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משתתפים בתערוכות ומלמדים ,חלקם עוסקים באמנות כתחביב
וחלקם יצרו את העבודות במרכז יום או בחוג.
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כל הזכויות שמורות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים ,מדינת ישראל,
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דבר שרת המשפטים
בשנת  2012הצטרפה מדינת ישראל לרשימת המדינות שאשררו את אמנת
האו”ם העוסקת בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות .מדובר במסמך ייחודי,
המבסס את התפיסה לפיה אנשים עם מוגבלות זכאים ,ככל אדם ,לחירות,
לכבוד ולשוויון בפני החוק .בחוברת שלפניכם הסבר על האמנה ,ערכיה וסעיפיה.
משרד המשפטים כולו ,ונציבות שוויון זכויות בתוכו ,פועלים לקידום חברה
שוויונית יותר לאנשים עם מוגבלות בישראל .המשרד פועל לקידום חקיקה
התואמת את ערכי האמנה ,ובכלל זה תיקון מקיף לחוק הכשרות המשפטית
אשר הונח על שולחן הכנסת.
בנוסף לפעילותה של נציבות השוויון לקידום הנגישות ואכיפתה ,מאבק
בהפלייתם של אנשים עם מוגבלות וקידום תעסוקתם ,פועלת הנציבות גם
לקידום יישומה של אמנת האו”ם בישראל ,ובפרט פועלת לקידום החיים
בקהילה של אנשים עם מוגבלות ,שילובם במערכת החינוך והשתתפותם
בתהליכי קבלת החלטות .לצד נציב השוויון פועלת וועדה מייעצת המורכבת
מנציגי ארגונים ,נציגי ציבור ,משפטנים ומומחים אשר תפקידם לייעץ לנציב
באופן שוטף ולהביא את קולות האנשים מן השטח אל מוקדי קבלת ההחלטות.
תודתי שלוחה לעובדות ולעובדים בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
הממשיכים לפעול במסירות רבה על מנת להפוך את מדינת ישראל למקום
שבו מוגבלות אינה מקשה על מימוש זכויות וחירות אישית.
נמשיך להוביל בדרך זו ,ליצירת חברה שוויונית יותר ,ולמניעת הפלייתם של
אנשים עם מוגבלות.
ח”כ איילת שקד
שרת המשפטים
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חוזה המדינה ,בנימין זאב הרצל ,כך“ :איננו
בספרו האלמותי “אלטנוילנד” כתב

דבר מנכ”לית
משרד המשפטים
מפלים בין אדם לאדם ...עליו להיות אדם ובכך אנו אומרים די”.
בין דפיה של האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות טמונה אחת
מאבני היסוד של חזון המדינה ומשרד המשפטים :עשיית צדק ושוויון בפני
החוק .מאז חתמה ישראל על האמנה בשנת  ,2007הובילה נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) ,את
הטמעת האמנה והתאמת הדין בישראל לעקרונותיה .בשנת  ,2012בזכות עבודה
אינטנסיבית ומאומצת ,אושררה האמנה.
הענקת שוויון מהותי לאנשים עם מוגבלות אינה מסתכמת באשרור האמנה
ובאיסור הפליה .על כולנו מוטלת החובה לפעול באופן אקטיבי על מנת להעניק
לאנשים עם מוגבלות נגישות בכל תחומי החיים ,שתאפשר את שילובם הלכה
ולמעשה.
משרד המשפטים ימשיך לחתור להשגת חברה שוויונית שבה ניתנת לאנשים
עם מוגבלות האפשרות ליהנות הנאה מלאה מזכויותיהם היסודיות .המדריך
שלהלן ,המפרט ומבהיר את עקרונות האמנה ,הוא צעד נוסף בדרך להטמעת
שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.
אני מודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם למר אברמי טורם ,נציב שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ומקווה כי המדריך המפורט יסייע בקידום המודעות
לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
עו"ד אמי פלמור
מנכ"לית משרד המשפטים
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דבר נציב שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות
מדינת ישראל אשררה את אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות
בספטמבר  .2012משמעות האשרור  -הצטרפותה של ישראל למדינות העולם
אשר חרטו על דגלן יצירת שינוי בחייהם של אנשים עם מוגבלות החיים בהן.
המדינות אשר אשררו את האמנה ,מחויבות לפעול להסרת החסמים והקשיים
המונעים מאנשים עם מוגבלות השתתפות מלאה בחברה ובקהילה ולפתח
מדיניות וכלים המאפשרים חיים שוויוניים וחברה מכילה.
האמנה קובעת כי לאדם עם מוגבלות הזכות לאוטונומיה ,לעצמאות וזכות לקבלת
החלטות על גורלו ,הזכות לעבוד בשוק החופשי ,לחיות בקהילה וליהנות באופן
מלא מן השירותים הניתנים בה .לאדם הזכות ללמוד במערכת חינוך מכילה,
להקים משפחה ,להשתתף בחיים הפוליטיים ,ובפעילויות פנאי תרבות וספורט.
כמו כן קובעת האמנה כי יש להגן על אנשים עם מוגבלות מפני שלילת חירות
שרירותית ,ענישה או יחס אכזרי ומשפיל ,ניצול והתעללות.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ,אמונה על קידום
האמנה בישראל ,הגנה עליה ופיקוח על יישומה .תפקיד זה מצטרף לתפקידנו
העיקרי ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,שנחקק בשנת .1998
כחלק מתפקידנו זה אנו פועלים לקדם מדיניות וחקיקה שאכן תביא ליישום
האמנה בישראל .אנו מקבלים אלפי פניות מהציבור בשנה ומטפלים בהן ,אוכפים
את הנגישות ,מגישים תביעות וחוות דעת משפטיות ,פועלים לשילוב בתחום
החינוך ,ומבצעים בקרות במקומות בהם נמצאים אנשים עם מוגבלות (כגון
מסגרות דיור ותעסוקה) כדי לבחון את מצבם בפועל .כמו כן ,אנו פועלים לקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות וליישום תיקון  15בחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות הקובע יעדי ייצוג הולם של העסקת אנשים עם מוגבלות בגופים
ציבוריים.
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יחד עם אנשים עם מוגבלות ,ארגונים חברתיים ומשרדי הממשלה השונים עברנו
כברת דרך ארוכה עד כה .בשנת  2017השלמנו את הכנת הדו"ח לאו"ם המפרט
את כל מה שנעשה בישראל ,הן בתחום החקיקה והן במשרדי הממשלה השונים,
כל אחד בתחומו ,כדי לקדם את השוויון של אנשים עם מוגבלות.
בתחומים רבים יש לנו חקיקה מתקדמת ונעשות פעילויות חיוביות רבות .יחד עם
זאת אתגרים רבים עוד לפנינו .לצערי ,עדיין אנשים רבים עם מוגבלות חיים מחוץ
לקהילה ובמוסדות ,לעיתים קרובות יש להם אפוטרופוס ונמנעת מהם האפשרות
לקבל החלטות בעצמם לו זכו לתמיכה ,חלקם חיים בבדידות ,אינם משולבים
מספיק בתעסוקה ובמערכות החינוך ויש עדיין לעשות פעולות רבות כדי לאפשר
לאנשים עם מוגבלות להשתלב באופן שוויוני במרחב הציבורי כולו.
קידום מדיניות התואמת את עקרונות האמנה והמאפשרת לאנשים עם מוגבלות
חיים שוויוניים ומלאים ,הוא מאמץ משותף של כולנו :אנשים עם מוגבלות ,ארגוני
ִסנגור ,משרדי ממשלה ,מגזר שלישי ופעילי שטח .רק בפעילות משותפת של
אנשים עם מוגבלות וברוח האימרה "שום דבר עלינו בלעדינו" ,נוכל להביא לכך
כי המילים של האמנה יהפכו מאותיות כתובות למציאות בפועל ויובילו לשינוי
אמיתי בחייהם של אנשים עם מוגבלות בישראל וליצירת חברה שוויונית ,מכילה
וטובה יותר ,חברת מופת שכולנו נתגאה להיות חלק ממנה.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עומדת לרשותכם בכל שאלה.

אברמי טורם
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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פרק 1

הסבר כללי על האמנה
א .רקע כללי
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות התקבלה על ידי האו”ם
(ארגון האומות המאוחדות) על מנת להבטיח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ברחבי העולם .האמנה מכירה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחופש,
לכבוד ולשוויון ככל אדם אחר .האמנה מתייחסת לזכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות בתחומי חיים רבים וקובעת עקרונות משותפים ,בין-לאומיים,
לפעולה בתחומים אלה .במרכז האמנה עומד עקרון ההכלה ()inclusion
שפירושו חברה פתוחה ונגישה לכול ,המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להיות
חלק ממנה.
האמנה מדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות
עצמאיות בעניין חייהם האישיים .כמו כן ,האמנה מחייבת את
המדינה להתייעץ עם אנשים עם מוגבלות וארגוניהם בכל מדיניות
ציבורית הקשורה אליהם ,בהתאם לעקרון “שום דבר עלינו בלעדינו”
(.)Nothing about us without us
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ב .תולדות האמנה  -מכתיבה ועד אשרור
העצרת הכללית של האו”ם אישרה את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים
עם מוגבלויות ב 13-בדצמבר  .2006האמנה היא פרי מאמצים ממושכים
של אנשים עם מוגבלות וארגוניהם ושל מדינות ברחבי העולם .המשלחת
הישראלית כללה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יחד עם
נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ,משרד החוץ ,ארגון “בזכות”
ואנשים עם מוגבלות מישראל .חברי המשלחת היו שותפים לניסוח האמנה
ולהתוויית העקרונות הכלולים בה.
מדינת ישראל חתמה על האמנה ב 31-במרס  ,2007ובכך אישרה כי היא
מצטרפת למדינות הפועלות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות .לאחר
החתימה התנהל תהליך שבו משרדי הממשלה הרלוונטיים בדקו אם החוקים
בישראל תואמים את עקרונות זכויות האדם שבאמנה .קוימו דיונים ממושכים
עם משרדי הממשלה ,בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ב 28-בספטמבר  2012אשררה מדינת ישראל את האמנה ,והגישה הסתייגות
מסעיף אחד בה .משמעות אשרור האמנה היא שישראל קיבלה על עצמה
לבצע את החובות הקבועות באמנה .נכון לחודש אוגוסט  2017אשררו את
האמנה  174מדינות.
הגוף האמון על קידום האמנה ופיקוח על יישומה בישראל הוא נציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות .הנציבות פועלת להעלאת המודעות לכתוב
באמנה בקרב אנשים עם מוגבלות ,גופים ציבוריים ואנשי מקצוע .הנציבות
עורכת פיקוחים ובקרות ,מקדמת מדיניות וחקיקה ,אוספת מידע ,מקבלת
תלונות ומטפלת בהם .כל זאת על מנת להגיע למצב שבו אנשים עם
מוגבלות יוכלו לממש בפועל את הזכויות המעוגנות באמנה".
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ג .למה צריך אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות?
בעולם חיים כיום כמיליארד אנשים עם מוגבלות .בישראל חיים כמיליון ו400-
אלף אנשים עם מוגבלות ,אנשים עם מוגבלות מהווים קרוב ל 17%-מכלל
האוכלוסייה בישראל.
קיימים פערים גדולים מאוד בין אנשים עם מוגבלות לבין שאר האוכלוסייה.
אנשים עם מוגבלות נתקלים בחסמים שונים כמו הפליה ,דעות קדומות
והיעדר נגישות אשר אינם מאפשרים להם למצות את הפוטנציאל האישי
שלהם .מטרת האמנה היא להבטיח שבכל העולם אנשים עם מוגבלות יזכו
לשוויון מלא ויוכלו לממש את זכויותיהם במלואן .המדינות החתומות על
האמנה התחייבו לפעול כדי לממש מטרה זאת.

