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חוק ייצוג הולם 

בגופים ציבוריים  

הדרכה , הסברה
ושינוי עמדות

שילוב בקהילה  
וקידום מדיניות  

וועדה מייעצת 
.ושיתוף ציבור

, הדרכה, חדשנות
דיגיטציה ומידע 

לציבור 

מחקר
.וזירה בינלאומית
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במספרים2020פעילות הנציבות בשנת 

965
פעולות אכיפה ופיקוחי  

.נגישות בוצעו ברחבי הארץ

90
חוות דעת ניתנו בתיקים  

.  שהוגשו לבתי המשפט

40
תיקי תביעה נוהלו בבתי  

.  משפט

6015
פניות ציבור שטופלו בתחומים  

,  תעסוקה, הפליה, של נגישות
. מידע ועוד

82
מידע פורסמו באתר דפי

.בערבית

36
וובינרים לציבור הרחב  

167
מכתבי התראה בתחום 

ייצוג הולם בתעסוקה

100
"שוויון בסלון"מפגשים של 
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ייעוד

יישום והטמעת חוק שוויון זכויות ›
(1998)לאנשים עם מוגבלות 

ם "תכלול וניטור אמנת האו, יישום›
בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות  

(2012אושררה בשנת )

ולעגן  , להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות"
את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל  

וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים  , תחומי החיים
,  באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית

"  תוך מיצוי מלוא יכולתו, בפרטיות ובכבוד
מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם , חזון הנציבות)

(.מוגבלות

תפקיד

באמצעות  הגנה וקידום זכויות אנשים עם מוגבלות 
שימוש בכלים משפטיים , מתן מידע, טיפול בפניות ציבור

כולל תביעות
לשוויון זכויות לאנשים עם קידום מדיניות וחקיקה 

.מוגבלות
להוות מוקד ידע ומומחיות  

ביצוע  : אכיפת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
איתור ליקויים ובקרה מול הגוף המפוקח עד  , בקרות בשטח

לתיקונם המלא
הובלת  : שינוי עמדות החברה כלפי אנשים עם מוגבלות

העברת קורסים  , רשתות חברתיות ותקשורת, קמפיינים
וימי עיון כתיבה והפצה של חומרים מקצועיים כתובים
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מבנה הנציבות

הסברה וקמפיינים     | מחקר וקשרי חוץ | ניו מדיה ותקשורת | תהליכים ודיגיטציה, פרויקטים| הון אנושי ולוגיסטיקה

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר אברמי טורם

מחלקה משפטית
ד ערן טמיר"עו

ופטוריםשאילתות•
זכויות ומידעמיצוי, טיפול בפניות•
שירות ומידעמוקד•
משפט אזרחי ודיני  -תובעים •

עבודה
פלילי-מנהלימשפט-תובעים •
חקיקה וקידום מדיניות•

מחלקת שילוב בקהילה
ס יונית אפרתי"עו

שילוב בתעסוקה•
שילוב בחינוך•
דיור וחיים בקהילה•
חלופות  , כשרות משפטית•

.לאפוטרופסות והורות
ואתר אינטרנטהדרכה •

מחלקת נגישות
טל זימנבודה' גב

ס  "נגישות מתו•
(מבנים תשתיות וסביבה)

נגישות השירות•
נגישות דיגיטלית•



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

וועדה מייעצת
ושיתוף הציבור
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הוועדה המייעצת

לייעץשתפקידהנבחרתמייעצתוועדהפועלתהשוויוןנציבותליד
.לנציב

העוסקיםארגוניםנציגי,שונותמוגבלויותעםאנשיםחבריםבוועדה
פעולתהבתחומימומחים,מוגבלותעםאנשיםשלזכויותיהםבקידום

.ציבורונציגימשפטנים,אקדמיה,הנציבותשל

מייצגיםוהם,מוגבלותעםאנשיםהםהמייעצתבוועדההחבריםרוב
.הישראליתבחברהשוניםוקהליםקבוצות

.להומייעצתהנציבותשלהיוםסדרשעלבנושאיםדנההועדה
,הקורונהבמשברהנציבותבתפקידהיתרביןעסקה2020בשנת

התנגדות,השוויוןבחוקנדרשיםתיקונים,הבינלאומיהיוםפעילות
ובדיווחהאמנהביישוםהנציבותשלתפקידה,ההסדריםלחוק

.ועודהבדואיתלחברהייחודייםאתגרים,בחינוךהשתלבות,לגביה

חברי הועדה המייעצת שנבחרו למינוי  
:  2020-2023בין השנים 

ראשיושבת-רוטלר-רועירוני
ראשיושבתמקוםממלא-אונגרעמית

הלה,אלעמוריוסף,כהן-ביאליסטוקנתי
,אל-טלאילה,אלדיןסלאחסמיר,הדס

שירה,אהרונוףאביבית,קרמראסתר
,כהןלןרויטל,וגנריובל,חיימוביץילון

שירה,חפצדידודו,ושלרדורית
,לביאגלית,שי-בריעל,נחמיאס

.רבידבנימין-רישרד
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פעולות שיתוף ציבור

.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותשלבפעילותההחשוביםהפעולהמעקרונותאחדהואציבורשיתוף
ליצור,האזרחיתוהחברהמהשטחמוגבלותעםאנשיםשלהשוניםהקולותאתלשמועמאפשרהציבורשיתוף
,כןעל.פעריםעלולגשרלשולחןהרלוונטייםהגורמיםכלאתלהביא,השטחלביןותכנוןמדיניותביןהלימה
.זהבתחוםרבותפעולותנעשותהמייעצתהועדהשלהשוטפתלפעילותבנוסף

:2020בשנתשנערכוזהבתחוםהפעולותבין

הקורונהלתקופתעגולשולחן
מיפוי צרכים ומענים חסרים•
טיפול רוחבי ומענים•
כתיבת המלצות מדיניות  •

:  מפגשי היוועצות לנושאים
תיעדוף וגורמי הרפואה•
תיקונים נדרשים בחוק השוויון  •

(.בהובלת ייעוץ וחקיקה)
פטור מתור ופטור מתשלום •

.למלווה
.היום הבינלאומיתכנית •

:  שאלונים מקונים
.סגירת מסגרות קורונה•
.סקר למעסיקים קורונה•
סקר לאנשים עם מוגבלות  •

.השלכות קורונה
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מגזרי  בנושא אנשים עם מוגבלות במשבר הקורונה  -השולחן העגול הבין

רביםאתגריםיצרהקורונהמשברכיהיהניכרמראשיתוכבר
הנושאים.בהםעיקרייםומטפליםמוגבלותעםאנשיםעבור

ומתןייחודיטיפולדרשומהשטחכצרכיםשעלוהמרכזיים
.מוגבלותעםאנשיםשללצרכיהםמותאםמענה

עםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותפנתה,זהממצבכתוצאה
שולחןלהקיםבבקשההממשלהראשמשרדאלמוגבלות

במסגרתשיפעלמוגבלותעםאנשיםבנושאייחודיעגול
.מ"רוהבמשרדמגזריהעגולהשולחן

אתשהחלייחודישולחןוהקיםלכךהסכיםמ"רוהמשרד
מרידי-עלהובלהשולחן.2020מרץבחודשכברפעילותו

משרד,מוגבלותעםאנשיםזכויותשוויוןנציב,טורםאברמי
העמותהאנושלית"מנכ,הדסהלהר"וד,המשפטים
נציגיםעשרותהשתתפובשולחן.הנפשלבריאותהישראלית

.מוגבלותעםואנשיםקרנות,ארגונים,ממשלהממשרדי

רבותבעיותשלוריכוזלהצפהפלטפורמההיווההשולחן

פתרונותניתנולחלקןכאשר,מוגבלותעםלאנשיםהנוגעות
יוניבחודש.המשברכדיתוךהשוניםהמשרדיםידיעל

שלעבודהצוותיידיעלשנכתבוהמלצותמסמכיפורסמו
שלשוניםחייםלתחומינוגעותההמלצות.השולחןמשתתפי

בתיאוםהצורךעלהההמלצותכללאורך.מוגבלותעםאנשים
עםלאנשיםהנוגעיםשוניםובנהליםבנושאיםמשרדי-בין

וגורמישירותיםלנותניההסברהחשיבותוהודגשה,מוגבלות
.הייחודיםוהמעניםמוגבלותעםאנשיםאודותהאכיפה

,המידעופרסוםנגישות:לנושאיםמתייחסותההמלצותעיקרי
,ההחלטותקבלתבתהליכימוגבלותעםאנשיםשיתוף

מערכי,ופנאיתעסוקההחברהבתחומיבקהילהשירותים
שירותיוהנגשתהתאמת,והקצבאותהתעסוקהתחום,הדיור

.ועודמוגבלותעםולסטודנטיםלתלמידיםהחינוך

להמלצות הוועדה

https://www.gov.il/he/departments/news/multisector_committee_recommendations_corona_news
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נושאי רוחב מרכזיים  
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פעילות לקידום זכויות בפריפריה חברתית וגאוגרפית
גישהבהיעדררבותופעמיםשליליותבעמדות,רביםנגישותבחסמי,כפולותבהדרותנתקליםוגיאוגרפיתחברתיתבפריפריהמוגבלותעםאנשים
.יומהסדרעלמרכזיכנושאהפריפריהנושאאתמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותהציבה,לפיכך.לזכויותיהםבנוגעובידעבנושאלמידע

.הגיאוגרפיתוהפריפריהאתיופיהיוצאיקהילת,החרדיתהחברה,הבדואיתוהחברההערביתהחברהבקרבשונותפעולותמבוצעותזהבכלל
.הפניותמספראתולהגדילובתקנותבחוקעמידהלהגביר,הרלוונטייםלקהליםמידעלהפיץ,לנושאמודעותלהגבירהפעילותמטרת

:חרדיתחברה
.הפקת חוברת חינוך מיועדת למגזר החרדי•
בשיתוף עיריית  )הרצאות לקהל החרדי 6סדרה של •

(.  בני ברק
חסמי תעסוקה בחברה  היוועצות שולחן עגול •

.החרדית

חברה ערבית
הקמת אתר בערבית  •
מדריך קורונה בערבית•
(  כ"סה17)שוויון בסלון , וובינרים, כנסים•

גאוגרפיתפריפריה
הרצאות•
שוויון בסלון  22•

מגדלור של זכויות
ירוחם•
לוד•

פיקוחים
מהפיקוחים  30%כ •

נערכו ברשויות  
בפריפריה

ותביעות  טיפול בפניות 
מהפריפריה
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ח תיעדוף חולי קורונה קשים"ההתנגדות לדו
מכונותבולמצבהיערכותהייתה,בעולםרבותבמדינותכמו,בישראל

צורךויהיהלהםשיזדקקוהחוליםלמספריספיקולאההנשמה
ביווועדתהקיםהבריאותמשרד.לטיפוללזכאותהחוליםאתלתעדף
כיקבעוההמלצות.ההמלצותניסוחלשםשכונסהמיוחדתאתיקה

גזע,דתבשלהפליהתהיהולארפואיבסיסעלרקיתקייםהתיעדוף
.'וכיובעיסוק,מיניתנטייה,לאום,מין

האדםשלהתפקודיהמצבכיהקביעההייתהח"בדוהמרכזיתהבעיה
אשראדםכינקבעלמשלכך.ההחלטהלקבלתכקריטריוןישמש

דבר,נמוכהתיעדוףבדרגתיהיהגלגליםכיסאאולמיטהמרותק
בקביעת,מכךיתרה.מוגבלותעםאנשיםשללהפליהלהובילהעלול

כגוןאחריםגופיםאומוגבלותעםאנשיםשותפולאההמלצה
.הנציבות

אלא,הקורונהבתקופתמתמצהאינההבעיהכיתפיסהמתוך
אנשיםעללכתמרחיקותהשלכותלהיותיכולותזהמסוגלהמלצות

עלרביםבערוציםפעלנו,אחריםבהקשריםגםבישראלמוגבלותעם
למשרדפנינו.אימוצםאתולמנועח"שבדוההמלצותאתלבטלמנת

חברימולאלפעלנו,ולוועדהלממשלההמשפטיליועץ,הבריאות
עםאנשיםמצדהתגובות,במקביל.ועודהחלטותמקבלי,כנסת

אישיתכפגיעהח"הדואתראואלו.לבואאחרולאוארגוניםמוגבלות
כלפיביקורתהושמעהבנוסף.ובשוויונםבזכויותיהםוכפגיעה

.אקדמיהואנשיבכיריםרפואהמאנשיההמלצות

לאנשיםזכויותשוויוןנציב,טורםאברמיביןשנערכהפגישהבעקבות
שלמתוקנתגרסהנכתבה,הביואתיקהועדתוחברימוגבלותעם
.המקוריח"בדושהיוהכשליםמןחלקמתקןהמעודכןח"הדו.ח"הדו

רקעעלהפליהאיסורשלמפורשציוןכבקשתנוכולליםהתיקונים
עםלאנשיםזכויותשוויוןבחוקלעמודמחויבותהכנסת,מוגבלות
המרכזיבנושא,זאתעםיחד.נוספיםתיקוניםשלשורהוכןמוגבלות

הייתהלאלתיעדוףהמדדיםביןהתפקודיהמדדהכללתשהוא
התפקודיהמדדממחיקתנמנעוח"הדוכותבי,מהותיתהתקדמות

.נחיצותואתהסבירוואף

הןכיהודיעהבריאותמשרד.אומצולאהתקנותהתהליךשלבסיומו
וכי,זהמסוגבהכרעותממשיצורךויהיהבמידהרקויתוקפוייבחנו

משאביםשלבמצבמטופליםתיעדוףבדברההחלטהלמעשה
שמקובלכפי,הרפואייםהצוותיםידיעלשוטףבאופןנעשיתמוגבלים
.אחריםבמצבים

למנוע,לקחיואתללמודמנתעלבנושאלעסוקממשיכיםאנו
בכלמוגבלותעםאנשיםשלממשישיתוףולהבטיחבעתידהישנותו
בנושאלהתמקדבחרנומהפעילותכחלק.ההחלטותקבלתתהליכי

בפעילות,התיעדוףח"דולאורמוגבלותעםאנשיםשלהחייםערך
.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןיוםלציוןהבינלאומיהיום
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התמודדות גורמי האכיפה במפגש עם אנשים עם מוגבלות

האוטיסטיהרצףעלצעיר,חלאק-אלאיאדנהרגמאיבחודש
אירוע.אכיפהגורמימעורביםהיובהמצערתבתקריתשנורה

המדינהנשיאאתהובילוקודמיםמקריםשורתעםיחדזה
שללמניעתםשיביאוהמלצותלגיבושייעודיתוועדהלהקמת
.בעתידדומיםמקרים

עמד,טורםאברמי,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציב
והיאהכשרהתכניותבנושאעסקהאשרהמשנהועדתבראש
בנוגעהאכיפהלגורמימקיפותהמלצותשלשורהגיבשה

בוועדת.מוגבלותעםאנשיםעםוהכרותהדרכה,להכשרה
פעילים,ארגונים,הממשלהממשרדינציגיםהשתתפוהמשנה

.ואקדמיה

המשנהועדותשלושתהמלצותתוכללוהעבודהשלבסיומה
המדינהלנשיאוהוגשווהרווחההעבודהמשרדידיעל

.בשטחליישומןולמשטרה

להמלצות הוועדה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/interministerial_report_police_and_pwd


נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020שיתוף ציבור ירוחם זכויותשלמגדלור
"זכויותשלמגדלור"בפרויקטמוגבלותעםאנשיםשולחןאתמובילהזכויותשוויוןנציבות

לגביבפריפריההציבורשלהידעואתהפעולהשיתופילחזקבמטרההמשפטיםשרשיזם
.המשפטיםמשרדשלוהחברתייםהמשפטייםהשירותים

,העירראשתעםומפגשסיורוכללה,בירוחםהתקיימההפרויקטוהשקתהראשונההפגישה
הסיוע,המקומיתהרשותנציגיעםעגולושולחןליחידההפניהואפשרויותהזכויותשלהצגה

הנציבותשלהבכירוהצוותבפרקליטותעבירהנפגעי,הכלליהאפוטרופוס,המשפטי
.הקורונההגבלותבשל,בזוםשהתחבר

במהלך,הרווחהומחלקתלודעירייתעםהזוםבאמצעותהתקיימההשנייההפגישה
מידעוניתן,בשטחשעוליםשוניםנושאיםהוצפובומוגבלותבנושאשולחןהתקייםהאירוע

.פעולהולשתףלפנותהאפשרותעל

.2021בשנתגםיימשךהפרויקט



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תביעות-מחלקה משפטית 



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פלילית והגשת עמדות בהליכים משפטיים, תביעה אזרחית

