
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סיכום פעילות שנת ית 
תשפ"א( )תש"פ- 2020

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אפריל 2021



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

לית"מנכדבר 
זכויות שוויון חוק מוגבלות, עם אדם הוא ישראלים חמישה מכל אחד
מוגבלות עם אנשים זכויות בדבר האו"ם ואמנת מוגבלות עם לאנשים
לאוטונומיה הפליה, למניעת לנגישות, לכבוד, זכויותיהם את מגדירים
הקורונה מגפת פרוץ עם 2020 בשנת ועוד. עצמאית החלטות לקבלת
על להגנה לאות ללא לפעול צורך והיה קשות היו חייהם על ההשלכות

זה. בתחום כה עד שהושגו ההישגים

אליו המאמץ את הובילה מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות
וקידום להגנה המשפטים ממשרד אחרות יחידות גם נרתמו
טיפלה הנציבות המשבר. בעת מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם
אנשים של רבות פניות מתוכן ציבור, פניות באלפי האחרונה בשנה
ובבתי הרשויות מול זכויותיהם על נאבקים אשר מוגבלות עם
לצורכיהם החירום חקיקת להתאמת רבות פעלה הנציבות המשפט.
וחקיקה. ייעוץ מחלקת עם יחד היתר בין זאת מוגבלות, עם אנשים של
אנשים כי חשש ממנו שעלה התיעדוף דו"ח מול אל פעלה הנציבות
אחרות רבות פעילויות וערכה רפואי טיפול בקבלת יופלו מוגבלות עם
שוויון בנושאי בזום מפגשים ועשרות והדרכה הסברה פעילויות כולל
באופן והחרדי הערבי במגזר ואף הכללי הציבור בקרב זכויות

ספציפי.

בפרט הנציבות של זו פעילות של חשיבותה מתגברת משבר בשעת

ושוויון זכויות לקידום הפועל חברתי כמשרד כולו, המשרד ושל
למתן פועלות הנציבות עם יחד המשרד יחידות הישראלית. בחברה
אנשים של זכויותיהם על ולשמירה להגנה כוללת משפטית מעטפת
הקורונה משבר בעת המשפטיים, התחומים בכלל מוגבלות עם

ובכלל.

מטרתו אשר זכויות" של "מגדלור פרוייקט את המשרד השיק השנה
של החברתית בפריפריה גורמים ולידע מתוכלל שירות להעניק
זה בפורום גם ופעילה משתתפת שוויון נציבות בזכויותיהם. ישראל

מוגבלות. עם באנשים העוסקים השולחנות את ומובילה

אני מברכת את מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות ואת צוות הנציבות על שנה ענפה של פעילות,  

ומתחייבת להמשיך לפעול לקידום הנושא. 

בברכה,
יעקבי סיגל עו"ד

המשפטים שר מנכלית מ"מ
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דבר נציב
זכויות שוויון נציבות פעילות סיכום את בפניכם להביא מתכבד אני

.2020 לשנת מוגבלות עם לאנשים

כנציב. בתפקידי המאתגרות השנים אחת הייתה 2020 שנת

החירום, מצב הקורונה, משבר שרים, חילופי מדינה, תקציב ללא שנה
כל והשירותים, המוסדות וסגירת בבתים הסגר המשתנות, וההנחיות
בתחילת מוגבלות. עם אנשים עבור משמעותים לקשיים הובילו אלו
ניתנו לא וכי מאחור נשכחו מוגבלות עם אנשים כי היה נדמה המשבר
של בשיאו פורסם אשר התיעדוף דו"ח גם עבורם. הנדרשים המענים
יהוו האדם של תפקודו כי נקבע ושבו המשבר של הראשון הגל

עוד. זאת הדרה תחושת חיזק לתיעדוף, הקריטריון

באופן שעוסק כגוף הנציבות של החשיבות בלטה זו, בשנה דווקא
חברה וביצירת מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בשוויון בלעדי
לאורך רבות פעלנו וסמכויותינו לתפקידנו בהתאם ומכילה. נגישה
מוגבלות. עם אנשים על המשבר בהשלכות לטפל מנת על התקופה
הקמנו פניות, באלפי טיפלנו והרשויות, הממשלה משרדי עם פעלנו
חשוב מידע פרסמנו החקיקה, בהתאמת עסקנו עגולים, שולחנות
את ולהפחית הזכויות שוויון על להגן מנת על זאת כל ועוד, ורלוונטי

המשבר. של השלכותיו

תחומי בכל בפעילותם הנציבות מחלקות המשיכו למשבר, במקביל
סייענו המשפט, בבתי תיקים בעשרות טיפלנו "הרגילים", העשייה
אכיפה תהליכי וניהלנו נגישות בקרות כאלף ערכנו פונים, לאלפי

הסברה פעילויות ערכנו המקוונת המדיה באמצעות מורכבים.

מפגשים למאה מעל שונים, לקהלים וובינרים עשרות ביניהם והדרכה,
דו"ח על שנתי כנס וערכנו רבים לקהלים ,הגענו בסלון" "שוויון של
החברתיות בפריפריות קהלים בקרב פעלנו והשלכותיו, התיעדוף
והפקנו החרדית לחברה תכנים התאמנו במדינה, והגאוגרפיות

בערבית. רבים חומרים

מוגבלות, עם האנשים ציבור לנו שותפים לבד. עשינו לא זה כל את
גוף כל ממשלה, ומשרדי רשויות מקצוע, אנשי אזרחית, חברה ארגוני
משמעותית הזה התחום את לקדם ניתן ביחד רק - הוא בתחומו

חברתי. ציבורי לשינוי ולפעול

המשפטים, משרד בתוך לשותפינו מיוחד באופן להודות ברצוני
תמיכתכם המקבילות. וליחידות המטה לאנשי המשרד, למנכ"לית
את ליצור לנו מאפשרים המשפטים במשרד שלכם המקצועי והליווי
המייעצת, הוועדה לחברי מיוחדת תודה שואפים. אנו אליו השינוי
נושאי הצפת המשותפת, החשיבה ובכלל, במשבר השותפות על

הטובות. והעצות רוחב

ללא העומלים הנציבות מעובדי ואחת אחד לכל מיוחדת תודה
אישית מחויבות מתוך זו, מאתגרת בשנה ובוודאי שנה כל לאות

לנושא.

נצליח יחד

בברכה,

מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציב - טורם אברמי
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תקציר  
כגוף ,2000 בשנת הוקמה מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות
תפקידה מוגבלות. עם לאנשים זכויות שוויון חוק של יישומו על האמון
אנשים של פעילה והשתתפות השתלבות לעודד זכויות, שוויון לקדם
,2012 מספטמבר החל הפלייתם. את ולמנוע בחברה מוגבלות עם
בדבר האו"ם אמנת האמנה אשרור על הממשלה להחלטת בהתאם
יישום, על האמון הגורם גם הנציבות מהווה מוגבלות עם אנשים זכויות

האמנה. וניטור הגנה קידום,

החיים בתחומי ומדיניות חקיקה קידום באמצעות פועלת הנציבות
טיפול וממשלתיות, ציבוריות ובוועדות בכנסת פעילות השונים,
נגישות אכיפת ופליליות, אזרחיות תביעות פרטניות, ציבור בפניות
בזירה פועלת ומחקר, נתונים ידע, פיתוח הולם. ייצוג בתחום ואכיפה
עמדות ושינוי הסברה הדרכה, פעילויות עורכת הבינלאומית,

מוגבלות. עם אנשים של ציבור שיתוף ומקדמת

התחומים, במגוון השוטפת בפעילות הנציבות המשיכה 2020 בשנת
עם אנשים על החמורות וההשלכות הקורונה משבר פרוץ עם
רבות הנציבות פעלה החירום, ממצב שנבעו ומשפחותיהם מוגבלות
גם נשמרות מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם כי לוודא מנת על
יצירת תוך היום סדר על נשארים מוגבלות עם אנשים כי בתקופה,

זאת. לאפשר מנת על בהנחיות הנדרשות ההתאמות

משבר בתקופת מוגבלות עם אנשים זכויות על להגנה פעילות א.
הקורונה:

כגון: מוגבלות עם אנשים עבור החירום בתקנות התאמות קידום •
בסגר, המותר למרחק מעבר ליציאה אפשרות ממסכה, פטור

ועוד. התלמידים לבתי סייעות של הגעה אפשרות
בתקופת מוגבלות עם אנשים לנושא בינמגזרי עגול שולחן הקמת •
הממשלה, ראש משרד של העגול השולחן במסגרת הקורונה

אנוש. עמותת עם יחד והובלתו
אחוזים בעשרות שגדלו ציבור לפניות מקצועי מענה מתן •

ותעסוקה. מידע החירום, הנחיות כגון בנושאים
אינטרנט אתרי בדיקת רלוונטיים, לגורמים נגישות הנחיות •

ממשל. גורמי של ואפליקציות
עם אנשים תעסוקת על הקורונה השלכות בנושא פעילות •

מוגבלות.
וערבית בעברית ורלוונטי מונגש מידע עם אינטרנט אתר פרסום •

בפייסבוק. רב מידע פרסום השנה, במהלך שוטף באופן ועדכונו
חולי תיעדוף בנושא הביואתיקה ועדת המלצות עם התמודדות •
מוגבלות עם אנשים להפלות היו עלולות אשר קשים קורונה

אלה. בהמלצות לשינויים והובלה
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המשך  –תקציר 
המשכיות לוודא מנת על השונים הממשלה משרדי עם עבודה •

זה: ובכלל לציבור ומידע שירותים
מוגבלות. עם לאנשים רווחה שירותי אספקת המשך •

זר. עובד המעסיקים לאנשים שוטפות הנחיות •

החינוך לימודי המשך כגון החינוך בתחום נושאים הסדרת •
מרחוק, בלימודים התלמידים לבתי סייעות הגעת המיוחד,

מקוונת. בלמידה גם ונגישות מרחוק והשמה אבחון ועדות

והכלה: נגישות זכויות, שוויון לקידום פעילות ב.

פניות 2678 פניות. 6015 טופלו 2020 בשנת - הציבור בפניות טיפול
179 ו- ועוד, תעסוקה הפליה, בנושאי פניות 3158 נגישות, בנושאי

לפטור. בקשות

24 ב הטיפול ונמשך אזרחיים תיקים 16 הוכנו 2020 בשנת - תביעות
תיקים 90 ב דעת חוות הנציבות הגישה כן כמו קודמות. משנים תיקים
אל מוגבלות עם אדם בשם תיקים השנה טופלו התיקים בין נוספים.

ממשלה. משרדי מול

פיקוחים 965 נעשו 2020 שנת במהלך - נגישות וקידום אכיפה
באתרי נגישות פיקוחי 310 מתוכם חוזרים, פיקוחים 205 - ו חדשים
בנוסף נגישות. צווי 276 הוצאו לכך בהמשך ובאפליקציות. אינטרנט

לציבור רלוונטי ידע להעביר מנת על הדרכה פעולות מספר בוצעו
מוגבלות. עם ואנשים הרחב לציבור וכן נגישות רכזי הנגישות, מורשי

ייעוץ מחלקת בשיתוף עם גובשה 2020 שנת במהלך - חקיקה
חיזוק השוויון: בחוק הנציבות שיזמה מקיף לתיקון הצעה וחקיקה
החובה של התחולה הרחבת הנציבות, של והייצוג האכיפה יכולות

נוספים. ותיקונים הולם, לייצוג

באכיפה המשיכה הנציבות הולם: ייצוג חוק ואכיפת תעסוקה קידום
היתר ובין הולם בייצוג החייבים הגדולים הציבוריים הגופים בקרב
שאינם גופים מול אל אכיפה והמשיכה התראה מכתבי 108 כ הוציאה

ועוד. מידע פרסמה הדרכה, פעילויות ערכה כן כמו בחוק, עומדים

רוחב נושא הינה לחינוך הזכות - בחינוך והכלה השתלבות קידום
בחינוך הרפורמה כגון נושאים מקודמים זה בכלל הנציבות, בפעילות
פעילויות מבוצעות בנוסף בדרום. פארא-רפואיים ומענים המיוחד
נגישות בנושאי רבות ציבור פניות מטופלות ספר, בבתי אכיפה

והשתלבות. פרטנית

– להורות והזכות משפטית כשרות בקהילה, לחיים הזכות קידום
מעונות הוסטלים, ביתי, חוץ דיור במסגרות בקרות מבצעת הנציבות
לכשרות הזכות בקידום עוסקת כן כמו פסיכיאטריות. ומחלקות

להורות. הזכות בנושא דו"ח נכתב 2020 בשנת בנוסף משפטית.
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המשך  –תקציר 
היווה מקוונת למדיה המעבר מידע: ופרסום הסברה הדרכה,
להגיע ואף וההסברה ההדרכה פעילויות את להרחיב הזדמנות
וכנסים עיון ימי וובינרים, 40 כ נערכו זה בכלל חדשים. לקהלים

