
  :מדיניות כלפי אנשי ע נכויות
 מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות

  3ברגמ וטל ארט 2שירלי אברמי ,1אריק רימרמ

 השונות התוו ממשלות ישראל,  השני מאז הקמת המדינה58במהל 
לקד את רווחת מטרה ל אשר רואה לה ,היפמערכת חוקי רחבה ומק

כי תהלי החקיקה היה , יייש לצ .אנשי ע נכויות ואיכות חייה של
, באותה עת באררווחו ש ,מגמות מקומיות וגלובליותמוהושפע  יספוראד

 כותבי ידי עלתוארה בעבר  זו ניותימד .לרבות אילוצי תקציביי
  משאבי וקצבאותתמבחינת הקצא אחידהלא וכנבנית בהדרגהכשוני 

   ).2005, ברגמ רימרמ וארט; 2002, 1999 ,גל; 1995 ,ב צבי(
 כי לאור ,סקירה היסטורית של מדיניות הממשלה בתחו זה מגלה

  באר המדינה והחברהבגישה שלהשני חלו שינויי משמעותיי 
לחלק את המדיניות והחקיקה  נית ,באופ כללי .אנשי ע נכויותל

   :לשלוש תקופות עיקריות
 היוהמדיניות והחקיקה  .השבעישנות  מקו המדינה עד  .א

הנסיבות של ועל  רפואי  על המודל הביוו והתבסס בעיקרוציאליותס
לתגמול  זכאותלקביעת )  כלליינכינכי עבודה ו, ל"נכי צה(הנכות 
  ; ספציפישירותו /כספי או

  ניכרה בקהילההטמעת עקרונות השילוב .1995 ועד השבעימשנות   .ב
  ; במדיניות ובחקיקה

ת שוויו זכויות לאנשי חקיקעל מתבססת המדיניות   ואיל1995מ  .ג
  להשתת באופ פעילועל זכותו של האד ע הנכות ע מוגבלויות

                                                 
 בית, רד קרוסמ'ש ריצ"הקתדרה לרווחה ולתכנו חברתי ע, אריק רימרמ' פרופ   1

   .אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הספר לעבודה סוציאלית
, המחלקה לעבודה סוציאלית; הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ר שירלי אברמי"ד   2

   .גוריו בנגבאוניברסיטת ב
בית, רד קרוסמ'ש ריצ"הקתדרה לרווחה ולתכנו חברתי ע ,ברגמטל ארט' גב   3

  .אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הספר לעבודה סוציאלית
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 & Rimmerman, Araten-Bergman(  בחברהבכל תחומי החיי
Avrami , 2005.(  

, א שהתקופה האחרונה מאופיינת בהצהרות על חשיבות השוויו
, אברמי(ברה עיכובי וקשיי רבי באכיפת מדיניות זו בחניכרי  ייעד

נית , לפיכ). 2005 ,ברגמרימרמ וארט ;2002 ,מבקר המדינה; 2003
הגישה :  המתקיימות זו לצד זו,לזהות כיו שתי גישות שונות

אנשי ע המתמקדת במת מענה סלקטיבי וייחודי ל, הסוציאלית
יש  . עיקרו השוויו ומניעת אפליההמדגישה את,  וגישת הזכויות,נכויות
 אנשי ע כלפי דואליתמדיניות מתקיימת לא רק באר  כי ,לציי

קוראי רבי ממעצבי בשני האחרונות . כנובע משתי הגישות ,נכויות
נקוט במדיניות  לאיחוד האירופאיהברית ובבארצות המדיניות
חברה  באנשי ע נכויותשתתפות של כדי להגביר את ה ,קוהרנטית

  ). 2004, רימרמ וכ(
 אנשי ע נכויותהמדיניות והחקיקה כלפי  וסק בעיצובפרק זה ע

היקפה נתוני על  תחילהאנו מציגי  .בישראל מהקמת המדינה ועד היו
 וסוקרי את הגישות  בישראלאנשי ע נכויות השל אוכלוסיית

 .בכינו מדיניות כלפי אנשי ע נכויותהמקובלות בעול המרכזיות 
התהליכי  ה שלבחינהכוללת  ,סקירה היסטוריתתוצג  לאחר מכ

מדיניות הסקר ית  בהמש ו, לאור השנישהשפיעו על התווית המדיניות
את  להעריניסיו הפרק ייחת ב. דואליתב כאמור נתהמאופיי ,הקיימת

  .המדיניות העתידית

 אנשי ע נכויות וגישות מרכזיות במדיניות – רקע כללי. 1
  כלפיה

  נכויות ע אנשי היק אוכלוסיית ה. א

 מוגבלויות מהאוכלוסייה אחוזי 10 ל ,בעול הערכות מקובלותעל פי 
בהעדר מסד  .)1997, ח ועדת כ"דו(ת ות או נפשיו קוגניטיבי,תופיזי

את אומדת ע מוגבלות נציבות שוויו זכויות לאנשי , נתוני ישראלי
של אי ספק שקיומו  . איש650,000 בכ באר אנשי ע נכויותמספר ה

עדכנית ולקד את עיצובה של מדיניות ל  רבותעשוי לתרוסד נתוני מ
 ,ועדת לרוח "דו ;2002, מבקר המדינה ( בישראלאנשי ע נכויותמצב ה
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חלקיי וכוללי רק את זמיני למעצבי המדיניות ה הנתוני ה .)2005
  . להל1בלוח פורט כמ מקבלי הקצבאות השונותמאפייניה של 

 יחסר ג מידע על שיעור, האוכלוסייהמידע על היק העדר לבד מ
. במעגלי שוני בחברה הישראליתההשתתפות של האנשי ע נכויות 

אינה מעורה בחברה זו  ה כי אוכלוסיי,עיו בנתוני חלקיי מגלה
שיעור הלוקי  ,כ למשל .אפליהמסובלת מניכור והישראלית ולעיתי 

 גבוה ,ביתימסגרות דיור חו ביהשוה, נכות נפשיתבבפיגור שכלי ו
משרד העבודה והרווחה דיווח בהצעת התקציב . למקובל בעוליחסית 

 1,992 ביתי לשירות לשיקו מעניק סידור חוה כי ,2003לשנת הכספי 
) 1,160(גבוליות  הארי בעלי הפרעות קשב ותת חלק,אנשי ע נכויות

ובלת היא כי חלק הארי הערכה המקה. קשות אנשי ע נכויות 470וכ
משרדי הרווחה . ממקבלי קצבאות נכות כללית אינ מועסקי כלל

 מוגבלויות ע אנשי 11,320תעסוקה מוגנת בוהבריאות מסבסדי 
  .  שאי ביכולת להשתלב בשוק העבודה החופשי,שונות

  בישראל  מקבלי קצבאות נכות.1 לוח

  49,353  *מקבלי קצבאות משרד הביטחו
    

  **י קצבאות מהמוסד לביטוח לאומימקבל
  ) ומעלה אחוז40 של המדרג(נכות כללית  •

  תאונות עבודה  נפגעי •

  שירותי מיוחדי •

  נפגעי פעולות איבה  •

   קצבת ניידות •

  קצבת ילד נכה  •

   רי ציויאס •

  

