקה ובכל המרחב הציבורי, 
רק אז יוסרו הדעות הקדומות, ויבוא השוויון האמיתי. 
כשאני הולך ברחוב עם מקל הנחייה שלי ונתקל באין 
על  לרגע"  "רק  שחונות  במכוניות  מהמורות,  סוף 
המדרכה ומונעות מעבר, בכיסאות ובשולחנות של 
בתי קפה אשר זולגים מעבר למתחם המותר להם, 
לאיזור המיועד להליכה חופשית, ובתגובות אינסוף 
תהיה  בריא,  "תהיה  לי:  שמאחלים  אנשים  של 
עדיין  והרחמים  החסד  שתפיסת  לי  ברור  בריא", 
שולטת במידה רבה בחברה הישראלית ושתפיסת 
זכויות האנשים עם מוגבלות וההבנה שנגישות היא 

ערך וחובה, עדיין צריכות להתבסס בלבבות. 
הציבור התרגל שאנשים עם מוגבלות הם לא חלק 
מהחברה. השינוי שמובילה נציבות השוויון, יחד עם 
שותפים רבים הוא תהליך ארוך. גם בארץ וגם בעולם 
כבר החל שינוי - יוצאים מהעידן שמסתכלים רק 
על האדם ה"נורמלי" או ה"ממוצע" ועל אנשים עם 
כולם  על  להסתכל  ומתחילים  כחריגים,  מוגבלות 
ולבנות חברה המתאימה לכולם ומכילה את כולם. 
ואמנת האו"ם  בין החזון של חוק השוויון  הפערים 

למציאות עדיין גדולים. 
עשייתי  את  שהנחו  הם  אלה  גדולים  אתגרים 
והחלטתי  האחרונות,  השנים  בשש  בנציבות 

להתמקד בנושאים הבאים: 

התקנת התקנות מכוח פרק הנגישות של חוק  א. 
השוויון. 

ב. יישום תקנות הנגישות בשטח - הטמעה ואכיפה.
עם  אנשים  זכויות  בדבר  האו"ם  אמנת  אשרור   ג. 

מוגבלות.
ד. חיים בקהילה.

ה. שילוב בחינוך הרגיל.
ו. תעסוקה בשוק החופשי.

ז. שינוי עמדות ודעות קדומות.
ח. שום דבר עלינו בלעדינו. 

ט. יצירת שיתופי פעולה להנעת המהלך.
אחד  כל  את  בקצרה  אסקור  המאמר  בהמשך 
מהנושאים הללו, אצביע על ההשגים ועל האתגרים 
לעומת מה שקורה  בישראל  וגם אתייחס למצבנו 

בעולם. 

www.dreamstime.com :צילום

א. התקנת תקנות הנגישות מכוח 
 פרק הנגישות של חוק שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות

אחת  היא  הנגישות  בתחום  הישראלית  החקיקה 
מהמתקדמות בעולם. תיקון מספר 2 לחוק השוויון 
להנגיש  החובה  את  וקבע   2005 בשנת  התקבל 
אנשים  עבור  ציבורי  שירות  וכל  ציבורי  מקום  כל 
כפוף  הדרישות  יישום  המוגבלות.  סוגי  כל  עם 
לתקנות שרובן כבר פורסמו ונכנסו לתוקף בשנים 
האחרונות. תקנות נוספות מצויות בהליכי חקיקה 
מתקדמים. התקנות קובעות את הסדרי הנגישות 
שבתוקף  התקנות  ומקרה.  מקרה  בכל  הנדרשים 
כיום מתייחסות, בין השאר, לנגישות לבנייני ציבור 
חדשים,  מגורים  לבנייני  לנגישות  וקיימים,  חדשים 
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נגישות לשירותים הניתנים לציבור, נגישות לאתרי 
טבע, למוסדות חינוך, לתחבורה ציבורית, להכשרה 
כן,  כמו  להשכרה.  ולרכב  הסעה  לרכב  מקצועית, 
אנשי  של  צמוד  בליווי  בכנסת,  עברו  לאחרונה, 
הנציבות, התקנות הקובעות את דרישות הנגישות 
הפיזיות למוסדות בריאות ציבוריים והתקנות בנוגע 

להנגשת ההשכלה הגבוהה. 
לאחר  כשנה  להסתיים  נועדה  התקנות  התקנת 
חקיקת פרק הנגישות. עם זאת, למרות פרק הזמן 
כנגד  ועומד  שתלוי  ולמרות  מאז  שחלף  הארוך 
התקנת  הושלמה  לא  עדיין  בנושא,  בג"ץ  המדינה 
אך  הותקנו,  לא  שעוד  התקנות  בין  התקנות.  כל 
נמצאות בשלבים מתקדמים בכנסת, ניתן למנות 
את התקנות של הנגשת מערכת הבריאות )נגישות 
השירות ושירותי בריאות פרטיים(, הנגשה פרטנית 
חדשים,  ספר  בתי  של  והנגשה  חינוך  מוסדות  של 
הרכבת  הנגשת  בינעירונית,  תחבורה  הנגשת 

הקלה, הנגשת דרכים ושעת חירום. 
התקנות מכסות את כל המרחב הציבורי בישראל. 
מטבע הדברים תהליך התקנתן מחייב שיתוף של 
כל הגורמים הרלוונטיים: ארגונים מייצגים כגון איגוד 
לשכות המסחר, התאחדות בתי המלון, התאחדות 
עם  האנשים  נציגי  הבנקים,  איגוד  הקולנוע,  בתי 
נציגי משרדי הממשלה  ארגונים,  מוגבלות ממגוון 
היו  מהתקנות  חלק  ועוד.  המקומי  השלטון  ומרכז 
נציבות  על–ידי  והובלו  המשפטים  שר  באחריות 
המשרדים  באחריות  מצוי  אחר  חלק  השוויון. 
מוסדות  הנגשת  תקנות  )לדוגמה:  הרלוונטיים 
נציגי  הבריאות(.  משרד  באחריות  הן  בריאות 
נציבות השוויון דוחפים ומייעצים בתהליך החקיקה 
ולשיתוף האנשים עם המוגבלות בתהליך. יש לזכור, 
כי כל אימת שנופלת הממשלה בישראל, יש לחדש 
את  מחדש  לבקש  התקנות,  התקנת  תהליך  את 
אישור השרים הרלוונטיים להגשת התקנות לכנסת 
לקבל  הקודמת(,  לכנסת  הוגשו  כבר  אם  )גם 
מחדש  ולהתארגן  האוצר,  שר  אישור  את  מחדש 
לקראת עבודת התקנת התקנות בכנסת. העבודה 
המורכבת הזו הובלה בשנים האחרונות על–ידי יו"ר 
וזו  תת הועדה לתקנות הנגישות, ח"כ אילן גילאון 
יעקב  הכנסת  חבר  ולחברו,  לו  להודות  הזדמנות 
יו"ר ועדת החינוך, על פעילותם ומחויבותם  מרגי, 

להתקנת תקנות הנגישות.
כחובה  ההנגשה  את  קובעות  הנגישות  תקנות 
חוקית של נותן השירות ובעל המקום. היא נתפסת 
כלפי  וכחובה  השירות  ממתן  נפרד  בלתי  כחלק 
של  דינו  בפסק  שנאמר  כפי  מוגבלות.  עם  אנשים 

חסד  "לא  כבג"ץ:  בשבתו  העליון  המשפט  בית 
מבקש העותר, אלא על הגשמת זכותו הוא עומד... 
הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף. חברה 
והשוויון  החירות  האדם,  כבוד  ברכי  על  האמונה 
מוכנה לשלם את המחיר הנדרש.“ )השופט אהרון 

ברק, בג"ץ בוצר, 1996(. 
החסד  מגישת  מעבר  מחייב  התקנות  של  יישומן 
אוציא  "אני  השניה",  לקומה  אותך  נרים  )"בואו 
לבחור  כדי שתוכל  לחנות  לך את המוצרים מחוץ 
מוצר", "אני אגיד לך באיזו תחנה לרדת"( לגישת 
הזכויות. גישת הזכויות קובעת את הסדרי הנגישות 
שוויוני  מכובד,  באופן  שירות  קבלת  המאפשרים 
השירות,  נותן  על  חובה  כוללים  אלה  ועצמאי. 
למפרים  עונשים  גם  כמו  מחייבים,  זמנים  לוחות 
הנושא.  את  החברתית  בתפיסה  מהפכה  ומהווים 
עלייה  ניכרת  לתוקף  התקנות  של  כניסתן  עם 
הנגישות.  נושא  של  בחשיבותו  ובהכרה  במודעות 
עם זאת, כל שינוי מביא עימו לתרעומת, כעס ואי 
הבנות. הגופים החייבים מעלים ביקורת על עלות 
ההנגשה, לוחות הזמנים והתנגדות לאכיפה. דומה 
והחוקית,  הערכית  המוסרית,  להצדקה  מעבר  כי 
רבים עדיין לא מבינים את הערך הכלכלי שבמתן 
ובני  מוגבלות  אנשים עם  אלפי  למאות  גם  שירות 

משפחותיהם. 