מהן “זכויות אדם”?
זכויות אדם עוסקות באופן שבו המדינה חייבת לנהוג כלפי כל אדם
באשר הוא .הזכויות מבוססות על ההכרה בכך שכל האנשים הם שווי
ערך ,שיש להם זכות לקבל החלטות ושיש לנהוג כלפיהם בהגינות
ובכבוד .זכויות האדם נוסחו במסמכים בין-לאומיים כדוגמת ההכרזה
לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ( )1948וכמה אמנות בין-לאומיות
לזכויות אדם שנחתמו באו”ם מאז ועד היום.
זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות כבר כלולות באמנות אלה .לכן
האמנה שמדריך זה עוסק בה אינה מעניקה זכויות “חדשות” לאנשים
עם מוגבלות ,אלא מכירה בצורך לפעול כדי להפוך את זכויות האדם
למציאות חיים עבורם.
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ד .שינוי התפיסה
בעבר הייתה מקובלת הגישה כי חוסר יכולתו של אדם עם מוגבלות להשתלב
בחברה היא בעיה אישית ,תוצאה של מצב בריאותי לקוי או שונות גופנית.
לפיכך ,אנשים עם מוגבלות קיבלו שירותי שיקום ורווחה ואפשרות בחירה
מצומצמת מתוך שירותים ומסגרות שלרוב יצרו הפרדה בין אנשים עם
מוגבלות לבין כלל החברה :דיור במוסדות ,חינוך מיוחד ,תעסוקה במפעלים
מוגנים .בנוסף ,ננקטה כלפי אנשים עם מוגבלות גישה מתנשאת ומגוננת
שלפיה הם אינם מסוגלים להחליט מה טוב עבורם ,ולעתים קרובות גורמים
אחרים קיבלו החלטות במקומם.
כיום ,הדגש הוא על זכויות אדם .גישה זו מדגישה את זכותו של אדם
עם מוגבלות להשתלב בצורה שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים ,ככל
אזרח .אנשים עם מוגבלות נתפסים כשייכים לקבוצת מיעוט שמתמודדת
עם הפליה .מעורבותם המצומצמת בחברה נתפסת כבעיה הנגרמת בשל
חסמים חברתיים ולא כבעיה פרטית רפואית של האדם עם המוגבלות עצמו.
מכאן שאחריות החברה להסיר חסמים אלו ,כדי לעודד השתלבות של אנשים
עם מוגבלות בחברה ,ולאפשר להם בחירה מתוך מגוון אפשרויות.
ביטוי ראשוני לגישת זכויות האדם ,שבבסיס האמנה ,מתגלה בלשונה:
האמנה משתמשת בשפה שמדגישה ראשית את האדם ואחר כך את
מוגבלותו (לדוגמה“ :אדם עם מוגבלות שכלית”) ולא בשפה מתייגת (כגון:
“מפגר”) .כך מושם הדגש על היותו אדם שלם ,בעל יכולות ,רצונות ושאיפות,
אשר המוגבלות היא חלק ממנו אך אינה כל מהותו.
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ה .מיהם “אנשים עם מוגבלות”? (סעיף )1
האמנה מבוססת על ההבנה שיש להפריד בין שני מרכיבים שיחד משפיעים
על מוגבלות .הרכיב האחד הוא הלקות של האדם והרכיב השני הוא החסמים
שמציבה החברה .שני אלה יחד פוגעים בהשתתפות של אנשים עם מוגבלות
בחברה  -כלומר המפגש בין אנשים עם לקויות מצד אחד ,לבין חסמים
של יחס (דעות קדומות) או של סביבה (היעדר נגישות) מהצד האחר ,הופך
אותם לאנשים עם מוגבלות .אותה לקות יכולה להוביל למוגבלות בתפקוד
במידות חומרה שונות ,לפי החסמים שבהם נתקל האדם .לפיכך ,על מנת
להבטיח שוויון של אנשים עם מוגבלות וכדי לשפר את תפקודם בחיי היומיום
יש לפעול להסרת החסמים הסביבתיים .לדוגמה ,צירוף כתוביות לתכנית
טלוויזיה מאפשר גם לאדם עם מוגבלות בשמיעה להבין את הנאמר.

לפי הגדרת האמנה ,אנשים עם מוגבלות כוללים אנשים עם
לקויות גופניות ,נפשיות ,שכליות או חושיות ,ארוכות טווח ,אשר עקב
יחסי גומלין עם מחסומים שונים ,עלולה להימנע השתתפותם המלאה
בחברה ,בשוויון עם אחרים.

15

יוצרת :נופר פרידמן
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ו .עקרונות מפתח שעליהם מבוססת האמנה
(סעיפים )3-2
■ כבוד :יש לכבד כל אדם באשר הוא אדם .לכל אדם זכות לעצמאות
וזכות לבחור את דרכו בעניינים הקשורים לחייו.
■ אי-הפליה :אסור לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שונה מזה שמקבלים
אנשים ללא מוגבלות .אסור למנוע מאנשים עם מוגבלות לצרוך
שירותים ,חינוך ,תעסוקה או חיי חברה בשל מוגבלותם .הפליה כוללת
גם מצב שבו לא נותנים לאדם התאמה סבירה.
■ השתתפות והכלה :יש לפעול לשינוי החברה כך שתהיה מכילה יותר,
ותאפשר השתתפות מלאה של אנשים עם מוגבלות בה.
■ כבוד לשונות :קבלה של אנשים עם מוגבלות כחלק מן האנושות שהיא
רב-גונית.
■ שוויון הזדמנויות :כדי ליצור שוויון הזדמנויות ,יש לפעול להסרת חסמים
העומדים בפני אנשים עם מוגבלות.
■ נגישות :יש לפעול כדי שלאנשים עם מוגבלות תהיה גישה למקומות
ולשירותים הפתוחים לציבור באופן שווה לאנשים אחרים .יש להתאים
מקומות ושירותים אלה לצורכיהם.
■ שוויון בין המינים :יש לפעול לקידום זכויותיהם של גברים ושל נשים
עם מוגבלות כאחד.
■ כבוד לילדים עם מוגבלות ,ליכולותיהם שהולכות ומתפתחות עם
השנים ,ולזכותם לשמר את זהותם.
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ז .מה המדינה צריכה לעשות כדי ליישם את
האמנה (סעיף )4
עם חתימתה על האמנה ,המדינה התחייבה לפעול למימוש מלא של
כל זכויות האדם עבור כל אדם עם מוגבלות ,בכל האמצעים הראויים.
בין היתר:
■ לבטל חוקים ,תקנות ונוהגים מפלים.
■ לחוקק חוקים ,לקבוע מדיניות ולכתוב נהלים מתאימים ליישום הזכויות
שהוכרו באמנה.
■ להגן על זכויות אנשים עם מוגבלות בקביעת כל מדיניות או תכנית.
■ להבטיח כי רשויות המדינה ומוסדות ציבור יפעלו בהתאם לאמנה.
■ לשים סוף להפליה בשל מוגבלות מצד כל אדם ,ארגון או עסק פרטי.
■ לעודד וליזום מחקר ופיתוח של מוצרים ,שירותים ,ציוד ומתקנים
בעיצוב אוניברסלי .לדאוג שהם יהיו זמינים ולעודד את השימוש בהם.
לכלול עיצוב אוניברסלי בפיתוח תקנים והנחיות.

עיצוב אוניברסלי ()Universal Design
או “עיצוב לכול” הוא גישה בעיצוב אשר מנסה להביא בחשבון
את הטווח הגדול ביותר של יכולות ואי-יכולות בחברה ,וכך לפנות
לקהל הרחב ביותר האפשרי .לפי סעיף  2באמנה ,עיצוב אוניברסלי
הוא עיצוב מוצרים ,סביבות ,תכניות ושירותים כך שכל אדם יוכל
להשתמש בהם ללא צורך בהתאמה או בעיצוב מיוחד .לעתים צריך
לתת אמצעי עזר נוסף לקבוצה מסוימת של אנשים עם מוגבלות
גם כאשר העיצוב הוא אוניברסלי.
18

■ לעודד פיתוח של טכנולוגיות חדשות המתאימות לאנשים עם מוגבלות,
כגון טכנולוגיות מידע ותקשורת או עזרי ניידות .לדאוג לכך שטכנולוגיות
ועזרים אלו יהיו זמינים ומחירם סביר.
■ לספק מידע נגיש על עזרי ניידות וטכנולוגיה מסייעת לאנשים עם
מוגבלות ,על שירותי תמיכה ועל אפשרויות סיוע נוספות.
■ לקדם הדרכה של אנשי מקצוע ואנשי צוות שעובדים עם אנשים עם
מוגבלות בנושא הזכויות המוכרות באמנה ,כדי לשפר את מתן הסיוע
והשירות בהתאם למובטח באמנה.
■ המדינה תפנה את מירב התקציבים וכוח האדם שביכולתה לתת
למימוש הזכויות הכלכליות ,החברתיות והתרבותיות של אנשים עם
מוגבלות .המדינה תיעזר בסיוע בין-לאומי לפי הצורך .המדינה תפעל
בתהליך מדורג ,כדי לממש את הזכויות באופן מלא.
■ המדינה תתייעץ עם אנשים עם מוגבלות ותערב אותם באופן פעיל
בתהליכי קבלת החלטות בנושאים הקשורים אליהם .הדבר נכון
במיוחד בעת גיבוש חקיקה ומדיניות ליישום האמנה .על המדינה לשתף
בתהליכים אלו ארגונים של אנשים עם מוגבלות וילדים עם מוגבלות,
כאשר הדבר רלוונטי.
■ האמנה אינה פוגעת בזכויות או בחירויות של אנשים עם מוגבלות שכבר
קיימות במדינה.
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•