17,5352  

26,004  

24,522  

2,809  

25,199  

21,406  

585  
  *האוצר  מקבלי קצבאות ממשרד

  נכי רדיפות הנאצי •

  
55,000  

   .2003, שטרוסברג ונרו, לסנדלר  * 

  .  2006 סמר, המוסד לביטוח לאומי נתוני  **
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  גישות אידיאולוגיות בכינו מדיניות כלפי אנשי ע נכויות .ב

כלפי אנשי ע  התחוללו שינויי רבי בעול במדיניות במהל השני
 י מודלישנבעול המערבי  מקובלי היו התשעיעד שנות  .נכויות
 ;Johnstone, 2001(מדינת הרווחה  ומודלהליברלי המודל  :עיקרי

Liachowitz, 1988; Stone, 1984 .( במעורבות המודל הליברלי דוגל
לרבות זכויות של אנשי ,  של המדינה בפתרו בעיות חברתיותתילמינימ

 שירות קצבה או לאדהמדינה מעניקה מודל זה פי על. ע נכויות
 & Bradock(רק א אי ביכולתו להשתכר או לקיי את עצמו שיקומי 

Parish, 2001; Johnstone, 2001; Oliver & Barnes, 1998.( של מודל ה
ומפגי מתייחס למגוו רחב יותר של צרכי  ומדינת הרווחה מרחיב

שני א כי ). Oliver, 1990; 1996(גמישות רבה יותר במבחני הזכאות 
מעורבות המדינה כלפי   היקמבחינת ה מזהמודלי אלה שוני ז

לספק לאד  החותרת ,תהסוציאליהגישה  על שניה מבוססי, אזרחיה
יכולותיו והתאמת לנורמות " שיקו" תנאי חיי הולמי תו ע הנכות

רפואיי מבחני זכאות על בעיקרה גישה זו מתבססת . הנהוגות בחברה
על קרו הקצאה יעוקות כלכלית נזקלקביעת נכות א ג על קריטריו של 

בכינו מדיניות לשינוי בשני האחרונות קיימות עדויות רבות . צורפי 
מהגישה הסוציאלית לגישת המתבטא במעבר  ,כלפי אנשי ע נכויות

 .של הפרטאינה רואה בנכות בעיה המדינה  , זוה גישעל פי .הזכויות
 ע תיו של האדמנע מפגיעה לא מוצדקת בזכויוי לההמדינה מחויבת
מאיד היא חייבת לנקוט בצעדי שוני על מנת להג ו ,הנכות מחד גיסא

 ולהסיר בלמי המונעי שוויו ברמות ההשתתפות על זכויות אזרחיה
 ;Bickenbach, 2001; Fougeyrollas & Beauregard, 2001( החברתית

Fougeyrollas, 1997 .(  

  פרספקטיבה היסטורית. 2

משקפת במידה רבה  כלפי אנשי ע נכויותבישראל גה ניות הנהוימדה
 של סדרת יוזמות רוצהיא ת . של מדיניות הרווחההתפתחותהאת 

ערכי ושיקולי  פתמשקוהיא , ולחצי של קבוצות אינטרס שונות
לחלק את המדיניות  באופ כללי נית. עת אשר שררו באותה תקציביי

 כמפורט לוש תקופות עיקריות באר לשאנשי ע נכויותוהחקיקה כלפי 
  : להל
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אנשי ע  סוציאלית כלפיגיבוש מדיניות  – ראשונהה תקופהה. א
, שנות הששי של המאה הקודמתסו  מקו המדינה ועד .נכויות

 במת קצבאותהתמקדה   בישראלאנשי ע נכויותהמדיניות כלפי 
במגוו  מדיניות זו באה לידי ביטוי. יישיקו דיפרנציאל שירותיבו

; 1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[ חוק הביטוח הלאומי :חוקי ותקנות
המיועד  ,1959ט"התשי, ]נוסח משולב) [תגמולי ושיקו (הנכיחוק 

חוק נכי ; 1970 ל"התש, חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה; ל"לנכי צה
 ז"התשי, חוק נכי רדיפות הנאצי; 1954ד"התשי, המלחמה בנאצי

לספק רשת תמיכה של ביטחו נועדו אלה סוציאליי וקי ח. 1957
סוציאלי במדינה מוגבלת במשאבי ולצמצ במידת האפשר פערי 

לפי מבחני זכאות רפואיי ולפי  הזכאות לחוקי אלה נבחנה .חברתיי
נכי עבודה ונכות , נכי פעולות איבה, נכי משרד הביטחו( הנכות נסיבות
  ).2005, ברגמ רימרמ וארט(י שוני  היקפי כיסוונקבעו) כללית

כאשר , החקיקה בתחו הנכות החלה מיד לאחר קו המדינה
טיפול ושיקו של אזרחי אשר ש, על כהתגבשה הסכמה לאומית רחבה 

 הוא נדב חשוב בהבטחת קיומה של מדינת ,נפגעו במערכת הביטחו
 של חוק גישה חברתית לאומית זו עמדה בבסיסו). 1998, נדב( ישראל

חוק זה הבטיח גמלאות . 1949 ט"התש) תגמולי ושיקו(נכי ה
כפיצוי , בכל מעגל החיי של האד ובני משפחתו, בכס ובעי, ושירותי

שהנו בעל , החוק. לאלה אשר נפגעו בהגנה עליהמעניקה המדינה ש
 המותאמת ,הבטיח לנכה הזכאי גמלה בסיסית, אוריינטציה מפצה

כושר בפואי ואינה תלויה במצבו הכלכלי או לחומרת הליקוי הר
, עוגנו בחוק מגוו שירותי שיקו ותמיכה, לבד מהגמלה. ההשתכרות שלו

   .שכוונו לספק לאד ולבני משפחתו תנאי חיי הולמי ואיכות חיי
מצבה הקיומי של המדינה והמלחמה הנמשכת ביססו את הקונצנזוס 

אנשי ע להעדפת על קבוצות ל ו"הציבורי לגישה מרחיבה כלפי נכי צה
ציי את הדברי גוריו ב דוד דאז הממשלהראש .  אחרותנכויות
מלחמת : "בפני הכנסת הראשונה נכיבהציגו את הצעת חוק ה ,הבאי

ניצחונות , לא הייתה כולה זרועה נחת החירות של צבא ההגנה לישראל
 נשארו רבי ...שול מחיר יקר. היה ג צד שני למטבע. וכיבושי

אני מגיש .  אבר מ החי–א ג ה שילמו מחיר יקר , לשמחתנו בחיי
שאנו , על חלק מהחוב – נכו יותר, הממשלה חוק על החוב לכ בש

חוק על תגמול . האומה והמולדת חייבי לאלו שבגופ עזרו לשחרור
  . )1572) 2כר (ט "דברי הכנסת תש". (ושיקו נכי מלחמה
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בפסק די שנית , כפי שבאה לידי ביטוי , כיומקובלת ג עמדה זו
 ארגו נכי :2004, 5304/02צ "בג( בית המשפט העליו ידיעללאחרונה 