ב. יישום תקנות הנגישות בשטח - 
הטמעה ואכיפה

נוהגים  אנו  שאליהן  למדינות  בהשוואה  בפועל, 
לוקה  עוד  הנגישות  מצב  ישראל,  את  להשוות 
שחלה  העצומה  ההתקדמות  למרות  זאת  בחסר, 

www.dreamstime.com :צילום
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חוקים  כי  מראה  העבר  ניסיון  האחרונות.  בשנים 
התכנון  בחוק  הנגישות  דרישות  כדוגמת  שונים 
מדרכות  הנמכת  חובת  או   1972 משנת  והבנייה 
בחוק הרשויות המקומיות משנת 1988 לא יושמו, 
בין השאר בשל העדר גוף שדאג לנושא ואכף את 
החוק. על מנת לדאוג לכךשהפעם החוק לא יישאר 
כאות מתה, מקנה החוק לנציבות השוויון סמכויות 
מטרת  אזרחיות.  והן  פליליות  הן  מגוונות,  אכיפה 
גוף  כל  של  בפועל  הנגשה  להבטיח  היא  האכיפה 
וליצור  והתקנות  החוק  לדרישות  בהתאם  ציבורי 
השינוי  את  ירגישו  מוגבלות  עם  שאנשים  מצב 

שמבטיח החוק בחייהם. 
של  האכיפה  מערך  נבנה  האחרונות  בשנים 
נקבעו  מהתחום,  מקצוע  אנשי  גויסו  הנציבות, 
מדי  פעולה.  ודרכי  עבודה  נהלי  פעולה,  עקרונות 
על–פי  מסודרות,  עבודה  תוכניות  נבנות  שנה 

סדרי עדיפויות שנקבעים על–ידי הנהלת הנציבות 
לתוקף.  התקנות  בכניסת  להתקדמות  ובהתאם 
בארץ  מקום  לכל  מגיעים  הנציבות  מפקחי 
את  לשנות  מנת  על  שוויונית  אכיפה  ומבצעים 
מסתובבים  הם  פועלים.  אנו  בו  הציבורי  המרחב 
ברחבי המדינה, מבצעים פעולות פיקוח, מוציאים 
החוק  את  המפרים  גופים  כנגד  התראה  מכתבי 
מוציאים  גם  תוקן,  לא  תיקון  ובהמשך, אם הטעון 
מגישה  אף  הנציבות  הצורך  במקרה  נגישות.  צווי 

כתבי אישום. 
המודעות  עלתה  המפקחים  מעבודת  כתוצאה 
נפוצה השמועה שהפעם  לקיומו של החוק בשטח, 
אכיפה ומבצע  החוק  ליישום  שדואג  גוף   יש 

והשינוי ניכר. 
בגרף הבא ניתן לראות את הגידול במספר פעולות 
הפיקוח שבוצעו על–ידי הנציבות בשנים האחרונות:

גרף מספר 1: העלייה במספר פעולות הפיקוח שביצעו מפקחי נציבות השוויון
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הנציבות  התקנות,  של  מיטבי  ליישום  לדאוג  כדי 
ולסייע  לקדם  כדי  רבים  משאבים  גם  השקיעה 
בגיבושם של תקני נגישות. תקנים אלה קובעים את 
המפרטים הטכניים, מה וכיצד להנגיש. כך למשל, 
ת"י  החדש,  הישראלי  התקן   2015 בשנת  הושק 
1918, חלק 4, נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת. 

בנוגע  תכנון  בדרישות  השאר,  בין  עוסק,  זה  תקן 
לשילוט נגיש, מערכת כריזה קולית, מערכות עזר 
שירות  למתן  נגישות  ומכונות  תאורה,  לשמיעה, 
בגיבוש  גם  מעורבים  הנציבות  אנשי  אוטומטי. 
פנים  משחקים,  מתקני  לנגישות  בנוגע  התקנים 

הבניין ועוד.
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מורשי הנגישות הם זרוע נוספת משמעותית ביישום 
משאבים  בהכשרתם  השקיעה  הנציבות  החוק. 
רבים, יחד עם משרד הכלכלה. היום יש כבר מאות 
מורשי נגישות. הנציבות פעלה  לחיזוקם המקצועי 
השונים,  בקורסים  בהרצאות  אם  המורשים,  של 
אם בימי עיון משלימים ואם בפורום מורשי נגישות 
כן  כמו  שונים.  בנושאים  לדון  בנציבות  המתכנס 
פעלה הנציבות לחיזוק מעמד מורשי הנגישות מול 
הגופים ששוכרים את שירותיהם ומבקשים לעיתים 
ולחיזוק  החוק  יישום  חשבון  על  בעלויות  לחסוך 

האתיקה המקצועית של המורשים.
שהטמעת  בכך  הכרה  ומתוך  לאכיפה,  בנוסף 
שינויים  הדורשת  מורכבת,  משימה  היא  נגישות 
והמדיניות  רק בתחום החקיקה  לא  לכת,  מרחיקי 
המרחביים,  הפיסיים,  במישורים  גם  אלא 
הנציבות  והתודעתיים,  הבין–אישיים  התרבותיים, 
פועלת להטמעת הנגישות והזכות לשוויון ולשילוב. 
הנציבות עושה זאת בדרכים של הדרכה והסברה, 
לנגישות  מידע  ניו–מדיה, הקמת מרכז  קמפיינים, 
נציבות  אנשי  התקשורת.  עם  ועבודה  באינטרנט 
לגורמים  וכנסים  הרצאות  מאות  מקיימים  השוויון 
משפטי.  וייצוג  ייעוץ  שירותי  ונותנים  רלוונטיים, 
המשימה העומדת בפנינו היא להפוך את הנגישות 
מערכות  כלל  של  מחדש  לעיצוב  להביא  לנורמה, 
נגישות  שתהיינה  כדי  הישראלית  בחברה  החיים 
בחסדי  תלויים  נהיה  שלא  כך  האוכלוסייה,  לכלל 
פעולה  לבצע  או  שירות  לקבל  להגיע,  כדי  הזולת 
כלשהי. חלק מפירות תהליך זה ניכרים כבר כעת. 
עד לפני מספר שנים, אדם המתנייד בעזרת כיסא 
אם  באוטובוסים.  לנסוע  היה  יכול  לא  כלל  גלגלים 
לא היה ברשותו רכב פרטי, הוא נאלץ להזמין רכב 
הסעות מיוחד ולשלם ממון רב עבור ההסעה. כיום, 
רצפה  לנמוכי  הוחלפו  העירוניים  האוטובוסים  כל 
המאפשרים לאנשים המתניידים באמצעות כיסא 
גלגלים לנסוע בתחבורה ציבורית. גם רוב רובן של 
במסגרת  הונגשו  העירוניות  האוטובוסים  תחנות 
ובאמצעות  התחבורה  משרד  של  האב  תוכנית 
הרשויות המקומיות. עם זאת, אדם המתנייד בכיסא 
לאוטובוס  גם  לאוטובוס,  לעלות  יכול  אינו  גלגלים 
נגיש, מבלי שהנהג יפתח עבורו את הרמפה ושינוי 

זה גם הוא היה כרוך בשינוי תודעתי. 
בלבד,  הסברה  על–ידי  ליצור  ניתן  לא  כזה,  שינוי 
ואף לא רק באמצעות עבודת השטח של מפקחי 
להגיש,  נאלצנו  האחרונות  בשנים  השוויון.  נציבות 
אישום  כתבי  מספר  מוגבלות,  עם  אנשים  בשם 
ציבורית  תחבורה  חברות  כנגד  אזרחיות  ותביעות 

וכנגד נהגים אשר התנהגותם לא אפשרה נגישות 
לנסיעה באוטובוס. 

