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תפקידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

:  תפקידי הנציבות
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נתונים  –בישראל אנשים עם מוגבלות 



שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק 

:מטרת החוק
זכותו להשתתפות  ולעגן את , של אדם עם מוגבלותכבודו וחירותו להגן על "

.ופעילה בחברה בכל תחומי החייםשוויונית
לחיות את חייו  לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו 

"  מיצוי מלוא יכולתותוך , בפרטיות ובכבוד, בעצמאות מרבית



נפשית או , פיסיתלקותאדם עם "
קבועה או , שכלית לרבות קוגניטיבית

מוגבל תפקודו  אשר בשלה , זמנית
באופן מהותי בתחום אחד או יותר  

"העיקרייםמתחומי החיים 

–ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
1998

הגדרת אדם עם מוגבלות  



למודל חברתי ממודל רפואי

הגדרת המוגבלות



הגדרת המוגבלות 

גישת הזכויות–מודל חברתי 

אשר  , אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצת מיעוט
סובלת לעיתים מדיכוי ומהפליה

,  זכותו של אדם עם מוגבלות להשתלב באופן מלא
שוויוני ופעיל במגוון תחומי החיים

נכות הינה תוצר של פעילות גומלין בין הפרט 
לסביבתו הפיזית והחברתית

מעורבות חברתית מצומצמת היא בעיה חברתית

:לדוגמה" אנשים תחילה"שפה של 
"אדם עם מוגבלות שכלית"

גישת החסד-מודל רפואי  

אנשים עם מוגבלות נתפסים כנתמכים ונזקקים

מקום האדם עם המוגבלות בשולי החברה

התמקדות בליקויים ובהערכת חוסר היכולת של 
האדם

מעורבות חברתית מצומצמת היא בעיה אישית  
הנובעת ממצב בריאותי

: שפה מתייגת לדוגמה
"המפגר"



למקוםהגעה•

בווהתמצאותתנועה•

משירותוהנאהשימוש•

מידעקבלת•

בפעילויותהשתתפות•

.ובטיחותיעצמאימכובדשוויוניבאופןוהכל•

? מהי נגישות

נגישות שירותס"מתונגישות 



תחבורה ציבורית•

בניין ציבורי חדש•

בניין מגורים חדש•

בניין ציבורי קיים •

מוסדות חינוך קיימים  •

תקנות נגישות השירות•

מקום שאינו בניין  •

אתרי טבע•

הכשרה מקצועית•

נגישות מוסדות בריאות  •

נגישות ההשכלה הגבוהה•

מקלטיםנגישות •

נגישות פרטנית במוסדות חינוך•

:  שוניםתקנות בשלבי דיון 

דרכיםנגישות•

חדשיםחינוךמוסדותנגישות•

נגישות שירותים בשעות חירום•

נגישות אוטובוסים בינעירוניים•

נגישות מוסדות השכלה תורניים•

שירות במוסדות בריאותנגישות •

תקנות הנגישות



האמנה קובעת מה המדינה צריכה לעשות כדי שאנשים עם  •
ויוגנו , מוגבלות ייהנו באופן שווה מזכויות אדם כמו כל האוכלוסייה

. באופן שווה מפני הפרות זכויות אדם

תוך  , הכללת כל הנושאים הקשורים למוגבלות–גישה הוליסטית •
,  בריאות, התייחסות לנושאי רווחה. זכויות אדם נקיטת תפיסת 
שינוי עמדות ונושאי זכויות  / בצד נושאי נגישות, שיקום וניידות