בנושא עתירה  ,)תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה נגד מדינת ישראל
 בעתירה . לאומיהממשלה והמוסד לביטוח, שהגיש הארגו נגד הכנסת
נכי , ל"נכי צה ה מופלי לרעה לעומת כי ,טענו נכי תאונות העבודה

הופחתו התגמולי שלה בכ ש, פעולות איבה ונכי מלחמות הנאצי
תיקוני חקיקה להשגת יעדי ( החירו הכלכלית תכניתחוק  במסגרת

בעוד , )2002ב"תשס ,2003ו 2002 התקציב והמדיניות לשנות הכספי
בית המשפט נשיא  .הופחתו התגמולי לאקבוצות נכי אחרות של

את עמדתה המוצהרת של  קיבל, דחה את עתירת, השופט ברק, העליו
  כי ההבחנה שנעשית בי תאונות עבודה לבי,המדינה וקבע חד משמעית

שכ למדינה , היא מוצדקת, נכי פעולות איבה ונפגעי הנאצי, ל"נכי צה
   .בגי השתייכות הלאומית הקולקטיביתנפגעו אשר  לאנשיחוב מוסרי 

בשנת תחיקתי ראשו   אזרחית קיבלה ביטויאוכלוסייהההתייחסות ל
 ביטוח נפגעי עבודה במסגרת חוק תכניתע תחילת הפעלתה של , 1954

 זו מספקת תכנית ).1995 ה"התשנ, נוסח משולב(הביטוח הלאומי 
הגמלאות . גמלאות ושירותי בעי למי שנפגע כתוצאה או עקב עבודתו

, ק מבוססות על העיקרו של ביטוח סטטוטוריבמסגרת החו המשולמות
בחובה המוטלת על האד ומעבידו להפריש שיעור מסוי מהשכר 

ובקישור בי גובה הקצבה לבי הכנסתו , כביטוח כנגד פגיעה בעבודה
של  בתקופה זוער העבודה העברית  שיק את חוק זה .הקודמת מעבודה

   .בניית האר
התברר , סד לביטוח לאומי שלאחר הקמת המו,במהל השני

לא ,  מלידה או כאלה שנפגעו או חלו בהתבגרותהנכישאוכלוסיית 
 המליצה ועדה בראשות 1950  כי כבר ב,יש לציי. זכתה לכל כיסוי בחוק

א רק . להנהיג ביטוח נכות כחלק מרשת הביטחו הסוציאלי, יצחק קנב
ושו של רעיו למימ, בסופו של דבר,  התגבש התהלי שהביא1974בשנת 

חוק ). 1974(בחוק הביטוח הלאומי " נכות הכללית"כ נחקק פרק ה. זה
 הסובלי , שנועד להעניק הכנסה בסיסית ליחידי,זה הינו חוק סעד

בבסיס החוק עמד .  אחרתתכנית כל ידיעלממגבלות ואינ מכוסי 
והשירותי שניתנו מכוחו כוונו לשלב את האד בשוק ,  הצורעיקרו
למי שמוכח , הגמלאות הכספיות ניתנות על בסיס מבחני נזקקות. בודההע

, גל( כי מוגבלותו פוגעת ביכולתו להשתכר וגורמת לנזקקות כלכלית
רמת  הראשו בוח את: נזקקות זו נקבעת על בסיס שני מבחני. )2002
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והשני בוח את השפעת הליקוי על , הליקוי הרפואי ממנו סובל האד
שראוי  החקיקה מדגישה את חשיבות כושר ההשתכרות .יכולתו להשתכר

לבד מערכה  שכ, הכנסה של יחידי ומשפחותמרכזי למקור שיהיה 
 .לשילוב של אנשי ע נכויות בחברההחומרי של העבודה היא תורמת 

את ומסדיר  בוהכלולי את המרכיבי השיקומיי  החוק מדגיש על כ
יועדי לתרו לשילובו של האד המ ,של שירותי שוני בעי הספקת

המשולמות  הגמלאות הכספיות ,לעומת זאת. בעל הנכות בשוק העבודה
אשר אינ אלה  למינימליתהכנסה  מיועדות לספק בהוראת החוק

  . לפרק זמ ממושנפגע  לעבוד או שכושר עבודת מסוגלי
נית לראות כי על א ששלושה חוקי מרכזיי אלה מספקי 

היק הגמלאות , רותי לסובלי מליקויי דומיגמלאות ושי
ה מבחינת המגוו וה , אוכלוסייה לאוכלוסייהוהשירותי שונה מאוד מ

 ישנ הבדלי משמעותיי באופ קביעתה של ,כמו כ. מבחינת ההיק
לידי ביטוי ערכי ומורשות  גמלאות קטגוריאליות אלה הביאו. הזכאות

 אוכלוסייהל כיווני החקיקה ועל קבוצות ע אשר השפיעו, חברתיות שונות
המשות יש לציי כי ). 1999 ,גל(שעמ ביקשו מקבלי ההחלטות להיטיב 

מבחני נכות , הוא התבססות על חקיקה סוציאליתלכל החוקי 
לפיו , כמו כ חוקי אלה מדגימי את רעיו ההפרדה. רפואיי וזכאות

הייחודיות רק לה אנשי ע נכויות מקבלי שירותי ממערכות 
   ).במקו ממערכת השירותי המשרתת את האוכלוסייה הכללית(

    ושילובנורמליזציהמדיניות מכוונת ל – הישניה תקופהה. ב
ה החל בקהילה ע הנכויותהגישה המבכרת את שילובו של האד 

 כי הדרתו של ,גברה ההכרה. השבעישנות ב להיטמע באופ הדרגתי
לשאו לשילובו תו קידו  סרית וכי ישאינה מו האד מהחברה

). 2002 ,מבקר המדינה(בקהילה בילוי לתעסוקה ול ,מגורילאפשרויותיו 
מגמה זו נעוצי בהשפעות גלובליות ובתמורות  לשהשורשי הרעיוניי 

 בשלהי שנות הבריתארצות שהתרחשו בסקנדינביה וב,אידיאולוגיות
  . הששי

שהדגיש את , עיקרו הנורמליזציה היה  אלהשניבהעיקרו המנחה 
 .)Rimmerman, 2003(מגבילה פחות  ה הכיבסביבשילובו של האד הנכה 

תקנות בנית לראות בחוקי וניצני ראשוני להטמעת עקרונות השילוב 
חייבו התקנת סידורי נגישות  אשר, )1972(בתחו התכנו והבנייה 

בחוק הקלות , לאחר מכ.  בבנייני ציבורייאנשי ע נכויותמיוחדי ל
נקבעו הוראות המחייבות הוספת כתוביות ותרגו  1992ב"התשנ לחירש
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ס"התש חוק שיקו נכי נפש בקהילה. טלוויזיההלשפת סימני לשידורי 
 כי כוונתו לשקוד על שיקומ ושילוב בקהילה של נכי ,דגישה 2000
אות  כדי לאפשר לה להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמ,הנפש