ח .מעמד האמנה בישראל והקשר בינה לבין
חוק השוויון
רוב דרישות האמנה קיימות בחקיקה הישראלית .חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות נחקק בישראל בשנת  ,1998וחוקים אחרים בישראל מחייבים
את רוב הדרישות של האמנה.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר הפליה במקומות עבודה,
בשירותי המסחר ובשירותי הממשלה ויתר הרשויות הציבוריות .החוק אף
מחייב לתת התאמות וליצור נגישות לאנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי
ובמקומות העבודה .חוקים רבים נוספים עוסקים בזכויות של אנשים עם
מוגבלות .למשל ,חוק החינוך המיוחד קובע את זכותם של תלמידים עם
מוגבלות ללמוד בחינוך המיוחד או להשתלב בחינוך הרגיל .חוק הליכי
חקירה והעדה קובע ,בין השאר ,את זכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית,
נפשית או אוטיזם להיחקר בידי חוקרים מיוחדים ממשרד הרווחה ולא
במשטרה .לעומת זאת ,האמנה כוללת זכויות שעוסקות בנושאים חברתיים,
תרבותיים וכלכליים כמו הזכות לדיור בקהילה שטרם נקבע בישראל בחוק.
מעמד האמנה שונה ממעמדם של חוקי המדינה בישראל .אדם עם
מוגבלות אינו יכול להגיש תביעה על פגיעה בזכויות הכלולות באמנה
בלבד ולא קיימות בחוק הישראלי .עם זאת ,בתי המשפט יכולים להשתמש
באמנה כדי לפרש את האמור בחוק השוויון ובחוקים נוספים שעוסקים
באנשים עם מוגבלות.
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יוצרת :דליה רדאה
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פרק 2

הסבר על הזכויות הכלולות
בסעיפי האמנה
סעיף  :5שוויון ואי-הפליה
■
■
■

■

כל בני האדם שווים בפני החוק וכולם מוגנים במידה שווה על ידי החוק.
מחובת המדינה לאסור כל הפליה מחמת מוגבלות ,ולהבטיח הגנה
מפני הפליה כזו.
המדינה חייבת לפעול כדי להבטיח מתן התאמות סבירות עבור אנשים
עם מוגבלות ,כגון :רמפות ,כתוביות לסרטים ,טקסטים בפורמטים
חלופיים.
האמנה מתירה להפעיל אמצעים מוגדרים להשגת שוויון הלכה
למעשה עבור אנשים עם מוגבלות .למשל ,ניתן לבצע “העדפה
מתקנת” ולהעדיף אנשים עם מוגבלות בקבלה למקום עבודה.
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אנשים עם מוגבלות זכאים להשתתף באופן שוויוני בכל תחומי
החיים ולמצות את יכולתם האישית .על החברה להתאים את
הסביבה ולהסיר חסמים כך שכולם יוכלו להשתלב בה באופן עצמאי,
מכובד וללא הפליה.

מהי הפליה?
■ כאשר לא מקבלים אדם עם מוגבלות לעבודה ,לא מקדמים אותו
בתפקיד או מפטרים אותו אך ורק בשל מוגבלותו  -זו הפליה
בתעסוקה.
■ כאשר מתעלמים מצורכיהם של תלמידים עם מוגבלות ,ובכך
מונעים מהם ללמוד ולהשתתף בפעילויות חינוכיות יחד עם
חבריהם ללימודים  -זו הפליה בחינוך.
■ כאשר מסרבים להעלות אדם עם מוגבלות לאוטובוס או לרכבת
בשל מוגבלותו  -זו הפליה במתן שירות ציבורי.
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יוצרת :דליה שוימר
24

סעיף  :6נשים עם מוגבלות
נשים וילדות עם מוגבלות נתונות להפליה כפולה  -בשל מינן ובשל מוגבלותן.
נשים עם מוגבלות נתקלות בקשיים בכל תחומי חייהן ,ובהם :בריאות ,תעסוקה,
זכאות לקצבאות ,חינוך למיניות ,חשיפה לאלימות ועוד.
האמנה קובעת כי על המדינה להבטיח שנשים וילדות עם מוגבלות ייהנו
באופן מלא ושוויוני מכל זכויות האדם וחירויות היסוד ,ולעשות כל שביכולתה
כדי להעצים אותן.
לפי נתוני הנציבות :נשים מהוות רוב בקרב אנשים עם מוגבלות
בגילאים הבוגרים .מתוך  1.06מליון אנשים עם מוגבלות בישראל ,בני
 20ומעלה ,המתגוררים במשקי בית בקהילה  588אלף ( )55%הן נשים.
סקר “מדד הביטחון” נעשה ב 2012-על ידי שישה ארגונים ,כלל
ראיונות עם  800נשים ונערך בשלוש שפות (עברית ,ערבית ורוסית).
מנתוניו עולה כי ברוב הסוגיות שהוצגו (ביניהן :מצב כלכלי ,האפשרות
שלא יזכו לטיפול רפואי מספק ,האפשרות של אבדן בית) ,נשים עם
מוגבלות חשות יותר חרדה ,יותר מתח ופחות ביטחון יחסית לנשים
ללא מוגבלות.
לפי הסקר ,אחוז הנשים שעבר תקיפה מינית על ידי אדם לא מוכר,
גילוי עריות או תקיפה מינית לפני גיל  16גבוה באופן משמעותי בקרב
נשים עם מוגבלות מאשר בקרב נשים ללא מוגבלות .ממצא בולט נוסף
הוא היחס בין הנשים עם מוגבלות שחוו שימוש בכוח פיזי נגדן מצד
המשפחה לבין נשים ללא מוגבלות שחוו זאת ( 26.2%לעומת .)9.9%
הנגשת ההליך הפלילי לנשים עם מוגבלות תקל את הדיווח למשטרה
ומתן העדות בבתי המשפט .הנגשת שירותי הטיפול והתמיכה תקל
על נשים לקבל סיוע.
(מדד הביטחון של נשים ,2012 ,איריס זמיר ואסיה איסטושינה ,אשה
לאשה  -מרכז פמיניסטי חיפה)
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סעיף  :7ילדים עם מוגבלות
המדינה חייבת לעשות כל שביכולתה כדי שילדים עם מוגבלות ייהנו מכל
זכויות האדם וחירויות היסוד ,כמו ילדים ללא מוגבלות.
שיקול עיקרי בקבלת החלטות בעניינם של ילדים עם מוגבלות הוא טובת
הילד.
ילדים עם מוגבלות זכאים להביע את דעתם בכל נושא שמשפיע עליהם,
ויש להתחשב בה באותה מידה שמתחשבים בדעתם של ילדים אחרים.
יש לתת לילדים עם מוגבלות את הסיוע הנדרש בהתאם למוגבלותם על
מנת שיוכלו להביע את דעתם.

לפי נתוני נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,מספרם של
ילדים עם מוגבלות בישראל הוא כ 246-אלף .שיעור המוגבלות
בקרב כלל הילדים הוא .9%
(דו”ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )2017
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יוצר :שלום יהודה ויזמן

סעיף  :8הגברת מודעות
אנשים עם מוגבלות ייהנו ממלוא זכויותיהם רק אם החברה תשנה את גישתה
כלפיהם ואת ציפיותיה מהם .דבר זה לא יתרחש מאליו.
לכן ,על המדינה:
■ להעלות את המודעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בכל חלקי
החברה ובמשפחה.
■ לעודד יחס של כבוד כלפי אנשים עם מוגבלות וזכויותיהם.
■ להיאבק בדעות קדומות על אודות אנשים עם מוגבלות ובהתנהגות
פוגעת כלפיהם.
■ להעלות את המודעות הציבורית ליכולותיהם של אנשים עם מוגבלות
ולתרומתם לחברה.
לשם השגת מטרות אלה ,ניתן:
■ להפיק מסעי פרסום על אודות זכויות אנשים עם מוגבלות ,לקדם
תפיסות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות ,לקדם הכרה בכישוריהם
ובתרומתם לשוק העבודה.
■ לטפח במערכת החינוך גישה מכבדת לזכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות ,למשל על ידי פיתוח תכניות לימוד מתאימות לילדים ,החל
מגיל הגן.
■ לעודד את אמצעי התקשורת להציג אנשים עם מוגבלות בהתאם
לערכי האמנה.
■ לקדם תכניות הדרכה להעלאת מודעות לאנשים עם מוגבלות
ולזכויותיהם.
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סעיף  :9נגישות
המדינה חייבת לפעול להבטחת נגישות למקומות ציבוריים ולשירותים
הניתנים לציבור ,כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות בצורה עצמאית
ולהשתתף בכל תחומי החיים.
יש לאפשר נגישות ,בין היתר ,לבניינים ,לכבישים ,לתחבורה ,לבתי ספר,
לבנייני מגורים ,למתקנים רפואיים ,למקומות עבודה ,לשירותי מידע ותקשורת
ולשירותי חירום.
המדינה צריכה:
■ לפתח הנחיות ותקנים לנגישות לשירותים ולמתקנים ציבוריים ולעקוב
אחרי יישומם.
■ לוודא שגופים פרטיים שמפעילים מתקנים או מספקים שירותים לציבור
ינגישו אותם.
■ להדריך את הציבור לגבי הצורך בנגישות.
■ לספק שילוט בכתב ברייל ובצורות קלות לקריאה ולהבנה במתקנים
ובבניינים הפתוחים לציבור.
■ לספק יותר סיוע אנושי עבור אנשים עם מוגבלות (למשל ,מקריאים
או מתרגמים לשפת סימנים) כדי לאפשר נגישות לבניינים ולמתקנים
הפתוחים לציבור.
■ לקדם צורות סיוע אחרות לאנשים עם מוגבלות כדי לוודא שיש להם
גישה למידע.
■ לקדם גישה של אנשים עם מוגבלות לטכנולוגיות מידע (למשל
מחשבים ואינטרנט).
■ לקדם עיצוב אוניברסלי נגיש לאנשים עם מוגבלות כבר בשלב מוקדם
של פיתוח טכנולוגיות כדי להקטין את עלותן של מערכות וטכנולוגיות
נגישות.
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נגישות השירות היא מתן שירות שמותאם לצרכים של אנשים עם
מוגבלות .שירות נגיש הוא שירות שאנשים עם מוגבלות יכולים
לצרוך בצורה עצמאית ומכובדת ,יחד עם שאר הציבור (באותו
מקום ובאותו זמן).
תקנות נגישות השירות נכנסו לתוקף באוקטובר  .2013אנשים עם
מוגבלות וארגונים היו שותפים פעילים בתהליך ניסוח התקנות.
התקנות נוגעות לאופן מתן שירות ומידע לאנשים עם מוגבלות
בשירותים כלליים ובשירותים בעלי אופי מיוחד כמו הארחה,
ספריות ועוד .התקנות חלות על כל סוג של שירות שפתוח
לציבור :הן חלות על רשות ציבורית כמו משרד ממשלתי או
רשות מקומית ,על שירותים גדולים וקטנים ,על עסקים וגם על
עמותות שאינן למטרות רווח ,על מקומות קבועים כמו קניונים,
אבל גם על שירותים שניתנים באמצעות אינטרנט .התקנות
קובעות שחובה להדריך עובדים נותני שירות כדי שיוכלו לתת
שירות נגיש .נותן השירות אינו רשאי לדרוש תעודה כדי להוכיח
את מוגבלות הלקוח ,למעט בשתי תקנות :פטור מעמידה בתור
ופטור מתשלום למלווה.
פרטים נוספים על התקנות ניתן למצוא באתר האינטרנט של
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
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סעיף  :10הזכות לחיים
לכל אדם יש זכות לחיים.
המדינה חייבת לעשות כל שביכולתה כדי לוודא שאנשים עם מוגבלות ייהנו
מזכות זו כמו אחרים.
לדוגמה ,המשטרה חייבת להגן על חייו של אדם עם מוגבלות הנמצא בסכנה
כמו על חיי כל אחד אחר .רופא חייב לספק טיפול מאריך חיים גם לחולה
עם מוגבלות הנוטה למות ,אלא אם כן הוא ביקש במפורש שלא לעשות כן.
כמו כן ,חובה לחקור מוות של אדם עם מוגבלות שנפטר בנסיבות מחשידות,
למשל בעת שהתגורר במוסד.