.חירות אישית, אלימות-אדם קלאסיים 

ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות"אמנת האו



:ערכי היסוד

האדם  חירות ... קבלת ערך כבודו של האדם•

ועצמאות בני האדם, לבחירה עצמית

אפליה-אי•

השתתפות מלאה ומועילה של אנשים עם מוגבלות  •

בחברה והכלה בה

כבוד לשונות וקבלת אנשים עם מוגבלויות כחלק  •

מהמגוון האנושי וכחלק מהאנושות

שוויון הזדמנויות•

נגישות•

"שום דבר עלינו בלעדינו"•

ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות"אמנת האו



יחסים משפחתיים  השכלה תעסוקה דיור

פעילים עם מוגבלות 
יחסים חברתיים 

ואינטימיים 
חיים אזרחיים  פנאי ובילוי 

דת ורוחניות 
בריאות ורווחה  

אישית 
ניהול הכספים

רצף ומעגל חיים  -השתלבות וניהול חיים עצמאיים



חוויה של הדרה
נתונים סטטיסטים



79%

60%

67%

48%

21%

ללא מוגבלות עם מוגבלות מוגבלות מתונה מוגבלות חמורה קצבת נכות

תעסוקה כללישיעור 



תפקיד המאפשר קידום בעבודה 

18%

39%

כ עם מוגבלות''סה ללא מוגבלות

התפקיד מאפשר קידום

2018הסקר החברתי , ס"למ



(20-64בני )תחומי ההשכלה האקדמית 

31%

21%

15%

14%

12%

7%

33%

12%

18%

19%

10%

8%

מדעי הרוח והחברה  אמנות ואחר

עסקים  מדעי הניהול ומשפטים

הנדסה ואדריכלות

חינוך והכשרה להוראה

*מדעים

רפואה ומקצועות עזר רפואיים

ללא מוגבלות עם מוגבלות



גבוהה  השכלה 
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2018הסקר החברתי , ס"למ



