מדיניות כלפי אנשי ע נכויות:
מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות
אריק רימרמ  ,1שירלי אברמי 2וטל ארט ברגמ

3

במהל  58השני מאז הקמת המדינה ,התוו ממשלות ישראל השונות
מערכת חוקי רחבה ומקיפה ,אשר רואה לה למטרה לקד את רווחת
ואיכות חייה של אנשי ע נכויות .יש לציי  ,כי תהלי החקיקה היה
ספוראדי והושפע ממגמות מקומיות וגלובליות ,שרווחו באותה עת באר ,
לרבות אילוצי תקציביי  .מדיניות זו תוארה בעבר על ידי כותבי
שוני כנבנית בהדרגה וכלא אחידה מבחינת הקצאת משאבי וקצבאות
)ב צבי ;1995 ,גל ;2002 ,1999 ,רימרמ וארט ברגמ .(2005 ,
סקירה היסטורית של מדיניות הממשלה בתחו זה מגלה ,כי לאור
השני חלו שינויי משמעותיי בגישה של המדינה והחברה באר
לאנשי ע נכויות .באופ כללי ,נית לחלק את המדיניות והחקיקה
לשלוש תקופות עיקריות:
א .מקו המדינה עד שנות השבעי  .המדיניות והחקיקה היו
סוציאליות בעיקר והתבססו על המודל הביו רפואי ועל הנסיבות של
הנכות )נכי צה"ל ,נכי עבודה ונכי כלליי ( לקביעת זכאות לתגמול
כספי או/ו שירות ספציפי;
ב .משנות השבעי ועד  .1995הטמעת עקרונות השילוב בקהילה ניכרה
במדיניות ובחקיקה;
ג .מ  1995ואיל המדיניות מתבססת על חקיקת שוויו זכויות לאנשי
ע מוגבלויות ועל זכותו של האד ע הנכות להשתת באופ פעיל

1
2
3

פרופ' אריק רימרמ  ,הקתדרה לרווחה ולתכנו חברתי ע"ש ריצ'רד קרוסמ  ,בית
הספר לעבודה סוציאלית ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה.
ד"ר שירלי אברמי ,מרכז המחקר והמידע ,הכנסת; המחלקה לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת ב גוריו בנגב.
גב' טל ארט ברגמ  ,הקתדרה לרווחה ולתכנו חברתי ע"ש ריצ'רד קרוסמ  ,בית
הספר לעבודה סוציאלית ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה.
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בכל תחומי החיי
.(Avrami , 2005

בחברה ) & Rimmerman, Araten-Bergman

א שהתקופה האחרונה מאופיינת בהצהרות על חשיבות השוויו ,
עדיי ניכרי עיכובי וקשיי רבי באכיפת מדיניות זו בחברה )אברמי,
 ;2003מבקר המדינה ;2002 ,רימרמ וארט ברגמ  .(2005 ,לפיכ  ,נית
לזהות כיו שתי גישות שונות ,המתקיימות זו לצד זו :הגישה
הסוציאלית ,המתמקדת במת מענה סלקטיבי וייחודי לאנשי ע
נכויות ,וגישת הזכויות ,המדגישה את עיקרו השוויו ומניעת אפליה .יש
לציי  ,כי לא רק באר מתקיימת מדיניות דואלית כלפי אנשי ע
נכויות ,כנובע משתי הגישות .בשני האחרונות קוראי רבי ממעצבי
המדיניות בארצות הברית ובאיחוד האירופאי לנקוט במדיניות
קוהרנטית ,כדי להגביר את השתתפות של אנשי ע נכויות בחברה
)רימרמ וכ .(2004 ,
פרק זה עוסק בעיצוב המדיניות והחקיקה כלפי אנשי ע נכויות
בישראל מהקמת המדינה ועד היו  .אנו מציגי תחילה נתוני על היקפה
של אוכלוסיית האנשי ע נכויות בישראל וסוקרי את הגישות
המרכזיות המקובלות בעול בכינו מדיניות כלפי אנשי ע נכויות.
לאחר מכ תוצג סקירה היסטורית ,הכוללת בחינה של התהליכי
שהשפיעו על התווית המדיניות לאור השני  ,ובהמש תיסקר המדיניות
הקיימת ,המאופיינת כאמור בדואלית .הפרק ייחת בניסיו להערי את
המדיניות העתידית.

 .1רקע כללי – אנשי ע נכויות וגישות מרכזיות במדיניות
כלפיה
א .היק אוכלוסיית האנשי ע נכויות
על פי הערכות מקובלות בעול  ,ל  10אחוזי מהאוכלוסייה מוגבלויות
פיזיות ,קוגניטיביות או נפשיות )דו"ח ועדת כ  .(1997 ,בהעדר מסד
נתוני ישראלי ,נציבות שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות אומדת את
מספר האנשי ע נכויות באר בכ  650,000איש .אי ספק שקיומו של
מסד נתוני עשוי לתרו רבות לעיצובה של מדיניות עדכנית ולקד את
מצב האנשי ע נכויות בישראל )מבקר המדינה ;2002 ,דו"ח ועדת לרו ,
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 .(2005הנתוני הזמיני למעצבי המדיניות ה חלקיי וכוללי רק את
מאפייניה של מקבלי הקצבאות השונות כמפורט בלוח  1להל .
לבד מהעדר מידע על היק האוכלוסייה ,חסר ג מידע על שיעורי
ההשתתפות של האנשי ע נכויות במעגלי שוני בחברה הישראלית.
עיו בנתוני חלקיי מגלה ,כי אוכלוסייה זו אינה מעורה בחברה
הישראלית ולעיתי סובלת מניכור ומאפליה .כ למשל ,שיעור הלוקי
בפיגור שכלי ובנכות נפשית ,השוהי במסגרות דיור חו ביתי ,גבוה
יחסית למקובל בעול  .משרד העבודה והרווחה דיווח בהצעת התקציב
לשנת הכספי  ,2003כי השירות לשיקו מעניק סידור חו ביתי ל 1,992
אנשי ע נכויות ,חלק הארי בעלי הפרעות קשב ותת גבוליות )(1,160
וכ  470אנשי ע נכויות קשות .ההערכה המקובלת היא כי חלק הארי
ממקבלי קצבאות נכות כללית אינ מועסקי כלל .משרדי הרווחה
והבריאות מסבסדי בתעסוקה מוגנת  11,320אנשי ע מוגבלויות
שונות ,שאי ביכולת להשתלב בשוק העבודה החופשי.
לוח  .1מקבלי קצבאות נכות בישראל
מקבלי קצבאות משרד הביטחו *

49,353

מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי**

•
•
•
•
•
•

נכות כללית )מדרגה של  40אחוז ומעלה(
נפגעי תאונות עבודה
שירותי מיוחדי
נפגעי פעולות איבה
קצבת ניידות
קצבת ילד נכה
אסירי ציו