תו שמירה על כבוד ברוח חוק יסוד כבוד , תפקודית ואיכות חיי
  . האד וחירותו

, קשיי ביישומהבא ג , דוגמה מובהקת לקיומה של מגמה זו
, החוק מעג זכות לחינו חינ. 1988ח"בחוק חינו מיוחד התשנ מתגלה

בי הגילאי שלוש לעשרי , מותא לתלמידי בעלי צרכי מיוחדי
 כי מטרת החינו המיוחד היא לקד ,בדברי המבוא לחוק מודגש. אחתו

במטרה  ,ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכי המיוחדי
 כי קיימת עדיפות ,החוק קבע .להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה

 על פנילשילובו של ילד ע צרכי מיוחדי במסגרת לימודי רגילה 
, הדבר עולה בקנה אחד ע תפיסות חינוכיות. המיוחדחינו בת ומסגר

המעלות על נס את החשיבות שבהקניית התנהגות נורמטיבית לילדי ע 
   .)2000, ועדת מרגליתח "דו( בד בבד ע יצירת חברה סובלנית יותר, נכות

בחינה של יישו חוקי אלה מראה כי קיי פער בי ההצהרה 
מסיבות תקציביות שנה אחר שנה יישומו של החוק נדחה . ליישו

פרשנות נת משרד החינו ,  לדאבו הלב.1996 ויישומו בפועל החל רק ב
לפיה זכאי לחינו מיוחד רק תלמידי הלומדי , מצמצמת לשילוב

 ואילו תלמידי הלומדי במסגרת החינו, במסגרות של חינו מיוחד
נושא השילוב גישה זו של משרד החינו ב. הרגיל אינ זכאי לכ

. בהקצאת המשאבי למסגרות החינו השונותה ו  בהנחיותהמשתקפת 
קיימת העדפה ברורה בהקצאת המשאבי לתלמידי ע צרכי 

 המשולבי התלמידימיוחדי שנמצאי בחינו המיוחד לעומת 
  ). 2002, מבקר המדינה(במסגרות חינו רגילות 

 לילדי תסמונת דאו בעתירה שהגישו לבית המשפט עמותת הורי
, )ד נגד משרד החינו" ית– 7448/03צ "בג(משרד החינו  ואחרי נגד
 ע תסמונת דאו הלומדי בחינו  כי שיעור הילדי,טענו העותרי

. והיתר נמצאי במסגרות של חינו מיוחד,  בלבד אחוזי8 כהרגיל הוא 
; על ההורישהנטל הכספי של השילוב מוטל  ,הסיבה לכ היא, לדבריה

את הילדי למסגרות  עקב כ הורי חסרי אמצעי נכנעי ומעבירי
אילוצ של הורי לילדי בעלי ' כי ,מפסק הדי עולה. חינו מיוחד

צרכי מיוחדי לוותר על שילוב במסגרת החינו הרגילה א ורק בגלל 
. ואי להשלי עמו, קשיי כלכליי שבה נתוני ההורי הוא חמור
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שביטויו בהסדר בדבר , ליבו של השוויו המהותילו כזה פוגע בלבאי
 –די חלוקת תקציבי החינו י על–חינו חינ מתגל בשאיפה להעניק 

 למצות את הפוטנציאל כדי, הזדמנות שווה לכל ילדה וילד בישראל
הנשלחי למסגרת של חינו , מילדי בעלי צרכי מיוחדי .הטמו בה

רת של חינו רגיל משיקולי תקציביי בלבד נשללת מיוחד ולא למסג
  . )5 'עמ(' ותוצאה מפלה כזאת אי לקבל, הזדמנות זו

  חקיקת זכויות מחקיקה סוציאלית ל – שלישיתה תקופהה. ג
חקיקה המכוו להשוואת תהלי בישראל  החל התשעי באמצע שנות

שרווחו  ותהושפע מאוד מגישתהלי זה . אנשי ע נכויות עבור זכויות
קראו להכרה מפורשת בזכויותיה הבסיסיות של  אשר ,בעול המערבי

  עודמטרת המדיניות אינה. אנשי ע נכויות כאזרחי שווי בחברה
אלא טיפול מערכתי במכשולי ובבלמי החברתיי  תיקו ברמת הפרט

חקיקה ב, ביטוי באמנות בינלאומיות מדיניות זו קבלה .המונעי שוויו
חקיקתו ע  1990 בשנת הבריתארצות אשר החלה ב,המקיפ
כגו ( מדינות רבות נוספותוב Americans with Disabilities Act (ADA)של

, אוסטריה דרו אפריקה, גרמניה, פינלנד, ברזיל, ברטניה אוסטרליה
   ).Johnstone, 2001(הפיליפיני ואוגנדה , קנדה

מדינה בזכויותיה התקבלה הצהרה מפורשת בדבר הכרת ה בישראל
ע תחילת הדיוני בחוק שוויו , 1995של אנשי ע נכויות רק בשנת 
לאחר שהחוק אושר בקריאה ראשונה . זכויות לאנשי ע מוגבלות

 ועדה ציבורית ,דאז ,מינו שר המשפטי ושר העבודה והרווחה, בכנסת
לשעבר שר (ר ישראל כ "לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא בראשותו של ד

עבודת הוועדה נמשכה ). ל המוסד לביטוח לאומי"עבודה והרווחה ומנכה
בשדה לבי מחקר  שמונה חודשי והתאפיינה בשילוב בי בחינת הצרכי

 31.7.1997 ב.משווה אודות המצב המשפטי והחברתי במדינות שונות
 כי ,לראשונה הוכרעדה ווהח "ובד. ח מקי לשרי"עדה דווהגישה הו

שסבלה ,  בישראל הינה קבוצת מיעוטנכותי בעלי האוכלוסיית האנש
; מהפרדה ומנחיתות חברתית וכלכלית, מקיפוח, מאפליה, ועדיי סובלת

וכי באיחור רב עוברת החברה המודרנית מיחס של נידוי והפרדה כלפי 
. ליחס של שיתו ושילוב בתחומי החיי השוני, נכויות עאנשי 

ומפורטת בכדי להביא לצמצומו של הוועדה המליצה על חקיקה מקיפה 
 לבי עקרונות השוויו נכיהפער הקיי בי מציאות חייה של אנשי 

המש תהלי החקיקה העיד רבות  ).1997 ,ח ועדת כ"דו(וכבוד האד 
  . האידיאולוגי במדינת ישראל בסוגיה זו על המאבק
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חוק , ר ועדת החוקה"ח ועדת כ פנה שר האוצר ליו"דו ע הגשת
בבקשה שלא לקד את הליכי החקיקה , כ שאול יהלו"ח, ומשפט דאז

הצעת החוק ל כי, הייתהטענה ה. לקראת הקריאה השנייה והשלישית
כ יהלו סירב "ח.  השלכות תקציביות רחבות מדיישהרחב  בהיקפה
לפצל את החליטה הוועדה  ,ע זאת. והמשי בתהליכי החקיקה לפנייתו

את הפרקי  יה ושלישית רקי לקריאה שנלשניי ולהגיש הצעת החוק
 נגישות לתחבורה ציבורית ונציבות, תעסוקה: שכבר נדונו ואושרו בוועדה