דוגמה נוספת היא מבני הציבור, חדשים כקיימים 
והשירותים הניתנים לציבור. כבר עתה ניתן לחוש 
שנים  מספר  תוך  בשטח.  הדרמטי  השינוי  את 
וחלק  יותר  אף  שלנו  הציבורי  המרחב  ישתנה 
יהיה נגיש. גם אירועים  ניכר ממבני הציבור בארץ 
ציבוריים, מידע הניתן לציבור, אתרי אינטרנט ועוד, 
נגישים לשימוש עצמאי של מגוון אנשים עם  יהיו 
אף  ליהנות  שיכול  כולו,  הציבור  ולהנאת  מוגבלות 
לעבר,  בניגוד  מחד,  הללו.  הנגישות  מהסדרי  הוא 
שווידאתי  לאחר  מהצגות.  ליהנות  כעת  יכול  אני 
שבתיאטרון החאן הותקנה מערכת הגברה לכבדי 
עשיתי  נבחרות,  בהצגות  כתוביות  ושיש  שמיעה 
כולם.  כמו  בהצגות,  צופה  ואני  לתיאטרון  מנוי 
בכמה  להרצות  לאחרונה,  התבקשתי  מאידך, 
אולמות מרכזיים ברחבי הארץ, או הגעתי לשמוע 
הרצאות כאדם פרטי. בחלק מהאולמות התברר לי, 
לכבדי  הגברה  מערכות  כלל  הותקנו  שלא  לצערי, 
לא  הצוות  אך  מערכות,  יש  אחר  ובחלק  שמיעה 
יודע להפעיל אותן ולספק שירות נגיש. כמו שכבר 
והנגישות  מזדקנת  ישראל  אוכלוסיית  הזכרתי, 
חוץ  אנשים,  לעוד  עוזר  תמלול  לכולם.  טובה  היא 
מהאנשים עם מוגבלות, לעקוב אחר ההרצאה או 
להורים עם  גם  המופע. הנמכת מדרכות מסייעת 
נמוכי  אוטובוסים  אופניים.  ולרוכבי  תינוק  עגלת 
מזוודות  עם  ותיירים  קשישים  על  מקלים  רצפה 
להיכנס )כבר אין צורך להגיד "לעלות לאוטובוס"(.

השינוי  גודל  את  להמחיש  כדי  נוספת  דוגמה  אתן 
שהרשויות  הבנה  מתוך  האחרונות:  בשנים  שחל 
המקומיות הן צומת דרכים מרכזי בשינוי שמבקש 
ברשויות  הנגישות  ושרכזי  השוויון  חוק  ליישם 
המהלך  לקידום  מפתח  דמויות  הן  המקומיות 
ברשות, השקיעה הנציבות משאבים רבים בהעלאת 
המקומיות.  ברשויות  הנגישות  לנושא  המודעות 
מרכז  עם  משותף  במהלך  ביקרתי,  שוויון,  כנציב 
כדי  ערים  ראשי  עשרות  אצל  המקומי,  השלטון 
התוכניות  ועל  השונות  בערים  הנעשה  על  ללמוד 
שלהם ליישום החוק. אם בביקורים שקיימתי לפני 
כחמש שנים היתה תחושה שאנו באים ללמד את 
בשנתיים  שבביקורים  הרי  מהלך,  ולהניע  התחום 
מונו  ורשות,  רשות  שבכל  רואים  האחרונות 
גויסו אנשי מקצוע לתחום,  נגישות,  והוכשרו רכזי 
והחינוך(,  הפנים  משרדי  )בסיוע  סקרים  בוצעו 
בחשיבות  ההבנה  והוטמעה  עבודה  תוכניות  נבנו 
הנגישות  רכזי  את  לחזק  כדי  הנושא.  ובדחיפות 
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חמישה  הנציבות  קיימה  המקומיות,  ברשויות 
קורסים יעודיים ורחבי היקף לרכזי נגישות ברשויות 
והמוסד  שפלה  מפעם1  עם  בשיתוף  המקומיות 

לביטוח לאומי. 
לא  היא  הנגישות  כי  להדגיש  חשוב  לסיכום, 
לאדם  לאפשר  מטרתה  אלא  עצמה,  בפני  מטרה 
כל  את  בה  ולקבל  בקהילה  לחיות  המוגבלות  עם 
מוגבלות  עם  אנשים  בעבר,  כולם.  כמו  השירותים 
מרוחקים  במוסדות  שוכנו  מהחברה,  הודרו 
ומנותקים, למדו בבתי ספר נפרדים, ופעמים רבות 
הופנו למפעלים מוגנים ולא לעבודה בשוק החופשי. 
הנגישות היא תנאי מקדים והכרחי לשילוב בקהילה 

ולהכלה. 

ג. אשרור אמנת האו"ם בדבר 
זכויות אנשים עם מוגבלות

מוגבלות  עם  אנשים  זכויות  בדבר  האמנה 
סטנדרט  קובעת   2006 בשנת  באו"ם  שהתקבלה 
בינלאומי למניעת אפליה ולשילובם של אנשים עם 
בינלאומית  באמנה  הצורך  זכויות.  כשווי  מוגבלות 
סובלים  מוגבלות  עם  שאנשים  בכך  הכרה  מבטא 

בכל מקום מהדרה, אפליה ודיכוי. 
על  שחתמו  הראשונות  מהמדינות  הייתה  ישראל 
פורמלית  התחייבות  יצירת  לשם  האו"ם.  אמנת 
של מדינה לעמוד במחויבותה לאמנה נדרש הליך 

אשרור וזה הושלם בשנת 2012.

1. מפעם - מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי.

נציבות  הובילה  אותו  בישראל,  האשרור  תהליך 
ועם  הבינלאומית  המחלקה  עם  בשיתוף  השוויון 
היה  המשפטים,  במשרד  וחקיקה  ייעוץ  מחלקת 
בינלאומית  כיוון שבישראל מאשררים אמנה  ארוך 
שנוגדים  חוקים  בארץ  שאין  שמוודאים  לאחר  רק 
מדינת  כי  הוחלט  הזו  הבדיקה  במהלך  זו.  אמנה 
ישראל תפעל לשינוי חוק הכשרות המשפטית, על 
מנת שיתאים לערכי האמנה ויכבד את זכותם של 
אנשים עם מוגבלות לקבל את ההחלטות הנוגעות 
לחייהם. תהליך החקיקה, בוועדת החוקה בראשות 
ח"כ ניסן סלומיאנסקי ובליווי הנציבות, היה אמור 

להסתיים עד ה–31.3.16.
למעלה מ–160 מדינות אשררו עד כה את האמנה. 
המשלחת  את  הובלתי  השוויון,  כנציב  בתפקידי 
שאשררו  המדינות  של  באו"ם  לכנסים  הישראלית 
את האמנה. בכנסים הללו, בבניין האו"ם בניו יורק, 
פוגשים נציגים שונים מרוב מדינות העולם, בתוכם 
אנשים רבים עם מוגבלות נפשית, פיזית, חושית, 
סוציו–אקונומי  באים ממדינות מרקע  שכלית. הם 
קנדה,  מסנגל,  אנשים  להפליא,  שונה  ותרבותי 
ישראל הודו או ברזיל. מרגש לראות, כי כולם באים 
תביא  האו"ם  שאמנת  ואמונה  בעיניים,  אור  עם 
של  החיים  ובאיכות  החיים  בתפיסת  יסודי  לשינוי 
הבדלים  למרות  העולם.  בכל  מוגבלות  עם  אנשים 
חברתיים,   - השונות  המדינות  בין  שיש  עצומים 
בין  המשותף  את  רואים   - פוליטיים  כלכליים, 
של  התחושה  היא  המשותף  הללו.  האנשים  כל 
מוגבלות  עם  שאנשים  כך  על  עלבון  ועלבון.  ביזוי 
סורג חומה,  מאחורי  מודרים  מאחור,   נשכחו 
ושהאמנה  הציבורית  מהתודעה  שנשכחנו  ובריח, 

היא הכלי מעורר התקווה שיביא לשינוי.
בספטמבר  האמנה  את  אשררה  כאמור,  ישראל, 
האמנה  אשרור  על  הממשלה  בהחלטת   .2012
נקבעה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
האמנה אשרור  שלה.  ולניטור  ליישום   כאחראית 
היתה  שנים.  לתהליך שלקח  מרגש  שיא  רגע  היה 
אשרור כי  במלאכה,  העוסקים  כל  של   הבנה 
ומחויבת  צריכה  לאורו  חדש  רף  מסמן  האמנה 
עם  להתמודד  בבואה  לצעוד  ישראל  מדינת 
שוויון,  מוגבלות  עם  מאנשים  המונעים  החסמים 
של  בשטח  היישום  זאת,  עם  והשתלבות.  הכלה 
מאחור  נמצא  בעולם,  וגם  בישראל  גם  האמנה, 
לקוות  רוצים  שהיינו  מה  לעומת  דרמטית  בצורה 