•
מקבלי קצבאות ממשרד האוצר*

• נכי רדיפות הנאצי

* סנדלר ל  ,שטרוסברג ונרו .2003 ,
** נתוני המוסד לביטוח לאומי ,מרס .2006

17,5352
26,004
24,522
2,809
25,199
21,406
585
55,000
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ב .גישות אידיאולוגיות בכינו מדיניות כלפי אנשי ע נכויות
במהל השני התחוללו שינויי רבי בעול במדיניות כלפי אנשי ע
נכויות .עד שנות התשעי היו מקובלי בעול המערבי שני מודלי
עיקרי  :המודל הליברלי ומודל מדינת הרווחה );Johnstone, 2001
 .(Liachowitz, 1988; Stone, 1984המודל הליברלי דוגל במעורבות
מינימלית של המדינה בפתרו בעיות חברתיות ,לרבות זכויות של אנשי
ע נכויות .על פי מודל זה המדינה מעניקה לאד קצבה או שירות
שיקומי רק א אי ביכולתו להשתכר או לקיי את עצמו ) & Bradock
 .(Parish, 2001; Johnstone, 2001; Oliver & Barnes, 1998המודל של
מדינת הרווחה מרחיב ומתייחס למגוו רחב יותר של צרכי ומפגי
גמישות רבה יותר במבחני הזכאות ) .(Oliver, 1990; 1996א כי שני
מודלי אלה שוני זה מזה מבחינת היק מעורבות המדינה כלפי
אזרחיה ,שניה מבוססי על הגישה הסוציאלית ,החותרת לספק לאד
ע הנכות תנאי חיי הולמי תו "שיקו " יכולותיו והתאמת לנורמות
הנהוגות בחברה .גישה זו מתבססת בעיקרה על מבחני זכאות רפואיי
לקביעת נכות א ג על קריטריו של נזקקות כלכלית ועיקרו הקצאה על
פי צור  .בשני האחרונות קיימות עדויות רבות לשינוי בכינו מדיניות
כלפי אנשי ע נכויות ,המתבטא במעבר מהגישה הסוציאלית לגישת
הזכויות .על פי גישה זו ,המדינה אינה רואה בנכות בעיה של הפרט.
המדינה מחויבת להימנע מפגיעה לא מוצדקת בזכויותיו של האד ע
הנכות מחד גיסא ,ומאיד היא חייבת לנקוט בצעדי שוני על מנת להג
על זכויות אזרחיה ולהסיר בלמי המונעי שוויו ברמות ההשתתפות
החברתית ) ;Bickenbach, 2001; Fougeyrollas & Beauregard, 2001
.(Fougeyrollas, 1997