גיבשה ועדת  עקב התנגדותו של שר האוצר .שוויו לאנשי ע מוגבלויות
 צומצמו חלק מהזכויות ו לפי,השרי לענייני חקיקה נוסח פשרה

השתתפות " צומצמה לההוראה לתמרו מעסיקי(המצוינות בחוק 
הזכות לנגישות לתחבורה ו; "האוצר במימו התאמות במקו העבודה

החוק במתכונתו  ).2001 , אורנשטיי,אופיר) (ציבורית צומצמה א היא
  .1.1.1999ב ונכנס לתוקפו 1998בפברואר  החלקית והמצומצמת התקבל

, נקבעו לראשונה בצורה מפורשת עקרונות יסוד כלליי בחוק
בי  . ונקבעו הוראות בדבר תעסוקה ותחבורה ציבורית,גלי בשוויוהדו
וא דורש , אפליה בתעסוקה מחמת מוגבלותאוסר החוק  ,היתר

. נכותשמעבידי יפעלו למת ייצוג הול במקומות עבודה לאנשי בעלי 
זכאי לשירותי תחבורה ע נכות נקבע כי אד , באשר לתחבורה ציבורית

  . תאימי לשימושוציבורית נגישי ומ
 הניחה את אמנמעצבי חוק השוויו הכירו בעובדה כי חקיקת החוק 

רק היא מהווה א למעשה ,  הזכויותעיקרוהתשתית הרעיונית להטמעת 
 ,מסגרת כללית הצהרתית ויש ליצוק לתוכה תוכ באמצעות תקנות

 לש .יישומ ואכיפת, לעקוב ולהמשי לפעול לכינונ ,כללי והנחיות
כגו ,  נציבות שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות2000כ הוקמה בשנת 

לפעול  הינו תפקיד הנציבות .מרכזי הפועל מטע משרד המשפטי
 ולעידוד השתלבות הנכילמניעת אפליה של , לקידו עקרונות היסוד

ייע לשרי בהתקנת תקנות לפי ל וכ, והשתתפות הפעילה בחיי החברה
 על הפרת הוראות פרק בתביעות נכות עג אנשי ייצובו, החוק

אנשי ע בנוס הוקמה בישראל קואליציית ארגוני  .התעסוקה בחוק
  .לקידו המש החקיקה בתחו,  המייצגי את כל סוגי הנכויות,נכויות

 עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק שוויו זכויות 2000בדצמבר 
הצעת חוק לתיקו  – להל() 2000א"התשס, תיקו(לאנשי ע מוגבלות 

 כ איל" הצעת חוק פרטית של חההשהיית, הצעת החוק). חוק השוויו
, ח ועדת כ וכוללת פרקי שפוצלו מחוק השוויו" מבוססת על דו,גילאו
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יותיה של זכובהצעה נכללי סעיפי בדבר . ולמעשה משלימה אותו
, לדיור בקהילה כותהזעיגו , לנגישות למקומות ציבוראנשי ע נכויות 

עיגו הזכות  ,פנאי וספורט בקהילה, ייזו ופיתוח של שירותי תרבות
במסגרות  שילובתו ,  המיוחדיהכשרה והשכלה לפי צורכיה, לחינו

התאמת המערכת המשפטית לצורכיה וזכות לקבל  ,החינו הרגיל
  . שירותי מיוחדי

לישית תיקו לחוק בקריאה ש  התקבל בכנסת,2005  בשנת,לאחרונה
 לציבור הפתוחי מקומות ושירותי הקובע את החובה להנגיש ,השוויו

עוד מעניק .  נפשיות וקוגניטיביות,חושיות, נכויות פיזיות לאנשי ע
יוק מער מפקחי בנציבות השוויו  למשל כ – החוק כלי לאכיפתו
 שאינ אשר יוסמ להוציא צווי נגד מקומות, לאנשי ע מוגבלות

וארגוני יוכלו להגיש תביעות נגד מקומות   נכויותאנשי ע .נגישי
כדי להג על זכויותיה זאת ב ע.  כספיולזכות בפיצוי, שאינ נגישי

נקבע שאלה יכולי לקבל פטור מחובת ההנגשה , של בעלי עסקי קטני
למשל א ההתאמה מטילה על בעל מקו נטל כלכלי , בנסיבות מסוימות

  .בד מנשואכ

  יישו ואכיפה –  בישראלכלפי נכיניות ימד. 3

חקיקתו של חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ציינה למעשה את 
 ע ת המדיניות כלפי אנשייישינוי באוריינטצהראשיתו של תהלי 

 ,Rimmerman & Herr(ממדיניות סוציאלית למדיניות זכויות , נכויות
אפליה של האיסור ,  האחת–שתי גישות שלבת מ המדיניות כיו .)2004

 מתמקדת והשנייה, הרווח במדינות האנגלוסכסיות, הנכותהאד ע 
  .הרווחת בסקנדינביהגישה , במת מענה לצרכי המיוחדי

הא  ,נשאלת השאלה ,משפטיתהתחיקתית וההתפתחות ה לאור
 אנשיהבמעמד של  מהותי הובילה לשינוי חקיקת הזכויות באר אכ

הא גישת הזכויות החברתיות אכ הולכת  ?בחברה נכויותה ע
מא היא רק ציבוריי או שהמוסדות הומוטמעת במדיניות הממשלה ו

,  שאינו מלווה בצעדי מעשיי בתחומי הנגישות,ביטוי הצהרתי
  .התעסוקה וההשתתפות החברתית

ג  מחייבת שינוי הנכי הבטחת שוויו הזדמנויות לאוכלוסיית
החירות , חברה האמונה על ערכי כבוד האד .תקציביהניוד בואה בהקצ

נדרש איזו תקציבי , ע זאת. והשוויו מוכנה לשל את המחיר הנדרש
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 הא , נשאלת השאלה.)2001 ,אופיר ואונשטיי( בי צרכי ואפשרויות
חינה של תהליכי ב ?מוכנה לשל את מחיר השוויוהחברה הישראלית 

יפה של מדיניות הנכות מצביעה על עיכובי כאהויישו ה ,החקיקה
 מצוינת –  לחוק8סעי  – בפרק התעסוקה, לדוגמה, כ. רביוקשי 
 להתאי את מקו העבודה ואת דרישות ,המוטלת על מעביד החובה

על מנת שהנטל הכלכלי . התפקיד לצרכיו המיוחדי של אד ע נכות
 הכרו בביצוע ההתאמות במקו העבודה לא ייפול כולו על כתפי

 ששר העבודה והרווחה ושר האוצר יקבעו תקנות ,נקבע בחוק, המעביד
. ההתאמות המעביד לביצוע שלהשתתפות המדינה בהוצאות להסדרת 

, ידי ועדת העבודה  על2001בחודש נובמבר תקנות אלה אמנ אושרו 
 היות, טר נכנסו לתוקפה ואול , הרווחה והבריאות של הכנסת