תביעהבתיקיומטפלתתביעותמגישההנציבות
:הבאיםבתחומים

תביעות 
אזרחיות 

,  הפליהבנושאי 
תעסוקה  
ונגישות 

אישום  כתבי 
פליליים

תובענות  
ייצוגיות

המשפטבבתיהמתנהליםבתיקיםמעורבתהנציבות
:זהובכלל

מגישה עמדות לבתי  
בתיקים  המשפט 

ובתביעות ייצוגיות  

שותפה בעתירות  
מנהליות ובתביעות 

המוגשות נגד המדינה 
בנושאים הרלוונטיים  

.  לפעילות הנציבות

שותפה בגיבוש עמדת 
המדינה במענה 

.  צ"לעתירות לבג

מטפלת בעתירות נגד  
הנציבות  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020היקפי פעילות שוטפת בשנת 
,  נסגרו בבית המשפט44, נסגרו בפיצוי כספי עוד בטרם הגשת התביעה17,  תביעה בשנים האחרונותתיקי 84מתוך  

.  היתר עדיין מתנהליםתביעה אחת נדחתה , שקליםשל עשרות אלפי בפיצוי כספי רובם בפשרה או בפסק דין 

15 26 21 17
24

23

90
89

65
41

2020 2019 2018 2017

טיפול בתיקי תביעה  
תביעות ניהול תיקים מתמשך  חוות דעת ומעורבות



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020שהוכנו בשנת נושאי התביעות 

5%

39%

22%

17%

17%

הפליה בשירות ציבורי נגישות במקום ציבורי נגישות והפליה בתחבורה ציבורית נגישות פרטנית בחינוך תעסוקה 

1:ציבוריבשירותהפליה

5: נגישות במקום ציבורי

3:נגישות והפליה בתחבורה ציבורית

3: נגישות פרטנית בחינוך

3: תעסוקה



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שהוכנו90פילוח עמדות וחוות דעת מתוך 
הליכיםהיוהתיקיםמתוך2.לפרקליטות80-ו,המשפטלבתיהוגשו10מתוכם,תיקים90-בעמדותהוגשו2019בשנת

:התיקוסוגהתיקנושאלפיפילוחלהלן.הנציבותנגד

6 6

39
5

35

נושא התיק

בגצים 

עתירות מנהליות 

תביעות ייצוגיות  

תיקי בית משפט

חוות דעת תעסוקה 

81

5 5

סוג התיק

חוות דעת לפרקליטות

חחות דעת לבית הדין  
לעבודה

חחות דעת לבית הדין  
לעבודה



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פילוח עמדות וחוות דעת לפי נושאים
הנושאיםפילוחלהלןתיקלכלרלוונטיתמקצועיתדעתחוותומעבירהשוניםבנושאיםתיקים90-במעורבתהנציבות

:2020בשנתדעתחוותניתנהשבהם
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תעסוקה   נגישות והפליה  
במקום ושירות  

ציבורי  

נגישות והפליה  
בתחבורה ציבורית

פלילי   הפליה בביטוח הפליה בקיבוץ נושאי שילוב  
בקהילה



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020-דוגמאות לתיקים שנסגרו ב 

עלמיןלביתנגישותהיעדר
שלחדשבמבנהנקברל"זאביהאשראישהבענייןהוגשההתביעה

באמצעותהמתניידת,המנוחשלבתו.מעליתבלי,בקומותקבורה
המובילותהקומותששאתלעלותנאלצה,וכבדממונעגלגליםכיסא

ברכבהשהיוידניותברמפותמסתייעתשהיאתוך,הקברלחלקת
פגיעהותוךעצמיסיכוןותוךרבבקושיזאת.ללוויהשהגיעוובאנשים
.אזכרהטקסימספרעלמכורחויתורואףובעצמאותהבכבודה

פיצוייםסוכמובמסגרתה,הנציבותשהשיגהבפשרהנסגרהתיק
.כנדרשהותקנהוהמעלית,לתובעים32,000₪של

בטיסההפליה
אישהבוטיסהבמהלךהפליהעלתעופהחברתנגדהוגשההתביעה

,בנוסף.ומבזהמשפיליחסשלקשהבמקרהנתקלהמוגבלותעם
צוותידיעלבפרהסיההמוגבלותאודותפרטיםבירורכדיתוך

.שלהבפרטיותקשהפגיעהנעשתה,הדיילים
והוצאותטירחה-שכרוכן28,000₪סךעלפיצוייםעבורהנפסקו
6,500₪סךעלמשפט

תעסוקהבתחוםפיצוי
שלקבלהאיעלרקעעל,הנציבותשהגישהתעסוקהתביעתנסגרה
.בתחוםלמשרהנפשיתמוגבלותעםאחות

₪ 50,000פשרה שהשיגה הנציבות סוכם על סכום במסגרת 
.לפיצויים עבורה

לילד עם מוגבלות  אמאתביעה בגין הפליה של 
בתעסוקה  

עםאישהשלבתעסוקההפליהרקעעלתביעההגישההנציבות
ביקשהאישהאותה.מיוחדבחינוךוהכשרהניסיוןשלה,מוגבלות
לראיוןזומנההיא.הוראהכתומכתתקשורתבגנילעבודלהתקבל

טענתכאשרשנקבעהראיוןאתביטלומכןלאחרמידאךעבודה
לילדאםשהיאמכיוןמקצועיתלהיותתוכללאשהיאהייתההמעסיק

.האוטיסטיהרצףעל
.שח38000תביעת הנציבות הושגה פשרה של בעקבות 



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תיקים בנושאי היעדר נגישות פרטנית

הספרביתהנגשתהאיבגיןפיצוי
באמצעותהמתנייד,הילדשלכיתתובובמקרההוגשההתביעה

חוזרתבקשהאףעל.הספרביתשלהשנייהבקומהמוקמה,הליכון
שעליההעירייה,הספרבביתמעליתעבורולהתקיןהוריושלונשנית
.מעליתמלהתקיןונמנעהכנדרשפעלהלא–החובהמוטלתכאמור

התראהמכתבימספרנשלחו,לנציבותההוריםפנייתבעקבות
שנמנעההעירייהשלוהמתמשכתהבוטהההפרהנוכחולבסוף

.תביעהכתבגובש-המעליתמהתקנת
,  על סמך כתב התביעה נוהל משא ומתן לפשרה לפני תביעה

42,500₪והוסכם שהעירייה תפצה את התלמיד בסך 

פרטניות לתלמיד עם מוגבלות הנגשותהיעדר 
שמיעה  

הנגשה פרטנית בבית אודות תביעה נגד מועצה מקומית הוגשה 
.  הספר המקומי שבו לא נעשו התאמות לתלמיד עם מוגבלות שמיעה

הספרביתהנגשתהאיבגיןפיצוי
מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותשהגישהתביעהבעקבות

הונגשלאהספרשביתגלגליםבכסאהמתניידתילדהשלבשמה
לשלםהמקומיתהמועצהעלכיהמשפטביתידיעלנפסק,עבורה

טירחהשכר6,000₪וכן,לתלמידה60,000₪בסךפיצויים
המועצהאתהמשפטביתחייבלפיצוייםבנוסף.לנציבותוהוצאות
סיימהבינתייםהילדה.הספרבביתמעליתפירלבנותהמקומית

לאהיאשגםבינייםלחטיבתועברההיסודיהספרבביתללמוד
.המועצהאללפנייתנועד,במועדהונגשה

לילד עם מגבלות ראיה  הנגשותהיעדר 
י נציבות שוויון זכויות לאנשים  "הוגשה ע₪ 125,000על סך תביעה 

התביעה הוגשה בשל אי אספקת  . עירייה גדולהעם מוגבלות כנגד 
עבודת ההנגשה אינה דורשת  .  התאמות לילד עם מוגבלות ראיה

.  בניה מאסיבית אלא עבודות תחזוקה פשוטות אך יישומן התעכב

ובנוסף גם צו עשה להסדרת  , דורשת כאמור פיצוי כספיהתביעה 
.הנגישות במקום



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

"בשם אדם עם מוגבלות"המדינה בתעסוקה נגד תיקים 

סמכויות הנציבות  
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  15החל מתיקון 

מוגבלות יכולה הנציבות להגיש תביעות נגד המדינה  
מאז מטפלת הנציבות , בשם אדם עם מוגבלות
רובם הסתיימו בפשרה . במספר תיקים מסוג זה

. בטרם הגשת התביעה

משרד האוצר ומשרד -תביעה נגד מדינת ישראל 
החקלאות

בשלישראלמדינתנגדלעבודההדיןלביתהוגשההתביעה
בוטלמוגבלותושמחמתמוגבלותעםמעובדרכבאחזקתשלילת
לצרכיברכבושימושלעשותממשיךהואאבל,שלוהנהיגהרישיון

.אותומסיעיםהמשפחהכשבניהעבודה

בגין פיטורים של סטודנט₪ 55,000פיצוי בגובה 
בגובהפיצוייםישולמו,המדינהעםהנציבותשלפשרההסכםלפי

שהועסקמוגבלותעםלעובדכדיןשלאפיטוריםבגיןח"ש55,000
עלפוטרהעובד.וחצישנהבמשךסטודנטבתקןממשלתיבמשרד

שועדהבזמן,מסמכיםלהמצאתודרישהרפואייםענייניםרקע
.לעבודהכשירהעובדכיקבעהרפואית



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כנסתבביתנגישותהיעדר
במזכרתחדשכנסתביתכנגד67,500₪סךעלתביעההוגשה

.מעליתאיןאךקומות3שבו,בתיה

בהרצאהתמלולאספקתאיבגיןפיצוי
קיבלהתמלולבוניתןולאלכנסשהגיעהשמיעהמוגבלותעםאישה
הגשתלפניפשרהבמסגרתהוסכםהפיצוי.7,000₪שלפיצוי

.תביעה

בהשכלה גבוהההתאמות לספק סירוב 
לספקגבוההלהשכלההמוסדותעלכיקובעותהנגישותתקנות

סימניםלשפתתרגוםידיעלהיתרביןלסטודנטיםנגישותהתאמות
שמאפשרותהןהללוההתאמות.הסטודנטלצורכיבהתאם,תמלולאו

באופןולהשתתףהנלמדאתלהביןשמיעהמוגבלותעםלסטודנט
אחרתלימודצורתובכלבמעבדות,בסמינריונים,בשיעוריםפעיל

עםאדםשלבעניינוראשונהתביעההוגשה2020בשנת.באקדמיה

לימודיםשלמשנהלמעלהבמשךתמלולקיבלשלאשמיעהמוגבלות
.גבוההלהשכלהבמוסד

נגישות באולם אירועים  היעדר 
ברקבבניהאירועיםלאולםהגיעהגלגליםבכסאהמתניידתאישה

האירועכיהבחינה,לאולםבהגיעהרק.אחייניתהשללחתונה
אלפנתהכאשר.נגישהמעליתאיןאליההעליונהבקומהמתקיים

מיועדתשאינהמשאהרמתמעליתאלאותההפנוהם,האולםעובדי
,ברירהבלית.ומסריחהמטונפתהייתהואשר,אורחיםלהסעת
זאתוכל,המטבחדרךמכןלאחרולעבורבמעליתלעלותנאלצה
הופתעהאילההחתונהבזמן.ועצמאימכובד,שוויונישאינובאופן
.נגישיםשירותיםהיולאאףשבמקוםלגלות

,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןלנציבותאלינופנתההאישה
שלאנוספיםחמוריםנגישותליקוייהתבררושבובמקוםפיקוחלאחר
.האולםומפעיליהבנייןבעליכנגדתביעהלהגישהוחלטטופלו

+35,000₪בסךבפשרהונסגרההמשפטלביתהוגשההתביעה
.הליקוייםלתיקוןעשהצו

תיקים בנושאי נגישות



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

האוטובוסתחנתשלידהצומתהנגשת

שהוגשוייצוגיותלתובענותבנוגעפסקבירושליםהמחוזיהמשפטבית
עירייתנגד,העירתושבימוגבלותעםאנשיםבשםברגרשושיידיעל

.בעירהאוטובוסותחנותהציבוריתהתחבורהנגישותבנושאירושלים
זכויותשוויוןנציבותעמדתאתהמשפטביתקיבלהדיןבפסק

הצמתיםאתלהנגישחובהישכיוקבעמוגבלותעםלאנשים
תחנתאלחציהמעבריהנגשתובהיעדרהואיל,לתחנההסמוכים

ידיעלערעורהוגש.עצמההתחנהלהנגשתערךאיןהאוטובוס
.העירייה

תיאטראותבהנגשתהחובות 

ייצוגיתתביעהבדברדיןפסקהתקבלאוקטוברחודשבמהלך
התקבלהבפסיקה.שמיעהמוגבלותעםלאנשיםתיאטרותלהנגשת

הצגותבהנגשתמחויבותתיאטראותלפיה,לשוויוןהנציבותעמדת
נגישותלתקנותבהתאםזאת,מילוליבעיקרושהואאירועכלכמו

,בתמלולוגםשמעעזריבאספקתגםמחויבות,כךבמסגרת.השירות
.בעברמיושמותהיושלאבפרקטיקותשמדובראףעל

עלההנגשהחובתאתיחילוהשירותנגישותשתקנותנפסק,בנוסף
ביחדוהמפיקהשוכר,המקוםבעליביניהם,בתיאטראותהגורמיםכל

הצגהבהנגשתמחוייבאינוהואלפיהאחדתיאטרוןטענתלכן.ולחוד
.ההנגשהמחובתאותותפטורלא,אחרבתיאטרוןמוצגתזואם

השפעת חוות הדעת של הנציבות על פסקי הדין
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פעילות בכנסת  , קידום חקיקה
ותקנות הקורונה



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חקיקה והסדרה

מוגבלותעםלאנשיםבמסגרותחירוםשעתלשירותינגישותתקנות
עברו בכנסת  , שמסדירות את ההיערכות לחירום של מסגרות שנותנות שירותים לאנשים עם מוגבלות,  תקנות נגישות ראשונות

מחייבות  ( נגישות לשירותי שעת חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות)תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .  2021בינואר 
לבצע פעולות היערכות  ( ושירותים ייעודיים שניתנים לאדם בביתו, מסגרות חינוך, רווחהכגון מסגרות )את נותני השירותים השונים 

.כדי להבטיח שבמצב החירום יהיה מענה לצרכים של אנשים עם מוגבלות
משבר הקורונה ומצבי חירום קודמים .  מדובר בתקנות באחריות משרד הביטחון שהנציבות מלווה  את התקנתם זה זמן רב

. המחישו לכולנו את הצורך להיערך מראש למצבים בלתי שגרתיים שמשפיעים באופן מיוחד על אנשים עם מוגבלות

אך יש צורך עדיין בהתקנת שאר תקנות החירום כגון אלו העוסקות  , התקנות הן צעד ראשון להיערכות מסודרת בנושא
. בפינוי אנשים עם מוגבלות 
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השוויוןחוקלתיקוןחוקהצעת
לתיקוןהצעהוחקיקהייעוץמחלקתעםגובשה2020שנתבמהלך

:הכוללתהשוויוןבחוקמקיף

.הנציבותשלוהייצוגהאכיפהיכולותחיזוק•

הולםלייצוגהחובהשלהתחולההרחבת•

.נוספיםתיקונים•

,וארגוניםמוגבלותעםאנשיםעםמפגשיםהתקיימוכךלשם
העבודהמשרד,האוצרמשרדכוללממשלהגורמימולעבודה

.ועודוהרווחה

"צו רישוי עסקים"הצעה לגיבוש 
עסקמוכיחכיצדשקובעעסקיםרישוילצוהנציבותהצעתגובשה

התקיימהכךלצורך.הנגישותבדרישותעמידתואת"רישויטעון"
.העסקיוהמגזרמקומיותרשויות,נגישותמורשימולפעילות

של אנשים עם מוגבלות בקיבוצים  זכויות 
שלזכויותיהםלקידוםפעולהדרכיבחנו,בנושאשהגיעופניותלאור

עםקיבוץלבןלאפשרבמטרהבקיבוציםשחייםמוגבלותעםאנשים
.כתושבאוכחברלקהילהשלוההשתייכותאופןאתלבחורמוגבלות

התנועה,מוגבלותעםאנשיםעםפגישותנערכוזהבכלל
.נוספיםוגורמיםה"אהדארגון,הקיבוצית

גיבוש תיקוני חקיקה  ומדיניות
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סגרבעתהמותרלמרחקמעברליציאהאפשרות
לעמודמסוימותמוגבלויותעםאנשיםשלהרבבקושיהכרהמתוך

,הראשוןבסגרמטרים100-למעברהציבורילמרחביציאהבאיסור
אשרהתאמההוכנסה,מכןשלאחרבסגריםמטרים1000-ו

מנתעלהנדרשיםחיונייםבמקרים,מוגבלותעםלאנשיםמאפשרת
למרחקמעברלצאת,הנפשימצבואוהאדםבריאותעללשמור
.ברכבוגםהצורךבמידתאחדמלווהעם,המותר

,החירוםשעתתקנותשלפרשנותידיעלבתחילהנעשתהההתאמה
.הרלוונטיותבתקנותמפורשתקביעהידיעלמכןולאחר

בקרבמידעלהפצתהמשטרהמולפעילותגםבוצעהזהבהקשר
יציאהעלמוגבלותעםלאנשיםקנסותלביטולואףהאכיפהגורמי

.הסגריםלאורךהרחבהציבוראתשימשהמסמך.המותרמהמרחק

לפעילות הפגה  יציאה 
שר,הנציבותשלרבהעבודהבעקבות,הראשוןהסגרבתקופת

יתאפשרכיחירוםשעתתקנותבתיקוןנקבעוארגוניםהמשפטים
,החיותבגןמוגבלותעםאנשיםציבורלכללהפגהפעילותלערוך
.לאומייםגניםאוספארי