ולייחל.
של  והטמעה  ליישום  פועלת  השוויון  נציבות 
ממשלה  במשרדי  מדיניות  ולשינוי  האמנה  ערכי 
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אם  להבין  כדי  נתונים  אוספת  הנציבות  ברוחה. 
אנו מתקדמים ועד כמה אנו מתקדמים לאור חזון 
האמנה ופועלת לשיתוף ארגוני אנשים עם מוגבלות 
אינה  האמנה  ליישומה.  שנוגעים  התהליכים  בכל 
חוק, היא מגדלור שלאורו כולנו אמורים לפעול, וגם 

כלי פרשני לשימוש בתי משפט. 
הדגש באמנה הוא על אוטונומיה, על יכולת לקבל 
התייחסות  החיים,  תחומי  בכל  שילוב  החלטות, 
לאדם מעבר למוגבלות. אנחנו לא מכשירי שמיעה 
נחייה.  מקל  ולא  פרוטזה  לא  גלגלים,  כיסא  ולא 
אנחנו אנשים עם עם פוטנציאל למימוש. הדרישה 

היא להסתכל קודם כל על האדם. 
במהלך אשרור האמנה על–ידי ישראל, בחנה נציבות 
במגוון  העוסקים  השונים  הסעיפים  את  השוויון 
וילדים  נשים  אפליה,  ואיסור  שוויון  כגון:  תחומים 
חירות  נגישות,  מודעות,  הגברת  מוגבלות,  עם 
וביטחון אישי, חופש מניצול, חיים עצמאים ושילוב 
בקהילה, ניידות אישית, כבוד לפרטיות, כבוד לבית 
הוגנת,  חיים  רמת  תעסוקה,  בריאות,  ולמשפחה, 
בילוי  תרבות,  בחיי  הפוליטיים,  בחיים  השתתפות 
פנאי וספורט. בחינה זהירה של התחומים השונים, 
נוטים  אנו  שלפעמים  מה  את  להזכיר  מחייבת 
לשכוח: ישראל היא אחד המקומות הטובים בעולם 
בהם  התחומים  בין  מוגבלות.  עם  כאדם  בו  לגדול 
ישראל חזקה, נמצאים תחומי הבריאות, השיקום, 
בחיים  השתתפות  ההדדית,  הערבות  החינוך, 

הפוליטיים, תחום הנגישות שהתקדם מאד ועוד. 
עם זאת, ולאחר שהזכרנו את ההישגים הרבים, יש 
גם תחומים בהם ישראל לא מובילה. נציבות השוויון 
התייעצה עם ארגונים של אנשים עם מוגבלות, עם 
הוועדה המייעצת של הנציבות ועם פעילים וגורמי 
מקצוע, לבחינת הסעיפים השונים באמנה. החלטנו 
להתמקד בשלושה נושאים, בהם זיהינו שהפערים 
הגדולים  הם  בישראל  למציאות  האמנה  ערכי  בין 
שלושת  שינוי.  בהם  ליצור  מנת  על  זאת  ביותר, 
במערכת  שילוב  הם  פערים  בהם  שזוהו  הנושאים 
החלטות  וקבלת  בקהילה  חיים  הרגילה,  החינוך 
התווספו  האלה  התחומים  שלושת  עצמאית. 
באופן  השוויון  נציבות  עסקה  כבר  בהם  לנושאים 

פעיל גם קודם: נגישות ותעסוקה בשוק החופשי.
הכלתם  לקידום  מנוף  מהווה  האמנה  אשרור 
הישראלית.  בחברה  מוגבלות  עם  אנשים  של 
כיעד  החלטנו  שזוהו,  הפערים  עם  להתמודד  כדי 
בקהילה  שילוב  מחלקת  את  לחזק  אסטרטגי 
הסוציאלית  העובדת  בהובלת  השוויון,  בנציבות 
יונית אפרתי. בסעיפים הבאים אסקור את הפעולות 

האמנה  עקרונות  בין  הפערים  לצמצום  שנעשו 
למציאות בתחומים שזוהו כמשמעותים ביותר.

ד. חיים בקהילה 

האמנה  חזון  בין  הפער  בהם  הנושאים  אחד 
נושא  הוא  ביותר  מטריד  הוא  בישראל  למציאות 

החיים בקהילה. 
של  זכותו  את  מדגיש  האו"ם  לאמנת   19 סעיף 
בקהילה.  ולשילוב  להכלה  עצמאיים,  לחיים  האדם 
המגורים  אופי  את  לבחור  האדם  זכאי  זה,  בכלל 
יגור, תוך מתן  ואת האנשים עמם  לו,  המתאימים 
לאפשר  מנת  על  בקהילה  הדרושים  השירותים 
זאת. האמנה אומרת שחיים בקהילה הם חלק מפן 
אנושי של כל אדם. בלי קהילה, חלק מהאישיות לא 
של  סגירה  על  ביקורת  מותחת  האמנה  מתפתח. 
אנשים במוסדות, ומגינה על הזכות להקים משפחה 
זכויות  שוויון  חוק  במטרות  גם  במשפחה.  ולחיות 
לאנשים עם מוגבלות נקבע כי אחת ממטרותיו היא 
לעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות להשתתפות 

שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. 
בדירות  למגורים  המעבר  כי  מראים  מחקרים 
החיים,  באיכות  לשיפור  מוביל  הקהילה  בתוך 
יכולת  להגברת  חברתיים,  ובקשרים  בהתנהגות 
המשפחה  עם  הקשר  לחיזוק  ההחלטות,  קבלת 
ולהפחתת השימוש בתרופות פסיכיאטריות. אדם 
קרוב  כלל  בדרך  יהיה  בקהילה  בדירה  המתגורר 
בתדירות  אותם  לפגוש  יוכל  משפחתו,  לבני  יותר 
ולחזק את קשריו איתם. מערך הדיור  יותר  גבוהה 
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כולל  שירותים,  של  רצף  לכלול  חייב  בקהילה 
תעסוקה ופנאי במסגרת הקהילה, כמו גם נגישות 
המרחב  ולכל  ציבור  לבנייני  ציבורית,  לתחבורה 
מותאמים  שירותים  לספק  יש  כן,  כמו  העירוני. 
לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לצרכיהם השונים, 
בתוך המסגרות הקהילתיות הרגילות, כגון קופות 

החולים. 
מדינת  על  בקהילה,  חיים  של  בתחום  זאת,  עם 
ישראל עוד לצעוד כברת דרך משמעותית. בישראל 
חיים כיום כ–20,000 אנשים עם מוגבלות במוסדות 
הרווחה  משרדי  של  גדולות  דיור  ובמסגרות 

והבריאות. 
בחירה  אפשרות  יש  מוגבלות  עם  אדם  לכל  לא 
אמיתית איפה ועם מי יגור. אין מספיק פיתוח של 
בקהילה,  יחיו  אנשים  שאותם  כדי  קהילה  שירותי 
האנושי  הפוטנציאל  את  וימצו  למשפחה  קרוב 
משפחות,  מתלבטות  פעמים  הרבה  שלהם. 
היקר  על  לשמור  המקסימום  את  שעושות 
משפחות  רבות,  פעמים  ילדן.  יגור  היכן  להן, 
חושבות  הן  יקיריהן.  על  יתר  הגנת  מגוננות 
עליו  ישמרו  שם  למוסד,  אדם  להעביר  שעדיף 
את  מעלה  האו"ם  באמנת  התבוננות  יותר.  טוב 
אחרת. הדברים  על  להסתכל  והצורך   האפשרות 
יש לבחון האם באמת המוסד הזה מחוץ לקהילה, 
ביותר  הטוב  המקום  הוא  אדם,  אותו  סגור  שם 
בשבילו, האם באמת שם יוכל לפתח את העצמאות 
כסף  להשקיע  אחרות,  אפשרויות  יש  אולי  שלו. 
עם  קטנות  בדירות  בקהילה,  באדם  בטיפול 
ורצונותיו? חלומותיו  צרכיו,  של  פרטנית  ראייה 
כדי  השוויון  נציבות  פעלה  האחרונות  בשנים 
והחוק בקרב קובעי  להטמיע את תפיסת האמנה 
עם  והאנשים  משפחות  מקצוע,  אנשי  מדיניות, 
ושותפה  מעודדת  הנציבות  עצמם.  מוגבלות 
מוגבלות  עם  אנשים  הוצאת  של  למהלכים 
ממוסדות, הן אלה שבאחריות משרד הבריאות והן 
אלה שבאחריות משרד הרווחה. כך, הנציבות היא 
 900 להוצאת  התוכנית  לבניית  מרכזית  שותפה 
אנשים ממוסדות של האגף לאנשים עם מוגבלות 
משרד  שנוקט  ולמהלכים  התפתחותית  שכלית 
בקהילה,  נפש  נכי  שיקום  סל  להרחבת  הבריאות 
פתרונות  ולמציאת  הנפש  בבריאות  הרפורמה 
במוסדות  גרו  כה  שעד  לאנשים,  בקהילה  דיור 