  ).2005, אברמי ורימרמ( לא אישר תקציב למימונ יישהאוצר עד
הטיל על שר העבודה והרווחה ליזו ולפתח "חוק השוויו , בנוס
 אשר יקדמו את שילוב של אנשי ע נכויות ,תעסוקתי לשיקו תכניות

 ,שינוי מטרת שירותי השיקו בתחו התעסוקה". בשוק העבודה החופשי
כרו בהקצאת משאבי ניכרת ובפיתוח , משיקו ואחזקה לשוויו

  אג השיקו במשרד הרווחה,בהתא לכ.  ומודלי חדשנייתכניות
ח ליישו הפרק " מיליו ש20  ס של2000 בהצעת התקציב לשנת כלל

ג . ח בלבד"למטרה זו מיליו שאישר ואול בפועל האוצר , האמור
 לא הוקצו סכומי של ממש למטרה האמורה 2001בתקציב האג לשנת 

  ). 2002, מבקר המדינה(
בבחינת שירותי השיקו הקיימי לא ניכרת מגמה של ניוד , זאת ועוד

 הרחבת שירותי התעסוקה. טרה זוהמשאבי הקיימי לפעולה למע מ
 רימרמ וארט (ה ראיה לכו מהוהמוגנת בישראל בשני האחרונות

ליקויי דומי נמצאו ג בפרק העוסק ). 2004, וכ  רימרמ;2005, ברגמ
החוק קובע חובת התאמה של שירותי . בנגישות לתחבורה הציבורית

באופ בה שתמש יוכלו לה נכויות כ שאנשי ע ,ציבוריתהתחבורה ה
על שרי התחבורה . ללא צור בקבלת סיוע מהזולת, בטיחותי ועצמאי

 אשר יקבעו את הדרישות הטכניות שיחולו ,והאוצר הוטל להתקי תקנות
תקנות אלה נקבעו . ושירותי מידע, נמלי, תחנות, רכבות, על אוטובוסי

" ותבזכ ("2000 צ שהוגשה בשנת"בעקבות עתירה לבג, 2001רק בשנת 
  . )3989/00צ "בג ואחרי נגד שרי התחבורה והאוצר וקואופרטיב ד 

בעניי פרק ה מכשול ג ביישו ההעדר תקציבי וסמכויות מהוו
 אמננציבות זו הוקמה . נציבות שוויו הזכויות לאנשי ע מוגבלות
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חסרה תקציבי ייעודי וסמכויות קונקרטיות היא א  2000בשנת 
ולבסו פרק הנגישות בחוק שוויו  .על כ השפעתה מוגבלת, לפעולתה

אשר אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת רק , לאנשי ע מוגבלויות
 כי יישו הוראות החוק יהיה הדרגתי ויתפרס לאור ,קבע, 2005במר 
  אשר,מבקר המדינה  כי,אי זה מפתיע אור זאתל. עשרה שנהארבע

לבדיקת סוגיות הקשורות  2002בשנת  הקדיש חלקי ניכרי מביקורתו
תמונת מצב עגומה כמעט   מצא, בישראלנכויותבעולמ של אנשי ע 

בחלק מהתחומי הפריסה הגיאוגרפית של השירותי  :בכל תחו שבדק
, לשירותי בתחומי הבריאותרבי מבעלי הנכות הזכאי ; אינה מספקת

וחלק , החינו והרווחה אינ מקבלי את סל השירותי הדרוש לה
בעיקר , מהתשובות שהתקבלו. מהשירותי אינ ברמה הנדרשת

עולה שה אינ מיישמי , ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות
הרשויות המקומיות . תיוחוקי ותקנות שנועדו לסייע לאנשי ע נכו

משרדי ; ות את האחריות למצב על משרדי הממשלה הנוגעי בדברמטיל
ומשרד האוצר ; הממשלה מטילי את האחריות לכ על משרד האוצר

מבקר (מטיל את האחריות על משרדי המשלה או על הממשלה עצמה 
  ).2002 ,המדינה

 העדר הקצאת התקציביושל הוראות החוק  יישו חלקי ומתמש
ערכי העומדי בבסיס החוקי תלושי ה הא:  את השאלהימעל

מעמד של אנשי ע נכויות בחברה  שכ ?מההוויה הישראלית ומערכיה
  .(Drake, 1999) הוא בבואה של ערכי ואמונות כלפיה

במידת אפשרות הוטל ספק  שוויוהחוק  קבלתמיד לאחר  כי ,יש לציי
אי לה התופעה של חקיקה שנשארת בתיאוריה בלבד ו: "שלה יישוה

קל וחומר כאשר מדובר בחקיקה שנועדה , יישו במציאות ידועה ומוכרת
 שאינה יכולה לדרוש את אוכלוסייהלהעניק זכויות ושוויו הזדמנויות ל

 עמדה דומה הציגה השופטת ).89' עמ, 1998, שניט(" מימוש זכויותיה
כפי " הדגישהו תחיקתיכאשר סקרה את המצב ה ,2002בשנת  דורנר

ההכרה בזכויותיה של אנשי , 2000 בישראל של שנות ה, לראותשנית 
השאלה המרכזית , ואול. ע מוגבלות הכתה שורש בחקיקה הישראלית

" המציאות בשטח הרבה פחות מלבבת מהתחיקה. היא המציאות בשטח
  .)74' עמ ,2002, דורנר(

 אשר ,)2002(נאו  ומנדלר  כ למשל.תומכי בטענה זו מחקרי רבי
מידת לגבי  , הדרי בקהילה,קרו את תפיסת של אנשי ע נכויותח

עמדות שקיימות  ישנה תחושה  מצאו כיה. לוב החברתייהמעורבות והש
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  החוקרות,מעבר לכ .מונעות מה שילוב מלא יותרה ,חברהבשליליות 
יש לעג ,  שסברו כי לש שינוי מודעות הציבור,מציינות כי היו מרואייני

 נושאי אשר ,בתחומי כגו תעסוקה ונגישות, תיה בחוקאת זכויו
  .בחקיקה בתקופה זו כבר היו מעוגני

מאפיינות ג   השוויועיקרוהבולמות את הטמעת נראה כי עמדות 
ה שביתהנמנעה מנהיגות של מ כ ל.נכויותהאנשי ע את ציבור ה

 ,יעדי של מניעת אפליה המאבקבראש להציב  ,2000הגדולה בשנת 
בהרחבת  ו התמקדה. השגת זכויות אזרח או שינוי עמדות בקרב הציבור

גישה ב ודבקו) נכי ניידות בעיקר( מסוימות עבור קבוצותהיק ההטבות 
 השובתי ביטאו אנשי ע נכויות ג תגובת הציבור כלפי ה.הסוציאלית

 (Rimmerman andהזקוקה לאהדה והגנה  את תפיסת כקבוצת מיעוט
Herr, 2004(.  

