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   עשרי� שנה אחרי – זכויות אנשי� ע� מוגבלות
  *ולקראת השני� הבאות

  **ארז�דפנה ברק

הפעולה בי� �חקיקה ועל שיתו�ה של תפקידהעל : מחוקקי� ושופטי�. א. דברי פתיחה
על התרומה של גיבורי� ועל חשיבות� של מאבקי� : יחידי� וארגוני�. ב. החקיקה לפסיקה

על שיח השוויו� המסורתי ועל החתירה לשיפור הסֵפרה : רותשוויו� וזכויות אח. ג. כלליי�
הגנה על בי� : במקו� סיכו�. ה. על ריבוי הסֵפרות של זכויות אנשי� ע� מוגבלות. ד. הציבורית

  .זכויות לבי� הזדמנות לחברה

  דברי פתיחה

נימה ב. עניי� מוב� מאליולא  זה 1 שנה לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות עשרי�לחגוג
כזה לא היה חוק מי שהחלה את לימודי המשפטי� כאשר מבחינת ודאי אישית אציי� כי כ� בו

 כאשר הייתי , לקראת סו� שנות התשעי� של המאה הקודמת החוק בא לעול�2.כלל באופק
המשפטי  חלק מארגז הכלי�  הואזה חוק יו�הנה כו. בעיצומה של הקריירה המשפטית שלי

דיו מבחינת הטמעת הזכויות שהוא מקנה בחיי מוב� מאליו תמיד  ג� א� לא, המוב� מאליו
  .המעשה

תי החל ילמדה אר שא, ל" לנטע רוטמ� זהדברי�אני רוצה להקדיש את : ועוד מילה אישית
" מוגבלותאשה ע�  ",פי ההגדרה הפורמלית והקרה�על, נטע הייתה. הספר היסודי�בבית

סותר את " אשה ע� מוגבלות"ל� תיאורה כאו. שהתבטאה בעיקר בהליכה מוגבלות –מלידה 
היא בשלב די מוקד� . בילדותהספור �אי�נאלצה לעבור ניתוחי� נטע . כל מהותה ודמותה

_____________________________________  

עשרי	 שנה לחוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 "הדברי	 מבוססי	 על הרצאת הסיכו	 בכנס בנושא    *
שהתקיי	 בפקולטה למשפטי	 של , "דילמות של ייצוג:  בי� חזו� למציאות–מוגבלות 

  .2018 בדצמבר 11אוניברסיטת חיפה ביו	 
ירו� לשגית מור ול, שחר טלל, נטע זיול, אני מודה לעדי גולדינר. המשפט העליו��שופטת בית   **

 .קובו על הערותיה	
חוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 : להל� (1998–ח"התשנ, חוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות  1

 ). או החוקמוגבלות
ו כלשונה א,  לאנשי	 ע	 מוגבלותשהעניקו זכויותכבר בראשית ימיה של המדינה נחקקו חוקי	   2

כיו	 חוק  (1949–ט"התש, )תגמולי	 ושיקו	(דוגמת חוק הנכי	 , "נכי	"של החקיקה המסורתית 
–ד"התשי,  וחוק הביטוח הלאומי,])נוסח משולב [1959–ט"התשי, )תגמולי	 ושיקו	(הנכי	 

התבססו אלה לא חוקי	 אול	 ). 1995–ה"התשנ, ]נוסח משולב[כיו	 חוק הביטוח הלאומי  (1953
 .אלא על הבחנה בי� סוגי נכויות,  על יסוד עמדה של שוויו�וורסליותיסה של זכויות אוניעל תפ
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. מבחינתה ומבחינת הוריהטבעי שהיה באופ� , בכל פעילות והשתלבה באומ� תנוהגיעה לכית
 היות מובני�למהדברי� היו רחוקי�  – אנחנו מדברי� על שנות השבעי� –באותה תקופה 

היא לימי� . לא היה דבר שעמד בדרכה. ובזכותה ג� מבחינתנו, אבל לא עבור נטע, מאליה�
נהרגה נטע  ."נגישות ישראל"בעמותת לנגישות יעו� ימנהלת מחלקת פעלה בתחו� זה כ

היא חסרה לרבי� . 2018 בחודש פברואר סבא� בתאונה של קריסת מנו� בכפר, בנסיבות טרגיות
  .המורה הראשונה לנגישות וסמל לאומ� אישי ואזרחיעבורי  הייתה היא. מאיתנו