סעיף  :11מצבי סיכון ומקרי חירום הומניטריים
המדינה צריכה להגן על אנשים עם מוגבלות ולשמור על ביטחונם במצבי
סיכון ,כגון מלחמה ,רעב ואסונות טבע.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי
לנגישות לשירותים הניתנים לציבור במצבי חירום ,כגון :מידע על מצב
חירום ,מקלטים וערכות מגן (כולל נגישות לתהליך חלוקת הערכות
ולהדרכה עליהן).
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעניין נגישות לשירותי שעת
חירום ,יפרטו כיצד להנגיש את המידע ,הסביבה הפיזית והשירותים
הניתנים לציבור במצב זה .כן יחייבו התקנות את הרשויות להתייחס
לנגישות לאנשים עם מוגבלות בתכניות לקראת מצב חירום .תקנות
אלה נמצאות כעת בתהליך התקנה.
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סעיף  :12הכרה שווה בפני החוק
■ אנשים עם מוגבלות זכאים להכרה כבני אדם בפני החוק.
■ לאנשים עם מוגבלות יש כשרות משפטית כלומר ,הם יכולים ליהנות מזכויות
ולמלא חובות בעלות משמעות משפטית כמו שאר האנשים  -למשל ,לקנות
ולמכור רכוש ,להוריש ולרשת נכסים ,לפתוח ולנהל חשבון בנק.
■ על המדינה לוודא שלאנשים עם מוגבלות יש גישה לתמיכה מתאימה
למימוש זכויותיהם וחובותיהם המשפטיות .דוגמה לתמיכה כזו היא
“קבלת החלטות נתמכת” :מנגנון המסייע לאדם עם מוגבלות לקבל
החלטות בכוחות עצמו.
■ האמנה מכירה בכך שבמדינות שונות ישנם אמצעים שעוזרים לאדם
לקבל החלטות ,למשל  -מינוי אדם שיסייע בקבלת החלטות ,שימוש
בייפוי כוח מתמשך או מינוי אפוטרופוס .האמנה קובעת שבכל דרך
שתיבחר ,יש לכבד את רצונו והעדפותיו של האדם ,אין לנצלו ואין
לפגוע בענייניו .השימוש באמצעי יותאם למצב ,ישמש למשך זמן קצר
ככל שניתן ,ויבוקר על ידי רשות ממשלתית או גוף שיפוטי עצמאיים
ואובייקטיביים ,באופן סדיר.
■ המדינה צריכה לעשות כל שביכולתה על מנת שאנשים עם מוגבלות
יוכלו להיות בעלי רכוש ,לרשת רכוש ,לנהל את ענייניהם הכספיים
ולקבל גישה שווה להלוואות בנקאיות ,משכנתאות ואשראי מסוגים
אחרים.
■ המדינה תבטיח כי רכושם של אנשים עם מוגבלות לא יילקח מהם
בצורה שרירותית.

32

בישראל“ ,אפוטרופוס” הוא אדם שמונה בידי בית המשפט לקבל
החלטות במקום אדם אחר ,שאיננו מסוגל לדאוג לענייניו בכוחות עצמו.
אדם שמונה לו אפוטרופוס מכונה “חסוי” .ישנם כיום בישראל כ49-
אלף בוגרים שמונה להם אפוטרופוס.
תיקון "חוק הכשרות המשפטית" נכנס לתקוף באוקטובר  .2016והביא
עמו שינויים משמעותיים בתחום האפוטורופסות .לפי החוק ,לפני
שממנים אפוטרופוס יש לבחון הסדרים אחרים ופחות מגבילים .החוק
מגדיר שני הסדרים:
א" .ייפוי כוח מתמשך” הסדר זה מאפשר לאדם לתכנן את עתידו,
ולקבוע מי ירצה שינהל את ענייניו וכיצד .תוך אפשרות למתן הנחיות
מקדימות למיופה הכוח.
ב" .תמיכה בקבלת החלטות"  -מינוי תומך בקבלת החלטות יאפשר
לאדם את הסיוע הנדרש לו כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם
לרצונותיו ולבחירתו.
כמו-כן נקבע כי לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות
המגבילות פחות את עצמאותו.

סעיף  :13נגישות לצדק
■ על המדינה להבטיח את זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתפות
שוויונית בכל הליך משפטי .לדוגמה :לאנשים עם מוגבלות יש זכות
לתבוע אנשים אחרים ,זכות לתת עדות וזכות לקחת חלק במתרחש
בבית המשפט כפי שעושים אנשים אחרים.
■ זכותם של אנשים עם מוגבלות להיחקר במשטרה בתנאים שווים
ולקבל התאמות לפי הצורך.
■ יש לתת לאנשים עם מוגבלות את ההתאמות הנדרשות לשם ביצוע
פעולות אלה (למשל :מערכות עזר לשמיעה ,תמלול ,תרגום לשפת
הסימנים ,הסברים בשפה פשוטה ,התאמות במתן עדות).
■ יש להדריך את סגל המשטרה ובתי הסוהר בדבר התאמות הנגישות
הדרושות לאנשים עם מוגבלות.
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חוק הליכי חקירה והעדה (התאמות לאנשים עם מוגבלות שכלית או
נפשית) הוא חוק חדשני שנחקק בישראל בשנת  .2005החוק מתייחס
לחקירות משטרה ולמתן עדות בבית משפט שמעורבים בהן אנשים
עם מוגבלות שכלית או נפשית או עם אוטיזם .מעורבות האנשים יכולה
להתבטא בכך שהיו עדים לביצוע פשע חמור ,שבוצע כלפיהם פשע
או שהם חשודים בביצועו .החוק מחייב לתת התאמות לאנשים עם
מוגבלות בעת חקירה ובמתן עדות בבית משפט ,לפי הצורך.
החוק נכנס לתוקף בדצמבר  .2006עובדים סוציאליים אשר הוכשרו
לכך חוקרים אנשים עם מוגבלות שכלית או אוטיזם ומייעצים לבית
המשפט בעניין עדותם.
תקנות הנגישות לשירות של אנשים עם מוגבלות ,אשר נכנסו
לתוקף באוקטובר  ,2013מתייחסות בהרחבה לנושא הנגישות לצדק.
התקנות עוסקות ,בין היתר ,בנגישות חקירתם של אנשים עם מוגבלות,
בהתאמות נגישות למתן עדות ולדיונים בבתי משפט ובהתאמות נגישות
בבתי הסוהר ובמתקני מעצר.

סעיף  :14חירות וביטחון אישי
המדינה צריכה לדאוג לכך שאנשים עם מוגבלות יזכו לחופש ולביטחון אישי
כמו שאר האנשים.
אסור לשלול את חירותו של אדם רק בשל מוגבלותו.
אם נשלל החופש של אדם עם מוגבלות ,יש לשמור על זכויות האדם שלו,
למשל :הזכות לשימוע הוגן ,הזכות ליחס שאינו משפיל ומתן התאמות
סבירות .באופן כללי ,יש להתייחס אליו בהתאם לעקרונות האמנה הנוכחית.
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יוצר :קובי רבנו

סעיף  :15חופש מעינויים ומיחס או מענישה
אכזריים ,בלתי-אנושיים או משפילים
אסור לענות אדם כלשהו .אסור לטפל באדם או להענישו בצורה אכזרית,
בלתי-אנושית או משפילה .בפרט ,אסור לערוך ניסויים רפואיים או מדעיים
בבני אדם ללא הסכמתם החופשית.
המדינה תדאג להגן על אנשים עם מוגבלות מעינויים ,מטיפול ומענישה
אכזריים ,בלתי-אנושיים או משפילים .עליה לעשות זאת באמצעים כגון:
חקיקה ,כתיבת נהלים ,תביעות משפטיות ,חינוך ומתן מידע.
35

סעיף  :16חופש מניצול ,מאלימות ומהתעללות
המדינה תדאג להגן על אנשים עם מוגבלות מכל צורה של ניצול ,אלימות או
התעללות  -בין שבתוך הבית ובין שמחוצה לו .היא תעשה זאת בכל האמצעים
המתאימים ,למשל :בחקיקה ,בכתיבת נהלים ,בחינוך ובמתן מידע.
המדינה תבטיח כי אנשים עם מוגבלות ,בני משפחותיהם ומטפליהם יקבלו
הדרכה ומידע בעניין הדרכים למנוע ניצול ,אלימות והתעללות ,לזהותם
ולדווח עליהם.
הגנה והדרכה בעניין זה יהיו מותאמים לגיל האדם ,למינו ולסוג מוגבלותו.
כדי למנוע את התרחשותם של ניצול ,אלימות והתעללות מכל סוג ,המדינה
תבטיח כי כל המתקנים והתכניות שנועדו לתת שירות לאנשים עם מוגבלות
יהיו תחת פיקוח של רשות עצמאית ובלתי-תלויה.
המדינה תפעל לשיקומם של אנשים עם מוגבלות שעברו ניצול ,אלימות או
התעללות מכל הבחינות ,ולשילובם מחדש בחברה .השיקום ייעשה בסביבה
ששומרת על כבוד האדם ,מטפחת עצמאות ומתחשבת בצרכים הקשורים
לגיל ולמגדר.
המדינה תדאג לחקיקה ולמדיניות יעילות ,כדי לוודא שמקרי ניצול,
אלימות והתעללות יזוהו ,ייחקרו ויוגשו בגינם אישומים במקרים הראויים
לכך .המדינה תגבש חקיקה ומדיניות ספציפיות המתייחסות לנשים
ולילדים עם מוגבלות.

