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  מוגבלותקידום זכויות של אנשים עם התחייבות ל
 
וכן להיאבק בהדרה והפליה של אנשים  מוגבלותלאנשים עם  והכלה מלאה ל מדינת ישראל לקדם שוויוןע

חוק שוויון העקרונות של  על בסיסבכלל השירותים והמקומות הציבוריים בישראל וזאת  מוגבלותעם 
 .מוגבלותזכויות לאנשים עם מוגבלות ואמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם 

 
 
 

 ערכות ברמה לאומיתיה .1

בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  האמנה ליישוםתכנית לאומית  השקת .א
ובהשתתפות כל משרדי הממשלה לצד החברה האזרחית הכוללת אנשים במשרד המשפטים 

 עם מוגבלות.
עצמאי לטיפול בתלונות על הפרות זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בכלל מנגנון הקמת  .ב

 .ובמסגרות סגורות בפרט

 
  תעסוקהעבודה ו .2

, והעלאת המודעות קידום תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות תוך מאבק בהפליה .א
, קיימות לציבור הכללי, לרבות הנגשת התוכניות ההשקעה בתכניות הכשרה לתעסוקה

להעסיק אנשים עם  אכיפת החובה לייצוג הולם ויצירת תמריצים לעידוד מעסיקים
 .מוגבלות

מתן העדפה לשילוב בשוק  תוך במתכונתם הנוכחית של מפעלים מוגניםצמצום דרמטי  .ב
הגנה על , שכר הוגןהמשתנות, תוך מתן ת העבודה ובהתאם ליכול. כל זאת, התעסוקה

לצרכים הייחודיים של  יםמענ פיתוחוזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות במסגרות השונות 
 .מורכבתת אנשים עם מוגבלו

המשפחתי כך שמשפחת האדם עם המוגבלות לא תגרע משוק  לתאמתן הגנה ותמיכה   .ג
אנשים עם ה של משפחבתעסוקה של בני  האפלייאיסור אכיפה מוגברת של , כולל העבודה

 מוגבלות.

 
 קידום חיים עצמאים בקהילה וסל סיוע אישי .3

עיגון הזכות לחיים עצמאיים בקהילה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הזכות לחיים  .א
עצמאיים בקהילה צריכה להיות גורפת, לכל אדם עם מוגבלות, ללא קשר לסוג המוגבלות 

 ולחומרתה.
אישי ותקציב אישי המותאמים  סיוע )שירותים(יש לבסס את שירותי הדיור בקהילה על סל  .ב

לצרכים ולרצונות של האדם ואשר יינתנו לאנשים בכל רמות התפקוד ובכל מעגלי החיים, 
 וקה, השכלה, פנאי וקשרים חברתיים. לרבות דיור, תעס

מיסוד שתכלול בשלב ראשון צמצום דרסטי של מספר -על מדינת ישראל לקדם תוכנית אל .ג
המוסדות בישראל והפסקה של פתיחת מוסדות חדשים וזאת לצד פתיחה של שירותי דיור 

 בקהילה שייתנו מענה לכל האנשים עם המוגבלות בכל רמות התמיכה. 

 

 נגישות .4

פיזיות,  –כל סוגי המוגבלויות אנשים עם עבור ולמימוש זכויות נגישות הנה תנאי הכרחי לשוויון 
למדינת ישראל מערכת חקיקה חושיות )ראייה ושמיעה(, קוגניטיביות, תקשורתיות ונפשיות. 

לצד אכיפת  השלמת חקיקהעל מדינת ישראל להבטיח קידום ותקינה מסועפת בתחום זה. 
 בכדי להבטיח הנגשה מלאה של מקומות ושירותים ציבוריים בישראל. חוקים קיימים, 

 



 
 
 
 
 

 בטחון סוציאלי .5

 על מדינת ישראל להבטיח את הזכות לבטחון סוציאלי של אנשים עם מוגבלות ובתוך כך:

 יישום החוק במסגרת הרפורמה להעלאת קצבאות הנכות. .א

באמצעות דיור ציבורי הבטחת הזכות לדיור בר השגה לאנשים עם מוגבלות )בין היתר  .ב
 והעלאת הסיוע בשכר דירה(.