בדבריי כא� אבקש להתייחס לתרומתו של חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות תו� 
הגומלי� בי� חקיקה לפסיקה במאבקי� �ביחסי) בפרק א(אפתח . התייחסות לארבעה מישורי�

משולבת של מאבקי זכויות של יחידי� בתרומה ה) בפרק ב(אמשי� . שוני� לקידו� זכויות
ביחס שבי� מאבקי שוויו� לבי� מאבקי� ) בפרק ג(וכ� , ומאבקי זכויות של ארגוני� ומוסדות

 בענפי משפט שוני� וא� –אציג את ריבוי הסֵפרות ) בפרק ד(לבסו� . לקידו� זכויות אחרות
ואחתו� בדברי , בלות שבה� יש רלוונטיות לקידו� זכויות של אנשי� ע� מוג–מחו� למשפט 

  .סיכו� קצרי�

הפעולה בי� �חקיקה ועל שיתו�ה של תפקידהעל :  מחוקקי� ושופטי�.א
  החקיקה לפסיקה

, מזהי�רבות פעמי� . אפתח בהצבעה על הפוטנציאל העצו� הטמו� בחקיקה לקידו� זכויות
� של ג� בתחו. המשפט�מאבקי� לקידו� זכויות ע� פסיקה טרנספורמטיבית של בתי, ובצדק

עוד לפני חקיקתו של חוק שוויו� ,  חשובהזכויות אנשי� ע� מוגבלות הייתה לפסיקה תרומה
הדי� בעניינו של �הדר� לכ� בישראל היא פסק�הדוגמה פורצת. זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

הדי� הכיר �פסק.  אז ילד וברבות השני� אד� מוביל ומשפיע בחברה הישראלית– 3שחר בוצר
זכותו של ילד ע� : כאורה א� משמעותי ביותר מבחינה מעשית וערכית כאחדבעניי� פעוט ל

הדי� � פסק. הספר שבו הוא לומד� מוגבלות למעבר נגיש בי� כיתת הלימוד לבי� השירותי� בבית
ואגב כ� הניח את , נועד להבטיח למעשה את יכולתו להשתלב בצורה אמיתית במערכת החינו�

  .שראליהתשתית לתפיסת הנגישות במשפט הי
 ה� כאמצעי למת� סעד ליחיד וה� –לצד ההכרה בחשיבותה של הפסיקה , ע� זאת

חקיקה  חשוב לזכור ש–כפלטפורמה ליצירת תקדי� שיש לו השלכות ג� על מקרי� אחרי� 
כדי לתת  שני� רבות של מאבקי�היו נדרשות בעיה ש , בהינ� מקלדת והצבעה, לפתורהיכול

 .באפשרותה לייצר כלי� אפקטיביי� למאבקי העתיד, כ�� מו כ4.המשפט� בתילה מענה רוחבי ב
 במבט רחב .כלי רב ער� שיש לעשות בו שימוש לקידו� תכליות ראויותאפוא החקיקה היא 

בקידו� !רי�תו של ער� " קפיצות קדימה"יותר נית� להצביע על דברי חקיקה רבי� שאפשרו 
לגבי חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע�  הדברי� נכוני� כמוב� ג� 5.השוויו� בסֵפרות חדשות

_____________________________________  

 ).1996( 19) 1(ד נ"פ, "רעות�מכבי"מועצה מקומית ' בוצר נ �7081/93 "בג  3
 . בהשקעת משאבי	 וזמ�כרוכי	 חקיקה כיהלישג	 לגרוע מכ� אי� בקביעה זו כדי   4
קקו א� ה	 סמו� למועד חקיקתו של חוק שוויו� זכויות  שנח,דברי חקיקה בולטי	 מסוג זה  5

חוק למניעת ה: להל� (1998–ח"התשנ,  הטרדה מינית ה	 חוק למניעת,לאנשי	 ע	 מוגבלות
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אלא ג� הכרזה עקרונית בעלת משמעות , הכולל לא רק כללי� ספציפיי� ואכיפי�, מוגבלות
 לחוק קובע כי 1סעי� . רחבה המקרינה על כל תחו� משפטי וא� מעבר לתחומי המשפט