  ?מה צופ העתיד. 5

מה ?  בישראלתיונכומה עתיד חקיקת השוויו ויישומה עבור אנשי ע 
חלוצות בחקיקת ( טניהי וברהבריתשוויו בארצותהחקיקת הלקחי של 

קד כיצד נית ל? והא יש לה רלבנטיות לישראל ,)העולמית הזכויות
ות אלה שאל?  הישראליתאנשי ע נכויות בחברהאת התערות של 

  . בישראלנכי מטרידות רבי מהעוסקי בקידו חקיקת זכויות 
 לתיאורבת חמישה שלבי טיפולוגיה  הציב (Drake, 1999)דרייק 

את  משק ראשוהשלב ה: התייחסות המדינה כלפי אנשי ע נכויות
באופ  השולל,  של השלטו הנאציהכמו ז, "מודל המדיניות השלילית"

 שלב שני; נכותשל אנשי ע   בסיסיותש ואזרחאקטיבי זכויות אנו
 ליטול אשר נטובמדינות רווח  –laissez fair  – "תנו לחיות"מודל  מייצג

– גישת הטלאימוגדר כ שלב שלישי; מדיניות רווחהתפקיד מזערי ב
piecemeal approach – תוספוראדי בה מגיבה המדינה בצורה מוגבלת 

היענות ללחצי מקר כתוצאה בעי, הנכילצורכיה של האנשי 
על פיה , "מודל המדיניות המקסימלית"שלב רביעי הוא ; המופעלי עליה

 מציג , שלב הזכויות,והשלב החמישי; מרביותהמדינה זכויות  מספקת
נתפסת כבעיה של  אינה נכות לפיו. ואינו נמצא על אותו הרצ גישה שונה

לאנשי ע לספק ה של החברחובתה לכ . של החברהבעיקר אלא היחיד 
 שגישה זו, נית לומר. רב השירותי לצור שילוב בהיאת מ תיונכוה

א המדינה עדיי   יש חוק שוויואמנ" .גישת הטלאי" על מושתתת
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בחני נכות מבהתא ל  באופ דיפרנציאלימספקת שירותי וקצבאות
  . המודל הסוציאליעל פיוזכאות 

 כי קיימי ,מגלה יקה בארשל המש תהליכי החקה בחינ, כאמור
 של האכיפלעיכובי וקשיי בהקצאת המשאבי הנחוצי ליישו ו

). 2002, מבקר המדינה ;2003 ,יאברמ(שעוגנו   השוויופרקי חוק
 כי ההכרה בזכויותיה של אנשי ע נכויות ,ההתרשמות הכללית היא

 ידיעלאופרטיביי למימושה  היא בעיקרה הצהרתית ונעדרת צעדי
 אנשי ע נכויותנושא השוויו של . המעסיקי והציבור, הממשלה

בחברה הישראלית אינו נמצא בסדר עדיפות גבוה אצל חברי הכנסת 
ארבעת הפרקי הראשוני ( ג החקיקה שהושלמה .)2003, יברמא(

המעסיקי והציבור  ,תלויה במידה רבה בנכונות הממשלה )לחוק
י ללא שינוי מהותי בסדר העדיפות  כ,ההערכה היא. להירת למימושה

יש . שוויו להישאר במקו בו היא נמצאת עתהההלאומי עלולה חקיקת 
 כי קיימת סכנה רבה באימו חלקי ודחייה בביצוע של חוק ,לציי
.  אינה מפחיתה את התלות של האד בתמיכת המדינההיא שכ ,שוויוה

 הפוליטי וויכוחבהיק וטיב השירותי תלוי במצב הכלכלי של המשק 
  ). Stone, 1984 ( אנשי ע נכויות של היוהאלקטוראל

,  ובעמדות כלפיהנכותהדיו בזכויותיה של אנשי ע ש תכיי
הינו , בחקיקה ובפיתוח שירותי, הבאות לידי ביטוי במדיניות חברתית

בישראל כמו , יותר בשינויי העוברי על מדינת הרווחהרחב דיו מחלק 
 כאל ,התייחס לעשור האחרו של המאה העשרי) 1999(חביב . ג בעול

אשר באו לידי ביטוי , עשור של תמורות במדינת הרווחה הישראלית
בד בבד ע מאמ מתמש לקצ בהוצאה , בשורה של יוזמות חברתיות
מנה ה הנהגת הוא היוזמות העיקריות ש. הציבורית בתחומי אלה
עוני באמצעות תכניות להבטחת צמצו ה, ביטוח בריאות ממלכתי

חוק החינו המיוחד והחוק לשוויו זכויות של אנשי ע , הכנסה
 התפיסה , לדבריו,השתנתה באותה תקופה ,ע זאת .מוגבלות

ובלטו ,  שהנחתה את עיצוב מדינת הרווחה הישראלית,האסטרטגית
להפחתת ,  בסלקטיביותתהאוניברסאליומאמצי להחלפת הגמלאות 

. ולהעברת הספקת השירותי החברתיי לגורמי פרטייזכאויות 
בשני האחרונות מדיניות מרסנת ושוחקת משאבי התנהלה בישראל 
 בטענה כי החקיקה הסוציאלית הקיימת פוגעת ביכולת ,חברתיי

  . הצמיחה של המשק
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אנשי  את המש חקיקת הזכויות לתעכבזו כגישה מרסנת שתכ יי
 את הקצאת המשאבי למימו הפרקי תצמצ בעתיד או ע נכויות

 בו המדיניות , כיו בעיד של קיצוצי.הבאי של חקיקת השוויו
רפורמות של החברתית מושפעת מהתפשטות תהלי הליברליזציה 

 נית לחוש ,צמצו והפרטת השירותי החברתיי, חברתיות וכלכליות
י עתה יותר  כ,נראה. בנסיגה במימוש זכויותיה של אנשי ע נכויות

נדרשת רפורמה מקיפה בהקצאת המשאבי ובתכנו השירותי  מתמיד
על . לקראת הכלה טובה ומלאה יותר שלה בחברה לאוכלוסיית הנכי

החברה לדאוג לקיומה של תשתית פיזית וחברתית שתעודד את 
  . השתלבות במקו לשמר את מצב כתלויי ונזקקי

 נכיתקבלה חקיקת זכויות ה אצל ,טניהיובבר הבריתג בארצות
קיי הבדל בי ההצהרה אודות שוויו מת, ישראלבבמועד מוקד מ

 שנה 16 כ כיו מחקרי עדכניי מראי כי .זכויות למבח התוצאה
ברמות ההשתתפות  פערי קיימי ילאחר תחילת חקיקת השוויו עדי

 (National Organization onנכינכי ולאאנשי החברתית של 
Disability [N.O.D.], 2002; Oliver, 1996; Oliver& Barnes, 1998.( נמצא 

מבלי פחות ,  אנשי ע נכות שוהי פחות שעות מחו לביתכי
. ),.N.O.D (2002 בפעילויות פנאי וחשי יותר בידוד וניתוק מקהילת

ה יא כי קיימת עלי:  במישור האזרחימתגלהאינדיקציה נוספת לקושי 
, ת בייצוג של אנשי ע נכויות בוועדות ציבוריות ומקצועיותמשמעותי

 & Schur, Shields(השפעת על תהלי קבלת ההחלטות נותרה מוגבלת 
Schrine, 2003.(   

 בשני האחרונות מתנהל פולמוס מרתק בארצותבהתא לכ 
 אחד .הברית לגבי תרומתו של חוק השוויו לקידומ של אנשי ע נכות