בחינה מעמיקה של היקף המענים שניתנים לאנשים עם מוגבלות שנועדו להבטיח חיים  .ג
בכבוד. בתוך כך בחינת תקצוב סל סיוע אישי שיאפשר לאנשים בכל רמות התפקוד, גם 

כאלה הזקוקים לתמיכה אינטנסיבית, לממש את זכותם למגורים בקהילה ולחיים 
 בכבוד. 

 

  ונגישות לצדק כשרות משפטית .6

הכשרות המשפטית עבר מהפכה של ממש בשנים האחרונות במשפט הישראלי. על מנת תחום 
 להשלים מהפכה זו:

הכרה ושימוש בקבלת החלטות לקדם צמצום היקף מינויי אפוטרופסות ויש לפעול ל .א
 . נתמכת

 . מוגבלותהליכים משפטיים לאנשים עם יש להנגיש  .ב

 

 

 חינוך .7

תלמידים עם הפיכתה של מערכת החינוך הכללית למערכת משלבת המכלילה בתוכה קידום  .א
החינוך המיוחד  מוגבלות תוך צמצום הסגרגציה של תלמידים עם מוגבלות במערכת

 .אליה תםוהסלל

הגדלת סל השירותים לתלמידים עם מוגבלות המשולבים על מנת לאפשר הכללה מיטבית  .ב
  .ואיכותית

 חינוך ומתן כלים להוראה דיפרנציאלית בכיתות הטרוגניות.קידום הכשרות לצוותי  .ג

 .ן כחוקאכיפת החובה להנגישו כלל מסגרות החינוך בישראלהנגשת  .ד

 

 

 בריאות  .8

קידום הנגישות של שירותי הבריאות לאנשים עם מוגבלות באמצעות הכשרת הצוותים,  .א
התאמת פרסום נהלים הנוגעים להבטחת הסכמה מדעת למטופלים עם מוגבלות וכן 

 השירותים כך שיינתנו לכל אדם עם מוגבלות, בקהילה, ככל אדם. 
פיתוח שירותי בריאות שנועדו להבטיח אבחון מוקדם ומענה מותאם, בדגש על מענים  .ב

 בפריפריה.
עיגון ואכיפה של איסור ההפלייה של אנשים עם מוגבלות בביטוחים רפואיים ובביטוח  .ג

 חיים.

 

 משפחה והורות  .9

ממשלתית אשר תוביל להתאמה והנגשה של תחום המשפחה גם לאנשים עם  גיבוש מדיניות
זאת לצד הקניית מעמד למשפחות של אנשים עם  מוגבלות בדגש על נישואים, פוריות והורות

 ובכלל זה: מוגבלות

 התאמת דיור בקהילה לאנשים המעוניינים לקיים חיי משפחה. .א



 
 
 
 
 

גם  (המכון להתפתחות הילד וכו' כגון טיפת חלב,)התאמת שירותים הניתנים למשפחות  .ב
 להורים עם מוגבלות.

 הסרת הסטיגמה בחקיקה כלפי הורים והורים פוטנציאלים עם מוגבלות. .ג
ייעול וטיוב השירות למשפחת האדם עם המוגבלות, כמו גם מתן סיוע הולם לצורכי  .ד

 ובתקופת מעברם לבגרות.  משפחה, בדגש על משפחות לילדים עם מוגבלותה
בהתוויית  ושיתופם לילדיהם הנוגע בכל מוגבלות עם לילדים הורים של במומחיותם הכרה .ה

 מדיניות בנוגע לילדים עם מוגבלות.
 

 

  אשפוז פסיכיאטרי .11

הפרקטיקה של כפיית טיפול ואשפוז במערכת הפסיכיאטרית, תוך הרחבה צמצום דרמטי של 
, כדי לתת מענה וכן של חלופות אשפוז זמינים ומגוונים בקהילהשירותי טיפול נפשי של ופיתוח 

 מותאם לאנשים ולצמצם את הצורך באשפוז כפוי. 