סעיף  :17הגנה על שלמות אישית
כל אדם עם מוגבלות זכאי לכבוד כלפי השלמות הגופנית והנפשית שלו או
שלה .אין להתייחס לאדם עם מוגבלות כפחות ערך .אנשים עם מוגבלות
זכאים לכבוד מהזולת כפי שהם ,ללא התערבות בגופם או בנפשם .גופם
ונפשם של אנשים עם מוגבלות שייכים להם בלבד.
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סעיף  :18חופש תנועה ואזרחות
המדינה תכיר בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחופש תנועה ,ובזכותם
להחליט היכן לגור ככל אדם אחר .הכרה בזכויות אלה תתבטא בהבטחת
יכולתם של אנשים עם מוגבלות:
■ לרכוש אזרחות ולשנותה.
■ לקבל מסמכים המתעדים את אזרחותם ,כמו דרכון ,להחזיק בהם
ולהשתמש בהם.
■ לעזוב כל מדינה.
■ להיכנס למדינתם.
זכויות אלה לא יישללו מאנשים עם מוגבלות באופן שרירותי או בשל
מוגבלותם.
ילדים עם מוגבלות יירשמו מיד לאחר הלידה; תהיה להם זכות מידית לקבל
שם ,לרכוש אזרחות ובמידת האפשר  -להכיר את הוריהם ולהיות מטופלים
על ידיהם.

סעיף  :19חיים עצמאיים ושילוב בקהילה
יש לאנשים עם מוגבלות זכות לחיות בקהילה ,להשתלב ולהשתתף בה ככל
אדם.
■ המדינה צריכה להבטיח כי אנשים עם מוגבלות יוכלו לבחור היכן לגור ועם
מי ,כפי שכל אדם בוחר זאת ,ולא יחויבו להתגורר בהסדר מגורים מסוים.
■ המדינה צריכה לדאוג לכך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירותי
תמיכה ,כולל סיוע אישי ,כדי לסייע בהשתלבותם בקהילה וכדי למנוע
בידוד או הפרדה מהקהילה.
■ המדינה צריכה לוודא ששירותים קהילתיים ומתקנים המיועדים לכלל
הציבור יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלות כמו לכל אדם אחר ,ויתנו
מענה לצורכיהם של אנשים עם מוגבלות.
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החיים בקהילה  -סיפורי חיים של אנשים עם מוגבלות
שעברו ממגורים במוסד לחיים בקהילה (שמות בדויים)
“החיים מתחלקים אצלי לשתי תקופות .הראשונה הייתה במשך
כעשרים וחמש שנים ,בתקופה זו הייתי חלק מקבוצה קטנה ,חברי
ואני גרנו במוסד וזה מה שהכרנו  -האחד את השנייה .התקופה השנייה
נמשכת כבר שבע שנים .שבע שנים שאני גרה בדירה ,אני חלק מדיירי
הבניין אני חלק מקהילה ,אני חלק מהחברה( ”.חן)
“יש לי חלום אחד שחוזר על עצמו .בחלום אני מתעוררת כשאני עדיין
במוסד ,מפספסת את השעה שבה קבעו לי להתקלח ,בחלום חוזר על
עצמו משא השכנועים שלי לצוות המטפל בי ,אני מבקשת שבכל זאת
יסכימו לקלח אותי ותמיד עונים לי בשלילה .כשאני מתעוררת תחושה
מתוקה של רוגע עוטפת אותי ,היום כשאני בבית יש לי את היכולת
לבחור ,מתי ואיך לנהל את חיי ,קיבלתי את העצמאות שלי”( .סתיו)
“ישנם כמה דברים שמבחינתי מתארים את החיים בקהילה ,העצמאות -
אני מחליטה על החיים שלי ,החיים בקהילה הופכים אתי לאדם
נורמטיבי  -אני כמו כולם .היום כששואלים אותי היכן אני גרה אני עונה
בדירה ,התשובה שלי היא תשובה שרוב האנשים עונים כששואלים
אותם היכן הם גרים ,רובם גרים בדירה וגם אני כמו כולם .הדברים
הקטנים הם המשמעותיים כמו לשתות את הקפה שאני אוהבת ,לאכול
מתי שאני רוצה ,להתקלח באיזה שעה שאני רוצה”( .שני)
“אדם באופן טבעי משווה עצמו לאנשים שסובבים אותו ,אם
בלבוש ,אם בהתנהגות ואם בדרך ההתנהגות .בפנימייה בה גרתי
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היה סדר יום קבוע ,היו אותם אנשים קבועים ,היו אותם זמנים של
חוסר מעש ,הייתה נורמה שהוכתבה ובהתאם לכך כולנו התנהגנו.
אני זוכר פעם שניסיתי להיכנס ללימודים אקדמיים ,לקחתי קורס
באוניברסיטה הפתוחה ,תיארתי לעצמי שאצליח .כשחזרתי
לפנימייה ,בשעות אחר הצהרים פתחתי את חומר הלימוד וניסיתי
ללמוד ,אז הבנתי שלעולם לא אצליח ,מסביבי היו דוגמאות אחרות
לגמרי ,היו כאלה שבחרו לשבת במסדרון ,ואחרים ישבו וקשקשו
הרגשתי איך אני יחד איתם נשאב לנורמה שמכתיבה הפנימייה.
היום אני קם בבוקר מביט מהחלון על החנייה של הבניין ,היא כמעט
וריקה ...אני זוכר ששאלתי את עצמי לאן כולם הולכים? לא הבנתי
מה הערך ביציאה לעבודה ,לא הבנתי כי כל מה שראיתי מסביבי היה
מבט צר מאוד ,וכאלה היו חיי בפנימייה .הקהילה ,החיים בקהילה
פתחו את עיניי לעניינים נוספים ,לחשיבות במיצוי החיים ,ראיתי
סביבי את הקהילה ,ראיתי איך האנשים מתנהגים והתחלתי להתנהג
כמותם”( .תמיר)
“לפתע אני מבין ש’הבחירה’ שהורגלתי אליה במשך השנים במוסד
היא בחירה מדומה ,זה רק היה נדמה לי ברגעים מסוימים שאני אחראי
על החלטותיי.
היום כשאני רחוק משם ואני גר בדירה שלי ,אני מבין מהי הבחירה
החופשית ומהי העצמאות ,היום הכול פתוח בפני ,ורק אני מחליט איך
לעשות ומתי לעשות( ”.דרור)
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סעיף  :20ניידות אישית
איכות הניידות האישית קובעת במידה רבה עד כמה אנשים עם
מוגבלות יוכלו להשתלב בעבודה ובחברה ולחיות חיים של כבוד
ועצמאות .המדינה חייבת לפעול כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות
לנוע ממקום למקום בצורה עצמאית ככל שניתן.
■ המדינה תקל את הניידות האישית של אנשים עם מוגבלות ,כך
שיכולו לנוע ממקום למקום בזמן ובאופן שיבחרו ,במחיר סביר.
■ המדינה תדאג לכך שעזרי ניידות איכותיים ,סיוע טכנולוגי וסיוע
אנושי יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלות ,במחיר סביר.
■ המדינה תיתן הדרכה בכישורי ניידות לאנשים עם מוגבלות ולאנשי
מקצוע העובדים עמם.
■ המדינה תעודד יצרנים של עזרי ניידות ,מכשירים וטכנולוגיית עזר
להתחשב בכל היבטי הניידות של אנשים עם מוגבלות.
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יוצרת :עינב נהרן

סעיף  :21חופש הביטוי והדעה ,וגישה למידע
המדינה תבטיח שאנשים עם מוגבלות יוכלו להביע את דעתם בחופשיות ,וכן
שתהיה להם גישה שוויונית למידע .בין היתר:
■ המדינה תספק מידע המיועד לכלל הציבור בצורות שהן נגישות
למוגבלויות שונות ,תוך פרק זמן סביר וללא תוספת תשלום.
■ המדינה תאפשר להשתמש בשפת הסימנים ,בברייל ,בתקשורת תומכת
וחלופית ובכל צורה אחרת של תקשורת נגישה שנבחרה על ידי אדם עם
מוגבלות ,בשיחות והתכתבויות עם עובדי רשויות המדינה וגופי ציבור.
■ המדינה תעודד גופים פרטיים הנותנים שירות לכלל הציבור לספק מידע
ושירותים נגישים לאנשים עם מוגבלות ,כולל באתרי אינטרנט נגישים.
■ המדינה תעודד את אמצעי התקשורת להנגיש את המידע שהם מספקים
לאנשים עם מוגבלות ,כולל באתרי אינטרנט נגישים.
■ המדינה תכיר בשפות הסימנים ותעודד את השימוש בהן.
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סעיף  :22כבוד לפרטיות
לאנשים עם מוגבלות יש זכות לפרטיות :בבית ,במשפחה ,בתקשורת
(התכתבות ,שיחות) .זכות זו אינה תלויה בסוג המגורים שלהם .אסור לאיש
לחדור לפרטיותם של אנשים עם מוגבלות בניגוד לחוק או בצורה שרירותית.
המדינה צריכה לוודא שמידע אישי אודות אנשים עם מוגבלות נשמר באותה
קפדנות שבה שנשמר מידע אישי של אנשים ללא מוגבלות.
משמעויות הזכות לפרטיות הן רבות ורחבות .למשל:
■ אסור לעובד סיוע או לאנשי צוות במקום מגורים של אנשים עם מוגבלות
לפתוח דואר פרטי ללא רשות או לבקר בביתם ללא תיאום.
■ אסור לאף אדם לגעת בגופם של אנשים עם מוגבלות ללא רצונם.
■ אסור למנוע מאנשים עם מוגבלות קשרים אישיים ומיניים עם הזולת.
■ כאשר אנשים עם מוגבלות מוסרים לרשויות מידע על חייהם ,מצופה
שהמידע לא יימסר לאנשים אחרים ללא אישור.
■ אנשים עם מוגבלות אינם חייבים לספר לאיש על מוגבלותם.