בדידות

5%

17%

9%

אנשים עם מוגבלות  אנשים ללא מוגבלות
חמורה

אנשים עם מוגבלות  
מתונה

החשים כי אין להם אדם שניתן 64-20בני 
לסמוך עליו בעת מצוקה או משבר

2018הסקר החברתי , ס"למ

בדידות בשעת משבר

21%

13%

5%
3%

חשים בדידות לעיתים קרובות 

אנשים עם מוגבלות

אנשים ללא  
מוגבלות

20-64בני  65בני  +



2017בשנת  ל "יצאו לנופש בארץ או בחו

34% 33%

58% 50%

נופש בארץ ל"נופש בחו

כ עם מוגבלות"סה ללא מוגבלות

נופש

2018הסקר החברתי , ס"למ



פעילות נציבות השוויון למימוש תפקידיה

,  שינוי עמדות
קמפיינים, הדרכה

ותקשורת

אכיפת החוק  
בתחומי נגישות  

ייצוג  )ותעסוקה 
(הולם

טיפול בפניות 
פרטניות

נגישות והפליה

קידום חקיקה 
פעילות  , ומדיניות

השתתפות ובכנסת 
בוועדות ציבוריות

,מקצועיפיתוח ידע 
נתונים ומחקר

חוות דעת ועמדות

, פעילות משפטית
כתבי אישום 

ותביעות אזרחיות

ם "אמנת האו
ופעילות בזירה  

בינלאומית

,שילוב בחינוך
חיים , תעסוקה

, הורות, בקהילה
כשרות משפטית 



פניה בנושא נגישות השירות ברשויות מקומיות  

בשמיעהמוגבלותעםמקומיתרשותתושבת

במחלקתלפגישותלעתמעתלהגיענדרשתאשר

המתקשרת,הפונה.העיריהשלהרווחה

לממןאחראימישאלה,הסימניםשפתבאמצעות

בפגישותהסימניםלשפתהתרגוםשירותיאת

לפיכילהםוהבהרנוהעירייהאלפנינו.הללו

שירותיולממןלספקמחובתםוהתקנותהחוק

שלהםשירותלמקבליהסימניםלשפתתרגום

ודבריםדיןלאחר.מוגבלותעםאנשיםשהם

ואילךמעתהלממןבכוונתהכיהעירייההודיעה

תושבילכללהסימניםלשפתהתרגוםשירותיאת

.בשמיעהמוגבלותעםהעיר

דוגמאות לטיפול בפניות ציבור  

הסמכה בפיזיותרפיה

לבחינותלגשתשעמדבפיזיותרפיהמתמחה

.הבריאותמשרדידיעלהנערכותההסמכה

התאמותבקבלתעזרתנואתביקשהפונה

בצורהלהיבחןמנתעללונחוצותשהיוהנגישות

שלקותמבלי,לכיתהחבריויתרעםשוויונית

פנתההנציבות.בדרכותעמודשלוהלמידה

אתהסברנו,הרפואייםהמקצועותרישוילאגף

.חשיבותןואתהתאמותלספקהחוקיתהחובה

כנדרשההתאמותמתןעלהורוהםלבסוף

.לשירותהנגישותבתקנות



מעבר מחוזה ארעי לחוזה קבוע בבנק
זומןאשר,בנקבסניףהעובדבראיהמוגבלותעםאדם

,שלוהארעיההעסקהחוזהסיוםלקראתלשימוע

היולפונה.העבודהבמקוםלהישארלונסייעכיביקש

הוא,עבודתובשנותשקיבלמאודטובותעובדהערכות

שגם,האחריםהארעייםמהעובדיםחלקכיסיפר

למעמדוהועברוהושארו,להסתייםעומדשלהםהחוזה

מהמעסיקביקשכיסיפרוכן,העבודהבמקוםקבוע

מוגבלותעםאדםהיותונוכח,קבועלמעמדלהעבירו

סירבהמעסיקאך,עבודהבמציאתמאודשיתקשה

למעמדארעייםעובדיםבהסבתלצמצםשעליובטענה

המעסיקשלהרצוןשביעותנוכח.קבועיםעובדיםשל

להשאירהחליטשהמעסיקמכיוון,הפונהשלמעבודתו

,קבועלתפקידלהעבירםואףמוגבלותללאעובדים

בתיעמדתצמצוםפיטורישלשבמקריםומכיוון

בחובתעומדאינושהמעסיקשככלהיאהמשפט

בעדיפותמוגבלותעםעובדלפטרעליו,ההולםהייצוג

.אחרונה

תנועהפקח
לעבודשביקש,לעיןנראיתשאינהפיזיתמוגבלותעםאדם

מילאובמהלכו,ההסמכהלקורסזומןהוא.תנועהכפקח

למילויבסמוך.נכותקצבתקבלתעלדיווחשבהםטפסים