שתתות מו, זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה"
  ".על ההכרה בער� האד� שנברא בצל� ועל עקרו� כבוד הבריות, על ההכרה בעקרו� השוויו�

ה� יכולי� . אליה שה� חותרי�" השורה התחתונה"תהליכי החקיקה חשובי� לא רק בשל 
אנשי� שהחקיקה משפיעה על עניינ� נוטלי� חלק . ג� לתפקד כזירה השתתפותית ומעצימה

. די� המאפיי� את ההתדיינות המשפטית�של עורכי" תיוו�"ללא ה, י�ישיר בדיוני� הרלוונטי
שו� דבר עלינו "פעילות בזירה החקיקתית תואמת במיוחד את העיקרו� של , למעשה
הזירה החקיקתית היא א� . ידי התנועה לזכויות אנשי� ע� מוגבלות� אשר אומ� על6,"בלעדינו

  .את מחיר הזכויות" לשל�"מקו� לשיתו� ולדיאלוג ע� גופי� שנדרשי� 
מאחר שהחקיקה בנושא זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות כוללת היבטי� אסדרתיי� 

אלא ג� למכלול הפעילות בתחו� , יש לייחד מילי� לא רק לרשות המחוקקת עצמה, מובהקי�
קשה כיו� לחשוב על חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות ללא המער� . משנה�של חקיקת

מנת שהחוק יהיה תורת חיי� בעלת משמעות �  על7.תקנות הנגישות שהותקנו מכוחוהחשוב של 
אות� לשפה של " לתרג�"ו, יש לערו� קונקרטיזציה של העקרונות היפי� שהוא קובע, מעשית
  .מעליות ואמצעי� נוספי� מסוג זה, שלטי�

י� רבי�  במקר.היא נדרשת לפרשנות ולאכיפה. החקיקה אינה פועלת בעצמה בעול�, כמוב�
זהו בדיוק המקו� שבו בא לידי . יישו� הכללי� מעורר שאלות שלא התחדדו בעת החקיקה

, למשל, כ�. המפרשת את החוק בהקשר� של מקרי� קונקרטיי�, ביטוי יתרונה של הפסיקה
� שעסק בעניינו של קצי� מצטיי� בשירות בתי8,מחמליהדי� בעניי� �אפשר להזכיר את פסק

פי מה �על, דה התאפשר רק הודות ליו� עבודה קצר יותר שאושר לושילובו בעבו. הסוהר
אול� . שפע� נתפס כהתחשבות במצבו הבריאותי וכיו� נחשב התאמה נדרשת במקו� העבודה

המשפט העליו� � בית. חלקיות המשרה שלו גרמה בפועל לעיכוב בהתקדמותו לתפקידי� אחרי�
קידומו היה כרו� בהפליה �קבע כי איו, קיבל את הטענה שלא נעשה די לאפשר את קידומו

, פעמי�הדי� מדגי� ומחדד כי חתירה לשוויו� הזדמנויות אינה צעד חד�פסק. מחמת מוגבלות
עוד קוד� לכ� הולידה החקיקה . אלא תהלי� מתמש� שבו החקיקה והפסיקה פועלות יחדיו

עוד ה בתורה לוזו הוביל,  התדיינות נוספת שנסבה על יישומה9בנושא נגישות� של הקלפיות
  10.חקיקה בתחו�

החיוני בי� החקיקה לפסיקה מתבטא ג� בהקשר� של מאבקי שוויו� " שילוב הכוחות"
, קידומו של שוויו� מגדרי בישראל מתבסס במידה רבה ג� על חקיקה עשירה בתחו�. אחרי�

_____________________________________  

בשירותי	 ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , חוק איסור הפליה במוצרי	ו ,)הטרדה מינית
 ).ות ציבוריי	חוק איסור הפליה במקומ: להל� (2000–א"תשסה, ציבוריי	

 .Nothing about us without us: באנגלית  6
 2013–ג"התשע, )התאמות נגישות לשירות(ראו בעיקר תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות   7

 ).תקנות נגישות השירות: להל�(
 ).5.5.2014, בנבופורס	  (רות בתי הסוהרש' מחמלי נ �6069/10 "בג  8
 ).חוק הבחירות לכנסת: להל� (1969–ט"התשכ, ]נוסח משולב[נסת א לחוק הבחירות לכ68 'ס  9