סעיף  :23כבוד לבית ולמשפחה
המדינה תפעל לשוויון ולמניעת הפליה של אנשים עם מוגבלות בכל מה
שקשור לזוגיות ,נישואין ,הורות ומשפחה.
■ המדינה תוודא שלאנשים עם מוגבלות תהיה אפשרות להינשא ,להקים
משפחה ולנהל מערכות יחסים כמו כל האנשים ,כל עוד שני בני הזוג
המיועדים הסכימו לכך.
■ תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלות להחליט כמה ילדים יהיו להם ומה
יהיו המרווחים ביניהם.
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תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל מידע וחינוך בנושאי פוריות
ותכנון משפחה .יינתנו לאנשים עם מוגבלות האמצעים למימוש זכויות אלה.
המדינה צריכה להבטיח שהפוריות של אנשים עם מוגבלות נשמרת ,למשל
 שלא מבוצע להם עיקור כפוי.המדינה צריכה להבטיח את קיום הזכויות של אנשים עם מוגבלות ואת
מילוי החובות בעניינים של אפוטרופסות ואימוץ ילדים .חשוב להדגיש כי
בהקשר זה ,טובת הילד היא השיקול המכריע.
המדינה תתן סיוע ותמיכה לאנשים עם מוגבלות על מנת שיוכלו לגדל את
ילדיהם.
המדינה חייבת לספק מידע ,שירותים ותמיכה בשלב מוקדם לילדים עם
מוגבלות ולבני משפחתם .זאת ,על מנת להבטיח לילדים עם מוגבלות
זכויות שוות בנושא של חיי משפחה ,וכדי למנוע מקרים של הסתרה,
נטישה ,הזנחה או הפרדה של ילדים עם מוגבלות ממשפחותיהם.
אסור להפריד ילדים מהוריהם בניגוד לרצון ההורים ,אלא אם כן יקבעו
רשויות מוסמכות ,שכפופות לביקורת שיפוטית ,שההפרדה נחוצה לטובת
הילד ומבוצעת בהתאם לחוק .אין להפריד ילד מהוריו רק משום שההורים
הם אנשים עם מוגבלות ,או בגלל מוגבלות של הילד.
אם המשפחה הקרובה איננה יכולה לטפל בילד עם מוגבלות ,המדינה
צריכה לעשות כל מאמץ לספק טיפול אחר במסגרת המשפחה המורחבת.
אם לא ניתן ,יש לספק טיפול חלופי במסגרת הקהילה בסביבה משפחתית.
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יוצרת :חנה דוד

הסתייגות המדינה מסעיף 23
מדינת ישראל אשררה את האמנה ,בכפוף להסתייגות מסעיף ,23
כלהלן:
“מדינת ישראל מביעה את הסתייגותה ביחס להוראות המתייחסות
לנישואין בסעיף ()1(23א) ,במידה שדיני המעמד האישי ,המחייבים
את הקהילות הדתיות השונות בישראל ,אינם תואמים הוראות אלה”.
חשוב להדגיש כי מדינת ישראל מכירה בזכות הנישואין של אנשים עם
מוגבלות .ההסתייגות מתייחסת רק לאופן המימוש של זכות זו .אנשים
עם מוגבלות חייבים לממש את זכותם להינשא על פי הדין הדתי של
עדתם ,בדומה לכל תושב אחר במדינה.
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סעיף  :24חינוך
מיומנויות יסוד והשכלה כללית מהווים כרטיס כניסה לחיים מלאים ועצמאיים.
באמצעות השכלה מתאימה ,אנשים עם מוגבלות יכולים לממש את
הפוטנציאל הגלום בהם ,לעבוד בעבודה מפרנסת ולמלא תפקידים מובילים
בחברה ובממשל ,לתועלת כולם.
המדינה חייבת להבטיח שמערכת החינוך בכל הרמות היא מכילה ומשלבת.
מסגרות הלמידה לאורך החיים צריכות לשאוף:
■ לפתח באופן מלא את תחושת הכבוד העצמי והערך העצמי ,לחזק
את הכבוד לזכויות האדם ,לחירויות היסוד ולכך שיש אנשים מסוגים
שונים.
■ לאפשר לאנשים עם מוגבלות לפתח את כל הפוטנציאל הגלום
בהם :תכונותיהם ,כישרונותיהם והיצירתיות הטמונה בהם ,יכולותיהם
השכליות והגופניות.
■ להקנות לאנשים עם מוגבלות את הכישורים להשתתף בחברה,
השתתפות של ממש.
בעת מימוש הזכות לחינוך:
■ אסור להרחיק ילדים או מבוגרים ממערכת החינוך בגלל מוגבלותם.
■ ילדים עם מוגבלות זכאים לקבל חינוך מכיל ברמה היסודית והתיכונית
בקהילה שבה הם גרים ,באותה איכות ובאותה עלות כפי שילדים
אחרים מקבלים.
■ לאנשים עם מוגבלות זכות לקבל התאמות סבירות ותמיכה נוספת
ואישית ,כדי להשתלב במערכת החינוך הכללית וללמוד לימודים
מועילים.
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המדינה תאפשר לאנשים עם מוגבלות ללמוד כישורי חיים ומיומנויות חברתיות
כדי לקדם את השתלבותם המלאה בחינוך ובקהילה:
■ המדינה תתמוך בלימוד צורות תקשורת חלופית (למשל  -ברייל) ושל
כישורי התמצאות וניידות .על המדינה לעודד הדרכה ותמיכה של
אנשים עם מוגבלות על ידי אנשים עם מוגבלות (למידת עמיתים).
■ על המדינה להעסיק אנשי חינוך בעלי הכשרה בסוגי תקשורת חלופית
שונים (למשל  -שפת סימנים) וכן לתת הכשרה לצוות בכל רמות החינוך
בנושאים כגון :מודעות למוגבלות ,תקשורת חלופית ,שיטות וחומרים
חינוכיים לתמיכה באנשים עם מוגבלות.
המדינה תבטיח לאנשים עם מוגבלות גישה ללימודים על-תיכוניים וללמידה
לאורך החיים ,בשוויון עם אחרים ,כולל מתן התאמות סבירות.
לפי נתוני משרד החינוך ב 2015-למדו במערכת החינוך 220,000
תלמידים עם מוגבלות 60% .מהם משולבים בחינוך הכללי,
( 131,000ילדים) כ 20%-בכיתות חינוך מיוחד במסגרת כללית
( 44,920ילדים) ו 20%-למדו במסגרות של החינוך המיוחד
( 44,113ילדים).

 40%מהאנשים עם מוגבלות סיימו לכל היותר בית ספר יסודי ,לעומת
 26%ביתר האוכלוסייה .רק ל 52%-יש תעודת בגרות ,לעומת 73%
ביתר האוכלוסייה.
רמת ההשכלה הנמוכה של אנשים עם מוגבלות היא נחלתם של
גברים ונשים כאחד.
(דו”ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)2017 ,
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סעיף  :25בריאות
אנשים עם מוגבלות זכאים ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית,
ללא הפליה בשל מוגבלות.
באחריות המדינה:
■ לספק לאנשים עם מוגבלות טיפול רפואי בחינם או במחיר סביר,
באותה איכות ובאותו מגוון כפי שניתן לאנשים אחרים ,כולל בתחומי
הבריאות המינית ,הפוריות ובריאות הציבור.
■ לספק לאנשים עם מוגבלות את השירותים הרלוונטיים למוגבלות
שלהם  -כולל אבחון מוקדם ,התערבות לפי הצורך ושירותים שנועדו
למנוע מוגבלות נוספת.
■ לספק שירותים אלה קרוב ככל שאפשר למקומות מגוריהם של
האנשים עם המוגבלות.
■ לדרוש מאנשי מקצוע להעניק לאנשים עם מוגבלות טיפול באיכות
זהה לזה שניתן לאחרים .בפרט ,יש לוודא כי הסכמתם של אנשים
עם מוגבלות לטיפול היא חופשית וניתנת לאחר שקיבלו מידע מלא
על הטיפול .יש להדריך את אנשי המקצוע על זכויותיהם ,על כבודם
ועל עצמאותם של אנשים עם מוגבלות ,ולפרסם כללים אתיים למתן
טיפול רפואי.
■ לאסור הפליית אנשים עם מוגבלות במתן ביטוח רפואי וביטוח חיים.
■ למנוע הפליה במתן טיפול רפואי ,שירותים רפואיים או מזון ,בגלל
מוגבלות.
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סעיף  :26הכשרה ושיקום
המדינה תפעל כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשיג עצמאות מרבית,
לממש את יכולותיהם בכל התחומים ולהשתלב באופן מלא בכל היבטי החיים.
לשם כך תפעל המדינה בדרכים שונות ,כולל בדרך של תמיכת עמיתים
(הדרכה של אדם עם מוגבלות על ידי חונך שהוא עצמו אדם עם מוגבלות
בעל ניסיון רב יותר).
באחריות המדינה:
■ לקיים שירותי הכשרה ושיקום בתחומים שונים ,ובפרט בריאות,
תעסוקה ,חינוך וחברה.
■ לתת שירותים אלו החל משלב מוקדם ככל האפשר ,ולהתבסס על
הערכה של צורכי הפרט ויכולותיו ,בכל התחומים.
■ השירותים ייתמכו בהשתלבות בקהילה ,ההשתתפות בהם תהיה מרצון,
והם יינתנו קרוב ככל הניתן למקומות מגוריהם של האנשים עם המוגבלות.
■ לעודד פיתוח של הדרכה לעובדים בתחום ההכשרה והשיקום.
■ לדאוג לזמינות של ציוד ואמצעי עזר המיועדים לסייע בהכשרה
ובשיקום של אנשים עם מוגבלות ולעודד את השימוש בהם.

יוצרת :לירית שפיר שמש
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סעיף  :27עבודה ותעסוקה
יש לאנשים עם מוגבלות זכות להזדמנות שווה לבחור עבודה מפרנסת ,בשוק
עבודה ובסביבת עבודה שהם משלבים ונגישים .למדינה יש חובה לקדם
הזדמנויות שוות לאנשים עם מוגבלות להתפרנס מעבודה ,בדומה לאנשים
אחרים.
המדינה תגן על זכות זו ותקדם אותה ,כולל באמצעים הבאים:
המדינה תאסור הפליה בגלל מוגבלות בתחום התעסוקה ,והיא:
■ תדאג לכך שאנשים עם מוגבלות לא יופלו בקבלה לעבודה או
במהלכה ,ויקבלו תנאי עבודה בטיחותיים ובריאים ככל עובד.
■ תוודא שאנשים עם מוגבלות נהנים מתנאי העסקה הוגנים ,כולל:
הזדמנויות שוות ,שכר שווה עבור עבודה שוות ערך ,הגנה מפני הטרדה
ותיקון עוולות.
■ תוודא שאנשים עם מוגבלות יוכלו להצטרף לאיגוד מקצועי ,ככל עובד
אחר.
■ תאפשר לאנשים עם מוגבלות גישה להדרכה מקצועית ,לשירותי
השמה ולהכשרה מקצועית ומתמשכת.
המדינה תיצור הזדמנויות להשתלבות של אנשים עם מוגבלות בעולם
העבודה:
■ תסייע לאנשים עם מוגבלות למצוא עבודה ולשמור על מקום העבודה.
■ תתמוך באנשים עם מוגבלות המעוניינים לפתוח עסק עצמאי.
■ תעסיק אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי.
■ תעודד את העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשוק הפרטי במתן
תמריצים ,בהעדפה מתקנת ,ועוד.
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■ תבטיח שמקומות עבודה מספקים התאמות סבירות לאנשים עם
מוגבלות.
■ תקדם רכישת ניסיון תעסוקתי על ידי אנשים עם מוגבלות בשוק
העבודה הפתוח.
■ תקדם שיקום מקצועי ,הדרכה לשמירה על עבודה קיימת ותכניות
חזרה לעולם העבודה עבור אנשים עם מוגבלות.
המדינה תוודא שאנשים עם מוגבלות לא מוחזקים בתנאי עבדות ושהם
מוגנים כמו אנשים אחרים מפני עבודה כפויה.