פסיכיאטריים. 
יחד עם זאת, נציבות השוויון מכירה בכך שאנשים 
רבים מתגוררים שנים רבות במוסדות ורואים במוסד 
את ביתם. בשנים האחרונות ביצעו אנשי הנציבות 

אנשים  גרים  בהם  במוסדות  פתע  ביקורי  עשרות 
עם מוגבלות. ברוב המוסדות אנו רואים אנשי צוות 
עבודת  ועושים  קשים  בתנאים  שעובדים  מסורים 
קודש. עם זאת, יש מוסדות בהם אנו רואים אנשי 
צוות לא מקצועיים, תנאים פיזיים ירודים, מגורים 
העדר  אישיות,  פיתוח  תוכניות  העדר  צפופים, 
האנשים  של  בפוטנציאל  אמונה  וחוסר  פעילויות 
אנו  מקרים  מעט  בלא  ולצמוח.  להתקדם  במוסד 
רואים דיירים שעולה התהייה למה הם גרים במוסד 
לתמיכה  זכו  ולא  אליו  נשלחו  מלכתחילה  ולמה 
לחיים בקהילה. באחד מסיורי הפתע שערכנו באחד 
עם  באדם  לטיפול  האגף  שבאחריות  מהמוסדות 
מוגבלות שכלית התפתחותית, פגשנו בבחור צעיר 
עם מוגבלות פיזית ושכלית. בשיחה איתו התברר 
שהוא גם דובר ערבית שהיא שפת אמו, גם עברית 
מתנדבים  מדברים  בה  שפה  גרמנית,  קצת  ואף 
יגור  ניכר היה שאין הצדקה שאדם כמוהו  במוסד. 
מוגבלות  עם  לאנשים  במוסד  לא  ובוודאי  במוסד 
שכלית קשה. בעקבות הביקור לחצנו שהוא יעבור 
ועדת השמה חדשה וזו קבעה, לבקשת משפחתו, 
מוגבלות  עם  לאנשים  במוסד  לגור  לעבור  שעליו 
שכלית קלה יותר באיזור בו גרה משפחתו. השלב 
הבא צריך להיות לאפשר לו תמיכה כדי לגור בדירה 

בקהילה, כפי שהוא חולם לעשות.
נציבות השוויון לוחצת על משרדי הממשלה לבחון 
יכולים  אשר  אנשים  במוסדות  יש  האם  העת  כל 
התמיכה  מתן  תוך  בקהילה,  לחיים  לצאת  ורוצים 
לבחון  הממשלה  משרדי  על  במקביל,  הנדרשת. 
דיור,  במסגרת  להשמה  חדש  מועמד  כל  לעומק 
תוך העדפה ברורה לדיור בקהילה על פני דיור חוץ 
ביתי. אנו רואים שינוי משמעותי בתפיסה של אנשי 
המקצוע ובהבנה שלהם בצורך בשינוי. יותר ויותר 
חודרת התפיסה כי ככלל, ככל שמסגרת המגורים 
יותר לצרכיו  יותר, היא מעניקה מענה טוב  קטנה 
הפרטניים של האדם, ומאפשרת הזדמנויות רבות 
יותר למימוש ולביטוי עצמי. אנשי הנציבות דוחפים 
למגורים,  אפשרויות  של  קשת  שתיצור  למדיניות 
בליווי השירותים והתמיכה הדרושים לאדם בקהילה. 
המטרה היא שכל אדם עם מוגבלות המעוניין לגור 

בקהילה, יוכל לעשות זאת.

ה. שילוב בחינוך הרגיל
נציבות השוויון בשנת 2014  סקר שנעשה על–ידי 
שיפריע  מצהירים  עדיין  מההורים   40% כי  הראה 
להם אם בגן הילדים או בית הספר של ילדם ילמד 

ילד עם מוגבלות.
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אתגרים  עדיין  ניצבים  בחינוך  השילוב  בתחום  גם 
נציבות השוויון מובילה  ישראל.  בפני מדינת  רבים 
ותפיסתי  לשינוי תודעתי  בשנים האחרונות מהלך 
של החברה הישראלית את האנשים עם מוגבלות. 
מ..."  "סובלים  אומללים,  כנזקקים,  עוד  לא 
כישורים  זכויות,  עם  כאנשים  אלא  יכולת,  וחסרי 
החסד  תפיסת  על  שגדל  מי  אולם,  ופוטנציאל. 
ולא הכיר מילדות ילדים עם מוגבלות, חווה איתם 
לו,  כשווים  אותם  וראה  וכישלונות  הצלחות  יחד 
כחברים, יתקשה מאד בבגרותו לעשות את השינוי 
התפיסתי ולשקול ברצינות, לדוגמה, לשכור אותם 

כעובדים אצלו בחברה או במשרד. 
אנשים  בקידום  מרכזי  תפקיד  החינוך  למערכת 
עם מוגבלות לשוויון. מערכת החינוך מהווה צומת 
עם  וצעירים  ילדים  של  החברתי  בשילובם  מרכזי 
לעבר  בקידומם  מפתח  תפקיד  לה  ויש  מוגבלות 
שינוי  בכללותה.  ובחברה  העבודה  בעולם  הכלה 
מוגבלות  עם  אנשים  כלפי  החברתיות  התפיסות 
שמה  כך  בשל  ובהצלחתו.  השילוב  במידת  תלוי 

שינויים  על  בעבודתה  מרכזי  דגש  השוויון  נציבות 
במערכת החינוך. הנציבות פועלת ליצירת מערכת 
חינוך נגישה לתלמידים עם מוגבלות, כזו המשלבת 
תלמידים עם מוגבלות רבים ככל האפשר, במערכת 
החינוך הרגילה, תוך שמירה על זכות הבחירה של 

ההורים, באיזו מערכת חינוך ילמד ילדם.
החינוך  בחוק  השילוב  פרק  נחקק   2002 בשנת 
עם  ילדים  של  שילובם  את  מסדיר  אשר  המיוחד 
דורנר  ועדת  דו"ח  רגילים.  ספר  בבתי  מוגבלות 
שלושה  על  המליץ  החינוך  משרד  על–ידי  שאומץ 
עקרונות מנחים:  האחד, תלמידים זכאים יתוקצבו 
התקציב  השני,  ולקות.  תפקוד  רמת  בסיס  על 
)התקציב  ילמד  בה  מסגרת  בכל  לתלמיד  יוקצה 
"הולך" עם התלמיד(. השלישי, ההורים יבחרו את 
חוק  גם  ילדם.  ילמד  בה  החינוכית  המסגרת  סוג 
השוויון חותר לשילוב ככל האפשר ויש בו דרישות 
והן  פיזית  נגישות  הן  ספר,  בתי  להנגשת  בנוגע 
נגישות של שירותי החינוך. סעיף 24 לאמנת האו"ם 
קובע כי יש להבטיח שלא יודרו אנשים עם מוגבלות 
יש  וכי  מוגבלותם  החינוך הכללית בשל  ממערכת 
לילד  המאפשרת  מכילה,  חינוך  מערכת  ליצור 
לפתח את יכולותיו על–ידי מתן התאמות ותמיכות 

דרושות.
הנגשת  תקנות  בתוקף  נמצאות   2012 שנת  מאז 
לנגישות  דרישה  הקובעות  קיימים,  חינוך  מוסדות 
"כללית" לבתי ספר: דרך נגישה, בניית פיר מעלית 
ושירותים נגישים, זאת על מנת שכאשר מגיע ילד 
תוכל  הספר,  לבית  פיזית  מוגבלות  עם  הורה  או 
לאפשר  יותר  מהירה  בצורה  להיערך  המערכת 
לנקוט  צורך  היה  תמיד,  כמו  מלאה.  נגישות  להם 
פעולות ליישום התקנות ונציבות השוויון פעלה עם 
משרד החינוך והרשויות המקומיות על מנת לדחוף 
אותם להיערך ליישומן באופן מיטבי, כולל הדרכה, 
ויצירת  ביצוע  ועדות  הקמת  הסברה,  מידע,  מתן 