המקוונת. במדיה מרביתם הרצאות 150 וכ

החברתית בפריפריה מוגבלות עם אנשים זכויות קידום
בוצעו השנה השנתית, בתכנית משמעותי נושא והגיאוגרפית:
לחברה קוליים וובינרים הערבית, בשפה וובינרים כולל רבות פעילויות
הפקת וכן הערבית לשפה כולו תורגם האינטרנט אתר החרדית,

החרדית. לחברה בחינוך לזכויות בנוגע חוברות

:2020 מוגבלות עם אנשים לזכויות הבינלאומי היום לציון פעילות
מוגבלות עם אנשים של החיים "ערך הנושא סביב נערכה הפעילות
והשקה ימים שלושה בן מקוון כנס כללה והיא התיעדוף" דו"ח לאור
להעמקת בסלון" "שוויון בשם היקף רחב ופרויקט חדש, פרויקט של

מפגשים. 100 מעל נערו זו במסגרת סטיגמות. ומיגור ההכרות

פיתוח נמשך 2020 בשנת - מידע מאגרי ופרסום דיגיטציה
המערכת והושקה הנציבות של התפעולית הממוחשבת המערכת
דיגיטליים מידע מאגרי שני לראשונה פורסמו כן כמו הציבור. לפניות

הרחב. לציבור

בזירה הפעילות 2020 בשנת הבינלאומית: בזירה פעילות
המדינות כנס ,Zeroproject בכנס השתתפות כללה הבינלאומית
לארגון ישראלית החלטה הצעת בקידום ג'נבה לשגרירות סיוע באו"ם,

ועוד. העולמי הבריאות

הנציבות. בפעילות מנחה עקרון הוא ציבור שיתוף ציבור: שיתוף
8 – כ וקיימה הנציבות של המייעצת הועדה פעלה 2020 בשנת
בנושאים והיוועצויות עגולים שולחנות מעט לא נערכו בנוסף פגישות,

השונות. המחלקות ובתחומי הנציבות של היום סדר שעל

לתקציר בערבית ملخص

Executive Summary באנגלית לתקציר
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פעילות הנציבות

קידום ח קיקה 
פעילות בכנסת 

והשתתפות 
בוועדות ציבורי ות 

ממשלתיות  
וציבוריות.

טיפול בפניות  
פרטניות בתחומים 

.השונים

תביעות אזרחיות 
.ופליליות

נגישות
פיתוח ידע  , אכיפה

וקידום הנושא

קידום תעסוקת 
אנשים עם 

מוגבלות ואכיפת 
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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במספרים פעילות הנציבות בשנת 2020

965
פעולות אכיפה ופי קוחי 

נגישות בוצעו ברחבי הארץ.
 בתיקים  

90
חוות דעת ניתנו

שהוגשו לבתי המשפט.  
הלו בבתי  

40
תיקי תביעה נו

משפט.  
תחומים  

6015
פניות ציבור שטופלו ב

של נגישות, הפליה, תעסוקה,  
מידע ועוד. 

82
מידע פורסמו באתר  דפי

בערבית.

36
וובינרים לציבור הרחב  

167
מכתבי התראה בתחום 

ייצוג הולם בתעסוקה

100
מפגשים של "שוויון בסלון"
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ייעוד

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

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

)אושררה בשנת 2012(

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

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

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

מוגבלות(.

תפקיד

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

כולל תביעות
קידום מדיניות וחקיקה לשוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות.
להוות מוקד ידע ומו מחיות 

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

לתיקונם המלא
שינוי עמדות החברה כלפי אנשים עם מוגבלות: הובלת  

קמפיינים, רשתות חברתיות ותקשורת, העברת ק ורסים 
וימי עיון כתיבה והפצה של חומרים מקצועיים כתובים
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מבנה הנציבות
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

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

מחלקה משפטית
עו"ד ערן טמיר

ופטורים שאילתות •

זכויות ומידע טיפול בפניות, מיצוי •

שירות ומידע מוקד •

משפט אזרחי ודיני   תובעים - •

עבודה
מנהלי-פלילי משפט תובעים - •

חקיקה וקידום מדיניות •

מחלקת שילוב בקהילה
עו"ס יונית אפרתי

שילוב בתעסוקה •

שילוב בחינוך •

דיור וחיים בקהילה •

כשרות משפטית, חלופות   •

לאפוטרופסות והורות.
הדרכה ואתר אינטרנט •

מחלקת נגישות
גב' טל זימנבודה

נגישות מתו"ס   •

)מבנים תשתיות וסביבה(
נגישות השירות •

נגישות דיגיטלית •
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וועדה מייעצת
ושיתוף הציבור
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הוועדה המייעצת

לייעץ שתפקידה נבחרת מייעצת וועדה פועלת השוויון נציבות ליד
לנציב.

העוסקים ארגונים נציגי שונות, מוגבלויות עם אנשים חברים בוועדה
פעולתה בתחומי מומחים מוגבלות, עם אנשים של זכויותיהם בקידום

ציבור. ונציגי משפטנים אקדמיה, הנציבות, של

מייצגים והם מוגבלות, עם אנשים הם המייעצת בוועדה החברים רוב
הישראלית. בחברה שונים וקהלים קבוצות

לה. ומייעצת הנציבות של היום סדר שעל בנושאים דנה הועדה
הקורונה, במשבר הנציבות בתפקיד היתר בין עסקה 2020 בשנת
התנגדות השוויון, בחוק נדרשים תיקונים הבינלאומי, היום פעילות
ובדיווח האמנה ביישום הנציבות של תפקידה ההסדרים, לחוק

ועוד. הבדואית לחברה ייחודיים אתגרים בחינוך, השתלבות לגביה,

חברי הועדה המייעצת שנבחרו למינו י 
בין השנים 2020-2023:  

ראש יושבת רועי-רוטלר- רוני
ראש יושבת מקום ממלא - אונגר עמית

הלה אלעמור, יוסף ביאליסטוק-כהן, נתי
טל-אל, אילה אלדין, סלאח סמיר הדס,
שירה אהרונוף, אביבית קרמר, אסתר
כהן, לן רויטל וגנר, יובל חיימוביץ, ילון
שירה חפצדי, דודו ושלר, דורית
לביא, גלית בר-שי, יעל נחמיאס,

רביד. רישרד-בנימין
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פעולות שיתוף ציבור

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

:2020 בשנת שנערכו זה בתחום הפעולות בין

הקורונה לתקופת עגול שולחן
מיפוי צרכים ומענים חסרים •

טיפול רוחבי ומענים •

כתיבת המלצות מדיניו ת  •

מפגשי היוועצות לנושאים : 
תיעדוף וגורמי הרפואה •

תיקונים נדרשים בחוק השו ויון  •

)בהובלת ייעוץ וחקיקה(.
פטור מתור ופטור מתשלום  •

למלווה.
תכנית היום הבינלאומי. •

שאלונים מקונים : 
סגירת מסגרות קורונה. •

סקר למעסיקים קורונה. •

סקר לאנ שים עם מוגבלות  •

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

רבים אתגרים יצר הקורונה משבר כי היה ניכר מראשיתו כבר
הנושאים בהם. עיקריים ומטפלים מוגבלות עם אנשים עבור
ומתן ייחודי טיפול דרשו מהשטח כצרכים שעלו המרכזיים

מוגבלות. עם אנשים של לצרכיהם מותאם מענה

עם לאנשים זכויות שוויון נציבות פנתה זה, ממצב כתוצאה
שולחן להקים בבקשה הממשלה ראש משרד אל מוגבלות
במסגרת שיפעל מוגבלות עם אנשים בנושא ייחודי עגול

רוה"מ. במשרד מגזרי העגול השולחן

את שהחל ייחודי שולחן והקים לכך הסכים רוה"מ משרד
מר על-ידי הובל השולחן .2020 מרץ בחודש כבר פעילותו
משרד מוגבלות, עם אנשים זכויות שוויון נציב טורם, אברמי
העמותה אנוש מנכ"לית הדס, הלה וד"ר המשפטים,
נציגים עשרות השתתפו בשולחן הנפש. לבריאות הישראלית

מוגבלות. עם ואנשים קרנות ארגונים, ממשלה, ממשרדי

רבות בעיות של וריכוז להצפה פלטפורמה היווה השולחן

פתרונות ניתנו לחלקן כאשר מוגבלות, עם לאנשים הנוגעות
יוני בחודש המשבר. כדי תוך השונים המשרדים ידי על
של עבודה צוותי ידי על שנכתבו המלצות מסמכי פורסמו
של שונים חיים לתחומי נוגעות ההמלצות השולחן. משתתפי
בתיאום הצורך עלה ההמלצות כל לאורך מוגבלות. עם אנשים
עם לאנשים הנוגעים שונים ובנהלים בנושאים בין-משרדי
וגורמי שירותים לנותני ההסברה חשיבות והודגשה מוגבלות,

הייחודים. והמענים מוגבלות עם אנשים אודות האכיפה

המידע, ופרסום נגישות לנושאים: מתייחסות ההמלצות עיקרי
ההחלטות, קבלת בתהליכי מוגבלות עם אנשים שיתוף
מערכי ופנאי, תעסוקה החברה בתחומי בקהילה שירותים
שירותי והנגשת התאמת והקצבאות, התעסוקה תחום הדיור,

ועוד. מוגבלות עם ולסטודנטים לתלמידים החינוך

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
גישה בהיעדר רבות ופעמים שליליות בעמדות רבים, נגישות בחסמי כפולות, בהדרות נתקלים וגיאוגרפית חברתית בפריפריה מוגבלות עם אנשים
יומה. סדר על מרכזי כנושא הפריפריה נושא את מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות הציבה לפיכך, לזכויותיהם. בנוגע ובידע בנושא למידע

הגיאוגרפית. והפריפריה אתיופיה יוצאי קהילת החרדית, החברה הבדואית, והחברה הערבית החברה בקרב שונות פעולות מבוצעות זה בכלל
הפניות. מספר את ולהגדיל ובתקנות בחוק עמידה להגביר הרלוונטיים, לקהלים מידע להפיץ לנושא, מודעות להגביר הפעילות מטרת

חרדית: חברה
הפקת חוברת חינוך מיועדת למגזר החרדי. •

הרצאות לקהל החרדי )בשיתוף  עיריית  סדרה של 6 •

בני ברק(.  
היוועצות שולחן עגול חסמי תעסוקה בחברה   •

החרדית.

חברה ערבית
הקמת אתר בערבית   •

מדריך קורונה בערבית •

סה"כ(   כנסים, וובינרים, שוויון בסלון )17 •

גאוגרפית פריפריה
הרצאות •

שוויון בס לון  22 •

מגדלור של זכויות
ירוחם •

לוד •

פיקוחים
כ 30% מהפיקוחים  •

נערכו בר שויות 
בפריפריה

ותביעות  טיפול בפניות 
מהפריפריה
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ח תיעדוף חולי קורונה קשים"ההתנגדות לדו
מכונות בו למצב היערכות הייתה בעולם, רבות במדינות כמו בישראל,
צורך ויהיה להם שיזדקקו החולים למספר יספיקו לא ההנשמה
ביו וועדת הקים הבריאות משרד לטיפול. לזכאות החולים את לתעדף
כי קבעו ההמלצות ההמלצות. ניסוח לשם שכונסה מיוחדת אתיקה
גזע דת, בשל הפליה תהיה ולא רפואי בסיס על רק יתקיים התיעדוף

וכיוב'. עיסוק מינית, נטייה לאום, מין,

האדם של התפקודי המצב כי הקביעה הייתה בדו"ח המרכזית הבעיה
אשר אדם כי נקבע למשל כך ההחלטה. לקבלת כקריטריון ישמש
דבר נמוכה, תיעדוף בדרגת יהיה גלגלים כיסא או למיטה מרותק
בקביעת מכך, יתרה מוגבלות. עם אנשים של להפליה להוביל העלול
כגון אחרים גופים או מוגבלות עם אנשים שותפו לא ההמלצה

הנציבות.