יוצר :מאיר אטדג’י
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בישראל ,כ 15%-מכלל האוכלוסייה בגיל עבודה (אנשים שגילם 18-64
שנים) הם אנשים עם מוגבלות .הם מונים כ 704-אלף איש.
שיעורי המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות נמוכים באופן ניכר
מאלה של אנשים ללא מוגבלות .נתון זה נכון בין שמדובר בגברים ובין
שמדובר בנשים ,בצעירים או במבוגרים .רק כמחצית ( )51%מהאנשים
עם מוגבלות בגילאי עבודה מועסקים לעומת  79%בקרב אנשים ללא
מוגבלות .מצבם של אנשים עם מוגבלות חמורה קשה עוד יותר ורק
כשליש מועסקים (.)38%
(דו”ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )2017

על פי תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,על גוף ציבורי גדול,
המעסיק  100עובדים ומעלה ,לקבוע יעד לייצוג הולם בין עובדיו של 5%
אנשים עם מוגבלות משמעותית ,החל מיום  1בינואר .2017

בישראל ישנם גורמים שונים המקדמים תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
האגף לשיקום במוסד לביטוח לאומי מממן הכשרה מקצועית לאנשים
עם נכות רפואית מעל סף מסוים .משרד העבודה והרווחה מספק
שירותי שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות פיזית או שכלית,
עם אוטיזם וליקויי למידה מורכבים .משרד הבריאות מספק שירותי
שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות נפשית ,במסגרת “סל שיקום”.
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד העבודה
והרווחה מממן התאמות במקום העבודה ומפתח תמריצים למעסיקים
לקלוט עובדים עם מוגבלות.
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סעיף  :28רמת מחיה ראויה והגנה סוציאלית
אנשים עם מוגבלות זכאים לרמת חיים הולמת לעצמם ולבני משפחתם,
ולסיפוק צורכיהם הבסיסיים ,כולל מזון ושתייה ,ביגוד ודיור ראוי .אנשים
עם מוגבלות זכאים לשיפור מתמשך ברמת חייהם .המדינה צריכה לפעול
כדי לקדם מימוש זכות זו.
המדינה צריכה להבטיח לאנשים עם מוגבלות גישה:
■ למים נקיים.
■ לשירותים ,למכשירים ולסיוע הקשורים למוגבלות בעלות סבירה
ובאיכות מספקת.
■ לתכניות לצמצום עוני ולתכניות להגנה סוציאלית (במיוחד לנערות,
לנשים ולקשישים).
■ לדיור ציבורי.
■ להטבות פנסיה ותכניות פנסיה ,באופן שווה לאנשים אחרים.
המדינה צריכה לאפשר לאנשים עם מוגבלות המצויים במצב של עוני ,לקבל
עזרה בהוצאות הקשורות למוגבלות.

סעיף  :29השתתפות בחיים פוליטיים וציבוריים
יש לאנשים עם מוגבלות זכויות פוליטיות שוות לאלה של כל אדם אחר.
המדינה צריכה להבטיח שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף בחיים
הפוליטיים והציבוריים באופן מלא ושוויוני .זאת ,על ידי:
■ הבטחת נגישותן של קלפיות והליכי הצבעה.
■ הכנת חומרים נגישים על הבחירות ועל המועמדים.
■ הגנה על זכותם של אנשים עם מוגבלות לבחור בצורה חשאית וללא
הפחדה .מתן אפשרות לסיוע של אדם נוסף בתהליך הבחירה בהתאם
לצורך ולבקשת אדם עם מוגבלות.
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■
■
■
■

הגנה על זכותם של אנשים עם מוגבלות להגיש מועמדות לבחירות
ולמלא תפקידים ציבוריים בכל רמות הממשל.
מתן אפשרות לשימוש בטכנולוגיה מסייעת לשם מילוי תפקיד ציבורי
על ידי אדם עם מוגבלות ,כאשר הדבר נחוץ.
קידום סביבה ציבורית שבה אנשים עם מוגבלות יוכלו למלא תפקידים
ציבוריים בכל רמה ללא הפליה.
עידוד אנשים עם מוגבלות להשתתף בענייני הציבור .למשל :לקחת
חלק בארגונים שעוסקים בנושאים ציבוריים ופוליטיים ,להקים מפלגות
או להיות פעילים במפלגה ,להקים ארגונים של אנשים עם מוגבלות או
להצטרף אליהם.
בכנסת ישראל פועלים כיום כמה חברי כנסת שהם אנשים עם
מוגבלות ,ומזוהים עם הפעילות הציבורית לשוויון אנשים עם
מוגבלות ,ביניהם ח”כ אילן גילאון וח”כ קארין אלהרר.
ח”כ אילן גילאון מוביל זה שנים רבות את תהליך התקנת תקנות
הנגישות ומשמש כיו”ר הועדה העוסקת בנושא .ח”כ קארין אלהרר,
התייחסה בנאום הבכורה שנשאה לחזון שלה בנושא השתלבות
אנשים עם מוגבלות בחברה“ :המדינה אליה אני שואפת להגיע ,הינה
מדינה בה הגעתם של אנשים עם מוגבלויות ושל אלו השונים מהכלל
לעמדות מפתח הינה דבר המובן מאליו .זוהי חברה מתוקנת ,בה
נקודת המוצא הינה כי לכל אדם יכולת לנצל את כישוריו ולפתחם
עד למקום הרחוק והמרכזי ביותר ,ללא קשר למקום היוולדו ,מוצאו,
האמצעים העומדים לרשותו ,נטייתו המינית או מוגבלותו”.
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סעיף  :30השתתפות בחיי תרבות ,בילוי ,פנאי
וספורט
יש לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתף בחיי התרבות ,הבילוי ,הפנאי
והספורט בשוויון עם אחרים .מחובת המדינה לדאוג לכך שאנשים עם
מוגבלות יוכלו:
■ ליהנות מתוכני תרבות ,כגון ספרים ,הצגות ,סרטים ותכניות טלוויזיה,
בפורמטים נגישים.
■ ליהנות מגישה לספריות ,למוזאונים ,לתאטראות ,לאתרי הנצחה
ולאתרים בעלי חשיבות תרבותית לאומית ,ולמקומות אחרים שבהם
מתקיימים אירועי תרבות או שירותי תרבות.
■ לפתח את יכולותיהם היצירתיות ,האמנותיות והאינטלקטואליות,
להעשרה אישית ולהעשרת החברה.
■ להשתתף בפעילויות ספורט ,נופש ופנאי המיועדות לכלל הציבור בכל
הרמות בשוויון עם אחרים ,ושתינתן להם גישה שוויונית לאתרי ספורט,
בילוי ותיירות.
■ לארגן פעילויות ספורט ונופש המיועדות לאנשים עם מוגבלות,
ולהשתתף בהן .יינתנו להם ההדרכה והמשאבים הנחוצים לכך בצורה
שוויונית.
■ המדינה תאפשר לילדים עם מוגבלות להשתתף בפעילויות משחק,
נופש ,פנאי וספורט בבית הספר ומחוצה לו כמו ילדים ללא מוגבלות.
■ על המדינה לוודא כי חוקים המגנים על זכויות יוצרים ,למשל לספרים
ומוזיקה ,אינם פוגעים בנגישות של אנשים עם מוגבלות ליצירות אלה.

■■
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יוצר :מיכאל הרצל דוסטר
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פרק 3

פעולות שעל המדינה לבצע
כדי להבטיח את יישום האמנה
סעיף  :31איסוף מידע ונתונים סטטיסטיים
האמנה מחייבת את המדינה לאסוף מידע ונתונים סטטיסטיים על מצבם
של אנשים עם מוגבלות .ועדת האו”ם לפיקוח על אמנה זו והמדינה עצמה
ישתמשו במידע שנאסף כדי לזהות חסמים בפני אנשים עם מוגבלות בדרך
למימוש זכויותיהם ,לאתר שינויים שהתרחשו ולפתח מדיניות טובה יותר
ליישום האמנה .איסוף הנתונים ייעשה בהתאם לכללי אתיקה .המדינה
צריכה להפיץ את הנתונים ולהבטיח את נגישותם לאנשים עם מוגבלות
ולכלל הציבור.

סעיף  :32שיתופי פעולה בין-לאומיים
חתימה על האמנה מבטאת הכרה של המדינה בחשיבותם של שיתופי
פעולה בין-לאומיים לצורך יישום האמנה ומחויבות לקדמם .שיתופי הפעולה
יכולים לכלול מדינות וארגונים של החברה האזרחית ,ובפרט ארגונים של
אנשים עם מוגבלות .המדינה תיתן סיוע טכני וכלכלי למדינות אחרות כפי
שראוי לדעתה.
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יוצרת :מירי זקוטו
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סעיף  :33יישום ופיקוח
האמנה מחייבת את המדינה להקים גורם מרכז פנים-ממשלתי לעניינים
הקשורים ליישום האמנה ,וממליצה על הקמת גורם בתוך הממשלה לקידום
האמנה ,הגנה ופיקוח עליה.
ממשלת ישראל ייעדה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כגורם
שתפקידו לרכז את התקדמות המדינה ביישום האמנה ,ולבצע ולפעול כמסגרת
לקידום האמנה ,הגנה עליה ופיקוח על יישומה" .הנציבות עושה פעולות רבות
כדי לממש את האמנה .הנציבות מקדמת מדיניות ממשלתית בהתאם לרוח
האמנה ,מפרסמת מידע אודות האמנה ,מקדמת חקיקה מתאימה ,מקבלת
תלונות מהציבור ומטפלת בהם ומבצעת פעולות אכיפה ופיקוח בתחומי חיים
שונים .האמנה אף מחייבת לערב אנשים עם מוגבלות וארגוניהם בתהליך
הפיקוח על יישום האמנה.

סעיף  34וועדת המומחים באו”ם
האו”ם הקים ועדת מומחים בתחום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות למעקב
אחר יישום האמנה במדינות שאשררו אותה .הוועדה כוללת  18חברים ,ובהם
אנשים רבים עם מוגבלות ,מומחים ופעילים ממקומות שונים בעולם ואשר
נבחרו על ידי המדינות .גם אנשים מישראל ,הרואים עצמם מתאימים להיות
חלק מוועדה כזו מוזמנים להציג את מועמדותם.