 . לחוק הבחירות לכנסת1יז116 ' ס,בי� היתר, ראו  10
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 דברי חקיקה מאוחרי� יותר תרמו 11.שהתקבלה עוד בשנותיה הראשונות של המדינה
תו� עיגו� התפיסה של העדפה מתקנת וייצוג , ל ההגנה המסורתית על השוויו�להרחבתה ש

ג� פיתוח �כמו,  אול� יישו� הדברי�13. וכ� הכרה בפגיעה הכרוכה בהטרדה מינית12,הול�
די� �אשר מניבות פסקי, מחייבי� הגשת עתירות ותביעות נוספות, תפיסת השוויו� הכללית

  14.דר��נחרתי� כציוניה

ל מאבקי� על חשיבות� ש על התרומה של גיבורי� ו:רגוני�יחידי� וא .ב
  כלליי�

הזכרתי בדבריי עד כה כמה גיבורי� של המאבק לשוויו� זכויות של אנשי� ע� מוגבלות 
ובפרט מדמויות , שנית� להזדהות אית�" פני�"מאבקי זכויות יוצאי� נשכרי� מ. בישראל

הזכויות אמורות להיות . יבורי� כאלהאול� אסור לחברה להסתמ� רק על ג. מעוררות השראה
, כ�� כמו". משכמ� ומעלה"לא רק לאנשי� שה� כביכול , מוקנות לא רק למי שנחשבי� גיבורי�

אי� לצפות אפוא שיחידי� . פשוטי� של כאב ושחיקה אישית�למאבקי זכויות יש מחירי� לא
גברי� על כל המת" סופרמני�"יישאו על גב� את עול המאבק לבד� או יציגו תדמית של 

  .הקשיי�
על רקע זה נודעת חשיבות עצומה לפעילות� של ארגוני זכויות ושל מוסדות שוני� 

הזירה . ג� לעבודת� של הקליניקות הפועלות בפקולטות למשפטי��כמו, הפועלי� בתחו�
הציבורית והמשפטית בישראל יצאה נשכרת מתביעות ומעתירות שהגישו ארגוני� לש� קידו� 

הוא שהגיש את העתירה בעניי� " בזכות"ארגו� ,  למשלכ�. נשי� ע� מוגבלותזכויות של א
 שילוב ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� במערכת החינו� ק#ד� 15;ספר�שעסקה בנגישות בבתי, בוצר

 ואילו עדכו� התערי� לטיפול שעתי בילדי� בגיל הר� 16;ד"ידי עמותת ית� בעתירה שהוגשה על
 לצד פעילות� בשדה 17.ידי העמותה לילדי� בסיכו��על הספקטרו� האוטיסטי נדרש על

כגור� יוז� או מייע� בהליכי� , הארגוני� פעילי� ג� במישור החקיקתי, ההתדיינות המשפטית
חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות מרי� תרומה חשובה ג� בכ� שהוא . של התקנת תקנות

_____________________________________  

 .1951–א"התשי, שההאהחל בחוק שיווי זכויות   11
בהמש� הוספו לחוק זה ג	 . 1975–ה"התשל, א לחוק החברות הממשלתיות18 ' ס, למשל,ראו  12

וכ� ) 2000בתיקו� משנת (ה הערבית י האוכלוסי–צות נוספות סעיפי	 שעניינ	 ייצוג הול	 לקבו
בתיקו� (ה החרדית ועולי	 חדשי	 יבני האוכלוסי, יוצאי העדה האתיופית, אנשי	 ע	 מוגבלות

 ).2016משנת 
 .חוק למניעת הטרדה מיניתראו ה  13
; )1994 (501) 5(מח ד"פ, ישראל ממשלת 'נ בישראל הנשי שדולת 453/94 �"בג,  למשל,ראו  14

 .)1995 (94) 4(מט ד"פ, הביטחו� שר 'נ מילר 4541/94 �"בג
מבלי לגרוע ממאבק	 האישי של הוריו של שחר בוצר עוד קוד	 , זאת. 3ש "לעיל ה, בוצרעניי�   15

 .לכ�
, בנבו פורס	( החינו� משרד' נ דאו� תסמונת לילדי הורי עמותת – ד"ית 7443/03 �"בג ראו  16