תוכניות עבודה.
נציבות השוויון הוציאה מספר הנחיות  כך למשל, 
הספר  בתי  להנגשת  בנוגע  המקומיות  לרשויות 
ובשנה האחרונה הוציאה צווים שמשמעותם שלכל 
רשות מקומית יש רשימה מחייבת, אלה בתי ספר 
עליה להנגיש בכל שנה עד לתאריך הקבוע בחוק 
בשנת  הספר  בתי  של  הכללית  ההנגשה  לסיום 

.2019
במקביל, הנציבות פועלת כל העת כדי להגדיל את 
התקציב שמקצה משרד החינוך כדי לסייע לרשויות 

המקומיות לעמוד במימון ההנגשה הנדרשת. 
בתי  של  כללית  הנגשה  של  המשמעות  כאמור, 
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בקלות  יהיה  ניתן  הקרובות  שבשנים  היא  הספר 
להורה  או  לילד  בתי הספר  להנגיש את  יותר  רבה 

עם מוגבלות שיגיעו למערכת.
בציטוט שמובא  כמו  לצערנו,  די.  אין  בכך   אך 
לשרת  שהוגש  המצב  מדו"ח  המאמר,  בתחילת 
ביקרנו  בו  הספר,  בית  נציגי  על–ידי  המשפטים 
אמי  גב'  המשרד,  מנכ"לית  ועם  שקד  השרה  עם 
הנגישות  אתגרי  את  מקרוב  להכיר  כדי  פלמור, 
ילדים  קשה.  עדיין  היא  המציאות  הספר,  בבתי 
שירימו  כדי  הזולת  לחסדי  שנים  במשך  נזקקים 
לספרייה.  למעבדה,  לכיתה,  אותם  ויקחו  אותם 
ילדים רבים עם מוגבלות עדיין לא שותפים לטיולים 
שנתיים ולטקסים ולאירועים, אין שירותים נגישים 
הנציבות  של  הציבור  פניות  למחלקת  הלאה.  וכך 
מגיעות מאות פניות בשנה של הורים המתלוננים 
שהילדים שלהם נופלים בין הכסאות ואנשי הנציבות 
מפעילים את השפעתם כדי לתווך בין ההורים, בתי 
הספר, הרשות המקומית ומשרד החינוך למציאת 
מנכ"ל  חוזר  להוצאת  הובילה  הנציבות  פתרונות. 
את  לרשום  מוגבלות  עם  לילד  להורים  שמאפשר 
על  בחוק,  הנקוב  המועד  לפני  חודשים   15 ילדם 

מנת לתת למערכת זמן נוסף להסדרת הנגישות.
לבנות  החינוך  למשרד  סייענו  האחרונות  בשנים 
שכולל  הספר  בתי  ולהנגשת  לשילוב  אב  תוכנית 
בתהליכי  הקלה  כגון  שונים  בנושאים  תוכניות 
טכנולוגית,  נגישות  פדגוגית,  נגישות  ההנגשה, 
מורים שילוב  החינוך,  במערכת  עמדות   שינוי 
דרמטית  הגדיל  החינוך  משרד  ועוד.  מוגבלות  עם 
ל–135  הפרטנית  ההנגשה  לנושא  התקציב  את 

מיליון ש״ח בשנה כדי לעמוד ביעדי התוכנית. 
זכויות  לשוויון  הבינלאומי  ביום  הראשונה,  בפעם 
 ,2015 בדצמבר  בשלושה  מוגבלות,  עם  לאנשים 
החינוך  משרד  עם  יחד  השוויון,  נציבות  הובילה 
ובשיתוף ארגונים של אנשים עם מוגבלות, פעילות 
נעשתה  היום  במהלך  החינוך.  במערכת  שיא 
החסמים  להבנת  ספר  בתי  במאות  שטח  פעילות 
מוגבלות.  עם  אנשים  בפני  הסביבה  שמעמידה 
הספר  בית  של  מהקהילה  מוגבלות  עם  אנשים 
ועל המחסומים  חייהם  על  ולמורים  לילדים  סיפרו 
לשינוי  פעילות  על  חשבו  ויחד  נתקלים  הם  בהם 
נבחר  האזרחות  לימודי  המצב. במקביל, במסגרת 
הביצוע  ממטלות  כאחד  והשילוב  הנגישות  נושא 
כדי  זה  בנושא  בחרו  ורבים  לתלמידים  האפשריות 
ומעשי  לפתח פרוייקטים שיאפשרו שינוי תודעתי 

בחיים של אנשים עם מוגבלות. 
עומק לשינוי  מהפעילויות  קצת  רק  הן   אלו 

בחברה  תפיסתי  לשינוי  כבסיס  החינוך  במערכת 
יגדלו  אני מאמין שהילדים שלנו  כולה.  הישראלית 
תוך  יותר,  ומקבל  יותר  שוויוני  יותר,  טוב  לעולם 

הכרה בשונות של האנשים ובזכותם לשוויון.

ו. תעסוקה בשוק החופשי

ומקנה  כלכלית  לאדם עצמאות  עבודה מאפשרת 
אנשים  קרובות  לעיתים  וכבוד.  ערך  תחושת 
להכרה  וזוכים  עבודתם,  דרך  עצמם  את  מגדירים 

בתרומתם לחברה באמצעותה. 
במקום העבודה יש למעסיקים ולעובדים הזדמנות 
מוגבלות  עם  אנשים  ויומיומי  אישי  באופן  להכיר 
ומתרומתם  מכישוריהם  וליהנות  עימם  העובדים 
של  התעסוקה  שיעורי  ולצוות.  העבודה  למקום 
ובמיוחד  כללי  באופן  נמוכים  מוגבלות  עם  אנשים 
בקרב מקבלי קצבאות נכות.  חסמים רבים מונעים 
העבודה  בשוק  להיקלט  מוגבלות  עם  מאנשים 
מצד  אפליה  הוא  מרכזי  חסם  בו.  ולהתקדם 
מעסיקים. אין בכך פלא, כל עוד בחברה הישראלית 
רווחות הדעות הקדומות כלפי אנשים עם מוגבלות, 

טבעי שזה המצב גם בקרב מעסיקים רבים.
 סעיף 27 לאמנת האו"ם מכיר בזכותם של אנשים
ולקבל  אחרים  עם  בשוויון  לעבוד,  מוגבלות  עם 
העבודה  בשוק  מעבודה  להתפרנס  הזדמנות 
מעטים  לא  מנגנונים  יש  בישראל  בחוק  החופשי. 
בין  מוגבלות.  עם  אנשים  של  התעסוקה  לקידום 
מוגבלות  עם  אדם  של  אפליה  איסור  המנגנונים: 
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בכל הקשור לעבודה ובתנאי שהוא כשיר לתפקיד 
המוסד  על–ידי  הן  שניתן  נרחב  מקצועי  ושיקום 
הממשלה  משרדי  על–ידי  והן  לאומי  לביטוח 
התאמות  למתן  חובה  קיימת  כן  כמו  הרלוונטיים. 
בתהליך הקבלה לעבודה, כמו גם בתפקיד עצמו, 
תפקידו  את  לבצע  יוכל  מוגבלות  עם  שעובד  כדי 
המטה  באמצעות  המדינה,  ביותר.  הטוב  הצד  על 
הכלכלה,  במשרד  מוגבלות  עם  אנשים  לשילוב 
בעיקר  הללו,  ההתאמות  במימון  מסייעת 

למעסיקים במגזר הפרטי. 
אולם עד כמה באמת מקוימת בארץ הזכות לעבוד 
לעבוד  עבודה,  מקום  לבחור  אחרים,  עם  בשוויון 
בשוק החופשי במקום משלב ונגיש? אנו בנציבות 
השוויון פוגשים כל יום באנשים המספרים שהם לא 
מצליחים למצא עבודה במשך שנים. הם מדווחים 
שמעסיקים אפילו לא מגיבים לקורות החיים שהם 
עבודה  בראיון  מיידית  אותם  פוסלים  או  שולחים 
אלו,  תחושות  מוגבלות.  להם  שיש  מגלים  כשהם 
ללא  עבודה  מחפשים  מוגבלות  עם  שאנשים 
הצלחה, מגובות גם בנתוני האבטלה בקרב אנשים 
אנשים  משל  ניכר  בשיעור  הגבוהים  מוגבלות  עם 