סעיף  :35דו”חות המדינות שאשררו את האמנה
■ כל מדינה שאשררה את האמנה חייבת להגיש לוועדה דו”ח
מקיף על מילוי התחייבויותיה לפי האמנה .הדו”ח הראשון
יוגש שנתיים לאחר מועד האשרור .המחלקה להסכמים
בין-לאומיים במשרד המשפטים כתבה את הדו"ח ,בסיוע נציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות .הדו"ח הוגש בחודש יוני .2017
■ בתהליך כתיבת הדו”ח מתקיימת גם התייעצות עם החברה האזרחית,
אנשים עם מוגבלויות וארגוניהם.
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סעיף  :36-39בדיקת הדו”חות על ידי ועדת
המומחים
■ הוועדה בוחנת את הדו”ח ,ויכולה להמליץ למדינה על דרכים ליישום
האמנה בתחומה.
■ לאחר הגשת הדו”ח הראשון ,כל מדינה תגיש לוועדה דו”ח תקופתי,
מדי ארבע שנים .הדו”חות והמלצות הוועדה לגביהם יהיו זמינים לעיון
הציבור.
■ מדי שנתיים תדווח הוועדה לאספה הכללית של האו”ם על פעולותיה.
הוועדה תוכל להעלות הצעות והמלצות כלליות בהתבסס על דו”חות
ומידע שהתקבלו מהמדינות.

סעיף  :40התכנסות המדינות שאשררו את האמנה.
נציגי המדינות שאשררו את האמנה יתכנסו באופן סדיר כדי לדון
ביישומה.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,בסיוע הנציגות הקבועה של
ישראל באו”ם מייצגת את מדינת ישראל בכנס הנערך באו”ם מדי שנה.
בכנס מציגה הנציבות את מה שנעשה בישראל עד כה ואת האתגרים
עומדים בפתחה של מדינת ישראל לקידום זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות.
בכנס מתקיימים גם מושבים שבהם מתמקדים בפעילות הקשורה
לסעיפים שונים של האמנה .בשנים האחרונות הציגו נציגי נציבות השוויון,
בשיתוף ארגונים של החברה האזרחית ,בכנס הבין-לאומי את הנעשה
בישראל בתחומים נגישות לצדק ,נגישות השירות ,שינוי עמדות ,כשרות
משפטית וטכנולוגיה.
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פרק 4

מן המילה הכתובה
ליישום בשטח
א .מדוע האמנה חשובה לאנשים עם מוגבלות?
■

■

■

■

האמנה מטילה אחריות פעילה על המדינה במגוון רחב של תחומים ,כדי
לחזק את האפשרות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם
ולעודד את השתלבותם בחברה.
האמנה מציבה אמת מידה חדשה לשמירה על זכויות אנשים עם מוגבלות
וקידומן על ידי המדינה וגופים ציבוריים :זה ההסכם הבין-לאומי הראשון
בעניין זכויות אדם שדן בפירוט בנושאים כמו חינוך משלב או הזכות של
אדם עם מוגבלות לבחור היכן להתגורר.
האמנה נותנת משקל רב לעמדתם של אנשים עם מוגבלות ומחייבת את
המדינה להתייעץ עם אנשים עם מוגבלות ועם ארגוניהם ולערבם באופן
פעיל ביישום האמנה ובתהליכי החקיקה ,בקביעת המדיניות ובפיקוח
הקשורים לכך.
האמנה קובעת פיקוח על פעילות המדינה בתחום אנשים עם מוגבלות.
הפיקוח נעשה באמצעות דו”חות שהמדינה חייבת להגיש לוועדה בדבר
זכויות של אנשים עם מוגבלות באו”ם וכן באמצעות מנגנוני פיקוח ויישום
בתוך המדינה.
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■

■

■

■

דו”חות צללים  -ארגונים של אנשים עם מוגבלות נוהגים להגיש “דו”חות
צללים” לוועדת האו”ם לזכויות אנשים עם מוגבלות .הדו”חות הללו
משמשים את הוועדה בדיון על הדו”ח הרשמי עם נציגי המדינה לבירור
מצב יישום האמנה ולגיבוש המלצות הוועדה.
יישום האמנה עשוי להוביל להגנה משפטית טובה יותר מפני הפליה
של אנשים עם מוגבלות ,באמצעות תיקוני חקיקה רלוונטיים .האמנה
משמשת גם כלי פרשני לפסיקה  -כלומר השופטים יכולים להתחשב
בה כאשר הם מקבלים החלטות.
האמנה יכולה לעזור לקדם גישות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות.
האמנה מחייבת את המדינה להעלות את המודעות לזכויות של אנשים עם
מוגבלות ולטפח כבוד כלפי אנשים עם מוגבלות וזכויותיהם .על המדינה
להתמודד עם דעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות ,ולהגביר את
המודעות לתרומתם לחברה.
האמנה קובעת ששיתוף פעולה בין-לאומי ליישום האמנה צריך לכלול
אנשים עם מוגבלות וארגונים של אנשים עם מוגבלות.
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ב .כיצד אנשים עם מוגבלות יכולים להשתמש
באמנה?
ניתן להשתמש באמנה כדי למחות על הפרת זכויות אדם
וכדי לקדם שוויון.
אנשים עם מוגבלות וארגונים המייצגים אותם יכולים להשתמש באמנה
במשא ומתן עם הרשויות  -למשל במקרה שבו רשות מקומית מתכוונת
לבטל שירות תמיכה כלשהו או פוגעת בזכויות של קבוצה של אנשים עם
מוגבלות.
אנשים עם מוגבלות יכולים להשתמש באמנה ככלי לשינוי מדיניות :ניתן
למשל להזכיר את ההתחייבויות הכלולות באמנה בתהליכי התייעצות
שמקיימים משרדי ממשלה או בפנייה לאנשי ציבור.
אנשים עם מוגבלות יכולים להעלות את המודעות לקיום האמנה .ככל
שאנשים רבים יותר ידעו על האמנה וייעזרו בה ,כך תגדל השפעתה .כך,
ניתן למשל:
■ ליידע אנשים עם מוגבלות בסביבה הקרובה (משפחה ,עבודה ,קהילה)
על דבר האמנה ועל חומרי הסברה בעניין זה.
■ לפרסם חומר הסברה בנושא באינטרנט ,כולל קישור לטקסט המלא
של האמנה ופרטי קשר של גורמים רלוונטיים ,לפרסם מאמר בנושא
בעלון מידע ,להזמין הרצאה על האמנה או לתת הרצאה בנושא זה.
■ להעלות מודעות בקרב גופים הנותנים שירות לציבור ,כמו למשל -
הרשות המקומית ,שירותי הבריאות המקומיים ,בתי הספר ומוסדות
ההשכלה הגבוהה ,המשטרה ,מוסדות טיפול ודיור.
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63

יוצרת :אילה כץ

■ ניתן להתעניין אם יש לנותני שירותים מקומיים מידע על האמנה ,אם
הצוות קיבל הדרכה בנושא האמנה ,אם יש להם תכנית להטמעת
האמנה בדרך של התאמת נהלים ונוהגים .ניתן להזכיר להם שהדבר
יסייע להם להימנע מהפליה שאסורה על פי חוק ,ולהציע שישתפו
בתהליך אנשים עם מוגבלות.
■ להעלות מודעות בדרך יצירתית :הפקת סרטון ,שיר או יצירת אמנות
בהתבסס על האמנה.
אנשים עם מוגבלות יכולים לכתוב דיווח ולהשתמש בו להשפעה על מדיניות
ושירותים  -דיווח יכול לכלול עדויות מסוגים שונים לגבי המצב הנוכחי בשטח
(סקרים ,מחקרים ,נתונים סטטיסטיים ,דיווח תקשורתי ,דיווח של אנשים על
בעיות שאתן התמודדו) .אפשר להצביע בדיווח על חסמים בדרך למימוש
הזכויות ולתת המלצות לשינוי .את הדיווח ניתן לשלוח לגורמים ברשות
המקומית ולארגונים של אנשים עם מוגבלות .כמו כן ,מומלץ לשלוח העתק
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

הנוסח המלא של האמנה בעברית ובערבית נמצא באתר הנציבות:
www.mugbaluyot.justice.gov.il
ובאתר האו”םhttp://www.un.org/disabilities :
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ג .אודות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ממונה על יישום חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ומובילה את הטמעת אמנת האו”ם בדבר שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות בישראל ואת הפיכתה מחזון למעשה.
ניתן לפנות לנציבות בשאלות הקשורות לזכויות אנשים עם מוגבלות ונגישות,
ובבקשות לקבלת הדרכות בנושא האמנה והזכויות הנכללות בה.

יוצרת :לירית שפיר שמש
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באילו תחומים פועלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות?
■
■
■
■

■

■

חקיקה :מנסחת חקיקה ותקנות.
נגישות :מקדמת את תחום הנגישות בארץ.
אכיפה :מבצעת פיקוח ברחבי הארץ בתחום הנגישות ומגישה
תביעות פליליות ואזרחיות.
הדרכה ושינוי עמדות :מפיצה מידע בנושא זכויות אדם ונגישות
לאנשים עם מוגבלות ,מכשירה אנשי מקצוע וגורמי יישום.
הנציבות מובילה קמפיינים תקשורתיים בנושא יישום תקנות
הנגישות ובנושא שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.
קידום זכויות :פועלת לשילוב חברתי ולמניעת הפליה של אנשים
עם מוגבלות בכל תחומי החיים ,ביניהם :תעסוקה ,דיור ,חינוך,
שיקום ,ביטוח ,כשרות משפטית ואפוטרופסות ,ביטחון סוציאלי,
תרבות ופנאי.
ייעוץ וייצוג משפטי :מקבלת פניות ציבור נותנת ייעוץ וייצוג
משפטי בכל נושא הקשור להפליה ולנגישות.
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איך לפנות אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות?

היחידה המשפטית לפניות הציבור של הנציבות מקבלת פניות
בנושאים הקשורים לזכויות אנשים עם מוגבלות
בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-15:00
טלפון02-5088001 :
מיילpniotnez@justice.gov.il :
כמו כן ניתן לפנות בפקס02-5088025 :
פרטים נוספים ניתן למצא באתר האינטרנט של הנציבות:
www.mugbaluyot.justice.gov.il
ניתן לפנות אלינו גם להזמנת הרצאות על האמנה
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נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מגדלי הבירה רח' ירמיהו 37ירושלים
כתובת למשלוח דואר :רח' צאלאח אל דין , 29ירושלים
טלפון  02-508-8001 :פקס'02-5088025 :
www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
https://www.facebook.com/
NetzivutMugbaluyot
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