חוק חינו� : להל� (1988–ח"התשמ, הדי� נסב על הזכאות לפי חוק חינו� מיוחד�פסק). 2.6.2014
 .ילדי	 המשולבי	 במערכת החינו� הרגילה לש ג	 ,)מיוחד

 .)4.9.2015, נבופורס	 ב (משרד הבריאות' העמותה לילדי בסיכו� נ �2902/11 "ראו בג  17
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" זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלותארגוני� העוסקי� בקידו� "מכיר במעמד� ובתפקיד� של 
  .ה� בהתדיינויות וה� בהקשרי� של קביעת כללי� וסטנדרטי�

לציד� של ארגוני החברה האזרחית פועלת כמוב� נציבות שוויו� זכויות לאנשי� ע� 
 לנציבות יש תפקיד בהליכי חקיקה הנוגעי� בזכויות אנשי� ע� 19. שהוקמה בחוק18,מוגבלות
יישומ� של הוראות החוק לאכיפת� וללה סמכויות חשובות בכל הנוגע וא� מוקנות , מוגבלות

 הגשת תביעות פליליות ואזרחיותוא� , שאי נגישות או הפליהבנו חקירות –במגוו� תחומי� 
 חשיבותה של הנציבות כגו� מקד� זכויות קשורה ג� לכ� שהיא זרוע של 20.בנושאי� אלה

 �ג� כאשר היא מציבה דרישות בפני גופי, לכ�. המדינה הפועלת במסגרת משרד המשפטי�
 כמי שנדרשת לעמוד –הכפול של המדינה " כובע"הדיו� בה� מבטא את ה, ממשלתיי�

  .בסטנדרטי� שהחוק קובע א� ג� כמי שתובעת את העמידה בה�

שיפור החתירה לעל שיח השוויו� המסורתי ועל : שוויו� וזכויות אחרות   .ג
   הציבוריתרההספֵ 

אנשי� ע� . כלל בצרכי� דחופי� של הקבוצה הנוגעת בדבר�מתמקדי� בדר�מאבקי זכויות 
נאבקו בהפליית� , בהקשר אחר, כש� שנשי�(כל נגד הפליית� הפסולה � מוגבלות נאבקי� קוד�

שאינה , מבט רחבה יותר�אול� הצלחה אמיתית מחייבת למעשה לאמ� ג� נקודת). הפסולה
 היא הקשר בי� קידו� זכויותיה� של אנשי� הדוגמה המובהקת לכ�. ממוקדת בקבוצה עצמה

כאשר . ע� מוגבלות לבי� ההגנה על זכויות חברתיות ומצבה של מדינת הרווחה באופ� כללי
 ממילא יש הגנה טובה יותר על זכויותיה� של אנשי� 21,מובטחת הגנה על הזכות לקיו� בכבוד

הכיר בתלמידי� כזכאי� במערכת חינו� שבה הכיתות קטנות פוחת ג� הצור� ל. ע� מוגבלות
לב �מאחר שהכיתה מותאמת מראש לשילוב� הנאות של מי שזקוקי� לתשומת, לחינו� מיוחד

  .אישית רבה יותר
הפרספקטיבה של הזכויות החברתיות חשובה במיוחד כאשר מביאי� בחשבו� שבמקרה 

ות בעלות ואינ� רק חירוי, "עולות כס�"הטיפוסי זכויות של אנשי� ע� מוגבלות ה� זכויות ש
מטרתה רק . אי� באמירה זו כדי לגרוע מ� הלגיטימציה של המאבק לקידומ�". שלילי"אופי 

נית� להוסי� אפוא . אפשר לקיי� מאבק כזה ללא זיקה לזירה הציבורית הרחבה�להבהיר כי אי
מבח� חשוב שמחדד את �כי המאבק לקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות הוא מקרה

_____________________________________  

 .הנציבות: להל�  18
 .שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלותפרק ו לחוק ראו   19
 במקרי	 שבה	 עילת ,נג לחוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות19 'חשוב לציי� כי לפי ס  20

אד	 מסוי	 נדרשת הסכמתו של אותו אד	 להגשת בהתביעה היא הפליה או פגיעה בזכות הנוגעת 
 . ה� מטע	 הנציבות וה� מטע	 ארגו� זכויות–התובענה 