ידיעלמאורגנתפעילותבמסגרתהתאפשראלולמקומותהיציאה
ארגוןאומקומיתברשותחברתייםלשירותיםמחלקה,הרווחהמשרד
.בתחוםהעוסק

קצתלצאתומשפחותמוגבלותעםלאנשיםאפשרואלההנחיות
.נחוצהכךכללהפגהמהבית

לתקופת הקורונה התאמות מיוחדות 
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לתקופת הקורונההתאמות מיוחדות 

מסכהעטיית
בעקבותלדוגמא,שלהםהמוגבלותשבשלמוגבלותעםאנשיםישנם
דרישתבעקבות.מסכהלעטותמסוגליםאינם,טראומהפוסט

.מסכהלעטותשלאיכוליםשאינםלאנשיםהתאפשר,הנציבות
רפואיתאושכלית,נפשיתמוגבלותשמחמתבאנשיםמדובר

לעטותמוגבלותםעקבמהםשנמנעאומשמעותיבאופןמתקשים
אישוריםעםלצאתמוגבלותעםלאנשיםהמליצההנציבות.מסכה

ההתאמה.מקצועאיששלמסמךאונכהתעודתכגוןמתאימים
.ציבורייםלמקומותמביתםלצאתלאנשיםאפשרה

השירותנותנימולופעלהזהבענייןפניותבעשרותטיפלההנציבות
.ולחשיבותהלהתאמההמודעותאתלהגבירמנתעל

שירות או טיפול ללא מסכהמתן 
לקבלשמיעהמוגבלותעםלאנשיםקושייצרהמסכהלעטותהחובה
אתלקראניתןלאמסכהעוטההשירותנותןכאשרשכן,נגיששירות

רבותהנציבותפעלהמסכהלעטותהחובהשהוחלהמאז.השפתיים
.בנושאלהסדרלהגיעכדיהבריאותמשרדמול

לתתאפשרואשרהנחיותהבריאותמשרדפרסם,זופעילותבעקבות
לתתהותר,בפרט.מוגדריםבמקריםמסכהללארפואיוטיפולשירות
מרפאיכוליםעוד.בשמיעהמוגבלותעםלאדםמסכהללאשירות

עטייתללאטיפוללקיים,ופיזיותרפיסטתקשורתקלינאי,בעיסוק
באזורמגעהמחייבוטיפולפרטנינפשיטיפוללתתניתןוכן,מסכה
.הבריאותמשרדשקבעבתנאיםהכל-מסכהללא,הפנים
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מיוחדותסמכויותחוק,רוחביתהסדרה
מיוחדותסמכויות"בנושאהחוקהצעתעברה2020באוגוסט

חשובותהוראותשהכילה"החדשהקורונהנגיףעםלהתמודד
בחשבוןייקחובעתידשייקבעוהחירוםשהנחיותלוודאשמטרתן
בעקבותנקבעואלותקנות.מוגבלותעםאנשיםשלבצרכיםויתחשבו
,מוגבלותעםלאנשיםכולןהחירוםתקנותלהתאמתפעילותנו
:כךנקבעהיתרבין.העתידיותהתקנותכלאתלהתאיםלנוואיפשרו

לבתשומתמתןתוךייקבעו,החוקמכוחשיותקנוהתקנותכל"
זכויותשוויוןחוקלפיולהוראות,מוגבלותעםאנשיםשללצרכים
לכלחובהקיימת,כלומר."1998-ח"תשנ,מוגבלותעםלאנשים
הנושאאתלשקולהחוקמכוחתקנותשייקבעוהממשלהמשרדי
.התקנותניסוחבשלב

ממקוםיציאה,מגוריםמקומותביןמעברעלמגבלותייקבעואם
חריגיםגםבהוראותייכללו,הציבוריבמרחבשהייהאומגורים

שאנשיםלוודאמנתעלזאת.מוגבלותעםלאדםסיועמתןשיאפשרו
לוזקוקיםשהםהסיועאתלקבלימשיכובקהילהשחייםמוגבלותעם

.עתבכל
כלפילאכיפהמיוחדתהתייחסותשכולליםאכיפהנהליייקבעו

שאינםכוחותידיעלתיעשההאכיפהאםבפרט,מוגבלותעםאנשים
".שוטרים

בידודבמלוניתשהייה
מטעםבידודבמקוםלשהותיחויבולאמוגבלותעםשאנשיםנקבע

לגרוםעלולהבמקוםשהשהיהאולהםנגישאינוהמקוםאם,המדינה
.נזקלהם

במוניתנסיעה
הסעתתתאפשרכיהסכמההושגהשקיבלנוציבורפניותבעקבות

מותקנתלאאםגםבמוניתהנהגשלידבמושבמוגבלותעםאנשים
מוגבלויותעםאנשיםשלקושיבשלזאת.לנוסעהנהגביןמחיצהבה

.האחוריבמושבלשבתמסוימות

הקורונהבתקופתלטיסותהסדרות
הוראותהוכנסוהקורונהבתקופתלטיסותהנוגעותבתקנותגם

.המלצותינופיעלמוגבלותעםלאנשיםשירותלהתאמתהנוגעות
חובת,מרחקשמירתכמולנהליםוהנגשותהתאמותקובעותהתקנות

להדרכההנוגעותחובותוכן',וכיובבריאותהצהרת,מסכהעטיית
.ועודנגישומידע

לתקופת הקורונההתאמות מיוחדות 
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בשטחשעלובעיותלאורשנקבעונוספותהתאמות
:ידינועלוהוצפו

עלחלהלאהציבוריבמרחבמטרשנישלמרחקלשמורהחובה•
לושדרוש,מלווהעםהציבורילמרחבשיוצאמוגבלותעםאדם

אחראדםאומשפחהבבןמדוברכאשרגם.מוגבלותומחמת
.המוגבלותעםהאדםעםביתבאותוחישאינו

מוגבלותעםאנשיםשללביתםמשלוחיםלהכניסאפשרותניתנה•
כפיהדלתבפתחלהניחולא)מוגבלותובשללכךזקוקהואאם

(הקורונהבתקופתשנדרש
.לכךהזקוקמצוקהאוקושיעםלאדםלסייעכדילצאתהותר•
מותרוכןדיורבמסגרותמוגבלותעםאנשיםאצללבקרהותר•

בהתאםמשפחתםבניאצלמוגבלותעםאנשיםשלביקור
.הרווחהמשרדשקבעלהנחיות

ורפואהסוציאלי,שיקומי,רפואיטיפוללקבלתלצאתהותר•
.משלימה

מיוחדחינוךלמסגרותלצאתהותר•
מיוחדיםצרכיםעםלאוכלוסיותשירותשנותניםלארגוניםהותר•

.אליהםלהגיעולאנשיםלפעוללהמשך

שיפוטייםומעיןשיפוטייםהליכים
חזותיתהיוועדותשלבדרךנערכיםרביםדיונים,הקורונהמשברעקב

אנשיםזכויותעללשמורהצורךהתעורר,לכן.שונותבפלטפורמות
פגיעהתיגרםלאכילהבטיח,אלהבפלטפורמותגםמוגבלותעם

.בהליךחלקליטולבאפשרותםמהותית

דיונים)שיפוטייםומעיןשיפוטייםבהליכיםכינקבעפעילותנובעקבות
דיונים,מנהלייםדיןבתי,וכלואיםאסורים,עציריםבהשתתפות

יינתנו,חזותיתבהיוועדותשמתקיימים(ועודובניהתכנוןבוועדות
מוגבלותעםאדם,בכךצורךיהיהואםהנדרשותהנגישותהתאמות

.השיפוטיהגוףאוהוועדהבפניפיזיתלהופיעיוכל

עםילדיםשלוהשמהאפיוןבוועדותהדיוניםלהנגשתפעלנו,בנוסף
.החינוךבמשרדשנערכומוגבלות

לתקופת הקורונההתאמות מיוחדות 
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המחלקה המשפטית  
טיפול בפניות
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בכמות הפניות16%עליה של , טיפול בפניות הציבור

לאנשיםזכויותשוויוןלנציבותלפנותוחשובניתן
ולהגשתלייעוץ,מידעלקבלתמוגבלותעם

.נגישותוקשייאפליהעלתלונות

מקצועאנשי,מוגבלותעםאנשים:הציבורלכללמענהנותניםאנו
ומועברותומידעשירותבמוקדמתקבלותהפניות.עסקיםובעלי

באמצעות.בנציבותהשונותבמחלקותהמקצועאנשיאצללטיפול
שעולותבעיותלפתורלאנשיםסיועניתןהציבורבפניותהטיפול

אתלהמשיךהצורךובמקרירוחבייםנושאיםעללעמוד,מהשטח
.המשפטבביתגםהאדםשלזכויותיועלולהגןהתהליך

:בקשות6015טופלו2020בשנת
נגישותבנושאיפניות2678
ועודתעסוקה,הפליהבנושאיפניות3158

לפטורבקשות179

267829103276

3158
20401765

179

250324

202020192018

פניות נגישות   'תעסוקה וכו, פניות הפליה בקשות פטור

601552005365
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פיתוח המענה לפניות הציבור

בהמשךזאת.הציבורבפניותהטיפולתהליכישלוהתייעלותשדרוג,לשיפוררבותפעולותעשינו2020בשנת
.הצוותבקרבוהטמעתההשירותאמנתלפרסום

:הבאותהפעולותנערכוהיתרבין

הפעלת מוקד  
חיצוני  

המענה לפניות ציבור  
הועבר למוקד הפניות של  

אגף השירות במשרד  
לאחר מענה . המשפטים

פניות המצריכות  , ראשוני
המשך טיפול מנותבות  

על ידי צוות המוקד  
לגורמי המקצוע 

.הרלוונטיים

טופס מקוון
מההיערכות  כחלק 

לטיפול בפניות  
בתקופת הקורונה  
הושק טופס מקוון 

דרכו  , הנמצא באתר
.  ניתן להגיש פניות

מענה לפניות  
במשבר הקורונה  

לאור המשבר הצוות  
נערך וגויסו אנשי צוות 

נוספים מהנציבות  
למתן מענה למאות  

.  פניות ובעיות מהשטח

פיתוח מענים
הוספת נושאים בהם 

ניתן לקבל מידע  
.  והכוונה

המשך הפעלת מוקד  
בשפת סימנים פעם 

בחודש

מבנה המחלקה
שינוי מערך פניות  

תפקיד  הקמת , הציבור
ת פניות /מנהלשל 

.ואיוש המשרה, ציבור
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2020סוגי פניות בשנת 

179
בקשות פטור

2268
בקשות ייעוץ

2369
בקשות מידע

23
בקשות חופש מידע

1153
תלונות

27
שאילתות



פילוח פניות ציבור בנושאים נבחרים 
92

7

77 87

16
7

52

16
1

85 57

16
4

13
43

32
6

13
5 23

6

61

19
6

14
7

48

31
9

תעסוקה סיוע אישי דיור ביטוח לאומי בריאות כולל 
בריאות נפש

הפליה   
בשירות 

ומקום

בתי משפט 
וסיוע משפטי

ביטוח כללי/ אחר

2019 2020



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

:2020פילוח פניות ציבור בתחומי נגישות בשנת 

7
8
10

28
30

66
71
75

84
85

101
156

231
313

324
343

384
420

468

בריכת שחייה-נגישות
שעת חירום

מורשי נגישות
רכזי נגישות  
רישוי עסקים

חניה לנכים
נגישות שירותי בריאות

דרכים ומדרכות-נגישות
מקום שאינו בניין

השכלה גבוהה והכשרה מקצועית
תחבורה ציבורית נגישות והפליה  

אחר/ כללי
אינטרנט-נגישות שירות

בניין מגורים
תקנות הקורונה 

כללי-נגישות שירות
פטור מתור ומלווה-נגישות שירות

(קיים וחדש)בניין ציבורי 
נגישות והפליה-חינוך 

כמו,(2020בשנת231-ל2019בשנת125-מ)האינטרנטבתחוםבפניות100%כמעטשלגדולהעליההייתה2020בשנת
(ועודמסכהמעטייתפטור,מהביתיציאהמרחקבנושאכגון)בקורונהלהתאמותספציפייםבתחומיםרבותפניותטופלוכן



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פילוח התלונות שהתקבלו מאנשים עם מוגבלות לפי נושאים

10% 1% 0.39%

55%
10%

3%

19%

8%

47%

4%

לאומיביטוח

הנפשבריאות

משפטיוסיועמשפטבתי

הפליה

חינוך

דיור

תעסוקה

אישיסיוע

נגישות

ואחרכללי



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

:פילוח נושאי פניות בתחום התעסוקה
1343-ל2019בשנתפניות927-מ)התעסוקהבתחוםהפניותבמספר44%שלעליההייתה2020בשנת

.הקורונהמשברבשלהיתרביןלהערכתנו,(2020-ב
הפניותמןחלק.המעסיקמולסיועאו/וזכויותיהםלמימושמידעמבקשיםואשרהופרוהתעסוקהבתחוםשזכויותיהםמאנשיםהתקבלוהפניות

.התביעהלשלבמועברותוחלקןנוספתמקצועיתמעורבותמצריכותחלקן,משפטיטיפולידיעלנפתרות

:התעסוקהבתחומיפניותמתקבלותבהםהשוניםהתחומיםפירוטלהלן

125

609

167

218

224
ייצוג הולם והעדפה מתקנת, הסכמי העסקה

(כולל סיוע אישי לילד עם מוגבלות)זכויות בני משפחה 

התאמות

(קבלה לתפקיד וקידום, כולל פיטורין)הפליה 

מידע וכללי



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

צמצוםבהליכיפיטורין
פרטיתבחברהרבותשניםהועסק,קוגניטיביתמוגבלותעםאדם

הסכםבמסגרתצמצומיםבהליךהחלהכשהחברהופוטר,גדולה
העובדיםועדאולהסתדרותדיווחללא,בהסתרנעשופיטוריו.קיבוצי

.בסירובנתקלוההחלטהאתלשנותמשפחתוניסיונותוכל

אתלקדםבחובתהעומדתאינההחברה,הנציבותשערכהמבירור
מוגבלותעםהעובדיםוכמות,מוגבלותעםעובדיםשלההולםהייצוג

ביתפסיקתחלהאלהבנסיבות.מאודנמוכהאצלההמועסקים
ברשימתאחרוןיפוטרמוגבלותעםעובדכיהקובעתהעליוןהמשפט

.זהבמקרהקרהשלאמה,צמצומיםבהליכיהמפוטרים

שניםבחברההעסקתו,העובדשלהאישיותנסיבותיונוכח.ועודזאת
השוויוןנציבותמצאה,ומהוועדמההסתדרותפיטוריווהסתרת,רבות
.לתפקידוהעובדהחזרתאתלדרושמקום

ואת,והמשפטיהחוקיהמצבאתלווהסברנולמעסיקפנינו
במקרהמוגבלותמחמתהפליהעילתשללכאורההתקיימותה

לעבודההעובדאתלהחזירהמעסיקהחליטלפנייתנובמענה.זה
.ולתפקידו

פסיכיאטריטיפולעלמידעדרישת
אשרנפשיתמוגבלותעםאישהשלפנייתההתקבלהבנציבות

בוהמבנהשלהניהולחברתואשר,פרטיבמשרדלעבודההתקבלה
עללדווח,עובדתגלקבלתכתנאי,ממנהדרשההמשרדממוקם
עללשמורניתןכיסברההנציבות.בעברהפסיכיאטרילייעוץפניותיה

טיפוליםעלופוגענימפורטדיווחללאגםבמבנההעובדיםבטחון
ושאינו,לצורךשלאמוגבלותהאתלחשוףשעלולפסיכיאטריים

.למבנהלכניסהאותפקידהלביצוערלוונטי

הליךשונההניהולחברתשלהמשפטיליועץפנייתנובעקבות
.העובדיםשלהנפשילמצבההתייחסותממנווהוסרההקבלה

דוגמאות לפניות בתחום התעסוקה  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דוגמאות לפניות בתחום התעסוקה וההפליה  

התמחות במשרה חלקית
,מוגבלותםבשל,הנאלציםבמשפטיםמתמחיםשניפנולנציבות

עורכיללשכתזהבענייןפנוהמתמחיםשני.משרהבחלקיותלעבוד
עלבהתבססמשרהבחלקיותהתמחותלהםלאפשרסירבהוזוהדין

שעות36שלמינימוםיכללוההתמחותשעותכיהקובעותתקנות
.שבועיות

,הדיןעורכילשכתמולהנציבותשקיימהממושךהליךבעקבות
לעבודיכוליםשאינםמוגבלותעםלמתמחיםלאפשרהוחלט

תקופתהארכתתוך,משרהבחלקיותלהתמחותמלאהבמשרה
.בתקנותשנדרשוהשעותסךאתשתכלולכךההתמחות

חשיפת מוגבלות במסגרת צו מניעת הטרדה 
מאיימת  

להגיששרצהנפשיתמוגבלותעםהמתמודדמאדםפניההתקבלה
זאתמלעשותנמנעאך,מאיימתהטרדהמניעתצולבקשתטופס