 .2פרספקטיבה היסטורית
המדיניות הנהוגה בישראל כלפי אנשי ע נכויות משקפת במידה רבה
את התפתחותה של מדיניות הרווחה .היא תוצר של סדרת יוזמות
ולחצי של קבוצות אינטרס שונות ,והיא משקפת ערכי ושיקולי
תקציביי אשר שררו באותה עת .באופ כללי נית לחלק את המדיניות
והחקיקה כלפי אנשי ע נכויות באר לשלוש תקופות עיקריות כמפורט
להל :
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א .התקופה הראשונה – גיבוש מדיניות סוציאלית כלפי אנשי ע
נכויות .מקו המדינה ועד סו שנות הששי של המאה הקודמת,
המדיניות כלפי אנשי ע נכויות בישראל התמקדה במת קצבאות
ובשירותי שיקו דיפרנציאליי  .מדיניות זו באה לידי ביטוי במגוו
חוקי ותקנות :חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ;1995
חוק הנכי )תגמולי ושיקו ( ]נוסח משולב[ ,התשי"ט  ,1959המיועד
לנכי צה"ל; חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל  ;1970חוק נכי
המלחמה בנאצי  ,התשי"ד  ;1954חוק נכי רדיפות הנאצי  ,התשי"ז
 .1957חוקי סוציאליי אלה נועדו לספק רשת תמיכה של ביטחו
סוציאלי במדינה מוגבלת במשאבי ולצמצ במידת האפשר פערי
חברתיי  .הזכאות לחוקי אלה נבחנה לפי מבחני זכאות רפואיי ולפי
נסיבות הנכות )נכי משרד הביטחו  ,נכי פעולות איבה ,נכי עבודה ונכות
כללית( ונקבעו היקפי כיסוי שוני )רימרמ וארט ברגמ .(2005 ,
החקיקה בתחו הנכות החלה מיד לאחר קו המדינה ,כאשר
התגבשה הסכמה לאומית רחבה על כ  ,שטיפול ושיקו של אזרחי אשר
נפגעו במערכת הביטחו  ,הוא נדב חשוב בהבטחת קיומה של מדינת
ישראל )נדב .(1998 ,גישה חברתית לאומית זו עמדה בבסיסו של חוק
הנכי )תגמולי ושיקו ( התש"ט  .1949חוק זה הבטיח גמלאות
ושירותי  ,בכס ובעי  ,בכל מעגל החיי של האד ובני משפחתו ,כפיצוי
שהמדינה מעניקה לאלה אשר נפגעו בהגנה עליה .החוק ,שהנו בעל
אוריינטציה מפצה ,הבטיח לנכה הזכאי גמלה בסיסית ,המותאמת
לחומרת הליקוי הרפואי ואינה תלויה במצבו הכלכלי או בכושר
ההשתכרות שלו .לבד מהגמלה ,עוגנו בחוק מגוו שירותי שיקו ותמיכה,
שכוונו לספק לאד ולבני משפחתו תנאי חיי הולמי ואיכות חיי .
מצבה הקיומי של המדינה והמלחמה הנמשכת ביססו את הקונצנזוס
הציבורי לגישה מרחיבה כלפי נכי צה"ל ולהעדפת על קבוצות אנשי ע
נכויות אחרות .ראש הממשלה דאז דוד ב גוריו ציי את הדברי
הבאי  ,בהציגו את הצעת חוק הנכי בפני הכנסת הראשונה" :מלחמת
החירות של צבא ההגנה לישראל לא הייתה כולה זרועה נחת ,ניצחונות
וכיבושי  .היה ג צד שני למטבע .שול מחיר יקר ...רבי נשארו
לשמחתנו בחיי  ,א ג ה שילמו מחיר יקר – אבר מ החי .אני מגיש
לכ בש הממשלה חוק על החוב ,נכו יותר – על חלק מהחוב ,שאנו
חייבי לאלו שבגופ עזרו לשחרור האומה והמולדת .חוק על תגמול
ושיקו נכי מלחמה") .דברי הכנסת תש"ט )כר .(1572 (2
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עמדה זו מקובלת ג כיו  ,כפי שבאה לידי ביטוי ,בפסק די שנית
לאחרונה על ידי בית המשפט העליו )בג"צ  :2004 ,5304/02ארגו נכי
תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה נגד מדינת ישראל( ,בנושא עתירה
שהגיש הארגו נגד הכנסת ,הממשלה והמוסד לביטוח לאומי .בעתירה
טענו נכי תאונות העבודה ,כי ה מופלי לרעה לעומת נכי צה"ל ,נכי
פעולות איבה ונכי מלחמות הנאצי  ,בכ שהתגמולי שלה הופחתו
במסגרת חוק תכנית החירו הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות לשנות הכספי  2002ו  ,2003תשס"ב  ,(2002בעוד
שלקבוצות נכי אחרות לא הופחתו התגמולי  .נשיא בית המשפט
העליו  ,השופט ברק ,דחה את עתירת  ,קיבל את עמדתה המוצהרת של
המדינה וקבע חד משמעית ,כי ההבחנה שנעשית בי תאונות עבודה לבי
נכי צה"ל ,נכי פעולות איבה ונפגעי הנאצי  ,היא מוצדקת ,שכ למדינה
חוב מוסרי לאנשי אשר נפגעו בגי השתייכות הלאומית הקולקטיבית.
ההתייחסות לאוכלוסייה אזרחית קיבלה ביטוי תחיקתי ראשו בשנת
 ,1954ע תחילת הפעלתה של תכנית ביטוח נפגעי עבודה במסגרת חוק
הביטוח הלאומי )נוסח משולב ,התשנ"ה  .(1995תכנית זו מספקת
גמלאות ושירותי בעי למי שנפגע כתוצאה או עקב עבודתו .הגמלאות
המשולמות במסגרת החוק מבוססות על העיקרו של ביטוח סטטוטורי,
בחובה המוטלת על האד ומעבידו להפריש שיעור מסוי מהשכר
כביטוח כנגד פגיעה בעבודה ,ובקישור בי גובה הקצבה לבי הכנסתו
הקודמת מעבודה .חוק זה שיק את ער העבודה העברית בתקופה זו של
בניית האר .
במהל השני  ,שלאחר הקמת המוסד לביטוח לאומי ,התברר
שאוכלוסיית הנכי מלידה או כאלה שנפגעו או חלו בהתבגרות  ,לא
זכתה לכל כיסוי בחוק .יש לציי  ,כי כבר ב  1950המליצה ועדה בראשות
יצחק קנב ,להנהיג ביטוח נכות כחלק מרשת הביטחו הסוציאלי .א רק
בשנת  1974התגבש התהלי שהביא ,בסופו של דבר ,למימושו של רעיו
זה .כ נחקק פרק ה"נכות הכללית" בחוק הביטוח הלאומי ) .(1974חוק
זה הינו חוק סעד ,שנועד להעניק הכנסה בסיסית ליחידי  ,הסובלי
ממגבלות ואינ מכוסי על ידי כל תכנית אחרת .בבסיס החוק עמד
עיקרו הצור  ,והשירותי שניתנו מכוחו כוונו לשלב את האד בשוק
העבודה .הגמלאות הכספיות ניתנות על בסיס מבחני נזקקות ,למי שמוכח
כי מוגבלותו פוגעת ביכולתו להשתכר וגורמת לנזקקות כלכלית )גל,
 .(2002נזקקות זו נקבעת על בסיס שני מבחני  :הראשו בוח את רמת