אלא הקורונה, בתקופת מתמצה אינה הבעיה כי תפיסה מתוך
אנשים על לכת מרחיקות השלכות להיות יכולות זה מסוג להמלצות
על רבים בערוצים פעלנו אחרים, בהקשרים גם בישראל מוגבלות עם
למשרד פנינו אימוצם. את ולמנוע שבדו"ח ההמלצות את לבטל מנת
חברי מול אל פעלנו ולוועדה, לממשלה המשפטי ליועץ הבריאות,
עם אנשים מצד התגובות במקביל, ועוד. החלטות מקבלי כנסת,
אישית כפגיעה הדו"ח את ראו אלו לבוא. אחרו לא וארגונים מוגבלות
כלפי ביקורת הושמעה בנוסף ובשוויונם. בזכויותיהם וכפגיעה

אקדמיה. ואנשי בכירים רפואה מאנשי ההמלצות

לאנשים זכויות שוויון נציב טורם, אברמי בין שנערכה פגישה בעקבות
של מתוקנת גרסה נכתבה הביואתיקה, ועדת וחברי מוגבלות עם
המקורי. בדו"ח שהיו הכשלים מן חלק מתקן המעודכן הדו"ח הדו"ח.
רקע על הפליה איסור של מפורש ציון כבקשתנו כוללים התיקונים
עם לאנשים זכויות שוויון בחוק לעמוד מחויבות הכנסת מוגבלות,
המרכזי בנושא זאת, עם יחד נוספים. תיקונים של שורה וכן מוגבלות
הייתה לא לתיעדוף המדדים בין התפקודי המדד הכללת שהוא
התפקודי המדד ממחיקת נמנעו הדו"ח כותבי מהותית, התקדמות

נחיצותו. את הסבירו ואף

הן כי הודיע הבריאות משרד אומצו. לא התקנות התהליך של בסיומו
וכי זה, מסוג בהכרעות ממשי צורך ויהיה במידה רק ויתוקפו ייבחנו
משאבים של במצב מטופלים תיעדוף בדבר ההחלטה למעשה
שמקובל כפי הרפואיים, הצוותים ידי על שוטף באופן נעשית מוגבלים

אחרים. במצבים

למנוע לקחיו, את ללמוד מנת על בנושא לעסוק ממשיכים אנו
בכל מוגבלות עם אנשים של ממשי שיתוף ולהבטיח בעתיד הישנותו
בנושא להתמקד בחרנו מהפעילות כחלק ההחלטות. קבלת תהליכי
בפעילות התיעדוף, דו"ח לאור מוגבלות עם אנשים של החיים ערך

מוגבלות. עם לאנשים זכויות שוויון יום לציון הבינלאומי היום
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התמודדות גורמי האכיפה במפגש עם אנשים עם מוגבלות

האוטיסטי הרצף על צעיר אל-חלאק, איאד נהרג מאי בחודש
אירוע אכיפה. גורמי מעורבים היו בה מצערת בתקרית שנורה
המדינה נשיא את הובילו קודמים מקרים שורת עם יחד זה
של למניעתם שיביאו המלצות לגיבוש ייעודית וועדה להקמת

בעתיד. דומים מקרים

עמד טורם, אברמי מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון נציב
והיא הכשרה תכניות בנושא עסקה אשר המשנה ועדת בראש
בנוגע האכיפה לגורמי מקיפות המלצות של שורה גיבשה
בוועדת מוגבלות. עם אנשים עם והכרות הדרכה להכשרה,
פעילים ארגונים, הממשלה, ממשרדי נציגים השתתפו המשנה

. ואקדמיה

המשנה ועדות שלושת המלצות תוכללו העבודה של בסיומה
המדינה לנשיא והוגשו והרווחה העבודה משרד ידי על

בשטח. ליישומן ולמשטרה

להמלצות הוועדה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/interministerial_report_police_and_pwd
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שיתוף ציבור ירוחם 2020 זכויות של מגדלור
זכויות" של "מגדלור בפרויקט מוגבלות עם אנשים שולחן את מובילה זכויות שוויון נציבות
לגבי בפריפריה הציבור של הידע ואת הפעולה שיתופי לחזק במטרה המשפטים שר שיזם

המשפטים. משרד של והחברתיים המשפטיים השירותים

העיר, ראשת עם ומפגש סיור וכללה בירוחם, התקיימה הפרויקט והשקת הראשונה הפגישה
הסיוע המקומית, הרשות נציגי עם עגול ושולחן ליחידה הפניה ואפשרויות הזכויות של הצגה
הנציבות של הבכיר והצוות בפרקליטות עבירה נפגעי הכללי, האפוטרופוס המשפטי,

הקורונה. הגבלות בשל בזום, שהתחבר

במהלך הרווחה, ומחלקת לוד עיריית עם הזום באמצעות התקיימה השנייה הפגישה
מידע וניתן בשטח, שעולים שונים נושאים הוצפו בו מוגבלות בנושא שולחן התקיים האירוע

פעולה. ולשתף לפנות האפשרות על

.2021 בשנת גם יימשך הפרויקט
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תביעות-מחלקה משפטית 
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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  
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היקפי פעילות שוטפת בשנת 2020
נסגרו בבית המשפט ,  נסגרו בפיצוי כספי עוד בטרם הגשת התביעה, 44 תיקי תביעה בשנים האחרונות,  17 מתוך  84

בפשרה או בפסק דין רובם בפיצוי כספי של עשרות אלפי שקלים, תביעה אחת נדחתה היתר עדיין מתנהלים . 

89
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23 41

24
2615 21 17

2020 2019 2018 2017

טיפול בתיקי תביעה  
תביעות ניהול תיקים מתמשך  חוות דעת ומעורבות
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נושאי התביעות שהוכנו בשנת 2020

5%

39%

22%

17%

17%

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

1 ציבורי: בשירות הפליה

נגישות במקום ציבורי: 5

נגישות והפליה בתחבורה ציבורית:3

נגישות פרטנית בחינוך: 3

תעסוקה: 3
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שהוכנו פילוח עמדות וחוות דעת מתוך 90
הליכים היו התיקים מתוך 2 לפרקליטות. 80 ו- המשפט, לבתי הוגשו 10 מתוכם תיקים, 90 ב- עמדות הוגשו 2019 בשנת

התיק: וסוג התיק נושא לפי פילוח להלן הנציבות. נגד

נושא התיק

6 6

39
5

35

בגצים 

עתירות מנהליות 

תביעות ייצוגיות  

תיקי בית משפט

חוות דעת תעסוקה 

סוג התיק

81

5 5 חוות דעת לפרקליטות

חחות דעת לבית הדין  
לעבודה

חחות דעת לבית הדין  
לעבודה
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פילוח עמדות וחוות דעת לפי נושאים
הנושאים פילוח להלן תיק לכל רלוונטית מקצועית דעת חוות ומעבירה שונים בנושאים תיקים ב-90 מעורבת הנציבות

:2020 בשנת דעת חוות ניתנה שבהם
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2020 דוגמאות לתיקים שנסגרו ב -

עלמין לבית נגישות היעדר
של חדש במבנה נקבר ז"ל אביה אשר אישה בעניין הוגשה התביעה
באמצעות המתניידת המנוח, של בתו מעלית. בלי בקומות, קבורה
המובילות הקומות שש את לעלות נאלצה וכבד, ממונע גלגלים כיסא
ברכבה שהיו ידניות ברמפות מסתייעת שהיא תוך הקבר, לחלקת
פגיעה ותוך עצמי סיכון ותוך רב בקושי זאת ללוויה. שהגיעו ובאנשים

אזכרה. טקסי מספר על מכורח ויתור ואף ובעצמאותה בכבודה
פיצויים סוכמו במסגרתה הנציבות, שהשיגה בפשרה נסגר התיק

כנדרש. הותקנה והמעלית לתובעים, ₪ 32,000 של

בטיסה הפליה
אישה בו טיסה במהלך הפליה על תעופה חברת נגד הוגשה התביעה
בנוסף, ומבזה. משפיל יחס של קשה במקרה נתקלה מוגבלות עם
צוות ידי על בפרהסיה המוגבלות אודות פרטים בירור כדי תוך

שלה. בפרטיות קשה פגיעה נעשתה הדיילים,
והוצאות שכר-טירחה וכן ₪ 28,000 סך על פיצויים עבורה נפסקו

₪ 6,500 סך על משפט

תעסוקה בתחום פיצוי
של קבלה אי על רקע על הנציבות, שהגישה תעסוקה תביעת נסגרה

בתחום. למשרה נפשית מוגבלות עם אחות
 ₪ במסגרת פשרה שהשיגה הנציבות סוכם על סכום 50,000

לפיצויים עבורה.

לילד עם מוגבלות   תביעה בגין הפליה של אמא
 בתעסוקה 

עם אישה של בתעסוקה הפליה רקע על תביעה הגישה הנציבות
ביקשה אישה אותה מיוחד. בחינוך והכשרה ניסיון שלה מוגבלות,
לראיון זומנה היא הוראה. כתומכת תקשורת בגני לעבוד להתקבל
טענת כאשר שנקבע הראיון את ביטלו מכן לאחר מיד אך עבודה
לילד אם שהיא מכיון מקצועית להיות תוכל לא שהיא הייתה המעסיק

האוטיסטי. הרצף על
שח. בעקבות תביעת הנציבות הושגה פשרה של 38000
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תיקים בנושאי היעדר נגישות פרטנית

הספרביתהנגשתהאיבגיןפיצוי
באמצעות המתנייד הילד, של כיתתו בו במקרה הוגשה התביעה
חוזרת בקשה אף על הספר. בית של השנייה בקומה מוקמה הליכון,
שעליה העירייה הספר, בבית מעלית עבורו להתקין הוריו של ונשנית
מעלית. מלהתקין ונמנעה כנדרש פעלה לא – החובה מוטלת כאמור
התראה מכתבי מספר נשלחו לנציבות, ההורים פניית בעקבות
שנמנעה העירייה של והמתמשכת הבוטה ההפרה נוכח ולבסוף

תביעה. כתב גובש - המעלית מהתקנת
על סמך כתב התביעה נוהל משא ומתן לפשרה לפני תביעה,  

₪ והוסכם שהעירייה תפצה את התלמיד בסך 42,500

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
מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות שהגישה תביעה בעקבות
הונגש לא הספר שבית גלגלים בכסא המתניידת ילדה של בשמה
לשלם המקומית המועצה על כי המשפט בית ידי על נפסק עבורה,
טירחה שכר ₪6,000 וכן לתלמידה, ₪60,000 בסך פיצויים
המועצה את המשפט בית חייב לפיצויים בנוסף לנציבות. והוצאות
סיימה בינתיים הילדה הספר. בבית מעלית פיר לבנות המקומית
לא היא שגם ביניים לחטיבת ועברה היסודי הספר בבית ללמוד

המועצה. אל לפנייתנו עד במועד, הונגשה

לילד עם מגבלות ראיה  הנגשותהיעדר 
₪ הוגשה ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים   תביעה על סך 125,000
עם מוגבלות כנגד עירייה גדולה. התביעה הוגשה בשל אי אספקת  
התאמות לילד עם מוגבלות ראיה.  עבודת ההנגשה אינה דורשת  
בניה מאסיבית אלא עבודות תחזוקה פשוטות אך יישומן התעכב.  

התביעה דורשת כאמור פיצוי כספי, ובנוסף גם צו עשה להסדרת  
הנגישות במקום.
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"בשם אדם עם מוגבלות"המדינה בתעסוקה נגד תיקים 

סמכויות הנ ציבות 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם   החל מתיקון 15

מוגבלות יכולה הנציבות להגיש תביעות נגד המדינה  
בשם אדם עם מוגבלות, מאז מטפלת הנציבות 

במספר תיקים מסוג זה. רובם הסתיימו בפשרה 
בטרם הגשת התביעה. 

משרד האוצר ומשרד -תביעה נגד מדינת ישראל 
החקלאות

בשלישראלמדינתנגדלעבודההדיןלביתהוגשההתביעה
בוטלמוגבלותושמחמתמוגבלותעםמעובדרכבאחזקתשלילת
לצרכיברכבושימושלעשותממשיךהואאבל,שלוהנהיגהרישיון

.אותומסיעיםהמשפחהכשבניהעבודה

₪ בגין פיטורים של סטודנט פיצוי בגובה 55,000
בגובה פיצויים ישולמו המדינה, עם הנציבות של פשרה הסכם לפי
שהועסק מוגבלות עם לעובד כדין שלא פיטורים בגין ש"ח 55,000
על פוטר העובד וחצי. שנה במשך סטודנט בתקן ממשלתי במשרד
שועדה בזמן מסמכים, להמצאת ודרישה רפואיים עניינים רקע

לעבודה. כשיר העובד כי קבעה רפואית
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כנסת בבית נגישות היעדר
במזכרת חדש כנסת בית כנגד ₪ 67,500 סך על תביעה הוגשה

מעלית. אין אך קומות 3 שבו בתיה,

בהרצאה תמלול אספקת אי בגין פיצוי
קיבלה תמלול בו ניתן ולא לכנס שהגיעה שמיעה מוגבלות עם אישה
הגשת לפני פשרה במסגרת הוסכם הפיצוי .₪7,000 של פיצוי

תביעה.

סירוב לספק התאמות בהשכלה גבוהה
לספק גבוהה להשכלה המוסדות על כי קובעות הנגישות תקנות
סימנים לשפת תרגום ידי על היתר בין לסטודנטים נגישות התאמות
שמאפשרות הן הללו ההתאמות הסטודנט. לצורכי בהתאם תמלול, או
באופן ולהשתתף הנלמד את להבין שמיעה מוגבלות עם לסטודנט
אחרת לימוד צורת ובכל במעבדות בסמינריונים, בשיעורים, פעיל
עם אדם של בעניינו ראשונה תביעה הוגשה 2020 בשנת באקדמיה.