הגנה עקיפה , הגנה ישירה: זכויות חברתיות במשפט הישראלי"ארז �לי ראו דפנה ברקבאופ� כל  21
� ).2017, אוהד גורדו� עור� (53  לויספר אדמונד" ואתגרי	 להמש� הדר
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באופ� שקורא תיגר על , לבי� הגנה על זכויות רווחה" קלסיות" על חירויות הקשר בי� הגנה
  22.ההבחנה המסורתית ביניה�

אינו מייתר את ההתייחסות למאבקי� " רחבה"המבט ה�חשוב להטעי� כי אימו� נקודת
דוגמת , עשויי� להישאר נושאי� שה� ייחודיי� לקבוצה. קבוצתיי� של אנשי� ע� מוגבלות

, למשל, המודגשי�(יוגי� חברתיי� שליליי� או היבטי� זהותיי� ותרבותיי� התמודדות ע� ת
חשוב להכיר במכני� המשותפי� הרבי� שיש לקידו� , ע� זאת). השמיעה� ידי קהילת לקויי� על

  23.זכויות באופ� אוניוורסלי ולקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות

  תרות של זכויות אנשי� ע� מוגבלוהספֵ על ריבוי . ד

ריבוי הזירות יש להידרש ל ,אנשי� ע� מוגבלותמנת להוביל לקידו� ממשי של זכויות �על
 חלק נכבד.  חלק מ� הזירות הללו נדונות בחוק עצמו.המכוונת לכ�שבה� יש מקו� לפעילות 

 ה� לאיסור ההפליה בו במובנו המסורתי וה� לחובה – לעול� התעסוקהמהחוק מוקדש כמוב� 
שחלה ג� על מעסיקי� ,  ולחובת הייצוג ההול�24לנקוט התאמות שיאפשרו השתלבות בעבודה

תו� הבנה שהמרחב , נגישות במרחב הציבורי אול� חלק חשוב אחר נוגע ב25.בשוק הפרטי
מות שבה� ניתני� שירותי� אלא ג� מקו, הציבורי כולל לא רק רשויות ציבוריות במוב� הצר

 אלא 27,"חוק עבודה" אי� מדובר ב26.תרבות ורווחה, ובכלל זה שירותי בריאות, לקהל הרחב
בחוק בעל תחולה רחבה המכיר בכ� שיש לשנות את המציאות החברתית והמשפטית במגוו� 

  .תחומי�
מהיק� על כ� יש להוסי� כי התביעה לשוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות רחבה בהרבה 

  . ה� בעול� המשפט עצמו וה� מחו� לו– הספציפי העוסק בכ� הכיסוי של החוק
 חשוב לזכור שקידו� זכויות של אנשי� ע� מוגבלות נעשה ג� בחוקי� בעול� המשפט

אשר ישראל �קיימי� חוקי� רבי� נוספי� במדינת, ראשית. אחרי� ובענפי משפט מג#וני�

_____________________________________  

 .Michael Ashley Stein, Disability Human Rights, 95 CAL. L. REV. 75 (2007)ראו עוד   22
המדגישה את , רטיקולרית של זכויות אנשי	 ע	 מוגבלותיש לנסות אפוא לגשר בי� התפיסה הפ  23

 ,Harlan Hahn, למשל, ראו(ייחוד המאבק שלה	 כקבוצת מיעוט הסובלת מהדרה ומהפליה 
Toward a Politics of Disability: Definitions, Disciplines, and Policies, 22 SOC. SCI. J. 87 

וניוורסלי של המוגבלות והקשיי	 הכרוכי	 בה לבי� הגישה המדגישה את המימד הא, )(1985)
 Irving Kenneth Zola, Toward the Necessary Universalizing of a Disability, למשל, ראו(

Policy, 83 MILBANK Q. 1 (2005).( 
ביצוע התאמות �אי"ככוללת ג	 " הפליה" לחוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות מגדיר 8 'ס  24

בכ� עוסק ".  צרכיו המיוחדי	 של אד	 ע	 מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתוהנדרשות מחמת
 .8ש "לעיל ה, מחמליהדי� בעניי� �כמוב� ג	 פסק

שמספר עובדיה	 חובה זו חלה על מעסיקי	 . מוגבלותוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	  לח9 'ראו ס  25
 .�25מגדול 

לחוק ) בהתאמה(י �19וה 19 ' בס"שירות ציבורי"של ו" מקו	 ציבורי"ל ההגדרות שאת ראו   26
בזכות  �4267/16 "לנגישות בתחבורה הציבורית ראו עוד בג .שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות

 .)29.1.2019, בנבופורס	  (משרד התחבורה' המרכז לזכויות אד של אנשי ע מוגבלויות נ
 .1988–ח"התשמ,  בעבודהשוויו� ההזדמנויותכמו חוק   27
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הוא ענ� , שכבר הוזכר, חוק חינו� מיוחד, כ�. גבלותבזכויות אנשי� ע� מובמהות� עוסקי� 
מי שמקבל הזדמנויות בשלב . חשוב ומוקד� של חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות

. החינו� המוקד� יוכל לצאת למרחב הציבורי ולהשתלב בצורה טובה יותר בעול� העבודה
מעבר לכללי� , פטהיעד האמיתי הוא הפנמת תפיסה של נגישות בכל ענפי המש, שנית

אני .  הדברי� יפי� וחשובי� ג� בתחו� המשפט הפרטי28.הפורמליי� שעניינ� הזכות לנגישות
הדי� בעניי� יציאה של אד� ע� �רוצה להזכיר בהקשר זה הערה שהוספתי באחד מפסקי

שבה יש מהמורות ,  לרשות הרבי�–) אפילפסיה( באותו מקרה אד� שלקה בכפיו� –מוגבלות 
�מאחר שאי, הבהרתי כי לא תוכל להתקבל במקרה מסוג זה טענה של אָש� תור� 29.ובורות

 תפיסת השוויו� מעצבת אפוא לא רק את 30.אפשר לצפות שאד� ע� מוגבלות ֵישב בביתו
  .אלא ג� את יישו� הכללי� של המשפט הפרטי, האסדרה בתחו� המשפט הציבורי

 ההכרה בזכויות אנשי� ע� .משפטי�המישור הלברעל כ� יש להוסי� את חשיבותו של 
, כ�. של התנהגות במישור הציבורי מעבר לדרישות החוק" אתיקה"מוגבלות צריכה להתקבל כ

התקנות בתחו� הנגישות מקנות זכות לאד� ע� מוגבלות לקבל שירות ללא המתנה , למשל
ות שה� יש נורמות נוספ. כל עניי� תרבותי וחינוכי� אול� הנכונ#ת לעשות כ� היא קוד�31.בתור

אול� התייחסות , תחרויות ספורט של אנשי� ע� מוגבלות אינ� חידוש. מעבר ללשו� החוק
 32,החוק אוסר הפליה בכניסה למועדוני� ולמקומות בילוי. מכבדת אליה� היא תהלי� בהתהוות

יש להשקיע בעבודה חינוכית שתחתור לכ� , א� כדי להגיע להישגי� משמעותיי� בתחו� זה
ספר � כאשר ילדי� בגיל בית33.יגו מבילוי לציד� של אנשי� ע� מוגבלותשאנשי� לא יסתי

ה� , אפשר לקיי� מסיבת סו� שנה באתר טבע שאינו נגיש לאחד החברי� בכיתה�מביני� שאי
, כיו�. שבה לא תמיד הרוב קובע, וג� חינו� לדמוקרטיה מהותית, מקבלי� בכ� שיעור בזכויות

_____________________________________  

"  ביקורת מוגבלות–הזכות לנגישות ונגישות למשפט : משפט נגיש לכל"להרחבה ראו שגית מור   28
 ).2016 (15 ח חוקי

 ).6.11.2012, בנבופורס	  (ירושלי עיריית' נ אלהווא אבו 1952/11א "ע  29
ובכלל זה לקות , ונותהמשיבה טענה שהמערער היה בעל לקויות ש ":כתבתי בעניי� זה כ�. ש	  30

טענה זו היתה בעייתית וא� . ולכ� היה עליו להימנע מבחירה בדר� שבה הל�, ראייה ואפילפסיה
רשות הרבי	 אמורה להיות ). מעבר לכ� שספק א	 הוכחה עובדתית במידה מספקת(מטרידה 

א� ג	 מי ,  הבריאי	 והחסוני	 שבה	–בטוחה וכשירה לקראת בוא	 של כלל בני החברה 
, א� אנשי	 בעלי מוגבלויות אמורי	 לצאת את בית	 ללא חשש. בריאות	 וחוסנ	 הגופני נגרעוש