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הליקוי הרפואי ממנו סובל האד  ,והשני בוח את השפעת הליקוי על
יכולתו להשתכר .החקיקה מדגישה את חשיבות כושר ההשתכרות שראוי
שיהיה מקור מרכזי להכנסה של יחידי ומשפחות ,שכ לבד מערכה
החומרי של העבודה היא תורמת לשילוב של אנשי ע נכויות בחברה.
על כ החוק מדגיש את המרכיבי השיקומיי הכלולי בו ומסדיר את
הספקת של שירותי שוני בעי  ,המיועדי לתרו לשילובו של האד
בעל הנכות בשוק העבודה .לעומת זאת ,הגמלאות הכספיות המשולמות
בהוראת החוק מיועדות לספק הכנסה מינימלית לאלה אשר אינ
מסוגלי לעבוד או שכושר עבודת נפגע לפרק זמ ממוש .
נית לראות כי על א ששלושה חוקי מרכזיי אלה מספקי
גמלאות ושירותי לסובלי מליקויי דומי  ,היק הגמלאות
והשירותי שונה מאוד מאוכלוסייה לאוכלוסייה ,ה מבחינת המגוו וה
מבחינת ההיק  .כמו כ  ,ישנ הבדלי משמעותיי באופ קביעתה של
הזכאות .גמלאות קטגוריאליות אלה הביאו לידי ביטוי ערכי ומורשות
חברתיות שונות ,אשר השפיעו על כיווני החקיקה ועל קבוצות אוכלוסייה
שעמ ביקשו מקבלי ההחלטות להיטיב )גל .(1999 ,יש לציי כי המשות
לכל החוקי הוא התבססות על חקיקה סוציאלית ,מבחני נכות
רפואיי וזכאות .כמו כ חוקי אלה מדגימי את רעיו ההפרדה ,לפיו
אנשי ע נכויות מקבלי שירותי ממערכות הייחודיות רק לה
)במקו ממערכת השירותי המשרתת את האוכלוסייה הכללית(.
ב .התקופה השנייה – מדיניות מכוונת לנורמליזציה ושילוב
הגישה המבכרת את שילובו של האד ע הנכויות בקהילה החלה
להיטמע באופ הדרגתי בשנות השבעי  .גברה ההכרה ,כי הדרתו של
האד מהחברה אינה מוסרית וכי יש לשאו לשילובו תו קידו
אפשרויותיו למגורי  ,לתעסוקה ולבילוי בקהילה )מבקר המדינה.(2002 ,
השורשי הרעיוניי של מגמה זו נעוצי בהשפעות גלובליות ובתמורות
אידיאולוגיות ,שהתרחשו בסקנדינביה ובארצות הברית בשלהי שנות
הששי .
העיקרו המנחה בשני אלה היה עיקרו הנורמליזציה ,שהדגיש את
שילובו של האד הנכה בסביבה הכי פחות מגבילה ).(Rimmerman, 2003
ניצני ראשוני להטמעת עקרונות השילוב נית לראות בחוקי ובתקנות
בתחו התכנו והבנייה ) ,(1972אשר חייבו התקנת סידורי נגישות
מיוחדי לאנשי ע נכויות בבנייני ציבוריי  .לאחר מכ  ,בחוק הקלות
לחירש התשנ"ב  1992נקבעו הוראות המחייבות הוספת כתוביות ותרגו
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לשפת סימני לשידורי הטלוויזיה .חוק שיקו נכי נפש בקהילה התש"ס
 2000הדגיש ,כי כוונתו לשקוד על שיקומ ושילוב בקהילה של נכי
הנפש ,כדי לאפשר לה להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות
תפקודית ואיכות חיי  ,תו שמירה על כבוד ברוח חוק יסוד כבוד
האד וחירותו.
דוגמה מובהקת לקיומה של מגמה זו ,א ג בקשיי ביישומה,
מתגלה בחוק חינו מיוחד התשנ"ח  .1988החוק מעג זכות לחינו חינ ,
מותא לתלמידי בעלי צרכי מיוחדי  ,בי הגילאי שלוש לעשרי
ואחת .בדברי המבוא לחוק מודגש ,כי מטרת החינו המיוחד היא לקד
ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכי המיוחדי  ,במטרה
להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה .החוק קבע ,כי קיימת עדיפות
לשילובו של ילד ע צרכי מיוחדי במסגרת לימודי רגילה על פני
מסגרות בחינו המיוחד .הדבר עולה בקנה אחד ע תפיסות חינוכיות,
המעלות על נס את החשיבות שבהקניית התנהגות נורמטיבית לילדי ע
נכות ,בד בבד ע יצירת חברה סובלנית יותר )דו"ח ועדת מרגלית.(2000 ,
בחינה של יישו חוקי אלה מראה כי קיי פער בי ההצהרה
ליישו  .יישומו של החוק נדחה מסיבות תקציביות שנה אחר שנה
ויישומו בפועל החל רק ב  .1996לדאבו הלב ,משרד החינו נת פרשנות
מצמצמת לשילוב ,לפיה זכאי לחינו מיוחד רק תלמידי הלומדי
במסגרות של חינו מיוחד ,ואילו תלמידי הלומדי במסגרת החינו
הרגיל אינ זכאי לכ  .גישה זו של משרד החינו בנושא השילוב
משתקפת ה בהנחיות וה בהקצאת המשאבי למסגרות החינו השונות.
קיימת העדפה ברורה בהקצאת המשאבי לתלמידי ע צרכי
מיוחדי שנמצאי בחינו המיוחד לעומת התלמידי המשולבי
במסגרות חינו רגילות )מבקר המדינה.(2002 ,
בעתירה שהגישו לבית המשפט עמותת הורי לילדי תסמונת דאו
ואחרי נגד משרד החינו )בג"צ  – 7448/03ית"ד נגד משרד החינו (,
טענו העותרי  ,כי שיעור הילדי ע תסמונת דאו הלומדי בחינו
הרגיל הוא כ  8אחוזי בלבד ,והיתר נמצאי במסגרות של חינו מיוחד.
לדבריה  ,הסיבה לכ היא ,שהנטל הכספי של השילוב מוטל על ההורי ;
עקב כ הורי חסרי אמצעי נכנעי ומעבירי את הילדי למסגרות
חינו מיוחד .מפסק הדי עולה ,כי 'אילוצ של הורי לילדי בעלי
צרכי מיוחדי לוותר על שילוב במסגרת החינו הרגילה א ורק בגלל
קשיי כלכליי שבה נתוני ההורי הוא חמור ,ואי להשלי עמו.
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אילו כזה פוגע בלב ליבו של השוויו המהותי ,שביטויו בהסדר בדבר
חינו חינ מתגל בשאיפה להעניק – על ידי חלוקת תקציבי החינו –
הזדמנות שווה לכל ילדה וילד בישראל ,כדי למצות את הפוטנציאל
הטמו בה  .מילדי בעלי צרכי מיוחדי  ,הנשלחי למסגרת של חינו
מיוחד ולא למסגרת של חינו רגיל משיקולי תקציביי בלבד נשללת
הזדמנות זו ,ותוצאה מפלה כזאת אי לקבל' )עמ' .(5
ג .התקופה השלישית – מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות
באמצע שנות התשעי החל בישראל תהלי חקיקה המכוו להשוואת
זכויות עבור אנשי ע נכויות .תהלי זה הושפע מאוד מגישות שרווחו