מוגבלותואתלחשוףשעלוליםסעיפיםשניעלממענהחששבשל
.לצוהבקשהלאישורבסיכויולפגוםואף

אדםשלהטרדהלמנוענועדה,מאיימתהטרדהמניעתצוהוצאת
האםשבוחניםסעיפיםשניהיוהבקשהבטופס.שהיאדרךבכל

.אחרטיפוליגורםעםאוהרווחהשירותיעםקשרישהבקשהלמגיש
רקלאפגיעההמהוותהללוהשאלותלשינוינפעלכיביקשהפונה

.כולוההליךעללהשפיעכדיבהןשישאלא,בפרטיות
אודותמידעלספקשהדרישההתרשמנוהדבריםאתשבדקנולאחר
חושפתשהיארקלא.סבירהאינהטיפולייםוגורמיםהרווחהגורמי

בשלהבקשהאתלהגישממנולמנועועלולההפונהשלמוגבלותואת
.מסטיגמותהמונעתשיפוטיתלהחלטהלהביאעלולהשהיאאלא,כך
אתלשנותבדרישההמשפטבתיהנהלתשלהמשפטיליועץפנינולכן

.הטופס
.הסעיפיםאתלהסירוהוחלטהתקבלהעמדתנו



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תעסוקה בתקופת הקורונה  

הזכות לשעות סיוע אישי 
ומשרדההסתדרותביןקיבוציהסכםנחתםהקורונהתקופתבתחילת

רשויות,ממשלהמשרדיוביניהם,במשקגדוליםמעסיקיםלביןהאוצר
נוספיםמעסיקיםהצטרפושאליהם,ועודאוניברסיטאות,מקומיות
לחופשהיוצאוחיונייםלאשהוכרזועובדיםכי,היתרבין,קבעההסכם

לדווחההנחיה.בלבד"חופשה"לדווחיוכלושבמהלכה,כפויה
מוגבלותעםלילדיםהוריםשהםבעובדיםפגעה,בלבד"חופשה"

עםלילדאישיסיוע"כזהבמצבלדווחיכלוהרגיליםבכלליםאשר
."מוגבלות
החליטה,מוגבלותעםלילדיםוהוריםהנציבותפניותבעקבות

לדווחאלהלהוריםלאפשרהקיבוציההסכםשלהמעקבועדת
תקופהעל"מוגבלותעםלילדאישיסיוע"רטרואקטיבית

.בכךומעונייניםזכאיםשהםככל,הכפויההחופשה

מפגש מקוון בנושא תעסוקה
זכויותבנושאהרחבלציבורוובינרצ"הפנצוותקייםמאיבחודש

להכירולהוריםמוגבלותעםלאנשיםלסייעמנתעלזאת.בתעסוקה
הסיוענושאאתלהבין,הקורונהשלזובתקופהובפרטזכויותיהםאת

המסגרתסגירתעםלעבודיוכלושלאבמקרהלפעולכיצד,האישי
.ועודמפיטוריןחשש,החינוכית



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פילוח נושאי פניות בתחום החינוך  

,לחינוךהקשוריםבנושאיםפניות469טופלו2020בשנת
מתקבלותהפניות,במחלקההפניותמכלל8%המהוות
ומבקשיםעבורםהונגשהלאהחינוכיתשהמסגרתמאנשים

שעוליםלילדיםמהוריםאו,זכויותיהםלמימושסיועאומידע
.בחינוךהפליהשלבמקריםאו,השילובבתהליךקשיים

טיפולידיעלנפתרותהפניותמןחלקהנדרשיםבמקרים
שילובבמחלקתהמקצועיהגורםידיעלחלקן,משפטי

אשרהנגישותמחלקתשלמעורבותישנהבחלקן,בקהילה
ובמידההתראהמכתבמוצאובחלקן,בשטחלפיקוחיוצאת

69%.תביעותבמחלקתמטופלהתיקנמשכיםוהליקויים

13%

18%

הפליה ושילוב בחינוך
הנגשה כללית של מוסדות חינוך  

נגישות פרטנית  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020התאמות נגישות פרטניות 
שוניםחינוךבמוסדותשלומדיםמוגבלותעםילדיםעשרות
מנתעלשונותפרטניותנגישותלהתאמותממתיניםהארץברחבי
זכויותשוויוןחוקפיעלשוויונילחינוךזכותםאתלממששיוכלו

.ותקנותיו1998-ח"תשנ,מוגבלותעםלאנשים
מתוך,לנגישותמוגבלותעםאנשיםשלזכותםאתמעגןהשוויוןחוק

מוגבלותעםאנשיםמדירנגישותשלשהיעדרהבכךההכרה
האדםבכבודפוגעולמעשה,בחברהופעילהשוויוניתמהשתתפות
תקנותלתוקףנכנסו30/8/2018בתאריך.הבסיסיותובזכויותיהם

בתוךהנגשהחובתקיימתבמסגרתן,ספרבבתיהפרטניתההנגשה
.שהוגדרזמןפרק

מכתבימוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותהוציאהלאחרונה
ביצועלאיבנוגעהארץברחבימקומיותרשויות17להתראה

.לתלמידיםהנגישותהתאמות
כבדתלמידעבורפרטניתאקוסטיתלהנגשהבקשההוגשהלמשלכך

תאשללהנגשהילדהממתינהאחרתמקומיתברשות,שמיעה
עםנער.הספרביתברחביומעקהרמפהשלוהתקנה,השירותים

,אקוסטיתפרטניתלהנגשהממתין,א"יבכיתהכיום,שמיעהמוגבלות
עבור.הנדרשיםהאישוריםכלקבלתלמרותעדייןמבוצעתשאינה
הצללהשלפשוטותהתאמותבוצעולאראייהמוגבלותעםתלמיד

עלתביעותגםמוגשותהנדרשיםבמקרים.ועודמדרגותסימון,בחצר
2020בשנתלדוגמא.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותידי

לאשבויסודיספרלביתביחסירושליםעירייתכנגדתביעההוגשה
.לשנהמעלכברהמרחבוסימוןהצללהכגוןהתאמותבוצעו

31%

19%

38%

6%
6% הנגשה פרטנית בעניין  

מוגבלות שמיעה

הנגשה פרטנית בעניין  
מוגבלות ראייה

מעלית



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מחונניםלכיתתאוטיזםעםילדשיבוץ
להעבירביקשהספרביתאשרמוגבלותעםתלמידשלמשפחתו

הספקטרוםעלשאובחןלאחררגילהלכיתהמחונניםמכיתת
עלהחינוכילצוותבהיוודעאך,מחונניםבכיתתלמדהנער.האוטיסטי

מידהתלמיד,ואיפיוןזכאותלוועדתבקשהונשלחההנערמוגבלות
במצבספרמביתשנדרשהצעד,החוקלפי.אחרתלכיתההועבר

שלההחלטהקבלתעדבכיתתולהישארלתלמידלאפשרהואהזה
זכויותשוויוןנציבות.וההתאמותהתמיכותבענייןואפיוןזכאותועדת

אתלהאיץפעלאשרהחינוךלמשרדפנתהמוגבלותעםלאנשים
.הסייעשיבוץואתהזכאות

.המחונניםבכיתתנשארהתלמידכךבעקבות

שילוב ילדי חינוך מיוחד בצהרון
.מיוחדחינוךבכיתתרגילספרבביתהלומדלילדאםפנתהלנציבות

במסגרתההחינוךמשרדשל"ניצנים"בתכניתכלולהספרבית
"ניצנים"תכניתתקנון.המשרדידיעלהמסובסדצהרוןמתקיים

כיתהולכלבצהרוןכיתותיעורבבולאהקורונהבתקופתכיקובע
וכמות,קטנההמיוחדהחינוךשכיתתמכיוון.משלהצהרוןיפתח

לא,היאאףקטנההייתהלצהרוןלהירשםשביקשובההתלמידים
.הספרביתילדיכיתרצהרוןעבורםנפתח

מכיתתהילדיםלשילובמיוחדאישורניתןהנציבותבהתערבות
.בשכבההאחרותהכיתותצהרוניהמיוחדהחינוך

דוגמאות לפניות שטופלו  בחינוך



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הסימניםשפת
להגיענדרשתאשרבשמיעהמוגבלותעםאשדודתושבתשהיאפונה
,הפונה.העירייהשלהרווחהבמחלקתלפגישותלעתמעת

אתלממןאחראימישאלה,הסימניםשפתבאמצעותהמתקשרת
.הללובפגישותהסימניםלשפתהתרגוםשירותי

ולממןלספקמחובתםכילהםוהבהרנואשדודעירייתאלפנינו
עםאנשיםשהםהעירלתושביהסימניםלשפתתרגוםשירותי

להתאמתוזקוקיםהעירייהבשירותימשתמשיםאשרמוגבלות
.הזוהנגישות

ואילךמעתהלממןבכוונתהכיהעירייההודיעהודבריםדיןלאחר
עםאשדודתושבילכללהסימניםלשפתהתרגוםשירותיאת

.בשמיעהמוגבלות

חובתו,2013בשנתלתוקףשנכנסוהשירותנגישותתקנותלפי
תרגוםהיתרובין,נגישותהתאמותלתתהיאהשירותנותןשל

שלעיתיםלכךקשרללאוזאת,השירותלמקבלי,הסימניםלשפת
כגוןכלשהוציבוריגורםשללסיועגםזכאיהמוגבלותעםהאדם
מתןאתלהתנותאין.לאומילביטוחהמוסדאוהרווחהמשרד

.הפרטניותהשעותמכסתבסיוםהנגישותהתאמת

באוטובוסנחייהכלבעםאדםנסיעת
ומתגורר,נחיהבכלבהמלווהבראיהמוגבלותעםאדםפנהלנציבות

האוטובוסיםנהגיקבועבאופןכיהתלונןהוא.הפריפריהמעריבאחת
מערימים,בעירוהציבוריתהתחבורהאתהמבצעתהחברהשל

.לאוטובוסהנחיהכלבבהעלאתקשיים
שלבאוטובוסיםרבשימושלעשותוימשיךעושהשהפונהמכיוון

שבה,החברהוהנהלתהפונהעםפגישהלקייםלנכוןמצאנו,החברה
הואשעמןהקשותבתחושותההנהלהאתלשתףלפונההתאפשר
קשרונוצר,לטענותההנהלהאנשיהגיבו,מצדם.יוםמדימתמודד

.בהמשךיותרקלההידברותשיאפשרהצדדיםביןישיר

לבקשתושנתרם,כסףבסכוםהפונהאתפיצתההחברה,בנוסף
.מוגבלותעםילדיםלטובת

אוסר,נחייהבכלביהמלוויםעיוורוןעםאנשיםהפלייתאיסורחוק
וגם,בכלבהנעזריםלאנשיםגםציבורילמקוםבכניסההפליה

נחייהבכלבהמסתייעיםאנשים,זאתעם.אימוןבתהליכילכלבים
בתחבורהבנסיעה.זוזכותבמימושבקשייםהעתכלנתקלים
.ומוניותציבורית

ובהפליה בשירותדוגמאות לפניות בנגישות 



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

באוטובוסיםכריזה
אנשיםשליוםהיוםבחיימכרעתחשיבותנגישהציבוריתלתחבורה

לאחרונה.בפרטראיהמוגבלותעםואנשיםבכללמוגבלותעם
מוגבלותבעיקר)מוגבלותעםאנשיםשלתלונותחמשהתקבלו

.גדולהאוטובוסיםחברתשלבאוטובוסיםכריזההעדרבנושא(ראייה

אלפישלפיצויקיבלוהפונים,החברהעםומתןמשאבמסגרת
.לנגישותשלהםהזכותהפרתבשלאחדכלשקלים

היעדר נגישות למשרדי רב קו
קורבבמשרדיהנגישותליקוייבנוגעפנתהפיזיתמוגבלותעםפונה

הייתההמסחרילמרכזבכניסה.בשרוןמסחריבמרכזשנמצאים
מדיקטנההייתההמעליתהזוהמשוכהאתעברהכאשרוגם,מדרגה

אתלהטעיןכדי,הצערלמרבה.למשרדיםלהגיעלההתאפשרולא
אותוולשלוחלמעליתאותולהכניסצריכההיתההיאקוהרבכרטיס

.בשבילהאותושיטעינוכדילמעלה

הנגישותלביצועהמסחריהמרכזמולבאכיפהממשיכיםאנו
למציאתלפעולעליהםכיקורבחברתאתעדכנווכןהנדרשת

.הליקוייםשיתוקנועד,מתאימהחלופה

פניות בנושאי התחבורה הציבורית  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

למשבר הקורונה  בנושאים הקשורים פילוח פניות 
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נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הקורונהבצלנגישהלידה
ללידההמצפיםהסימניםשפתדובריחירשיםזוגבניפנוהנציבותאל

מעונייניםהםבוהחוליםביתעםקשריצרוהזוגבני.הקרובבזמן
בליוויהלידהלחדרלהיכנסיוכלוכילוודאוביקשו,ללדת

עללהםנאמר,דאגתםלמרבה.הסימניםלשפתשלהםהמתורגמנית
,הקורונהמגפתעםההתמודדותבשל,זושבתקופההחוליםביתידי

היולדתעלכלומר.הלידהלחדראחדמלווהעםרקלהיכנסניתן
אשר,המתורגמניתאוזוגהבן,הלידהבחדראותהילווהמילבחור

אתולהביעהרפואיהצוותדבריאתלהביןתוכללאבלעדיה
.רצונותיה

החוליםביתמולפעולהבשיתוףופעלנוהבריאותלמשרדפנינו
לחדרומתורגמניתהזוגבןלהכנסתחריגאישורלקבלמנתעל

האישוראתלהשיגהצלחנולשמחתנו.העתכשתגיעהלידה
והמתורגמניתזוגהבןעםלהיכנסיכלהמהנשיםאחתוכלהמיוחל

.ללידה

הקורונהבתקופתהסעות
תלמיד,האוטיסטיהרצףעללילדאבפנייתהתקבלהבנציבות
.חינוכיתסייעתשלבליוויהרגילבחינוךהמשולב,הנמוכותהכיתות

לולסייעכדיהסגרבתקופתהילדלביתלהגיעהסייעתסירובנוכח
.משםאתהוללמודהספרלביתלהגיעהילדנדרש,"זום"בבלימודיו

,מהביתלמדושתלמידיו,הרגילהחינוךשלספרבביתשמדוברמכיוון
.חבריוללאלבדושלםיוםבוושוההאליומגיעהילדהיה

הילדנדרש,בסגרבוטלוהספרלביתהרגילותוההסעותהואיל
שעהיוםמדיולהמתין,המיוחדהחינוךכיתתשללהסעותלהצטרף

בביתלבדוזוהמתנה.ההסעהשתצאעד,בזוםלימודיוסיוםעםוחצי
לצאתנדרשווהוריוהילדעלמאודהקשתהמתלמידיםריקספר

.הביתהלהביאוכדימעבודתםהיוםבאמצע

לילדלהוציאהמקומיתהרשותהסכימההנציבותבהתערבות
.המיוחדהחינוךלכיתתהמתנהללאלימודיובתוםהביתההסעה

דוגמאות לפניות בתקופת הקורונה  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מרקחתבבתימתורפטור
בטענהאלינופנו,בתורמהמתנהלפטורהזכאיםמוגבלותעםאנשים

מהפוניםחלק.שוניםפרטייםמרקחתבבתיכובדהלאזכותםכי
סברוהנראהככלאשר,השירותנותנימצדקשותבאמירותנתקלו

אתלכבדחייביםאינםהם,אתגריהעל,הקורונהשבתקופתבטעות
ולרשתותהמרקחתלבתיפנינוזאתלאור.מתורלפטורהזכאות
בפניעומדיםהמרקחתבבתיהשירותשנותניאףעלכיוהסברנו
הלקוחותקהלמולקושימתעורראם,יומיומיבאופןחריגיםאתגרים

זאתלפתורניתן,הפטוררקעעלמתרעםאומביןאינואשר
מנהלימצדפהבעלהבהרהאומתאיםשילוטכגוןשוניםבאמצעים

המוגבלותעםהאדםשלפניואתלהלביןאיןואופןפניםבשום.הסניף
.זכותואתלממשמבקשאשר

מסכהמעטייתפטור
הזקוקיםמוגבלותעםלאנשיםמסכהמעטייתפטורשהוסדרמרגע

עםאנשיםשלפניותבעשרותטיפלנומוגבלותםמחמתלכך
קשריצרנו.זהבנושאממשלהמשרדיושלשירותנותנישל,מוגבלות

ולמיגורהפטורשללקיומוהמודעותלקידוםופעלנוהשירותנותניעם

.מסכהעטייתאירקעעלמאנשיםשירותמניעתשלתופעות

הקורונהבתקופתטיפולים
מעטפתשירותישהקושיאתשהציפושקיבלנורבותפניותבעקבות
משרדעםלקדםהצלחנו,נסגרומוגבלותעםלאנשיםטיפולית

,טיפוליותבריכותמכךכתוצאה.אלהמסגרותשלפתיחההבריאות
גםלפעולהמשיכולמיניהםרגשייםטיפולים,טיפוליותסוסיםחוות
.הסגרבזמן