לימודים של משנה למעלה במשך תמלול קיבל שלא שמיעה מוגבלות
גבוהה. להשכלה במוסד

היעדר נגישות באולם אירוע ים 
ברק בבני האירועים לאולם הגיעה גלגלים בכסא המתניידת אישה
האירוע כי הבחינה לאולם, בהגיעה רק אחייניתה. של לחתונה
אל פנתה כאשר נגישה. מעלית אין אליה העליונה בקומה מתקיים
מיועדת שאינה משא הרמת מעלית אל אותה הפנו הם האולם, עובדי
ברירה, בלית ומסריחה. מטונפת הייתה ואשר אורחים, להסעת
זאת וכל המטבח, דרך מכן לאחר ולעבור במעלית לעלות נאלצה
הופתעה אילה החתונה בזמן ועצמאי. מכובד שוויוני, שאינו באופן

נגישים. שירותים היו לא אף שבמקום לגלות
מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לנציבות אלינו פנתה האישה
שלא נוספים חמורים נגישות ליקויי התבררו שבו במקום פיקוח לאחר

האולם. ומפעילי הבניין בעלי כנגד תביעה להגיש הוחלט טופלו
+ ₪ 35,000 בסך בפשרה ונסגרה המשפט לבית הוגשה התביעה

הליקויים. לתיקון עשה צו

תיקים בנושאי נגישות
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האוטובוסתחנתשלידהצומתהנגשת

שהוגשו ייצוגיות לתובענות בנוגע פסק בירושלים המחוזי המשפט בית
עיריית נגד העיר, תושבי מוגבלות עם אנשים בשם ברגר שושי ידי על

בעיר. האוטובוס ותחנות הציבורית התחבורה נגישות בנושא ירושלים
זכויות שוויון נציבות עמדת את המשפט בית קיבל הדין בפסק
הצמתים את להנגיש חובה יש כי וקבע מוגבלות עם לאנשים
תחנת אל חציה מעברי הנגשת ובהיעדר הואיל לתחנה, הסמוכים
ידי על ערעור הוגש עצמה. התחנה להנגשת ערך אין האוטובוס

העירייה.

תיאטראותבהנגשתהחובות 

ייצוגית תביעה בדבר דין פסק התקבל אוקטובר חודש במהלך
התקבלה בפסיקה שמיעה. מוגבלות עם לאנשים תיאטרות להנגשת
הצגות בהנגשת מחויבות תיאטראות לפיה לשוויון, הנציבות עמדת
נגישות לתקנות בהתאם זאת מילולי, בעיקרו שהוא אירוע כל כמו
בתמלול, וגם שמע עזרי באספקת גם מחויבות כך, במסגרת השירות.

בעבר. מיושמות היו שלא בפרקטיקות שמדובר אף על
על ההנגשה חובת את יחילו השירות נגישות שתקנות נפסק בנוסף,
ביחד והמפיק השוכר המקום, בעלי ביניהם בתיאטראות, הגורמים כל
הצגה בהנגשת מחוייב אינו הוא לפיה אחד תיאטרון טענת לכן ולחוד.

ההנגשה. מחובת אותו תפטור לא אחר, בתיאטרון מוצגת זו אם

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

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

בינואר 2021.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות לשירותי שעת חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות( מחייב ות 
את נותני השירותים השונים )כגון מסגרות רווחה, מסגרות חינוך, ושירותים ייעודיים שניתנים לאדם בביתו( לבצע פעולות היערכ ות 

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

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

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

השוויוןחוקלתיקוןחוקהצעת
לתיקון הצעה וחקיקה ייעוץ מחלקת עם גובשה 2020 שנת במהלך

הכוללת: השוויון בחוק מקיף

הנציבות. של והייצוג האכיפה יכולות חיזוק •

הולם לייצוג החובה של התחולה הרחבת •

נוספים. תיקונים •

וארגונים, מוגבלות עם אנשים עם מפגשים התקיימו כך לשם
העבודה משרד האוצר, משרד כולל ממשלה גורמי מול עבודה

ועוד. והרווחה

גיבוש הצעה ל"צו רישוי עסקים"
עסק מוכיח כיצד שקובע עסקים רישוי לצו הנציבות הצעת גובשה
התקיימה כך לצורך הנגישות. בדרישות עמידתו את רישוי" "טעון

העסקי. והמגזר מקומיות רשויות נגישות, מורשי מול פעילות

של אנשים עם מוגבלות בקיבוצים  זכויות 
של זכויותיהם לקידום פעולה דרכי בחנו בנושא, שהגיעו פניות לאור
עם קיבוץ לבן לאפשר במטרה בקיבוצים שחיים מוגבלות עם אנשים

כתושב. או כחבר לקהילה שלו ההשתייכות אופן את לבחור מוגבלות

התנועה מוגבלות, עם אנשים עם פגישות נערכו זה בכלל
נוספים. וגורמים אהד"ה ארגון הקיבוצית,
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לתקופת הקורונה התאמות מיוחדות 

סגרבעתהמותרלמרחקמעברליציאהאפשרות
לעמוד מסוימות מוגבלויות עם אנשים של הרב בקושי הכרה מתוך
הראשון, בסגר מטרים ל-100 מעבר הציבורי למרחב יציאה באיסור
אשר התאמה הוכנסה מכן, שלאחר בסגרים מטרים 1000 ו-
מנת על הנדרשים חיוניים במקרים מוגבלות, עם לאנשים מאפשרת
למרחק מעבר לצאת הנפשי, מצבו או האדם בריאות על לשמור

ברכב. וגם הצורך במידת אחד מלווה עם המותר,

החירום, שעת תקנות של פרשנות ידי על בתחילה נעשתה ההתאמה
הרלוונטיות. בתקנות מפורשת קביעה ידי על מכן ולאחר

בקרב מידע להפצת המשטרה מול פעילות גם בוצעה זה בהקשר
יציאה על מוגבלות עם לאנשים קנסות לביטול ואף האכיפה גורמי

הסגרים. לאורך הרחב הציבור את שימש המסמך המותר. מהמרחק

לפעילות הפגה  יציאה 
שר הנציבות, של רבה עבודה בעקבות הראשון, הסגר בתקופת
יתאפשר כי חירום שעת תקנות בתיקון נקבע וארגונים המשפטים
החיות, בגן מוגבלות עם אנשים ציבור לכלל הפגה פעילות לערוך

לאומיים. גנים או ספארי

ידי על מאורגנת פעילות במסגרת התאפשר אלו למקומות היציאה
ארגון או מקומית ברשות חברתיים לשירותים מחלקה הרווחה, משרד

בתחום. העוסק

קצת לצאת ומשפחות מוגבלות עם לאנשים אפשרו אלה הנחיות
נחוצה. כך כל להפגה מהבית
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לתקופת הקורונההתאמות מיוחדות 

מסכהעטיית
בעקבות לדוגמא שלהם, המוגבלות שבשל מוגבלות עם אנשים ישנם
דרישת בעקבות מסכה. לעטות מסוגלים אינם טראומה, פוסט
מסכה. לעטות שלא יכולים שאינם לאנשים התאפשר הנציבות,
רפואית או שכלית נפשית, מוגבלות שמחמת באנשים מדובר
לעטות מוגבלותם עקב מהם שנמנע או משמעותי באופן מתקשים
אישורים עם לצאת מוגבלות עם לאנשים המליצה הנציבות מסכה.
ההתאמה מקצוע. איש של מסמך או נכה תעודת כגון מתאימים

ציבוריים. למקומות מביתם לצאת לאנשים אפשרה

השירות נותני מול ופעלה זה בעניין פניות בעשרות טיפלה הנציבות
ולחשיבותה. להתאמה המודעות את להגביר מנת על

שירות או טיפול ללא מסכהמתן 
לקבל שמיעה מוגבלות עם לאנשים קושי יצרה מסכה לעטות החובה
את לקרא ניתן לא מסכה עוטה השירות נותן כאשר שכן נגיש, שירות
רבות הנציבות פעלה מסכה לעטות החובה שהוחלה מאז השפתיים.

בנושא. להסדר להגיע כדי הבריאות משרד מול

לתת אפשרו אשר הנחיות הבריאות משרד פרסם זו, פעילות בעקבות
לתת הותר בפרט, מוגדרים. במקרים מסכה ללא רפואי וטיפול שירות
מרפא יכולים עוד בשמיעה. מוגבלות עם לאדם מסכה ללא שירות
עטיית ללא טיפול לקיים ופיזיותרפיסט, תקשורת קלינאי בעיסוק,
באזור מגע המחייב וטיפול פרטני נפשי טיפול לתת ניתן וכן מסכה,

הבריאות. משרד שקבע בתנאים הכל - מסכה ללא הפנים,



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מיוחדותסמכויותחוק,רוחביתהסדרה
מיוחדות "סמכויות בנושא החוק הצעת עברה 2020 באוגוסט
חשובות הוראות שהכילה החדש" הקורונה נגיף עם להתמודד
בחשבון ייקחו בעתיד שייקבעו החירום שהנחיות לוודא שמטרתן
בעקבות נקבעו אלו תקנות מוגבלות. עם אנשים של בצרכים ויתחשבו
מוגבלות, עם לאנשים כולן החירום תקנות להתאמת פעילותנו

כך: נקבע היתר בין העתידיות. התקנות כל את להתאים לנו ואיפשרו
לב תשומת מתן תוך ייקבעו החוק, מכוח שיותקנו התקנות "כל
זכויות שוויון חוק לפי ולהוראות מוגבלות, עם אנשים של לצרכים
לכל חובה קיימת כלומר, תשנ"ח-1998". מוגבלות, עם לאנשים
הנושא את לשקול החוק מכוח תקנות שייקבעו הממשלה משרדי

התקנות. ניסוח בשלב
ממקום יציאה מגורים, מקומות בין מעבר על מגבלות ייקבעו אם
חריגים גם בהוראות ייכללו הציבורי, במרחב שהייה או מגורים
שאנשים לוודא מנת על זאת מוגבלות. עם לאדם סיוע מתן שיאפשרו
לו זקוקים שהם הסיוע את לקבל ימשיכו בקהילה שחיים מוגבלות עם

עת. בכל
כלפי לאכיפה מיוחדת התייחסות שכוללים אכיפה נהלי ייקבעו

שאינםכוחותידיעלתיעשההאכיפהאםבפרט,מוגבלותעםאנשים
".שוטרים

בידודבמלוניתשהייה
מטעםבידודבמקוםלשהותיחויבולאמוגבלותעםשאנשיםנקבע

לגרוםעלולהבמקוםשהשהיהאולהםנגישאינוהמקוםאם,המדינה
.נזקלהם

במוניתנסיעה
הסעתתתאפשרכיהסכמההושגהשקיבלנוציבורפניותבעקבות

מותקנתלאאםגםבמוניתהנהגשלידבמושבמוגבלותעםאנשים
מוגבלויותעםאנשיםשלקושיבשלזאת.לנוסעהנהגביןמחיצהבה

.האחוריבמושבלשבתמסוימות

הקורונהבתקופתלטיסותהסדרות
הוראותהוכנסוהקורונהבתקופתלטיסותהנוגעותבתקנותגם

.המלצותינופיעלמוגבלותעםלאנשיםשירותלהתאמתהנוגעות
חובת,מרחקשמירתכמולנהליםוהנגשותהתאמותקובעותהתקנות

להדרכההנוגעותחובותוכן',וכיובבריאותהצהרת,מסכהעטיית
.ועודנגישומידע

התאמות מיוחדות לתקופת הקורונה
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בשטחשעלובעיותלאורשנקבעונוספותהתאמות
:ידינועלוהוצפו

על חלה לא הציבורי במרחב מטר שני של מרחק לשמור החובה •

לו שדרוש מלווה, עם הציבורי למרחב שיוצא מוגבלות עם אדם
אחר אדם או משפחה בבן מדובר כאשר גם מוגבלותו. מחמת

המוגבלות. עם האדם עם בית באותו חי שאינו
מוגבלות עם אנשים של לביתם משלוחים להכניס אפשרות ניתנה •

כפי הדלת בפתח להניח )ולא מוגבלותו בשל לכך זקוק הוא אם
הקורונה( בתקופת שנדרש

לכך. הזקוק מצוקה או קושי עם לאדם לסייע כדי לצאת הותר •

מותר וכן דיור במסגרות מוגבלות עם אנשים אצל לבקר הותר •

בהתאם משפחתם בני אצל מוגבלות עם אנשים של ביקור
הרווחה. משרד שקבע להנחיות

ורפואה סוציאלי שיקומי, רפואי, טיפול לקבלת לצאת הותר •

משלימה.
מיוחד חינוך למסגרות לצאת הותר •

מיוחדים צרכים עם לאוכלוסיות שירות שנותנים לארגונים הותר •

אליהם. להגיע ולאנשים לפעול להמשך

שיפוטייםומעיןשיפוטייםהליכים
חזותית היוועדות של בדרך נערכים רבים דיונים הקורונה, משבר עקב
אנשים זכויות על לשמור הצורך התעורר לכן, שונות. בפלטפורמות
פגיעה תיגרם לא כי להבטיח אלה, בפלטפורמות גם מוגבלות עם