בעול המערבי ,אשר קראו להכרה מפורשת בזכויותיה הבסיסיות של
אנשי ע נכויות כאזרחי שווי בחברה .מטרת המדיניות אינה עוד
תיקו ברמת הפרט אלא טיפול מערכתי במכשולי ובבלמי החברתיי
המונעי שוויו  .מדיניות זו קבלה ביטוי באמנות בינלאומיות ,בחקיקה
מקיפה ,אשר החלה בארצות הברית בשנת  1990ע חקיקתו
של) Americans with Disabilities Act (ADAובמדינות רבות נוספות )כגו
ברטניה אוסטרליה ,ברזיל ,פינלנד ,גרמניה ,אוסטריה דרו אפריקה,
קנדה ,הפיליפיני ואוגנדה ).(Johnstone, 2001
בישראל התקבלה הצהרה מפורשת בדבר הכרת המדינה בזכויותיה
של אנשי ע נכויות רק בשנת  ,1995ע תחילת הדיוני בחוק שוויו
זכויות לאנשי ע מוגבלות .לאחר שהחוק אושר בקריאה ראשונה
בכנסת ,מינו שר המשפטי ושר העבודה והרווחה ,דאז ,ועדה ציבורית
לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא בראשותו של ד"ר ישראל כ )לשעבר שר
העבודה והרווחה ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי( .עבודת הוועדה נמשכה
שמונה חודשי והתאפיינה בשילוב בי בחינת הצרכי בשדה לבי מחקר
משווה אודות המצב המשפטי והחברתי במדינות שונות .ב 31.7.1997
הגישה הוועדה דו"ח מקי לשרי  .בדו"ח הוועדה הוכר לראשונה ,כי
אוכלוסיית האנשי בעלי הנכות בישראל הינה קבוצת מיעוט ,שסבלה
ועדיי סובלת ,מאפליה ,מקיפוח ,מהפרדה ומנחיתות חברתית וכלכלית;
וכי באיחור רב עוברת החברה המודרנית מיחס של נידוי והפרדה כלפי
אנשי ע נכויות ,ליחס של שיתו ושילוב בתחומי החיי השוני .
הוועדה המליצה על חקיקה מקיפה ומפורטת בכדי להביא לצמצומו של
הפער הקיי בי מציאות חייה של אנשי נכי לבי עקרונות השוויו
וכבוד האד )דו"ח ועדת כ  .(1997 ,המש תהלי החקיקה העיד רבות
על המאבק האידיאולוגי במדינת ישראל בסוגיה זו.
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ע הגשת דו"ח ועדת כ פנה שר האוצר ליו"ר ועדת החוקה ,חוק
ומשפט דאז ,ח"כ שאול יהלו  ,בבקשה שלא לקד את הליכי החקיקה
לקראת הקריאה השנייה והשלישית .הטענה הייתה ,כי להצעת החוק
בהיקפה הרחב יש השלכות תקציביות רחבות מדי .ח"כ יהלו סירב
לפנייתו והמשי בתהליכי החקיקה .ע זאת ,הוועדה החליטה לפצל את
הצעת החוק לשניי ולהגיש לקריאה שנייה ושלישית רק את הפרקי
שכבר נדונו ואושרו בוועדה :תעסוקה ,נגישות לתחבורה ציבורית ונציבות
שוויו לאנשי ע מוגבלויות .עקב התנגדותו של שר האוצר גיבשה ועדת
השרי לענייני חקיקה נוסח פשרה ,לפיו צומצמו חלק מהזכויות
המצוינות בחוק )ההוראה לתמרו מעסיקי צומצמה ל"השתתפות
האוצר במימו התאמות במקו העבודה"; והזכות לנגישות לתחבורה
ציבורית צומצמה א היא( )אופיר ,אורנשטיי  .(2001 ,החוק במתכונתו
החלקית והמצומצמת התקבל בפברואר  1998ונכנס לתוקפו ב .1.1.1999
בחוק נקבעו לראשונה בצורה מפורשת עקרונות יסוד כלליי ,
הדוגלי בשוויו  ,ונקבעו הוראות בדבר תעסוקה ותחבורה ציבורית .בי
היתר ,החוק אוסר אפליה בתעסוקה מחמת מוגבלות ,וא דורש
שמעבידי יפעלו למת ייצוג הול במקומות עבודה לאנשי בעלי נכות.
באשר לתחבורה ציבורית ,נקבע כי אד ע נכות זכאי לשירותי תחבורה
ציבורית נגישי ומתאימי לשימושו.
מעצבי חוק השוויו הכירו בעובדה כי חקיקת החוק אמנ הניחה את
התשתית הרעיונית להטמעת עיקרו הזכויות ,א למעשה היא מהווה רק
מסגרת כללית הצהרתית ויש ליצוק לתוכה תוכ באמצעות תקנות,
כללי והנחיות ,לעקוב ולהמשי לפעול לכינונ  ,יישומ ואכיפת  .לש
כ הוקמה בשנת  2000נציבות שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ,כגו
מרכזי הפועל מטע משרד המשפטי  .תפקיד הנציבות הינו לפעול
לקידו עקרונות היסוד ,למניעת אפליה של הנכי ולעידוד השתלבות
והשתתפות הפעילה בחיי החברה ,וכ לייע לשרי בהתקנת תקנות לפי
החוק ,ובייצוג אנשי ע נכות בתביעות על הפרת הוראות פרק
התעסוקה בחוק .בנוס הוקמה בישראל קואליציית ארגוני אנשי ע
נכויות ,המייצגי את כל סוגי הנכויות ,לקידו המש החקיקה בתחו .
בדצמבר  2000עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק שוויו זכויות
לאנשי ע מוגבלות )תיקו  ,התשס"א ) (2000להל – הצעת חוק לתיקו
חוק השוויו ( .הצעת החוק ,שהייתה הצעת חוק פרטית של חה"כ איל
גילאו  ,מבוססת על דו"ח ועדת כ וכוללת פרקי שפוצלו מחוק השוויו ,
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ולמעשה משלימה אותו .בהצעה נכללי סעיפי בדבר זכויותיה של
אנשי ע נכויות לנגישות למקומות ציבור ,עיגו הזכות לדיור בקהילה,
ייזו ופיתוח של שירותי תרבות ,פנאי וספורט בקהילה ,עיגו הזכות
לחינו  ,הכשרה והשכלה לפי צורכיה המיוחדי  ,תו שילוב במסגרות
החינו הרגיל ,התאמת המערכת המשפטית לצורכיה וזכות לקבל
שירותי מיוחדי .
לאחרונה ,בשנת  ,2005התקבל בכנסת בקריאה שלישית תיקו לחוק
השוויו  ,הקובע את החובה להנגיש מקומות ושירותי הפתוחי לציבור
לאנשי ע נכויות פיזיות ,חושיות ,נפשיות וקוגניטיביות .עוד מעניק
החוק כלי לאכיפתו – כ למשל יוק מער מפקחי בנציבות השוויו
לאנשי ע מוגבלות ,אשר יוסמ להוציא צווי נגד מקומות שאינ
נגישי  .אנשי ע נכויות וארגוני יוכלו להגיש תביעות נגד מקומות
שאינ נגישי  ,ולזכות בפיצוי כספי .ע זאת בכדי להג על זכויותיה
של בעלי עסקי קטני  ,נקבע שאלה יכולי לקבל פטור מחובת ההנגשה
בנסיבות מסוימות ,למשל א ההתאמה מטילה על בעל מקו נטל כלכלי
כבד מנשוא.