קורונהבדיקותבמתחמימתורפטור
מוגבלותעםאנשיםשלקושיעלשהעידורבותפניותבעקבות

השתרכובהםהקורונהבמתחמימתורלפטורהזכאיםומשפחות
האחראי)העורףופיקודהבריאותמשרדמולפעלנו,ארוכיםתורים

בכלמתורלפטוראפשרותתינתןכיהוסדר.(אלהמתחמיםעל
דרייב)הרכוביםבמתחמיםהאפשרוככלהרגלייםהבדיקותמתחמי

.(אין

דוגמאות לפניות בתקופת הקורונה  



נגישות
פיתוח ידע וקידום הנושא, אכיפה



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

במספרים2020פעילות הנציבות בשנת 
בוחנים את יישום תקנות  , המפקחים של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יוצאים לבקרות בשטח

.  הנגישות בפועל ומנהלים תהליכי אכיפה כנגד גופים המפרים את התקנות

965
פיקוחים חדשים

פיקוחים  205ועוד 
חוזרים

276
צווי נגישות הוצאו

30%
מהפיקוחים נערכו 

בפריפריה חברתית  
וגיאוגרפית

310
פיקוחים על אתרי  

אינטרנט ואפליקציות  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(  נושאים מרכזיים)באחוזים 2020אכיפת נגישות 

11.3%
32.1%

4.2%
1.3%

1.9%
1.9%

2.6%
3.6%

8.6%
3.1%

2.1%
2.1%

4.0%
6.2%

2.0%
2.6%

8.0%
1.5%

גינת משחק ומגרש ספורט
אתרי אינטרנט

חופים ומוזיאונים, הנצחה, אתרי טבע
תרבות וספורט  

בתי מלון ובריכות  
בית עלמין  

בניין מגורים 
בניין משרדים  וציבור

תחנות דלק וחנויות נוחות 
השכלה והכשרה, חינוך

רכבת והסעות, תחבורה ציבורית
מבנה מסחרי  

חופי ים
עסקים מסעדות, חנויות

ס"מועדון חברתי וכושר או מתנ
הפליה ותעסוקה

פיקוחי מטה ברשויות  ובפרטי
אחר 



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

:הקורונהבתקופתהנגישותלקידוםנגישותמחלקתפעילות
.הנציבותשלהקורונהבאתרפרסוםלצורךומידעמסמכיםהנגשת•
האתריםנבדקוהשארבין.בהםשנמצאווהליקוייםהאתריםלהנגשתהנחיותומתןממשלגורמישלהאינטרנטאתריבדיקת•

.ועודמגןכגוןואפליקציותהתעסוקהלשכת,הבריאותמשרד,החינוךמשרד,העורףפיקוד,א"מדשל

לציבוראמתבזמןבטלוויזיהששודרוהעיתונאיםמסיבותבהנגשתטיפול–התקשורתגופימולדחופיםנגישותבנושאיטיפול•
.שמיעהמוגבלותעםאנשים

.חירוםבשעתנגיששירותלמתןהנחיותכתיבת•
הנותניםגורמים,התכנסויותעלוההגבלותהמתמשךהקורונהמשברלאור-מרחוקחווייתיתלהתנסותבנוגעהנחיותמתן•

התנסותלערוךלאפשרותהתייחסותהוצאנו,זאתלפתורמנתעל.לעובדיםחווייתיותסדנאותלהעביריכלולאשירות
.זובתקופהמרחוקחווייתית

שירות נגיש בתקופת הקורונה 



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חיוני בקורונההעירוניים כעובדים הנגישות רכזי 
זובתקופהובעיקרהנגישותרכזישלחשיבותםלאור

:מפגשיםמספרנערכו
.חדשיםלרכזיםנגישהרשותבנושאמפגש•
לרכזימקווניםומפגשיםדיגיטליתנגישותבנושאסדנה•

.ממשלהבמשרדינגישות
.החירוםנהליבנושאמפגש•
שוניםבאזוריםנגישותרכזישלקבוצותעםמפגשים•

לאפשרבמטרהש"ביוהנגישותרכזילמשל,בארץ
בין.האזורייםוהמפקחיםהנציבותעםאישיתהכרות

ההתאמותפרסוםחשיבותבמפגשיםהוצגההיתר
מהירהלהטמעהוהמלצותכליםוניתנוברשותהקיימות

.בשטח

,חירוםבעתבייחודוחיוניחשובתפקידהנגישותלרכז
לתושביההמקומיתהרשותביןמתווךגורםמהווההרכז
ולמתןמוגבלותעםלאנשיםהניתןלשירותהנוגעבכל

נציבותפנייתבעקבות.לצרכיהםומותאםמלאמענה
והדגשתהפניםלמשרדמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויון

,חירוםבשעתובוודאיהנגישותרכזשלתפקידוחשיבות
המקומיותהרשויותאתוהנחה,בכךהכירהפניםמשרד

מרשימתחלקיהיוהנגישותרכזיכילוודאבהתאם
בתקופתגםבעבודתםשימשיכוהחיונייםהעובדים

.החירום



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נגישות באינטרנט

פרוץעםשאתוביתרהעבודהמתכניתכחלק2020בשנת
ושירותיםמידעלצריכתהמהירוהמעברהקורונהמשבר

.באינטרנטהנגישותנושאעלרבדגששמנו,דיגיטליים
.בנושאוידעמידעוהפצתבדיקה,פיקוחבאמצעותזאת

:הפעילויותבין
.אתרים300מעלעלפיקוח•

עלשהוקמוואפליקציותאתרים33שלאמתבזמןבדיקה•
.הנגשתםלצורךמידעומתןשוניםממשלגורמיידי

משרדשלהמקווניםהלימודשירותינגישותבדיקת•
.המערכתהנגשתאיעלהתראהמכתבוהוצאתהחינוך

נגישותלרכזימסמכיםבהנגשתוובינריםהכשרות•
.הממשלהבמשרדי

הארץברחביבאתריםשבוצעולתיקוניםדוגמאות
:באינטרנטהנגשהעלבקרותבעקבות



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020דוגמאות מעבודת הפיקוח 

משחקיםגן
בקריתכראויהונגששלאמשחקיםגןומצאבדקמרכזמחוזמפקח
עםמילדיםשמונעמה,למתקניםנגישהדרךהייתהלאבאתר.עקרון

.נאותהבצורהלמתחםלהגיעמוגבלויות

תוךלתיקוןודרישההליקוייםאתשפירטהתראהמכתבהכיןהמפקח
48תוךתוקןהליקוי,מידלהגיבהחליטההמקומיתהרשות.יום21

.לציבורהונגשוהאתרשעות

לאומייםגנים
.רביםליקוייםבעברשנערךבפיקוחהתגלו,אפולוניההלאומיבגן

לעמדתנגישהדרךשלמוחלטהיעדרהיההליקוייםאחד
.באתרהמוצבתהיחידהשירות/המודיעין

הוסדרה,והגניםהטבעלרשותנגישותוצוהתראהמכתבבעקבות
.ל"הנהעמדהאלנגישהדרך



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2020דוגמאות לביצוע פיקוח 

יםחוף
,הארץברחבייםחופי40-בכבקרות2020בשנתערךהפיקוחצוות

.אכיפהבתהליךונמצאיםתקיניםלאנמצאומהם85%

ליקויים,נגישותמלתחותהעדרהיובשטחשנמצאוהליקוייםבין
במקלחותנגישותהעדר,הנגישיםהשירותיםתאישלבאבזור

.לחוףשצמודותהחיצוניות

יפתחחטיבתאנדרטת
חסרו:ליקוייםמספרנמצאובאנדרטהשנערךהפיקוחביצועבעת
.במדרגותאזהרהסימניחסרו,במדרגותבטוחלשימושאחיזהבתי

היהלאהפיקניקבאזור,מותאםספסלהיהלאלציבורהישיבהבאזור
.נגישיםחניהתאיסומנולא,גלגליםלכסאגישה

.הליקוייםתוקנוהפיקוחבעקבות
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2020דוגמאות לביצוע פיקוח 
נוחותוחנויותדלקתחנות

ברחבינוחותוחנויותדלקבתחנותפיקוחים80-כבוצעו2020בשנת
.ליקוייםנמצאומהם53%בהארץ

לאכספומט,נגישהלאמדרכה,חניהסימוןשנמצאוהליקוייםבין
כסאעםלתנועהמספיקרחביםהיולאמדפיםביןמעברים,נגיש

.גלגלים
האכיפהתהליךובחלקםהפיקוחבעקבותתוקנומהליקוייםחלק

.נמשך

אביבבתלמשרדיםבניין
.העבודהמתכניתכחלקפיקוחבמקוםהתקייםפברוארבחודש
בניגודבולטחוסרהיהמהםאחד,ליקוייםאותרוהפיקוחבמהלך

הבנייןבאילכלהמסבירשלט)הבנייןשלהראשיהמנחהבשלטחזותי
ומכיווןהתראהמכתבנשלחובהמשך.(קומהבאיזונמצאשירותאיזה

.נגישותצוגםיצאתוקנולאשהליקויים
.עודכנווהשלטיםתוקנובמקוםהליקוייםדברשלבסופו
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2020דוגמאות לביצוע פיקוח 

לציוןבראשוןמקווה
חסרההבלניתבעמדת.ובכבשבמדרגותאחיזהבתיחסרובמקווה
התאמותהיולאלטובלתההכנהבחדר.לשמיעהעזרמערכת
ההכנהחדר,הליקוייםתוקנונגישותוצוהתראהלאחר.כללנדרשות
.הנדרשותהדרישותבווהותקנונרחבשיפוץעברלטובלת

נגבשדותהתרבותהיכל
נגבשדותהתרבותבהיכלהנציבותמפקחתשלפיקוחבמהלך

מתאיבחלקבעיותהיתרבין.רביםליקוייםנמצאו,בנתיבות
היולאובנוסףהחניהמקומותמידותתקינותאי,הנגישיםהשירותים

בכסאהמתניידיםלאנשיםהמיועדיםמיוחדיםמקומותבאולםכלל
.הגלגלים

והוסדרובאולםמושביםמספרהוסרו,האכיפהפעילותבעקבות
שארתוקנוכןכמו,גלגליםכסאותעםלאנשיםמיוחדיםמקומות

.הליקויים
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פורום מורשי נגישות  

רואיםאנחנו.בשטחלמעשההלכההנגישותתקנותביצועאתהמיישמיםהמקצועגורמיהםהנגישותמורשי
לאנשיםזכויותשוויוןנציבות.השטחמןהעולותלסוגיותמקצועימענהומתןהמורשיםעםבקשררבהחשיבות

.ומפגשיםפורומים,עיוןימיעבורםומקיימתהמורשיםשלההכשרהבתהליךמשתתפתמוגבלותעם
:  התקיימו מספר פעולות עבור מורשי הנגישות2020בשנת 

מפגשים דיגיטליים•
הנציבות  אנשי מקצוע מצוות הדרכות והרצאות של •

.נגישותמורשיבקורסי הכשרת 
.סמינר בנושא הגשת פטורים•



הדרכה ושינוי עמדות, הסברה
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כדי לעשות שינוי חברתי בר קיימא  לעשות שינוי חברתי בר קיימא
,  במצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל

יש צורך ביצירת שינוי עומק בתפיסות  
החברתיות של הציבור הרחב 

.  כלפי אנשים עם מוגבלות
יש להפיץ מידע אודות , כמו כן

, החוק וכיצד ליישמו לחייבים בהנגשה
ומידע לאנשים עם מוגבלות שלפיו  

.יוכלו לפעול למימוש זכויותיהם
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פעילויות הסברה והדרכה

30
וובינרים והדרכות 

מקוונות

100
מפגשים של שוויון בסלון

400
פוסטים ויותר בדף 

.הפייסבוק של הנציבות

4
כנסים

1
קורס חדש למשפטנים  

בשירות המדינה

2
אתרי אינטרנט בתקופת
משבר הקורונה בעברית 

וערבית

3
היום  לציוןימים של כנס 

הבינלאומי

150
הרצאות
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ומפגשים מקוונים  וובינרים

.הזוםבאמצעותוהסברההדרכהפעילויותלקייםהנציבותהחלהדיגיטליותלפלטפורמותהמעברעם
אמתבזמןרלוונטימידעולהעבירמפגשיםשלשורהליצור,נרחביםלקהליםלהגיעאפשרההפלטפורמה

.לציבור
:התקיימוהיתרבין
.החייםתחומיבכלשעסקוזכויותשוויוןבנושאהרצאותסדרת•
.החינוךמשרדבשיתוףבחינוךזכויותבנושאלהוריםמפגשים•
.וההגירההאוכלוסיןרשותבשיתוףזריםעובדיםהעסקתבנושאמפגש•
הציבוריתבתחבורהזכויותבנושאמפגש•
.ומשמעויותיובישראללעיוורהמרכזשלהניידותקצבתצ"בגבנושאמפגש•
.ועודרכזים,מורשים–הנגישותמתחוםמקצועלגורמימפגשים•

?הורים לילדים עם מוגבלות
?אפיון וזכאות או לדיון בצוות רב מקצועי בימים הקרוביםלוועדת זומנתם 

?התהליךיש לכם שאלות לגבי 
?הייתם בוועדה ויש לכם שאלות לגבי המשך התהליך

? שלכםלדעת יותר על הזכויות רוצים 

להרשמה למפגש

? יש לך שאלה בנושא
12:00בשעה 19.5.20אותך לשלוח לנו שאלות טרם המפגש בטופס ההרשמה עד ליום שלישי אנחנו מזמינים 

.נבחרות שישלחו מראשמספר שאלות על מנת שהמפגש יהיה יעיל הצוות יענה על 

.  12:00בשעה 20.5.20לנרשמים ביום רביעי לינק לזום יישלח 
.מוגבלמספר המקומות . להירשם למפגש מראשיש 

.ילווה בתמלול בזמן אמת ותרגום לשפת הסימניםהמפגש 

:אלינו למפגש דיגיטלי ופורום שאלות ותשובות בזום בנושאהצטרפו 

לקראת ועדת אפיון וזכאות או צוות רב מקצועי

20:00בשעה , 20.5.20יום רביעי 
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כמות משתתפים בפעילות הסברה דיגיטלית

64

67

52

58

40

85

325

216

189

050100150200250300350

העסקת עובדים זרים

ועדות אפיון והשמה

פעילות הנציבות

זכויות בתחבורה ציבורית

נגישות במרחב הציבורי

ץ הניידות"בעקבות בג

זכויות במערכת החינוך בסגר ובכלל

מ ובני משפחותיהם"זכויות בתעסוקה עבור אע

הזכות לאוטונמיה
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קורונהפרסום מידע לציבור אודות הנחיות 
קורונהמיניסייט

בוהאינטרנטבאתרמיוחדחלקהקמנוהקורונהמשברפרוץעם
כולל,ומשפחותמוגבלותעםלאנשיםמיועדומידעמונגשמידע

94הועלולאתר.לערביתגםתורגםהאתר.לשוניבפישוטמסמכים
האתר.החייםתחומיבמגווןהנחיותובומרכזימדריךכוללדפים
.השנהבמהלךבנושאההתפתחויותלאורשוטףבאופןעודכן

הקורונהמגפתעםההתמודדותאודותנגישמידע–המידעפרטיבין
הנחיות,מוגבלותעםלאנשיםמיוחדותהנחיות,('וכובדיקות,בידוד)

הפניות,בקהילהדיור,חינוך,זריםעובדיםבנושאיוהחלטות
.ועודשוניםלשירותים

לשוניבפישוטמידע
,המגפהאודותנגישלמידענדרשוקוגניטיביתמוגבלותעםאנשים

,לבקריםחדשותהמשתנותההנחיות,מפניהההתגוננותדרכי
ייחודייםמדריכיםהופקו,כךלצורך.ועודבבידודלפעולהנחיות
:היתרוביןלשוניבפישוט

.קורונהבישראלשישבזמןלעשותאסורומהלעשותמותרמה•

.באתרלשוניבפישוטמעודכןהסבר-מהביתלצאתאסור•

.לשוניבפישוטהקורונהלמגפתנפוציםמונחים•

בערביתלשונילפישוטגםתורגמומהמסמכיםחלק
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הסברה והדרכה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית

הערביתהחברה
.כנסים בנצרת2•
.למשבר הקורונה בערביתאתר אינטרנטי ייעודי•
.הדרכות מקוונות4•
.דפים82הקמת אתר אינטרנט בערבית לנציבות הכולל •

החברה החרדית
פורסמה חוברת מידע מיוחדת המותאמת למגזר •

, תהליכים, החרדי ומתייחסת לכל נושא השילוב בחינוך
.  התאמות ונגישות, זכאויות

.הרצאות קוליות בשיתוף רשויותסדרת•
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פעילות היום הבינלאומי" התיעדוףהיום שאחרי "
אירועיםמתקיימיםדצמברחודשבתחילתשנהמדי

עםאנשיםלשוויוןהבינלאומיהיוםלציוןהעולםברחבי
עםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותמקדמת,בארץ.מוגבלות
לשינויוכנסהסברהפעילותהמשפטיםבמשרדמוגבלות

עםאנשיםשללזכויותיהםמודעותוהגברתעמדות
.מוגבלות

החייםערךלנושאהבינלאומיהיוםאירועיאתלהקדישהוחלטהשנה
.התיעדוףח"דולאורמוגבלותעםאנשיםשל