בהליך. חלק ליטול באפשרותם מהותית

)דיונים שיפוטיים ומעין שיפוטיים בהליכים כי נקבע פעילותנו בעקבות
דיונים מנהליים, דין בתי וכלואים, אסורים עצירים, בהשתתפות
יינתנו חזותית, בהיוועדות שמתקיימים ועוד( ובניה תכנון בוועדות
מוגבלות עם אדם בכך, צורך יהיה ואם הנדרשות הנגישות התאמות

השיפוטי. הגוף או הוועדה בפני פיזית להופיע יוכל

עם ילדים של והשמה אפיון בוועדות הדיונים להנגשת פעלנו בנוסף,
החינוך. במשרד שנערכו מוגבלות

התאמות מיוחדות לתקופת הקורונה
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המחלקה המשפטית  
טיפול בפניות
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בכמות הפניות טיפול בפניות הציבור, עליה של 16%

לאנשים זכויות שוויון לנציבות לפנות וחשוב ניתן
ולהגשת לייעוץ מידע, לקבלת מוגבלות עם

נגישות. וקשיי אפליה על תלונות

מקצוע אנשי מוגבלות, עם אנשים הציבור: לכלל מענה נותנים אנו
ומועברות ומידע שירות במוקד מתקבלות הפניות עסקים. ובעלי
באמצעות בנציבות. השונות במחלקות המקצוע אנשי אצל לטיפול
שעולות בעיות לפתור לאנשים סיוע ניתן הציבור בפניות הטיפול
את להמשיך הצורך ובמקרי רוחביים נושאים על לעמוד מהשטח,

המשפט. בבית גם האדם של זכויותיו על ולהגן התהליך

בקשות: 6015 טופלו 2020 בשנת
נגישות בנושאי פניות 2678

ועוד תעסוקה הפליה, בנושאי פניות 3158
לפטור בקשות 179

267829103276

3158
20401765

179

250324

202020192018

פניות נגישות   'תעסוקה וכו, פניות הפליה בקשות פטור

601552005365



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פיתוח המענה לפניות הציבור

בהמשך זאת הציבור. בפניות הטיפול תהליכי של והתייעלות שדרוג לשיפור, רבות פעולות עשינו 2020 בשנת
הצוות. בקרב והטמעתה השירות אמנת לפרסום

הבאות: הפעולות נערכו היתר בין

הפעלת מו קד 
חיצונ י 

המענה לפניות ציבור  
הועבר למוקד הפניות של  

אגף השירות במשרד  
המשפטים. לאחר מענה 

ראשוני, פניות המצריכות  
המשך טיפול מנותבות  

על ידי צוות המוקד  
לגורמי המקצוע 

הרלוונטיים.

טופס מקוון
כחלק מההיערכות  

לטיפול בפניות  
בתקופת הקורונה  
הושק טופס מקוון 

הנמצא באתר, דרכו  
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  

הציבור, הקמת תפקיד  
של מנהל/ת פניות 

ציבור, ואיוש המשרה.



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סוגי פניות בשנת 2020

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

פילוח פניות ציבור בתחומי נגישות בשנת 2020:
כמו ,)2020 בשנת 231 ל- 2019 בשנת 125 )מ- האינטרנט בתחום בפניות 100% כמעט של גדולה עליה הייתה 2020 בשנת

ועוד( מסכה מעטיית פטור מהבית, יציאה מרחק בנושא )כגון בקורונה להתאמות ספציפיים בתחומים רבות פניות טופלו כן

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 



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%

לאומי ביטוח
הנפש בריאות
משפטי וסיוע משפט בתי
הפליה
חינוך
דיור
תעסוקה
אישי סיוע
נגישות
ואחר כללי



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פילוח נושאי פניות בתחום התעסוקה:
1343 ל- 2019 בשנת פניות 927 )מ- התעסוקה בתחום הפניות במספר 44% של עליה הייתה 2020 בשנת

הקורונה. משבר בשל היתר בין להערכתנו ,)2020 - ב
הפניות מן חלק המעסיק. מול סיוע ו/או זכויותיהם למימוש מידע מבקשים ואשר הופרו התעסוקה בתחום שזכויותיהם מאנשים התקבלו הפניות

התביעה. לשלב מועברות וחלקן נוספת מקצועית מעורבות מצריכות חלקן משפטי, טיפול ידי על נפתרות

התעסוקה: בתחומי פניות מתקבלות בהם השונים התחומים פירוט להלן

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

צמצום בהליכי פיטורין
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

פסיכיאטרי טיפול על מידע דרישת
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  

להגיש שרצה נפשית מוגבלות עם המתמודד מאדם פניה התקבלה
זאת מלעשות נמנע אך מאיימת, הטרדה מניעת צו לבקשת טופס

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

התאמות נגישות פרטניות 2020
שונים חינוך במוסדות שלומדים מוגבלות עם ילדים עשרות
מנת על שונות פרטניות נגישות להתאמות ממתינים הארץ ברחבי
זכויות שוויון חוק פי על שוויוני לחינוך זכותם את לממש שיוכלו

ותקנותיו. תשנ"ח-1998 מוגבלות, עם לאנשים
מתוך לנגישות, מוגבלות עם אנשים של זכותם את מעגן השוויון חוק
מוגבלות עם אנשים מדיר נגישות של שהיעדרה בכך ההכרה
האדם בכבוד פוגע ולמעשה בחברה, ופעילה שוויונית מהשתתפות
תקנות לתוקף נכנסו 30/8/2018 בתאריך הבסיסיות. ובזכויותיהם
בתוך הנגשה חובת קיימת במסגרתן ספר, בבתי הפרטנית ההנגשה

שהוגדר. זמן פרק
מכתבי מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות הוציאה לאחרונה
ביצוע לאי בנוגע הארץ ברחבי מקומיות רשויות 17 ל התראה

לתלמידים. הנגישות התאמות
כבד תלמיד עבור פרטנית אקוסטית להנגשה בקשה הוגשה למשל כך
תא של להנגשה ילדה ממתינה אחרת מקומית ברשות שמיעה,
עם נער הספר. בית ברחבי ומעקה רמפה של והתקנה השירותים,
אקוסטית, פרטנית להנגשה ממתין י"א, בכיתה כיום שמיעה, מוגבלות
עבור הנדרשים. האישורים כל קבלת למרות עדיין מבוצעת שאינה
הצללה של פשוטות התאמות בוצעו לא ראייה מוגבלות עם תלמיד

עלתביעותגםמוגשותהנדרשיםבמקרים.ועודמדרגותסימון,בחצר
2020בשנתלדוגמא.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותידי

לאשבויסודיספרלביתביחסירושליםעירייתכנגדתביעההוגשה
.לשנהמעלכברהמרחבוסימוןהצללהכגוןהתאמותבוצעו

הנגשה פרטנית בעניין  
מוגבלות שמיעה

הנגשה פרטנית בעניין  
מוגבלות ראייה

מעלית

31%

19%

38%

6%
6%



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  
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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  
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מרקחת בבתי מתור פטור
בטענה אלינו פנו בתור, מהמתנה לפטור הזכאים מוגבלות עם אנשים
מהפונים חלק שונים. פרטיים מרקחת בבתי כובדה לא זכותם כי
סברו הנראה ככל אשר השירות, נותני מצד קשות באמירות נתקלו
את לכבד חייבים אינם הם אתגריה, על הקורונה, שבתקופת בטעות
ולרשתות המרקחת לבתי פנינו זאת לאור מתור. לפטור הזכאות
בפני עומדים המרקחת בבתי השירות שנותני אף על כי והסברנו
הלקוחות קהל מול קושי מתעורר אם יומיומי, באופן חריגים אתגרים
זאת לפתור ניתן הפטור, רקע על מתרעם או מבין אינו אשר
מנהלי מצד פה בעל הבהרה או מתאים שילוט כגון שונים באמצעים
המוגבלות עם האדם של פניו את להלבין אין ואופן פנים בשום הסניף.

זכותו. את לממש מבקש אשר

מסכה מעטיית פטור
הזקוקים מוגבלות עם לאנשים מסכה מעטיית פטור שהוסדר מרגע
עם אנשים של פניות בעשרות טיפלנו מוגבלותם מחמת לכך
קשר יצרנו זה. בנושא ממשלה משרדי ושל שירות נותני של מוגבלות,
ולמיגור הפטור של לקיומו המודעות לקידום ופעלנו השירות נותני עם

.מסכהעטייתאירקעעלמאנשיםשירותמניעתשלתופעות

הקורונה בתקופת טיפולים
מעטפתשירותישהקושיאתשהציפושקיבלנורבותפניותבעקבות
משרדעםלקדםהצלחנו,נסגרומוגבלותעםלאנשיםטיפולית

,טיפוליותבריכותמכךכתוצאה.אלהמסגרותשלפתיחההבריאות
גםלפעולהמשיכולמיניהםרגשייםטיפולים,טיפוליותסוסיםחוות
.הסגרבזמן

קורונה בדיקות במתחמי מתור פטור
מוגבלותעםאנשיםשלקושיעלשהעידורבותפניותבעקבות

השתרכובהםהקורונהבמתחמימתורלפטורהזכאיםומשפחות
האחראי)העורףופיקודהבריאותמשרדמולפעלנו,ארוכיםתורים

בכלמתורלפטוראפשרותתינתןכיהוסדר.(אלהמתחמיםעל
דרייב)הרכוביםבמתחמיםהאפשרוככלהרגלייםהבדיקותמתחמי

.(אין

דוגמאות לפניות בתקופת הקורונה  



נגישות
אכיפה, פיתוח ידע וקידום הנושא
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במספרים פעילות הנציבות בשנת 2020
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  
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באחוזים )נושאים מרכזיים (  אכיפת נגישות 2020
אחר  1.5%

פיקוחי מטה ברשויות  ובפרטי 8.0%
הפליה ותעסוקה 2.6%

מועדון חברתי וכושר או מתנ"ס 2.0%
חנויות, עסקים מסעדות 6.2%

חופי ים 4.0%
מבנה מסחרי   2.1%

תחבורה ציבורית, רכבת והסעות 2.1%
חינוך, השכלה והכשרה 3.1%

תחנות דלק וחנויות נוחות  8.6%
בניין משרדים  וציבור 3.6%

בניין מגורים  2.6%
בית עלמין   1.9%

בתי מלון ובריכות   1.9%
תרבות וספורט   1.3%

אתרי טבע, הנצחה, חופים ומוזיאונים 4.2%
אתרי אינטרנט 32.1%

גינת משחק ומגרש ספורט 11.3%
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הקורונה: בתקופת הנגישות לקידום נגישות מחלקת פעילות
.הנציבותשלהקורונהבאתרפרסוםלצורךומידעמסמכיםהנגשת•
האתריםנבדקוהשארבין.בהםשנמצאווהליקוייםהאתריםלהנגשתהנחיותומתןממשלגורמישלהאינטרנטאתריבדיקת•

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

לציבוראמתבזמןבטלוויזיהששודרוהעיתונאיםמסיבותבהנגשתטיפול–התקשורתגופימולדחופיםנגישותבנושאיטיפול•
.שמיעהמוגבלותעםאנשים

.חירוםבשעתנגיששירותלמתןהנחיותכתיבת•
הנותניםגורמים,התכנסויותעלוההגבלותהמתמשךהקורונהמשברלאור-מרחוקחווייתיתלהתנסותבנוגעהנחיותמתן•

התנסותלערוךלאפשרותהתייחסותהוצאנו,זאתלפתורמנתעל.לעובדיםחווייתיותסדנאותלהעביריכלולאשירות
.זובתקופהמרחוקחווייתית

שירות נגיש בתקופת הקורונה 
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רכזי הנגישות העירוניים כעובדים חיוני בקורונה
חירום, בעת בייחוד וחיוני חשוב תפקיד הנגישות לרכז
לתושביה המקומית הרשות בין מתווך גורם מהווה הרכז
ולמתן מוגבלות עם לאנשים הניתן לשירות הנוגע בכל
נציבות פניית בעקבות לצרכיהם. ומותאם מלא מענה
והדגשת הפנים למשרד מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון
חירום, בשעת ובוודאי הנגישות רכז של תפקידו חשיבות
המקומיות הרשויות את והנחה בכך, הכיר הפנים משרד
מרשימת חלק יהיו הנגישות רכזי כי לוודא בהתאם
בתקופת גם בעבודתם שימשיכו החיוניים העובדים

החירום.