 .3מדיניות כלפי נכי בישראל – יישו ואכיפה
חקיקתו של חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ציינה למעשה את
ראשיתו של תהלי השינוי באוריינטציית המדיניות כלפי אנשי ע
נכויות ,ממדיניות סוציאלית למדיניות זכויות ) Rimmerman & Herr,
 .(2004המדיניות כיו משלבת שתי גישות – האחת ,איסור האפליה של
האד ע הנכות ,הרווח במדינות האנגלוסכסיות ,והשנייה מתמקדת
במת מענה לצרכי המיוחדי  ,גישה הרווחת בסקנדינביה.
לאור ההתפתחות התחיקתית והמשפטית ,נשאלת השאלה ,הא
חקיקת הזכויות באר אכ הובילה לשינוי מהותי במעמד של האנשי
ע הנכויות בחברה? הא גישת הזכויות החברתיות אכ הולכת
ומוטמעת במדיניות הממשלה והמוסדות הציבוריי או שמא היא רק
ביטוי הצהרתי ,שאינו מלווה בצעדי מעשיי בתחומי הנגישות,
התעסוקה וההשתתפות החברתית.
הבטחת שוויו הזדמנויות לאוכלוסיית הנכי מחייבת שינוי ג
בהקצאה ובניוד התקציבי  .חברה האמונה על ערכי כבוד האד  ,החירות
והשוויו מוכנה לשל את המחיר הנדרש .ע זאת ,נדרש איזו תקציבי
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בי צרכי ואפשרויות )אופיר ואונשטיי  .(2001 ,נשאלת השאלה ,הא
החברה הישראלית מוכנה לשל את מחיר השוויו ? בחינה של תהליכי
החקיקה ,היישו והאכיפה של מדיניות הנכות מצביעה על עיכובי
קשי ורבי  .כ  ,לדוגמה ,בפרק התעסוקה – סעי  8לחוק – מצוינת
החובה המוטלת על מעביד ,להתאי את מקו העבודה ואת דרישות
התפקיד לצרכיו המיוחדי של אד ע נכות .על מנת שהנטל הכלכלי
הכרו בביצוע ההתאמות במקו העבודה לא ייפול כולו על כתפי
המעביד ,נקבע בחוק ,ששר העבודה והרווחה ושר האוצר יקבעו תקנות
להסדרת השתתפות המדינה בהוצאות של המעביד לביצוע ההתאמות.
תקנות אלה אמנ אושרו בחודש נובמבר  2001על ידי ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות של הכנסת ,ואול ה טר נכנסו לתוקפ  ,היות
שהאוצר עדיי לא אישר תקציב למימונ )אברמי ורימרמ .(2005 ,
בנוס  ,חוק השוויו "הטיל על שר העבודה והרווחה ליזו ולפתח
תכניות לשיקו תעסוקתי ,אשר יקדמו את שילוב של אנשי ע נכויות
בשוק העבודה החופשי" .שינוי מטרת שירותי השיקו בתחו התעסוקה,
משיקו ואחזקה לשוויו  ,כרו בהקצאת משאבי ניכרת ובפיתוח
תכניות ומודלי חדשניי  .בהתא לכ  ,אג השיקו במשרד הרווחה
כלל בהצעת התקציב לשנת  2000ס של  20מיליו ש"ח ליישו הפרק
האמור ,ואול בפועל האוצר אישר למטרה זו מיליו ש"ח בלבד .ג
בתקציב האג לשנת  2001לא הוקצו סכומי של ממש למטרה האמורה
)מבקר המדינה.(2002 ,
זאת ועוד ,בבחינת שירותי השיקו הקיימי לא ניכרת מגמה של ניוד
המשאבי הקיימי לפעולה למע מטרה זו .הרחבת שירותי התעסוקה
המוגנת בישראל בשני האחרונות מהווה ראיה לכ )רימרמ וארט
ברגמ  ;2005 ,רימרמ וכ  .(2004 ,ליקויי דומי נמצאו ג בפרק העוסק
בנגישות לתחבורה הציבורית .החוק קובע חובת התאמה של שירותי
התחבורה הציבורית ,כ שאנשי ע נכויות יוכלו להשתמש בה באופ
בטיחותי ועצמאי ,ללא צור בקבלת סיוע מהזולת .על שרי התחבורה
והאוצר הוטל להתקי תקנות ,אשר יקבעו את הדרישות הטכניות שיחולו
על אוטובוסי  ,רכבות ,תחנות ,נמלי  ,ושירותי מידע .תקנות אלה נקבעו
רק בשנת  ,2001בעקבות עתירה לבג"צ שהוגשה בשנת ") 2000בזכות"
ואחרי נגד שרי התחבורה והאוצר וקואופרטיב ד בג"צ .(3989/00
העדר תקציבי וסמכויות מהווה מכשול ג ביישו הפרק בעניי
נציבות שוויו הזכויות לאנשי ע מוגבלות .נציבות זו הוקמה אמנ
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בשנת  2000א היא חסרה תקציבי ייעודי וסמכויות קונקרטיות
לפעולתה ,על כ השפעתה מוגבלת .ולבסו פרק הנגישות בחוק שוויו
לאנשי ע מוגבלויות ,אשר אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת רק
במר  ,2005קבע ,כי יישו הוראות החוק יהיה הדרגתי ויתפרס לאור
ארבע עשרה שנה .לאור זאת אי זה מפתיע ,כי מבקר המדינה ,אשר
הקדיש חלקי ניכרי מביקורתו בשנת  2002לבדיקת סוגיות הקשורות
בעולמ של אנשי ע נכויות בישראל ,מצא תמונת מצב עגומה כמעט
בכל תחו שבדק :בחלק מהתחומי הפריסה הגיאוגרפית של השירותי
אינה מספקת; רבי מבעלי הנכות הזכאי לשירותי בתחומי הבריאות,
החינו והרווחה אינ מקבלי את סל השירותי הדרוש לה  ,וחלק
מהשירותי אינ ברמה הנדרשת .מהתשובות שהתקבלו ,בעיקר
ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות ,עולה שה אינ מיישמי
חוקי ותקנות שנועדו לסייע לאנשי ע נכויות .הרשויות המקומיות
מטילות את האחריות למצב על משרדי הממשלה הנוגעי בדבר; משרדי
הממשלה מטילי את האחריות לכ על משרד האוצר; ומשרד האוצר
מטיל את האחריות על משרדי המשלה או על הממשלה עצמה )מבקר
המדינה.(2002 ,
יישו חלקי ומתמש של הוראות החוק והעדר הקצאת התקציבי
מעלי את השאלה :הא הערכי העומדי בבסיס החוקי תלושי
מההוויה הישראלית ומערכיה? שכ מעמד של אנשי ע נכויות בחברה
הוא בבואה של ערכי ואמונות כלפיה ).(Drake, 1999
יש לציי  ,כי מיד לאחר קבלת חוק השוויו הוטל ספק במידת אפשרות
היישו שלה" :התופעה של חקיקה שנשארת בתיאוריה בלבד ואי לה
יישו במציאות ידועה ומוכרת ,קל וחומר כאשר מדובר בחקיקה שנועדה
להעניק זכויות ושוויו הזדמנויות לאוכלוסייה שאינה יכולה לדרוש את
מימוש זכויותיה" )שניט ,1998 ,עמ'  .(89עמדה דומה הציגה השופטת
דורנר בשנת  ,2002כאשר סקרה את המצב התחיקתי והדגישה "כפי
שנית לראות ,בישראל של שנות ה  ,2000ההכרה בזכויותיה של אנשי
ע מוגבלות הכתה שורש בחקיקה הישראלית .ואול  ,השאלה המרכזית
היא המציאות בשטח .המציאות בשטח הרבה פחות מלבבת מהתחיקה"
)דורנר ,2002 ,עמ' .(74
מחקרי רבי תומכי בטענה זו .כ למשל מנדלר ונאו ) ,(2002אשר
חקרו את תפיסת של אנשי ע נכויות ,הדרי בקהילה ,לגבי מידת
המעורבות והשילוב החברתי .ה מצאו כי ישנה תחושה שקיימות עמדות
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שליליות בחברה ,המונעות מה שילוב מלא יותר .מעבר לכ  ,החוקרות
מציינות כי היו מרואייני  ,שסברו כי לש שינוי מודעות הציבור ,יש לעג
את זכויותיה בחוק ,בתחומי כגו תעסוקה ונגישות ,נושאי אשר
בתקופה זו כבר היו מעוגני בחקיקה.
נראה כי עמדות הבולמות את הטמעת עיקרו השוויו מאפיינות ג
את ציבור האנשי ע הנכויות .כ למשל נמנעה מנהיגות השביתה
הגדולה בשנת  ,2000להציב בראש המאבק יעדי של מניעת אפליה,
השגת זכויות אזרח או שינוי עמדות בקרב הציבור .ה התמקדו בהרחבת
היק ההטבות עבור קבוצות מסוימות )נכי ניידות בעיקר( ודבקו בגישה
הסוציאלית .ג תגובת הציבור כלפי האנשי ע נכויות השובתי ביטאו
את תפיסת כקבוצת מיעוט הזקוקה לאהדה והגנה )Rimmerman and
.(Herr, 2004