 שבח הא חקיקת ,)Hudgins, 2005 (ינסגהאד הבולטי הוא מהכותבי
ארצות לאוכלוסיית הנכי בהשוויו אכ הביאה יותר חופש ושוויו

 לקד את הייתהכי א מטרת החקיקה  ,היאטענתו המרכזית ? הברית
תוצאות אינ ההרי ש, מעורבות של אנשי ע נכויות בתעסוקה ובחברה

,  לקד שוויו באמצעות חקיקה מווסתתלהערכתו לא נית. מעודדות
ראשונה בכלכלת השוק ובאהדה הציבורית של משלמי בהפוגעת בראש ו

  תפיסה זו קיבלה ביטוי בפסקי די של בתי המשפט בארצות. המיסי
  .בעלי נכותשנמנעו מלפסוק אפליה בתעסוקה כלפי מועמדי , הברית

 אפליהמה של שהקביעה של קיו ,בכ השופטי נמקו את פסיקת
לאור  .הפוגע בחופש ההחלטה של המעסיקי, כהלי לא טבעינתפסת 
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 והא ,לקיי דיו נרחב על עתידו של החוקנס יש יזאת לדעתו של האדג
 לדחייתה שעלולה להביא ,מטילות מעמסה כלכלית גדולהתקנותיו לא 

שכ רוב הציבור מעוניי לקד זכויות ,  החברה האמריקאיתידי על
  .  א לא על חשבו משל המיסיע נכויות לאנשי

 אנשי ע נכויות הא נית לקד זכויות של , כי השאלה,יש לציי
ג אכיפה בלבד רלבנטית באמצעות באמצעות חקיקה ממשלתית ו

  . בה תהלי החקיקה נמצא עדיי בעיצומו, לישראל
תמורה נוספת שיש לתת עליה את הדעת הינה מידת המעורבות של 

. כי עיצוב המדיניות ומקומ בשיח הציבוריינשי ע הנכויות בתהלהא
ניתח את השפעת של אנשי ע נכויות על כינו  )(Drake, 1999דרייק 

 המפתח  הסיק כי בכל המדינותהוא. יבבעול המער המדיניות החברתית
 תהעדיפויושינוי ערכי בסדר  המבוססת על ,נכות לפיתוח מדיניות

 וייקחאנשי ע נכויות שולכ חיוני  ;לובינגבמחאה ו טמו ב,הלאומי
קיי שוני   כי, יש לציי .החברתית חלק בתהלי קביעת ועיצוב המדינות

, הבריתבארצות.  עיצוב המדיניות באר ובארצות המערב באופמהותי
דר עוצבה המדיניות , ובמידה מסוימת בארצות אירופה המערבית

הנכי עימותי חריפי ע ארגוני דר דיאלוג מתמש ולעיתי 
)Rimmerman & Herr, 2004.( הותוותה המדיניות , לעומת זאת, בישראל

תהליכי חקיקתה ב, ששלטה בתכני החקיקה,  הממשלהידי עלבעיקר 
בעיצוב מדיניות השיקו באר נכי משקל של ארגוני ה .אופ יישומהבו

ות אנו עדי בשני האחרונ. התשעי עד שנות הורגשכמעט ולא 
המהווה בעיקר תגובה לצעדי הממשלה  , שלהלמעורבות מסוימת

)Rimmerman & Herr, 2004 .(בשלהי שנות , הנכי כי שביתות ,יש לציי
העלו את המודעות של המחוקקי לקיומ , 2000 תחילת הב והתשעי

. צור לשלב בהליכי חקיקה ובתהליכי מדיניותלוהנכי של ארגוני 
להתאחד במאבק לקידו לא השכילו נכי ארגוני ה, לבלדאבו ה

ארגו ה מי יהיה ,זכויותיה ובשנה האחרונה ניטש ביניה פולמוס חרי
שינוי מוקד פעולת  נראה כי.  ממעמד פורמלי וממימואשר יהנהיציג ה

מחייב  ,זכויות ממאבק על הטבות וזכאויות למאבק על ,הנכי ארגונישל 
 יפרדוקסלבאופ  .ותומטרה משותפגיבוש זהות   שלתהלי ארו ומאתגר

יוצרת פערי בי ה ,נבנית בהדרגהה ,מדיניות הנכות עקב נבל תהלי זה
ונכות   איבה,ביטחו, עבודה( הפגיעה הקשר לפישונות נכות קבוצות 
   .)כללית
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כי החברה הישראלית נמצאת בראשיתו של שיח  ,הערכה היאה
 עוצמתיתששפת זכויות האד היא שפה אי ספק  ,מצד אחד .זכויות

 הדרישה להגנה על צורכיה הבסיסיי של, לביטוי הדרישה לצדק חברתי
 , וכלי יעיל למחאה נגד עמדות פוליטיות וכלכליות,אנשי ע נכויות

 הניסיו אשר נצבר ,מצד שני. המפרות את זכויותיה הבסיסיות ביותר
אד לשוויו על מנת להביא  כי לא די בהצהרה על זכות ה,בעול מראה

.  שיגרמו להשגת שוויו וצדק חברתי,פוליטיי וכלכליי לשינויי
חלה התקדמות בחקיקה  ,העול המערבי בדומה למצב בארצות ,בישראל

 ההשפעה ,לדאבו הלב, אול.  נכויות עובמעמד המשפטי של אנשי
 קיי. יואינה באה לידי ביטוי בחיי היו  עדייהמעשית של חקיקה זו

 כי תחת הצהרת הזכויות תצמצ המדינה את תמיכתה ותותיר ,א חשש
 , לכ.)2004, בזכות(ארגוני של המגזר השלישי לאת הסיוע לעמותות ו

 ;התקנו של הפרקי הבאי בחוקאת להאי את תהלי החקיקה ו מוצע
מחקרי לבצע  ;בד בבד יש לקד את המחקר המלווה את יישו החוק

שונות לציבור נכי  כדי לעקוב אחר הפערי בי קבוצות ,יוסקר
להערי את התחומי בה יש לקד את תהלי החקיקה ו, בישראל

  . ולהתריע על מכשולי ביישומה
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2002יעדי התקציב והמדיניות לשנת הכספי חקיקה להשגת    .ב"התשס, 2003

 ח בתמוז"י, 1746ספר החוקי , 2000א"התשס, חוק שיקו נכי נפש בקהילה

  .ס"התש

  .1972, תקנות התכנו והבנייה
American Disabilities Act [ADA], Public Law 101-136, July 26, 

1990. 
Disability Discrimination Act (DDA) Elizabeth II. Chapter 50, 

November 8, 1995. 

  :ות שנסקרופסיק
 נגד שרי התחבורה והאוצר וקואופרטיב ,ואחרי" בזכות": 2000 3989/00צ "בג

  ."ד"

  .ד נגד משרד החינו"ית, 7448/03, 7443/03, 5244/03צ "בג

 מדינת ארגו נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה נגד: 2004, 5304/02צ "בג

  .ישראל
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