זובתקופהובעיקרהנגישותרכזישלחשיבותםלאור
:מפגשיםמספרנערכו

.חדשיםלרכזיםנגישהרשותבנושאמפגש•
לרכזימקווניםומפגשיםדיגיטליתנגישותבנושאסדנה•

.ממשלהבמשרדינגישות
.החירוםנהליבנושאמפגש•
שוניםבאזוריםנגישותרכזישלקבוצותעםמפגשים•

לאפשרבמטרהש"ביוהנגישותרכזילמשל,בארץ
בין.האזורייםוהמפקחיםהנציבותעםאישיתהכרות

ההתאמותפרסוםחשיבותבמפגשיםהוצגההיתר
מהירהלהטמעהוהמלצותכליםוניתנוברשותהקיימות

.בשטח
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נגישות באינטרנט

פרוץ עם שאת וביתר העבודה מתכנית כחלק 2020 בשנת
ושירותים מידע לצריכת המהיר והמעבר הקורונה משבר
באינטרנט. הנגישות נושא על רב דגש שמנו דיגיטליים,

בנושא. וידע מידע והפצת בדיקה פיקוח, באמצעות זאת

הפעילויות: בין
.אתרים300מעלעלפיקוח•

עלשהוקמוואפליקציותאתרים33שלאמתבזמןבדיקה•
.הנגשתםלצורךמידעומתןשוניםממשלגורמיידי

משרדשלהמקווניםהלימודשירותינגישותבדיקת•
.המערכתהנגשתאיעלהתראהמכתבוהוצאתהחינוך

נגישותלרכזימסמכיםבהנגשתוובינריםהכשרות•
.הממשלהבמשרדי

הארץ ברחבי באתרים שבוצעו לתיקונים דוגמאות
באינטרנט: הנגשה על בקרות בעקבות



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דוגמאות מעבודת הפיקוח 2020

משחקים גן
בקריתכראויהונגששלאמשחקיםגןומצאבדקמרכזמחוזמפקח
עםמילדיםשמונעמה,למתקניםנגישהדרךהייתהלאבאתר.עקרון

.נאותהבצורהלמתחםלהגיעמוגבלויות

תוךלתיקוןודרישההליקוייםאתשפירטהתראהמכתבהכיןהמפקח
48תוךתוקןהליקוי,מידלהגיבהחליטההמקומיתהרשות.יום21

.לציבורהונגשוהאתרשעות

לאומיים גנים
.רביםליקוייםבעברשנערךבפיקוחהתגלו,אפולוניההלאומיבגן

לעמדתנגישהדרךשלמוחלטהיעדרהיההליקוייםאחד
.באתרהמוצבתהיחידהשירות/המודיעין

הוסדרה,והגניםהטבעלרשותנגישותוצוהתראהמכתבבעקבות
.ל"הנהעמדהאלנגישהדרך



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דוגמאות לביצוע פיקוח 2020

ים חוף
,הארץברחבייםחופי40-בכבקרות2020בשנתערךהפיקוחצוות

.אכיפהבתהליךונמצאיםתקיניםלאנמצאומהם85%

ליקויים,נגישותמלתחותהעדרהיובשטחשנמצאוהליקוייםבין
במקלחותנגישותהעדר,הנגישיםהשירותיםתאישלבאבזור

.לחוףשצמודותהחיצוניות

יפתח חטיבת אנדרטת
חסרו:ליקוייםמספרנמצאובאנדרטהשנערךהפיקוחביצועבעת
.במדרגותאזהרהסימניחסרו,במדרגותבטוחלשימושאחיזהבתי

היהלאהפיקניקבאזור,מותאםספסלהיהלאלציבורהישיבהבאזור
.נגישיםחניהתאיסומנולא,גלגליםלכסאגישה

.הליקוייםתוקנוהפיקוחבעקבות
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דוגמאות לביצוע פיקוח 2020
נוחות וחנויות דלק תחנות

ברחבינוחותוחנויותדלקבתחנותפיקוחים80-כבוצעו2020בשנת
.ליקוייםנמצאומהם53%בהארץ

לאכספומט,נגישהלאמדרכה,חניהסימוןשנמצאוהליקוייםבין
כסאעםלתנועהמספיקרחביםהיולאמדפיםביןמעברים,נגיש

.גלגלים
האכיפהתהליךובחלקםהפיקוחבעקבותתוקנומהליקוייםחלק

.נמשך

אביב בתל משרדים בניין
העבודה. מתכנית כחלק פיקוח במקום התקיים פברואר בחודש
בניגוד בולט חוסר היה מהם אחד ליקויים, אותרו הפיקוח במהלך
הבניין באי לכל המסביר )שלט הבניין של הראשי המנחה בשלט חזותי
ומכיוון התראה מכתב נשלחו בהמשך קומה(. באיזו נמצא שירות איזה

נגישות. צו גם יצא תוקנו לא שהליקויים
עודכנו. והשלטים תוקנו במקום הליקויים דבר של בסופו
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דוגמאות לביצוע פיקוח 2020

לציון בראשון מקווה
חסרההבלניתבעמדת.ובכבשבמדרגותאחיזהבתיחסרובמקווה
התאמותהיולאלטובלתההכנהבחדר.לשמיעהעזרמערכת
ההכנהחדר,הליקוייםתוקנונגישותוצוהתראהלאחר.כללנדרשות
.הנדרשותהדרישותבווהותקנונרחבשיפוץעברלטובלת

נגב שדות התרבות היכל
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•



הסברה, הדרכה ושינוי עמדות
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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 בתפי סות 
החברתיות של הציבור הרחב 

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

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



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ומפגשים מקוונים   וובינרים

.הזוםבאמצעותוהסברההדרכהפעילויותלקייםהנציבותהחלהדיגיטליותלפלטפורמותהמעברעם
אמתבזמןרלוונטימידעולהעבירמפגשיםשלשורהליצור,נרחביםלקהליםלהגיעאפשרההפלטפורמה

.לציבור
התקיימו: היתר בין

.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

189 הזכות לאוטונמיה

216 זכויות בתעסוקה עבור אע"מ ובני משפחותיהם

325 זכויות במערכת החינוך בסגר ובכלל

85 בעקבות בג"ץ הניידות

40 נגישות במרחב הציבורי

58 זכויות בתחבורה ציבורית

52 פעילות הנציבות

67 ועדות אפיון והשמה

64 העסקת עובדים זרים

350 300 250 200 150 100 50 0
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פרסום מידע לציבור אודות הנחיות קורונה
קורונה מיניסייט

בוהאינטרנטבאתרמיוחדחלקהקמנוהקורונהמשברפרוץעם
כולל,ומשפחותמוגבלותעםלאנשיםמיועדומידעמונגשמידע

94הועלולאתר.לערביתגםתורגםהאתר.לשוניבפישוטמסמכים
האתר.החייםתחומיבמגווןהנחיותובומרכזימדריךכוללדפים
.השנהבמהלךבנושאההתפתחויותלאורשוטףבאופןעודכן

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

הפניות,בקהילהדיור,חינוך,זריםעובדיםבנושאיוהחלטות
.ועודשוניםלשירותים

לשוני בפישוט מידע
המגפה, אודות נגיש למידע נדרשו קוגניטיבית מוגבלות עם אנשים
לבקרים, חדשות המשתנות ההנחיות מפניה, ההתגוננות דרכי
ייחודיים מדריכים הופקו כך, לצורך ועוד. בבידוד לפעול הנחיות

היתר: ובין לשוני בפישוט

קורונה. בישראל שיש בזמן לעשות אסור ומה לעשות מותר מה •

באתר. לשוני בפישוט מעודכן הסבר - מהבית לצאת אסור •

לשוני. בפישוט הקורונה למגפת נפוצים מונחים •

בערבית לשוני לפישוט גם תורגמו מהמסמכים חלק
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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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"היום שאחרי התיעדוף" פעילות היום הבינלאומי
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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כנס "היום שאחרי התיעדוף " 

שוניםבהיבטיםועסקימים3לאורךמקווןבאופןהתקייםמוגבלותעםאנשיםלזכויותהבינלאומיהיוםלציוןהמרכזיהכנס
."התיעדוףח"דולאורמוגבלותעםאנשיםשלהחייםערך"2020לשנתשנבחרהנושאשל

בכנס: נכללו היתר בין
.חיפהבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה-ואתיקהמשפט,לבריאותהמרכזבשיתוףומוגבלותאתיקה-ביובנושאאקדמאייום•
.תקשורתואנשיחברתייםפעיליםבהשתתפותומושבשוניםממגזריםמוביליםגורמיםעםפאנל•
.העולםמרחבימומחיםבהשתתפות-בינלאומימושב•
ציבורשיתוףבנושאמושב•
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שוויון בסלון

לרגל אור שראה ארצי, הסברה אירוע הנו בסלון" "שוויון
מוגבלות. עם לאנשים זכויות שוויון לציון הבינלאומי היום
סלונים 100 מ- למעלה התקיימו המיזם במסגרת

דצמבר. בחודש וירטואליים

נולד בסלון״, ״זיכרון ממיזם השראה ששאב הפרויקט,
היכולת את יש ופתוח אמיתי אישי, שלמפגש ההבנה מתוך
שבה הדרך על להשפיע סטיגמות, לשבור שינוי, ליצור
קצת העולם על להסתכל לכולנו לגרום חושבים, אנחנו

יותר. מכילה לחברה ולהוביל אחרת

בזום, וירטואליים" "סלונים כמאה נערכו המיזם במסגרת
חייהם בסיפור ששיתפו מוגבלות עם דוברים התארחו בהם
הסיפורים באמצעות שונים. בנושאים הקהל עם שיח וקיימו
והתאפשרה האדם עם אמצעית בלתי להכרות הקהל זכה
על זהויות, הצטלבות על זכויות, על שוויון, על פתוחה שיחה

מוגבלות. עם אנשים של החיים ערך ועל בחברה השתתפות

:הבולטיםהסלוניםבין
בביתזינגרויטלאתאירח,ריבליןראובןמר,המדינהנשיא•

.הנשיא
מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציב,טורםאברמי•

בדרךשעברההמסעעלפיטוסיה-אודליאתבסלוןאירח
,ם"האושלהמומחיםבועדתישראלנציגתלהיות

.בהםשהשתתפההמאבקים
לים"מנכ,ממשלגורמי,ומועצותעריםראשישלסלונים•

.ועודוארגוניםעמותותשל
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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
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כנס העמותות הראשון

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

.ישראלנגישותעמותתבשיתוףנערךהכנס.בישראלמוגבלותעםאנשיםשלההשתלבותבקידוםהאזרחיתהחברהשל
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הדת כדרך להשתלבות בקהילה

נגישות עם מכילה קהילה
בשנההושקאשר(והכלהנגישותכלליופליירסרטון)לקמפייןבהמשך
ביתורבניותרבניוארגוןישראלוינט'גבשיתוףתשרילחגישעברה

כלליםהכילהמקוריהקמפיין.השנהגםבנושאפעילותנערכה,הלל
.הדתיתבקהילהוהשתלבותולהכלההכנסתבתילהנגשת

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

מוגבלותעםאנשיםוהשתתפותלהכללתבחשיבותשעסקמוגבלות
לתפילותהתייחסהמפגש.הקורונהבימיגםהמתפללתבקהילה

הקהילהואחריותולתפקיד,הנגשתםולאופןברחובהמתקיימות
לסיכוןומהחששהחברתימהריחוקשנוצרהבבדידותהחשיםלאנשים
.בריאותי

בקהילה להשתלבות כדרך הדת כנס
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 בק הילה 
וקידום  מדיניות 
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תעסוקה, אכיפת חוק ייצוג הולם 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסק בייצוג הולם בגופים ציבוריים. נציבות שוויון זכויות ליוותה את  תיקון 15

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

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

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
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פעולות לקידום תעסוקה

וגיאוגרפית חברתית בפריפריה תעסוקה קידום
,לציבורבערביתחומריםפרסום–הערביתבחברהתעסוקהקידום
מפגשכוללהערביתבחברהמרשויותממוניםעםמפגשיםונערכו
מוגבלותעםאנשיםתעסוקתכמובילתהעירלרתימתבנצרת

.בכללובעירעצמהבעירייה

מפגשהתקיים–החרדיתבחברהתעסוקהבנושאעגולשולחן
אתלמפותשמטרתומקצועוגורמימוגבלותעםחרדיםעםראשון

.לשינויממוקדתלפעילותרעיונותעלולחשובהחסמים

המדינה בשירות תעסוקה
בתחום כמוביל עצמו רואה במשק הגדול המעסיק המדינה, שירות

בפרט. מוגבלות עם אנשים והעסקת בכלל התעסוקתי הגיוון

והסרת לזיהוי המדינה שירות נציבות עם פעולה שיתוף מתקיים
חסמים.

שיוקם מוגבלות עם עובדים מאגר על העבודה נמשכה 2020 בשנת
וניהולו. המאגר הקמת בתהליך נמצאים המדינה. בשירות

2020 הפרטי במגזר והכלה שוויון
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
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השלכות משבר הקורונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

שגרתי, באופן העבודה מקום את ולנהל להמשיך מעסיקים בפני העומד רב בקושי היתר בין התאפיינה החירום תקופת
הצער, למרבה ויציב. טווח ארוך באופן בה והשתלבות עבודה מציאת על מאוד מקשה והיא עובדים, ולהעסיק לקבל
פעולות של שורה עשתה מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות מוגבלות. עם אנשים הם זה ממצב להיפגע הראשונים

אלה. השלכות לצמצם כדי

עם מהאנשים 65% כי עלה הראשון הגל בשיא מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות שאספה ממצאים פי על
מעסיקים בקרב שנערך משאלון העסקית. פעילותם שהופסקה או פוטרו לחל"ת, הוצאו לסקר שהשיבו מוגבלות

מוגבלות. ללא לאנשים ביחס מוגבלות עם אנשים 3.8 פי לחל"ת הוצאו כי עלה גדולים

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
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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

מיוחד לחינוך המכסות סוגיית
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

שטופלו: הנושאים בין

הנגשה והפצה של מידע  
למשפחות באמצעות  

פרסומים באינטרנט  
ובפייסבוק, וובינרים להורים. 