ללא מוגבלות. 
העסקת  נתוני  הציבורי  ובשירות  בממשלה  גם 
עובדים עם מוגבלות לא מעוררים גאווה. לא חל שינוי 
משמעותי בשנים האחרונות בהעסקת עובדים עם 
מוגבלות בשירות הציבורי. חלק ניכר מהעובדים עם 
כעובדים  התקבלו  לא  הציבורי  בשירות  מוגבלות 
מאוחר  בשלב  לכאלה  הפכו  אלא  מוגבלות,  עם 
יותר, כאשר כבר עבדו שנים לא מעטות. משמעות 
בקרב  גם  מספיק,  הוטמעה  לא  כי  הזה,  הנתון 
עובדי המדינה, ההכרה בכישוריהם של עובדים עם 
לשירות  מתקבלים  אנשים  מספיק  ולא  מוגבלות 

הציבורי כאנשים עם מוגבלות ובמגוון תפקידים.
המצב  החופשי  בשוק  השמה  של  בנושא  גם 
השוויון  בנציבות  אנו  רצון.  מלהשביע  רחוק 
מבקרים במפעלים מוגנים. יותר מדי אנשים עדיין 
אני שואל  "מועסקים" בישראל במפעלים מוגנים. 
אנשים בסיורים במפעלים הללו, למה הם שם ולא 
שאף  היא  התשובות  אחת  הרגיל.  העבודה  בשוק 
נכונה  תשובה  זו  אותם.  להעסיק  רוצה  לא  אחד 
לספק  החובה  מוטלת  כמדינה,  עלינו,  ועצובה. 
והתמיכה לאפשר להם השתלבות  את האמצעים 
בשוק העבודה ולשכנע את המעסיקים שהם ייהנו 
מכישוריהם. אתה פוגש אישה עם מוגבלות פיזית 
עם תואר ראשון בבלשנות, אדם חירש עם יכולות 
או אדם עם מוגבלות נפשית, שהיה יכול לעבוד, עם 

תמיכה בשוק החופשי - אז למה הם במפעל מוגן? 
התקדמות  חלה  האחרונות  בשנים  שני,  מצד 
משמעותית בתחום העסקת עובדים עם מוגבלות. 
של  מצבם  על  דו"חות  מפרסמת  השוויון  נציבות 
הראו  עשור  במשך  בישראל.  מוגבלות  עם  אנשים 
המרכזית  הלשכה  נתוני  על  המבוססים  הנתונים, 
 50% של  קבוע  תעסוקה  שיעור  לסטטיסטיקה, 
בדו"ח  עבודה.  בגילאי  מוגבלות  עם  אנשים  בקרב 
המתייחס  השוויון,  נציבות  שהוציאה  האחרון 
לנתונים משנת 2013, ניכר בפעם הראשונה שינוי 
משמעותי: 57% מהאנשים עם מוגבלות נמצאים 
יחסית לכלל  נמוך  עדיין שיעור  זה  בשוק העבודה. 

האוכלוסייה אבל הוא מסמן מגמה חיובית.
אני מאמין כי בדו"חות הבאים של נציבות השוויון 
בנושא שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, 
הישגים  מספר  בשל  זאת  שיפור,  לראות  נמשיך 
חלק  בהם  היה  ולנציבות  האחרונות  בשנים  שחלו 
לא מבוטל: הראשון שבהם הוא ההסכם הוולונטרי 
ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  על–ידי  שנחתם 
 3% של  העסקה  יעד  לקביעת  המעסיקים  וארגוני 
עובדים עם מוגבלות בחברות המעסיקות למעלה 
שר  חתימת  הוא  השני  ההישג  עובדים.  ממאה 
הכלכלה בנט על צו הרחבה שמחיל את ההסכם על 
כלל המשק וההישג השלישי הוא החלטת ממשלה 
הקובעת יעד של העסקת 5% עובדים עם מוגבלות 

במשרדי הממשלה.
בנוסף, בכנסת מקודמת גם הצעת חוק של חברי 
קורן,  ונורית  שמולי  איציק  קיש,  יואב  הכנסת 
הציבורי.  בשירות  הולם  ייצוג  יעדי  בחוק  הקובעת 
זו חוק  שהצעת  אופטימיים  להיות  סיבות   יש 

תעבור במהירות. 
בצורה  מעורבת  היתה  כאמור,  השוויון,  נציבות 
לכך, בהמשך  בנוסף  הללו.  בכל המהלכים  פעילה 
נכים המקבלים קצבה  לרון, המעודד  חוק  לקידום 
לצאת לעבוד בלי להפסיד אוטומטית את הקצבה 
הממשלה  משרדי  של  מדיניות  קידמנו  שלהם, 
הרלוונטיים להפעלת שירותים לתעסוקה נתמכת 
זאת  אלה,  שירותים  ולתקצוב  החופשי  בשוק 
המועסקים  האנשים  מספר  את  להקטין  במטרה 
מטפלת  הנציבות  כן,  כמו  מוגנים.  במפעלים 
עובדים  של  באפליה  העוסקות  רבות  בפניות 
של  רבים  מקרים  למנוע  מצליחה  מוגבלות,  עם 
פיטורים של עובדים עם מוגבלות על רקע אפלייתם 
ומגישה גם תביעות כנגד מעסיקים שהפלו אנשים 
מעסיקים  מספר  תבענו  למשל,  כך  מוגבלות.  עם 
מוגבלות  עם  אנשים  להיות  הפכו  שעובדיהם 
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ואמיתי לספק  כן  ולא עשו מאמץ  מסיבות שונות 
ולעבוד  להמשיך  להם  שיאפשרו  התאמות  להם 

ולתרום.
במסגרת השותפות הבין–מגזרית לקידום העסקת 
ראש  משרד  מנכ"ל  שיזם  מוגבלות  עם  עובדים 
פעולות  נעשו  דינור,  רענן  לשעבר,  הממשלה 
כן  כמו  מעלה.  שהוזכרו  ההסדרים  לקידום  רבות 
פעלה השותפות להגברת מודעות לנושא, לטיפול 
משנת  המדינה  מבקר  דו"ח  שהעלה  בנקודות 
לקידום  במדיניות  כשלים  על  שהצביע   ,2014
העסקת עובדים עם מוגבלות. השותפות אפשרה 
נגישה"  "עבודה  האינטרנט  אתר  בניית  את  גם 
המספק שירותי תיווך ראשוניים בין מועמדים עם 
מוגבלות למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים עם 
מוגבלות למגוון משרות. באתר יש כיום כבר אלפי 

משרות ומועמדים.
של  הבאים  שהדו"חות  ובטוח  סמוך  אני  כאמור, 
נציבות השוויון יצביעו על כך ששיעור המועסקים 
הישראלי  המשק  לטובת  וגדל,  הולך  מוגבלות  עם 

בכללותו.

ז. שינוי עמדות ודעות קדומות
שינוי  הוא  השוויון  נציבות  עבודת  לכל  הבסיס 
עמדות. יש צורך, במקביל לאכיפה, לעשות לשינוי 
המרחב  כל  את  ננגיש  אם  הציבוריות.  התפיסות 
עם  שאנשים  לחשוב  ימשיך  והציבור  הציבורי 
מוגבלות הם חסרי פוטנציאל, כאילו לא עשינו דבר. 
לכן קיימה נציבות השוויון בשנים האחרונות מאות 
קיימה מידע,  הפיצה  וכנסים,  עיון  ימי   הרצאות, 
ימים בינלאומיים בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים, 
קמפיינים בפייסבוק,  נרחב  שימוש   עשתה 
ועוד.  התקשורת  עם  ניכרת  עבודה  ציבוריים, 
בכניסה  סלקטור  המציג  הנציבות  של  הקמפיין 
לבניין המונע מאנשים עם מוגבלות להיכנס אליו, 
ער  ציבורי  דיון  ועורר  תגובות  אלפי  מאות  קיבל 
בחסמים המונעים מאנשים עם מוגבלות להשתלב 
שירותים עבודה,  מקומות  חינוך,   במוסדות 
פעילויות  ציבוריים,  אירועים  לציבור,  הניתנים 
המתרחש  לשינוי  ביטוי  ועוד.  וספורט  תרבות 
מוגבלות  עם  האנשים  את  הציבורית  בתפיסה 
התקשורת  באמצעי  הכתבות  בריבוי  לראות  ניתן 
עם  אנשים  ובשילוב  בנגישות  העוסקות  השונים, 
מציגות  מהכתבות  רבות  לעבר,  בניגוד  מוגבלות. 
ולא זכויות  שוויון  של  מבט  מנקודת  הנושא   את 

רק מנקודת מבט של חסד ורחמים.