 .5מה צופ העתיד?
מה עתיד חקיקת השוויו ויישומה עבור אנשי ע נכויות בישראל? מה
הלקחי של חקיקת השוויו בארצות הברית ובריטניה )חלוצות בחקיקת
הזכויות העולמית( ,והא יש לה רלבנטיות לישראל? כיצד נית לקד
את התערות של אנשי ע נכויות בחברה הישראלית? שאלות אלה
מטרידות רבי מהעוסקי בקידו חקיקת זכויות נכי בישראל.
דרייק ) (Drake, 1999הציב טיפולוגיה בת חמישה שלבי לתיאור
התייחסות המדינה כלפי אנשי ע נכויות :השלב הראשו משק את
"מודל המדיניות השלילית" ,כמו זה של השלטו הנאצי ,השולל באופ
אקטיבי זכויות אנוש ואזרח בסיסיות של אנשי ע נכות; שלב שני
מייצג מודל "תנו לחיות" –  – laissez fairרווח במדינות אשר נטו ליטול
תפקיד מזערי במדיניות רווחה; שלב שלישי מוגדר כגישת הטלאי –
 – piecemeal approachבה מגיבה המדינה בצורה מוגבלת וספוראדית
לצורכיה של האנשי הנכי  ,בעיקר כתוצאה מהיענות ללחצי
המופעלי עליה; שלב רביעי הוא "מודל המדיניות המקסימלית" ,על פיה
מספקת המדינה זכויות מרביות; והשלב החמישי ,שלב הזכויות ,מציג
גישה שונה ואינו נמצא על אותו הרצ  .לפיו נכות אינה נתפסת כבעיה של
היחיד אלא בעיקר של החברה .לכ חובתה של החברה לספק לאנשי ע
הנכויות את מירב השירותי לצור שילוב בה .נית לומר ,שגישה זו
מושתתת על "גישת הטלאי  ".אמנ יש חוק שוויו א המדינה עדיי
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מספקת שירותי וקצבאות באופ דיפרנציאלי בהתא
וזכאות על פי המודל הסוציאלי.
כאמור ,בחינה של המש תהליכי החקיקה באר מגלה ,כי קיימי
עיכובי וקשיי בהקצאת המשאבי הנחוצי ליישו ולאכיפה של
פרקי חוק השוויו שעוגנו )אברמי ;2003 ,מבקר המדינה.(2002 ,
ההתרשמות הכללית היא ,כי ההכרה בזכויותיה של אנשי ע נכויות
היא בעיקרה הצהרתית ונעדרת צעדי אופרטיביי למימושה על ידי
הממשלה ,המעסיקי והציבור .נושא השוויו של אנשי ע נכויות
בחברה הישראלית אינו נמצא בסדר עדיפות גבוה אצל חברי הכנסת
)אברמי .(2003 ,ג החקיקה שהושלמה )ארבעת הפרקי הראשוני
לחוק( תלויה במידה רבה בנכונות הממשלה ,המעסיקי והציבור
להירת למימושה .ההערכה היא ,כי ללא שינוי מהותי בסדר העדיפות
הלאומי עלולה חקיקת השוויו להישאר במקו בו היא נמצאת עתה .יש
לציי  ,כי קיימת סכנה רבה באימו חלקי ודחייה בביצוע של חוק
השוויו  ,שכ היא אינה מפחיתה את התלות של האד בתמיכת המדינה.
היק וטיב השירותי תלוי במצב הכלכלי של המשק בוויכוח הפוליטי
והאלקטוראלי של האנשי ע נכויות ) .(Stone, 1984
ייתכ שהדיו בזכויותיה של אנשי ע נכות ובעמדות כלפיה ,
הבאות לידי ביטוי במדיניות חברתית ,בחקיקה ובפיתוח שירותי  ,הינו
חלק מדיו רחב יותר בשינויי העוברי על מדינת הרווחה ,בישראל כמו
ג בעול  .חביב ) (1999התייחס לעשור האחרו של המאה העשרי  ,כאל
עשור של תמורות במדינת הרווחה הישראלית ,אשר באו לידי ביטוי
בשורה של יוזמות חברתיות ,בד בבד ע מאמ מתמש לקצ בהוצאה
הציבורית בתחומי אלה .היוזמות העיקריות שהוא מנה ה הנהגת
ביטוח בריאות ממלכתי ,צמצו העוני באמצעות תכניות להבטחת
הכנסה ,חוק החינו המיוחד והחוק לשוויו זכויות של אנשי ע
מוגבלות .ע זאת ,השתנתה באותה תקופה ,לדבריו ,התפיסה
האסטרטגית ,שהנחתה את עיצוב מדינת הרווחה הישראלית ,ובלטו
מאמצי להחלפת הגמלאות האוניברסאליות בסלקטיביות ,להפחתת
זכאויות ולהעברת הספקת השירותי החברתיי לגורמי פרטיי .
בישראל התנהלה בשני האחרונות מדיניות מרסנת ושוחקת משאבי
חברתיי  ,בטענה כי החקיקה הסוציאלית הקיימת פוגעת ביכולת
הצמיחה של המשק.
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ייתכ שגישה מרסנת כזו תעכב את המש חקיקת הזכויות לאנשי
ע נכויות בעתיד או תצמצ את הקצאת המשאבי למימו הפרקי
הבאי של חקיקת השוויו  .כיו בעיד של קיצוצי  ,בו המדיניות
החברתית מושפעת מהתפשטות תהלי הליברליזציה של רפורמות
חברתיות וכלכליות ,צמצו והפרטת השירותי החברתיי  ,נית לחוש
בנסיגה במימוש זכויותיה של אנשי ע נכויות .נראה ,כי עתה יותר
מתמיד נדרשת רפורמה מקיפה בהקצאת המשאבי ובתכנו השירותי
לאוכלוסיית הנכי לקראת הכלה טובה ומלאה יותר שלה בחברה .על
החברה לדאוג לקיומה של תשתית פיזית וחברתית שתעודד את
השתלבות במקו לשמר את מצב כתלויי ונזקקי .
ג בארצות הברית ובבריטניה ,אצל התקבלה חקיקת זכויות נכי
במועד מוקד מבישראל ,מתקיי הבדל בי ההצהרה אודות שוויו
זכויות למבח התוצאה .מחקרי עדכניי מראי כי כיו כ  16שנה
לאחר תחילת חקיקת השוויו עדיי קיימי פערי ברמות ההשתתפות
החברתית של אנשי נכי ולא נכי )National Organization on
 .(Disability [N.O.D.], 2002; Oliver, 1996; Oliver& Barnes, 1998נמצא
כי אנשי ע נכות שוהי פחות שעות מחו לבית ,מבלי פחות
בפעילויות פנאי וחשי יותר בידוד וניתוק מקהילת ).(N.O.D., 2002
אינדיקציה נוספת לקושי מתגלה במישור האזרחי :א כי קיימת עלייה
משמעותית בייצוג של אנשי ע נכויות בוועדות ציבוריות ומקצועיות,
השפעת על תהלי קבלת ההחלטות נותרה מוגבלת ) & Schur, Shields
.(Schrine, 2003