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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פעולות בתחום החינוך

רפואייםפראמענים
למקצועותהמעניםנושאאתלקדםהמשכנו2020בשנתגם

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

אתהלומדיםמהדרוםהסטודנטיםאודותמצבתמונתלקבלת
,בדרוםלעבודהמעבראולהישארותוהשיקולים,הבריאותמקצועות

אחדכלועםהשותפיםעםועבודהעגוליםבשולחנותעבודההמשך
-מ"רוהמשרדעםעבדנו,כןכמו.המעניםלקידוםהמשרדים

מעניבתחוםשלהםהכוללתלתוכניתוהדרוםהחינוךנושאלהכנסת
.הבריאותמקצועות

התלמידים בבתי סייעות
ומרכזהחינוךמשרדעםהנציבותשלנרחבתמטהעבודתבעקבות
יוכלוהסייעותכינקבע,והוריםארגוניםעםיחד,המקומיהשלטון

.מהביתהלומדיםהתלמידיםלבתילהגיע

וכךלנושאברוריםנהליםפרסםהחינוךמשרדזאתבעקבות
התמיכהאתלקבלמהביתהלומדים,המשולביםלילדיםהתאפשר
.הנדרשת

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

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•

הערבית החברה
האינטרנט בשפה  המידע שבחוברת פורסם גם באתר •

.  הערבית
.בנושא חינוךלהוריםוובינריםנערכו•
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חינוך: הפקת סרטון  וערכת הסברה למורים 
פעםלאתלויהמוגבלותעםילדיםשלמוצלחתהכלה
.לומדהילדשבוהספרוביתהמוריםבצוות
הספרביתצוותולכללהמורהלתפקידהרבההחשיבותמתוך

ידיעלייחודיסרטוןהופקהתלמידהשתלבותלהצלחת
בסרטון.בנושאמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות
ספרביתמנהלאומורהשלזוגותחמששלסיפוריהםמוצגים
הישראליתבחברהשונותקבוצותהמייצגיםותלמיד

למוריםהחינוךמשרדידיעלהופץהסרטון.שונותומוגבלויות
.ספרבתיולמנהלי

לצפייה בסרטון

:  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

https://youtu.be/_j2NCJtUVJs
https://youtu.be/_j2NCJtUVJs
https://www.youtube.com/watch?v=_j2NCJtUVJs
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מספר התקיימו הקורונה מגפת פרוץ עד 2020 בתחילת
לבקרות הצטרפו אלה במסגרות, פתע ביקורי של מצומצם
שלוחות הוסטלים, במעונות, הקודמות בשנים שערכנו
תנאי את לבחון מנת על פסיכיאטריים, חולים ובתי דירות

במסגרות. מוגבלות עם אנשים של חייהם

הרווחה העבודה, למשרד שהוגש דו"ח הוכן הבקרות בסיס על
מוגבלות עם אנשים של המצב אודות החברתיים והשירותים
עם פגישות שתי התקיימו הדו"ח הגשת בעקבות במסגרות.
לפעילות בנוגע והרווחה העבודה משרד של הבכירה ההנהלה
בנושאים רוחבית לעבודה וכן שעלו הליקויים לתיקון המשרד
כדי הרווחה משרד מול לפעול נמשיך ותעסוקה. פנאי כגון
מתן תוך מהמעונות, דיירים יותר להוצאת שהתכניות

ימומשו. בקהילה הנדרשות התמיכות

בהמלצות: שנכללו מרכזיים נושאים
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

הקורונה: משבר בתקופת שהוסדרו זרים לעובדים הקשורות סוגיות

שמירה על היצע מטפלים 
מתן אפשרות לעובדים להיכנס לארץ  

למרות המצב 

לחופשה יציאה
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 

•

ביקורים, חקיקה, נהלים,   מערכי דיור- •

אשפוזי קורונה מונגשים •

תיעדוף בדיקות לאנשים עם מוגבלות •

פסיכיאטריה. •

אנשים בקהילה, בידוד, מזון, משלוחי תרופות. •

שירותי קופות החולים בבית. •

סגירת שירותים בקהילה
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קידום מדיניות: הורות, כשרות משפטית   
: 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 



חדשנות, מנהיגות , 
ניהול ידע והפקת לקחים
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חדשניות גישות להטמעת רבות פועלת הנציבות
והכלה שוויון נגישות, לקידום בפעילותה ודיגיטליות
הנציבות זה בכלל מוגבלות. עם אנשים של

שונות. וביוזמות בפרויקטים משתתפת

"סטודנטים פרויקט משתתפי סטודנטים קבוצת ליווינו 2020 בשנת
בשיתוף: המשפטים משרד של הציבורי במגזר חדשנות מובילים

ורשות דיגיטלית ישראל בנגב, בן-גוריון אוניברסיטת ,Google
הממשלתית. התקשוב

לגבי מידע הנותנת Xsible בשם אפליקציה פיתחו הסטודנטים
המונים"(. )"חוכמת אזרחים דיווח על המבוססת עסק בבתי נגישות
ידי על ולווה פולג ושי להמן הלל הסטודנטים ידי על הובל הפרויקט

הנציבות. של המקצועי הצוות
הראשון. במקום זכה הפרויקט

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 הבאים: בשנת 2020

סקר שביעות רצון בקרב  
הפונים: הסקר גובש, פותח 
ויצא לפועל בחציון השני של  
2020. על בסיס הסקר נוכל 

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
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שקיפות, פרסום מידע לציבור והתאמות רגולציה  
של מידע מאגרי שני לראשונה פורסמו 2020 בשנת
לשימוש מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות

חודש. מדי מתעדכנים המאגרים ברשת. הציבור

לחייבים שלחה שהנציבות הנגישות צווי מאגר
פיעלחובותיהםאתקיימושטרםהחייביםאודותפירוטעםרשימה
הזדמנותניתנתהצוהנפקתהליךשבמסגרתנדגיש.הנגישותתקנות
.בלבדפרסומםלמועדנכוניםוהצווים,טענותיולהשמיעלחייב

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

ליקויי נמצאו לא שבהם חדשים פיקוח תיקי
מועטים ליקויים נמצאו או נגישות,

ליקויינמצאולאשבהםחדשיםפיקוחתיקינמצאיםהשניבמאגר
הבקרהביצועליוםנכוןהפרסום.מעטיםליקוייםשנמצאואונגישות

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

המשקכללבפנירביםקשייםהציבהקורונהמשבר
מההיערכותכחלק.בנגישותהחייביםגםוביניהם
רגולטוריותהנחיותהנציבותקבעהלמשבר

:זולתקופהרלוונטיות

מועדים דחיית - נגישות צווי
לכלקצובההארכההמאפשרמכתביםהוצאוהמשברפרוץעם

טרםשמועדותעסוקהצואונגישותצומולםועומדשתלויהחייבים
.הגיע

למשבר הפיקוח תחומי התאמת
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



מחקר ונתונים 2020
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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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העולמי הבריאות לארגון ישראלית החלטה הצעת
ישראללשגרירותסייעהמוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

העולמיהבריאותארגוןשלהחלטהטיוטתניסוחשלבתהליךנבה'בג
.מוגבלותעםאנשיםשלבריאותםבנושא

המגמהאתוממשיכההאמנהשלהעקרונותעלבונהההחלטהטיוטת
זכויותוגישתחברתיתלגישהלמוגבלותרפואיתמגישהמעברשל

סטנדרטיםלקדםהעולמיהבריאותלארגוןקוראהמסמך.אדם
יזכוהעולםבכלמוגבלותעםשאנשיםלכךלהביאכדיפעולותולבצע

מדגישהההחלטההיתרבין.ביותרהגבוההברמהרפואילשירות
החלטותוקבלתאוטונומיה,ונגישותחסמיםהסרתשלהיבטים

.המקצועאנשיוהכשרתעצמאית

הבריאותארגוןשלהמנהלהועדידיעלהתקבלהההצעהטיוטת
הארגוןשלהכלליתבאסיפהלהצבעהתעלהוהיאהעולמי

.מאיבחודששתיערך

CRPD ה אודלי-ה פיטוסי נבחרה לועדת
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 

IDA מוגבלות
והמלצות מרכזיים נושאים שגיבשו הראשונים
הקורונה במשבר מוגבלות עם לאנשים בנוגע
International Disability ( IDA ארגון היו
לעברית המסמך את תרגמנו .)Alliance
החסמים את כולל המסמך אותו. והפצנו
מוגבלות עם אנשים נתקלים בהם המרכזיים
פתרונות מספר בצד החירום, במצב
לארגוני וכן השונים לגורמים והמלצות

הסינגור.
https://bit.ly/2x34Sit המתורגם: למסמך

תיעדוף והפליית אנשים עם 
מוגבלות בטיפול רפואי

במספרהשתתפנוהמשברבתחילתכבר
עלדווחבהםאשרבינלאומייםפורומים
מוגבלותעםאנשיםשלהפליהשלתופעות

רפואילטיפולגישהמתןואישונותבמדינות
היווהזהמידע.הקורונהבתקופתחייםמציל

.התיעדוףח"בדוולעיסוקלטיפולהבסיסאת
עםשיחותשלשורהערכנוזובמסגרת
.בעולםמומחים

תיעדוף חולי  פאנל בינלאומי –
קורונה קש ים 

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

לסקר

מדד הנגישות העירונ י 
עמדותאתבוחןהעירוניהנגישותמדד

עםאנשיםכלפירשויותבעשריםהציבור
תחושותיהםאתבחןגםוהשנה,מוגבלות

מוגבלותעםאנשיםשלוהתמודדותם
.הקורונהמשברבתקופת

ביןבשיתוףנערךהעירוניהנגישותמדד
הקרן,רודרמןמשפחתקרןלביןהנציבות

וינט'וגאריסוןתדשםעלהמשפחתית
.ישראל

למדד

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"לדו

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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في اإلعاقة ذوي لألشخاص المتساوية الحقوق مفوضية نشاط تقرير ملخص
2020 عام

، عام2000 في اإلعاقة ذوي لألشخاص الحقوق في المساواة مفوضيه أنشئت
اإلعاقة. ذوي لألشخاص الحقوق في المساواة قانون لتطبيق مؤتمنة كهيئة
والمشاركة االندماج وتشجيع ، الحقوق في المساواة تعزيز في دورها ويتمثل
من اعتبارا ضدهم. التمييز ومنع المجتمع في اإلعاقة ذوي لألشخاص الفعالة
اتفاقية على التصديق بشأن الحكومة لقرار ووفقا ، 2012 سبتمبر / أيلول
المؤتمنة الهيئة أيضا المفوضية أصبحت ، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
خالل من المفوضية تعمل ورصدها. وحمايتها وتعزيزها االتفاقية لتطبيق
في واألنشطة ، الحياة مجاالت مختلف في والسياسات التشريعات تعزيز
، الفردية العامة الشكاوى مع والتعامل ، والحكومية العامة واللجان الكنيست
مجال في والتطبيق اإلتاحة تطبيق ، والجنائية المدنية القضائية والدعاوى
على ،تعمل والبحوث والبيانات المعرفة المفوضية تطور الالئق. التمثيل
المواقف تغيير وأنشطة وإعالمية إرشادية فعاليات وتجري ، الدولية الساحة
واصلت ، 2020 عام في اإلعاقة. ذوي لألشخاص العامة المشاركة وتعزز
مع ولكن ، المجاالت من متنوعة مجموعة في المستمرة أنشطتها المفوضية
اإلعاقة ذوي األشخاص على الوخيمة والعواقب الكورونا أزمة بداية
حقوق لضمان جاهدة المفوضية عملت ، الطوارئ حالة عن الناتجة وعائالتهم
يومي بنظام يبقون إعاقة ذوي األشخاص ألن ذلك اإلعاقة. ذوي األشخاص

ذلك: لتمكين ، بالتعليمات متطلبة مالئمات خلق خالل من

ُ

ً
ً

ً

ّ

كورونا: أزمة خالل اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لحماية أنشطة أ.