ח. שום דבר עלינו בלעדינו
עקרון השותפות של אנשים עם מוגבלות בכל תחום 
לגורלם  הנוגעות  ובהחלטות  חייהם  על  המשפיע 
מחוק  כחלק  האו"ם.  באמנת  מנחה  עקרון  הוא 
השוויון הוקמה לצד הנציבות ועדה מייעצת ובה רוב 
לאנשים עם מוגבלות. חברי הוועדה מייעצים לנציב 
בנושאים שעל סדר היום: תוכניות עבודה, חקיקה, 
מאבקים  מודעות,  שינוי  בחינוך,  שילוב  תעסוקה, 
ציבוריים ועוד. חברי הוועדה המייעצת ממונים על–
שלוש  של  לקדנציה  והרווחה  המשפטים  שרי  ידי 
הועדה  שנים. בשש השנים האחרונות פעלו חברי 
ויושבת הראש, עו"ד נטע דגן, כדי לסייע לנציבות 
חדשים,  לכיוונים  אותה  כיוונו  מטרותיה,  בקידום 
להתמודד  לנציבות  וסייעו  מהשטח  קולות  הביאו 

עם משברים ואתגרים לא פשוטים.

את לקיים  מקפידה  השוויון  נציבות  לכך,   בנוסף 
נושא בכל  בלעדינו"  עלינו  דבר  "שום   עקרון 
כך,  מוגבלות.  עם  אנשים  של  לעתידם  משמעותי 
השירות  נגישות  לתקנות  בנוגע  בדיונים  למשל, 
אנשים  מלא  באופן  שותפים  היו  שנים,  שנמשכו 
עם מוגבלות ונציגי ארגונים. חלק ניכר מהדרישות 
מוגבלות  עם  אנשים  בזכות  עלו  בתקנות 
נחוץ  מה  יודעים  החיים"  של  שמ"האוניברסיטה 
הנגשת  למען  שלהם  העדיפויות  סדר  ומה  להם 
המרחב הציבורי. נציבות השוויון גם לחצה שנציגים 
מלאים  שותפים  יהיו  מוגבלות  עם  אנשים  של 
בנושאים  הממשלה  משרדי  של  שונים  בדיונים 
שיקום,  חוק  לחוקק  היוזמה  כמו  משמעותיים 
ואיחוד  בעוולה"  ה"הולדה  נושא  לבחינת  הוועדה 

אגפי משרד הרווחה.

עם  שאנשים  מצב  יוצרים  כחברה  אנו  כמה  עד 
כגדולות  קטנות  החלטות  מקבלים  אכן  מוגבלות 
לסנגור  זכותם  את  ומממשים  לחייהם  הנוגעות 
הנציבות  תמכה  האחרונות  בשנים  עצמי? 
בהתארגנויות של אנשים עם מוגבלות שכלית ושל 
אנשים עם מוגבלות נפשית שקמו כדי להשמיע את 
להיות  יכולים  אלה  זכויותיהם.  על  ולהילחם  קולם 
ועד  או  דירה  ועד  של  יומיות  יום  לזכויות  מאבקים 
הוסטל שקובע מה הם רוצים לעשות ומה לא בחיי 
היומיום, או מאבקים בהחלטות גדולות כמו הבעת 
או  בדיונים על חוק הכשרות המשפטית,  עמדתם 

על תקנות הנגישות.

הנציבות קיימה קורסים לפעילים ברחבי הארץ, כמו 
פעילי "קהילה נגישה" והמרכזים לחיים עצמאיים, 
הנציבות  אנשי  נגישות.  כשגרירי  להכשרתם 
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מקפידים להגיע לכל מקום על מנת לעודד, לתת 
שינוי  לעשות  ששואפים  פעילים  ולחזק  מידע 
שיעשו  מוגבלות  עם  פעילים  בזכות  רק  חברתי. 
להגשים  נצליח  זכויותיהם,  על  יעמדו  הסברה, 
של הציבורי  הדימוי  את  ולשנות  והחוק  החזון   את 

אנשים עם מוגבלות.

ט. יצירת שיתופי פעולה 
להנעת המהלך

את  קיבלו  השוויון,  בנציבות  לתפקידי  כשנכנסתי 
ובראשם,  והמסורים  המקצועיים  העובדים  פני 
מנהלי מחלקת הנגישות, אדריכל שמואל חיימוביץ, 
בלהה  הדין  עורכת  המשפטית,  המחלקה  מנהלת 
ליאורה  בקהילה,  שילוב  מחלקת  ומנהלת  ברג 
ובמקצועיות  בסבלנות  אותי  הכניסו  הם  רופמן. 
השנים  בשש  הארוכה.  בדרך  אותי  וליוו  לתפקיד 
הנציבות,  של  האדם  כוח  הוכפל  האחרונות 
עם  בתחום.  ומוביל  למשמעותי  והפך  התמקצע 

שיתופי  ליצור  חייבת  שהנציבות  ברור  היה  זאת, 
המהפכה  את  לאפשר  מנת  על  ענפים,  פעולה 
לחיזוק שיתופי  היא שוקדת. ראשית, פעלנו  עליה 
הפעולה עם משרד המשפטים על יחידותיו השונות 
וזכינו לגיבוי מלא מהנהלת המשרד. בזמן כהונתם 
ולחיזוק.  לתמיכה  זכינו  המשפטים,  שרי  כל  של 
משרדי  עם  הפעולה  שיתופי  להגברת  פעלנו 
הרווחה,  משרדי  ובראשם  השונים  הממשלה 
לביטוח  המוסד  ועם  והכלכלה  החינוך  הבריאות, 
המקומיות,  הרשויות  עם  המחוקקים,  עם  לאומי, 
איגודי המגזר הפרטי וכמובן הארגונים של אנשים 

עם מוגבלות ופעילים.
שיתופי הפעולה האלה ומיצוב הנציבות כגוף מרכזי 
במספר  עצום  לגידול  השאר,  בין  הביאו,  בתחום 
פניות הציבור לנציבות השוויון ולכך שבתי המשפט 
בתיקים  השוויון  נציבות  של  דעת  חוות  מבקשים 
מוגבלות  עם  אנשים  של  באפליה  העוסקים  רבים 

במתן שירותים, בתעסוקה ועוד.

גרף מספר 2: גידול במספר פניות הציבור לנציבות השוויון
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אתגרים לעתיד
פעיל  הייתי   ,1998 בשנת  השוויון  חוק  כשנחקק 
כבדי השמיעה, שהיה  ארגון   - בקול  בארגון  צעיר 
שהקים בקואליציה  שותף  הייתי  בחיתוליו.   אז 

לאנשים  אדם  לזכויות  המרכז   - בזכות  ארגון 
מקום  בכל  השוויון.  חוק  לחקיקת  מוגבלות,  עם 
המונח  פשר  את  להסביר  צריכים  היינו  שהגענו, 
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רעיונות  הטמעת  בזכות  היום,  "נגישות".  החדש: 
השווויון,  נציבות  כמו  רבים  גורמים  על–ידי  החוק, 
ושק"ל,  ישראל'  'נגישות  עמותת  כמו  ארגונים 
בשנים האחרונות  נגישות שהוכשרו  מורשי  מאות 
בפי  שגור  "נגישות"  המונח  נגישות,  רכזי  ואלפי 
בהרבה. המילה  נרחבות  קיבל משמעויות  ואף  כל 
"נגישות" משמשת לא רק כדי להצביע על הסרת 
על  גם  אלא  מוגבלות,  עם  אנשים  בפני  חסמים 
מהפריפריה  אוכלוסיות  בפני  חסמים  הסרת 
לאוניברסיטה"(,  )"נגישות  גבוהה  להשכלה 
לתעסוקה )"נגישות לתעסוקה"( ועוד. הנושא של 

אנשים עם מוגבלות הופך לנושא שנמצא על סדר 
היום הציבורי. ניסיון החיים של אנשים עם מוגבלות 
והצרכים שלהם בתחומים רבים נלקחים בחשבון, 

יותר מאי פעם בעבר. 
בשנים  יקרה  דומה  שדבר  ומאמין  מקווה  אני 
הקרובות עם מושג ה"הכלה". כיצד אנו, האנשים 
הציבור  שבו  דבר  בכל  חלק  ניקח  מוגבלות,  עם 
שותף, כנתרמים וכתורמים, כיצד נושא אנשים עם 
תחום  ובכל  ציבורי  דיון  מכל  חלק  יהווה  מוגבלות 
הדדית,  בערבות  כולנו,  וכיצד  נפרד,  כנושא  ולא 

נהווה רקמה אנושית אחת.