הוועדההמלצותנכתבוהמשברשלהראשוןהגלשלבעיצומו
רפואיטיפולבמתןתעדוףלקביעתהבריאותמשרדשהקיםהציבורית

ייכללתפקודכיקבעואלוהמלצות.קשיםקורונהלחוליחייםמציל
מוגבלותעםאנשיםשלהפליהמאפשרותובכךלתיעדוףכקריטריון

אלובהמלצותהמרכזיותהבעיותאחת.התפקודימצבםרקעעל
נציבות,ארגונים,מוגבלותעםאנשיםשיתוףללאנכתבושהןהיתה
.לנדרשבניגוד,מהתחוםמומחיםאושוויון

גדולוכנסאירועיםשלשורהכללההבינלאומיהיוםלציוןהפעילות
להעמקתפלטפורמותויצרוהרחבבהקשרוזהבנושאעסקואשר

.הסטיגמותוהסרתההכרות

:הבינלאומיהיוםפעילויות
."התיעדוףשאחריהיום"ימיםשלושהשנערךעלמקווןשנתיכנס•

.אירועים100-כשכלל"בסלוןשוויון"מיזם•

.הארץברחביהצעיריםמרכזיעםפעילות•

שהועברוהדרכהמערכינכתבו-הנוערבתנועותפעילות•
.השונותהגיללשכבותהנוערבתנועות

השוניםהמשרדיםידיעלשהובלופעילויותיזמההנציבות•
,(ציבורשיתוףתהליך)הבריאותמשרדשלפעילותוביניהם
.(שיעורמערכיהכנת)החינוךמשרדשלופעילות
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"  התיעדוףהיום שאחרי "כנס 

שוניםבהיבטיםועסקימים3לאורךמקווןבאופןהתקייםמוגבלותעםאנשיםלזכויותהבינלאומיהיוםלציוןהמרכזיהכנס
."התיעדוףח"דולאורמוגבלותעםאנשיםשלהחייםערך"2020לשנתשנבחרהנושאשל
:בכנסנכללוהיתרבין
.חיפהבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה-ואתיקהמשפט,לבריאותהמרכזבשיתוףומוגבלותאתיקה-ביובנושאאקדמאייום•
.תקשורתואנשיחברתייםפעיליםבהשתתפותומושבשוניםממגזריםמוביליםגורמיםעםפאנל•
.העולםמרחבימומחיםבהשתתפות-בינלאומימושב•
ציבורשיתוףבנושאמושב•
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שוויון בסלון

לרגלאורשראה,ארציהסברהאירועהנו"בסלוןשוויון"
.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןלציוןהבינלאומיהיום

סלונים100-מלמעלההתקיימוהמיזםבמסגרת
.דצמברבחודשוירטואליים

נולד,בסלון״״זיכרוןממיזםהשראהששאב,הפרויקט
היכולתאתישופתוחאמיתי,אישישלמפגשההבנהמתוך
שבההדרךעללהשפיע,סטיגמותלשבור,שינויליצור
קצתהעולםעללהסתכללכולנולגרום,חושביםאנחנו
.יותרמכילהלחברהולהובילאחרת

,בזום"וירטואלייםסלונים"כמאהנערכוהמיזםבמסגרת
חייהםבסיפורששיתפומוגבלותעםדובריםהתארחובהם

הסיפוריםבאמצעות.שוניםבנושאיםהקהלעםשיחוקיימו
והתאפשרההאדםעםאמצעיתבלתילהכרותהקהלזכה

על,זהויותהצטלבותעל,זכויותעל,שוויוןעלפתוחהשיחה
.מוגבלותעםאנשיםשלהחייםערךועלבחברההשתתפות

:הבולטיםהסלוניםבין
בביתזינגרויטלאתאירח,ריבליןראובןמר,המדינהנשיא•

.הנשיא
מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציב,טורםאברמי•

בדרךשעברההמסעעלפיטוסיה-אודליאתבסלוןאירח
,ם"האושלהמומחיםבועדתישראלנציגתלהיות

.בהםשהשתתפההמאבקים
לים"מנכ,ממשלגורמי,ומועצותעריםראשישלסלונים•

.ועודוארגוניםעמותותשל





נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שפה ושיח
ר"ליומכתב,טורםאברמי,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבהוציא,2020במרץשנערכוהבחירותלקראת

.הבחירותבמערכתומדירהמתייגתבשפההשימושבעניין,המרכזיתהבחירותועדת
עלהמוגבלותמעולםהלקוחותבאמירותשימוששלמדאיגהמגמהראינוהאחרונותהבחירותבמערכות"

מוגבלותעםאנשיםשוויוןעלחמורותהשלכותאלולאמירות.אחריםבמועמדיםוזלזולכלעגלשמשמנת
.״אלהתופעותלמיגורלפעולמבקשך...אותםהציבורתפיסתועלבישראל
קדמהארץדרךכיאמרוחכמינו":וכתבבנושאהמפלגותלכלהמרכזיתהבחירותועדתר"יופנה,הפניהבעקבות

,שובלקרא,לקראיש.בחירותתעמולתשלבמסגרתגם,ביותרהבסיסיהאנושיהיסודאתלשכוחלנוואל,לתורה
".הגישהאתולהפנים

:אל המכתב צורפו הנחיות לשימוש בשפה ושיח

לקריאת המכתב

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/excluding_tagging_language_election


נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כנס העמותות הראשון

עםלאנשיםזכויותלשוויוןפעילותגםבמסגרתןלקדםבמטרהחברתייםוארגוניםלעמותותגדולכנסערכנו2020בינואר
בתפקידהונעסוקוהכלהנגישות,שוויון,זכויותשלשונותבסוגיותדן20/1/20בשהתקייםהכנס.אלהבעמותותמוגבלות

.ישראלנגישותעמותתבשיתוףנערךהכנס.בישראלמוגבלותעםאנשיםשלההשתלבותבקידוםהאזרחיתהחברהשל



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הדת כדרך להשתלבות בקהילה

נגישותעםמכילהקהילה
בשנההושקאשר(והכלהנגישותכלליופליירסרטון)לקמפייןבהמשך
ביתורבניותרבניוארגוןישראלוינט'גבשיתוףתשרילחגישעברה

כלליםהכילהמקוריהקמפיין.השנהגםבנושאפעילותנערכה,הלל
.הדתיתבקהילהוהשתלבותולהכלההכנסתבתילהנגשת

וובינרהתקיים,תשריחגיולקראת,התקופהאתגרילאור,השנה
עםואנשים,שרלויובלהרב,הללביתורבניותרבניבהשתתפות

מוגבלותעםאנשיםוהשתתפותלהכללתבחשיבותשעסקמוגבלות
לתפילותהתייחסהמפגש.הקורונהבימיגםהמתפללתבקהילה

הקהילהואחריותולתפקיד,הנגשתםולאופןברחובהמתקיימות
לסיכוןומהחששהחברתימהריחוקשנוצרהבבדידותהחשיםלאנשים
.בריאותי

בקהילהלהשתלבותכדרךהדתכנס
אנשיםלשילובכדרךהדת"בנושאייחודיכנסנערךפברוארבחודש

שוויוןנציבשוחח,הכנסשלהפתיחהבפאנל."בחברהמוגבלויותעם
בכיריםדתאנשיעםטורםאברמימר,מוגבלותעםלאנשיםזכויות

הדתאנשישלתפקידםעלבישראלהמרכזיותהדתותמארבע
עםאנשיםשלוההשתלבותהשוויוןבקידוםהדתיותוהקהילות
,זחאלקהאיאדר"דהקאדיכבודהשתתפובפאנל.בקהילהמוגבלות

;לערעוריםשרעידיןבביתוקאדילערעוריםהשרעייםהדיןבתימנהל
ר"דארכיבישוף;בישראלהדרוזיתהעדהראש,טריףמואפק'שיחאל

ישעיהוהרב;בישראלקתולית-היווניתהכנסייהראש,מתאיוסף
(עליתנצרת)הגלילנוףהעיררב,הרצל

מוגבלותעםאנשיםשלאישייםסיפוריםשלפאנלנערךהיוםבהמשך
הדתותשלקהילתיותויוזמותשותפויותיוצגווכןשונותמדתות
.בחברהמוגבלותעםאנשיםלשילובהשונות

זכויותשוויוןנציבותביןבשותפותנערךוהוא,הדתותלכללפנההכנס
במשרדהדתותאגף,המשפטיםבמשרדמוגבלותעםלאנשים

.רודרמןמשפחתוקרןלמגבלותמעברישראל-וינט'ג,הפנים



שילוב בקהילה  
וקידום מדיניות  



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אכיפת חוק ייצוג הולם , תעסוקה
נציבות שוויון זכויות ליוותה את . לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסק בייצוג הולם בגופים ציבוריים15תיקון 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם . החקיקה בכל שלביה ותרמה רבות לתוכנה ולהפיכתה לחוק בר יישום ואכיפה
.  מוגבלות אמונה על יישום ואכיפת החוק ועושה שורה של פעולות ליישומו

מוגבלות "עובדים עם 5%עובדים לפעול להעסקת לפחות 100התיקון מחייב גוף ציבורי המעסיק 
.  וקובע כי על החייבים למנות ממונה תעסוקה ולהכין תכנית תעסוקה שנתית, כהגדרתה בתיקון" משמעותית

פרסום נתוני הייצוג ההולם  
בחודש  , לציבור הרחב

2020אוגוסט 

בעקבות  2020בסוף שנת 
:  האכיפה

מהגורמים 97%
הנאכפים מינו ממונים

מהגורמים 95%
הנאכפים גם הכינו  

תכנית

108
מכתבי התראה

22
צווי ייצוג הולם

הרצאות לאנשים עם 30–כ 
משפחותיהם  , מוגבלות

.  ואנשי מקצוע



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פעולות לקידום תעסוקה

וגיאוגרפיתחברתיתבפריפריהתעסוקהקידום
,לציבורבערביתחומריםפרסום–הערביתבחברהתעסוקהקידום
מפגשכוללהערביתבחברהמרשויותממוניםעםמפגשיםונערכו
מוגבלותעםאנשיםתעסוקתכמובילתהעירלרתימתבנצרת

.בכללובעירעצמהבעירייה

מפגשהתקיים–החרדיתבחברהתעסוקהבנושאעגולשולחן
אתלמפותשמטרתומקצועוגורמימוגבלותעםחרדיםעםראשון

.לשינויממוקדתלפעילותרעיונותעלולחשובהחסמים

המדינהבשירותתעסוקה
בתחוםכמובילעצמורואהבמשקהגדולהמעסיק,המדינהשירות
.בפרטמוגבלותעםאנשיםוהעסקתבכללהתעסוקתיהגיוון

והסרתלזיהויהמדינהשירותנציבותעםפעולהשיתוףמתקיים
.חסמים

שיוקםמוגבלותעםעובדיםמאגרעלהעבודהנמשכה2020בשנת
.וניהולוהמאגרהקמתבתהליךנמצאים.המדינהבשירות

2020הפרטיבמגזרוהכלהשוויון
שלהפעילותכלעלמיוחדח"דושוויוןלנציבהגישהפועליםבנק

ליצורשישתפיסהמתוךנכתבח"הדו".והכלהנגישותלקידוםהבנק
לקידוםלפעוליכולעסקימגזרבולאופןדוגמאולהוותסטנדרט

יעלאמרה".מוגבלותעםלאנשיםושוויוןהכלה,נגישותשלהנושא
.הפועליםבנקל"למנכהמשנה,דרומי

אני.בנושאהפועליםבנקשלהפעילותאתשמשקףחדשניח"דוזהו"
שפועליםנוספיםעסקייםגופיםלראותרוצהוהייתימודלבכךרואה

.מלקוחותיהם20%עבורשינויוליצורלהשפיעכדירוחביבאופן
אמר!"כזהח"דומגישיםבמשקגופיםועודעודלראותרוצההייתי"

קבלתעםמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציב,טורםאברמי
.ח"הדו



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

השלכות משבר הקורונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

,שגרתיבאופןהעבודהמקוםאתולנהללהמשיךמעסיקיםבפניהעומדרבבקושיהיתרביןהתאפיינההחירוםתקופת
,הצערלמרבה.ויציבטווחארוךבאופןבהוהשתלבותעבודהמציאתעלמאודמקשהוהיא,עובדיםולהעסיקלקבל

פעולותשלשורהעשתהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות.מוגבלותעםאנשיםהםזהממצבלהיפגעהראשונים
.אלההשלכותלצמצםכדי

עםמהאנשים65%כיעלההראשוןהגלבשיאמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותשאספהממצאיםפיעל
מעסיקיםבקרבשנערךמשאלון.העסקיתפעילותםשהופסקהאופוטרו,ת"לחלהוצאולסקרשהשיבומוגבלות

.מוגבלותללאלאנשיםביחסמוגבלותעםאנשים3.8פית"לחלהוצאוכיעלהגדולים

קידום מדיניות לפיה  אנשים  
עם מוגבלות יכללו כעובדים  

חיוניים בשירות המדינה  
(תחילת המשבר)

עמידה על כך כי תכניות  
תמרוץ כלליות למעסיקים  

יעודדו קליטה של אנשים עם 
.  מוגבלות

גיבוש המלצות בעניין תמרוץ  
וצרכים של המעסיקים  

באמצעות שיח עם 
.  סקרים, מעסיקים

שולחן עגול בינמשרדי בעניין  
מדיניות תומכת תעסוקת  

.אנשים עם מוגבלות במשבר



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תהליך היישום-הרפורמה בחינוך המיוחד  
מיפוי הקשיים

בעקבות קשיים רבים שעלו מהשטח  
בתהליך יישום הרפורמה בעקבות הפיילוט  

יצאנו  , במחוז הצפון והמשכו לשאר הארץ
ח למשרד  "בתהליך מיפוי והפקת דו

.  החינוך בנושא
במסגרת זו קיימנו יום למידה עם עשרות  

המפגש  . הרפורמהמשתתפים בנושא 
,  התקיים מתוך מטרה לשמוע את השטח

לעמוד על נקודות לשיפור ונקודות  
. לשימור מהניסיון והידע עד כה

,  במפגש השתתפו מנהלי מחלקות חינוך
,  אנשי מקצוע וטיפול, מנהלי בתי ספר
התקיים מפגש  , בנוסף. הורים וארגונים

מחלקות חינוך ברשויות המקומיות אשר  
.  ביישוםהציפו את הבעיות העולות 

נייר מסכם והמלצות המרכז את הבעיות  
ביישום הרפורמה והמענים הנדרשים  

.ל משרד החינוך"נשלח למנכ

מיוחדלחינוךמכסותהסוגיית
לאור  ויום הלמידה וכחלק מתהליך המיפוי

חששות שעלו מהשטח על קביעת מכסות  
זכותם ופגיעה למתן שירותי חינוך מיוחד 

חינוך של ילדים עם מוגבלות לשירותי 
. פעלה הנציבות בנושא זה

על כך כי יש לתת מענים לילדים  עמדנו 
לפי צורכיהם והצפנו את הנושא בפני 

. ל המשרד ובכנסת"מנכ
משרד החינוך הבהרה  הוציא כך בעקבות 

כי השיקול אשר יקבע את זכאות הילד הוא  
.  השיקול המקצועי ולא בהתאם למכסות

ועדות הזכאות והשגות עליהן
נוכח פניות רבות הנוגעות להתנהלות  

,  ועדות הזכאות והאפיון שהגיעו לנציבות
את ההורים על זכותם להגיש השגה  יידענו 

חיברנו  , בכלל זה. על החלטת הוועדה
אגרת אודות ועדות אפיון וזכאות עבור 

הורים לילדים עם מוגבלות והפצנו אותה  
.  לציבור

ועדת הזכאות והאפיון  הדגשנו כי דיוני
צריכים לשקף את חוות הדעת  והחלטותיה

כאשר  , הוועדההמקצועית של חברי 
לתת את המענים הנכונים ביותר  עליהם

על הוועדה לנהל  . בהתאם לצרכי הילד
המאפשר השתתפות  , שיח מכבד ומקצועי

לצוותים  , משמעותית לחברי הוועדה
.החינוכיים ולהורים
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הגנה על הזכות לחינוך בתקופת הקורונה 

מסגרותסגירת.קשיםהיווהוריהםהמיוחדבחינוךמוגבלותעםילדיםעלהקורונהמשברשלההשלכות
,הטיפוליםוהפסקתהסייעותעבודתהפסקת,מרחוקהלמידהשלהנגשההיעדר,המיוחדהחינוךכוללהחינוך

.מהילדיםחלקשלוהנפשיהבריאותיבמצבםלהתדרדרותואףרביםלקשייםגרמו,ועודאלהכל
המעניםכיולוודאלחינוךהזכותעללהגןכדירבותפעולותעשתהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

.יינתנוהנדרשים

:שטופלוהנושאיםבין

הנגשה והפצה של מידע  
למשפחות באמצעות  

פרסומים באינטרנט  
. וובינרים להורים, ובפייסבוק

ועדות הזכאות לחינוך מיוחד  
וידאנו כי הועדות יתקיימו  -

פעלנו  , באופן נגיש ומותאם
להארכת מועדים כך שכל  

ילד יוכל להגיע לוועדה  
.  כנדרש

מענים מותאמים ונגישים  
בין היתר  . לתלמידי השילוב

פעילות אכיפה אל מול  
משרד החינוך בגין אי הנגשת  

.  אתר הלמידה מרחוק

מתן  , פתיחת החינוך המיוחד
מענה באמצעות סייעות  

.  בבתי התלמידים
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החינוךבתחום פעולות 