רפואייםמסמכיםלספקובקשתו,לימודיוהופסקוהטפסים

הנציבות.נדחתה,תנועהכפקחלשמשכשירותולגבי

היותובסיסעלרקאדםשלדחייתוכילמעסיקהסבירה

ייבחנוכיודרשה,הפליהלהוותעלולהמוגבלותעםאדם

עלהחלטהתתקבלבטרםהפונהשלהרפואייםמסמכיו

.לימודיוהמשך

,תעסוקתירופאשלאישורלחברההפונהמשהמציא

הפונההוחזר,תנועהכפקחלשמשכשירהואלפיה

.ההסמכהללימודי

דוגמאות לפניות שטופלו בתחום התעסוקה   

.בעבודההפונהאתלהשאירבדרישהלמעסיקפנינו

העובדאתלהשאירהמעסיקהחליטפנייתנובעקבות

.קביעותלוולהעניקהעבודהבמקום



היעדר נגישות לחדר מלון
מלונאותשרשתנקבע,הנציבותשהגישהבתביעה

ליקוייעקבח"ש40,000בסךקנסתשלםונופש

-ו2016בשניםעוקביםפיקוחיםבשנישהתגלונגישות

.בנתניהמלוןבבית2017

הנתבעיםהספיקוהתביעההגשתלפניעודכייודגש

זאתולמרותהמלוןבביתהליקוייםכללאתלתקן

במבנהומדוברמאחרגבוההפיצויישולםכיביקשנו

קבלתעםמלאבאופןנגישלהיותאמורשהיהחדש

.לקהלפתיחתוולפניגמרתעודת

,ומשמעותייםרביםהיובבנייןשנמצאוהנגישותליקויי

כך.בוהניתןוהשירותהבנייןשלבנגישותוופגעו

לשירותיםהכוונהשילוטנעדר,ידמאחזיחסרולדוגמא

הוצבו,הותקנולאלשמיעהעזרמערכות,המלוןבלובי

לתוךגישהאמצעיהיהולאבתקןעומדותשאינןדלתות

.בבריכההמים

היעדר נגישות בספא
עיוורתלנערהישולמוח"ש30,000בגובהפיצויים

אתהנגיששלאספאי"ע,גלגליםבכסאהמתניידת

.מלתחותיו

תביעהבעקבותפשרהבהסדרהמשפטביתקבעכך

עםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותידיעלשהוגשה

הפך,הולדתיוםכמתנתשהוזמןהעיסוי.מוגבלות

מלתחות,שהובטחשלמרותמשהתבררלסיוטבמהרה

שגרתיותופעולות,נגישותאינןכללהמתחם

.ומבישותמורכבותלמשימותהפכוורחצהכהתארגנות

דוגמאות לתביעות

תעסוקהבתחוםפיצוי
מוגבלותעםסטודנטזכהתביעההגשתבטרםבפשרה

.55,000₪שלפיצויופוטרממשלתיבמשרדשעבד



דוגמאות לתביעות

בתעסוקההפליה
עםצעירהבחורהשלאפליהבשלהוגשהתביעה

התגלתהשמוגבלותהלאחראשרנפשיתמוגבלות

למשמרותושובצהלעבודההתקבלההתובעת.פוטרה

לעבודתההראשוניםהשבועותבמשך.בחנותכמוכרת

אוקורסיםלבצעהתבקשהולאבעיהכלהתעוררהלא

101טופסלמלאניגשהכאשר.נוספיםמבדקים

מנהלת.נכותקצבתמקבלתשהיאלמעסיקהתברר

הקצבהשלמהותהעלוערבשתיאותהחקרההחנות

כמובן.נפשירקעעלבנכותמדוברכיאמרהוהתובעת

.עצמהבפניאפליהומהווהאסורהזו'חקירה'ש

נוספותלמשמרותתשובץלאכילההודיעו,מכןלאחר

עליהכילההוסברוכן,שוניםוהסבריםבתירוצים

.בחנותלעבודכדינוספיםמבחניםלעבור

היעדר אוטובוסים נגישים להשכרה
טלפונייםפיקוחיםבשני.אוטובוסיםהשכרתבענייןתביעה

ביחסנגישאוטובוסעלמופקעמחירדרשההחברה–שלנו

.נגיששאינולאוטובוס

,להסדרלהגיעהחייביםביקשוהתביעההמצאתלאחרמיד

-התביעההוגשהשבוהמקסימליבסכוםפשרהעלסוכם
ולאוהחוקהתקנותאתלקייםלהתחייבותבנוסף62,500₪

.מיוחדאוטובוסעבוריותרגבוהמחירלדרוש

העדר נגישות במוניות  
מוגבלותעםמאישהגבואשרמוניתנהגישנינגדתביעה

250₪שלמופקעמחיר,גלגליםכיסאבאמצעותהמתניידת
.רחובותבעיר,ושובהלוך,נגישהבמוניתנסיעהעבור