בהתא לכ בשני האחרונות מתנהל פולמוס מרתק בארצות
הברית לגבי תרומתו של חוק השוויו לקידומ של אנשי ע נכות .אחד
מהכותבי הבולטי הוא האדגינס ) ,(Hudgins, 2005שבח הא חקיקת
השוויו אכ הביאה יותר חופש ושוויו לאוכלוסיית הנכי בארצות
הברית? טענתו המרכזית היא ,כי א מטרת החקיקה הייתה לקד את
מעורבות של אנשי ע נכויות בתעסוקה ובחברה ,הרי שהתוצאות אינ
מעודדות .להערכתו לא נית לקד שוויו באמצעות חקיקה מווסתת,
הפוגעת בראש ובראשונה בכלכלת השוק ובאהדה הציבורית של משלמי
המיסי  .תפיסה זו קיבלה ביטוי בפסקי די של בתי המשפט בארצות
הברית ,שנמנעו מלפסוק אפליה בתעסוקה כלפי מועמדי בעלי נכות.
השופטי נמקו את פסיקת בכ  ,שהקביעה של קיומה של אפליה
נתפסת כהלי לא טבעי ,הפוגע בחופש ההחלטה של המעסיקי  .לאור
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זאת לדעתו של האדגינס יש לקיי דיו נרחב על עתידו של החוק ,והא
תקנותיו לא מטילות מעמסה כלכלית גדולה ,שעלולה להביא לדחייתה
על ידי החברה האמריקאית ,שכ רוב הציבור מעוניי לקד זכויות
לאנשי ע נכויות א לא על חשבו משל המיסי .
יש לציי  ,כי השאלה ,הא נית לקד זכויות של אנשי ע נכויות
באמצעות חקיקה ממשלתית ובאמצעות אכיפה בלבד רלבנטית ג
לישראל ,בה תהלי החקיקה נמצא עדיי בעיצומו.
תמורה נוספת שיש לתת עליה את הדעת הינה מידת המעורבות של
האנשי ע הנכויות בתהליכי עיצוב המדיניות ומקומ בשיח הציבורי.
דרייק ) (Drake, 1999ניתח את השפעת של אנשי ע נכויות על כינו
המדיניות החברתית בעול המערבי .הוא הסיק כי בכל המדינות המפתח
לפיתוח מדיניות נכות ,המבוססת על שינוי ערכי בסדר העדיפויות
הלאומי ,טמו במחאה ובלובינג; ולכ חיוני שאנשי ע נכויות ייקחו
חלק בתהלי קביעת ועיצוב המדינות החברתית .יש לציי  ,כי קיי שוני
מהותי באופ עיצוב המדיניות באר ובארצות המערב .בארצות הברית,
ובמידה מסוימת בארצות אירופה המערבית ,המדיניות עוצבה דר
דיאלוג מתמש ולעיתי דר עימותי חריפי ע ארגוני הנכי
) .(Rimmerman & Herr, 2004בישראל ,לעומת זאת ,המדיניות הותוותה
בעיקר על ידי הממשלה ,ששלטה בתכני החקיקה ,בתהליכי חקיקתה
ובאופ יישומה .משקל של ארגוני הנכי בעיצוב מדיניות השיקו באר
כמעט ולא הורגש עד שנות התשעי  .בשני האחרונות אנו עדי
למעורבות מסוימת שלה  ,המהווה בעיקר תגובה לצעדי הממשלה
) .(Rimmerman & Herr, 2004יש לציי  ,כי שביתות הנכי  ,בשלהי שנות
התשעי ובתחילת ה  ,2000העלו את המודעות של המחוקקי לקיומ
של ארגוני הנכי ולצור לשלב בהליכי חקיקה ובתהליכי מדיניות.
לדאבו הלב ,ארגוני הנכי לא השכילו להתאחד במאבק לקידו
זכויותיה ובשנה האחרונה ניטש ביניה פולמוס חרי  ,מי יהיה הארגו
היציג אשר יהנה ממעמד פורמלי וממימו  .נראה כי שינוי מוקד פעולת
של ארגוני הנכי  ,ממאבק על הטבות וזכאויות למאבק על זכויות ,מחייב
תהלי ארו ומאתגר של גיבוש זהות ומטרה משותפות .באופ פרדוקסלי
תהלי זה נבל עקב מדיניות הנכות ,הנבנית בהדרגה ,היוצרת פערי בי
קבוצות נכות שונות לפי הקשר הפגיעה )עבודה ,ביטחו  ,איבה ונכות
כללית(.
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ההערכה היא ,כי החברה הישראלית נמצאת בראשיתו של שיח
זכויות .מצד אחד ,אי ספק ששפת זכויות האד היא שפה עוצמתית
לביטוי הדרישה לצדק חברתי ,הדרישה להגנה על צורכיה הבסיסיי של
אנשי ע נכויות ,וכלי יעיל למחאה נגד עמדות פוליטיות וכלכליות,
המפרות את זכויותיה הבסיסיות ביותר .מצד שני ,הניסיו אשר נצבר
בעול מראה ,כי לא די בהצהרה על זכות האד לשוויו על מנת להביא
לשינויי פוליטיי וכלכליי  ,שיגרמו להשגת שוויו וצדק חברתי.
בישראל ,בדומה למצב בארצות העול המערבי ,חלה התקדמות בחקיקה
ובמעמד המשפטי של אנשי ע נכויות .אול  ,לדאבו הלב ,ההשפעה
המעשית של חקיקה זו עדיי אינה באה לידי ביטוי בחיי היו יו  .קיי
א חשש ,כי תחת הצהרת הזכויות תצמצ המדינה את תמיכתה ותותיר
את הסיוע לעמותות ולארגוני של המגזר השלישי )בזכות .(2004 ,לכ ,
מוצע להאי את תהלי החקיקה ואת התקנו של הפרקי הבאי בחוק;
בד בבד יש לקד את המחקר המלווה את יישו החוק; לבצע מחקרי
וסקרי  ,כדי לעקוב אחר הפערי בי קבוצות נכי שונות לציבור
בישראל ,ולהערי את התחומי בה יש לקד את תהלי החקיקה
ולהתריע על מכשולי ביישומה.
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