רפואייםפראמענים
למקצועותהמעניםנושאאתלקדםהמשכנו2020בשנתגם

מוגבלותעםילדיםעלהמשפיעחוסר,בדרום(רפואי-פרא)הבריאות
2בוצעוזובמסגרת.בחינוךלהשתלבותחסםמהווהואףבדרום
הבריאותלמקצועותחוגיםראשיובקרבסטודנטיםבקרבסקרים

אתהלומדיםמהדרוםהסטודנטיםאודותמצבתמונתלקבלת
,בדרוםלעבודהמעבראולהישארותוהשיקולים,הבריאותמקצועות

אחדכלועםהשותפיםעםועבודהעגוליםבשולחנותעבודההמשך
-מ"רוהמשרדעםעבדנו,כןכמו.המעניםלקידוםהמשרדים

מעניבתחוםשלהםהכוללתלתוכניתוהדרוםהחינוךנושאלהכנסת
.הבריאותמקצועות

התלמידיםבבתיסייעות
ומרכזהחינוךמשרדעםהנציבותשלנרחבתמטהעבודתבעקבות
יוכלוהסייעותכינקבע,והוריםארגוניםעםיחד,המקומיהשלטון

.מהביתהלומדיםהתלמידיםלבתילהגיע

וכךלנושאברוריםנהליםפרסםהחינוךמשרדזאתבעקבות
התמיכהאתלקבלמהביתהלומדים,המשולביםלילדיםהתאפשר
.הנדרשת

התלמידיםלבתילהגיעיכלוהמשלבותהסייעות,ההסדרלפי
בלמידתתמיכהלשם,התלמידוהוריהסייעתשלמשותפתבהסכמה
תוךזהכל.החינוכימהצוותההדרכהאתכךלשםוקיבלוהתלמיד
.הבריאותמשרדלהוראתובהתאםהכלליםעלהקפדה
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החברתית והגיאוגרפיתקידום החינוך בפריפריה 

הערביתהחברה
האינטרנט בשפה  המידע שבחוברת פורסם גם באתר •

.  הערבית
.בנושא חינוךלהוריםוובינריםנערכו•

החברה החרדית
פורסמה חוברת מידע מיוחדת המותאמת  למגזר החרדי •

,  זכאויות, תהליכים, ומתייחסת לכל נושא השילוב בחינוך
. התאמות ונגישות

.  עמותות ורשויות, החוברת הופצה באופן נרחב להורים•
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הפקת סרטון וערכת הסברה למורים  : חינוך
פעםלאתלויהמוגבלותעםילדיםשלמוצלחתהכלה
.לומדהילדשבוהספרוביתהמוריםבצוות
הספרביתצוותולכללהמורהלתפקידהרבההחשיבותמתוך

ידיעלייחודיסרטוןהופקהתלמידהשתלבותלהצלחת
בסרטון.בנושאמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות
ספרביתמנהלאומורהשלזוגותחמששלסיפוריהםמוצגים
הישראליתבחברהשונותקבוצותהמייצגיםותלמיד

למוריםהחינוךמשרדידיעלהופץהסרטון.שונותומוגבלויות
.ספרבתיולמנהלי

:  כללים להשתלבות מוצלחת
, התלמיד והוריו, השתלבות היא תהליך משותף של המורה•

.פעלו יחד
במה לשתף  , חשבו יחד עם התלמיד ועם מי שהתלמיד יבחר•

.את הכיתה ואיך כדאי לעשות זאת
אלא דרך הלמידה  , "הנחות"וההתאמות אינן ההנגשות•

.המתאימה לתלמיד
מצאו את נקודות החוזק והעניין של התלמיד ואת הדרכים •

.בהם הוא יחווה הצלחות
השתתפות התלמיד בפעילויות החברתיות הכרחית להצלחת  •

.תכננו אותן בהתאמה, ההשתלבות
!אל תוותרו עליו, הציבו אתגרים בפני התלמיד•
יש להתאים גם את  , צרכי התלמיד משתנים במהלך השנה•

.המענים
,  הצלחת ההשתלבות תלויה במעורבות של כלל הצוות החינוכי•

.הטיפולי והמנהלי

לצפייה בסרטון

https://youtu.be/_j2NCJtUVJs
https://youtu.be/_j2NCJtUVJs
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מספרהתקיימוהקורונהמגפתפרוץעד2020בתחילת
לבקרותהצטרפואלה,במסגרותפתעביקורישלמצומצם
שלוחות,הוסטלים,במעונותהקודמותבשניםשערכנו

תנאיאתלבחוןמנתעל,פסיכיאטרייםחוליםובתידירות
.במסגרותמוגבלותעםאנשיםשלחייהם

הרווחה,העבודהלמשרדשהוגשח"דוהוכןהבקרותבסיסעל
מוגבלותעםאנשיםשלהמצבאודותהחברתייםוהשירותים
עםפגישותשתיהתקיימוח"הדוהגשתבעקבות.במסגרות
לפעילותבנוגעוהרווחההעבודהמשרדשלהבכירהההנהלה
בנושאיםרוחביתלעבודהוכןשעלוהליקוייםלתיקוןהמשרד

כדיהרווחהמשרדמוללפעולנמשיך.ותעסוקהפנאיכגון
מתןתוך,מהמעונותדייריםיותרלהוצאתשהתכניות
.ימומשובקהילההנדרשותהתמיכות

:בהמלצותשנכללומרכזייםנושאים
שיפור התנאים הפיזיים •
הפחתת הצפיפות•
תעסוקה משמעותית•
הרחבה והעמקת הקשר עם הקהילה•
פנאי בקהילה•
קביעת סטנדרטים באיכות השירות ואכיפתם•
מעורבות הדיירים בקבלת החלטות על חייהם•
הכשרת כוח אדם•
פיתוח זוגיות•
התאמה לדיירים מזדקנים•
שימוש באמצעי תקשורת חלופית•
הקטנת המעונות•
מעבר למגורים בקהילה  •

בקרות במסגרות דיור
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עובדים זרים-חיים בקהילה בתקופת הקורונה 
בתחוםמעניםלקידוםבינמגזריעגולשולחן2019-בכברהקימהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

.הזריםהעובדים
מוגבלותעםהאדםשלהיותוכדוגמת,ייחודיתהתייחסותהצריכואשררביםקשייםעלוהקורונהמשברבמהלך
נוספותסוגיות,מעזיבהחשש,בביתהסיעודלעובדימותאמיםנהליםביצירתהצורך,למחלהסיכוןבקבוצתלעיתים

בשפותברורותבהנחיותצורך,אחריםעובדיםעםשלומפגשבעקבותהדבקהומניעתהעובדשלהחופשימיכגון
.ועודהידבקותמפנילהתגונןוכיצדלפעולכיצד,השונות
:הקורונהמשברבתקופתשהוסדרוזריםלעובדיםהקשורותסוגיות

שמירה על היצע מטפלים 
מתן אפשרות לעובדים להיכנס לארץ  

למרות המצב 

לחופשהיציאה
יצירת הנחיות לעובדים למניעת יציאתם  

מהבית והגברת סכנת ההידבקות  
ביתו של האדם עם מוגבלות נחשב לביתו  

בעת סגר נאסרה היציאה  . של העובד הזר
.  מעבר למגבלת המרחק

: הפצת הנחיות ברורות
הנחיות למטפלים הסיעודיים בבית •

האדם
מידע לציבור אנשים המעסיקים עובד •

.  זר
וובינרים מיוחדים לציבור המעסיק •

.  עובד זר
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מסגרות דיור–חיים בקהילה  בתקופת הקורונה 
איסורהואהקורונהמשברבתקופתשעלוהקשייםאחד

יציאהואיסור,הדבקהלמנועמנתעלבמסגרותהביקורים
.הדייריםשל

פניותוביניהםשונותבדרכיםזהבתחוםפעלההנציבות
עלועמידהשגובשולתקנותהערותהגשת,הרווחהלמשרד

מכלליציאהולהגבילגורפותהנחיותלקבועאיןכיכך
עלהגםהנושא.מותאמותהנחיותליצוראלאהמסגרות

.המלצותוהוכנוהבינמגזריהעגולבשולחן
ולקראתהנושאאתהרווחהמשרדהסדירהתקופהבמהלך

עםהחגאתולבלותלצאתיוכלוהדייריםכיהודיעתשריחגי
ביקוריםהמשךהתאפשרבנוסף.הסגרבמהלךמשפחותיהם

,המסגרותמנהלילהכרעתבהתאםבמסגרותהמשפחותשל
בריאותעללהגןדרךלמצואשישהייתההתפיסהכאשר

בריאותשיקוליביןולאזןהדיירטובתאתלשקולאךהדיירים
.משפחותיהםאתלראותזכותםלבין

בנושא מסגרות דיור המלצות השולחן העגול 
: לנושאים הבאיםהתייחסו 

סגירת שירותים בקהילה•
,  נהלים, חקיקה, ביקורים-מערכי דיור•
אשפוזי קורונה מונגשים•
תיעדוף בדיקות לאנשים עם מוגבלות•
.פסיכיאטריה•
.משלוחי תרופות, מזון, בידוד, אנשים בקהילה•
.בביתשירותי קופות החולים •



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כשרות משפטית   , הורות: קידום מדיניות
: בקהילה בתחומים הבאיםהכלה לקדם 2020בשנת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המשיכה גם 

הזכות להורות
הפקת נייר מדיניות המסכם את  

מצב הזכות להורות ודיוני  
והכנתו , השולחנות העגולים

.  לפרסום

כשרות משפטית
: תומכי קבלת החלטות בשכר

נפתחו שש קורסים  2020בשנת 
הנציבות . לתומכי קבלת החלטות

שותפה להקמת הקורסים עם 
האפוטרופוס הכללי ומעבירה 

.  הרצאות למשתתפי הקורס

שותפות בתהליכים 
לשינוי תחום הכשרות 

: המשפטית
שותפות בוועדות כגון הקמת •

ערכאה  )פיילוט הטריבונל 
לתחום  ( חלופיתמשפטית 

.  הכשרות המשפטית
אפוטרופסות לעניינים  

.רפואיים דחופים
התחלת עבודה על כשרות  •

משפטית ופתיחת חשבונות  
. בנק

תרופות פסיכיאטריות  
במסגרות הדיור 

מדובר בסוגיה מורכבת על כן 
הנושא  השקנו למידה על 
ראשונה עם והתקיימה ישיבה 

.הרווחהמשרד 



,  מנהיגות, חדשנות
ניהול ידע והפקת לקחים
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חדשניותגישותלהטמעתרבותפועלתהנציבות
והכלהשוויון,נגישותלקידוםבפעילותהודיגיטליות

הנציבותזהבכלל.מוגבלותעםאנשיםשל
.שונותוביוזמותבפרויקטיםמשתתפת

סטודנטים"פרויקטמשתתפיסטודנטיםקבוצתליווינו2020בשנת
:בשיתוףהמשפטיםמשרדשלהציבוריבמגזרחדשנותמובילים
Google,ורשותדיגיטליתישראל,בנגבגוריון-בןאוניברסיטת
.הממשלתיתהתקשוב

לגבימידעהנותנתXsibleבשםאפליקציהפיתחוהסטודנטים
."(המוניםחוכמת)"אזרחיםדיווחעלהמבוססתעסקבבתינגישות

ידיעלולווהפולגושילהמןהללהסטודנטיםידיעלהובלהפרויקט
.הנציבותשלהמקצועיהצוות

.הראשוןבמקוםזכההפרויקט

:  פרויקטים נוספים
הנציבות מסייעת ומלווה את הפרויקט של ישראל  -מנוע זכויות  

שייתן מידע והכוונה לאנשים עם " מנוע זכויות"דיגיטלית לפיתוח 
.מוגבלות אודות זכויותיהם

הנציבות ואגף מערכות מידע של משרד  –ממשק דיווח למשטרה 
דיווחים למשטרה אודות  ייצרו ממשק ממוחשב להעברת המשפטים 

.  פתיחה בחקירה בהתאם לדרישות חוק המידע הפלילי והתקנות

חדשנות ודיגיטציה
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תהליכי מחשוב ושיפור השירות  

אנו משקיעים משאבים רבים על מנת לשפר את השירות ולעבוד בכלים דיגיטליים מתקדמים בתחומי 
. הפעילות המרכזיים

:הושלמו הנושאים הבאים2020בשנת 

סקר שביעות רצון בקרב  
פותח , הסקר גובש: הפונים

ויצא לפועל בחציון השני של  
על בסיס הסקר נוכל . 2020

לעקוב אחר שביעות הרצון של  
הפונים ולשפר את השירות  

.  בהתאם

הטמעה ושיפור המערכת 
הממוחשבת שחר לתהליכי  

פיקוח ואכיפה  

בדיקות  , פיתוח, סיום אפיון
והטמעה של מערכת 

.  ממוחשבת לפניות הציבור
המערכת מאפשרת ניהול  
מיטבי של הטיפול בפניות  
ומעקב אחר מדדי אמנת  

.  השירות

ביצוע תהליך ארגוני  
במחלקת נגישות ופיתוח  

דגשים לתכנית עבודה  
.  מותאמת

גיבוש נהלי עבודה בנושא  
. בקרה ותביעה ועדכונם



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פרסום מידע לציבור והתאמות רגולציה  , שקיפות
שלמידעמאגרישנילראשונהפורסמו2020בשנת

לשימושמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות
.חודשמדימתעדכניםהמאגרים.ברשתהציבור

לחייביםשלחהשהנציבותהנגישותצווימאגר
פיעלחובותיהםאתקיימושטרםהחייביםאודותפירוטעםרשימה
הזדמנותניתנתהצוהנפקתהליךשבמסגרתנדגיש.הנגישותתקנות
.בלבדפרסומםלמועדנכוניםוהצווים,טענותיולהשמיעלחייב

https://data.gov.il/dataset/supervisionfiles

ליקויינמצאולאשבהםחדשיםפיקוחתיקי
מועטיםליקוייםנמצאואו,נגישות

ליקויינמצאולאשבהםחדשיםפיקוחתיקינמצאיםהשניבמאגר
הבקרהביצועליוםנכוןהפרסום.מעטיםליקוייםשנמצאואונגישות

:שנבדקולנושאיםרקומתייחס
https://data.gov.il/dataset/accessibilityorders

המשקכללבפנירביםקשייםהציבהקורונהמשבר
מההיערכותכחלק.בנגישותהחייביםגםוביניהם
רגולטוריותהנחיותהנציבותקבעהלמשבר

:זולתקופהרלוונטיות

מועדיםדחיית-נגישותצווי
לכלקצובההארכההמאפשרמכתביםהוצאוהמשברפרוץעם

טרםשמועדותעסוקהצואונגישותצומולםועומדשתלויהחייבים
.הגיע

למשברהפיקוחתחומיהתאמת
עודכנהאשר,מחודשתתכנוןעבודתנעשתההמשברבעקבות
להמשךרלוונטייםתחומיםאותרו.המשתנותלהנחיותבהתאם

התוהנחיותיישוםעלהקפדהתוךפיקוחיםובוצעוזובעתגםאכיפה
.הסגול

https://data.gov.il/dataset/supervisionfiles
https://data.gov.il/dataset/accessibilityorders
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הכשרה ופיתוח מקצועי של הצוות

,הצוותשלמקצועיופיתוחלהכשרהבתהליכיםהמשכנוהקורונהמשבראתגריעםיחד,2020בשנתגם
.בזוםוגםשונותבפלטפורמות

:שנערכוהפעילויותבין

בסיומו כל –קורס חוקרים 
מפקחי מחלקת נגישות  

הוסמכו לבצע חקירות  

פיתוח  –ניהול עבודה מהבית 
גיבוש אסטרטגיות  , למנהלים

ופרקטיקות לניהול עבודה  
.מרחוק

יום עיון מקוון לצוות בנושא  
כולל סדנה –הפריפריה 

חווייתית להכרות עם חברות  
.שונות במדינת ישראל

הדרכות מקצועיות לצוותים  
נציגי  , מפקחים–השונים 

צוותים משפטיים  , שירות
.  'וכו



2020מחקר ונתונים 
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פעילות לקידום זכויות בזירה הבינלאומית

עםאנשיםזכויותבדברם"האואמנתוניטורקידוםעלהאמוןהגוףהיאמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות
בינלאומייםמקצועגורמיעםקשריםמקיימת,ל"בחושוניםבפורומיםהנציבותמשתתפתתפקידהמתוקף.מוגבלות

.הדדיתולמידהידעלחילופיופועלת
:הבאיםהאירועיםאתכללההבינלאומיתבזירההפעילות2020בשנת

לכנס נאום 
COSPהמדינות 

שהתקיים השנה  
באופן מצומצם  

.  במדיה וירטואלית

השתתפות בכנס 
Zeroproject

שנערך מדי שנה  
ם "במשרדי האו

בוינה הפעם בנושא 
. חינוך

סיוע לשגרירות  
נבה בקידום 'ג

הצעת החלטה  
ישראלית לארגון  
. הבריאות העולמי

השתתפות  
בפורומים  

בינלאומיים  
.בתקופת הקורונה

פאנל בינלאומי  
חות "בנושא דו

. תיעדוף בעולם
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העולמיהבריאותלארגוןישראליתהחלטההצעת
ישראללשגרירותסייעהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