להימנעוהתחייבות15000₪בסךבפשרהנסגרהתיק

.בעתידוהפליהמחירמהפקעת



עםלאדםאפשרתאישילסיועעובדהעסקת

עם.בקהילהעצמאייםחייםלחיותמוגבלות

מלווהזרעובדהעסקתרבותפעמים,זאת

עובדיחסישלמהמצבהנובעיםשוניםבקשיים

.מאידךבעובדהמעסיקותלות,מחדמעביד

זיהתהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

כןועל,בקהילהעצמאייםלחייםכחסםזהנושא

להצפתציבורשיתוףמפגשקיימנו,2019בנת

.מעניםלקידוםעגולשולחןכינסנו,חסמים

המעסיקיםמוגבלותעםאנשיםהשתתפובשולחן
הרלוונטייםהממשלהמשרדיונציגיזריםעובדים

לאומילביטוחהמוסד,והעבודההרווחהמשרד–

.וההגירההאוכלוסיןורשות

אופן העסקה

. בחינת אפשרות להציע חלופות למדיניות הקיימת

ימי חופשה ומחלה של העובד זר

שלוהחופשביוםהעובדלהחלפתחלופותבחינת

שלהסדרהוקידום,השנתיתהחופשהובתקופת

.הנושא

העובדים אצל ומניעת שחיקה של עובדים זרים שימור 

אנשים עם מוגבלות קשה ומשפחות בהם ילד עם מוגבלות  

.  קשה

עובדים זרים : דוגמאות לקידום מדיניות



אודותמוגבלותעםאנשיםבקרבידעקידום

עריכת מיפוי של  .חובותיהםאודותמעסיקיםובקרבזכויותיהם

שירותי התעסוקה  

והפקת פלייר  

.בנושא

הפקת הנחיות  

לממוני תעסוקה  

לאנשים עם מוגבלות  

בגופים ציבוריים על 

לחוק 15בסיס תיקון 

שוויון זכויות לאנשים  

.  עם מוגבלות

עדכון אתר  

האינטרנט והפצת  

ובהם מידע  פוסטים

.על הזכויות

15–הרצאות ל 

קבוצות של אנשים  
עם מוגבלות ובני  

.  משפחה

תעסוקה  : דוגמאות לקידום מדיניות



:נשירהמניעת
נתונים שאספנו מעידים על כך  •

אנשים  9000שמדי שנה מצטרפים 

שמקבלים זכאות לקצבה לאחר 

.   שעבדו נשרו מסיבה רפואית

קרובות אנשים אלו אינם  לעיתים •

חוזרים לעבודה גם כשכבר יכולים  

.  לעשות זאת

מסקירת המצב בעולם עולה כי ישנן  •

מדינות שבהן עונים על הבעיה  

במתן שירותי שיקום בשלב מוקדם  

יותר ולא לאחר קבלת זכאות  

. לקצבה

הקמנו שולחן עגול  2019בשנת •

בהשתתפות גורמים  בינמגזרי

ממשלתיים וארגונים לחשיבה על  

.   דרכים לשינוי המצב

הסדרת רצף תעסוקתי  

(מוגניםמפעלים )
נושא המפעלים המוגנים אינו  •

מוסדר ואינו אחיד בין המשרדים  

אין קריטריונים אחידים  . השונים

לאורך השהייה במפעל המוגן  

.  ותהליכי יציאה ממנו

אנשים במפעלים אינם נחשבים  •

כעובדים ולכן אינם מקבלים שכר  

.  וזכויות סוציאליות

-הוקם שולחן עגול בין2019בשנת •

משרדי בהובלת נציבות שוויון  

זכויות לאנשים עם מוגבלות  

ובהשתתפות כל משרדי הממשלה  

הרלוונטיים וגופים נוספים להסדרת  

.  נושאים אלו

שמיעת  , נערכה סדרה של פגישות•

ארגוניםשמיעת , גופים מפעלים

המדינהבשירותתעסוקה

משרות  : זיהוי והתרת חסמים•

הנחיות  , פיצול משרה, ייעודיות

ונהלי עבודה

התגבשה העבודה על  2019בשנת •

מאגר עובדים עם מוגבלות שיוקם  

נמצאים בתהליך  . בשירות המדינה

.  הקמת המאגר וניהולו

תעסוקה  : דוגמאות לקידום מדיניות



כפויאשפוזשללסוגיהנדרשנו2019בשנת

ואמנתמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןבראי

ומסמכיםמידענאסף,שנערךבתהליך.ם"האו

עםהיוועצותנערכה,מהעולםבנושאמקצועיים

והוצגהעמדהגובשה,ל"בחומקצועייםגורמים

לבריאותהלאומיתהמועצהמטעםהוועדהבפני

האשפוזחקיקתשינוילבחינתשהתכנסההנפש

בפורוםוכן.נפשבחוליטיפולבחוקהכפוי

מתחוםמקצועאנשיבפנינוספים

.הפסיכיאטריה

למנועיש,האמנהועדתשלהפרשנותפיעל

אםגםנפשיתמוגבלותבסיסעלחירותשלילת

אולאחריםאועצמולאדםמסיכוןנובעתהיא

אוהאדםשליוםהיוםלצרכיהדאגהמתוך

.בוהטיפול

כשלילתכפויאשפוזלראותיש,זוגישהלפי

עלהמבוססותמועילותחלופותלפתחוישזכויות

לפתחיש.בקהילהתומכיםושירותיםבחירה

כמושוטףבאופןזמיניםלהיותשיכוליםשירותים

באמצעות.חירוםומצבינפשימשברבעתותגם

לאדםתתאפשר,שירותיםשלמגווןזמינות

לאשפוזשיופנהבמקוםמותאםוטיפולבחירה

.רצונוללא

המליצהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

שירותיםולפתחבקהילהזמיניםשירותיםלפתח

כדוגמתבאדםחירוםבשעתלתמיכהייחודיים

תמיכת,האדםבביתתמיכה,מאזניםבתים

הנחיותהטמעת,ביתוטיפוליאשפוז,עמיתים

.ועודמקדימות

הפחתת האשפוז הכפוי: דוגמאות לקידום מדיניות



הובלת שולחן עגול 

בהשתתפות נציגים 

משרד  , ממשרד הרווחה

אנשים עם  , הבריאות

, ארגונים, מוגבלות

מטרת  . עמותות ואקדמיה

השולחן להציף את 

לפתוח , הקולות השונים

להגדיר , את מרחב השיח

את החסמים להניע שינוי  

. בתחום

פעילות עם משרד הרווחה 

לקידום מענים ושירותי  

תמיכה להורים עם  

.  מוגבלות

עריכת סקירת ספרות 

מחקרית ואיסוף עדויות  

הסקירה  . אישיות

תתפרסם במהלך שנת  

2020  .

קיום הרצאות בנושא  

בשנת  . בכנסים שונים

הובלנו מושב בנושא  2019

והיינו  , בכנס אקים

שותפים ליום עיון בנושא  

משפחה ומוגבלות יחד עם  

האגודה הסוציולוגית  

ואלין בית , הישראלית

.  נועם

הזכות להורות: דוגמאות לקידום מדיניות



חברתילעשות שינוי כדי 
, במצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל

יש צורך ביצירת שינוי עומק בתפיסות  
החברתיות של הציבור הרחב 

.  כלפי אנשים עם מוגבלות
להפיץ מידע אודות יש 

החוק וכיצד ליישמו 
לאנשים עם מוגבלות שלפיו  ומידע 

.יוכלו לפעול למימוש זכויותיהם



אתר אינטרנט
ופעילות דיגיטלית

הנציבות פועלת במגוון ערוצי הדרכה 
חוברות הדרכה:והסברה כדי לשנות עמדות כנסים וימי עיון 

לקהלים מגוונים

מאות הרצאות 
ברחבי הארץ

פעילויות 
הסברה
ייחודיות

קמפיינים
ציבוריים



• סרטון חיים ביחד



התאמות הגבלות תקנות 
שעת החירום

לתיעדוףוועדת האתיקה הדרה מהשיח ומהמענים
אפליה-חולים קשים 

סגירת שירותים וטיפולים  
(קהילה וחוץ)

קבלת מידע מונגשמענים לאנשים בביתם  

אנשים עם מוגבלות בקורונה



השירות והמידע של נציבות השוויוןמוקד 

6763*
pniotnez@justice.gov.il

אפליה  
בחינוך

אפליה  
בתעסוקה

אפליה במתן  
שירות ציבורי

נגישות 



אתה השינוי הייה

שאתה רוצה לראות בעולמך

מהטמה גנדי 