ُ سبيلُ على ، اإلعاقة ذوي لألشخاص الطوارئ نظم في مالئمات ترويج •
في بها المسموح المسافة تجاوز وإمكانية ، الكمامة من اإلعفاء المثال:

والمزيد. الطالب منازل إلى المساعدين وصول وإمكانية ، اإلغالق

االشخاص موضوع حول القطاعات بين مشتركة مستديرة مائدة اقامة •
رئيس لديوان المستديرة المائدة ضمن الكورونا فترة خالل االعاقة ذوي

اينوش. جمعية مع باالشتراك وقيادتها الوزراء

قضايا حول العامة االستفسارات مئات على والرد االستفسارات عدد زيادة •
والتوظيف. والمعلومات الطوارئ إرشادات مثل

وتطبيقات ألكترونية مواقع فحص ، العالقة ذات للجهات إتاحة تعليمات •
حكومية. لجهات

اإلعاقة. ذوي األشخاص توظيف على الكورونا تداعيات بموضوع نشاط •

صلة وذات متاحة معلومات على يحتوي اإلنترنت شبكة على موقع نشر •
الكثير ونشر ، العام مدار على بانتظام وتحديثه والعربية العبرية باللغتين

الفيسبوك. صفحه على المعلومات من

األولوية بإعطاء يتعلق فيما الحيوية األخالقيات لجنة توصيات مع التعامل •
ذو أشخاص يميز أن شأنه من والذي ، الصعبة بالحالة كورونا لمرضى

التوصيات. هذه في تغييرات إلى والتوصيل إعاقة
ّ

ملخص
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الرعاية خدمات تقديم استمرارية لضمان المختلفة الحكومية الوزارات مع العمل •
، أجنبية عمالة يستخدمون الذين لألشخاص وتوجيهات ، اإلعاقة ذوي لألشخاص
لمنازل مساعدين وصول ، الخاص التعليم استمرارية مثل التعليم في القضايا تنظيم
اإلنترنت. عبر التعلم إتاحة ، والتنسيب التشخيص لجان ، بعد عن التعليم في الطالب

واحتواء: إتاحة ، الحقوق في المساواة لتعزيز أنشطة ب.

ً2678 استفسارا. 6015 معالجة تمت ، 2020 عام في الجمهور: استفسارات معالجة
وغير والتوظيف التمييز بخصوص استفسارا 3158 و ، اإلتاحة مسائل بشأن استفسارا

لإلعفاء. طلبا 179 و ، ذلك

من ملف 24 مع التعامل واستمر مدنية قضية 16 إعداد تم ، 2020 عام في الشكاوى:
هذا ملفات بين ومن إضافي. ملف 90 في رأيها المفوضية قدمت كما السابقة. السنوات

الحكومية. الوزارات أمام اإلعاقة ذي لشخص إضافي ملف العام

205 و جديدة تفتيش عملية 965 إجراء تم ، 2020 عام خالل اإلتاحة: وتعزيز تطبيق
والتطبيقات. الويب مواقع على للوصول تفتيش عمليات 310 منها ، تفتيش إعادة عملية
من عدد تنفيذ تم ، ذلك إلى باإلضافة اإلتاحة. بشأن أمرا 276 صدر ، ذلك وبعد
ومنسقي اإلتاحة مؤهلي بجمهور صله ذات معرفة نقل أجل من اإلرشادية اإلجراءات

اإلعاقة. ذوي واألشخاص الناس لعامة وكذلك اإلتاحة

قانون في المفوضية بدأته شامل لتعديل اقتراح صياغة تمت ، 2020 عام خالل التشريع:
، والتمثيل التطبيق في المفوضية قدرات تعزيز والتشريع: االستشارات قسم مع المساواة

أخرى. وتعديالت ، المناسب التمثيل واجب نطاق وتوسيع

بين القانون فرض المفوضية واصلت الالئق: التمثيل قانون وتطبيق التوظيف تعزيز
أمور بين من ، وأصدرت ، كاٍف بشكل ممثلة تكون أن يجب التي الكبيرة العامة الهيئات
بالقانون تلتزم ال التي الهيئات مع التنفيذ في واستمرت تحذير رسالة 108 حوالي ، أخرى

ًً
ً

َ
َ َّ

َ َ
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ذلك. وغير معلومات ونشرت تدريبية أنشطة أجرت وكذلك ،

أنشطة في واسعة قضية التعليم في الحق يعد التعليم: في واالحتواء االندماج تعزيز
في الطبية شبه واالستجابات الخاص التعليم إصالح مثل قضايا ذلك في بما ، المفوضية
من العديد وتعالج ، المدارس في تطبيق أنشطة تنفيذ يتم ، ذلك إلى باإلضافة الجنوب.

الفردي. والتكامل باإلتاحة يتعلق فيما العامة االستفسارات

تجري األبوة: في والحق القانونية الصالحية ، المجتمع في الحياة في الحق تعزيز
الطب وعنابر ، والمهاجع ، نزل ، المنزل خارج المساكن في رقابة عمليات المفوضية
تعزيز مع أيضا يتعامل األماكن. هذه في اإلعاقة ذوي األشخاص وضع وتفحص النفسي

األبوة. في الحق عن تقرير كتابة تم ، 2020 عام في القانونية. الصالحية في الحق

فرصة اإلنترنت عبر اإلعالم وسائل إلى االنتقال كان معلومات: ونشر إعالم ، إرشاد
ذلك وشمل جديدة. جماهير إلى الوصول وحتى والمعلومات التدريب أنشطة لتوسيع
في معظمها ، محاضرة 150 وحوالي ومؤتمرات وندوة اإلنترنت عبر ندوة 40 حوالي

اإلنترنت. عبر اإلعالم وسائل

على التأكيد تم والجغرافي: االجتماعي المحيط في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق تعزيز
ذلك في بما العام هذا األنشطة من العديد تنفيذ وتم ، السنوي البرنامج في المسألة هذه
اليهودي للمجتمع اإلنترنت عبر صوتية وندوات العربية باللغة اإلنترنت عبر ندوات
عن كتيب إنتاج تم كما العربية باللغة ترجم قد بأكمله الموقع وكان ، )الحريدي( المتدين

)الحريدي(. المتدين اليهودي للمجتمع التعليم حقوق

ُ ُ

ً

ّ
ّ

ملخص - مواصلة
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حولُ النشاط نظم :2020 اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولي باليوم االحتفال أنشطة
مؤتمٍرا وشمل األولوية" تقرير ضوء في اإلعاقة ذوي األشخاص حياة "قيمة موضوع
لتعميق الصالون" غرفة في "المساواة جديد مشروع وإطالق أيام ثالثة لمدة اإلنترنت على

جلسة. 100 - العار وصمات على والقضاء الوعي

النظام تطوير استمر ، 2020 عام في بيانات: قواعد ونشر محوسب محتوى إدخال
، ذلك إلى باإلضافة الجمهور. الستفسارات النظام إطالق وتم للهيئة التشغيلي المحوسب

الناس. لعامة مرة ألول رقميتين بيانات قاعدتي نشر تم

الدولية الساحة على األنشطة شملت ، 2020 عام في الدولية: الساحة على األنشطة
جنيف سفارة ومساعدة ، المتحدة األمم ومؤتمر ،Zeroproject مؤتمر في المشاركة

ذلك. من وأكثر ، العالمية الصحة منظمة لدى إسرائيلي لقرار الترويج في

عام في المفوضية. نشاطات في موجه مبدأ العامة المشاركة تعتبر العامة: المشاركة
إلى باإلضافة ، اجتماعات 8 حوالي وعقدت للمفوضية االستشارية اللجنة عملت ، 2020

المفوضية. أعمال جدول على المدرجة القضايا حول ومشاورات مستديرة موائد

ً

ملخص - مواصلة



נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Executive Summary
The Equal Rights Commission for Persons with Disabilities was
established in the year 2000, and charged with implementing
the Equal Rights for Persons with Disabilities Law. It promotes
equal rights, encourages the inclusion and active participation
of people with disabilities in society and works to prevent
disability discrimination. In September 2012, pursuant to the
Governmental decision on ratification of the Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, the Commission was
also charged with promoting, implementing, protecting and
monitoring the Convention.

The Commission promotes legislation and public policy in all
areas of life, is active in the Knesset and public committees,
assists individual complainants, litigates and enforces
accessibility and adequate representation. The Commission
also collects data and carries out research, operates in the
international arena, conducts training and awareness raising
activities, and promotes participation of people with
disabilities in policymaking.

In 2020, the Commission continued its ongoing activities in a

variety of areas. With the outbreak of the Covid-19 crisis and
the severe consequences of the crisis for people with
disabilities and their families, the Commission worked hard to
protect the rights of people with disabilities and promote
necessary adjustments in the emergency regulations during
the pandemic to that end.

A. Activities to protect the rights of people with disabilities 
during the COVID-19  crisis:

• Promoting adjustments in the emergency regulations such
as: the right to exceed the distance restriction during
lockdown, an exemption from mandatory mask wearing,
allowing teaching assistants to assist children at their
homes during lockdown and more.

• Establishing a multi-sector round table concerning people
with disabilities during the COVID-19 crisis as part of the
round table of the Prime Minister's Office. The round table
was led by the Commission and ENOSH Association.
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• Continuing the operation of the Commission's public

complaints helpline , providing information and assistance
to hundreds of people on issues such as emergency
guidelines, information and employment.

• Providing accessibility guidelines for various agencies,
inspecting the accessibility of government websites and
apps.

• Promoting public policy to mitigate the impact of Covid-19
on employment of people with disabilities.

• Creating a special website with accessible and relevant
information in Hebrew and Arabic. This website was
updated regularly throughout the year, and the
information was further published in hundreds of
Facebook posts.

• Working to amend the recommendations of the Bioethics
Committee regarding the prioritization of Covid- 19
patients, with the potential to discriminate severely ill
patients with disabilities.

• Working with the various government ministries to ensure

the continuity of services such as welfare and social
services, education as well as information regarding
personal aids employed in the home etc.

B. Activities to promote equal rights, accessibility and
inclusion:

• Public enquiries helpline: During 2020, 6015 enquiries,
requests and complaints were processed. 2678 of them
concerned accessibility issues, 3158 were discrimination,
employment or otherwise related, and 179 requests for
exemption.

• Litigation: During 2020, 16 civil cases were filed, and
litigation continued on 24 cases from previous years. In
addition the Commission rendered its expert opinion in 90
additional cases. Cases include employment related
litigation against Government Ministries.

• Enforcement and promotion of accessibility: During
2020, 965 new inspections and 205 re-inspections were
carried out, 310 of them were accessibility inspections on
websites and applications.
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• Subsequently, 276 accessibility orders were issued. In

addition, a number of training activities were carried for
accessibility professionals as well as the general public and
people with disabilities.

• Legislation: During 2020, a comprehensive amendment to
the Equal Rights for Persons with Disabilities Law was
drafted and promoted by the Commission in collaboration
with the Advisory and Legislation Department at MOJ. This
amendment aims to strengthen the Commission's
enforcement powers and increase adequate
representation, among others.

• Promoting employment and enforcing the adequate
representation law: The Commission continued to
enforce adequate representation in large public entities.
108 warning letters were issued, and enforcement
continued against bodies that did not comply with the law.
Additional activities included policy, training and
informing the public.

• Promoting inclusive education: The Commission was
involved improving policies and removing barriers to

inclusive education such as special education reform and
para-medical services. In addition, enforced accessibility
requirements in schools, provided information and
assisted complainants regarding individual accessibility
accommodations and inclusion.

• Promoting the right to live in the community, legal
capacity and the right to parenthood: Activities include
inspections in out-of-home housing and psychiatric wards,
promoting the right to legal capacity and the right to
parenthood.

• Information, training and awareness raising: The
general transition to remote working and online seminars
was an opportunity to expand training and awareness
raising activities and reach new audiences. This included
about 40 online webinars and 150 lectures.

• Promoting the rights of people with disabilities in the
social and geographical periphery: Due to the
importance of this issue, many activities were carried out
including translation of the Commission’s website into
Arabic and holding webinars for the Arabic speaking
public. Activities for the Ultra-Orthodox society included
publishing a booklet on inclusive education and audio
webinars.
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• Activities to mark the International Day for the Rights

of Persons with Disabilities 2020: Activities on the theme
"The value of life of people with disabilities in light of the
priority report" included a three-day online conference,
and the launch of a new project called "Equality in the
Living Room," in which more than 100 meetings were held
to mitigate stigma towards people with disabilities.

• Digitization and publication of databases: In 2020, the
development of the Commission's operational
computerized system continued, a module of the system
for public inquiries, information and complaints was
launched. In addition, two digital databases including
data from accessibility inspections were opened to the
public for the first time.

• Activities in the international arena: In 2020, activities in
the international arena included participation in the
Zeroproject conference, the UN conference of state parties
assistance to Israel Embassy in Geneva in promoting an
Israeli resolution at the World Health Organization, and
more.

• Public participation: The Commission promotes
participation of people with disabilities and organizations
in policy making. During 2020, the Commission's Advisory
Committee held about 8 meetings, in addition to quite a
few round tables and consultations that were held on
relevant issues on the Commission’s agenda, concerning
its various departments.
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מוקד השירות והמידע שלנו

*6763
pniotnez@justice.gov.ilwww.gov.il/mugbaluyot
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