העולמיהבריאותארגוןשלהחלטהטיוטתניסוחשלבתהליךנבה'בג
.מוגבלותעםאנשיםשלבריאותםבנושא

המגמהאתוממשיכההאמנהשלהעקרונותעלבונהההחלטהטיוטת
זכויותוגישתחברתיתלגישהלמוגבלותרפואיתמגישהמעברשל

סטנדרטיםלקדםהעולמיהבריאותלארגוןקוראהמסמך.אדם
יזכוהעולםבכלמוגבלותעםשאנשיםלכךלהביאכדיפעולותולבצע

מדגישהההחלטההיתרבין.ביותרהגבוההברמהרפואילשירות
החלטותוקבלתאוטונומיה,ונגישותחסמיםהסרתשלהיבטים

.המקצועאנשיוהכשרתעצמאית

הבריאותארגוןשלהמנהלהועדידיעלהתקבלהההצעהטיוטת
הארגוןשלהכלליתבאסיפהלהצבעהתעלהוהיאהעולמי

.מאיבחודששתיערך

CRPDה לועדתה פיטוסי נבחרה -אודלי
בפעילות של נציב החל  CRPDה לוועדת ה פיטוסי -אודליהמסע של 

נציג ישראלי  לפעול להציג החוץ טורם מול משרד אברמישוויון מר 
ה  -אודליבהמשך המלצנו כנציבות  על , לוועדה כבר לפני שנתיים 

ר הועדה המייעצת  "פיטוסי הייתה קודם לכן  יו.  כמועמדת לקמפיין
.  את הפורום האזרחי לקידום האמנהלנציב והובילה 

שנה עמוסה במפגשים  , בעקבות קמפיין ארוך שניהל משרד החוץ
.  מדינות109ה על ידי -אודליפנים אל פנים ואז מקוונים נבחרה 

פעילות בזירה הבינלאומית  
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מידע מהעולם

בינלאומייםארגוניםהחלוהמשברלאור,העולםמדינותבכלמוגבלותעםאנשיםעלקשותהשלכותהקורונהלמשבר
עםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות.מקווניםלפורומיםהמעברעםלנגישותהפכועלו,והמלצותמידעולהפיץלפעולרבים

והפיצהלעבריתמההמלצותחלקתרגמהואףבינלאומייםבפורומיםהשתתפה,מהעולםהמידעאחרעקבהמוגבלות
.אותם

תרגום המלצות הארגון 
הבינלאומי של אנשים עם 

IDAמוגבלות 
והמלצותמרכזייםנושאיםשגיבשוהראשונים

הקורונהבמשברמוגבלותעםלאנשיםבנוגע
IDA(Internationalארגוןהיו Disability

Alliance).לעבריתהמסמךאתתרגמנו
החסמיםאתכוללהמסמך.אותווהפצנו

מוגבלותעםאנשיםנתקליםבהםהמרכזיים
פתרונותמספרבצד,החירוםבמצב

לארגוניוכןהשוניםלגורמיםוהמלצות
.הסינגור
https://bit.ly/2x34Sit:המתורגםלמסמך

תיעדוף והפליית אנשים עם 
מוגבלות בטיפול רפואי

במספרהשתתפנוהמשברבתחילתכבר
עלדווחבהםאשרבינלאומייםפורומים
מוגבלותעםאנשיםשלהפליהשלתופעות

רפואילטיפולגישהמתןואישונותבמדינות
היווהזהמידע.הקורונהבתקופתחייםמציל

.התיעדוףח"בדוולעיסוקלטיפולהבסיסאת
עםשיחותשלשורהערכנוזובמסגרת
.בעולםמומחים

תיעדוף חולי –פאנל בינלאומי 
קורונה קשים  

שאחריהיום"הבינלאומיהיוםכנסבמסגרת
מומחיםבהשתתפותפאנלקיימנו"התיעדוף

בניסיוןשעסק,שונותממדינותבינלאומיים
חות"דובנושאשונותבמדינותשלהם

והמאבקיםהרפואהבתחוםהפליות,תיעדוף
.שניהלו

https://bit.ly/2x34Sit?fbclid=IwAR2e11XRaGUvz132ms0sbBPH9denWJhkGAyJSCj9Vsof_y8NmkBwqVexq_8
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מחקר ונתונים  

מטרהמתוךומחקריםידעבפיתוחמתפקידהכחלקרביםמשאביםמשקיעהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות
בשנת.השוניםהחייםבתחומיבישראלמוגבלותעםאנשיםשלמצבםאודותומהימןעדכנימידעבכךהמעונייןלכללספק
כןועל,החירוםבתקופתומשפחותמוגבלותעםאנשיםשלמצבםאתשישקפונתוניםמסדיביצירתצורךהיה2020

.זהבנושאומחקריםסקריםביצירתמאמציםהקדשנו

סקר השלכות הקורונה על אנשים 
עם מוגבלות ובני משפחותיהם

עלהמשברשלההשלכותאתבוחןהסקר
יששבהםמשפחותועלמוגבלותעםאנשים

השוניםהחייםבתחומי,מוגבלותעםבת/בן
חברהחיי,מרחוקלמידה,תעסוקהכגון

בהנחיותוהשימושחייםתפקודי,ופנאי
.מוגבלותעםלאנשיםהמיוחדות

-וינט'ג-מאיירסמכוןידיעלנערךהסקר
לאנשיםזכויותשוויוןנציבותעבורברוקדייל

אינטרנטיסקרעלמבוססוהואמוגבלותעם
.רלוונטיותקבוצותבקרב

מדד הנגישות העירוני  
עמדותאתבוחןהעירוניהנגישותמדד

עםאנשיםכלפירשויותבעשריםהציבור
תחושותיהםאתבחןגםוהשנה,מוגבלות

מוגבלותעםאנשיםשלוהתמודדותם
.הקורונהמשברבתקופת

ביןבשיתוףנערךהעירוניהנגישותמדד
הקרן,רודרמןמשפחתקרןלביןהנציבות

וינט'וגאריסוןתדשםעלהמשפחתית
.ישראל

ח נתונים סטטיסטיים אודות  "דו
מצבם של אנשים עם מוגבלות 

2020בישראל 
עםאנשיםלזכויותהבינלאומיהיוםלרגל

עלהמבוססנתוניםח"דוהופקמוגבלות
המרכזיתהלשכהשלהחברתיהסקרנתוני

שלמצבםאתמשקףח"הדו.לסטטיסטיקה
ללאלאנשיםביחסמוגבלותעםאנשים

טרם)2019לשנתנכוןבישראלמוגבלות
בתחומיםעוסקוהוא,(הקורונהמשברפרוץ

חיי,כלכלימצב,השכלה,תעסוקהכגוןשונים
.ועודחברה

ח"לדולמדדלסקר

https://www.gov.il/he/Departments/news/employment_survey_corona_news
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/urban_accessibility_index_2020_dwnld
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report_effects_corona_pwd_dwnld
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فيقةاإلعاذويلألشخاصالمتساويةالحقوقمفوضيةنشاطتقريرملخص
2020عام

،2000عامفياإلعاقةذويلألشخاصالحقوقفيالمساواةمفوضيهأُنشئت
.اقةاإلعذويلألشخاصالحقوقفيالمساواةقانونلتطبيقمؤتمنةكهيئة
مشاركةوالاالندماجوتشجيع،الحقوقفيالمساواةتعزيزفيدورهاويتمثل
مناًرااعتب.ضدهمالتمييزومنعالمجتمعفياإلعاقةذويلألشخاصالفعالة
اقيةاتفعلىالتصديقبشأنالحكومةلقرارووفقًا،2012سبتمبر/أيلول
منةالمؤتالهيئةأيًضاالمفوضيةأصبحت،اإلعاقةذوياألشخاصحقوق
خاللمنالمفوضيةتعمل.ورصدهاوحمايتهاوتعزيزهااالتفاقيةلتطبيق
فيةواألنشط،الحياةمجاالتمختلففيوالسياساتالتشريعاتتعزيز

،ديةالفرالعامةالشكاوىمعوالتعامل،والحكوميةالعامةواللجانالكنيست
مجاليفتطبيقالواإلتاحةتطبيق،والجنائيةالمدنيةالقضائيةوالدعاوى

علىعمل،توالبحوثوالبياناتالمعرفةالمفوضيةتطّور.الالئقالتمثيل
مواقفالتغييروأنشطةوإعالميةإرشاديةفعالياتوتجري،الدوليةالساحة
واصلت،2020عامفي.اإلعاقةذويلألشخاصالعامةالمشاركةوتعزز

عمولكن،المجاالتمنمتنوعةمجموعةفيالمستمرةأنشطتهاالمفوضية
اإلعاقةذوياألشخاصعلىالوخيمةوالعواقبالكوروناأزمةبداية

وقحقلضمانجاهدةالمفوضيةعملت،الطوارئحالةعنالناتجةوعائالتهم
يوميبنظاميبقونإعاقةذوياألشخاصألنذلك.اإلعاقةذوياألشخاص

:ذلكلتمكين،بالتعليماتمتطلبةمالئماتخلقخاللمن

:كوروناأزمةخاللاإلعاقةذوياألشخاصحقوقلحمايةأنشطة.أ

بيلسعلى،اإلعاقةذويلألشخاصالطوارئنُُظمفيمالئماتترويج•
يفبهاالمسموحالمسافةتجاوزوإمكانية،الكمامةمناإلعفاء:المثال

.والمزيدالطالبمنازلإلىالمساعدينوصولوإمكانية،اإلغالق

االشخاصموضوعحولالقطاعاتبينمشتركةمستديرةمائدةاقامة•
يسرئلديوانالمستديرةالمائدةضمنكوروناالفترةخاللاالعاقةذوي

.اينوشجمعيةمعباالشتراكوقيادتهاالوزراء

قضاياحولالعامةاالستفساراتمئاتعلىالردواالستفساراتعددزيادة•
.والتوظيفوالمعلوماتالطوارئإرشاداتمثل

بيقاتوتطألكترونيةمواقعفحص،العالقةذاتللجهاتإتاحةتعليمات•
.كوميةحلجهات

.اقةاإلعذوياألشخاصتوظيفعلىالكوروناتداعياتموضوعبنشاط•

لةصوذاتاحةمتمعلوماتعلىيحتوياإلنترنتشبكةعلىموقعنشر•
الكثيرونشر،العاممدارعلىبانتظاموتحديثهوالعربيةالعبريةباللغتين

.الفيسبوكصفحهعلىالمعلوماتمن

األولويةاءبإعطيتعلقفيماالحيويةاألخالقياتلجنةتوصياتمعالتعامل•
ذوأشخاصيميّزأنشأنهمنوالذي،الصعبةبالحالةكورونالمرضى
.التوصياتهذهفيتغييراتإلىوالتوصيلإعاقة

ملخص
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يةالرعاخدماتتقديماستمراريةلضمانالمختلفةالحكوميةالوزاراتمعالعمل•
،ةأجنبيعمالةيستخدمونالذينلألشخاصوتوجيهات،اإلعاقةذويلألشخاص

لمنازلعدينمساوصول،الخاصالتعليماستمراريةمثلالتعليمفيالقضاياتنظيم
.اإلنترنتعبرالتعلمإتاحة،والتنسيبالتشخيصلجان،بعدعنالتعليمفيالطالب

:واحتواءإتاحة،الحقوقفيالمساواةلتعزيزأنشطة.ب

2678.استفساًرا6015معالجةتمت،2020عامفي:الجمهوراستفساراتمعالجة
يروغوالتوظيفالتمييزبخصوصاستفساًرا3158و،اإلتاحةمسائلبشأناستفساًرا

.لإلعفاءطلبًا179و،ذلك

منَملف24معالتعاملواستمرمدنيةقضية16إعدادتم،2020عامفي:الشكاوى
هذاملفّاتبينومن.إضافيَملَف90فيرأيهاالمفوضيةقدمتكما.السابقةالسنوات

.الحكوميةالوزاراتأماماإلعاقةذيلشخصإضافيَملَفالعام

205وجديدةتفتيشعملية965إجراءتم،2020عامخالل:اإلتاحةوتعزيزتطبيق
.قاتوالتطبيالويبمواقععلىللوصولتفتيشعمليات310منها،تفتيشإعادةعملية
منعددتنفيذتم،ذلكإلىباإلضافة.اإلتاحةبشأنأمًرا276صدر،ذلكوبعد

ومنسقياإلتاحةمؤهليبجمهورِصلَهذاتمعرفةنقلأجلمناإلرشاديةاإلجراءات
.اإلعاقةذويواألشخاصالناسلعامةوكذلكاإلتاحة

قانونفيالمفوضيةبدأتهشامللتعديلاقتراحصياغةتمت،2020عامخالل:التشريع
،والتمثيليقالتطبفيالمفوضيةقدراتتعزيز:والتشريعاالستشاراتقسممعالمساواة
.أخرىوتعديالت،المناسبالتمثيلواجبنطاقوتوسيع

بينقانونالفرضالمفوضيةواصلت:الالئقالتمثيلقانونوتطبيقالتوظيفتعزيز
أمورينبمن،وأصدرت،كافٍ بشكلممثلةتكونأنيجبالتيالكبيرةالعامةالهيئات
بالقانونتزمتلالالتيالهيئاتمعالتنفيذفيواستمرتتحذيررسالة108حوالي،أخرى

.ذلكوغيرمعلوماتونشرتتدريبيةأنشطةأجرتوكذلك،

أنشطةيفواسعةقضيةالتعليمفيالحقيعد:التعليمفيواالحتواءاالندماجتعزيز
فيالطبيةهشبواالستجاباتالخاصالتعليمإصالحمثلقضاياذلكفيبما،المفوضية
منالعديدوتعالج،المدارسفيتطبيقأنشطةتنفيذيتم،ذلكإلىباإلضافة.الجنوب

.الفرديوالتكاملباإلتاحةيتعلقفيماالعامةاالستفسارات

جريت:األبوةفيوالحقالقانونيةالصالحية،المجتمعفيالحياةفيالحقتعزيز
الطبوعنابر،والمهاجع،نُُزل،المنزلخارجالمساكنفيرقابةعملياتالمفوضية
تعزيزمعأيًضايتعامل.األماكنهذهفياإلعاقةذوياألشخاصوضعوتفحصالنفسي
.األبوةفيالحقعنتقريركتابةتم،2020عامفي.القانونيةالصالحيةفيالحق

صةفراإلنترنتعبراإلعالموسائلإلىاالنتقالكان:معلوماتونشرإعالم،إرشاد
كذلوشمل.جديدةجماهيرإلىالوصولوحتىوالمعلوماتالتدريبأنشطةلتوسيع
فيمعظمها،محاضرة150وحواليومؤتمراتوندوةاإلنترنتعبرندوة40حوالي
.اإلنترنتعبراإلعالموسائل

علىيدالتأكتم:والجغرافياالجتماعيالمحيطفياإلعاقةذوياألشخاصحقوقتعزيز
ذلكيفبماالعامهذااألنشطةمنالعديدتنفيذوتم،السنويالبرنامجفيالمسألةهذه

اليهوديللمجتمعاإلنترنتعبرصوتيةوندواتالعربيةباللغةاإلنترنتعبرندوات
عنكتيباجإنتتمكماالعربيةباللغةترجمقدبأكملهالموقعوكان،(الحريدي)المتّدين
.(الحريدي)المتّديناليهوديللمجتمعالتعليمحقوق

مواصلة-ملخص 
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حولالنشاطنُظم:2020اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالدوليباليوماالحتفالأنشطة
امؤتمرًٍوشمل"األولويةتقريرضوءفياإلعاقةذوياألشخاصحياةقيمة"موضوع

لتعميق"الصالونغرفةفيالمساواة"جديدمشروعوإطالقأيامثالثةلمدةاإلنترنتعلى
.جلسة100-العاروصماتعلىوالقضاءالوعي

النظامتطويراستمر،2020عامفي:ناتابيقواعدونشرمحوسبمحتوىإدخال
،ذلكإلىةباإلضاف.الجمهورالستفساراتالنظامإطالقوتمللهيئةالتشغيليالمحوسب

.الناسلعامةمرةألولرقميتينبياناتقاعدتينشرتم

الدوليةالساحةعلىاألنشطةشملت،2020عامفي:الدوليةالساحةعلىاألنشطة
جنيفسفارةومساعدة،المتحدةاألممومؤتمر،Zeroprojectمؤتمرفيالمشاركة

.ذلكمنوأكثر،العالميةالصحةمنظمةلدىإسرائيليلقرارالترويجفي

امعفي.المفوضيةنشاطاتفيوجهمأمبدالعامةالمشاركةتعتبر:العامةالمشاركة
إلىباإلضافة،اجتماعات8حواليوعقدتللمفوضيةاالستشاريةاللجنةعملت،2020
.المفوضيةأعمالجدولعلىالمدرجةالقضاياحولومشاوراتمستديرةموائد

مواصلة-ملخص 
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