כל ההול� בדר� צרי� , אכ�. בורות ושאר סכנות לנפש, וללכת בדרכי	 שאינ� רצופות מהמורות
בלא הוכחה ספציפית באשר לדר� , אול	. להיער� בהתא	 ולהיזהר, להביא בחשבו� את חולשותיו

אי� כל ממש בטענה המשלימה שנדרשה למוגבלויות , ול היה המערער לבחור בהחלופית שיכ
המקומית אינה יכולה להניח שתושבי	 שאינ	 בריאי	 הרשות . שונות שסבל מה� לכאורה

 ".הכרה בסיסית זו נובעת מזכות	 לשוויו� חברתי ומשפטי. לחלוטי� יהיו כלואי	 בבית	
 .שירותה לתקנות נגישות 13 'תק  31
, בשינויי	 המחויבי	, מהווה הסדר מקבילה,  לחוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות1 הפרק  32

 .כניסת אנשי	 ע	 מוגבלות למקומות כאלהלבמקומות ציבוריי	 בכל הנוגע לחוק איסור הפליה 
' שמסיא� נ 15/97) א"שלו	 ת(א "הדי� הראשוני	 שעסקו בהפליה מסוג זה הוא ת�אחד מפסקי  33

ה של תכניסאת הדי� נסב על סירוב לאפשר �פסק). 12.1.1999, פורס	 בנבו (זמרימסעדת גני רו
הדי� הוא דוגמה �פסק". פנויי	 ופנויות"אשה ע	 מוגבלות למועדו� שבו התקיימה פעילות ל

לצד זאת . לפיתוח פסיקתי שהכיר בעילת התביעה עוד לפני שנחקקה החקיקה העדכנית בנושא
 .צרי� להתמודד עימוהקושי החברתי שהוא משק� את 
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אנחנו , מי� הממחישי� לעוורי� את מראה התמונה במוזיאוני� דגלהציבכאשר מתחילי� 
אי� לא חשבו על זה : ושואלי� את עצמנו, נמצאי� בעול� מרגש וחשוב שמעבר למשפט

  ?קוד�

  הזדמנות לחברהבי� זכויות להגנה על בי� : במקו� סיכו�. ה

זה . עד כה עסקתי בזכויות אנשי� ע� מוגבלות מ� הפרספקטיבה של צדק חברתי וזכויות אד�
אול� לצד זאת חשוב להוסי� כי קידומ� של זכויות אלה הוא יעד שהגשמתו . כמוב� העיקר

לרבי� מ� ההסדרי� שמיטיבי� ע� אנשי� ע� מוגבלות יש , ראשית. טובה לחברה כולה
כאשר מתקיני� , למשל, כ�. חיוביות ביחס לאוכלוסיות רבות נוספות" החצנות"למעשה 

להורי� ע� ילדי� קטני� , הדבר מסייע ג� לספקי�, חבה יותראו דלת ר) רמפה(ֶ'ֶב% , מעלית
שעות עבודה גמישות תורמות כידוע במידה רבה לא רק . בעלי מידות גו� גדולותוכ� לאנשי� 

חשוב לזכור שאנשי� ,  שנית34.אלא ג� לעובדי� ע� מחויבות משפחתית, לאנשי� ע� מוגבלות
 אנחנו יכולי� להרשות לעצמנו החמצה של הא�. ע� מוגבלות אינ� מיעוט זניח באוכלוסייה

  ?פוטנציאל אנושי כה משמעותי
 זו –לסיו� אני רוצה להזכיר את אחת מצורות ההתאמה הראשונות שמתועדות בתרבותנו 

 לכאורה מגבלה – 35"כבד פה וכבד לשו�"משה היה כידוע . הקשורה למנהיגותו של משה רבנו
? ינו רוצי� לוותר על משה רבנו בהיסטוריה שלנוהא� הי. אשר מקשה במילוי תפקיד מנהיגותי

באמצעות אהר� אחיו של , וכידוע נמצאה ההתאמה המתאימה, בכ� לא הסתיימו הדברי�, אכ�
שורשי� עיקרו� של התאמות ל ברוח זו נית� לומר כי 36".והיה הוא יהיה ל� לפה: "משה

 ישראל כמדינה יהודית ועל כ� יש לו מקו� ג� כחלק מערכיה של מדינת, עמוקי� בתרבותנו
  .ודמוקרטית

_____________________________________  
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